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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

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

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

شودشود  هزار هکتار زمین کشاورزی امسال به سامانه نوین آبیاری مجهز میهزار هکتار زمین کشاورزی امسال به سامانه نوین آبیاری مجهز می  052052   
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 051فشار و کم فشار در سطح   . 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علی مراد اکبری در گفت و گو با خبرنگار ما افزود:  به گزارش خبرگزاری فارس

میلیون دالر  511میلیارد تومان پیش بینی شده که  0011برای اجرای سیستم های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی،  55در سال 

هزار هکتارسیستم آبیاری تحت  051اکبری 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  50از این سطح، : در حال اجرا داشتیم، خاطر نشان کردفشار 

هزار هکتار نیز در حال انجام است 50شده و  . 

رح در ط: درصد اعالم کرد و گفت 05درصد و سهم کشاورزان را  05وی سهم دولت در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار را 

هزار هکتاری آبیاری با لوله سیستان، دولت تمام هزینه های عملیات  64هزار هکتاری احیای اراضی خوزستان و ایالم و طرح  551

 .اجرایی سیستم های آبیاری تحت فشار را پرداخت می کند

به ازای : یاری اذعان داشتمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان صرفه جویی آب با اجرای سیستم های نوین آب

متر مکعب در مصرف آب کشاورزی، صرفه جویی می شود 6611هر هکتار اجرای سیستم های آبیاری نوین نزدیک به  . 

میلیارد تومان برای احداث  011: وی درباره اعتبارات مربوط به احداث شبکه های فرعی در اراضی پایین دست سدها نیز گفت

پیش بینی شده است 55میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سال  41ه شبکه های فرعی و نزدیک ب . 

هزارهکتاری  551هزار هکتار شبکه فرعی در پروژه  01از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، برنامه احداث : اکبری ادامه داد

 .خوزستان و ایالم را داریم

میلیارد تومان قرارداد برای اجرای  501تا کنون نزدیک به :آبیاری با لوله سیستان نیز اعالم کردهزار هکتاری  64وی درباره پروژه 

هزار هکتاری را عملیاتی کنیم 64درصد این پروژه  51سیستم نوین آبیاری منعقد شده است و امیدواریم امسال بتوانیم  . 

سرمایه گذاری های خارجی در پروژه های آب و خاک چنین  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر

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

استان گلستان و توسعه روش های هزار هکتار اراضی کشاورزی  001در زمینه تجهیز شالیزارهای استان گیالن و مازندران، زهکشی 

 .نوین آبیاری است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551010110500 
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 آب
 آیانا - ۵۰۸۰اردیبهشت  ۵۸: تاریخ

وزارت نیرو پیگیری می شودوزارت نیرو پیگیری می شودمتعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در متعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در    

متعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در وزارت نیرو پیگیری : معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت

رادیو گفت وگو با اشاره به اقدامات صورت  "صبح و گفت وگو"معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در می شود

.متعادل سازی برداشت از آبخوان های کشور در وزارت نیرو پیگیری می شود: گرفته در حوزه مدیریت آب اظهار کرد  

مدیریت مصرف به مردم ارتباط دارد تا »: هدایت فهمی مدیریت آب را مسئله ای دوجانبه از سوی مردم و دولت عنوان کرد و گفت

«.از آب استفاده بهتری نمایند  

بخشی از وظایف »: به اینکه مصرف و هدر رفت آب در شبکه ها، ایران را از استانداردهای جهانی دور کرده، ادامه دادوی با اشاره 

«[.وظیفه دیگری است]دولت این است که جلوی این هدر رفت را بگیرد و همچنین تفکیک شبکه های آب رسانی به آب بهداشتی   

نوسازی شبکه عرضه آب نیز در برنامه های وزارت نیرو »: ت مثبت برشمرد و افزودفهمی پیشرفت فاضالب شهری را از دیگر اقداما

قرار دارد و در بخش کشاورزی نیز، مدرن کردن شیوه های آبیاری، کاهش تبخیر و تعرق، تحویل حجمی آب به مشترکین مطابق 

«.تاز دیگر اقدامات در حوزه آب مصرفیِ کشاورزی اس]الگوی مصرف و تغییر الگوی کشت   

مهم ترین اولویتی که در وزارت »: وی با اشاره به اخباری مبنی بر انتقال آب دریاها و شیرین شدن آن به منظور مصرف اظهار کرد

نیرو دنبال می شود، به توجه در حوزه توان اکولوژیکی منابع پایه آب باز می گردد و مصوبه ای تصویب شد تا در کشور سطح 

«.وی تعادل باز گردانیمآبخوان زیر زمینی را به س  

میزان آبِ قابل برنامه ریزی، محاسبه شده و همه دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط باید در حوزه این دستور »: فهمی ادامه داد

«.کار حرکت کنند  

گر نقاط دنیا از همچنین در این گفت وگوی رادیویی کاوه مدنی، کارشناس منابع آب با بیان اینکه مشکالت موجود در کشور در دی

مدیریت منابع آب آسان نیست و چون توسط دولت صورت می گیرد و فاقد بازار »: جمله کالیفرنیا نیز وجود دارد، اظهار کرد

«.پیش می رود[ مصرف کنندگان]اقتصادی است، به سمت عدم مسئولیت پذیریِ   

ما توجه نکرده ایم که سدها می توانند مشکالتی داشته »: وی در خصوص رویکرد فعلی وزارت نیرو در امر مدیریت منابع آب گفت

باشند و هم اینک نیز که در خصوص پیشرفت آب شیرین کن ها ذوق زده هستیم، توجه نمی کنیم که ممکن است چه مضراتی 

«.داشته باشند  

این باور غلط را ایجاد ]د، ابتدا وقتی منطقه ای به این انتقال وابسته می شو»: مدنی انتقال آب را موضوعی ثانویه دانست و افزود

«.در آن منطقه ادامه داد[ کرده ایم که می توان به توسعه روند انتقال  

 صوت "صبح و گفت و گو" از اینجا قابل دریافت است.

http//:www.iana.ir/fa/news/01000%/D%05%5D0 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/files/fa/news/1395/2/9/4410_230.mp3
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 آب
 ایسنا - ۵۰۸۰خرداد  ۸یکشنبه 

درصدی میزان آب استحصالی کشور درصدی میزان آب استحصالی کشور   0505کاهش کاهش    

براساس آمار : درصدی میزان آب استحصالی کشور خبر داد و گفت 05مدیرکل دفتر آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش 

میلیارد مترمکعب کاهش یافته  00میلیارد مترمکعب آب استحصالی در کشور وجود داشته که در حال حاضر این رقم به  001نیرو وزارت 

 . است

در یازدهمین همایش کمیته فنی قنوات که در سازمان جهاد کشاورزی  -شنبه  یک -گزارش خبرنگار ایسنا در همدان، رضا سرافرازی امروز  به

به علت تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و فرسایش حاک و همچنین از بین رفتن مراتع کاهش رواناب در : گزار شد، اظهار کرداستان همدان بر

ریزی شود میلیارد مترمکعب برنامه 00کشور رخ داده است برهمین اساس باید عملیات آبی در کشاورزی بر مبنای   . 

  کشورمیلیارد مترمکعبی بخش کشاورزی از رواناب  46سهم 

هزار  011میلیارد مترمکعب است، به وجود بیش از  46میلیارد مترمکعب رواناب موجود در کشور  00وی با بیان اینکه سهم بخش کشاورزی از 

ت طوریکه سه پنجم قنوا ترین قنوات دنیا را در خود جای داده است؛ به ایران بزرگترین و طوالنی: کیلومتر قنات در کشور اشاره کرد و افزود

 . جهان در ایران قرار دارد

های کشور در استان یزد قرار دارد چندین رشته قنات کشور تا کنون به ثبت جهانی رسیده است و بزرگترین قنات: سرافرازی ادامه داد  . 

  درصد از مساحت کشور تحت تاثیر تمدن قنات و کاریزی است 55بیش از 

درصد از مساحت کشور تحت تاثیر تمدن قنات و کاریزی قرار گرفته  55بیان اینکه بیش از مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با 

طوریکه اگر در  درصد از مساحت کشور صورت گرفته است؛ به 55تولید مبتنی بر قنات توسط پیشینیان ما در بیش از : است، یادآور شد

شد شت، شهری ایجاد نمیها وجود ندا هایی همچون کاشان، یزد، اراک و کرمان قنات استان  . 

روند، افزود شمار می ها میزاث فرهنگی کشور به وی با تأکید براینکه قنات  : هزار کیلومتر تونل در داخل زمین باعث پا گرفتن منابع  011حفر 

 . آبی در کشور شده که از این نظر حفظ و بقای این منابع بسیار مهم است

ع ملی و استانی در چندسال گذشته نتوانستیم اعتبارات خوبی به این بخش تزریق کرده و حق مطلب به علت کاهش مناب: سرافرازی عنوان کرد

 . را آنطور که باید ادا کنیم

  میلیارد دالر اعتبار برای اجرای سیستم آبیاری نوین 522اختصاص 

اجرای : فشار در کشور اختصاص یافت، اظهار کردمیلیارد تومان اعتبار به اجرای آبیاری تحت  0011وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 

های آبیاری تحت فشار در مزارع امری بسیار مهم بوده که در دولت اعتبار خوبی به آن اختصاص داده شده است سیستم  . 

یاری نوین اختصاص های آب میلیارد دالر برای اجرای سیستم 511امسال عالوه براین میزان : مدیرکل دفتر آب و خاک کشاورزی خاطرنشان کرد

هزار هکتار آبیاری نوین در اراضی کشاورزی برسیم 611شود تا به هدف تجهیز ساالنه  داده می  . 

  میلیارد مترمکعب کسری مخزن در کشور وجود دارد 002

این عدد را به صفر  ساله 01میلیارد مترمکعب کسری مخزن در کشور وجود دارد که قرار است طی برنامه  001در حال حاضر : وی تصریح کرد

 . برسانیم
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های مجاز از  های کشاورزی و کاهش دبی خروجی آب چاه های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند در چاه انسداد چاه: سرافرازی یادآور شد

 . جمله اقدامات در راستای جبران کسری مخزن آب است

http//:www.isna.ir/fa/news/55101515004%/DA%A%5D%0 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

دولت مردم را حذف نکنددولت مردم را حذف نکند/ / انصراف از دریافت یارانه اختیاری باشدانصراف از دریافت یارانه اختیاری باشد   
ها افزایش یافته است، بنابراین انصراف از دریافت  از آنجا که هزینه انرژی بعد از اجرای هدفمندی یارانه: نماینده مجلس دهم گفت 

ها باید اختیاری و به مردم واگذار شود یارانه  . 

در مورد حذف یارانه غیرنیازمندان  اسداهلل عباسی نماینده مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

ها با مشکل مواجه شده است ها اجرا و عملیاتی نشد، سیکل پرداخت یارانه از آنجا که فاز دوم هدفمندی یارانه: گفت . 

براساس قانون و اهدافی که  ها ارانهاگر هدفمندی ی: این نماینده مجلس که روزگاری وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی بود، افزود

شدیم با مشکل مواجه نمی ها شد، در اجرای هدفمندی یارانه بینی شده بود، درست اجرا و مدیریت می پیش . 

به دلیل اجرا نشدن فاز دوم : ها را کشیدند، گفت با بیان اینکه مردم تاوان تورم حاصل از درست اجرا نشدن هدفمندی یارانه عباسی

درصد رسید 61به  50ها، تورم نقطه به نقطه در خرداد سال  یارانههدفمندی  . 

ها را نداد مجلس اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه 50سال : این نماینده مجلس تصریح کرد . 

انه حذف کند، با بیان اینکه مردم باید با اختیار خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند و نباید دولت آنها را از دریافت یار وی

یارانه دریافت کنند؟ مردم  برابر شده است، آیا نباید 5ها  وقتی هزینه برق نسبت به قبل از اجرای هدفمندی یارانه :گفت  

جویی انرژی داشتیم، افزود میلیارد تومان صرفه 511هزار و  04ها  با بیان اینکه در سال اول اجرای هدفمندی یارانه عباسی  :

جویی در انرژی بوده است به مردم از محل صرفهها  پرداخت یارانه . 

نارضایتی از آن هستیم اکنون شاهد و به دلیل تغییر مسیر در اجرا، همها مسیر درست را طی نکرد  مسئله یارانه :وی افزود . 

کردند، کار به  هدایت میبینانه  ها را واقع اگر مدیران بعد از دولت عدالت، هدفمندی یارانه  :گفت نماینده مجلس شورای اسالمی

ها از این جراحی بزرگ اقتصادی به عنوان مصیبت عظمی یاد کنند رسید که بعضی اینجا نمی . 

به  ها هدف هدفمندی یارانه : ها سر و سامان بخشیدن به اقتصاد کشور بود، افزود وی با بیان اینکه هدف از اجرای هدفمندی یارانه

 .حاشیه کشیده شده است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551000111455 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۸: تاریخ

رقمی شدرقمی شد  ماه تکماه تک  نرخ تورم روستایی اردیبهشتنرخ تورم روستایی اردیبهشت   

ماه سال  شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت دهد  را نشان می 00034عدد  0055

درصد کاهش داشته است 136که نسبت به ماه قبل  . 

ش شاخص کل رقمی شد، افزای ماه تک به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران در گزارشی اعالم کرد که نرخ تورم روستایی در اردیبهشت

درصد کاهش یافته  530درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  535( نقطه به تورم نقطه)نسبت به ماه مشابه سال قبل 

نرخ تورم )نسبت به دوره مشابه سال قبل  0055ماه سال  ماه منتهی به اردیبهشت 00درصد تغییرات شاخص کل در . است

.درصد کاهش یافته است 0130، 0055ماه  ماهه منتهی به فروردین 00به تورم درصد است که نسبت  536( روستایی  

 035رسید که نسبت به ماه قبل  05030در این ماه به رقم  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"همچنین شاخص گروه عمده 

 035رسدی که نسبت به ماه قبل  06036در ماه مورد بررسی به عدد  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . دهد درصد کاهش نشان می

دهد و نرخ  درصد افزایش نشان می 031نسبت به ماه مشابه سال قبل  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . دهد درصد کاهش نشان می

نسبت به ماه مشابه سال قبل  "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده . درصد است 035ماهه این گروه  00تورم 

نسبت به دوره مشابه سال  0055ماه  ماه منتهی به اردیبهشت 00دهد و درصد تغییرات این گروه در  درصد افزایش نشان می 036

.درصد کاهش یافته است 535، 0055ماه  ماهه منتهی به فروردین 00درصد است که نسبت به تورم  034قبل   

درصد نسبت به  135رسید که  0030به رقم  0055ماه  ردیبهشتاین شاخص در ا "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"در گروه عمده 

نسبت به ماه مشابه سال قبل  "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"میزان افزایش شاخص گروه عمده . دهد ماه قبل افزایش نشان می

درصد  0130ل این گروه نسبت به دوهر مشابه سال قب 0055ماه سال  ماه منتهی به اردیبهشت 00درصد بوده است و نرخ تورم  535

./درصد کاهش یافته است 0135، 0055ماه  ماهه منتهی به فروردین 00است که نسبت به تورم   

http//:www.iana.ir/fa/news/01565%/D%04%5D%0 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۸۱اسفند  ۵۹: تاریخ

رونق اقتصادی در گرو گردش آزاد اطالعاترونق اقتصادی در گرو گردش آزاد اطالعات/ / های روغنی شکل بگیردهای روغنی شکل بگیرد  صندوق حمایت از خرید تضمینی دانهصندوق حمایت از خرید تضمینی دانه   

به همین دلیل ایجاد صندوق . های روغنی و کنجاله در کشور با اما و اگرهای فراوانی همراه است تولید، توزیع و واردات روغن و دانه

ترین روش برای  رفه از واردات محصوالت نهایی اعم از روغن و کنجاله در این راستا منطقیهای روغنی و اخذ تع حمایت از تولید دانه

رسد نظر می حل مشکل به . 

برای حفظ : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن صنفی صنایع روغن

ای تشکیل شود تا منابع مالی خریدهای تضمینی را  حفظ ارزش افزوده، باید صندوق ذخیرهاشتغال داخلی و حمایت از تولید و 

توان  می: های تضمینی طبق قانون، بر عهده دولت است، افزود اکبر سبقتی با اشاره به اینکه پرداخت ضرر و زیان قیمت.تأمین کند

.ردمنابع این صندوق را از تعرفه واردات کنجاله و روغن خام تأمین ک  

درصد شود، پنج درصد از این مبلغ طبق قانون به خزانه دولت  05عنوان مثال، وقتی تعرفه واردات کنجاله  به: وی خاطرنشان کرد

تواند به حساب صندوق مذکور رفته تا برای خریدهای تضمینی، مورد استفاده قرار گیرد، به  درصد مابقی می 01رود؛ بنابراین  می

.توان به این صندوق منتقل کرد ی پنج درصد را میهای باال عبارتی تعرفه  

های خرید تضمینی را باالتر اعالم تا  ها در جهت حمایت از تولید داخل، قیمت دولت: کشی ادامه داد دبیر انجمن صنفی صنایع روغن

.دولت امری ضروری استبا این امر از کشاورزان حمایت کنند و در نتیجه جهت تأمین ضرر و زیان فرآیند خرید تضمینی، حمایت   

های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی  درصدی واردات کنجاله از طرف شرکت 51سبقتی با اشاره به انتشار گزارشی مبنی بر سهم 

های دولت شفاف و کارشناسی باشد تا فضای اقتصاد و تولید کشور به نفع  باید سیاست: های خبری، تصریح کرد در یکی از سایت

تواند اطالعات و آمار اقتصادی را اعالم کند، تا با ایجاد فضای  حرکت کند؛ طبق قانون، گردش آزاد اطالعات دولت میاقتصاد ملی 

.های احتمالی جلوگیری شود شفاف از سوءاستفاده  

ات کنجاله و و افزایش سه درصدی تعرفه وارد 56توان گفت که با اقدام دولت در سال  درباره تأمین کنجاله نیز می: وی یادآور شد

کشی فراهم و بخشی از کنجاله  های روغن های جهانی، راه برای ایجاد اشتغال و فعال شدن کارخانه روغن خام و در کنار آن قیمت

.مورد نیاز با قیمت ارزان در داخل کشور تولید شد  

دالری بین  61های جهانی ایجاد فاصله  شود با توجه به روند قیمت در همین راستا از دولت تقاضا می: سبقتی در پایان تأکید کرد

ترین برنامه اقتصادی  عنوان مهم های داخلی و در جهت ایجاد اشتغال به قیمت کنجاله و دانه سویا و ظرفیت بالاستفاده کارخانه

های داخلی  انهدولت در سال پیش رو، با افزایش تعرفه واردات کنجاله راه را برای تولید کل کنجاله مورد نیاز کشور از طریق کارخ

./هموار سازد  

http//:www.iana.ir/fa/news/05104%/D%0B%5D%04%5D 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

هزار هکتار عرصه منابع طبیعی کشورهزار هکتار عرصه منابع طبیعی کشور  562562در در و آبخیزداری و آبخیزداری     زداییزدایی  عملیات بیابانعملیات بیابان   
زدایی و کنترل گرد و غبار و  هزار هکتار عملیات مقابله با پدیده بیابان 51امسال : ها مراتع و آبخیزداری گفت  رئیس سازمان جنگل 

شود هزار هکتار عملیات آبخیزداری در قالب اقتصاد مقاومتی در سطح کشور انجام می 451  . 

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

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

هزار هکتار عملیات 51صاد مقاومتی و همچنین با عنایت به مصوبات ابالغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امسال اقت

هزار هکتار عملیات آبخیزداری در قالب اقتصاد مقاومتی در سطح کشور انجام 451زائی و کنترل گرد و غبار و  مقابله با پدیده بیابان

 .خواهد شد

برای انجام این اقدامات و تحقق مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  :افزود ها، مراتع و آبخیزداری کشور لجنگ  رئیس سازمان

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

ی از مشارکت مردم به عنوان یک راهبرد اساسی از رویکردهای اصلی این مختلفی که در کشور وجود دارد و همچنین بهره گیر

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

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

یی که کاری که شما انجام از آنجا: هایی برخوردار است، خطاب به حاضرین در این دیدار صمیمی تصریح کرد 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 . 

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

ر امور محوله موفق خواهیم بودکه د . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551010111505 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 ایسنا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵شنبه  سه

  شود شود   اندازی میاندازی می  ایستگاه تحقیقاتی و تولیدی بلوط در لرستان راهایستگاه تحقیقاتی و تولیدی بلوط در لرستان راه

ایستگاه تحقیقاتی و تولیدی بلوط در لرستان : رییس کارگروه زیست فناوری محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت

 . شود اندازی می راه

در : محیطی نوین، اظهار کرد های زیست جلسه بررسی استفاده از فناوریبه گزارش خبرنگار علمی ایسنا منطقه لرستان، علی محمد لطیفی در 

های سطح کشور مطرح و در این راستا کمیته بلوط را با محور زوال بلوط و اقتصادی کردن آن  عنوان یکی از اولویت  موضوع بلوط را به 50سال 

 . ز اعضای آن اهل لرستان هستندایجاد کردیم و همچنین تیمی را نیز در اسپانیا فعال کردیم که برخی ا

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز : بنیان تشکیل شود، تصریح کرد ها شرکت دانش وی با بیان این که در زمینه اقتصاد بلوط باید ده

 . دهد بنیان در حوزه اقتصاد بلوط را مورد حمایت قرار می های دانش شرکت

دو مأموریت زوال و اقتصاد بلوط را تعیین : ست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کردرییس کارگروه زیست فناوری محیط زی

 . ایم عنوان محور این دو ماموریت قرار داده  ایم و استان لرستان را به کرده

این زمینه یکی از این  های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که در مدیریت آب یکی دیگر از اولویت: لطیفی خاطرنشان کرد

 . شده در صنعت است های صنعتی تصفیه ها و فاضالب ها جایگزین کردن پساب اولویت

های ریزگردها  ایم و تثبیت کانون عنوان استان پایلوت قرار داده های داخلی نیز خوزستان را به در بحث مهار ریزگردها در کانون: وی تصریح کرد

 . ایم ژیک را که نوعی بیوپلیمر هستند، در دستور کار این ستاد قرار دادههای بیولو با استفاده از مالچ

های بیولوژیک در  در راستای استفاده از مالچ: رییس کارگروه زیست فناوری محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود

 . کنند هکتاری در راستای اجرای این طرح مشارکت می 01پایلوت  01بنیان در  شرکت دانش 01های داخلی ریزگردها در خوزستان  کانون

شده در صنعت در اصفهان توسط بخش خصوصی در حال  های صنعتی تصفیه ها و فاضالب در حال حاضر استفاده از پساب: لطیفی اظهار کرد

شده به صنعت  های صنعتی تصفیه و پسابها  انجام است و اگر این طرح به سرانجام برسد، در کل کشور اجرا خواهد شد؛ در این صورت فاضالب

 . شوند فروخته می

یافته  های توسعه این ایده از سال قبل کلید خورده و قرار است که یک شهر در یکی از استان: وی با اشاره به اجرای ایده شهر سبز، تصریح کرد

 . خاب شوندعنوان شهر سبز انت  توسعه و محروم به های درحال و یک شهر نیز در یکی از استان

آباد  شهر سپیددشت واقع در شهرستان خرم: رییس کارگروه زیست فناوری محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد

 . عنوان شهر سبز در دست بررسی است  یکی از شهرهایی است که انتخاب آن به

عنوان نمونه  های نوین دنیا باشد، به ها مبتنی بر فناوری در تمام زمینهمنظور از شهر سبز این است که توسعه این شهر : لطیفی تصریح کرد

 . های زیستی باشد سوخت مورداستفاده در شهر سبز باید از نوع سوخت

عنوان شهر سبز تأکید دارد، جزو سه شهری هستند که  آباد که استاندار لرستان بر انتخاب آن به سپیددشت، سلسله و اکنون خرم: وی گفت

 . عنوان شهر سبز انتخاب شود  ها به اند تا یکی از آن هاد شدهپیشن
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

کشاورزی به کشاورزان سراسر کشورکشاورزی به کشاورزان سراسر کشورهای شش روزه هواشناسی های شش روزه هواشناسی   توصیهتوصیه   

خردادماه ارائه کرد 05و  06، 00، 00، 00، 01هایی را به کشاورزان سراسر کشور برای روزهای  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه . 

01506: کد خبر  

:های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان های آذربایجان استان  

 :باغبانی

های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل از روز دوشنبه تا  احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان· 

 جمعه و در استان زنجان از روز سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد 

انبارها های پرورش قارچ و  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   

آماده سازی بستربذر و تسریع در انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی و آبیاری مزرعه در اسرع وقت·   

ها اجرای عملیات داشت از جمله مدیریت تغذیه،مدیریت آبیاری، کنترل عوامل زیان آور و بچه گیری در نهالستان·   

های رطوبتی ها و استرس های ناشی از تنش تمدیریت آبیاری در باغات میوه برای مقابله با خسار·   

های سنین آخر  های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ الرو های روی تنه و شاخه مسدود کردن سوراخ· 

 پروانه فری

های پر مصرف و ریز مغذی تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود·   

ع پیاز ، سبزی، صیفی و جالیزهای هرز مزار مبارزه با علف·   

مبارزه با کرم طوقه بر در مزارع صیفی و جالیز·   

ردیابی و کنترل تریپس در مزارع پیاز·   

مبارزه با سفیدک سطحی در باغات·   

مبارزه با بیماری لب شتری در باغات هسته دار·   

مبارزه با بیماری لکه سیاه در باغات سیب·   

در باغات انگورردیابی و کنترل زنجیره مو ·   

:زراعی  

های بهاره با استفاده از کودهای پتاسه برای افزایش مقاومت گیاهان به شرایط خشکی تغذیه بهینه زراعت·   

در زراعتهای چغندر قند ،یپاز و سیب زمینی( مبارزه مکانیکی با علفهای هرز)اجرای عملیات وجین ·   

ادامه عملیات کاشت ذرت علوفه ای و سورگوم·   

شروع مبارزه با پوره سن غالت در مزارع آبی·   

های هرز مزارع چغندرقند، ذرت، گندم و جو مبارزه با علف·   

های سن غالت در مزارع گندم و جو دیم مبارزه با پوره·   

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی·   

ی بهاره ها در زراعت( اوره )مصرف کود سرک ·   

 :دام داری
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ها ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

: های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد استان  

:باغبانی  

احمد ، از روز چهارشنبه تا جمعه و  های کرمانشاه و کهگیلویه و بویر احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان· 

های همدان و چهار محال و بختیاری از روز دوشنبه تا جمعه و در استان لرستان از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل وزش  در استان

اد و در روز باد و در استان لرستان در روز دوشنبه به دلیل باد و گرد و خاک و در استان کردستان در روز دوشنبه به دلیل وزش ب

های پنج شنبه و جمعه به دلیل  سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز

 بارش پراکنده

های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   

کارشناسان باغبانیانجام هرس سبز انگور، هلو و شلیل با مشاوره ی ·   

های سنین آخر  های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ الرو های روی تنه و شاخه مسدود کردن سوراخ· 

 پروانه فری

های نباتی در باغات میوه مبارزه به موقع با کنه·   

مناطق سردسیرمرحله دوم مبارزه با سفیدک حقیقی درختان انگور بعد از ریزش گلها در ·   

در مزارع مکانیزه لوبیا(تیپ)کاشت لوبیای قرمز و چیتی وسفید با استفاده ردیفکار پنوماتیک و اجرای طرح آبیاری قطرهای·   

مصرف کودهای بیولوژیک بذر مال در لوبیا و ذرت·   

مصرف کودهای ریز مغذی در باغات میوه بر اساس نیاز و نتایج آزمون خاک ·   

ها درباغات مبارزه با شته·   

های قروه و دهگالن استان کردستان تسریع در کشت سیب زمینی با رعایت الگوی کشت در شهرستان·   

:زراعی  

(اوایل صبح یا غروب)انجام عملیات آبیاری در باغات ومزارع گندم و جوآبی و کلزا در ساعات خنک شبانه روز ·   

(ورس)دچار خوابیدگی  استفاده ازکودهای محلول پتاسه درآب در مزارع گندم·   

مبارزه با پوره سن گندم در مزارع آلوده·   

(ها های زرد مایل به نارنجی روی برگ جوش و تاول)مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در مزارع آلوده·   

کاشت مزارع ذزت با استفاده از بذور اصالح شده و ضد عفونی شده و کاشت توسط بذرکار و ردیف کار·   

های هرز مزارع چغندرقند انیکی با علفمبارزه مک·   

اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی·   

حفره و یا منافذ ریزی مشاهده شود حاکی از ( غالفها)ها  چنانچه روی پیله)های پیله خوار در مزارع نخود آلوده مبارزه با کرم· 

(تفعالیت کرم پیله خوار نخود اس  

 :دامداری

ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

:زنبورداری  
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محافظت از کندوها در برابر وزش باد ·   

:آالت کشاورزی ماشین  

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم در مناطق گرمسیر·   

:های گیالن و مازندران استان  

: باغبانی  

های سه  احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیالن در روز دو شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز· 

شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و در استان مازندران در روز دوشنبه به 

های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران شنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز دلیل وزش باد و در روز چهار  

های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   

مبارزه مکانیکی و شیمیایی علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر ·   

با نظر کارشناس و در نظر گرفتن زمان احتمال )ها و آفات  ر جهت مبارزه علیه بیماریدا دار و دانه کنترل شیمیایی باغات هسته· 

(بارش پراکنده  

های پراکنده  با توجه به احتمال بارش)تغذیه ریشه ای درختان میوه متناسب با مراحل رشدی میوه مورد نظر با نظر کارشناس · 

(طی روزهای آینده  

جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه)باغات میوه  خودداری از هرگونه شخم و شیار در·  (ها   

آبیاری سبک باغات مرکبات جهت تامین رطوبت کافی خاک و جلوگیری از تنش خشکی·   

های پیوند زیتون باز کردن پوشش پالستیکی اطراف پیوند در صورت شروع رشد جوانه·   

های چای های زیرین بوته بهاره جهت جلوگیری از آسیب رسیدن جوانهپاک چین نمودن باغات چای با توجه به پایان یافتن چین ·   

:نوغان داری  

تامین یک مرحله برگ کافی قبل از وقوع بارندگی توسط نوغان داران·   

درصد توسط نوغانداران جهت تفریخ و پرورش کرم ابریشم 01درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  05رعایت دمای ·   

در محل نگهداری تخم نوغان ( درجه سانتیگراد 00تر از پایین)شبانه  خودداری از کاهش دمای·   

: زارعی  

انجام کود سرک در شالیزارها تا قبل از شروع بارش ·   

های مزارع با هماهنگی کارشناسان حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی مبارزه با آفات و بیماری·   

ها و پاشیدن طعمه مسموممکانیکی، از بین بردن پناهگاه هایمبارزه با راب و حلزون با استفاده از روش·   

با نظر کارشناس و در نظر گرفتن زمان احتمال بارش پراکنده)کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار برنج در مزراع آلوده ·   

(در مناطق شرقی و مرکزی استان)های هرز قبل از کاشت در مزارع سویا، ذرت و برنج  کنترل شیمیایی علف·   

های هرز قبل از کاشت در مزارع سویا، ذرت و برنج در مناطق شرقی و مرکزی استان مازندران کنترل شیمیایی علف ·  

کاشت سویا ، ذرت و نشا برنج·   

ها سایر سبزی. . . برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، سیرسبز و ·   

ا اخذ نظر کارشناسرهاسازی زنبور تریکوگراما در مناطق شرق و غرب استان مازندران ب·   
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:زنبورداری  

ها ها و کنار رودخانه عدم استقرار کندوهای زنبور عسل در حاشیه جاده·   

ریزی ملکه و  و طَبق جهت تخم( قاب)بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر · 

سازی عسل ذخیره  

: دام و طیور  

ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

در تغذیه طیور« دان پلت » استفاده از ·   

(در صورت افزایش دما)تغذیه پرندگان در ساعات خنک روز ·   

استفاده از ویتامین ·  C و آسپرین در ساعات گرم روز   

گرم و برای پرندگان مسن متر در ثانیه در روزهای 0تا  5/0ایجاد حداکثر تهویه با سرعت ·   

: شیالت  

های سردآبی تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی·   

: منابع طبیعی  

خودداری از ورود زود هنگام دام به مراتع با توجه به شرایط موجود آب و هوایی·   

خودداری از تردد غیر ضروری در مناطق پرخطر در هنگام وقوع رعدو برق·   

:استان گلستان  

 :باغبانی

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دو شنبه به دلیل وزش باد و در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و · 

های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده وزش باد و در روز  

های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   

های برداشت محصوالت جالیزی کدو وخیار های ازته در بین فواصل چین حودداری از استفاده بیش از حد مجاز از کود ·  

کشت سیب زمینی در مناطق کوهستانی در صورت رطوبت کافی در خاک·   

  های هرز های گوجه فرنگی همراه با مصرف کود سرک ازته و کلرورپتاسیم و وجین علف خاکدهی پای بوته· 

کنترل عوامل بیماری زا با سموم توصیه شده در مزارع گوجه فرنگی و جالیز پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و · 

های گیاه پزشکی کلینیک  

ها جهت ردیابی آفات کرم غوزه پنبه، شب پره در مزارع گوجه فرنگی پس از  رهاسازی عوامل بیولوژیک و به کارگیری تله و فرمون· 

 مشورت با کارشناسان حفظ نباتات 

ش آبیاری سبک در باغات هنگام صبح زود و یا به خصوص در ساعات عصر جهت جلوگیری از گرما زدگی با توجه به احتمال افزای· 

 دما تا روز جمعه در بعضی از مناطق استان

 :زراعی

های شالی جهت جلوگیری از ترد شدن ساقه و ریشه خودداری از مصرف بیش از حد مجاز کود ازته در خزانه·   
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وارد در اثر گرما در طول شب تا ارتفاع دو سانتیمتر آب در خزانه ( کلئوپتیل ) های شالی  به منظور جلوگیری از سوختگی جوانه· 

.نمده و در بعدازظهر روز بعد آب از خزانه خارج گردد  

کشت سورگوم ، ذرت و یونجه·   

های هرز توسط پیمانکاران تکثیر گندم و جو جهت جلوگیری و مواجه با  مخلوط کشی مزارع گندم و جو از سایر ارقام و علف· 

 مشکل در زمان برداشت 

برداشت بذرهای تکثیری گندم و جو درصد در هنگام  00رعایت میزان مجاز رطوبت ·   

خودداری از برداشت گندم و جو در اوایل صبح و هنگام غروب با توجه به افزایش درصد رطوبت هوا·   

های بارانی خودداری از کشت سویا و پنبه در روز·   

احتمال جوانه زنی بذرهای مناسب در بذرهای تکثیری جو به علت تاخیر در زمان برداشت جو و  استفاده از علف کش·   

کارگذاری فرمون در خزانه شالی جهت ردیابی کرم ساقه خوار شالی·   

استفاده از هد مخصوص برداشت کلزا که دارای تیغه عمودبر صاف و بدون دندانه می باشند جهت برداشت محصول کلزا·   

درصد باشد 00 – 05و رطوبت بین  ها رسیده درصد دانه 05 – 51مناسب ترین زمان برداشت کلزا هنگامی است که ·   

:دام داری  

ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

:زنبورداری  

ریزی ملکه و  و طَبق جهت تخم( قاب)بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر · 

سازی عسل ذخیره  

:منابع طبیعی  

های مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی با توجه به الگوی بارش ها و رودخانه خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبراهه·   

:های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان استان  

 :باغبانی

های  سه شنبه و در مرکزی در روزهای دوشنبه و  های تهران در روز احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان· 

های دوشنبه و پنج شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و در  سه شنبه و چهارشنبه و در سمنان در روز سه شنبه و در قم در روز

در  های دوشنبه و جمعه و در سمنان در روز دوشنبه و در قم های چهارشنبه و پنج شنبه و در البرز در روز های تهران در روز استان

های تهران در  های دوشنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان های سه شنبه، چهارشنبه و جمعه و در قزوین در روز روز

های چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل وزش باد  های پنج شنبه و جمعه و در قزوین در روز روز جمعه و در مرکزی در روز  

های شکسته شده ناشی از وزش باد شدید رشاخهاستفاده از چسب هرس در محل س·   

های ریز و درشت درختان  این آفت از مغز شاخه)های آلوده  مبارزه با الرو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه· 

(سیب، به، آلو ، آلوچه ، بادام ،گالبی و غیره تغذیه می کند  

مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتالف آب، افزایش سی درصدی های کوچک تر در  های کشاورزی به کرت تبدیل کرت· 

 راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی
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های سنین آخر  های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ الرو های روی تنه و شاخه مسدود کردن سوراخ· 

 پروانه فری

با توجه به وزش بادهای تازه کشت شده  استفاده از قیم برای نهال·   

های آلبالو یا گیالس از سفید به صورتی برای  سم پاشی با یکی از سموم فسفره مثل دیکلروز یا دیازینون در زمان تغییر رنگ میوه· 

 کنترل آفت مگس گیالس و الرو آن

های انار به جهت  در باغبرای باال بردن رطوبت نسبی ( به جز مرغ)های هرز مثل نرمگی، تاج خروس  خودداری از حذف علف· 

های تریکوگراما  ها و زنبور کاهش عارضه ترکیدگی و تکثیر و بقای حشرات مفید مثل کفشدوزک  

حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه تار عنکبوتی·   

تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما·   

:زراعی  

خصوص در مزارع گندم که در مرحله پر شدن خوشه می باشند، با توجه به افزایش نسبی دماتنظیم دور آبیاری به ·   

آبیاری و در صورت نیاز دادن کود سرک در مزارع گندمی که در حال دانه بستن هستند·   

(ورس)های گندم خودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی ساقه·   

جودر مناطق گرمسیر برداشت مزارع ·   

کشت گیاهان سورگوم،کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی·   

: دام داری  

ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

:زنبورداری  

محافظت از کندوها در برابر وزش باد ·   

ریزی ملکه و  و طَبق جهت تخم( قاب)روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم · 

سازی عسل ذخیره  

:منابع طبیعی  

های گسترده  خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی·   

:های اصفهان و یزد استان  

 :باغبانی

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان یزد از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد و در استان اصفهان در · 

های سه شنبه و چهارشنبه به دلیل باد و گرد و خاک  های دوشنبه، پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد و در روز روز  

های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   

های شکسته شده ناشی از وزش باد شدید استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه·   

های ریز و درشت درختان  این آفت از مغز شاخه)های آلوده  مبارزه با الرو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه· 

(یره تغذیه می کندسیب، به، آلو ، آلوچه ، بادام ،گالبی و غ  
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های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتالف آب، افزایش سی درصدی  های کشاورزی به کرت تبدیل کرت· 

 راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی

سنین آخر های  های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ الرو های روی تنه و شاخه مسدود کردن سوراخ· 

 پروانه فری

ها جهت جلوگیری از افزایش خسارت سن پسته های هرز باغ و کولتیواتور باغ پسته به جز در راه آب خودداری از حذف علف·   

های آلبالو یا گیالس از سفید به صورتی برای  سم پاشی با یکی از سموم فسفره مثل دیکلروز یا دیازینون در زمان تغییر رنگ میوه· 

آفت مگس گیالس و الرو آنکنترل   

های انار به جهت  برای باال بردن رطوبت نسبی در باغ( به جز مرغ)های هرز مثل نرمگی، تاج خروس  خودداری از حذف علف· 

های تریکوگراما  ها و زنبور کاهش عارضه ترکیدگی و تکثیر و بقای حشرات مفید مثل کفشدوزک  

جلوگیری از طغیان کنه تار عنکبوتی حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت·   

تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما·   

:زراعی  

آبیاری و در صورت نیاز دادن کود سرک در مزارع گندمی که در حال دانه بستن هستند·   

(ورس)های گندم خودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی ساقه·   

مزارع جودر مناطق گرمسیر  برداشت·   

انجام عملیات برداشت غالت در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر·   

کشت گیاهان سورگوم،کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی دارای بحران کم آبی·   

ر سال اولکشت زعفران بصورت خشکه کاری در خرداد ماه جهت افزایش گلدهی د·   

 :دام داری

ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

ها به علت تنش گرما ها با توجه به افزایش دمای هوا و آسیب پذیری دام قرار دادن آب کافی و سالم جهت شرب دام·   

:زنبور داری  

محافظت از کندوها در برابر وزش باد ·   

ریزی ملکه و  و طَبق جهت تخم( قاب)عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر بازدید از کندوهای زنبور · 

سازی عسل ذخیره  

:منابع طبیعی  

های گسترده  خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی·   

:ماشین آالت کشاورزی  

نی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندمضد عفو·   

:های خراسان شمالی و خراسان رضوی استان  

 :باغبانی
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احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز دو شنبه به دلیل باد وزش باد شدید و در · 

های سه شنبه و جمعه به دلیل وزش باد و در استان  راکنده و وزش باد و در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پ روز

 خراسان شمالی در روز دو شنبه به دلیل وزش باد و از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده 

های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   

ابله با لکه غربالی و آنتراکنوز و سفیدک سطحی در باغات آلودهمبارزه شیمیایی جهت مق·   

ساعت جهت هوادهی  4الی  6ها به مدت  برداشتن پوشش خزانه·   

.در اسرع وقت اقدام گردد... ( گوجه فرنگی، فلفل، پیاز و )نسبت به انتقال نشاء به مزارع·   

انتقال نشاء گیاهان گوجه فرنگی و فلفل·   

های ریز و درشت درختان  این آفت از مغز شاخه)های آلوده  سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه مبارزه با الرو· 

(سیب، به، آلو ، آلوچه ، بادام ،گالبی و غیره تغذیه می کند  

های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتالف آب، افزایش سی درصدی  های کشاورزی به کرت تبدیل کرت· 

اندمان آبیاری و مقابله با کم آبیر  

های سنین آخر  های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ الرو های روی تنه و شاخه مسدود کردن سوراخ· 

 پروانه فری

:زراعی  

کشت زعفران بصورت خشکه کاری در خرداد ماه جهت افزایش گلدهی در سال اول·   

در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی اجرای عملیات حفظ رطوبت·   

انجام عملیات برداشت غالت در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر·   

مبارزه شیمیایی با سن و ملخ در مزارع با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی·   

 :دام داری

ها  ها و دامداری ریتهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغدا·   

:زنبورداری  

محافظت از کندوها در برابر وزش باد ·   

اعالم زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلف شدن زنبورها·   

ریزی ملکه و  و طَبق جهت تخم( قاب)بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر · 

عسل سازی ذخیره  

:منابع طبیعی  

های گسترده  خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی·   

:ماشین آالت کشاورزی  

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم·   

:و کرمانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان  استان  

 :باغبانی
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های دوشنبه،پنج شنبه و جمعه به دلیل  احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان سیستان و بلوچستان در روز· 

های سه شنبه و چهار شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و در استان خراسان جنوبی از روز دو شنبه تا جمعه به  وزش باد و در روز

های دوشنبه و سه شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و در روز چهارشنبه به دلیل وزش باد  باد و در استان کرمان در روز دلیل وزش

های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در روز  

های پرورش قارچ و انبارها ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   

لخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه حفظ رطوبت و دمای مناسب در گ·   

کنترل لیسه ریشه درختان در مناطق آلوده·   

های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط  های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه استفاده از روش·   

ا توجه به افزایش دماردیابی و مبارزه با پسیل مرکبات در مناطق کانونی آن در شهرهای جنوبی ب·   

های تازه غرس شده با توجه به وزش باد  استاده از قیم در نهال·   

برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز ·   

:زراعی  

کشت زعفران بصورت خشکه کاری در خرداد ماه جهت افزایش گلدهی در سال اول·   

ر مزارعمبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم د·   

برداشت به موقع کلزا جهت کاهش ضایعات ریزش·   

درجه سانتیگراد 05کشت ذرت دانه ای و علوفه ای در مناطق سردسیر و معتدل با توجه به رسیدن دمای هوا به حداقل ·   

استفاده از بذر ذرت هیبرید جهت کاشت·   

 :دام داری

ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

:زنبورداری  

محافظت از کندوها در برابر وزش باد ·   

ریزی ملکه و  و طَبق جهت تخم( قاب)بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر · 

سازی عسل ذخیره  

:ماشین آالت کشاورزی  

عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندمضد ·   

:های فارس، بوشهر و هرمزگان استان  

 :باغبانی

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس در روز دو شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و از روز سه شنبه · 

ن از روز سه شنبه تا جمعه به دلیل وزش باد و در استان بوشهر در روز دو شنبه به تا جمعه به دلیل وزش باد و در استان هرمزگا

های چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل باد و گرد و  های سه شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در روز دلیل وزش باد و در روز

 خاک

انبارها های پرورش قارچ و  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   
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حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغیان کنه ·   

های آلبالو یا گیالس از سفید به صورتی برای  سم پاشی با یکی از سموم فسفره مثل دیکلروز یا دیازینون در زمان تغییر رنگ میوه· 

 کنترل آفت مگس گیالس و الرو آن

های ریز و درشت درختان  این آفت از مغز شاخه)های آلوده  ه با حذف و انهدام شاخهمبارزه با الرو سوسک شاخک بلند رزاس· 

(سیب، به، آلو ، آلوچه ، بادام ،گالبی و غیره تغذیه می کند  

های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتالف آب، افزایش سی درصدی  های کشاورزی به کرت تبدیل کرت· 

له با کم آبیراندمان آبیاری و مقاب  

:زراعی  

(ورس)های گندم خودداری از آبیاری سنگین در مزارع گندم جهت جلوگیری از خوابیدگی ساقه·   

انجام عملیات برداشت غالت در اواسط روز به جهت مناسب بودن میزان دما و رطوبت و کاهش ریزش بذر·   

دارای بحران کم آبیکشت گیاهان سورگوم،کنجد، ارزن، گلرنگ وآفتابگردان درمناطقی ·   

و جو در مناطق شمالی استان فارسهای هرز مزارع گندم کود پاشی سرک و مبارزه با علف·   

:دام داری و مرغداری  

ها  ها و دامداری تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

:زنبورداری  

محافظت از کندوها در برابر وزش باد ·   

ریزی ملکه و  و طَبق جهت تخم( قاب)ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر  بازدید از کندوهای زنبور عسل در· 

سازی عسل ذخیره  

:ماشین آالت کشاورزی  

ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم·   

:های ایالم و خوزستان استان  

 :باغبانی

شی در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و در احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پا· 

 روز سه شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روز جمعه به دلیل وزش باد 

های پرورش قارچ و انبارها  ها، سالن تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه·   

یان کنه حفظ رطوبت و دمای مناسب در گلخانه جهت جلوگیری از طغ·   

های هرز بین درختان و مسیرهای آبیاری جهت کاهش هدر رفت آب مبارزه با علف·   

آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی با توجه به افزایش دمای هوا ·   

مبارزه با آفات و بیماریهای باغات میوه·   

:زراعی  

استفاده از زنبور پارازیتوئید براکون جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره ·   

برداشت سریع مزارع رسیده گندم جهت جلوگیری از ریزش گندم با توجه به افزایش دما و از دست رفتن رطوبت دانه ·   
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خودداری از برداشت گندم و جو در اوایل صبح و هنگام غروب با توجه به افزایش درصد رطوبت هوا·   

:دام داری و مرغداری  

ها با توجه به افزایش دما و دامداریها  تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری·   

:زنبورداری  

محافظت از کندوها در برابر وزش باد ·   

ریزی ملکه و  و طَبق جهت تخم( قاب)بازدید از کندوهای زنبور عسل در ساعات گرم روز و در صورت نیاز، اضافه کردن کادر · 

سازی عسل ذخیره  

:ماشین آالت کشاورزی  

/این جهت مقابله با انتشار امراض گندمضد عفونی کردن دستگاه کمب·   

http//:www.iana.ir/fa/news/01506%/D%0AA%D%00%5 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۱: تاریخ

هواشناسی کشاورزی، هواشناسی کشاورزی، / / های هواشناسی با کمک دهیارانهای هواشناسی با کمک دهیاران  از دادهاز داده  آموزش مجازی استفاده کاربردی روستاییانآموزش مجازی استفاده کاربردی روستاییان

  خدمتی کاربردیخدمتی کاربردی

ها است ای کاربردی جهت استفاده کشاورزان برای مدیریت بر منابع و نهاده ، سامانه(تهک)سامانه هواشناسی کشاورزی  . 

در تشریح عملکرد سامانه تهک در ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون سازمان هواشناسی کشور امروز در گفت

ها،  این سامانه در ادارات هواشناسی استان: گذرد، گفت اندازی آن می رسانی به کشاورزان، طی یک سال و چند ماهی که از راه کمک

.کنند کشاورزان عمده کشور را شناسایی و اطالعات تخصصی و کاربردی را به آنها منعکس می  

بیشتر آنها ایستگاه : هزار ایستگاه در سراسر کشور دارد، افزود ه به اینکه سازمان هواشناسی بیش از سهعلی عابدینی با اشار

.دهند طور روزانه در اختیار این سازمان قرار می سنجی هستند که اطالعات را به باران  

: اندازی شده است، خاطرنشان کرد اهر( تهک)وی با اشاره به اینکه یک سامانه هواشناسی تحت عنوان توسعه هواشناسی کاربردی 

توسعه هواشناسی )این سامانه شامل تهک جاده، انرژی، سالمت و کشاورزی است که از یک سال و چند ماه پیش تهک کشاورزی 

.های مختلف به آن افزوده خواهد شد اندازی شده و به تدریج بخش های کشور راه در تمام استان( کاربردی کشاورزی  

اند و اطالعات تخصصی و کاربردی را به  ها، کشاورزان عمده کشور را شناسایی کرده یان اینکه ادارات هواشناسی استانعابدینی با ب

پاشی و کوددهی  ها، زمان مناسب برای سم و بارش  زمان مناسب کشت با توجه به آب و هوا، اقلیم: کنند، ادامه داد آنها منتقل می

رسانی به  از طریق پیامک، تماس تلفنی و سایت اطالع( وری مؤثر است ها و افزایش بهره نهکه در کاهش مصرف کود و سم و هزی)

ریزی این سازمان برای آموزش مجازی روستاییان به کمک دهیاران تصریح  وی در پایان با اشاره به برنامه.شود کشاورزان ارائه می

آوری اطالعات کشاورزان عمده و  جهاد کشاورزی در حال جمعبا همکاری خانه کشاورز و شرکت خدمات حمایتی وابسته به : کرد

./گسترش ارتباطات با آنان و طراحی سامانه خودکار برای استفاده عموم کشاورزان هستیم  

http//:www.iana.ir/fa/news/00166%/D%0A%0D%05%5 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۰پنجشنبه 

خسارت دو هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به باغات کشور خسارت دو هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به باغات کشور    

050معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مساحتی بالغ بر  : هزار هکتار از باغات کشور از سرمای اخیر خسارت دیدند، گفت

زار میلیارد تومان به کشاورزان ضرر زدسرمای اخیر بالغ بر دو ه  . 

هزار  411از مجموع دو میلیون و : محمدعلی طهماسبی در سفر به شهرکرد در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد

هزار هکتار از سرمای اخیر خسارت دیدند050هکتار باغات کشور، مساحتی بالغ بر   . 

سرمای اخیر بالغ بر دو هزار میلیارد تومان به کشاورزان ضرر زد: درصد عنوان کرد و افزود 01این باغات را بین صفر تا وی میزان خسارت   . 

میلیون تن برشمرد و گفت 04طهماسبی تولیدات باغی را در سال گذشته حدود   :  05شود تولیدات باغی در سال جاری به  بینی می پیش

 . میلیون تن برسد

، پسته بیشترین میزان صادرات را در سال گذشته به خود اختصاص داده استبه گفته وی  . 

ن وی در پایان ظرفیت استان چهارمحال و بختیاری را در زمینه تولید و صادرات محصوالت باغی از جمله بادام، بسیار خوب ارزیابی و خاطرنشا

میلیارد تومان است 411د حاصل از فروش این محصول حدود رسد و درآم هزار تن در سال می01تولید بادام این استان به : کرد  . 

http//:www.isna.ir/fa/news/55100010055%/D%0AE%D%0B%0D%0 
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 کشمش/ انگور

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

برابر شدن محصول تا ریشه کنی آفات برابر شدن محصول تا ریشه کنی آفات   ۳۳از از / / مزیت داربستی کردن باغ انگورمزیت داربستی کردن باغ انگور   
برابر  0یک فعال اقتصاد مقاومتی با اقدام به داربستی کردن تاکستان خود، عالوه بر تولید انگور بهتر و بیشتر، توانست درآمد خود را 

 . کرده و از آفات روش تولید رو زمینی نجات پیدا کند

به نقل از سازمان بسیج سازندگی، استفاده از سیستمهای تربیت مو )تاک انگور( و داربستی کردن  به گزارش خبرگزاری فارس

سیستم تربیت انگور در کشورهای عمده تولید . بوده و مرتباً در حال کامل شدن است باغات انگور در نقاط گوناگون جهان رایج

ا کننده انگور از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه عمدتاً به صورت داربستی بوده، در حالی که در بسیار از مناطق کشور م

کنند باغداران همچنان از سیستم های سنتی استفاده می . 

با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، ایران از گذشته های دور یکی . ت و پرورش انگور در ایران از سابقه دیرینه ای برخوردار استکش

امروز نیز انگور یکی از مهمترین محصوالت . از مهمترین مناطق تولید انگور برای مصارف تازه خوری و تولید کشمش بوده است

انگور عالوه بر امکان اشتغال زایی یکی از محصوالت ارزآور در کشور بوده و می تواند در توسعه . باغی در ایران به شمار می رود

 .صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی سهم به سزایی داشته باشد

کرد در از نظر سطح زیر کشت، تولید انگور و کشمش در ایران از جایگاه بسیار خوبی در جهان برخوردار است، اما از نظر میزان عمل

واحد سطح و کیفیت، محصوالت تولید شده در پاره ای از مناطق از حد مطلوب و ایده آل فاصله داشته و در نتیجه هزینه تمام شده 

برای تولید هر کیلوگرم محصول نیز باالتر از میانگین معقول بازار است که موجب کاهش صرفه اقتصادی و توان رقابت با سایر 

.کشورها می شود بودن کیفیت و باال بودن ضایعات و هزینه تمام شده متاثر از عوامل متعددی است که مهمترین عامل آن پایین 

طبیعت بوته مو باال رونده است و در مناطق اصلی رویش، این گیاه در جنگل از سایر درختان به . نوع سیستم تربیت بوته انگور است

شود یعنوان قیم استفاده کرده و در باالی تاج، مستقر م . 

های مو در هنگام جوانی قادر به حفظ خود نیستند و اگر به داربست بسته نشوند، تولید آنها برای چندین سال بسیار محدود  بوته

این روال ادامه خواهد داشت تا زمانی که تنه قوی شده و بتواند شاخه ها و میوه ها را حفظ کند. خواهد شد . 

. بستی کردن باغات انگور در نقاط گوناگون جهان رایج بوده و مرتباً در حال کامل شدن استاستفاده از سیستمهای تربیت مو و دار

سیستم تربیت انگور در کشورهای عمده تولید کننده انگور از جمله ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و ترکیه عمدتاً به صورت داربستی 

ان همچنان از سیستم های سنتی استفاده می کنندبوده در حالی که در بسیاری از مناطق کشور ما باغدار . 

او دارای . علی ابراهیم زاده از شهرستان ارومیه یکی از باغدارانی است که وارد عرصه داربستی کردن بوته های انگور شده است

 .مدرک کارشناسی صنایع غذایی است و به همراه پدر و سه برادرش به کار باغداری اشتغال دارد

تاکستان سرسبز امروز ما در حقیقت قبرستان »: ابراهیم زاده درباره علت روی آوردن به تولید انگور و کاشت بوته مو، می گویدآقای 

. چند سال قبل باغمان به دلیل فرسایش خاک و پیر شدن درختان زردآلو کامال غیر اقتصادی شد. قبلی درختان زردآلو بوده است

ردآلو، هزینه باالی کارگری و مصدومیت کارگران هنگام چیدن میوه و تبعات آن باعث شد، به هزینه باالی نگهداری درختان ز

در نهایت درختان زردآلو را از ریشه کندیم و بوته های انگور را کاشتیم. کشت محصول دیگری روی بیاوریم که همان انگور بود .» 

»: او می افزاید اندازی سیستم آبیاری قطره ای نیازمند نقدینگی بودیم برای شروع کار داربستی کردن باغ انگور و راه  .

از طریق برادر همسرم متوجه شدم که بسیج سازندگی نهاد حامی داربستی کردن باغات انگور است و عالوه بر پرداخت وام اقتصاد 

ن را داربستی و سیستم آبیاری میلیون تومان وام باغ انگورما 01با دریافت . مقاومتی، مشاوره کارشناسی رایگان هم ارائه می دهد

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=4074312
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ای را راه اندازی کردیم قطره در باغ های ایستاده »: علی ابراهیم زاده درباره مزیت های داربستی کردن انگور، خاطرنشان می کند«.

. نسبت به باغ های سنتی و خوابیده تراکم آفت خیلی کمتر است و در شرایط فعلی داربستی کردن این باغ ها یک ضرورت است

. تحقق این امر عالوه برکاهش هزینه های کارگری و کاهش آفات و بیماری ها موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود

همچنین کنترل علف های هرز نیز تلفات آفات و حشرات باغ ها را افزایش داده و در نهایت تراکم و خسارت آفت به مرور کاهش 

«.می یابد قبل از این و در مرحله . ردن باغ انگور حسن های فراوانی برای ما به همراه داشته استداربستی ک»: او اضافه می کند

سفیدک انگور . استفاده سنتی از زمین ها کیفیت انگورهای تولیدی ما بسیا پایین بود و مشتریهای خوبی نمی توانستیم جذب کنیم

امروز اما در . خشک کردن هم کیفیت الزم را نداشتو ترک خوردن محصول حین بارندگی باعث می شد محصوالت ما حتی برای 

علت آن هم کیفیت باالی . سراسر بازار ارومیه، خوی و سلماس انگور باغ ما را می شناسند و همیشه با تقاضای انباشته مواجهیم

«.محصول به دلیل تولید داربستی آن است حاصل از فروش  میزان برداشت و در نتیجه سود»: این کشاورز موفق، تصریح می کند

درصد  51برابر کشت سنتی است و این درحالی است که با آبیاری قطره ای در مصرف آب تا  0تا  035محصول در کشت داربستی، 

مزیت های کشت داربستی خیلی زیاد است؛ تسهیل در عملیات داشت و برداشت، نفوذ نور بیشتر به داخل . صرفه جویی می شود

و در نتیجه شیوع کمتر و کنترل بهتر آفات و بیماریها، کاهش ضایعات ناشی از بارندگی در زمان برداشت،  تاج بوته ها و تهویه بهتر

کاهش هزینه های مربوط به مدیریت تاکستانها، فراهم آوردن امکان اجرای عملیات باغداری به صورت مکانیزه که منجر به کاهش 

از جمله ... یاری، سمپاشی، کوددهی و حتی عملیات هرس منجر می شود و گیر هزینه های داشت، از جمله شخم سالیانه، آب چشم

«.مزایای داربستی کردن باغات انگور است او درباره . علی ابراهیم زاده این باغ انگور را به همراه اعضای خانواده اش اداره می کند

»: تجربه اداره خانوادگی تاکستان انگور، خاطرنشان می کند و نیز ستون کار کشاورزی ماست، او یک کشاورز  پدرم ستون خانواده

بسیار لذت بخش و نشاط آفرین ( پدر و سه برادرم)کار کردن با اعضای خانواده . قدیمی است که از تجربه باالیی برخوردار است

واده هایمان این تاکستان یک جورهایی پارک خانوادگی ماست، همین جا استخر، زمین بازی و آالچیق برای بچه ها و خان. است

 «.درست کرده ایم

http//:www.farsnews.com/printable.php?nn=00551001110100 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

شدن بازار ماه مبارک رمضانشدن بازار ماه مبارک رمضان  هزار تن مرغ و گوشت در صورت نامتعادلهزار تن مرغ و گوشت در صورت نامتعادل  0000آمادگی توزیع آمادگی توزیع    
هزار تن گوشت مرغ و گوشت قرمز برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان ذخیره  00معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه  

شود بازار در حال حاضر ثابت و متعادل است، اما در صورتی که بازار نامتعادل شود، توزیع ذخایر آغاز می: شده است، گفت  . اس عب

در مورد برنامه شرکت پشتیبانی امور دام برای تنظیم بازار مرغ و گوشت  والوزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

ا توزیع مرغ و مرغ و گوشت قرمز افزایش یابد، شرکت ب  در صورتی که بازار نامتعادل شود و قیمت: در ماه مبارک رمضان گفت

شود گوشت به بازار وارد می . 

ما در حاشیه بازار قرار داریم و اگر کمبودی در بازار گوشت : معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه بازار متعادل است، افزود

کنیم مرغ و گوشت قرمز احساس شود، توزیع را آغاز می . 

: توزیع و تنظیم بازار مرغ و گوشت قرمز در ماه مبارک رمضان مشخص شده است، گفتوالوزی با بیان اینکه سهمیه هر استان برای 

هزار تن گوشت قرمز برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده است 0هزار تن گوشت مرغ و  01 . 

تومان و مرغ منجمد را  511ر و هزا 00توزیع هر کیلو گرم گوشت قرمز را  به عوامل معاون شرکت پشتیبانی امور دام قیمت فروش

رسد کننده می این محصوالت با قیمت بیشتری به دست مصرف: تومان عنوان کرد و گفت 511هزار و  6 . 

تومان است که در یک ماه گذشته سیر  011هزار و  5براساس این گزارش قیمت هر کیلو گوشت مرغ در بازار به طور میانگین 

 .افزایشی داشته است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551001111005 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۰۸۰خرداد  ۵۰: تاریخ

جدولجدول++فراز و فرود قیمت ها در آستانه ماه مبارک رمضانفراز و فرود قیمت ها در آستانه ماه مبارک رمضان   

مبارک رمضان ،بازار دستخوش تغییرات قیمت شده که در این میان بعضی از کاالها کاهش و برخی دیگر افزایش  در آستانه ماه

 .قیمت را در پیش رو خواهند داشت

هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان، تمام تالش نهادهای دولتی و اصناف از  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش

تامین مایحتاج ضروری مردم صورت می گیرد تا مشکلی در  مواد پروتئینی گرفته تا برنج و حبوبات و قند و چای ، به منظور 

 .تنظیم بازار به وجود نیاید

نی در مناسبت های خاص همچون شب عید و ماه مبارک رمضان، بازار را بر این اساس اما به طور معمول افزایش تقاضای ناگها

دچار تغییر و تحول می کند و اگر نظارت دقیق و مستمر صورت نگیرد، افراد سوجو از آشفتگی بازار نهایت سو استفاده را خواهند 

در این بین مردم عادی متحمل ضرر می شوند داشت و  .  

باشگاه خبرنگاران قیمت برخی محصوالت پرمصرف در این ماه مبارک طی یک تا دو هفته اخیر  بر اساس گزارش میدانی خبرنگار 

هزار و پانصد تومان به  01روند رو به رشدی داشته است به طوریکه خرما پرطرفدارترین محصول سفره افطار؛ در بازار هر کیلو 

هزار 6تومانی به قیمت هر کیلو  511نین قند با افزایش تومان بود، همچ 511هزارو  5فروش می رسد در حالیکه تا پیش ازین 

تومان است که افزایش هزارتومانی داشته است 511هزارو 0تومان رسیده و قیمت هرکیلو شکر نیز  . 

هزار تومان رسیده است 01هزار تومان قیمت داشت به  04چای، که تا قبل ازاین کیلویی  بر پایه این گزارش محصول  . 

برنج ایرانی که طی چند ماه اخیر بیشترین نوسانات را تجربه کرده ،دیگر نای رشد قیمت نداشته و در همان رنج بر این اساس  

رسیده است 011هزارو  6به  511هزارو  0هزار تومانی باقی مانده اما برنج هندی از 00 . 

ه شده انددرصدی مواج00تا  01همچنین در گروه لبنیات نیز خامه و کره با افزایش قیمت حدود  . 

رو خواهد بود هم اکنون در بازار با قیمت  مرغ هم به عنوان یکی از کاالهای مصرفی ماه مبارک که مصرف آن با افزایش روبه

تومان به فروش می رود4511 . 

قیق نظارت د بر اساس این گزارش به طور قطع جلوگیری از بروز این نابسامانی ها و آسایش روزه داران در این ماه مبارک  

 .نهادهای دولتی ، همکاری اصناف مختلف و البته انصاف فروشنده ها را می طلبد

را جویا شدیم تا ببینیم چه شرایطی برای مردم مهیا ساخته اند در همین ارتباط برنامه پیش روی تعدادی از اصناف مرتبط  . 

*** هزار تنی خرما برای ماه رمضان کفایت می کند62ذخیره   

وگو با خبرنگار اقتصادی  های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت پور مدیر کل دفتر میوهابوالقاسم حسن 

هزار تن در انبارهای  01ها و حدود  هزار تن خرما در مناطق خرماخیز کشور در سردخانه 01حدود   :باشگاه خبرنگاران جوان گفت

کند هزار تنی این محصول برای ماه مبارک رمضان کفایت می 61توان گفت که ذخایر  سنتی موجود است لذا می . 

ها وجود ندارد ای برای افزایش قیمت سازی به میزان کافی انجام شده هیچ بهانه  با توجه به آنکه ذخیره: وی افزود . 

های تولید خرما در سال جاری بیان کرد حسن پور با اشاره به میزان پیش بینی  :  05الی  01تولید خرما شود ،  امسال برآورد می

هزار تن برسد 011میلیون و  0الی  051میلیون و  0درصد افزایش یابد به طوری که این میزان به سطح  .  

 روند افزایشی قیمت برخی از کاالها از ابتدای سال***

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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اشگاه خبرنگاران جوان از قاسمعلی حسنی عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران و بازرس اصناف در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ب

 .روند افزایشی قیمت برخی از کاالها از ابتدای سال خبرداد

در حال حاضر تمرکز مسئولین به قاچاق معطوف شده است و از افزایش قیمت های هدفمند و جریان دار پیش از ورود به :وی افزود

 .ماه مبارک رمضان غافل شده اند

*** شود قیمت مرغ در ماه رمضان گران نمی  

در : وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از در گفت 

 4هزار تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده در مراکز خرده فروشی  6حال حاضر قیمت هر کیلو مرغ زنده در کشتارگاه 

 .هزار تومان است

با توجه به تولید و عرضه باالی محصول و ذخیره : ها تغییر چندانی نخواهند داشت گفت ه آنکه در ماه رمضان قیمتوی با اشاره ب

هزار تن مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام جای هیچ گونه نگرانی بابت افزایش قیمت وجود ندارد و تنها  01الی  51سازی 

ها اضافه شود قیمتدرصد به  0الی  0ممکن است با افزایش تقاضا  . 

طبق برنامه ریزی تولید میزان جوجه : یوسفی با اشاره به اینکه قیمت مرغ نسبت به ماه گذشته تا حدودی افزایش یافته بیان کرد

ریزی از اسفندماه سال گذشته کاهش یافته و همین امر موجب شده که قیمت مرغ تا حدودی افزایش یابد اما گفتنی است که 

ران با زیان مواجه هستندهنوز هم مرغدا . 

ها را به  در جند ماه گذشته افزایش تولید در برابر کاهش تقاضا افت قیمت: رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد

تومان باشد 5511بایست قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده  همراه داشته چرا که در صورت تعادل عرضه و تقاضا می . 

 *** درصدی سبزی آش در دهه اول ماه رمضان 02یمت افزایش ق  

سه سال گذشته : حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت

یشتر درصدی قیمت سبزی آش بوده ایم که این رشد قیمت ب 01رسم بر این بوده که تنها در دهه اول ماه رمضان شاهد افزایش 

 .شامل سبزی های پر مصرفی مانند تره، جعفری، اسفناج یا برگ چغندر می شود

تومان گران تر از  011است که سبزی خوردن  تومان در بازار  0011میانگین قیمت فروش سبزی ها حدود : وی در ادامه افزود 

 .سایر سبزی ها به فروش می رسد

لخانه ای حدود دو برابر و نیم بیشتر از سایر سبزی هایی است که بصورت قیمت سبزی های گ: مهاجران همچنین اظهار داشت

سنتی کشت شده اند و از آنجایی که این سبزی ها ظریفتر و منظم تر از سایر آنها کشت و چیده می شوند بهای بیشتری به خود 

 .اختصاص می دهند

د در تمام سال برنامه ریزی خود را طوری تنظیم می کنند سبزی می کارن کشاورزانی که به صورت سنتی : وی در پایان عنوان کرد

 تا در ماه رمضان که مصرف روند افزایشی دارد با کمبود مواجه نشویم
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( کبلو)محصول (تومان)قیمت   

 5011 برنج شیرودی

 4011 برنج طارم رمضانی

 0411 برنج هاشمی

 6511 برنج هندی ممتاز

 5111 برنج پاکستانی

خورشتی بی استخوانگوشت گوسفندی   05111-05111  

  05111-00111 گوشت خورشتی گوساله بی استخوان

 4511 مرغ تازه 

 0511 شکر

 0511 قند

 5511 خرما آلویی

 00111 خرما پیارم

 5511 رطب مضافتی

 0111 جو پوست کنده 

 4511 نخود

 0011 لوبیا چیتی

 5011 لوبیا سفید

 00111 خاکشیر

 5611 عدس درشت

 04111 زرشک پفکی

 5511 لوبیا قرمز

 

http//:www.yjc.ir/fa/news/5404004%/D%00%5D%0B%0D%0 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۸:  تاریخ

های بیوتکنولوژی برای های بیوتکنولوژی برای     شرکتشرکت/ / های بذر تراریخته در ارکان سیاسی کشورهای در حال توسعههای بذر تراریخته در ارکان سیاسی کشورهای در حال توسعه  نفود کمپانینفود کمپانی

اند اند   ثبت اختراع خود به مزارع آسیا سوق پیدا کردهثبت اختراع خود به مزارع آسیا سوق پیدا کرده   
 شود، زایی عرضه می با رنگ و لعاب تکنولوژی اما با هزاران شبهه سرطان( کاری شده ژنتیکی دست)در حالی که محصوالت تراریخته 

کنند های چند ملیتی تراریخته به خاطر نیاز ساالنه به تهیه بذر در ارکان سیاسی کشورهای در حال توسعه نفوذ می کمپانی  . 

به گزارش خبرگزاری فارس، چندی است که موضوع محصوالت دست کاری شده ژنتیکی )تراریخته( و مخاطرات آن به جامعه 

های تلویزیونی در این زمینه اجرا شد شیده شده است و اخیرا هم مناظرهک . 

کاری شده ژنتیکی را از حد  هر چه بیشتر به این موضوع پرداخته می شود، ابعاد جدیدی از آن آشکار می شود که محصوالت دست

کند آن را هویدا می های سیاسی و فشارهای دولتی پشت یک رقابت تجاری و بازار فناوری فراتر برده و الیه . 

کند که با  ابالغیه مقام معظم رهبری و همچنین اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر دانش دورنزا الزام می 0بنابراین توجه به بند 

های زیرین این پدیده را مورد ارزیابی دقیق قرار دهیم مطالعه و نگرش وسیعتری به مقوله محصوالت تراریخته ورود کنیم و الیه . 

های کاربردی  های مبلغ محصوالت دستکاری شده ژنتیکی مرکز خدمات بین المللی دستیابی به برنامه از مهمترین سازمان یکی

است که نقش مهمی را در خبرپراکنی و تهیه آمار مربوط به بیوتکنولوژی در جهان ایفا می ( ISAAA) بیوتکنولوژی کشاورزی

.کند در این مقاله به . میالدی چاپ شده است 0111ای است که در سال  ترجمه مقاله مطالبی که در این نوشتار منتشر می شود

( ISAAA) خوبی از نفوذ مرکز خدمات بین المللی دستیابی به برنامه های کاربردی بیوتکنولوژی کشاورزی ها و   در دولت

سال عمال تحقق یافته  04اله با گذشت های این سازمان گفته شده و بسیاری از مطالب این مق دانشمندان و آموزش دیکته سیاست

.است میلیارد دالر در سال به عنوان یک  511چالش امروز قاره آسیا پیرامون گیاهان دستکاری شده ژنتیکی است که با درآمد 

. صنعت فراملی کشاورزی و مواد غذایی محسوب می شود های بیوتکنولوژی برای ثبت اختراع خود به سمت مزارع آسیا   شرکت

پیدا کرده اند و به دنبال ثبت مالکیت فکری خود هستند سوق . 

های توسعه بیوتکنولوژی کشاورزی  های بین المللی، خصوصی و همچنین سازمان این شرکت ها به دنبال به خدمت گرفتن سازمان

زندهستند، تا بتوانند این فناوری را در مسیرهای قانونی و سیاسی به پیش برده و در سراسر دنیا رایج سا . 

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، آژانس توسعه بین المللی آمریکا: ها عبارت اند از این سازمان  (USAID ) و خدمات بین المللی

( ISAAA) دستیابی به برنامه های کاربردی بیوتکنولوژی کشاورزی های مهندسی ژنتیک در آسیا است که یکی از ترویج کننده . 

های  خبگان و پشتیبانی و حمایت از نخبگان محلی، مرکز خدمات بین المللی دستیابی به برنامهگیری بنیاد ن با توجه به شکل

( ISAAA) کاربردی بیوتکنولوژی کشاورزی های های فرا ملیتی  العمل بنگاه توانسته است در اجرای دستور  (TNCs ) کمک کند

آسیا، روستای فقیر "و آن را   .بنامد" 

المللی دستیابی به برنامه های کاربردی بیوتکنولوژی کشاورزیتاریخچه مرکز خدمات بین   (ISAAA:) 

داران صندوقی به نام بنیاد توسعه منابع را در نیویورک تاسیس کردند ، برادران راکفلر و چند تن دیگر از سرمایه0501در دهه  این . 

توسعه را بر طبق برنامه بیوتکنولوژی بین المللی و  بنیاد اندکی پس از تاسیس، ماموریت انتقال زیست فناوری به کشورهای در حال

 .برعهده گرفت(  Hitachi) با همکاری بنیاد هیتاچی

http://www.farsnews.com/
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با سرمایه ای بیش از یک میلیون دالر  0550در سال  ( و تحت حمایت آقای دکتر کالیو جیمز، معاون سابق ( توسط فردی ناشناس

برنامه انتقال مهندسی ژنتیک توسط یک نهاد مستقل به نام ( CIMMYT) مرکز بین المللی اصالح گندم و ذرت در مکزیک

 .تحت مدیریت دکتر جیمز مجدداً آغاز به کار کرد( ISAAA) خدمات بین المللی دستیابی به برنامه های بیوتکنولوژی کشاورزی

یی و سیستم کشاورزی مدرن هدف اصلی تاسیس این نهاد بین المللی، تسهیل در انتقال محصوالت بیوتکنولوژی به عنوان مواد غذا

0}از آزمایشگاه های شرکت های بزرگ کشورهای صنعتی به کشور های فقیر و در حال توسعه می باشد  }. 

 (:ISAAA) فعالیت رسمی مرکز خدمات بین المللی دستیابی به برنامه های کاربردی بیوتکنولوژی کشاورزی

اولین مرکز 0550در سال   ISAAA  در دانشگاه کُرنل( با اولین مدیر عامل اجرایی جدید، به نام اناتول ( االت متحده امریکاای

که یکی دیگر از کارمند های مرکز بین المللی اصالح گندم و ذرت در مکزیک{ 0}کراتیگر   (CIMMYT )بود تاسیس شد .

ISAAA انگلستان  در حال حاضر داری چندین مرکز در سراسر دنیا از جمله یک مرکز اروپایی در مرکز جان اینز

(EuroCenter )یک مرکز آسیایی در ژاپن ، (Technova Inc) یک مرکز آفریقایی در دفتر مرکز بین المللی سیب زمینی در ،

 در انستیتو بین المللی تحقیقات برنج SEAsia و یک مرکز به نام( ILRI)  محوطه کالج موسسه تحقیقات بین المللی دام کنیا

(IRRI ) یک مرکز هم در آمریکای التین برنامه ریزی شده است .در فیلیپین می باشد  (LatiCenter.) 

های بیوتکنولوژی  شرکت  ها و شد، این سازمان توسط موسسه ISAAA عالوه بر حمایت مالی فرد ناشناسی که باعث تشکیل بنیاد

USAIDمختلفی از جمله بنیاد راکفلر،  در سال . {به پیوست مراجعه کنید}شود ، نُوارتیس، مونسانتو و اَگرِوُ پشتیبانی مالی می 

، طی گزارشی، سازمان0555  ISAAA   عالوه بر . {6}میلیون دالر برای اجرای برنامه هایش خبر داد  00از هزینه ای بیش از

های بزرگی که اعضای هیئت علمی موسسات تحقیقاتی ذکر شده بودند، مدیران گذشته و حال حاضر برخی از این موسسات  میلیونر

رئیس برنامه تکنولوژی بذر  "والی بِوِرز دورف"رئیس برنامه بیوتکنولوژی کشاورزی کمپانی مونسانتو،  "رابرت فرالی"از جمله 

و مشاور  AusBiotech کمپانی نُوارتیس، ویلیام پادولینا وزیر سابق علوم و فناوری فیلیپین و گابریل پرسلی مدیر اجرایی اتحادیه

مایت مالی می کنندح ISAAA بانک جهانی، از . 

 (:ISAAA) عملیات اجرایی مرکز خدمات بین المللی دستیابی به برنامه های کاربردی بیوتکنولوژی کشاورزی

با توجه به اینکه فناوری و دانش کنونی کشاورزی نمی تواند میزان تولید غذا  ": همواره اینگونه القا می کند که ISAAA سازمان

نیا و مخصوصا کشورهای در حال توسعه ای که دچار بحران افزایش جمعیت هستند به کمک را افزایش دهد، بنابراین د

با این حال با توجه به هزینه های بیشماری که تحقیقات بیوتکنولوژی دارد، این فناوری تقریبا به طور . بیوتکنولوژی نیازمند هستند

 .کامل در انحصار کمپانی های ثروتمند غربی می باشد

ISAAA  تنها راه دستیابی کشورهای در حال توسعه به بیوتکنولوژی، مشارکت کمپانی های : م این عبارت را تکرار می کنه کهمدا

این نوع مشارکت به افراد، کمپانیها. غربی با نهاد های دولتی این کشورها می باشد  ISAAA سازمانهای دلسوز و صادقی چون.  

ه طرفین آنها را به مشارکت موثر و اهداف اصلی برساندنیاز دارد که می تواند با اطمینان دادن ب . 

اندونزی، : این کشورها عبارتند از. برای اجرای اهداف خود دوازده کشور را مورد هدف قرار داده است ISAAAدر حال حاضر، 

کاستاریکا و مکزیک در امریکای التینمالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام در آسیا؛ کنیا، مصر، و زیمبابوه در آفریقا؛ و آرژانتین، برزیل،   .

ISAAA این کمپانی ها فناوری های کشت . برای تنظیم پروژه های انتقال تکنولوژی کمپانی های مختلفی را تاسیس کرده است

انتقال ژن)بافت، روشهای تشخیصی و مهندسی ژنتیک   ) کشت بافت و روشهای تشخیصی گامهای اولیه و ساده . را ترویج می کنند

ولی بیشترین . یوتکنولوژی مدرن هستند که غربیها آن را را به عنوان برنامه های پیشرفته کاربردی تر مورد استفاده قرار می دهندب
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احتمال باالیی از موفقیت در یک  "تمرکز آنها روی مهندسی ژنتیک محصوالت کشاورزی می باشد که با بیان این موضوع که 

5}ن دادن اثر این شرکت ها و مشارکت ها می شود باعث نشا  "چارچوب زمانی کوتاه }. 

 در کشورهای در حال توسعه برای پروژه های خود و به منظور توسعه ظرفیت ملی برای انجام تحقیق و توسعه ISAAA روش

(R&D )بیوتکنولوژی در وهله اول تظاهر به عالقه و تعهد به بیوتکنولوژی در سیستم های ملی کشاورزی (NARS ) شدمی با . 

بنابراین برنامه های آنها، بر روی ارزیابی های مزرعه ای، انتقال ژن به ارقام محلی، ایمنی زیستی و گفتگو در باب صدور مجوز 

از آنجا که افکار عمومی تاثیر به سزایی در روند انتقال بیوتکنولوژی دارد ، . رهاسازی و مدیریت مالکیت فکری متمرکز است

ISAAA نولوژی و پذیرش عمومی این علم از روشهایی نظیر برگزاری سمینار، کارگاه های آموزشی، چاپ برای ترویج بیوتک

 .نشریات و از همه مهم تر کمک هزینه های تحصیلی استفاده می کند

های تحصیلی، دانشمندان و سیاست گذاران آینده را از کشورهای در حال توسعه به دفاتر مرکزی از طریق کمک هزینه  ISAAA 

احدهای نظارتی در کشورهای غربی می فرستد تا با ایجاد روابط خصوصی، مقررات ایمنی محصوالت غذایی و چگونگی انجام و و

آنگونه که مطلوب-آزمایش ارزیابی های مزرعه ای را   ISAAA فرا بگیرند -است . 

ISAAA در آسیا: 

و زمانی که انسیتو بین المللی تحقیقات برنج 0554از سال   (IRRI ) لوس بانوس، در فیلیپین میزبان جلسه ساالنه هیات مدیرهدر   

ISAAA یک مهره کلیدی در این جلسه، وزیر علم و صنعت فیلیپین، . بود، حضور این سازمان در جنوب شرقی آسیا آغاز شد

دکتر پادولینا به عنوان معاون انستیتو بین المللی تحقیقات برنج. ویلیام پادولینا بود  (IRRI  ) در ژانویه . دانتخاب ش  مرکز 0550

SEAsia برای ایجاد کسب و کار بر اساس مبانی انستیتو بین المللی تحقیقات برنج (IRRI )تاسیس شد. 

این مرکز کشورهایی از جمله اندونزی، . دکتر رِندی هُوتیا، رئیس سابق موسسه اصالح نباتات فیلیپین است SEAsia مدیر مرکز

همه آنها دارای اراده سیاسی برای تعقیب و اتخاذ "ام را برای اجرای برنامه هایش و به دلیل اینکه مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتن

5}مورد هدف خود قرار داده است  "برنامه های کاربردی بیوتکنولوژی هستند }. 

پروژه های همکاری -0جدول   ISAAA  0}در جنوب شرقی آسیا } 

های غربی شرکا و شرکت ل توسعهشرکاو شرکت های در حا  ها پروژه   

آمریکا)مونسانتو  ) 

انگلستان)دانشگاه ناتینگهام  ) 

کمپانی زنکا اگروکمیکالز 

آمریکا) ) 

ها در اندونزی پژوهشکده میوه  

 انستیتو بیوتکنولوژی ویتنام

 انستیتو اصالح نباتات فیلیپین

 شبکه بیوتکنولوژی پاپایا

 شرکت بذر نوارتیس سوئیس

 دانشگاه واگنینگ هلند

تحقیقات مرکزی محصوالت باغی  موسسه

اندونزی) ) 
 تشخیص ویروس گوجه فرنگی

 تشخیص پوسیدگی سیاه و سفید تایوان RVDC دانشگاه ایالتی واشنگتن آمریکا

ویتنام)موسسه علوم کشاورزی  شرکت بذر نوارتیس سوئیس زمینی سیب (  BT 

آلمانی  شرکت  AgrEvo  سویا اندونزی BT 

Asgrow Seeds (مونسانتو) ذرت انستیتو اصالح نباتات فیلیپین BT 
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 بنیاد راکفلر آمریکا

موسسه تکنولوژی فدرال 

 سوئیس

IRRI ویتامین فیلیپین A  5}برنج } 

پروژه های انتقال تکنولوژی با شناسایی برنامه های کاربردی بالقوه بیوتکنولوژی در کشاورزی محلی و حرکت به سوی از بین بردن  

شروع شد( تراریخت)محصوالت دستکاری شده ژنتیکی موانع پیش روی  . 

فقدان مقررات ایمنی زیستی موثر و "برای آنها همواره   "گاهی اوقات ناآگاهی و شک و تردید مردمی در مورد محصوالت تراریخته 

01}مانع اصلی دستیابی به اهدافشان بوده است }. 

برنامه های کاربردی بیوتکنولوژی کشاورزی نکات حائز اهمیت در مرکز خدمات بین المللی دستیابی به  (ISAAA) 

 داللی روابط

، ترویج روابط خصوصی است که تعهد اخالقی و انگیزه مهمی را برای تصویب طرح ISAAA یکی از مهم ترین وظایف پروژه های

به عبارتی دیگر. های بیوتکنولوژی تضمین خواهد کرد   "ISAAA ان اقتصادی کشورهای در با تنظیم روابط و جلب همکاری مدیر

00}"حال توسعه و با ایجاد اطمینان و اعتماد به نفس در این کشورها، انقالب بیوتکنولوژی کشاورزی را دنبال می کند }. 

هایی در غرب است که بتواند حمایت  برای معرفی موفقیت آمیز بیوتکنولوژی در حال تاسیس کمپانی ISAAA در حال حاضر

کارشناسان انتظار دارند با ادامه روند حمایت نخبگان از مهندسی ژنتیک بتوانند . محیط نظارتی بدست بیاورد نخبگان را برای ایجاد

 .نگرانی های اجتماعی و نارضایتی های عمومی را در سطح محلی، ملی و منطقه ای تعدیل کنند

کشاورزی است، پس از بازدید از مرکز تحقیقات نژادگر پاپایا در موسسه تحقیقات و توسعه مالزی  دکتر چان یانگ کوک، که یک به

  من در آنجا. زمانی که بین گلخانه ها قدم می زدم برای من بسیار هیجان انگیز و الهام بخش بود": علوم زیستی مونسانتو ، گفت

00}متوجه آینده کشاورزی شدم و آن را دیدم  }". 

یک و بیوتکنولوژی تایلنددکتر پاریچارد بِرنز، از پژوهشگران مرکز ملی مهندسی ژنت  (BIOTEC ) احساسات مشابه ای را پس از

ما قادر به دیدن آنچه که در آینده برای بیوتکنولوژی اتفاق خواهد ": در انگلستان بیان می کند Zeneca بازدید از امکانات کمپانی

 . "افتاد هستیم، بدانید که این فناوری برای تغییر همه چیز است

آموزش پژوهش و کارشناسی ارشد در  دکتر روبن ویارئال، مدیر مرکز منطقه جنوب شرق آسیا برای شرکت در ، 0555در سپتامبر 

ترتیب داده شده بود به اروپا و شمال امریکا سفر میکند  ISAAA ، در یک تور مطالعاتی که توسط(SEARCA)کشاورزی 

همکاری دولت های آسیای جنوب شرقی، کشاورزی پایدار را او پس از این سفر ماموریت می یابد توسط موسسه خود و با . {06}

 .در منطقه توسعه دهد

بر . است "موضوع با اولویت"دکتر ویارئال اعالم کرد که در حال حاضر بیوتکنولوژی در برنامه پنج ساله جدید موسسه اش یک 

ای ایمنی زیستی تعیین شده توسط هر کشور منافع ما در اصول اخالق و پیامدهای سیاست استاندارده"طبق گفته های ویارئال، 

سپس سازمان های. {05}نهفته است، و هماهنگی این موضوع بسیار مهم است  ISAAA و SEARCA  خبر تاسیس یک مرکز

04}زیست فناوری در لوس بانوس فیلیپین، با همکاری یکدیگر را اعالم کردند  }. 

0550به عنوان مثال، در سال . تواند اثرات فوری داشته باشدمی  ISAAA به علت سطح باالی البیگری سیاسی، فعالیت  

 ISAAA و ASEAN  اندونزی در چین با همکاری موسسه مرکز تحقیقات محصوالت غذایی  (CRIFC) کارگاهی در خصوص ،

اندونزی  دکتر سومارنو رئیس مرکز تحقیقات محصوالت غذایی. ایمنی زیستی برگزار کردند  (CRIFC ) این  ": گفتدر این کنگره 
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های کشور  بعد از این کنگره یک گروه کوچکی تشکیل شد، تا بر اساس دستورالعمل. "امر باعث توسعه ایمنی زیستی ما می شود

05)استرالیا و به دلیل نیاز مبرم به یک دستور العمل واحد، یک پیش نویس برای آئین نامه های وزارتی تدوین کردند  .) 

فکر با رویکرد سازماندهی شده در نهایت یک جریان تیمی هم  ISAAA   و بر اساس القاء نتیجه خِرَد محور برای تجزیه و تحلیل

 "آنها"در مقابل ( اردوگاه طرفدار بیوتکنولوژی) "ما"واقعی مسائل و فرصت چشم انداز توسعه ملی در گسترش این احساس 

تشکیل شد( اردوگاه ضد بیوتکنولوژی)  . برای کشورها و  "انقالب بیوتکنولوژی کشاورزی "، و سیاسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی

به آسانی در دستور کار بخش های مختلف در آسیا،   ISAAA در نظر گرفته نشده است. 

 آیا بیوتکنولوژی درمان فقر است؟

: "ISAAA ماموریت بلند پروازانه کرد محصول و به منظور کمک به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه بواسطه افزایش عمل

با این   .{00}"درآمد به ویژه در میان کشاورزان فقیر و توسعه کشاورزی پایدار در محیط زیست جهانی امن تر، تعریف شده است

تمام فعالیت های: حال از همان ابتدا این ماموریت به یک چارچوب بسیار جزئی محدود شد  ISAAA  در کشور هدف باید برای

آنها می گویند بیوتکنولوژی تنها راه مناسب و موثر برای رسیدگی به نیازهای کشاورزان فقیر . تقویت شودگسترش بیوتکنولوژی 

از آنجا که ریشه فقر در فقدان تکنولوژی نیست و از مشکالت ساختاری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نشات می گیرد، پروژه . است

بز رنج می بردبه ناچار از همان محدودیت های انقالب س ISAAA های . 

در هر دو مورد، از فقر کشاورزان کوچک برای توجیه نفوذ یک تکنولوژی خارجی استفاده می شود، اما این فناوری نمی تواند راه 

 .حل مشکالت اساسی باشد

من حتی یک قطعه زمین از خودم ندارم: لیندا کایانا، یک کشاورز فیلیپینی ساکن در پامپانگا می گوید . 

گاهی اوقات، من به عنوان یک کارگر در مزرعه کشاورزان . ه شوهرم، زمینی را اجاره کرده ایم و برنج کشت می کنیممن به همرا

من مطمئنم که آنها گران هستند و به آفت کش هایی نیاز خورد؟  این بذرهای جدید به چه درد من می. دیگر کار می کنم

را پرداخت می کند؟ ما نمی توانیم چه کسی هزینه آنها .دارند که آنها نیزگران هستند حتی اگر ما قادر به کشت آنها باشیم، . 

کشاورزان فقیر در وهله اول نیاز به زمین دارند، به طوری که . ما باز هم فقیر خواهیم ماند. مازاد محصول را اربابها و دالالن می برند

 .بتوانند میوه ها و محصوالت خودشان را درو کنند

0 . ینی مکزیکیپروژه سیب زم  

، 0550برای اولین بار در سال . ضروری است پروژه سیب زمینی مکزیکی را بنگریم ISAAA اما برای درک بهتر ISAAA  طرح

این معامله بین مونسانتو و مرکز پژوهش و مطالعات پیشرفته مکزیک. انتقال بیوتکنولوژی را آغاز کرد  (CINVESTAV ) برای

مقاومت به ویروس سیب زمینیانتقال ژن پروتئین پوششی برای   X (PVX )و Y (PVY ) بعد از آن معامله در . صورت گرفت

 ، بنیاد راکفلر برای تامین بودجه پروژه انتقال ژن رپلیکاز برای مقاومت در برابر ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی0555سال 

(PLRV ) 05}سیصد و پنجاه هزار دالر هزینه کرده است  }. 

" ISAAA طبق گفته به عنوان گروه هدف  ین پروژه با توجه به اینکه نیاز به منابع با مقیاس کوچک دارد کشاورزان فقیر را ا

مقاومت . افزایش یافته است در مکزیک، سیب زمینی عمدتا در مقیاس بزرگ و توسط کشاورزان متوسط . اصلی در نظر گرفته اند

جای تعجب نیست که تنها . {01}ه نباشد، برای کشاورزان مفید است به این دو ویروس به تنهایی، اگر با هزینه اضافی همرا

چون از آفت کش ها به طور . {00}عالقه نشان داده اند  PVX  /PVY کشاورزان در مقیاس بزرگ به سیب زمینی مقاوم در برابر
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قاوم به این دو ویروس مصرف خاص در برابر این بیماری استفاده نمی شود ولیکن نمی توان انتظار داشت که سیب زمینی های م

00}آفت کشها و سم ها را کاهش دهد  }. 

تولید سیب زمینی در مکزیک به صورت پایدار و با توجه به اندازه و مقیاس زمین، انواع محصول و موقعیت جغرافیایی صورت می 

. گیرد که { 00}سیب زمینی می باشند  از کل تولید ٪46مسئول تولید ( هکتار زمین 01با بیش از )کشاورزان در مقیاس بزرگ 

 .این کشاورزان به طور انحصاری از رقم سفید، مشتق شده از ژرم پالسم وارداتی، استفاده می کنند

در حالی که کشاورزان در مقیاس کوچک از گونه های قرمز محلی، که گر چه قیمت پایین تری در بازار دارد اما به سوختگی مقاوم 

پروژه. به مراتب بیماری، جدی ترین عامل در تولید سیب زمینی در مکزیک است - هستند را استفاده می کنند  ISAAA  شامل

بر طبق موافقت صدور مجوز و با میانجیگری. توسعه هر دو سیب زمینی قرمز و سفید مقاوم در برابر ویروس است  ISAAA ،

( رقم آلفا)اما نمی تواند به واریته های وارداتی را به ارقام محلی وارد کند  PVY و PVX می تواند ژن CINVESTAVموسسه 

06}از کل حجم تولید را در اختیار دارد  ٪41رقم آلفا از انواع سفید می باشد که . انتقال دهد }. 

آنها این طور برنامه ریزی کرد بودند که حتی بیشتر از قدیم باید پای کشاورزان کوچک به تکنولوژی کشیده شود تا از پتانسیل آن 

موافقت نامه صدور مجوز برای کشت گونه های قرمز توسط کشاورزان کوچک را ضمانت می کند، اما  ISAAA. بهره مند شوند 

 .در حال حاضر هیچ مکانیزمی برای دریافت این رقم به تولید کنندگان کوچک وجود ندارد

: ISAAA طبق یکی از گزارش های بنابراین، . اوری واریته های خاصی استیک بازار رسمی بذر، یک پیش شرط برای معرفی فن

 بررسی وضعیت. {05}تحت سیستم توزیع فعلی بذر، رقم تراریخته مقاوم به ویروس در گونه های قرمز منتشر نخواهد شد 

ISAAA آنها هیچ دسترسی به . از ابتدا نشان می دهد که حمایت از کشاورزان کوچک کشت سیب زمینی کاهش یافته است

ر تولید سیب زمینی بسیار گران قیمت باشد نخواهند داشتاعتبار حتی اگ . 

در طول دو دهه گذشته کمک فنی عمومی با اجرای برنامه های تعدیل ساختاری که از بودجه ملی برای کاهش خدمت استفاده 

04.)شده است، از میان رفته است ) 

ی انتشار این فن آوری واینکه آن را در دست کشاورزان استراتژی برا": اذعان می کند که ISAAAبعد از هفت سال در این پروژه، 

در حال حاضر آنها ادعا می کنند که دولت به کشاورزان کوچک در ( 00)".در مقیاس کوچک بدهند هنوز شناسایی نشده است

 .شبکه توزیع بذر با پرداخت یارانه برای تولید بذر خصوصی کمک می کند

نه قرمز ژنتیکی را از پرورش دهندگان دانه تجاری در قیمت وعده داده شده بخرد و سپس بر اساس این طرح، دولت تمایل دارد دا

این پروژه هنوز هم به احتمال زیاد به دلیل بحران . آنها را با قیمت مقرون به صرفه تر به کشاورزان در مقیاس کوچک توزیع کند

مالیتولید کنندگان سیب زمینی بخاطر توافقنامه تجارت آزاد آمریکای ش  (NAFTA )با شکست مواجه خواهد شد. 

دارد تحت توافقنامه. ٪050در حال حاضر، تولید پایدار سیب زمینی محلی تعرفه حدود   NAFTA  0116، این تعرفه باید در سال 

. است این خبر بدی برای تولید کنندگان مکزیکی است، چرا که هزینه های تولید در آمریکا بسیار پایین تر. به صفر کاهش یابد

0045هزینه تولیدی برای کشاورزان کوچک مکزیکی حدود  $(M/T ) است که برای کشاورزان آمریکایی در آیداهو برابر

0408(M/T ) 000و در داکوتای شمالی  $(M/T ) 05)می باشد .) 

01)مونسانتو، در عین حال، با اعتماد به نفس به این پروژه شرایط را برای منافع دانه آن ایجاد کرده است .) 

 تلفات بیوتکنولوژی برای چه کسی گفته می شود؟

و رفاه کشاورزان کوچک بدون نیاز به منافع تولید کشاورزان کوچک، یک پرش  ISAAA ارتباط بین پروژه های انتقال تکنولوژی

به . ک خوب استپایه و اساس این فرض این است که بیوتکنولوژی فی نفسه برای کشاورزان کوچ. از ایمان و باورها است یا جهش 
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با توجه به سرعت رو به رشد جمعیت جهان برای تامین امنیت غذایی این جمعیت و توقف تخریب محیط "گفته دکتر کراتیگر، 

با این حال بسیاری کشاورزان کوچک در آسیا، مانند کسانی که در مورد (. 66)"زیست کشاورزی نیاز به بیوتکنولوژی وجود دارد

دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که در همه مشترک نیست ( 65)این مقاله مشورت داده اند برای هدف  ISAAA پروژه کادر را )

اورلی مارسالنا، یک کشاورز فیلیپینی، بازتاب بدبینی این علم را که بسیاری از کشاورزان با آن مشترک اند را بیان می (. ببینید

 :کند

همه آنها . من مطمئن هستم که برای آنها مهم نیست. د که چه مشکالتی داریمهیچ کس از دولت و از این شرکت ها، از ما نپرسی

هر بار که آنها در حال معرفی . برای ما کشاورزان، داستان بذر اصالح شده هرگز پایانی ندارد. می خواهند به سود و منفعت برسند

معجزه ها "پس از آن، آنها دوباره با یکی دیگر از  و. جدید هستند، بعد از مدتی معلوم می شود که معجزه نبوده است "معجزه"یک 

 "معجزه"اما بعد از این همه (. منفعت می بریم)می آیند، و آنها به ما وعده داده اند که ما برای اولین بار بهره مند می شویم  "

د که کشاورزان هنوز هم به این آیا آنها واقعا فکر می کنن. ما به عنوان فقیر همیشه خواهیم ماند. شرایط ما هنوز هم همان است

اعتقاد دارند؟ "معجزه ها"  

نتیجه آن شده است که هرگز سواالت گروه هدف . را نشان می دهد ISAAA مثالهای باال بحرانی ترین و وخیم ترین شکست

کنند، و چه  مهم این است که کشاورزان چه فکری بر مشکالت و راه حل های مرتبط می. یعنی کشاورزان کوچک متوقف نمی شود

این پرسش اساسی باال موئد عدم پاسخگویی، مسئولیت پذیری و مشروعیت. نقشی را بیوتکنولوژی می تواند بازی کند  ISAAA 

 .است

 :دیدگاه کشاورزان در مورد بذرهای تراریخته

 شعبان علی از بنگالدش

اگر بتوانم با بذرهای خودم به خوبی کشت و کار کنم، چه احتیاجی هست که از بذر های آزمایشگاهی یا دستکاری " 

)شده ژنتیکی  اگر بتوانم بذرهای خودم را نگهداری و حفظ کنم، چرا کار احمقانه انجام دهم و بذرها را استفاده کنم؟ ( تراریخت

و تنهایی کشاورزان در اینجاست که دولتمردان و دانشمندان با کمپانی هایی که می  از کمپانی مونسانتو خریداری کنم؟ درماندگی

 .خواهند ما را نابود کنند همکاری می کنند

علم باید با آگاهی رسانی به کشاورز شروع شود؛ برخالف بذرهای عقیم شده وارداتی، بذرهای . این علم نیست، این سیاست است

وظیفه علم این نیست که ظرفیت . د و این امکان پذیر است که در سال آینده هم بارور شوندفعلی خودمان عملکرد خوبی دارن

تولیدی بذرهای بومی را ناقص و معیوب کند، یا اینکه رقمی را تولید کنند که با مشخصات و صفات عجیب و غریبی ترکیب شده 

هیچ فرد معقولی را پیدا نمی کنید که چنین عملی را توجیه کند. باشد . 

اندونزی _پاک سیاونگ  

تمام تکنولوژی ها برخی اثرات منفی هم دارند که ممکن است مردم را به حاشیه بکشاند، و یک نابرابری ایجاد کند، مانند مهندسی 

 مانند. ژنتیک که ما آنرا نمی شناسیم و بدرستی در مورد چگونگی تولید آن اطالعی نداریم، اما باید اثرات منفی نیز داشته باشد

همین ارقام پر محصولی که مجبوریم کودهای شیمیایی و آفت کش ها را خریداری کنیم که قیمت این نهاده ها نیز 

 .همیشه درحال افزایش است

 آقای ویتون بونچاو، رییس انجمن کشاورزی تونگ، تایلند
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این برای ما هیچ سودی . دمحصوالت مهندسی شده ژنتیکی شده به علت حرص و طمع کمپانی های چند ملیتی اتفاق می افت

وتمام بهره برداری آن برای شرکت های چند ملیتی. ندارد  (TNCs )راه های زیادی برای حل مشکالت کشاورزان . می باشد

 .وجود دارد مانند استفاده از کودهای آلی و ارقام سنتی که می توانیم به عملکرد و کیفیت خوبی دست پیدا کنیم

بنگالدش  _رکها بیگم   

نی که مامورین دولت و یک شرکت خصوصی رقم برنجزما  HYV با . را به ما توصیه کردند، ما بذرهای خودمان را از دست دادیم

و همچنین به . اعتماد به آنها نه تنها بذرهایمان را از دست دادیم، بلکه ماهی هایمان را هم به علت آفت کش ها از دست دادیم

بد آنها دام های خودمان را از دست دادیم و از همه مهمتر اینکه ما سالمتی خود را هم علت کاهش کیفیت سطح علوفه و کیفیت 

سال می گذرد و ما برای معرفی 01از دست داده ایم، از آن زمان بیش از  ایم، و خوشبختانه در  رقم خودمان خیلی سخت کار کرده  

بذرهای دستکاری شده، در مورد ارقام جدیدی صحبت می  کمپانی تولید کننده. حال حاضر به مراتب خیلی بهتر از قبل هستیم

 .کند که ما را دوباره فریب دهد

بنگالدش _جهان آرا بیگم  

چه کسی به بذرهای تراریخته این کمپانی های سودجو احتیاج دارد؟ آیا این بذرهای تولید شده در برخی از آزمایشگاه ها می تواند 

چرا که ما از . مانند بهشت باشد، نه جهنمی که بوسیله کمپانیهای بذر بوجود آمده است غذای گرسنگان باشد؟ ما می خواهیم زمین

ما تولید برنج . محیط و مکان زندگی خود و خانواده و بچه هایمان و همچنین حیوانات و پرندگان و گیاهان خود مراقبت می کنیم

کشاورزان می دانند که چگونه . انیها باید دست از سر ما بردارنداین کمپ. خواهیم بیشتر را به قیمت از بین رفتن خانه و زندگی نمی

 .از خود مراقبت کنند و با خوشحالی زندگی کنند

تایلند  _خانم نوان بانکین  

سال پیش انقالب سبز را قبول کردند، مجددا تکرار کنم 01خواهم اشتباه کشاورزانی که  من نمی . 

 تجارت مالکیت فکری_ 0 

ISAAA  برنامه های خود تحت حقوق مالکیت ذهنی و فکری  ساده ای را برایدستورالعمل  (IPR ) با ذکر دلیل منطقی زیر بیان

بیوتکنولوژی تا حد زیادی موضوع حقوق مالکیت ذهنی و فکری خصوصی در کشورهای صنعتی و کشورهای درحال : می کند

نند، باید به حقوق مالکیت فکری و ذهنی این علم احترام توسعه می باشد که اگر آنها می خواهند به این تکنولوژی دست پیدا ک

 .قائل شوند

ISAAA  در ماموریت خود در آسیا نمی تواند موفق شود مگر اینکه دولت ها قوانین مالکیت فکری قوی تری اتخاذ نمایند و

بنابراین. همچنین اینکه دانشمندان حاضر به مذاکره برای درخواست مجوز شوند  ISAAA  و   سیاستها  تحریک اصالحوظیفه

 .را در کشورهای هدف مدیریت کنند، را بر عهده دارد( IPR) آموزش به مدیران تحقیقات که چگونه حقوق مالکیت ذهنی و فکری

موضوع حقوق مالکیت فکری برای سیاست گذاران در رابطه با گیاهان، حیوانات و ژن های انسان، که به . این وظیفه آسانی نیست

گذارای باعث شده است که سیاستمداران در  در اروپا، چنین بحثی در باالترین سطح از سیاست. مین تبدیل شده است یک میدان

در همین حال، کشورهای در حال توسعه (. 65)یک دو راهی قرار بگیرند و تعهدات سیاسی در مسیرشان منجمد و بی حرکت شود 

کریدر حال مبارزه با تعهدات حقوق مالکیت ذهنی و ف  (IPR ) در رابطه با منابع ژنتیکی تحت توافق سازمان تجارت جهانی در

( TRIPS) رابطه با جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری توافق. هستند  TRIPs  برای دولت شمالی و صنعت
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میکرو ارگانیسم ها و  معنی پیدا می کند، شامل اعطای اختراع ثبت شده در  ISAAA بیوتکنولوژی ای بعنوان یک حداقل برای

 .فرآیندهای میکروبیولوژیکی، و همچنین به عنوان نوعی حمایت قانونی بیش از چند گونه جدید گیاهی می باشد

دلیل که آنها آن را به عنوان   را اجرا کرده اند، به این TRIPS چند کشور در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی به طور کامل

ذایی و تنوع زیستی را می بینندیک تهدید برای امنیت غ . 

ISAAA  بر استراتژی های صدور مجوز برای تسهیل دسترسی به تکنولوژی انحصاری خارج از سیستم حقوق مالکیت ذهنی و

( IPR) فکری دهد که تا زمانی که  این معنی را می. تمرکز کرده است، در صورتی که قانون آن را به اندازه کافی مناسب می بیند

الکیت فکری در کشورهای فقیر وجود دارد، به حمایت از دارندگان حقوق ثبت اختراع بیوتکنولوژی در کشورهای سیستم م

 .ثروتمند، باید بر قانون قراردادی چیره شویم

ننگینی برنج تراریخت شده با . دارد پیچیدگی رو به جلو انحصار تکنولوژی در سراسر زندگی صنعتی ذهن را به تامل وا می

امینپروویت  A  که به عنوان نجات میلیون ها زن و کودک دچار سوء تغذیه در سراسر کشور های جهان سومی بود، ظاهرا باعث ثبت

که در آنجا قرار . در آن زمان توسعه از کشور آغاز شده بود، به سمت کشور بنگالدش برده شد(. 65)اختراع شده است  51کمتر از 

شود که باید برای تعداد زیادی از مجوز ها و موافقت ها، مذاکره صورت پذیرد است بصورت رایگان تجاری سازی انجام  .ISAAA 

 .برای جلوگیری از پرداخت هزینه های تحقیقاتی کشاورزان بنگالدشی به آنجا سفر کرده است

ISAAA  به سادگی با مجوز و توافقنامه انتقال، یک گام بیشتر جلو رفته است .ISAAA  خود را بیشتر از امنیت مالکیت فکری

 .امنیت خود تکنولوژی در آسیای فقیر می داند که نام آن را آسیای فقیر گذاشته است

 نتیجه گیری نهایی

تعداد زیادی از دانشمندان و مقامات را گرد هم . بر توسعه بیوتکنولوژی در آسیا موثر واقع شده است ISAAA به نظر می رسد

لوژی با فرستادن آنها به مکان هایی با امکانات باال، شور و شوقی ایجاد شده است، و سپس آنها آوردند و در میان آنها برای بیوتکنو

 .را آموزش می دهند و آنها به سخنگویان بسیار عالی برای نیازهای این صنعت مبدل می شوند

اشداین شبکه در سراسر منطقه فعال است و حامیه علم، دولت، تجارت، آموزش و پرورش و رسانه می ب  .ISAAA  در دوره توسعه

سیاست عمومی مربوط به مهندسی ژنتیک در منطقه، تشویق به ایمنی زیستی به سبک آمریکایی و رژیم مالکیت ذهنی موثر وقع 

 .شده است

ISAAA از یک طرف، یک جریان ثابت از ورزش عمومی را در مورد انگیزه . یک ابزار ارزشمند برای صنعت بیوتکنولوژی است

از سوی . سان دوستانه در رابطه با ترک اعتیاد مواد مخدر پشتیبانی می کند و از طرف دیگر از بیوتکنولوژی دفاع می کندهای ان

دیگر، برای صنعت بیوتکنولوژی در تولید فضای کسب و کار مناسب و توسعه بازار در کشورهای مهم در حال توسعه ، متمرکز شده 

 .اند

نجام عملیاتاز دیدگاه کشاورزان منطقه ، ا  ISAAA اگر مشکل. مشکالت زیادی دارد  ISAAA  رسیدگی فقر در بخش کشاورزی

بسیاری از کشاورزان باور نمی کنند که فن آوری، همه شرایط . آسیا است، پس بیوتکنولوژی در سمت راست نقطه شروع می باشد

پرفکتو ویسنته، یک کشاورز فیلیپینی، توضیح می دهد. را بهبود می بخشد : 

از آنجا که کشاورزان در توسعه بیوتکنولوژی درگیر نیستند، کنترل منابع و کنترل سود و منفعت ها توسط کمپانیهای غربی انجام 

هنگامی که محصوالت ترایخت کشت می شود، به نظر می رسد که جایگاه کمپانی تولید کننده بذر مثل کشاورز خواهد . می شود

شود، شرکت، چنین سرمایه گذاری ها را محاسبه می کند که در نهایت کشاورز درآمد خود را  بود ولی زمانی که حرف از حقوق می

 .از دست می دهد حتی اگر محصول کشاورز هم به فروش نرسد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

49 
 

بیوتکنولوژی، تجارت محصوالت کشاورزی خارجی . تنها شرایط را برای کشاورزان کوچک بدتر خواهد کرد ISAAA دستور العمل

کشاورزان کوچک، در تولید محصوالت وابستگی دائمی به . نیازهای کشاورزان کوچک مغایرت دارد را کنترل می کند  را که با منافع

پروژه های فن آوری. شرکت های خارجی، خواهند داشت  ISAAs با وجود ماهیت متواضعانه خود و به ویژه به دلیل آنکه خود را ،

مک عملی به کشاورزان کوچک ارائه نمی کننداز به طور عامدانه بزرگ جلوه می دهند، هیچ ک . 

این سازمان با سوء استفاده از فقر . وجود دارد ISAAA در نهایت، یک مشکل بسیار جدی درمسولیت پذیری عملیات اجرایی

در  عالوه بر آن که هر دو در قانون اساسی و. کشاورزان خرد در آسیا به دنبال این است که دستورالعمل خود را اجرایی کند

 .معامالت کارگزاران آمده است

ISAAA  از دانشمندان برجسته تا کشاورزان کوچک ناشناس  -نهاد شفافی نیست و از طریق صنعت و با استفاده از مردم محلی- 

 متاسفانه، چون این علم بیشتر توسط  .به دنبال ترویج بیوتکنولوژی و گسترش بازار به نفع خود در سراسر آسیا می باشد

ISAAA بیوتکنولوژی همراه با تهدیدات اقتصادی، زیست . استفاده می شود، کشاورزان کوچک نیز در معرض خطر قرار دارند

 .محیطی و اجتماعی همراه خواهد بود که در درجه اول توسط کشاورزان فقیر احساس می شود

احساس خواهند کرد و آنها کسانی هستند که آنها کسانی هستند که اثرات حاد منفی ترین اثرات بهداشتی و یا زیست محیطی را 

 .اگر تولیدات محصوالت زراعی با شکست مواجه شود و یا بازارهای وعده داده شده ناپدید شوند با عواقب آن مواجه خواهند شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

ممنوعیت کشت سبزی و صیفی در ممنوعیت کشت سبزی و صیفی در / / ارائه نخستین گزارش ملی در مجلس جدید به کشاورزی اختصاص یافتارائه نخستین گزارش ملی در مجلس جدید به کشاورزی اختصاص یافت

  فضای باز تا پایان برنامه ششمفضای باز تا پایان برنامه ششم

مهندس حجتی افتخار ارائه نخستین گزارش ملی در مجلس جدید مربوط به کشاورزی است و این گزارش در صحن مجلس توسط 

شود قرائت می . 

در برنامه ششم توسعه مقرر شده که تمام کشت سبزی و صیفی کشور وارد : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

.ها شود گلخانه  

ی ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در مقدمه گردهمای ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها است،  سراسری مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، با اشاره به اینکه سیاست وزارتخانه توسعه کشت گلخانه

در این راستا قرار است کشاورزان را متقاعد کنیم که تمام کشت سبزی و صیفی را تا پایان برنامه ششم توسعه از فضای باز به : گفت

عنوان مثال کسی را  البته باید کشاورزان را نیز در راه رسیدن به این هدف، متقاعد کرد؛ به: ه افزودعبدالمهدی بخشند.گلخانه ببرند

توان مجبور کرد تا نهال جدید مقاوم به تنش بکارد و برای به بار نشستن آن  که تمام درآمدش از پنج هکتار باغ سیب است، نمی

تواند آن را تأمین کند؟ اگر جواب مثبت باشد، پس از آن باید  آیا دولت میشود؟  پس امرار معاش او چه می. چندین سال صبر کند

شود که  فرنگی و حدود سه میلیون تن خیار در کشور کشت می اکنون پنج میلیون تن گوجه به گفته وی، هم.به فاز اجرایی وارد شد

هدایت شود، مصرف آب به یک دهم کاهش  اگر کشت این محصوالت به گلخانه. کنند میلیون مترمکعب آب مصرف می 035بیش از 

 051دهند، اما تنها  هزار هکتار گلخانه در کشور خبر می 5البته آمارها از وجود . شوند هزارهکتار از اراضی آزاد می 011یافته و 

.هکتار آن به معنای واقعی کلمه گلخانه است  

کند،  ها در راستای کاهش مخاطرات بخش دنبال می عه کشت گلخانههای زیادی را به جز توس بخشنده با بیان اینکه وزارتخانه برنامه

تر از همه باز شدن راه واردات بذر خارجی مرغوب، از دیگر  آالت، تسطیح اراضی و مهم کشت نشائی، تأمین ماشین: ادامه داد

.تواند از مخاطرات کشاورزی بکاهد اقداماتی است که می  

های کشاورزی فرستاده شد؛ این در حالی است که  هزار دستگاه تراکتور به زمین 00تنها در دو سال گذشته : وی تصریح کرد

هزار دستگاه در انبارها ذخیره  شان، حداقل سه های ساخت این دستگاه، به دلیل فروش نرفتن تولیدات های قبل از آن، کارخانه سال

 051عالوه بر آن : درصدی گندم یادآور شد 00افزایش خرید  ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به معاون برنامه.داشتند

هزار تن افزایش تولید در شکر در سال گذشته به ثبت رسید که با تغییر الگوی کشت و بذر مرغوب چغندرقند ارائه شده به 

.درصد راندمان تولید این محصول افزایش یافت01کشاورزان اتفاق افتاد؛ بنابراین در مجموع   

میلیون تن و ارزش آن طبق گزارش بانک مرکزی، بیش  000خشنده، مجموع تولید محصوالت کشاورزی در سال گذشته به گفته ب

البته این مقدار . درصدی مثبت را تجربه کند، کشاورزی بود 536میلیارد دالر بوده است؛ بنابراین تنها بخشی که توانست رشد  01از 

شود، این در حالی است که کل اقتصاد کشور،  رقمی بسیار قابل توجه محسوب می درصد است که 0535رشد برای دو سال گذشته 

.رشدی بین نیم تا یک درصد را تجربه کرده و همین میزان نیز مدیون بخش کشاورزی است  

درصد از  00درصد اشتغال کشور را با تولید  05بردار،  میلیون بهره 035از نظر وی، در حال حاضر  GDP  کل کشور به خود 

در صورتی که میزان اشتغال به . سوم اقتصاد است درصد و به عبارتی یک 0036وکار  اند و سهم آن در فضای کسب اختصاص داده

GDPکشاورزی، در کشورهای پیشرفته ازجمله آمریکا از دو تا سه درصد تجاوز نکرده و با یک درصد  درصد در فضای 00تنها  
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های دیگر به این  ها انجام شده و مالیات قسمت ای از این بخش از طرف دولت های ویژه با این حال، حمایت. وکار سهم دارد کسب

.تر از میانگین دنیا است درصد پایین 61تا  01در حالی که متوسط درآمد کشاورزان ایرانی . شود بخش سرازیر می  

میلیارد دالر رسید  030به منفی  50، در سال میلیارد دالر بود 5منفی  50تراز تجاری غذای کشور که در سال : بخشنده تأکید کرد

البته وزیر جهاد کشاورزی، متعهد . میلیارد دالر کاهش یافت 036میلیارد دالری به منفی  635با رشد  56و این رقم در پایان سال 

.شده که در یک برنامه میان مدت، این تراز تجاری را به صفر برساند  

کرد و دیگر خبری از  و پنجه نرم می  در حالی اتفاق افتاد که کشور با رکود اقتصادی دست ها تمام این موفقیت: وی اظهار داشت

میلیارد دالر به مدت چهار سال از محل  01البته در همین شرایط، مقرر شده . های رونق قیمت نفت در بازار جهانی نبود سال

صورت مشترک قرار بگیرد تا در راستای  کشاورزی و نیرو به صندوق توسعه ملی، خارج از بودجه تعیین شده در اختیار وزارت جهاد

.بهبود مصرف آب هزینه شود  

های بخش کشاورزی، افتخار ارائه نخستین گزارش ملی در مجلس  این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود و با اشاره به موفقیت

مجلس توسط مهندس حجتی قرائت شود و بر این قرار است این گزارش در صحن ": جدید را مربوط به کشاورزی دانست و گفت

".عنوان نخستین بخشی است که در مجلس دهم، ارائه خواهد شد اساس، موضوع کشاورزی به  

آنگاه دامداری که : کنند، افزود افتد، همکاران شکایت می بخشنده با بیان اینکه وقتی حقوق کارمندان وزارتخانه چند روز عقب می

دهد، چه باید بکند؟ رأس را از دست می 61شود و با بروز بیماری در عرض یک روز  رأس دام خالصه می 011اش در  تمام سرمایه  

ها و حل مشکالت کشاورزان در ما  ما در مقابل تمام این اتفاقات مسئول هستیم و اگر توانایی مدیریت بحران: وی خاطرنشان کرد

./گیری کنیم لبانه از سمت خود کنارهوجود نداشته باشد، باید مدیریت را رها کرده و داوط  

http//:www.iana.ir/fa/news/01550%/D%0A%5D%0B%0D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

کشاورزیکشاورزیتعیین نقشه راه برای مدیریت بحران در بخش تعیین نقشه راه برای مدیریت بحران در بخش    

 .تفاهمنامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور در راستای مدیریت بحران به امضا رسید

.تفاهمنامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور در راستای مدیریت بحران به امضا رسید  

های فراوانی که سیل، سرمازدگی  ال جاری، بعد از خسارتماه س ، اواخر فروردین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

: ها را درگیر کرد، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی در نشستی خبری گفت و تگرگ، مزارع و باغ

"در سال جاری آبی از تاریخ یکم مهرماه 0056 خورشیدی تا 05 فروردین ماه 0055 خسارت بارش های سنگین، تگرگ، طوفان و 

 سرمازدگی طی 5 روز گذشته دوهزار میلیارد تومان برآورد شد."

در راستای همین خبر، امروز سالن اجتماعات وزارتخانه، شاهد حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نخستین گردهمایی 

ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد  در این جلسه که معاون برنامه. طرات بخش کشاورزی بودسراسری مدیریت بحران و کاهش مخا

ای بین  کشاورزی و همچنین مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارتخانه نیز حاضر بودند، تفاهمنامه

.اورزی، دارای نقشه راه مشخص و معینی باشدها در بخش کش دو نهاد به امضا رسید که در راستای آن مقرر شد خسارت  

شود، به بحران متصل نکرده و از سازمان مربوطه  بر این اساس، باید راهکارها مشخص باشد تا هر عاملی را که منجر به خسارت می

دام، طیور، های مختلفی چون  های بحرانی در بخش شده نقطه به این منظور تعیین دقیق و حساب. ادعای خسارت نداشته باشند

رسد، چراکه پرداخت خسارت به کشاورز، به نوعی با معیشت و درآمد وی ارتباط  نظر می زراعت، باغبانی و غیره بسیار ضروری به

.مستقیم داشته و نیاز به کار کارشناسی دارد  

ها  اد بحران استاندر ابتدای این جلسه، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی، در جمع مدیران ست

برداران ارائه کرد که بحث تأمین  های تأمین اعتبارات برای پرداخت خسارت به بهره گزارش مفصلی از مخاطرات بخش و چالش

./رفت شمار می ها به ترین مشکالت و موانع در اکثر قسمت اعتبار، از مهم  

http//:www.iana.ir/fa/news/01545%/D%0AA%D%0 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۸: تاریخ

گذاران هندی گذاران هندی   حمایت از سرمایهحمایت از سرمایه/ / هاها  اعالم شرایط اعطای کارت اعتباری به کشاورزان برای خرید اقساطی نهادهاعالم شرایط اعطای کارت اعتباری به کشاورزان برای خرید اقساطی نهاده

  برای ساخت کارخانه کود در چابهاربرای ساخت کارخانه کود در چابهار
گذاران هندی که برای ساخت کارخانه کود ازته در منطقه چابهار فعالیت  اندرکاران از سرمایه سایر دستشرکت خدمات حمایتی و 

کند کنند، حمایت می می . 

ها  هندی گذاری ، سرمایه(ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت

گذاری مشترک و تولید انواع کودهای اوره  توافق برای سرمایه: ازته در منطقه چابهار را مثبت خواند و گفت برای تولید انواع کودهای

.های گاز ایران به توافقات اولیه با وزارت نفت و سازمان نیروهای مسلح رسیده است با استفاده از ظرفیت  

طور  ری و صادرات بیشتر محصوالت تولیدشده در کشور شود، بهگذا هر فعالیت اقتصادی که باعث افزایش سرمایه: یزدان سیف افزود

.قطع مزایای بسیاری را عاید کشور خواهد کرد  

گذاری  ترین مشکل کمبود یا نبود سرمایه ترین ذخایر نفت و گاز جهان است، اما بزرگ کشور ما دارای بزرگ: وی خاطرنشان کرد

.وجود استفاده حداکثری کردهای م 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

.تواند اشتغال خوبی را برای جوانان این مرز و بوم ایجاد کند می  

ای که باید در  نخستین مرحله: ها از کشور هند و سایر کشورها تصریح کرد نهادههای شرکت برای واردات متقابل  وی درباره برنامه

 00تا  5مزارع کشور اجرایی شود، باال بردن عملکرد تولید کود در مزارع است، زیرا شاهد هستیم که برخی کشاورزان نمونه عملکرد 

.در برخی مزارع چهار تن استتن در هکتاری را در مزارعشان دارند، در حالی که عملکرد در حال حاضر   

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

حمایت ها  گذاران در حوزه نهاده گذاران هندی و سایر سرمایه شرکت خدمات حمایتی از حضور سرمایه: وی تأکید کرد.فراهم شود

.کند می  

شود شنبه افتتاح می باشگاه مشتریان قزوین سه  

در : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از افتتاح رسمی نخستین باشگاه مشتریان در قزوین خبر داد و اظهار داشت

ی در قالب باشگاه های کشاورز شنبه هفته جاری نخستین باشگاه مشتریان کشور با عنوان میز خدمات زنجیره تأمین نهاده 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

.رد نیاز با دانش کافی و الزم برخورد شوندهای مو وجود خدمات پس از فروش نیز هست تا کشاورزان نسبت به مصرف نهاده  

.این موضوع یکی از وظایف زنجیره عرضه است که این امر نیازمند رابطه دوسویه با کشاورزان است: وی در ادامه افزود  

مختلف در این راستا مقرر است از کانال ارتباطی باشگاه مشتریان استفاده کنیم که در این باشگاه خدمات : 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،  41صورت رایگان با تخفیف  توان به آزمایش خاک و آب و ارائه نتایج به ترین خدمات باشگاه می از مهم: وی ادامه داد.کنند

های کشاورزی، ارائه آخرین اطالعات  های فروشگاهی و مرتبط شرکت، صدور نسخه مصرف نهاده خرید اعتباری از پایانهکارت 

های کشاورزی، تأمین و  العمل مناسب اشاره کرد و همچنین مشاوره فنی در حوزه مصرف نهاده هواشناسی و مشاوره در جهت عکس
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ان در محل مورد تقاضا و پاسخگویی به شکایات و دریافت پیشنهادات از دیگر های مورد نیاز کشاورز تحویل غیرحضوری نهاده

اگر کشاورزان مشکل بدحسابی نداشته باشند، بانک کشاورزی کارت اعتباری به : سیف در پایان تصریح کرد.خدمات این باشگاه است

./ورت اقساط اقدام کنندص های مورد نیاز خود به توانند نسبت به خرید نهاده دهد و توسط آن می آنها می  

http//:www.iana.ir/fa/news/01510%/D%0A%5D%0 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۱: تاریخ

درصدی صادرات زعفران در درصدی صادرات زعفران در   0202افزایش افزایش / / را پیش کشیدندرا پیش کشیدندها بازار امارات و اسپانیا را پس زدند، ایران ها بازار امارات و اسپانیا را پس زدند، ایران   اروپاییاروپایی

5555سال سال    

ای وارد مذاکره مستقیم با ایران شدند و تمایلی به ثبت سفارش زعفران از طریق  آمریکا و کشورهای اروپایی پس از توافقات هسته

 .امارات متحده عربی و اسپانیا ندارند

حجم صادرات : با اعالم این خبر گفت( ایانا)برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران وگو با خ رئیس شورای ملی زعفران امروز در گفت نایب

.رو بوده است ردصد افزایش روبه 01زعفران کشور در دو دهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با   

کیلوگرم در دو  000تن و  01به  56کیلوگرم در دو ماهه نخست سال  605تن و  5حجم صادرات زعفران از : غالمرضا میری افزود

.دهنده شروع مناسب صادرات در سال جدید است رسیده است که نشان 55ماهه نخست سال   

 آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه خریداران زعفران ایرانی

ن رضوی را صورت آزمایشی بارگیری شده که زعفران خراسا کیلوگرمی به آمریکا به 01ها محموله  پس از سال: وی خاطرنشان کرد

.به مقصد کالیفرنیا منتقل کرده است  

هرچند گمرک هنوز جزئیات صادرات به کشورهای هدف ایران را ارائه نکرده است، اما زعفران ایرانی به کشورهای : میری ادامه داد

.شود آلمان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، تایوان، ترکیه، چک، کانادا، هلند، چین و انگلستان صادر می  

ویژه آمریکا از طریق امارات متحده عربی و  پیش از این، صادرات زعفران ایران به برخی از کشورهای اروپایی به: وی تصریح کرد

ای تمایل کشورهای اروپایی برای کنار زدن امارات و اسپانیا و تبادالت اقتصادی  گرفت، اما پس از توافقات هسته اسپانیا صورت می

.افزایش یافته استمستقیم با ایران   

 ثبات در بازار زعفران حکمفرما است

ماه بازار زعفران از فراز و فرود قابل توجهی برخوردار  طی روزهای اخیر و پس از فروردین: رئیس شورای ملی زعفران یادآور شد نایب

.فرما است توان گفت ثبات در بازار زعفران حکم نبوده و می  

تواند یکی از دالیل افزایش  المللی نیز به تبعیت از بازار داخلی از ثبات الزم برخوردار است که می بینبازارهای : میری تأکید کرد

.صادرات ایران نیز در دو ماهه پس از نوروز باشد  

کند پذیری بازار زعفران را ایفا می رمضان نقش تحریک  

اخل کشور و همچنین کشورهای مسلمان همجوار افزایش های شعبان و رمضان مصرف زعفران در د هرساله در ماه: وی اظهار داشت

.کند کند و ماه رمضان به منزله محرک بازار نقش ایفا می پیدا می  

رود صادرات زعفران در روزهای آینده به کشورهای عربی افزایش یافته و در بازار داخلی نیز رونق  انتظار می: میری همچنین گفت

.نسبی پیدا کند  

.و حداکثر هفت میلیون تومان برآورد شده است 511اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران حداقل پنج میلیون و  هم: وی در ادامه افزود  

گذاری چین و افغانستان در زعفران ایرانی شایعه است سرمایه  

تاکنون : ادامه داد ها در زعفران ها و افغان گذاری چینی رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به انتشار برخی از اخبار سرمایه نایب

گذاری در زعفران به این شورا نرسیده  ای از سوی هیچ کشوری ازجمله چین و افغانستان برای سرمایه پیشنهاد قرارداد یا مذاکره
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تواند در انتقال  عنوان یک مزیت نسبی برای ایران محفوظ است و کشورمان می تولید زعفران به: میری در پایان خاطرنشان کرد.است

./گذار در سایر کشورها باشد ب و تکنولوژی صادرکننده و سرمایهتجار  

http//:www.iana.ir/fa/news/00161%/D%0A5 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

شودشود  خسارت آفت مگس زیتون به صفر نزدیک میخسارت آفت مگس زیتون به صفر نزدیک می/ / صادرات محصوالت زیتونصادرات محصوالت زیتونتشکیل نخستین کنسرسیوم تشکیل نخستین کنسرسیوم    

حلی غیرکاربردی و مقطعی است، با توجه به  توزیع زیتون میان کارکنان دولت برای جلوگیری از انباشتگی زیتون در انبارها، راه

های اصولی برای صادرات این محصول  زیری های آینده باید برنامه افزایش تولید زیتون نسبت به مصرف آن در سطح کشور طی سال

 .صورت گیرد

با بیان اینکه سطح زیر ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت

هزار هکتار باغ  01ود حد: هزار هکتار بوده است، گفت 00، 50دار زیتون در سطح کشور تا پایان سال  های شناسنامه کشت باغ

های زیتون و فعالیت  وجود دارد که توسعه باغ... ها، میادین شهرداری و ها، پادگان های دولتی مانند بیمارستان زیتون نیز در زمین

.شوند تجاری محسوب نمی  

ن تولیدشده است که هزار تن محصول زیتو 016، حدود 0056ها، تا پایان سال  بر اساس گزارش: رودی افزود محمد رمضانی ملک

.ایم ها را داشته هزار تن نیز تولید کنسرو و سایر فرآورده 51هزار تن میوه به روغن تبدیل شده است و  011  

56هزار تن روغن زیتون در کشور تا پایان سال  تولید پنج  

مصرف سرانه کنسرو : م کرد و ادامه دادهزار تن اعال ، پنج56وی میزان تولید روغن زیتون در کشور را بر اساس آمارها تا پایان سال 

گرم و کمتر از سرانه جهانی با  051گرم است، اما در مصرف روغن زیتون سرانه کشور  651گرم و در جهان  011زیتون در کشور 

.گرم است 611میزان مصرف   

کیلوگرم در  001هزار و  یک کیلوگرم در هکتار و در جهان 011رودی متوسط عملکرد تولیددر کشور را دوهزار و  رمضانی ملک

ها در دنیا دیم هستند، اما در کشور ما تمامی  درصد باغ 50البته باید به این نکته توجه کرد که : هکتار برشمرد و خاطرنشان کرد

است کشور ما در منطقه گرم و خشک قرار گرفته است، لذا میزان تبخیر سه برابر متوسط جهانی : وی تصریح کرد.ها آبی هستند باغ

.توانیم تولید زیتون اقتصادی بدون آبیاری داشته باشیم و عمالً نمی  

های زیتون را از دالیل افزایش هزینه تولید جهت تأمین و انتقال آب دانست  مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی آبی بودن باغ

باً خشک هستند، درصد رطوبت نسبی پایین و شده، تقری کاری های جنوبی، مرکزی و غربی مناطق زیتون در استان: و یادآور شد

.های زیتون هستیم تبخیر و مصرف آب باال است، به همین دلیل مجبور به استفاده از سامانه آبیاری در باغ  

این صنعت شامل تولید نهال، احداث باغ، فرآوری و بازار دیده شده  011در طرح زیتون، صفر تا : رودی تأکید کرد رمضانی ملک

با توجه به آنکه طی دو سال آینده با : از تشکیل نخستین کنسرسیوم صادرات محصوالت زیتون خبر داد و اظهار داشتوی .است

های بارور، میزان تولید محصول کنسروی ما نسبت به مصرف، بیشتر خواهد بود، باید برای صادرات مازاد زیتون  افزایش باغ

ها و  گذاران، شرکت ستین کنسرسیوم صادراتی محصوالت زیتون با دعوت از سرمایهریزی کنیم و به همین دلیل نخ تولیدشده برنامه

.شود اندازی می های بخش راه کارخانه  

های مختلف از یک تا سه تن در  کارخانه فعال در صنعت زیتون با ظرفیت 00در حال حاضر : رودی همچنین گفت رمضانی ملک

اند و در هر استان پنج  های گیالن، مازندران، گلستان، زنجان و قزوین قرار گرفته استانها در  کنند، عمده کارخانه ساعت فعالیت می

.کشی موجود است تا هفت کارخانه روغن  

های جنوبی و مرکزی در دست بخش خصوصی فعال هستند و  کشی در استان دستگاه پرتال روغن 51حدود  :وی در ادامه افزود

.ها است دهنده رضایت مردم از این دستگاه امه دارد که نشاندرخواست برای افزایش این دستگاه اد  
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سازی استفاده  رودی افزایش ضریب تبدیل میوه به روغن، آشنایی مردم با اهمیت روغن زیتون و کیفیت آن و فرهنگ رمضانی ملک

.ها عنوان کرد از این محصول را از مزایای استفاده از این دستگاه  

نقاچاق، معضل اصلی صنعت زیتو  

های کنسروی انبارشده از  مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی درباره پیشنهاد شورای ملی زیتون در خصوص توزیع زیتون

: های کنسروی خاطرنشان کرد های غذایی کارکنان دولت برای جلوگیری از جبران انباشتگی زیتون در وعده 56و  50سال 

توان زیتون را  اند و این راهکار غیرکاربردی و مقطعی است، به هر حال نمی به اتمام رسیده های باقیمانده سال گذشته تقریباً زیتون

در سبد مصرف خانوار در کنار گندم و برنج قرار داد و همچنین با توجه به لوکس بودن این محصول و روغن آن مصرفش به اقتصاد 

اردات است، متأسفانه با وجود ممنوع اعالم کردن ورود روغن معضل موجود در صنعت زیتون، و: وی ادامه داد.مردم وابسته است

شوند این روزها شاهد حضور محصوالت  زنند و باعث می ای قوانین را دور می زیتون به کشور از سوی وزارت جهاد کشاورزی، عده

های مرزی و قاچاق را  ازارچهشده محصوالت خارجی از طریق ب ریزی ها باشیم، اگر بتوانیم جلوی ورود برنامه خارجی در فروشگاه

.شود بگیریم، مشکل مصرف داخلی و انباشته شدن زیتون در انبارها در این برهه حل می  

های آینده تولید محصول زیتون در کشور فراتر از مصرف خواهد بود،  با توجه به اینکه طی سال: رودی تصریح کرد رمضانی ملک

.ه باشیمریزی داشت حتماً باید برای صادرات برنامه  

شود کن نمی گاه ریشه مگس زیتون هیچ  

های زنجان و قزوین به صفر رسیده و در گیالن نیز تنها یک درصد است،  وی در پایان با بیان اینکه خسارت مگس زیتون در استان

شده است؛ لذا اگر نوعی بومی  های گیالن، مازندران، گلستان، قزوین و زنجان وجود دارد و به مگس زیتون در استان: یادآور شد

ناپذیری را وارد کند، مگس زیتون  تواند خسارات جبران کنترل و مبارزه را رها کنیم، شرایط آب و هوایی مساعد این مناطق می

./کند های سنتی اصالح نشود، مجدداً شیوع پیدا می شود و اگر باغ کن نمی گاه ریشه هیچ  

http//:www.iana.ir/fa/news/00100%/D%0AA% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۱: تاریخ

متعادل نبودن عناصر غذایی، مانع صادرات سیب متعادل نبودن عناصر غذایی، مانع صادرات سیب / / افزار تخصصی تغذیه محصوالت باغبانی طراحی شدافزار تخصصی تغذیه محصوالت باغبانی طراحی شد  نرمنرم

  قرمزقرمز

ها  در حال حاضر فسفر خاک: ارگانیک وزارت جهاد کشاورزی به ایانا گفتها، کنترل کیفی کود و محصوالت  مسئول تغذیه باغ

سال آینده با توجه به محدود بودن معادن فسفر، از این  05شدنی است، در  ای تمام تخلیه شده و از آنجا که فسفر همچون نفت ماده

اشیمحلی برای تغذیه فسفری خاک در آینده ب دنبال راه عنصر نخواهیم داشت و باید به . 

وگو با  ها، کنترل کیفی کود و محصوالت ارگانیک امروز در گفت مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و مسئول تغذیه باغ

ها به فراموشی سپرده شد و محصوالت  های گذشته تغذیه باغ ، با بیان اینکه طی سال(ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گرفت و به لحاظ  ها محدود بود، کود به بخش باغبانی تعلق نمی در زمانی که یارانه: اند، گفت ویت بودهزراعی همچون گندم در اول

رفت کشاورزان خود کود را تهیه کنند که در نهایت منجر به آن شد عملکرد  اقتصادی بودن تولید این محصوالت، انتظار می

عنصر غذایی هستیم که باید  05با بیان اینکه برای تغذیه گیاه نیازمند  احمد اصغرزاده.های اخیر تغییری نکند تولیدات ما طی سال

.تواند نقش عامل محدودکننده را ایفا کند نبود هرکدام از این عناصر می: به صورت متعادل در گیاه وجود داشته باشند، افزود  

این : کنند، گفت روی می در استفاده از آن زیاده گیرند وی با ابراز تاسف از این که کشاورزان زمانی که از یک کود پاسخ مطلوب می

دلیل بر هم خوردن تعادل باقیمانده های عناصر در محصول نهایی به  ادامه می یابد که برای صادرات سیب از ارومیه به  امر تا آنجا

زیاد بودن : خاطرنشان کرد وی در ارتباط با نشانه های غیر متعادل بودن باقیمانده های عناصر کود در محصوالت.مشکل برخوردیم

ها نشانه عدم تعادل در  شود و قهوه ای شدن داخل سیب ازت در سیب قرمز باعث افزایش تولید اسیدهای آمینه در محصول می

رسانی به محیط زیست است و  ها حائز اهمیت است، تعادل و عدم آسیب آنچه در تغذیه باغ: اصغرزاده ادامه داد.تغذیه محصول است

.گام ما در این زمینه دستیابی به ترتیب اولویت کمبود عناصر در گیاهان مختلف استنخستین   

های کشور،  ای باید دانش خاک های تغذیه برای دسترسی بهتر و آسان کشاورزان به اطالعات کودی و دستورالعمل: وی تصریح کرد

افزار  ود و در کنار اطالعات روز دنیا در قالب یک نرمآوری ش کمبودهای عناصر در تمامی محصوالت و شرایط اقلیمی در منطقه جمع

GPS base .ارائه شود   

افزار هوشمند تغذیه محصوالت باغبانی طراحی نرم  

با :افزار هوشمند و تخصصی تغذیه محصوالت باغبانی، خبر داد و گفت مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از طراحی نرم

خواهیم برداشت کنیم، نوع و میزان  های اولیه، شرایط اقلیمی و خاک و میزان محصولی که می ارائه داده استفاده از این نرم افزار، با

.آید دست می کودی که باید به درختان داده شود، به  

خواهیم با حفظ محیط  هدف ما گرفتن محصول چندین برابر ظرفیت درختان و توان خاک نیست، بلکه ما می: اصغرزاده تأکید کرد

.زیست محصول اقتصادی تولید کنیم تا کشاورز نیز از محل سکونت خود در روستا فراری نشود  

شود، اظهار  وی با اشاره به اینکه نیاز کودی کشور بر اساس نوع محصول، سطح زیر کشت محصول و متوسط تولید مشخص می

های  رو هستیم و خاک ها روبه لیه عناصر غذایی از خاکها کنار گذاشته است، با تخ ها است تغذیه باغ با توجه به آنکه سال: داشت

.کشور فقیر هستند  

های جهان رو به اتمام است فسفر خاک  
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ها تخلیه شده  در حال حاضر فسفر خاک: ها، کنترل کیفی کود و محصوالت ارگانیک وزارت جهاد کشاورزی گفت مسئول تغذیه باغ

سال آینده با توجه به محدود بودن معادن فسفر، از این عنصر  05شدنی است، در  ای تمام است و از آنجا که فسفر همچون نفت ماده

.حلی برای تغذیه فسفری خاک در آینده باشیم دنبال راه نخواهیم داشت و باید به  

ش هستیم در تال: ای محصوالت باغبانی در تمامی کشور هستیم، افزود های تغذیه اصغرزاده با بیان اینکه در حال تدوین دستورالعمل

.آمده در بخش تحقیقات را به مزرعه انتقال دهیم دست عالوه بر افزایش میزان دانش، اطالعات به  

تر بودن تولید محصوالت باغی نسبت به زراعی و محدودیت منابع آبی در کشور،  امروزه با توجه به اقتصادی: وی خاطرنشان کرد

.شده است تمایل به تولید محصوالت باغی در کشور بیش از پیش  

 تکنولوژی در حال تغییر مصرف کود 

در نسل جدید : مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تکنولوژی مصرف کود در حال تغییر است، ادامه داد

.شود کودها، با مصرف کود کمتر، پاسخ بهتری گرفته و محصول باکیفیت و با حجم بیشتر تولید می  

ایم وارد مزارع شویم و مراحل تدوین و  ها بودجه لحاظ نشده است، به همین دلیل نتوانسته برای تغذیه باغ: یح کرداصغرزاده تصر

.کنیم تا در سال جاری بتوانیم با تخصیص بودجه مناسب، دانش را به مزارع منتقل کنیم طراحی کار را سپری می  

های دولتی معتاد کنیم، بلکه در نظر داریم با باال بردن دانش  به یارانهخواهیم که کشاورز را  به هیچ عنوان نمی: وی یادآور شد

.کشاورزان به اقتصاد آنها کمک کنیم  

دلیل عدم تعادل عناصر غذایی و  سیب قرمز آذربایجان شرقی و غربی به: اصغرزاده درباره صادرات محصوالت باغبانی تأکید کرد

.رتی که با یک تغذیه مناسب، مشکل قابل حل بودکیفت نامطلوب از چرخه صادرات حذف شد، در صو  

سالمت جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است و تولید : ها هدف صادرات نیست، اظهار داشت وی با تأکید بر اینکه در تغذیه باغ

.محصول سالم، اقتصادی و بازارپسندی آن از اهمیت بیشتری نسبت به صادرات برخوردارند  

آمارها حاکی از آن است در حالی متوسط سواد کشاورزان به شدت در حال افت است که متوسط سواد : تاصغرزاده همچنین گف

.دهنده کاهش انگیزه کشاورزان برای زندگی در روستا هاست جامعه رو به افزایش است و این آمار نشان  

هزار تن تخمین زده  611میلیون و  سال جاری یک وی در پایان با بیان اینکه میزان کود مورد نیاز برای تولید محصوالت باغبانی در

های تخصیص داده شده، دانش را به تدریج به مزارع  در سال جاری با هماهنگی سازمان ترویج و اندک بودجه: شده است، افزود

./الگویی منتقل خواهیم کرد  

http/:/www.iana.ir/fa/news/00150%/D%04%5D%0B%0D%05%5 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

خوردندخوردند  بذرهای پنبه ترکیه پشت گمرک ایران خاک میبذرهای پنبه ترکیه پشت گمرک ایران خاک می/ / نتیجه رها شدنتیجه رها شد  کشت فراسرزمینی در تاجیکستان بیکشت فراسرزمینی در تاجیکستان بی   

نتیجه  عدم تضمین بازگشت سرمایه توسط آن کشور بی علت های بخش خصوصی برای کشت فراسرزمینی در تاجیکستان، به رایزنی

.رها شد : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  کاران داراب فارس در گفت مدیرعامل اتحادیه پنبه

.نتیجه رها شد مذاکرات بخش خصوصی برای کشت فراسرزمینی در کشور تاجیکستان بی  

شود و این کشور با  قیمت محسوب می تاجیکستان دارای اراضی مناسب، آب فراوان و نیروی کار ارزان: افزود محمد انصاری علی

.رفت شمار می المللی، بستر مناسبی برای کشت فراسرزمینی پنبه به داشتن پایگاه تجاری در بازارهای بین  

تومان و در کشور تاجیکستان سه میلیون تومان برآورد شده شده تولید پنبه در ایران، پنج میلیون  قیمت تمام: وی خاطرنشان کرد

گذاری در این کشور، دولت تاجیکستان و سفارتخانه  قدم شدن بخش خصوصی برای سرمایه با وجود پیش: انصاری ادامه داد.است

.ها فراهم کند این کشور نتوانست تضمینی برای بازگشت سرمایه ایرانی  

های مورد نیاز تا دو سال و پس از آن شروع کشت  پنبه در تاجیکستان نیازمند تأمین زیرساختکشت فراسرزمینی : وی تصریح کرد

ای که منجر به ایجاد چنین شرایطی  نامه گذار ایرانی شرایط ایمن و قابل اعتمادی فراهم شود که تفاهم است که باید برای سرمایه

.شود، منعقد نشد  

 بذرهایی که پشت گمرک سبز شدند

تن بذر از کشور ترکیه با هدف  41: تن بذر از ترکیه خبر داد و یادآور شد 41کاران داراب فارس از واردات  اتحادیه پنبهمدیرعامل 

موقع  علت بروکراسی اداری عمالً نتوانست به گذاری بخش خصوصی وارد کشور شد که به افزایش تناژ و اصالح کیفیت پنبه با سرمایه

.قرار گیردکار  در اختیار کشاورزان پنبه  

علت بروکراسی اداری حفظ  میلیارد ریال هزینه اولیه وارد گمرک شد و به 01بذر واردشده از ترکیه با بیش از : انصاری تأکید کرد

.کاران توزیع شود موقع در میان پنبه نباتات و قرنطینه، آنقدر در گمرک باقی ماند تا عمالً فرصت کشت از دست رفت و نتوانست به  

دانه ادامه دارد کشی به پنبه صنایع روغنمهری  بی  

با وجود آنکه تمرکز برای افزایش تولید روغن از منابع داخلی شدت یافته است، هنوز تخم پنبه مورد توجه صنایع : وی اظهار داشت

.کشی نیست روغن  

کرده و ارز با وجود رکود اقتصادی درصد عبور  51المللی از  در شرایطی که وابستگی ایران به بازارهای بین: انصاری همچنین گفت

.کشی همچنان ادامه دارد مهری به تخم پنبه توسط صنایع روغن شود، بی برای تأمین روغن از کشور خارج می  

.شود گیری وارد چرخه خوراک دام و طیور می هزار تن تخم پنبه موجود در کشور بدون روغن 01همچنان : وی در ادامه افزود  

کاران از کشت پنبه، روند نزولی گرفته و برآوردها حاکی است  استقبال پنبه: وصی در پایان خاطرنشان کرداین کارشناس بخش خص

./سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال گذشته میل به افول خواهد گذاشت  

http//:www.iana.ir/fa/news/00110%/DA%A%5D%0B6 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۰: تاریخ

استان به تشکل های عشایری واگذار می شوداستان به تشکل های عشایری واگذار می شود  66مدیریت مراتع در مدیریت مراتع در    

از سال آینده طرح مدیریت کوچ و مراتع مورد استفاده برای چرای دام به صورت پایلوت در : رئیس سازمان امور عشایری ایران گفت

های عشایری واگذار می شودچهار استان کشور به تشکل  . 

این طرح در چهار استان چهارمحال : به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزرات جهاد کشاورزی، کرمعلی قندالی در شهرکرد افزود

 .و بختیاری،تهران ، اردبیل و خوزستان اجرایی خواهد شد

ور وجود دارد، تالش می شود تا مدیریت مراتع چرای دام به به گفته وی، با توجه به مباحثی که در حوزه مدیریت مراتع در کش

.عشایر واگذار شود این طرح از سال آینده به شکل پایلوت در چهار استان کشور اجرا می شود و در صورت موفقیت : وی ادامه داد

 .آمیز بودن در سایر استان های عشایر نشین کشور نیز اجرایی می شود

در این تفاهم نامه مواردی از قبیل تقویم کوچ، : تفاهم نامه ای در حوزه مدیریت مراتع کشور، تصریح کردقندالی با اشاه به انعقاد 

 .مدیریت کوچ و احیای مراتع چرای دام پیش بینی شده است

از سوی  هزارتن گوشت قرمز 051ساالنه : رئیس سازمان امور عشایری ایران با اشاره به اجرای طرح زنجیره تولید در کشور، افزود

درصد افزایش یافته است 05عشایر کشور تولید می شود که با اجرای این طرح تولید گوشت قرمز عشایر هرسال  . 

هزار میلیارد ریال اعتبار وارد زنجیره تولید شود که هم منجر به افزایش تولید گوشت  0امید است امسال : قندالی خاطرنشان کرد

ایر می شودقرمز در کشور و هم افزایش درآمد عش / . 

http//:www.iana.ir/fa/news/00150%/D%05%5D%0AF% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - ۵۰۸۰خرداد  ۹شنبه 

برنامه ویژه حجتی برای صنایع غذایی و بازاریابی برنامه ویژه حجتی برای صنایع غذایی و بازاریابی    
ای در بخش کشاورزی را اولویت این وزارتخانه در سال جاری عنوان و  های کشت و صنعت و تولید زنجیره شرکتوزیر جهاد کشاورزی توسعه 

بندی و بازاریابی داریم هایی برای صنایع غذایی، فرآوری، بسته به طور ویژه برنامه: اعالم کرد کرد  . 

، بیان  متر است میلی 611نکه این استان دارای میانگین بارش بیش از وگو با خبرنگار ایسنا در لرستان، با اشاره به ای محمود حجتی در گفت

متر است و امسال میزان  میلی 611این استان دارای میانگین بارش بیش از . های طبیعی بسیار خوبی دارد لرستان ظرفیت و پتانسیل: کرد

ها نیز بیشتر بود بارش  . 

هایی که در بحث اقتصاد مقاومتی  یکی از طرح: دار را در دستور داریم، اضافه کرد راضی شیبوی با بیان اینکه در این استان احداث باغات در ا

تواند کاربرد زیادی داشته باشد شود، موضوع آبخیزداری است که می مطرح می  . 

ت الهی که به وفور در توان با آن از این نعم اجرای عملیات آبخیزداری برای حفظ خاک حاصلخیز استان الزم است و می: حجتی ادامه داد

 . اختیار ماست حفاظت کرد

هایی که در استان  با این کار پتانسیل: خواهیم عملیات آبخیزداری را در استان توسعه دهیم، اظهار کرد وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه می

آب، آب داشته باشیم تواند پایدار بماند و بخصوص در فصل کم لرستان است می  . 

هایی که در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد نظر بوده بحث کشت، توسعه و فرآوری گیاهان دارویی است که این  از جمله طرح: ردوی بیان ک

تواند نمونه این برنامه باشد استان می  . 

همچنین روز . مهم رفته است زایی و ارزش افزوده موثر هستند و اکنون دنیا نیز به دنبال توسعه این گیاهان دارویی در اشتغال: حجتی ادامه داد

شود به روز بر توسعه تجارت آن افزوده می  . 

ها ظرفیت مطلوبی دارند که قابلیت توسعه است و باید  این شرکت: های کشت و صنعت اشاره کرد و افزود این عضو کابینه دولت دهم به شرکت

ح نژاد و بازاریابی محصوالت کشاورزی، بیشترین ارزش افزوده را برای به دنبال تولید به صورت زنجیره باشیم و بتوانیم با کارهایی چون اصال

 . محصوالت تولیدی داشته باشیم

توان با انرژی  های خوبی برای توسعه گلخانه در استان وجود دارد که می پتانسیل: وی لرستان را استانی دارای تنوع اقلیمی دانست و گفت

شیمکمتر، خارج از فصل تولید محصول داشته با  . 

هایی در دست اقدام داریم و در بحث زراعت، مسائلی درباره  های نوین آبیاری در استان نیز برنامه برای اجرای سیستم: حجتی تصریح کرد

کنیم وری، تولید بذر مرغوب و سازگار با محیط را پیگیری می افزایش بهره  . 

به . ا زنجیره تولید، خدمات قبل از تولید، داخل مزرعه و بعد از تولید استنگاهی که به کشاورزی داریم، نگاهی ب: وزیر جهاد کشاورزی گفت

رود محقق شود بندی و بازاریابی داریم که امید می هایی برای صنایع غذایی، فرآوری، بسته طور ویژه برنامه  . 

http//:www.isna.ir/fa/news/55101016050%/D%0A%0D%0B%0D%04%5 
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 برنج

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

محدودیتی برای واردات برنج نیستمحدودیتی برای واردات برنج نیست/ / کنترل واردات برنج با عوارض و قیمت تمام شدهکنترل واردات برنج با عوارض و قیمت تمام شده   
 6511مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حداقل قیمت تمام شده هر کیلو برنج وارداتی  

گفت:  جمال مدرسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس. تومان است، گفت: قیمت مذکور مانع واردات بی رویه است

آزاد بوده و هیچ گونه مصوبه جدیدی برای واردات آن به تازگی ابالغ نشده است 0056چهارم آذر  ثبت سفارش و واردات برنج از . 

و ثبت   ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات برنج به دنبال تصویب شورای اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی در نامه: افزود  وی

تا پایان تیرماه امسال آزاد اعالم کرد 56 آذرماه سالرا از  سفارش آن . 

 61البته در راستای حمایت از تولید داخلی تعرفه : تصریح کرد مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی

تومان  511ج مبلغ به ازای هر کیلوگرم واردات برن باید درصدی برای واردات برنج منظور شده و عالوه بر آن واردکنندگان

التفاوت به گمرک جمهوری اسالمی ایران بپردازند مابه . 

ممنوع  ماه و در فصل برداشت برنج در راستای حمایت از تولید داخلی 6برنج به مدت  واردات و ثبت سفارش: مدرسی بیان داشت

.است د، شهریور، مهر و آبان که فصل برداشت این ماه مردا 6ای مجاز به واردات در  مطابق قانون، هیچ واردکننده: وی بیان داشت

.محصول است، نیست بنابراین واردکنندگانی که موفق به : گفت مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی

دموکول کنن 55شوند، باید واردات برنج را به بعد از فصل برداشت یعنی آذرماه  واردات برنج تا پایان مهلت قانونی نمی . 

شود هیچ گونه محدودیتی در واردات برنج نیست، اما مقدار آن برای جلوگیری از ضربه به تولید کنترل می: مدرسی بیان داشت . 

درصد و  61با تعرفه  :هزار تن عنوان کرد و افزود 011میزان نیاز وارداتی به برنج را یک میلیون تن تا یک میلیون و  وی

تومان است 6511قیمت تمام شده هر کیلو برنج وارداتی  تومانی حداقل 511التفاوت  مابه . 

مدیرکل دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت تمام شده برنج وارداتی مانعی برای واردات 

کند حذف می کننده برنج ایرانی هم قدرت رقابت خود را با این قیمت، تولید: بیش از اندازه این محصول است، گفت . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551001110605 
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 برنج
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

نسبت به نسبت به   02040204  درصدی تولید جهانی گندم در سالدرصدی تولید جهانی گندم در سال  66//00کاهش کاهش / / درصدی ذخایر برنج در دنیادرصدی ذخایر برنج در دنیا  ۳/0۳/0کاهش کاهش 

02050205رکورد رکورد    

( خورشیدی 0056)میالدی  0105تولید جهانی غالت در سال : ریزی و اقتصاد کشاورزی اعالم کرد موسسه پژوهش های برنامه

میلیون تن کمتر است 430بینی ماه فوریه،  شود که نسبت به پیش میلیون تن برآورد می 0505حدود  . 

انداز  ی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی عرضه و تقاضای غالت، چشمریز به گزارش موسسه پژوهش های برنامه

ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای غالت در کشور و . کند جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراهم می

انداز  شود، مکمل خالصه گزارش چشم ی منتشر میانداز محصوالت و وضعیت مواد غذای منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم

بینی خالصه ماهانه فائو در زمینه تولید، عرضه، تجارت،  گزارش حاضر، نخستین پیش. شود مواد غذایی دو بار در سال منتشر می

منتشر شده است 0056اسفند  00مارس برابر با  0است که در تاریخ  0104مصرف و موجودی ذخایر غالت در سال  . 

بینی  شود که نسبت به پیش میلیون تن برآورد می 0505حدود ( هجری شمسی 0056)میالدی  0105ولید جهانی غالت در سال ت

تعدیل کاهشی این ماه در اساس بازتابی از برآوردهای کمتر تولید گندم در هند و ایران . باشد میلیون تن کمتر می 430ماه فوریه، 

هجری شمسی 00505)میالدی  0101هند و تنزل قابل توجه ارقام رسمی پس از سال  انتشار ارقام جدید دولتی در. است در ( 

 .ایران از دالیل مهم این امر است

میلیون تن تنزل یافته  0در نتیجه کاهش جزئی در آسیا، حدود  0105افزون بر این برآورد تولید جهانی غالت دانه درشت در سال 

. است انداز بسیار بدبینانه برای بنگالدش و افغانستان، دالیل  شده در هند و ایران به همراه چشم همچنین ارقام رسمی جدید منتشر

به دلیل کاهش تولید جهانی ذرت و برنج،  0105تولید جهانی غالت در سال . اند بینی تولید جهانی برنج بوده اصلی کاهش پیش

هد بودخوا 0106درصد کمتر از رکورد سال  036میلیون تن یا  0530حدود   .  

بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی گندم در سال  پیش  036میلیون تن یا  01میلیون تن است که تقریباً  500حدود  0104

بینی شده به طور عمده به دلیل کاهش کشت زمستانه در روسیه و  کاهش پیش. است 0105درصد کمتر از میزان رکورد سال 

شود شرایط بسیار مساعد کشت در چین و پاکستان  بینی می از سوی دیگر، پیش. هوایی استاوکراین به خاطر شرایط خشک آب و 

های اولیه در  بینی پیش. موجب برداشت محصول به میزان رکورد سال گذشته گردد و به افزایش تولید گندم در هند کمک کند

این وجود انتظار بر آن است که عملکردهای باالتر، دارد، اما با  0105آمریکا اشاره به کاهش جزئی تولید نسبت به میزان سال 

 .کاهش کشت زمستانه را جبران کند

درصد بیشتر از برآورد مصرف  135میلیون تن برسد که  0500به  0105304های  شود مصرف جهانی غالت در سال بینی می پیش

د افزایش نسبت به درص 030ها، مصرف غذایی غالت با  بینی براساس پیش. باشد می 0106304های  سال میلیون  0154به  0106305

رسد میلیون تن می 510درصدی به  030ای غالت با رشد  رسد و این در حالی است که مصرف علوفه تن می . 

 030بینی ماه قبل است اما نسبت به سال گذشته،  شود که اندکی کمتر از پیش بینی می میلیون تن پیش 506مصرف گندم تقریباً 

باشد بلکه همچنین  بینی افزایش مصرف غذایی گندم می افزایش ساالنه مصرف گندم نه تنها بازتابی از پیش. استدرصد بیشتر 

 0010رود مصرف جهانی غالت دانه درشت حدود  انتظار می. های دامی در اتحادیه اروپا است نمایانگر کاربرد بیشتر گندم در جیره

درصد افزایش  130شود مصرف ذرت به عنوان مهمترین غله دانه درشت تنها  نی میبی همچنین پیش. میلیون تن ثابت باقی بماند

باشد یابد که بازتابی از تغییرانتظاری بخش دام نسبت به گندم در اروپا می . 
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زیادی رود استفاده از ذرت به عنوان خوراک دام در چندین کشور به ویژه در چین و آرژانتین افزایش نسبتاً  با این وجود انتظار می

درصدی مصرف غذایی  030شود مصرف جهانی برنج به عنوان یک ماده غذایی مهم به واسطه افزایش  بینی می پیش. داشته باشد

های  شود در سال بینی می ها نسبتاً کم است، اما پیش هر چند میزان مصرف برنج در تغذیه دام. درصد افزایش یابد 030برنج، حدود

این امر به واسطه افزایش مصرف برنج با کیفیت پایین در چین و تایلند و افزایش میزان . زایش یابددرصد اف 0تقریباً  0105304

ها در ژاپن محقق شده است دام  دسترسی به برنج مخصوص برای تغذیه . 

های  بینی فائو برای ذخایر نهایی غالت در سال پیش  404به  بینی ماه گذشته میلیون تن کاهش نسبت به پیش 430با  0105304

با وجود این کاهش، نسبت ذخایر به مصرف غالت فائو، به عنوان . باشد میلیون تن رسیده است که اندکی کمتر از ذخایر ابتدایی می

دلیل اصلی بازنگری کاهش ذخایر . ماند درصد باقی می 0635یک شاخص مهم امنیت غذایی جهان، هنوز در میزان نسبتاً مناسب 

ذخایر جهانی گندم به طور عمده به دلیل ارقام بازنگری شده ذخایر گندم در ایران و . ایر گندم مربوط استغالت در این ماه به ذخ

بینی شده است میلیون تن پیش 015میلیون تن تنزل داده شده و حدود  4 ازبکستان تقریباً کاهش ارقام تاریخی ذخایر گندم در . 

میالدی  011635های  ایران پس از سال های قابل توجه برآوردهای تولید و مصرف  در نتیجه بازنگری( هجری شمسی 0000306)

میلیون تن  034انجامید و میزان ذخایر گندم ایران حدود  0104میلیون تن ذخایر نهایی گندم  035بینی کاهش  داخلی به پیش

ذخایر . بینی شد نی در ذخایر نهایی پیشمیلیون ت 030های تاریخی ذخایر، عامل کاهش  تنزل واردات به همراه بازنگری. برآورد شد

دلیل . بینی شده است میلیون تن پیش 046درصد، حدود  135میلیون تن با  030جهانی غالت دانه درشت نیز با کاهش حدود 

 در مقابل، میزان. باشد بینی کاهش ذخایر غالت دانه درشت، تعدیل ذخایر ذرت در برزیل، هند، اندونزی و ایران می عمده پیش

 0106پس از ماه گذشته افزایش داده شده که به نوعی بازتابی از برآوردهای افزایشی برای تولید برنج سال  0104ذخایر برنج سال 

بینی ذخایر نهایی برنج برای  همچنین میزان پیش. باشد که موجب تقویت میزان ذخایر ابتدایی این کشور شده است در هند می

 534شود ذخایر جهانی برنج حدود  بینی می هرچند، پیش. افزایش یافته است 0104نوبی در سال فیلیپین و کشورهای آمریکای ج

باشد 0105درصد کمتر از سال  030میلیون تن یا  . 

از میزان تجارت برآوردی ( میلیون تن 534)درصد  0با کاهش حدود  0105304های  ها، تجارت غالت در سال بینی براساس پیش

های  سال به ( ژوئن/ ژوئیه) 0105304های  شود تجارت جهانی گندم در سال بینی می پیش. رسد میلیون تن می 040 به 0106305

بینی شده تجارت گندم به  تنزل پیش. باشد کمتر از فصل گذشته می( درصد 035)میلیون تن  6میلیون تن برسد که تقریباً  05035

بینی اخیر برای  پیش. باشد به ویژه مراکش، ایران، ترکیه و ازبکستان می طور عمده ناشی از الزامات کاهش واردات در چندین کشور

هزار تن افزایش داده شده است و میزان آن  511حدود ( ژوئن/ژوئیه) 0105304های  المللی غالت دانه درشت در سال تجارت بین

میلیون تن برآورد شده است 05035  . یش واردات انتظاری ذرت توسط مکزیک و جو بازنگری تجارت غالت دانه درشت بازتابی از افزا

بینی  در مقابل، پیش. کاهش واردات ذرت توسط کانادا و چین است  بینی توسط لیبی است که میزان این افزایش بیشتر از پیش

حدودی النکا پس از ماه فوریه تا  به دلیل واردات انتظاری کمتر توسط فیلیپین و سری 0104برای تجارت برنج در سال تقویمی 

 .کاهش یافته است

 0530بینی ماه فوریه و  میلیون تن کمتر از پیش 430شود که  میلیون برآورد می 0505حدود  0105تولید جهانی غالت در سال 

 500حدود  0104بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی گندم در سال  پیش. خواهد بود 0106میلیون تن کمتر از رکورد سال 

باشد می 0105درصد کمتر از میزان رکورد سال  036میلیون تن یا  01اشد که تقریباً ب میلیون تن می . 

درصد بیشتر از برآورد مصرف  135میلیون تن برسد که  0500به  0105304های  شود مصرف جهانی غالت در سال بینی می پیش

. میلیون تن است 510ای غالت،  مصرف علوفهمیلیون تن و  0154باشد در این میان، مصرف غذایی غالت،  می 0106305های  سال
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افزایش ساالنه . باشد درصد بیشتر می 030میلیون تن برسد که نسبت به سال گذشته،  506شود مصرف گندم به  بینی می پیش

ر باشد بلکه همچنین نمایانگر کاربرد بیشتر گندم د بینی افزایش مصرف غذایی گندم می مصرف گندم نه تنها بازتابی از پیش

های دامی در اتحادیه اروپا است جیره . 

های  بینی فائو برای ذخایر نهایی غالت در سال پیش  404بینی ماه گذشته به  میلیون تن کاهش نسبت به پیش 430با  0105304

به  رغم این کاهش، نسبت ذخایر به مصرف غالت فائو، علی. میلیون تن رسیده است که اندکی کمتر از ذخایر ابتدایی می باشد

دلیل اصلی بازنگری . درصد باقی خواهد ماند 0635عنوان یک شاخص مهم امنیت غذایی جهان، هنوز در میزان نسبتاً مناسب 

ذخایر جهانی گندم . کاهش ذخایر غالت در این ماه به ذخایر گندم مربوط است بینی شده است میلیون تن پیش 015 . 

یژه مراکش، ایران، ترکیه و ازبکستان از دالیل مهم کاهش تجارت گندم در الزامات کاهش واردات گندم در چندین کشور به و

های  ل سا است 0106305نسبت به  0105304 . 

http//:www.iana.ir/fa/news/00111%/DA%A%5D%0A%5 
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 پسته

 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۱: تاریخ

های های   ها و ایستگاهها و ایستگاه  واگذاری آزمایشگاهواگذاری آزمایشگاه/ / شودشود  ترین پایه پسته دنیا در کشور بومی میترین پایه پسته دنیا در کشور بومی می  بهترین و پرمحصولبهترین و پرمحصول

  تحقیقاتی پسته به بخش خصوصیتحقیقاتی پسته به بخش خصوصی
ها و  گری به این بخش، آزمایشگاه کارگیری بیشتر بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی در راستای اهداف دولت جهت به

حقیقاتی پسته به بخش خصوصی واگذار شدهای ت ایستگاه . 

از تولید پایه رویشی پسته ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس پژوهشکده پسته کشور امروز در گفت EB0 در  

.ای با بخش خصوصی و در سطح نیم تا یک هکتار خبر داد تفاهمنامه  

: های پسته موجود در دنیا است، افزود ترین پایه شده یکی از بهترین و پرمحصول بومیاهلل جوانشاه با بیان اینکه این پایه  امان

آبی و شوری  ها، کم های الزم برای سازگاری این پایه با شرایط آب و هوایی کشور و ارقام ایرانی، مقاومت به آفات و بیماری بررسی

.ددهی، کشت گسترده آن آغاز شو صورت خواهد گرفت تا در صورت جواب  

گری به بخش خصوصی،  کارگیری بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی در راستای اهداف دولت جهت به: وی خاطرنشان کرد

های تحقیقاتی این پژوهشکده به بخش خصوصی  ها و ایستگاه پژوهشکده پسته حرکت رو به جلویی را داشته و تاکنون آزمایشگاه

.واگذار شده است  

پیش از این فعالیت : اندازی شرکت های تحقیقاتی با مشارکت بخش خصوصی تصریح کرد به راه جوانشاه در پایان با اشاره

مندی بخش خصوصی نیز شده بود، اما در حال حاضر  رفت که باعث گله پژوهشکده و بخش خصوصی موازی با یکدیگر پیش می

./کنند عنوان رقیب فعالیت می بخش خصوصی و دولتی در کنار یکدیگر و نه به  

http//:www.iana.ir/fa/news/00151%/D%0A%0D%05%5 
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 پنبه

 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

  5555رونمایی از سه رقم پنبه تا پایان سال رونمایی از سه رقم پنبه تا پایان سال / / شودشود  سومین رقم پنبه مناسب برداشت مکانیزه رونمایی میسومین رقم پنبه مناسب برداشت مکانیزه رونمایی می

، امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی، سه رقم پنبه "ساجدی"و  "شایان"رونمایی از دو رقم پس از 

 .دیگر نیز تا پایان سال معرفی خواهند شد

رقم از رونمایی دو ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفت

 .امروز با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی خبر داد "ساجدی"و  "شایان"پنبه 

رقمی زودرس با عملکرد باالی شش تن در هکتار و متحمل به شوری بوده، این رقم مناسب  "شایان"رقم : عمران عالیشاه افزود

 .اری کشور مناسب استک اراضی نسبتاً شور است و برای کشت در بیشتر مناطق پنبه

تا شش تن  535های جانبی کوتاه، زودرس بوده و دارای عملکرد باالی  با فرم بوته بسته و شاخه "ساجدی"رقم : وی خاطرنشان کرد

 .در هکتار و مناسب برداشت مکانیزه است

سومین رقم مناسب برداشت  "دیساج": عالیشاه با بیان اینکه این دو رقم، امروز در سطح ملی رونمایی خواهد شد، ادامه داد

 .شود مکانیزه است که معرفی می

اند، از  برای کشت در اختیار کشاورزان قرار گرفته 55 - 54شده از سال زراعی جاری  وی در پایان با بیان اینکه ارقام رونمایی

 ./رونمایی سه رقم دیگر در سال جاری خبر داد

http//:www.iana.ir/fa/news/00100%/D%0B%0D%5 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۸:  تاریخ

هاها  واسطهواسطهبار در راستای حذف بار در راستای حذف   اندازی سامانه توزیع اینترنتی میوه و ترهاندازی سامانه توزیع اینترنتی میوه و تره  راهراه   
های زائد ایجاد شده تا محصوالت به  نرم افزار اینترنتی برای کاهش ضایعات و قیمت تمام شده محصول کشاورزی، حذف واسطه 

 . طور مستقیم در اختیار خرده فروش نهایی قرار گیرد

درصد  05به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که طبق گفته کارشناسان حجم ضایعات در تمام مراحل تولید کشاورزی به 

رسد، الزم است سیستم توزیع و بازار رسانی محصوالت کشاورزی ساماندهی و بهینه شود می . 

همچنین اکثر کشاورزان از سهم اندک خود به عنوان تولید کننده از قیمت نهایی محصول گالیه دارند، لذا با ساماندهی نظام توزیع 

توان سهم بهره بردار را هم افزایش داد بازار رسانی محصوالت کشاورزی میو  . 

که از سوی وزارت جهاد « نقش نرم افزارهای پخش مویرگی در صنعت، اقتصاد و کشاورزی کشور»زاده در نشست  امین رفیع

تولیدات کشاورزی شاهد این هستیم که های مختلف تولید و عرضه تا مصرف  در بخش: کشاورزی تدارک دیده شده بود، اظهار کرد

شود و روال صحیح و عملی برای توزیع آنها وجود ندارد درصد محصوالت دور ریز می 05تا  . 

برای جلوگیری از چند نرخی شدن محصوالت : کنیم افزود وی با بیان اینکه استاندارد سازی توزیع محصوالت کشاورزی را دنبال می

د شده در زمان کمتری به دست مصرف کننده برسد، نرم افزاری اینترنتی تولید شده که در کشاورزی و اینکه محصول تولی

شود نمایشگاه کشاورزی امسال رونمایی می . 

ها مهم تر است و در این  های توزیع ازسایرحوزه در محصوالتی مانند مرکبات نقش شبکه: های توزیع ادامه داد این کارشناس شبکه

گیرد های خرده فروشی قرار می ری در شبکهروش محصول در زمان کمت . 

تواند کاالی مورد نظر خود از قبیل  می( خرده فروش نهایی)در این روش نرم افزاری تهیه شده که مصرف کننده : وی گفت

به طور مستقیم سفارش دهد یا خریداری کند  محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی را . 

درصد قیمت کمتر به دست عرضه کننده  01تا  05واسطه های زائد محصوالت کشاورزی در این روش با حذف : زاده گفت رفیع

رسد نهایی یعنی خرده فروش می . 

در کنار آن سامانه اینترنتی مشابهی برای توزیع عمده   سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز در سالهای اخیر به دنبال بارانداز و

ه دست نیاورده استمحصوالت کشاورزی بود که فعال موفقیتی ب . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551015110000 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

کشاورزیکشاورزی    گسترش خدمات الکترونیکی برای کاهش هزینهگسترش خدمات الکترونیکی برای کاهش هزینه   
باشگاه کشاورزان و سامانه تلفن گویا به منظور ارائه خدمات کم هزینه و : مدیرعامل شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی گفت 

اندازی شد های کشاورزی راه یکپارچه در زنجیره تأمین نهاده  . 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یزدان سیف امروز در مراسم گشایش باشگاه کشاورزان و راه اندازی سامانه تلفن 

تواند  اندازی این باشگاه و سامانه گویا در مسیر تولید بخش، می راه: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در قزوین گفت 0555گویای 

 .اثرات مفیدی داشته باشد

وری مهمترین ارکان پیشرفت در تولید به  پذیری و بهره رقابتامروز در دنیا : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود

پذیری است رود و قیمت تمام شده مهمترین عامل در رقابت شمار می . 

باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور ارائه خدمات کم هزینه، به موقع، با کیفیت، به : سیف تصریح کرد

های نوین و همچنین استفاده از تجارب سایر کشورها طراحی، تحلیل  یکپارچه با استفاده از فناوریاندازه، سهل و آسان، به صورت 

سازی و استقرار یافته است و پیاده . 

ایین سامانه با : ماه پیش زده شد، اظهارداشت 05مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه طرح باشگاه کشاورزان 

های تحقیقاتی و دیگر  بخش از جمله سازمان هواشناسی، نظام مهندسی بانک کشاورزی و آزمایشگاههمکاری همه ذینفعان 

های ذینفع استقرار یافته است دستگاه . 

: وی خدمات این باشگاه را عنوان کرد و اظهارداشت های هواشناسی تحت  ارائه اطالعات هواشناسی و اقلیم به کشاورزان و مشاوره

هواشناسی کشور از جمله این خدمات است استانداردهای سازمان . 

های کشاورزی به عنوان خدمت  وری نهاده وی همچنین به آزمایش خاک و آب به عنوان عنصر دانش فنی برای ارتقاء کارایی و بهره

غیرحضوری از های کشاورزی به صورت تلفنی و  های مختلف و استفاده از نهاده مشاوره رایگان در زمینه: دیگر اشاره کرد و افزود

 .جمله این خدمات است

: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت های کشاورزی یکی دیگر از  گذاری و خرید تلفنی نهاده همچنین سفارش

 .خدمات باشگاه کشاورزان به اعضای آن است

یفیت در حوزه کشاورزی عنوان کرد و افزودهای با ک وی دستاورد باشگاه کشاورزان را دسترسی آسان، کم هزینه، مطمئن به نهاده  :

تولید از دیگر دستاوردهای این باشگاه برای   های نوین، کاهش هزینه ورود تکنولوژی و دانش فنی روز به بخش با استفاده از روش

 .کشاورزان است

: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد خصی در سالیان متوالی رفتار زراعی کشاورزی به صورت یک پرونده ش

هایی را که احتییاج دارد، تامین  شود، تا نیازهای کشاورزان شناخته شود و ما براساس نیازهای او، نهاده برای کشاورز نگهداری می

.کنیم امروز با عضویت رسمی عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در باشگاه کشاورزان شرکت خدمات : افزاید این گزارش می

اندازی شد یتی کشاورزی، این باشگاه راهحما . 

باشگاه کشاورزان به منظور ارائه خدمات کم هزینه و یکپارچه زراعی و باغی راه اندازی شد 0555همچنین سامانه تلفن گویای  . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551000110155 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۸: تاریخ

اندازی بیوبانک در مرکز اندازی بیوبانک در مرکز   راهراه/ / های آزمایشگاهی دامپزشکی به بخش خصوصیهای آزمایشگاهی دامپزشکی به بخش خصوصی  واگذاری امانی بخشی از تستواگذاری امانی بخشی از تست

  ملی تشخیصملی تشخیص

( CVL) رییس مرکز ملی تشخیص های بخش خصوصی خبر داد آزمایشگاهبخشی از امورات قابل واگذاری، به  سپاری امانی از برون . 

)های مرکز ملی تشخیص  آزمایشگاه CVL های سازمان دامپزشکی کشور است که بدون  ترین بخش یکی از مهم( 

های راهبردی  ها برای برنامه گیری های آزمایشگاهی این مجموعه استراتژیک و حساس، تصمیم تشخیص و فعالیت

بر این اساس، رییس این مرکز از . شود های دامی در کشور میسر نمی بیماری کنی  پیشگیری، کنترل و ریشه

.های بخش خصوصی خبر داد بخشی از امورات قابل واگذاری، به آزمایشگاه سپاری امانی برون  

الم با اع( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های مرجع سازمان دامپزشکی در گفت رئیس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه

صورت امانی، از ماه گذشته سال جاری، یکی از اقداماتی بود که در  واگذاری برخی آزمایش ها به بخش خصوصی، به: این خبر گفت

 04مورخ  50301354006های قابل واگذاری مطابق با دستورالعمل  سپاری برخی آزمون قانون اساسی و برون 66راستای اصل 

.پیوستاین سازمان به وقوع  50اسفندماه   

 051از : توسط سازمان دامپزشکی ابالغ شده بود، افزود 50ها از اسفند سال  عادل حقیقی با اشاره به اینکه دستور این واگذاری

واحد آن مورد ارزیابی و تأیید اولیه مرکز قرار گرفته و بعد از  04آزمایشگاه بخش خصوصی که در کشور فعال هستند، تاکنون 

.، صالحیت آنها احراز شده است(51حداقل اخذ نمره )ی دقیق و کارشناسی شده ها بندی ممیزی و رتبه  

بندی را  هایی که در این موضوع پیشرو بوده و طبق دستورالعمل اقدامات اولیه بازدید، ممیزی و رتبه استان: وی خاطرنشان کرد

چهار )، اصفهان (چهار آزمایشگاه)، البرز (مایشگاههفت آز)به عبارتی تهران . اند، در مرحله نخست حائز شرایط بودند انجام داده

.هایی بودند که موفق به دریافت گواهی صالحیت در این مرحله شدند ازجمله استان( یک آزمایشگاه)و آذربایجان شرقی ( آزمایشگاه  

بوشهر، خراسان رضوی، هایی مانند  این تعداد افزایش یافته و استان 55شود که تا پایان سال  بینی می به گفته حقیقی، پیش

هرچند هدف . آذربایجان غربی، لرستان، گلستان و فارس نیز به جرگه دارندگان صالحیت برای واگذاری امور آزمایشگاهی بپیوندند

، ممیزی و  آزمایشگاه بخش خصوصی در سراسر کشور، ارزیابی 051سازمان دامپزشکی و مرکز ملی تشخیص، این است که تمام 

، در نهایت  های آزمون زیر نظر مرکز ملی تشخیص سازی روش های تشخیصی روز شده و پس از یکسان فناوریمجهز به آخرین 

ها در اجرایی شدن این دستورالعمل بسیار مهم بوده و بدیهی است که  البته عملکرد اولیه استان. بتوانند حائز شرایط واگذاری باشند

.ومی و بهداشت جامعه را در پی خواهد داشترسیدن به این هدف، در نهایت ارتقای سالمت عم  

شود، تحت نظارت و کارشناسی  ها و عوامل بیولوژیک مرتبط می تمام اقداماتی که به تشخیص و شناسایی پاتوژن: وی معتقد است

ها و همچنین آزمایشگاه سطح سه جهت  مرکز ملی تشخیص انجام شده و به همین دلیل وجود بیوبانک برای ذخیره پاتوژن

بر این اساس، سازمان دامپزشکی . های مربوط به دام، طیور و آبزیان، باید در این مرکز متمرکز شده و توسعه یابد شناسایی بیماری

گذاری الزم را  های آزمایشگاهی صادر شده از مرکز ملی تشخیص، برای اقدامات ضروری، سیاست کشور، مطابق با نتایج و گواهی

های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی با بیان اینکه ساخت  ی تشخیص، آزمایشگاهرئیس مرکز مل.کند اتخاذ می

های خاص مربوط به خودش را دارد، اما ضرورت وجود چنین آزمایشگاهی در این مرکز غیرقابل انکار  آزمایشگاه سطح سه هزینه

های تحقیقاتی و پژوهشی  شان در زمینه از و نوع فعالیتهای تحقیقاتی کشور نیز بر حسب نی البته سایر مؤسسه: است، ادامه داد

های تحقیقاتی داشته  توانند چنین آزمایشگاهی را صرفاً برای فعالیت سازی رازی هم می همچون مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم
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اسایی و تأیید عوامل باشند، اما به شرطی که تنها برای انجام کارهای تحقیقاتی از آن استفاده شود و تمام مراحل تشخیص، شن

.طور حاکمیتی، مرکز ملی تشخیص سازمان دامپزشکی کشور بر عهده دارد پاتوژنیک را بر اساس قانون و به  

اندازی بیوبانک در مرکز ملی تشخیص راه   

. ام استمقدمات احداث بیوبانک فراهم شده و کار با سرعت بسیار خوبی در حال انج: حقیقی درباره تأسیس بیوبانک تصریح کرد

رسد؛ زیرا برای حرکت  ها در کشور محسوب شده و وجود آن بسیار ضروری به نظر می طور کلی بیوبانک، به عنوان ذخیره پاتوژن به

)المللی همچون سازمان جهانی بهداشت دام  های بین در مسیر ضوابط و دستورالعمل OIE ، عقب نماندن از کشورهای پیشرفته (

.های نوین تشخیصی باید چنین بانکی در کشور تأسیس شود توسعه روشدنیا و پیشبرد تحقیقات و   

در نشست : ها توسط مرکز را بسیار دقیق و پیشرفته و مطابق با متدهای روز دنیا دانست و یادآور شد وی روش تشخیص بیماری

های کشورهای عضو  های آزمایشگاه رابطان و فوکال پوینت OIE )در سمینار دوساالنه کره جنوبی   Korea ,Jeju 0104 در ( 

عنوان مثال، سیستم لیمز  به. های دامپزشکی ایران مورد تحسین بیشتر کشورها قرار گرفت ماه سال جاری، شبکه آزمایشگاه فروردین

LIMS ، (ها از ورود تا اتمام کار ثبت مشخصات نمونه)  ISO 05105 ,Twinning Lab .شود طور دقیق در این مرکز انجام می به   

ملی تشخیص، خواهر خوانده و دوقلوی آزمایشگاه پادووآ در ایتالیامرکز   

مرکز ملی تشخیص، خواهر خوانده و دوقلوی آزمایشگاه پادووآ در ایتالیا است که موفقیت و افتخار بزرگی برای : حقیقی تأکید کرد

زا و نیوکاسل در کشور، دقیقاً با ویژه آنفلوآن سطح تشخیصی آزمایشات ویروسی به. شود کشور و مرکز ملی تشخیص محسوب می

.سطح آن است آزمایشگاه متناظر در ایتالیا مطابقت داشته و هم  

های مختلف  روش جدید آزمون در بخش 55آپ حدود  اندازی و ست راه: شده در سال گذشته اظهار داشت وی درباره کارهای انجام

ها، تعیین پروتکل و پروسه زمانی مشخص برای مدت زمان هر  ندوره آموزشی تخصصی در مرکز و استا 05آزمایشگاهی، برگزاری 

های درخواستی، توسعه ایزوالتورها در دو بخش تحقیقاتی و تشخیصی ازجمله کارهای انجام شده در سال  آزمایش به تفکیک آزمون

یکی از بارزترین و  :های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی گفت رئیس مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه.گذشته بود

اندازی دستگاه سکانسر  ترین کارهای تیمی تخصصی سال گذشته در این مرکز راه مهم Sequencer بود که آخرین حلقه تکمیلی  

اندازی دستگاه رباتیک  همچنین در بخش تشخیص ملکولی راه. شود از مراحل تشخیص را شامل می PCR به لحاظ کمی و کیفی  

های چهارگانه در حوزه معاونت تشخیص و درمان  کمیته 56همچنین از سال . در این مرکز شده است باعث ارتقای سطح تشخیصی

، کمیته ثبت کیت و مواد مصرفی، کمیته تجهیزات، نگهداری و کالیبراسیون،  اندازی شد که شامل و در مرکز ملی تشخیص راه

.و آموزش استهای دولتی و غیردولتی و کمیته ایزو  کمیته ساماندهی آزمایشگاه  

عنوان مثال دستورالعمل  به. های مربوطه احصا و تدوین خواهد شد ها دستورالعمل به گفته حقیقی، با همکاری اعضای این کمیته

)های تشخیصی  ها و کیت ارزیابی و ثبت مواد، فرآورده IVDD .شود به مرحله اجرا گذاشته می 55از سال (   

مپزشکی در شناسایی سویه جدید تب برفکیبی اساسی ادعای تاثیر تعلل سازمان دا  

برفکی سال گذشته  وی در واکنش به پرسش ایانا درباره ادعای مؤسسه رازی، مبنی بر تعلل دامپزشکی در شناسایی سویه جدید تب

ی تشخیصی ای از فناور اکنون به مرحله رساند، مرکز ملی تشخیص، هم ضمن رد این موضوع، اتفاقا با افتخار به اطالع می: افزود

کند که سرعت عمل مرکز ملی  های مربوطه اعالم می ساعت به حوزه06برفکی را در کمتر از  های تب رسیده که نتایج دقیق نمونه

های واکسینال و همچنین ارائه گزارشات ارزیابی  های فیلدی و سویه تشخیص در تشخیص سویه rvalue ها در مدت زمان  واکسن 
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دست  سازی رازی نیز از همین نتایج به البته محققان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم. نظیر است ار بیتعیین شده، در نوع خود بسی

.کنند های مربوطه استفاده می ریزی برای ساخت واکسن آمده در برنامه  

ود های این مرکز به ثبت رسیده که حد آزمایش در بخش آزمایشگاه/ هزار نمونه065به گفته حقیقی، سال گذشته بیش از 

های بخش خصوصی انجام  هزار آزمایش در بخش آزمایشگاه 000هزار آزمایش در بخش دولتی و یک میلیون و  440دومیلیون و 

شود، خاطرنشان  عنوان آزمایشگاه رفرانس و تأییدکننده در کشور تلقی می وی با اشاره به اینکه مرکز ملی تشخیص به.گرفته است

ها و  است؛ به عبارتی تمام آزمایش 05105کند و دارای ایزو  المللی فعالیت می اردهای بیناین مرکز، تحت نظارت استاند: کرد

)های اجرایی مربوطه  روش SOP .شوند از طریق این ایزو، اعتباربخشی می(   

وجود بخش اصلی در مرکز  5: های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی ادامه داد رئیس مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاه

های آبزیان،  های طیور، دپارتمان تشخیص بیماری های دام، دپارتمان تشخیص بیماری دارد که شامل دپارتمان تشخیص بیماری

شناسی تشخیصی، دپارتمان پاتولوژی، دپارتمان کنترل کیفی دارو و واکسن، دپارتمان باقیمانده سموم و فلزات  دپارتمان میکروب

.ی مواد غذایی استسنگین و دپارتمان کنترل کیف  

)ها در مواد غذایی  در طرح پایش ملی باقیمانده: حقیقی تصریح کرد NRP های خام دامی در هشت زمینه و ماتریکس  و فراورده( 

گیرد که  آبی و خوراک دام مورد ارزیابی مرکز قرار می مرغ، شیر، عسل، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهیان سردآبی، ماهیان گرم تخم

.کننده در این زمینه وجود نداشته است های این مرکز، مورد نگران تاکنون در گزارشخوشبختانه   

)های پیشرفته این مرکز  همچنین با توجه به ارتقای کیفی دستگاه: وی در پایان اظهار داشت High Tech که در انجام ( 

به کشور فراهم است که کشورهای صادرکننده به  رود، بستر مناسبی برای کنترل مواد غذایی وارداتی کار می های تشخیصی به آزمون

کند و در نهایت، پویایی در موضوع  آوری محصوالت دامی می های بهداشتی در فرآوری و عمل ایران را مجاب به رعایت تمام زمینه

./امنیت غذایی و سالمت مردم جامعه را به همراه خواهد داشت  

http//:www.iana.ir/fa/news/01500%/D%00%5D%0A%5DA%AF%D 
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 تخم مرغ

 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۹شنبه 

مرغداران تولید را کاهش دهندمرغداران تولید را کاهش دهند/ / مرغ متوقف شدمرغ متوقف شد  صادرات تخمصادرات تخم   

< مواد غذایی مرغ طی یک ماه اخیر خبر داد شدن صادرات تخمگذار استان تهران از متوقف  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم . 

توانیم بگوییم درحال حاضر  تقریبا می: مرغ طی یک ماه گذشته خبر داد و اظهارداشت پور از متوقف شدن صادرات تخم ناصر نبی

طی یک ماه  :مرغ کشور بوده است، گفت وی با بیان اینکه استان تهران از بزرگترین صادرکنندگان تخم. صادراتی وجود ندارد

 .گذشته یک عدد تخم مرغ هم از این استان صادر نشده است چون ما توان رقابت با ترکیه را در بازارهای جهانی نداریم

مرغ در پی متوقف شدن صادرات آن خبر داد  گذار استان تهران همچنین از کاهش قیمت تخم رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

تومان زیر قیمت تمام شده تولید  0111تومان و  0411داری  مرغ درب مرغ قیمت هرکیلوگرم تخم درحال حاضر میانگین: و افزود

.آن است میلیارد تومان مشوق صادراتی برای ایجاد تحرک در بازار  61داران میهن  پور با اشاره به اینکه اتحادیه سراسری مرغ نبی

تواند موثر باشد چراکه دولت پولی ندارد برای این کار اختصاص  ام نمیاین اقد: صادرات این کاال، درخواست کرده است، اضافه کرد

.دهد درصد  05تا  01باید میزان تولید بین : وی کاهش تولید را بهترین اقدام برای ایجاد تحرک در بازار عنوان کرد و ادامه داد

درصد محصول خود را نیز صادر کنند،  5تا  6د پور، اگر تولیدکنندگان اقدام به کاهش تولید و حدو به گفته نبی. کاهش پیدا کند

شان حل خواهد شد مشکل . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f01f6051c000606e5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f20f4870c221424e9
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

های ارگانیک در پنج سال های ارگانیک در پنج سال   هزار هکتاری باغهزار هکتاری باغ  022022توسعه توسعه / / گرداندگرداند  کشت ارگانیک رونق را به روستاها بازمیکشت ارگانیک رونق را به روستاها بازمی

  آیندهآینده

عدم مدیریت علمی ارگانیک در سطح کشور، باعث افت تولید در این محصوالت شده است، در حالی که مدیریت صحیح در تولید 

 .درآمد شودتواند منجر به افزایش تولید و  محصوالت ارگانیک می

ها، کنترل کیفی کود و محصوالت ارگانیک معاونت باغبانی وزارت  مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و مسئول تغذیه باغ

با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  جهاد کشاورزی امروز در گفت

 00در زمینه باغبانی در تولید این محصوالت در ابتدای راه هستیم و تنها : هزار هکتار است، گفت 60ور محصوالت ارگانیک در کش

های تولید محصوالت  آوری آمارهای کل کشور و تدوین دستورالعمل ها اختصاص دارد، با جمع هزار هکتار از این اراضی به باغ

اندازی سیستمی جهت ساماندهی تولید این محصوالت و توسعه ارگانیک  ال راهها و مبارزه با آفات در ح ارگانیک درباره تغذیه باغ

 .هستیم

در صدد هستیم در توسعه : زند، افزود احمد اصغرزاده با اشاره به اینکه در تولید محصوالت ارگانیک، کشش بازار حرف نخست را می

مثال انگور ارگانیک در دنیا مشتریان زیادی دارد و با توجه به تولید عنوان  های ارگانیک، بیش از تولید اقدام به بازاریابی کنیم، به باغ

های ایالم، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی با حداقل عناصر شیمیایی بر آن شدیم با مدیریت صحیح، این  انگور در استان

 .های ذکرشده تا یک سال آینده ارگانیک تولید کنیم محصول را در استان

های تولید محصوالت  های ارگانیک و عوامل بیوکنترل مطلوب و در این باره پایه وضعیت کشور در تولید نهاده: وی خاطرنشان کرد

 .ارگانیک در کشور موجود است و تنها باید بتوانیم اقدام به تولید بذر، قلمه، پایه و نهال ارگانیک کنیم

محصوالت ارگانیک وجود ندارد، در تالش هستیم تا بتوانیم از ای برای تولید  شده هیچ بودجه سازماندهی: اصغرزاده ادامه داد

 .المللی داخلی و جانبی استفاده کنیم های بین بودجه

های ارگانیک است، از تدوین  هزار هکتاری باغ 011تا  011ها برای پنج سال آینده توسعه  ریزی وی با تأکید بر اینکه برنامه

 .رح خبر دادهای الزم برای اجرایی شدن این ط برنامه

ها، کنترل کیفی کود و محصوالت ارگانیک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از دالیل گران بودن محصوالت  مسئول تغذیه باغ

متأسفانه : ها در تولید این محصوالت و افت محصول اشاره کرد و یادآور شد ارگانیک به باال بودن هزینه کارگری، گران بودن نهاده

د محصوالت ارگانیک بر اساس دانش روز نیست و به همین علت شاهد افت محصول در تولید ارگانیک هستیم، در مدیریت تولی

 .رود با انجام مدیریت علمی ارگانیک هیچ افت محصولی دیده نشود صورتی که انتظار می

تنها با کاهش  رگانیک داشته باشیم، نهدر وضعیت موجود کشور که میانگین تولیدات باال نیست، اگر مدیریت ا: اصغرزاده تأکید کرد

 .رو نخواهیم شد، بلکه افزایش تولید نیز خواهیم داشت محصوالت روبه

امروز تولید محصول ارگانیک به معنای استفاده از آخرین دانش روز فیزیولوژی، مبارزه با آفات و بیماری و تغذیه : وی اظهار داشت

شده تولید محصوالت  یش محصول شود تا در بلندمدت شاهد نزدیک شدن قیمت تمامتواند منجر به افزا شان می است که مجموع

 .ارگانیک به محصوالت غیرارگانیک باشیم

خود به سمتی پیش رود که نیاز به تولید  جامعه باید خودبه: شود، گفت اصغرزاده با بیان اینکه تقاضا باعث افزایش تولید محصول می

 .د برای حفظ سالمت خود و محیط زیست به مصرف محصوالت ارگانیک روی آورندگیرشده و افرا این محصوالت همه
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با توجه به باال رفتن استانداردهای روز دنیا درباره باقیمانده کود و سم در محصوالت، تولید محصوالت معمول : وی همچنین افزود

 .ستشود و این خود انگیزه حرکت دنیا به سمت تولید ارگانیک ا به تدریج مهار می

درصد سطح زیر کشت در  05درصد ندارد و در بیشترین میزان  011اصغرزاده با اشاره به اینکه هیچ کشوری در دنیا تولید ارگانیک 

ما نیز در صدد نیستیم کل باغبانی کشور را ارگانیک کنیم، اما : برخی کشورها به محصوالت ارگانیک اختصاص دارد، خاطرنشان کرد

تنها باعث افت محصول در این  ثبت کشورهایی همچون هند استفاده کنیم که تمایل به سمت ارگانیک، نهتوانیم از تجارب م می

 .اند کشورها نشد، بلکه با مدیریت صحیح شاهد افزایش محصول و درآمد نیز بوده

زمانی که کشاورز بتواند : ، ادامه دادرود در کشور با توسعه ارگانیک بتوانیم رونق را به روستاها بازگردانیم وی با بیان اینکه انتظار می

با تولید ارگانیک عالوه بر افزایش محصول در واحد سطح، درآمد بیشتری را کسب کند، اشتیاق برای تولید و سکونت در روستاها 

 .نیز بیشتر خواهد شد

 سال آینده 02افزایش پنج درصدی سطح زیر کشت ارگانیک در 

درصد اراضی کشاورزی کشور ارگانیک هستند، تصریح  1315ورزی با بیان اینکه در حال حاضر مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشا

سال آینده  01درصد برسد، ما نیز امیدواریم طی  05به  IPMدر قانون پنجم توسعه قرار بر این بود که تولیدات ارگانیک و : کرد

 .مبتوانیم سطح زیر کشت ارگانیک را به یک تا پنج درصد افزایش دهی

نکته حائز اهمیت در تولید محصوالت ارگانیک در کشور، بازار خوب کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در : اصغرزاده یادآور شد

 .صادرات این محصوالت بسیار تأثیرگذار خواهد بود

های  ایران برنامه IFaomامیدواریم با همکاری معاونت باغبانی با : در کشور تأکید کرد IFaomوی با اشاره به تشکیل نمایندگی 

 .مند شویم توسعه ارگانیک جهانی شود و بتوانیم از مزایا و امتیازات جهانی در توسعه ارگانیک بهره

دار است  یک جنبش جهانی ارگانیک در دنیا است که مدیریت تولید ارگانیک در سطح دنیا را عهده IFaom: اصغرزاده اظهار داشت

را بگیرد و در کنار  IFaomساله توانسته نمایندگی  01های  کند، ایران نیز با تالش هایی را ایجاد می و در کشورهای مختلف شعبه

 .ژاپن و هند جزو معدود کشورهای دارای نمایندگی باشد

نخستین گام برای حرکت به سمت تولید اقتصادی محصوالت ارگانیک، افزایش دانش است و باید بتوانیم دانش : ی همچنین گفتو

 .مند شود راحتی از آن بهره ای فراهم کنیم که کشاورز به گونه موجود در کشور را به

های گیاهی پرمحصول، مقاوم  ند و ما نیازمند تولید گونهتواند در این مسیر حرکت ک تنهایی نمی تغذیه به: اصغرزاده در پایان افزود

به خشکی و شوری و دانش تولید کودهای جدید هستیم تا با ایجاد یک زنجیره بتوانیم زمینه را برای صادرات محصوالت باکیفیت و 

 ./تولید بدون وابستگی فراهم کنیم

http//:www.iana.ir/fa/news/01551%/DA%A 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
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 چای

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

چایکاران در انتظار با چایکاران در انتظار با / / ماه از سال زراعی اعالم نشده استماه از سال زراعی اعالم نشده است  55نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای با گذشت نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای با گذشت 

ماه از سال زراعی جاریماه از سال زراعی جاری  55  گذشتگذشت   
نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای هنوز اعالم نشده و چایکاران همچنان در انتظار اعالم این نرخ هستند  به گزارش خبرنگار . 

اگرچه در دهه 51 ، ساالنه بیش از 011 هزار تن چای خشک در کشور تولید می شد اما به دلیل عدم  اقتصادی خبرگزاری فارس

هزار تن در سال  011چای با سیر نزولی به کمتر از  تولید برگ سبز به بعد 00این محصول از سال  حمایت از تولیدکنندگان

.رسید البته در دو سال گذشته دولت به احیای تولید این محصول همت گمارد و با افزایش نرخ خرید : افزاید این گزارش می

های مثبتی را برای احیای مجدد این  اعالم به موقع آن و همچنین پرداخت نسبتا به موقع مطالبات چایکاران، گام ی وتضمینی چا

 .تولید ارزشمند برداشت و امید را در دل چایکاران زنده کرد

 0ن بیش از موجب رونق و توسعه کشت چای و بازگرداند تشکیل صندق چای و پرداخت تسهیالت به زراعی در دو سال گذشته

شد های بالکشت به چرخه تولید این محصول هزار هکتار از زمین  .  

برگ سبز چای، هنوز نرخ خرید تضمینی این  برخالف انتظار و علیرغم پایان یافتن برداشت چین اول جاری زراعی در سال اما

.محصول اعالم نشده است قبل از آغاز سال زراعی و کشت نرخ  براساس این گزارش، طبق قانون خرید تضمینی دولت موظف است،

 .خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند

نرخ قطعی خرید تضمینی برگ سبز چای اعالم نشده است، افزود اینکه هنوز انتقاد از ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران با  :

برگ سبز چای تاکنون مبلغ ناچیزی به صورت  خوب نیست و بابت خرید زراعی جاری وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان در سال

الحساب به حساب چایکاران واریز شده است علی . 

این شبهه برای کشاورزان پیش آمده : الحساب مطالبات چایکاران موجب نگرانی آنها شده است،گفت وی با بیان اینکه پرداخت علی

باشد یافته که مبادا نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی جاری کاهش . 

امسال در چین اول نسبت به سال : هزار تن برداشت شد، اظهار داشت 51هوسمی با بیان اینکه در چین اول برگ سبز چای حدود 

درصد اضافه برداشت داشتیم 01گذشته  . 

شود هفته اول تیر آغاز می برداشت چین دوم برگ سبز چای در: وی افزود . 

رسد تا اردیبهشت ماه سال بعد  شان به اتمام می چایکاران از مهرماه که فصل برداشت محصول: رئیس اتحادیه چایکاران بیان داشت

شوند امیدوارند که بتوانند با  های زیادی را برای کاشت، داشت و برداشت متحمل می شود هزینه که دوباره فصل برداشت آغاز می

امسال پرداخت مطالبات چایکاران به خوبی انجام نشده است فروش محصولشان هر چه زودتر درآمدی بدست آوردند که متاسفانه . 

: تقریبی اعالم شده، است، بیان داشت درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بصورت 00تا  01هوسمی با بیان اینکه افزایش

زودتر باید نرخ قطعی چایکاران هر چه  های تولید نیست ضمن اینکه، برای اطمینان بخشی به این افزایش قیمت جوابگوی هزینه

  .خرید برگ سبز چای اعالم شود

درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز  00تا  01کند که افزایش  محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور تأکید می از طرفی

 .چای در شورای اقتصاد مصوب شده اما به دلیل طی مراحل اداری این نرخ هنوز به طوری قطعی اعالم نشده است

http://www.farsnews.com/
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افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بر اساس نرخ تورم در شورای اقتصاد اواخر   با بیان اینکه یس سازمان چای کشوررئ

امکان رقابت از چایکاران با توجه به  درصد 00در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی چای، بیش از  :اردیبهشت مصوب شد، گفت

شد واردات چای سلب می . 

میلیون تومان از کشاورزان  511و  میلیارد 000 هزار تن برگ سبز چای معادل 0زراعی گذشته،  سال :یدافزا این گزارش می

 .خریداری شد

 001هزار و  0و نرخ تضمینی برگ سبز چای درجه  001هزار و  0 در سال زراعی گذشته  برگ سبز چای درجه یک نرخ تضمینی

 .تومان بود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551006111141 
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 حبوبات 
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 خرما 

 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۹شنبه 

افزایش قیمت خرما در آستانه رمضان افزایش قیمت خرما در آستانه رمضان / / رونق به بازار صادرات خرما بازگشترونق به بازار صادرات خرما بازگشت   

صادرات خرما به کشورهای اروپایی، آسیای میانه، روسیه و چین با آهنگ رشد همراه شده که باعث تشکیل حباب < مواد غذایی

هزار تومان در داخل کشور و در آستانه ماه رمضان شده است 01قیمتی تا  . 

درصدی داشته که بازار داخلی  01صادرات خرما نسبت به سال گذشته نرخ رشد بیش از : خرما با اعالم این خبر گفتدبیر انجمن 

 .خرمای کشور را نیز دستخوش تغییر قرار داده است

یران در رسد قرار گرفتن ا 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 011ظرفیت صادرات خرما تا : وی خاطرنشان کرد

 .برای خرمای کشورمان باشند

شود، اما صادرات خرما به  کنگ به چین صادر می خرمای صادراتی ایران از مرز هنگ در زمان حاضر بخشی از: موسوی ادامه داد

 .اروپا و آسیای میانه نیز روند صعودی به خود گرفته است

هزار تومان قد کشید 01خرما در آستانه رمضان تا   

کند گونه افزایش پیدا می رت حبابصو هرساله با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، قیمت خرما به: دبیر انجمن خرما تصریح کرد . 

هزار تومان رسیده  5های پایانی سال گذشته به بیش از  تومان در ماه 511هزار و  اکنون نیز قیمت خرما از یک هم: وی یادآور شد

 .است

جبران رکورد  کنندگان به امید علت نبود بازار مصرف پررونق در طول سال است و توزیع افزایش نرخ خرما به: موسوی تأکید کرد

کنند حاکم بر بازار محصول خود، اقدام به افزایش حبابی خرما می . 

 خرما به اندازه کافی برای سفره رمضان وجود دارد

011حجمی بیش از : دبیر انجمن خرما با اشاره به خرمای موجود در انبارها اظهار داشت هزار تن خرمای تجاری در انبارهای کشور  

د پاسخگوی نیاز بازار باشدتوان 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

د که از بازارپسندی مناسبی در شو 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،  بوده و بهشود که به خرمای شکالتی معروف  ترین ارقام خرمای دنیا محسوب می ترین و گران مرغوب

ای در سبد مصرف داخلی و صادراتی برخوردار است از جایگاه مقتدرانه . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fef55b000a056e 

 
 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=fef59b818a874e


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

89 
 

 خرما
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۵1جمعه 

شودشود  هندوانه در ماه رمضان گران نمیهندوانه در ماه رمضان گران نمی/ / هزارتومانی قیمت خرماهزارتومانی قیمت خرما00افزایش افزایش    

نرخ خرما در یک : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت هندوانه در ماه مبارک رمضان تغییری ندارد، گفت <موادغذایی

هزارتومان گران شده است 0ماه اخیر  . 

های قبلی برقرار است،  ت میوه در دوران تعطیالت اخیر تغییری نداشته و فعال همان نرخسید حسین مهاجران با بیان اینکه قیم

طی این چند روز اخیر به دلیل تعطیالت، عرضه بار به میدان میوه و تره بار متوقف شده و تا پایان روزهای تعطیل : اظهارداشت

ها اعالم کرد توان قیمت مشخصی برای میوه نمی . 

: گذشته وارد بازار شدند، گفت هایی بودند که طی هفته  نکه گیالس، هلو، آلو و سیب گالب کهنز از جمله میوهوی با اشاره به ای

ها نسبتا مناسب است قیمت این محصوالت با توجه به کیفیت آن . 

یمت هرکیلوگرم همچنین ق: هزارتومان عنوان و اضافه کرد 5رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هرکیلوگرم سیب درختی باکیفیت را 

هزارتومان است 00تا  00هزارتومان و گیالس از  4تا  6هزارتومان، آلو از  00تا  6هلوی درجه یک بین  . 

مهاجران همچنین با بیان اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و در این ماه دو میوه هندوانه و خرما متقاضی زیادی دارند، 

مبارک رمضان خرمای تولید جدید نداریم و هرچه هست متعلق به سال گذشته است امسال برای ماه: اظهارداشت . 

در روزهای پایان ماه مبارک : هزارتومان گران شده است، گفت 0وی با اشاره به اینکه قیمت خرما از حدود یک ماه قبل کیلویی 

 .رمضان خرمای تولید جدید وارد بازار خواهد شد

شوند و ما در  مناطقی مانند سبزه وار و گرگان وارد بازار می در ماه مبارک رمضان هندوانه : دامه دادرئیس اتحادیه میوه و سبزی ا

 .زمینه این صیفی مشکلی نداریم

های کوچک و ریز  قیمت هندوانه: تومان اعالم و اضافه کرد 0011 تا  011مهاجران، قیمت هرکیلوگرم هندوانه را در حال حاضر از 

است تومان 011کیلویی  . 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=e5ad500441cd655a 
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 خرید تضمینی

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

درصدی خرید تضمینی گندمدرصدی خرید تضمینی گندم  ۳0۳0رشد رشد / / میلیون تن گذشتمیلیون تن گذشت  00خرید تضمینی گندم از خرید تضمینی گندم از    
درصد افزایش در مقایسه با زمان مشابه  00براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با  

میلیون تن رسید 0سال گذشته به   . 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای فصل برداشت تا امروز بیش از 0 میلیون و 004 هزارتن  به گزارش خبرگزاری فارس

 .گندم کشاورزان خریداری شده است

 505میلیارد تومان است که تاکنون بیش از یک هزار و  500بر پایه این گزارش،ارزش گندم خریداری شده بیش از دو هزار و 

 .میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده است

هزارتن بیشتر میزان گندم را از  045هزارتن و ایالم با  065هزارتن،فارس با  050ک میلیون و تاکنون،استان های خوزستان با ی

اند کشاورزان خریداری کرده . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551010110055 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  هزار تن کلزا خرید تضمینی شد هزار تن کلزا خرید تضمینی شد ۳2۳2  ::
هزار تن دانه روغنی کلزا با نرخ تضمینی از کشاورزان  01از ابتدای فصل برداشت تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت

علی قنبری گفت: خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا  به نقل از شرکت بازرگانی دولتی، به گزارش خبرگزاری فارس. خریداری شد

روغنی کلزا از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده و  هزار تن دانه 01های جنوبی شروع شده و تاکنون  از ابتدای سال در استان

ادامه دارد همچنان خرید . هزار و  00های خوزستان با خرید  امسال و تا این تاریخ، استان : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزود

هزار  5 تن، گلستان 511 اند و مابقی آن در سایر  هزار تن دانه روغنی کلزا خریداری کرده 0تن و ایالم  هزار 0تن، مازندران  

رمان و قم خریداری شده استها از جمله بوشهر، لرستان، ک استان . 

هزار تن دانه روغنی کلزا در کشور خریداری شود،  011مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه پیش بینی شده امسال 

هزار تن از این محصول را  5شود که هم اکنون  بیشترین دانه روغنی کلزا در استان گلستان تولید و خریداری می: تصریح کرد

ی کرده استخریدار . های بعدی در تولید این محصول هستند  دو استان اردبیل و خوزستان نیز به عنوان رتبه: وی افزود . 

خرید تضمینی دانه روغنی کلزا امسال با دستور وزیر جهاد کشاورزی به این شرکت واگذار : معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

.شده است تضمینی گندم، خرید این محصول را نیز عملیاتی کرده و در راستای عمل به این شرکت در کنار خرید : وی افزود

 .بندهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی برای خرید این محصول، اقدامات موثری صورت داده است

ی خوداتکایی و گسترش تولید مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدونی برا

هزار و  05امسال دانه روغنی کلزا، در مراکز خرید تضمینی با قیمت مصوب هر کیلو : دانه های روغنی در کشور دارند، افزود

درصد، از کشاورزان خریداری می شود و برنامه وزارت جهاد کشاورزی رسیدن به خود  01درصد و رطوبت 0ریال با افت مفید 011

ساله است 01در تولید این دانه روغنی طی یک برنامه اتکایی  . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551010110005 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

چایکاران در انتظار با چایکاران در انتظار با / / ماه از سال زراعی اعالم نشده استماه از سال زراعی اعالم نشده است  55گذشت گذشت نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای با نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای با 

ماه از سال زراعی جاریماه از سال زراعی جاری  55گذشت گذشت    
نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای هنوز اعالم نشده و چایکاران همچنان در انتظار اعالم این نرخ هستند  به گزارش خبرنگار . 

اگرچه در دهه 51 ، ساالنه بیش از 011 هزار تن چای خشک در کشور تولید می شد اما به دلیل عدم  اقتصادی خبرگزاری فارس

هزار تن در سال  011چای با سیر نزولی به کمتر از  تولید برگ سبز به بعد 00این محصول از سال  حمایت از تولیدکنندگان

.رسید به احیای تولید این محصول همت گمارد و با افزایش نرخ خرید  البته در دو سال گذشته دولت: افزاید این گزارش می

های مثبتی را برای احیای مجدد این  اعالم به موقع آن و همچنین پرداخت نسبتا به موقع مطالبات چایکاران، گام تضمینی چای و

 .تولید ارزشمند برداشت و امید را در دل چایکاران زنده کرد

 0موجب رونق و توسعه کشت چای و بازگرداندن بیش از  الت به زراعی در دو سال گذشتهتشکیل صندق چای و پرداخت تسهی

شد های بالکشت به چرخه تولید این محصول هزار هکتار از زمین  .  

برگ سبز چای، هنوز نرخ خرید تضمینی این  برخالف انتظار و علیرغم پایان یافتن برداشت چین اول جاری زراعی در سال اما

م نشده استمحصول اعال براساس این گزارش، طبق قانون خرید تضمینی دولت موظف است، قبل از آغاز سال زراعی و کشت نرخ .

 .خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند

نرخ قطعی خرید تضمینی برگ سبز چای اعالم نشده است، افزود اینکه هنوز انتقاد از ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران با  :

خوب نیست و بابت خرید برگ سبز چای تاکنون مبلغ ناچیزی به صورت  زراعی جاری عیت پرداخت مطالبات کشاورزان در سالوض

الحساب به حساب چایکاران واریز شده است علی . 

ش آمده این شبهه برای کشاورزان پی: الحساب مطالبات چایکاران موجب نگرانی آنها شده است،گفت وی با بیان اینکه پرداخت علی

باشد که مبادا نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای در سال زراعی جاری کاهش یافته . 

امسال در چین اول نسبت به سال : هزار تن برداشت شد، اظهار داشت 51هوسمی با بیان اینکه در چین اول برگ سبز چای حدود 

درصد اضافه برداشت داشتیم 01گذشته  . 

شود هفته اول تیر آغاز می ز چای دربرداشت چین دوم برگ سب: وی افزود . 

رسد تا اردیبهشت ماه سال بعد  شان به اتمام می چایکاران از مهرماه که فصل برداشت محصول: رئیس اتحادیه چایکاران بیان داشت

بتوانند با شوند امیدوارند که  های زیادی را برای کاشت، داشت و برداشت متحمل می شود هزینه که دوباره فصل برداشت آغاز می

 .فروش محصولشان هر چه زودتر درآمدی بدست آوردند که متاسفانه امسال پرداخت مطالبات چایکاران به خوبی انجام نشده است

: تقریبی اعالم شده، است، بیان داشت درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بصورت 00تا  01هوسمی با بیان اینکه افزایش

چایکاران هر چه زودتر باید نرخ قطعی  های تولید نیست ضمن اینکه، برای اطمینان بخشی به زینهاین افزایش قیمت جوابگوی ه

  .خرید برگ سبز چای اعالم شود

درصدی نرخ خرید تضمینی برگ سبز  00تا  01کند که افزایش  محمدولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور تأکید می از طرفی

به دلیل طی مراحل اداری این نرخ هنوز به طوری قطعی اعالم نشده استچای در شورای اقتصاد مصوب شده اما  . 

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

85 
 

افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای بر اساس نرخ تورم در شورای اقتصاد اواخر   با بیان اینکه رئیس سازمان چای کشور

قابت از چایکاران با توجه به امکان ر درصد 00در صورت افزایش نرخ خرید تضمینی چای، بیش از  :اردیبهشت مصوب شد، گفت

شد واردات چای سلب می . 

میلیون تومان از کشاورزان  511و  میلیارد 000 هزار تن برگ سبز چای معادل 0زراعی گذشته،  سال :افزاید این گزارش می

 .خریداری شد

 001هزار و  0چای درجه و نرخ تضمینی برگ سبز  001هزار و  0 در سال زراعی گذشته  برگ سبز چای درجه یک نرخ تضمینی

 .تومان بود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551006111141 
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 دانه های روغنی

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  هزار تن کلزا خرید تضمینی شد هزار تن کلزا خرید تضمینی شد   ۳2۳2  ::
هزار تن دانه روغنی کلزا با نرخ تضمینی از کشاورزان  01از ابتدای فصل برداشت تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت

علی قنبری گفت: خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا  به نقل از شرکت بازرگانی دولتی، به گزارش خبرگزاری فارس. خریداری شد

روغنی کلزا از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده و  هزار تن دانه 01های جنوبی شروع شده و تاکنون  از ابتدای سال در استان

.همچنان خرید ادامه دارد هزار و  00های خوزستان با خرید  امسال و تا این تاریخ، استان : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزود

هزار  5 تن، گلستان 511 اند و مابقی آن در سایر  هزار تن دانه روغنی کلزا خریداری کرده 0تن و ایالم  هزار 0تن، مازندران  

یداری شده استها از جمله بوشهر، لرستان، کرمان و قم خر استان . 

هزار تن دانه روغنی کلزا در کشور خریداری شود،  011مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه پیش بینی شده امسال 

هزار تن از این محصول را  5شود که هم اکنون  بیشترین دانه روغنی کلزا در استان گلستان تولید و خریداری می: تصریح کرد

.خریداری کرده است های بعدی در تولید این محصول هستند  دو استان اردبیل و خوزستان نیز به عنوان رتبه: ی افزودو . 

خرید تضمینی دانه روغنی کلزا امسال با دستور وزیر جهاد کشاورزی به این شرکت واگذار : معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

.شده است خرید این محصول را نیز عملیاتی کرده و در راستای عمل به  این شرکت در کنار خرید تضمینی گندم،: وی افزود

 .بندهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی برای خرید این محصول، اقدامات موثری صورت داده است

و گسترش تولید مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دولت و وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدونی برای خوداتکایی 

هزار و  05امسال دانه روغنی کلزا، در مراکز خرید تضمینی با قیمت مصوب هر کیلو : دانه های روغنی در کشور دارند، افزود

درصد، از کشاورزان خریداری می شود و برنامه وزارت جهاد کشاورزی رسیدن به خود  01درصد و رطوبت 0ریال با افت مفید 011

ساله است 01دانه روغنی طی یک برنامه  اتکایی در تولید این . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551010110005 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۵۰۸۱اسفند  ۱۱: تاریخ

جدول تفکیکیجدول تفکیکی+ + دانه، روغن خام و کنجاله دانه، روغن خام و کنجاله   ماهه گمرک در خصوص وارداتماهه گمرک در خصوص واردات  0000نگاهی به آمار نگاهی به آمار    

نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه صنعت روغنکشی باعث کاهش  56ماهه سال  00نگاهی به آمار 

 شدید واردات کنجاله و روغن خام و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شود

روغن کش ها خواستار اصالح نظام تعرفه ای واردات کنجاله، روغن و دانه / شور کشیده شدسوت تعطیلی کارخانجات روغن کشی ک

 های روغنی

کشی ایران با صدور اطالعیه ای که بیش از حال و هوای تحول مثبت حال و روزی حاکی از تعطیلی  انجمن صنفی صنایع روغن

کنجاله و همچنین روغن خام شددارد، خواستار اصالح نظام تعرفه ای واردات دانه های روغنی و  . 

00:04 - 0056اسفند  05: تاریخ  

در شرایط کمبود دانه روغنی، اگر دولت تدبیری نکند، با واردات : کشی ایران اعالم کرد انجمن صنفی صنایع روغن

قطعی است 0۳55کشی در سال  کنجاله و روغن خام به جای دانه روغنی، تعطیلی کارخانجات روغن . 

خورشیدی با صدور اطالعیه ای که بیش از  0056کشی ایران در واپسین روزهای سال  انا، انجمن صنفی صنایع روغنبه گزارش ای

 6،4کارخانجات روغن کشی با ظرفیت ساالنه : حال و هوای تحول مثبت، حال و روز حاکی از تحولی رو به تعطیلی دارد، اعالم کرد

یع تبدیلی بخش کشاورزی به شمار می روند که می تواند نقش کلیدی را در میلیون تن دانه روغنی یکی از بزرگ ترین صنا

زایی، کاهش ارزبری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش ضریب خوداتکایی، امنیت غذایی، کاهش واردات محصوالت نهایی و بهبود  اشتغال

کالن نــظام جمهوری اسالمی ایران از تراز تجاری بخش کشاورزی و غذایی کشور در راستای تحقق اهداف عالی و برنامه های 

کشی ایران برای نیل به این اهداف،  انجمن صنفی صنایع روغن: در ادامه این اطالعیه آمده است.جمله اقتصاد مقاومتی ایفا نماید

یر جلسات پیشنهاد اصالح نظام تعرفه ای واردات کنجاله، روغن خام و دانه های روغنی را به دولت ارائه کرد و طی دو سال اخ

متعددی را با مقامات عالی کشور از جمله معاون اول رییس جمهوری برگزار کرد که متاسفانه با وجود دستورات و پیگیری آن مقام 

مسئول و مکاتبات و جلسات متعدد کارشناسی با وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و 

ریزی، این روزها خبرهای خوشی در مورد اصالح نظام تعرفه ای به نفع تولید و صنعت از سوی دولتمردان سازمان مدیریت و برنامه 

رسد میان تصمیم سازان و تصمیم گیران وزارتخانه  در این نامه انجمن صنایع روغن کش آمده است، به نظر می.به گوش نمی رسد

غیر کارشناسی و منفعت طلبی بــرای گروه ها و افراد خاص وارد سال گذشته می چرخد و تصمیمات  0ها، در بر همان پاشنه 

 .کشی را به چالش کشیده است ، ادامه حیات صنعت روغن(کنجاله و روغن خام)کننده محصوالت نهایی 

 01 درصدی کنجاله، 05بنا بر این در اینجا الزم است به صراحت اعالم شود در صورت عدم تدبیر دولتمردان مبنی بر وضع تعرفه 

دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و  0055درصدی دانه های روغنی، کارخانجات روغنکشی در سال  5درصدی روغن خام و 

کشی، اخراج کارگران و وابستگی بیشتر  باید همانند دوران زمامداری دولت های نهم و دهم شاهد تعطیلی کامل کارخانجات روغن

 .در کشور باشیم( اله و روغن خامکنج)به واردات محصوالت نهایی 

درصد است و طبق نظر کارشناسان، برای تامین نیاز روغن  01ضریب خودکفایی ایران در تولید روغن و دانه روغنی کمتر از 

د خوراکی بهتر است به جای واردات روغن خام و کنجاله خوراک دام، دانه روغنی وارد شود، تا با فرآوری در داخل، هم اشتغال ایجا

.شود و هم روغن تازه برای انسان و کنجاله تازه برای خوراک دام تهیه شود  

http//:www.iana.ir/fa/news/05000%/D%0B%0D%00%5D0 
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 روغن

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  هزار تن کلزای تولید داخلی از شرکت بازرگانی دولتی هزار تن کلزای تولید داخلی از شرکت بازرگانی دولتی   0000خرید خرید / / شودشود  روغن نباتی در ماه رمضان گران نمیروغن نباتی در ماه رمضان گران نمی
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با بیان اینکه روغن یک محصول استراتژیک است و دولت در تعیین قیمت آن به طور 

 خبرگزاری فارسبه گزارش . ین محصول در ماه مبارک رمضان نیستای برای افزایش قیمت ا برنامه: کند، گفت مستقیم دخالت می

ایران 'بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و موادغذایی  حاشیه مراسم افتتاحییه ، داریوش محمودی امروز در

ورودی و خروجی : اینکه تثبیت شرایط اولین نیاز حوزه تولید است، گفتدر تهران در جمع خبرنگاران با بیان  '0104آگروفود 

 .صنعت نیازمند ثبات رفتار است

ای در صنعت روغن  اجرای هر ایده: شود، افزود درصد روغن خام مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می 51وی با بیان اینکه 

 .نشود نباتی نیازمند بسترسازی است، تا آسیبی به بخش وارد

سقف واردات این روغن را وزارت : شود، افزود دبیر انجمن صنفی روغن نباتی با بیان اینکه سقف واردات روغن پالم رعایت می

 .شود  بهداشت تعیین کرده و بر همان اساس هم وارد می

های روغنی  الزم از تولید دانههای  شود بخش صنعت حمایت محمودی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا گفته می

ها باید به فکر تأمین  تولید با ارزش است، اما کارخانه: از طریق واردات است، گفت را ندارد و ترجیح این بخش تأمین نیاز بخش

 .شود ها از طریق تولیدات داخلی تأمین می درصد از نیاز کارخانه 5نیازشان باشند در حالی که فقط 

: رسد، گفت افزایش تولید کار طوالنی مدت است و سریع به نتیجه نمی ایران با بیان اینکه نباتی روغن یعدبیر انجمن صنفی صنا

در حال حاضر  بر است، بنابراین صنایع های متعددی وابسته است و نتیجه برنامه تولید هم زمان های روغنی به مؤلفه بحث تولید دانه

 .ندارند ای جز تأمین نیاز خود از طریق واردات چاره

های تمام  هزینه بین  یک شکاف قیمتی: کند، بیان داشت وی با بیان اینکه در تعیین قیمت روغن دولت به طور مستقیم دخالت می

شده و فروش در نرخ روغن نباتی وجود دارد و برای اینکه صنعت روغن نباتی بتواند به کار خود ادامه دهد، باید قیمت این محصول 

 .رسدبه سطح اقتصادی ب

این کاال مانند گندم و شکر جزء کاالهای استراتژیک است، بنابراین از : محمودی در مورد افزایش قیمت روغن نیز اظهار داشت

 .شود گذاری آنها نظارت می های نظارتی و دولت برای نرخ طرف سازمان

قیمت این کاال در ماه مبارک رمضان و طرح : گفت ای برای افزایش قیمت نداریم، دبیر انجمن روغن نباتی کشور با بیان اینکه برنامه

 .ماند ضیافت ثابت می

ای از صنعت  در حال حاضر بخش عمده: وی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت تولید نیازمند تسهیل شرایط صادراتی هستیم، گفت

 .کند روغن نباتی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود کار می

مبنی بر اینکه صنایع روغن نباتی از ابتدای فصل برداشت تاکنون چه مقدار دانه روغنی کلزای  محمودی در پاسخ به سوال فارس

هزار تن کلزای  00های روغنی بر عهده شرکت بازرگانی دولتی است، اما حدود  کار خرید دانه: اند، گفت تولید داخل خریداری کرده

 .تی خریداری شده استتوسط صنایع روغن نباتی از شرکت بازرگانی دول تولید داخل

المللی  بین  شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه 654نمایشگاه اگروفرود با حضور یک هزار و : براساس این گزارش

 .خرداد هم برگزار است 00تهران امروز آغاز به کار کرد و تا 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551001111500 
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 روغن
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  های روغنی های روغنی   بهره به کشاورزان دانهبهره به کشاورزان دانه  ارائه وام کمارائه وام کم/ / هزار تن روغن به کشورهزار تن روغن به کشور  622622میلیون و میلیون و   واردات یکواردات یک
به : روغن به کشور خبر داد و گفتهزار تن  611میلیون و  های روغنی در وزارت جهاد کشاورزی از واردات یک مجری طرح دانه

 . شود درصد داده می 00میلیون وام با بهره  035کنند،  های روغنی کشت می کشاورزانی که دانه

هزار  011تا  51از همدان، علیرضا مهاجر عصر امروز در جمع خبرنگاران میزان تولید کلزا در کشور را  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد روغن دارند و نیاز کشور  04درصد و برخی  51درصد، برخی  61های روغنی  برخی از دانه: تن در سال دانست و اظهار کرد

 .شود با توجه به نوع دانه روغنی مشخص می

سطح زیرکشت در : ادامه دادمیلیون تن کلزا داشته باشیم در روغن خودکفا خواهیم شد،  035وی با تأکید بر اینکه اگر در کشور 

هزار تن تولید داشته باشیم تا در  011میلیون و  های روغنی حدود یک هزار هکتار و کل دانه 011تا  511محصول کلزا باید به 

 .تولید روغن خودکفا شویم

هزار تن است،  611ون و میلی های روغنی در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان واردات کشور در روغن یک مجری طرح دانه

 .به علت کم بودن اطالعات کشاورز در مورد محصول کلزا استقبال از کشت این محصول کم است: بیان کرد

کنند،  های روغنی کشت می به کشاورزانی که دانه: های روغنی بیان کرد های حمایتی برای کشت دانه وی در ادامه در خصوص بسته

 .شود صد داده میدر 00میلیون وام با بهره  035

شود،  درصد ارائه می 51تا  41کنند به آنها بذور داخلی و خارجی با یارانه  مهاجر با بیان اینکه کشاورزانی که دانه روغنی کشت می

 .دهیم درصد به کشاورز می 51درصد و یارانه  00کل ادوات تخصصی دانه روغنی را با بهره : افزود

کنند خرید دانه روغنی به باالترین قیمت انجام و پول آنها  کشاورزانی که دانه روغنی کشت میوی با بیان اینکه برای حمایت از 

 .کنیم های روغنی به کشاورزان کمک می در کاشت، داشت و برداشت دانه: شود، بیان کرد سریع پرداخت می

تعداد : بردار وجود دارد، افزود میلیون بهره 035تا  0های روغنی در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کشور  مجری طرح دانه

 .برداران در کلزا کمتر هستند، زیرا کشت این محصول همیشه در حال تغییر است بهره

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551000110050 
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 سالمت

 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۸: تاریخ

  میلیون دزمیلیون دز  0505توانایی تأمین واکسن تا توانایی تأمین واکسن تا / / طاعون نشخوارکنندگان کوچک برای انسان خطر دارد؟طاعون نشخوارکنندگان کوچک برای انسان خطر دارد؟

رسانی در این  ارتباط است؛ بنابراین اطالعها در  طور مستقیم با سالمت انسان شود که به های دامی از آنجا حساس می مسئله بیماری

 .تواند بسیار مفید باشد کنندگان می زمینه برای مصرف

وگو با خبرنگار  های بیولوژیک، امروز در گفت سازی رازی و معاونت تحقیق و تولید فرآورده مقام مؤسسه واکسن و سرم قائم

عون نشخوارکنندگان کوچک، بیماری مشترک نبوده و مصرف گوشت طا: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .تواند در انسان، مشکلی ایجاد کند های مبتال نمی دام

انتشار این ویروس : شود، افزود همایون مهروانی با اشاره به اینکه ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک از خانواده آبله قلمداد می

عوارض جانبی آن شدت کمتری دارد؛ بنابراین خسارت ایجادشده توسط آن، بسیار جزئی بوده و با برفکی است و  بسیار کندتر از تب

 .برفکی قابل قیاس نیست تب

کنند؛ بنابراین  های مشکوک را حذف می ها با دقت کافی مسائل را رصد و دام به گفته وی، ناظران سازمان دامپزشکی در کشتارگاه

پاشند تا آلودگی احتمالی از بین برود  داشته باشد، مقدار کمی اسیدالکتیک یک درصد روی آن می ای شبهه این بیماری را اگر الشه

دهد، خود  آن را تغییر می PHافتد و  ها اتفاق می طور طبیعی در الشه عالوه بر آن، جمود نعشی که به. و گوشت قابل مصرف شود

 .کند گوشت را ضدعفونی میها شده و به عبارتی  باعث از بین رفتن بسیاری از میکروب

رود گوشت، بازار پسند نبوده و ظاهری  در برخی موارد احتمال می: های بیولوژیک معتقد است معاونت تحقیق و تولید فرآورده

کننده داشته باشد که این مسئله، باعث امتناع از خریداری گوشت خواهد شد، اما در کل نگرانی از  چندان مورد قبول برای مصرف نه

 .بت سالمتی برای جامعه وجود نداردبا

کند، غذاخوردن را برای حیوان با مشکل  از آنجا که این بیماری عوارضی را در دهان و زبان دام ایجاد می: مهروانی خاطرنشان کرد

 .رو کرده و در موارد بسیار شدید، ممکن است موجب سقط و حتی مرگ دام شود روبه

بنابراین . این بیماری دارد، احتمال انتشار آن در حیات وحش و درگیری حیوانات دیگر است البته مشکل اصلی که: وی ادامه داد

های اهلی و وحشی با هم در تعامل هستند،  الزم است که سازمان دامپزشکی، واکسیناسیون مناطق حساس، یعنی نواحی را که دام

 .در اولویت قرار دهد

: کند و تنها یک ویروس است، تصریح کرد برفکی تغییر نمی ندگان کوچک، مانند تبمهروانی با بیان اینکه عامل طاعون نشخوارکن

میلیون دز توسط مؤسسه رازی تأمین شد و در اختیار  01در سال جاری طبق تعهدی که به سازمان دامپزشکی کشور داده بودیم، 

 ./میلیون دز را دارد05ن تا واکسیناتورها قرار گرفت؛ این در حالی است که مؤسسه، توانایی تولید این واکس

http//:www.iana.ir/fa/news/01560%/D%0B%5 
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 سالمت
  آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۰: تاریخ

  هاها    بیوتیکبیوتیک  جایگزین طبیعی آنتیجایگزین طبیعی آنتی  0000

ها  ها و آلودگی مردم از غذا و گیاهان برای مبارزه با انواع بیماریهای صنعتی،  میالدی و پیش از کشف آنتی بیوتیک 61در دهه 

کنند  حتی امروزه نیز برخی همچنان از همان داروهای طبیعی به عنوان جایگزین داروهای شیمیایی استفاده می. کردند استفاده می

 .گیرند و نتایج شگفت انگیزی هم از ماجراجویی خود می

همین مسئله سبب شده تا . های شیمیایی در دو دهه اخیر روندی صعودی داشته است تیکاستفاده بیش از حد آنتی بیو

 . تر از سیر کنونی دارو است ها سریع های مقاوم در برابر دارو به وجود آیند که سیر تکاملی آن باکتری

ها  ها و آلودگی زه با انواع بیماریهای صنعتی، مردم از غذا و گیاهان برای مبار میالدی و پیش از کشف آنتی بیوتیک 61در دهه  

کنند  حتی امروزه نیز برخی همچنان از همان داروهای طبیعی به عنوان جایگزین داروهای شیمیایی استفاده می. کردند استفاده می

 . گیرند و نتایج شگفت انگیزی هم از ماجراجویی خود می

توانند جایگزین مواد شیمیایی شوند و به روند درمانی  رده که میهای طبیعی را معرفی ک فرادید طی گزارشی برخی آنتی بیوتیک 

 . شما نیز کمک کنند

  سرکه سیب خام

تواند بدن را قلیایی کرده و کلسترول  این داروی طبیعی حتی می. سرکه سیب خام خواص آنتی بیوتیک و ضد باکتری فراوانی دارد

از آنجایی سرکه سیب خام یک . سرطانی سرکه سیب خام نیز اثبات شده است عالوه بر تمام این موارد، خواص ضد. را پایین بیاورد

توان از آن به عنوان یک ماده استریلیزه کننده و ضدعفونی کننده  رود و حاوی مواد شیمیایی نیست، می داروی قابض به شمار می

 . استفاده کرد

 مرزنگوش و روغن کارواکرول 

یکی . شماری هم دارد شود و خواص بی است که به کرات در آشپزی ایتالیایی استفاده میمرزنگوش یا آویشن کوهی یکی از موادی 

مرزنگوش حاوی . تواند به شما کمک کند از همین خواص، خاصیت ضد باکتریایی آن است که در سیر گوارش و کاهش وزن می

 . کند موثر عمل میها  ها و آلودگی است که در مبارزه با انواع باکتری« کارواکرول»روغنی به نام 

 عسل 

ها است که از این ماده جادویی به عنوان  قرن. شد ها از عسل استفاده می در روم باستان برای جلوگیری از عفونت و درمان زخم

 .شود، زیرا حاوی آنتی بیوتیک طبیعی و ترکیبات ضد باکتری، ضد التهاب و ضد میکروب است ترین داروی طبیعی یاد می  قوی

عالوه بر آن، . ترین منبع آنتی اکسیدان بوده و دارویی بسیار قوی است ها مشخص شده که عسل مانوکای نیوزیلند، غنی در بررسی

این آنزیم همچنین خون را از . شود ها می کند که مانع رشد باکتری را در بدن تولید می« هیدروژن پروکسید»عسل آنزیمی به نام 

تقویت دستگاه ایمنی در صورتی که با . بخشد ارکرد کبد و دستگاه گوارش را نیز بهبود میوجود هرگونه ماده سمی پاک کرده و ک

 . دارچین ترکیب شوند، از جمله آثار مفید آن است

 نقره کلوئیدی 

ید این ترکیب با. نقره کلوئیدی در واقع همان محلول آبی حاوی ذرات نقره است. این ترکیب نابود کنند انواع ویروس و باکتری است

تواند با کمک نقره کلوئیدی به جنگ با  با این حال می. رود ای سمی به شمار می به صورت موقتی استفاده شود، زیرا نقره خود ماده

 . ها بروید ویروس
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 زردچوبه 

لفی استفاده های مخت توان به شیوه زردچوبه را می. آید ها به کمک بدن می این ادویه زرد و طالیی رنگ در برابر بسیاری از بیماری

 . کند کرد، اما ترکیب آن با عسل تاثیرش را دو چندان می

 عصاره دانه گریپ فروت 

نشان داد که عصاره دانه میوه گریپ  Alternative and Complementary Medicine نتایج پژوهش منتشر شده در ژورنال

توانند محیط بدن را  عصاره سرشار از آنتی اکسیدان بوده که میاین . نوع ویروس و باکتری و قارچ را نابود کند 011تواند  فروت می

 . بنابراین برای گوارش، روده و تقویت دستگاه ایمنی مفید است. قلیایی کنند

 سیر 

سیر برای سرماخوردگی بسیار مفید . علیرغم طعم و بوی سیر، باید از آن به عنوان یکی از قدرتمندترین داروهای جهان یاد کرد

 سیر . ندک عمل می

از جمله . درصد کاهش دهد 0تا  5تواند میزان فشار خون را بین  دهند که سیر می بعضی تحقیقات نشان می –فشار خون باال 

 .توان به تصلب شریان، کمک به پیشگیری و درمان انواع سرطان، گزش کنه و عفونت قارچی اشاره کرد خواص سیر می

 سرخارگل 

دارویی است که استفاده آن در آمریکای شمالی و اروپا بسیار معمول است و به عنوان دارویی برای یک گیاه ( اکیناسه)سرخارگل 

توان به خواص ضد باکتری، ضد ویروس، پاک کننده خون، تقویت  از جمله اثرات مهم آن می. شود بهبود سرماخوردگی فروخته می

 . ها اشاره کرد کننده سیستم ایمنی بدن و درمان کننده زخم

 روغن نارگیل خالص  

روغن نارگیل . گذراند شمار این روغن جادویی صحه می مطالب زیادی در مورد خواص نارگیل منتشر شده که همگی بر خواص بی

تواند تیروئید را متعادل، قند خون  این روغن می. سرشار از آنتی اکسیدان بوده و خواص ضد میکروبی و ضد قارچی فراوانی هم دارد

 . ستگاه ایمنی را تقویت و کارکرد مغز را نیز بهبود بخشدرا تنظیم، د

بهای طبیعت را به طرق  توانید این هدیه گران شما حتی می. توان به دو شکل موضعی و خوراکی استفاده کرد روغن نارگیل را می 

ر قهوه صبحگاهی خود بریزید تا در توانید روزانه به اندازه یک قاشق چایخوری روغن نارگیل د برای نمونه، می. دیگر استفاده کنید

 . طول روز از انرژی کافی برخوردار باشید

 کلم  

است  C عالوه بر آن، کلم سرشار از ویتامین. روند های سرطانی می کلم حاوی ترکیبات سولفور است که به خوبی به جنگ با سلول

 . کند ویتامین را برطرف می درصد نیاز روزمره بدن به این 55به شکلی که معادل یک فنجان از آن تا 

  

توانید کلم  شما می. کند کلم خواص ضد باکتریایی فراوانی هم دارد که از این طریق به گوارش و حفظ تعادل وزن بدن نیز کمک می

 . را به صورت خام در انواع ساالد مصرف کنید و یا حتی آب آن را گرفته و سپس میل کنید

 غذاهای مخمر 
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توانند فلور روده را تقویت و در نتیجه با  های خانگی می کفیر، کلم پاستوریزه نشده، ماست پروبیوتیک و ترشی غذاهای مخمر مانند

 . ها بجنگند های سرطانی و انواع دیگر آلودگی سلول

ها هیچگونه  تها و عفون کنند، زیرا عالوه بر مبارزه با باکتری های طبیعی از مواد شیمیایی بهتر عمل می بیوتیک تمام این آنتی 

های طبیعی برای تامین سالمت جسمانی خود استفاده  توانید از این هدیه بنابراین شما با اطمینان خاطر می. عوارض جانبی ندارند

 .کنید

http//:www.iana.ir/fa/news/00/00100-%D%0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31083/11-%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

17 
 

 سالمت
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۹شنبه 

  بردبرد  های کبدی را از بین میهای کبدی را از بین می  مصرف این نانها سلولمصرف این نانها سلول

ها اغلب چون سبوس ندارد و  مصرف نان در کشور باال است و این نان: یک متخصص علوم زیستی و طب گیاهی گفت <مواد غذایی

کند که آرام آرام  سمی تولید می3 شود که این مواد تغییراتی ایجاد میبه نوعی در کبد استهاله و یک 3 شود ط از آرد سفید تهیه می

 .کند های کبدی را نابود می سلول

باید یک وزارت خانه مستقلی تحت عنوان وزارت غذا : محمد دریایی اظهار داشت3 به گزارش خبرنگار سالمت خبرگزاری تسنیم

 .داشته باشد تشکیل شود و بر انواع محصوالت صنایع غذایی نظارت کامل

های  ها را به پنیرها و روغن های پالم در آن نریزند، انواع و اقسام پارافین به گفته وی این سازمان لبنیات ما را کنترل کند که روغن

 .آورد وجود می ما نزنند؛ این ها بیماری زا است و ناراحتی گوارشی به 

ها اغلب چون سبوس ندارد و فقط  شورما خیلی باال است و این نانمصرف نان در ک: این متخصص علوم زیستی و طب گیاهی افزود

سمی  های علمی دنیا این مواد شود که طبق پژوهش به نوعی در کبد استهاله و یک تغییراتی ایجاد می3 شود از آرد سفید تهیه می

 .نشیند ی میهای بافت چرب کند و جای آن سلول های کبدی را نابود می کند که آرام آرام سلول تولید می

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0ee4e40554b560ed 
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۹شنبه 

  مواد غذایی که نباید در تابستان مصرف شوند مواد غذایی که نباید در تابستان مصرف شوند 

 .کنید تان هم رفتار می  بر اساس فصول، نه تنها برای این کره خاکی بهتر است، بلکه به نفع جیبخوردن < مواد غذایی

خواهیم در  کنید، در اینجا می تان هم رفتار می  خوردن بر اساس فصول، نه تنها برای این کره خاکی بهتر است، بلکه به نفع جیب

 .ها را مصرف نکنید ان آنمورد مواد غذایی صحبت کنیم که یهتر است در فصل تابست

اند را پیدا کنید، ولی بیشتر مرکبات به هوای سرد برای رشد و به  شاید بتوانید یک سری از مرکباتی که در انبارها بوده :مرکبات

 .ثمر رسیدن نیاز دارند

اما با . هار هم پیدا کنیدشود و شاید انوع محلی آن را بتوانید تا ب سیب زمینی شیرین در پاییز برداشت می :سیب زمینی شیرین

شروع فصل گرما دیگر خبری از سیب زمینی شیرین نیست و اگر هم چیزی به نام سیب زمینی شیرین پیدا کردید، احتما از چین 

 . وارد شده است

رند، در موادی که پروتئین و چربی زیادی دا. برد واقعیت این است که بیف یا گوشت گاو دمای بدن شما را باال می:  گوشت گاو

شوند که انرژی بیشتری  کنند و باعث می تان عبور می ها به کندی از دستگاه گوارش آن. کنند هنگام هضم گرمای زیادی را تولید می

 . را مصرف کنید

 اگر در فصول دیگر آن را را دیدید، مطمئن باشید از کشورهای دیگر مثل. دانید انار برای فصل پاییز است طور که می همان:انار

 .های آبدار وطنی مثل هلو و شلیل استفاده کنید به جای انار از میوه. شیلی وارد شده است

پس شاید راه خیلی مناسبی نباشد تا یک روز گرم را با . های مورد عالقه شما در اول صبح، ادرارآور هستند نوشیدنی :چای و قهوه

شتر دستشویی بروید و آب و نمک بیشتری از دست بدهید و در نتیجه شود بی های ادرارآور باعث می خوردن نوشیدنی. آن آغاز کنید

 .های تازه استفاده کنید سعی کنید از آب میوه. تان کم آب شود بدن

هضم حبوبات برای بدن شما . ای و گندم پروتئین زیادی دارند های پیچیده مثل بلغور جو و برنج قهوه کربوهیدرات :بلغور جو

 .تا باال رود شود دمای بدن بیشتر برای هضم باعث می دشوار است و این فعالیت

شاید در . های سال هم پیدا شود، مطمئنا بهترین نوع آن نیست مارچوبه یک محصول بهاری است و اگر در دیگر فصل:مارچوبه

دفرنگی یا لوبیا سبز استفاده توانید به جای مارچوبه از نخو می. اوایل تابستان بتوانید آن را پیدا کنید، اما طعم خوبی نخواهند داشت

 .کنید

ریزی حیوانات دریایی مثل  های تخم در زمان. های خاص خود را برای مصرف دارند ها فصل غذاهای دریایی هم همانند میوه: صدف

ها  عیت آنتواند جم ریزی می ها در زمان تخم شکار و مصرف آن. ها که در تابستان است، بهتر است از این غذاها استفاده نکنید صدف

 .ها هم فرق خواهد داشت آن  همچنین طعم و مزه. را به خطر بیاندازد

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=5d646c0a0b 
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۵1شنبه 

  مهار دیابت با مصرف این نوشیدنیمهار دیابت با مصرف این نوشیدنی

ها  تواند خواص بسیاری در سالمتی افراد دیابتی بر جای بگذارد و بیماری آن تحقیقات حاکی از آن است که قهوه می <غذا و تغذیه

 .را کنترل کند

یابد و روند  ها به انسولین کاهش می شود مقاومت آن کنند، سبب می  فنجان قهوه در طول روز مصرف می 6تا  0افراد دیابتی که 

وعده در صبح، عصر و  0وعده مصرف قهوه یکباره نباشد و در  0شود که بهتر است این  گفته می. شود شان تسریع می ریبهبود بیما

 .شب تقسیم شود

المللی داروسازی و علوم دارویی منتشر شد، نشان داد که افرادی که مبتال به دیابت هستند در صورت  ای که در مجله بین مطالعه

مصرف قهوه در این افراد سبب . توانند به روند درمان یا دست کم مهار بیماری خود کمک کنند می مصرف منظم و مکرر قهوه

 .دهد شود که در نهایت مقاومت به انسولین را در این افراد کاهش می کاهش قند خون و سطح اسید اوریک می

 04بعد از . سال ادامه داشت 04و این روند در  فنجان قهوه مصرف کردند 6تا  0فرد مبتال به دیابت در روز  011در این مطالعه 

 .درصد کاهش یافت 01ها  درصد و میزان قندخون آن 05ها  سال نتایج آزمایش خون این افراد نشان داد که میزان اسید اوریک آن

سولین ارتباط مستقیم عالوه بر این، نتایج این تحقیق نشان داد که میان سطح باال اسید اوریک و همچنین قند خون و مقاومت به ان

 .کند وجود دارد و از این طریق مصرف قهوه با کاهش این عوامل به کاهش مقاومت به انسولین در افراد مبتال به دیابت کمک می

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ccdb6a0014c1650001ba45551 
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۵1جمعه 

  های ضد عطش کدامندهای ضد عطش کدامند  شربتشربت

های طبیعی به رفع  نوشیدن برخی شربت: متخصص تغذیه با اشاره به اهمیت حفظ آب بدن در ایام گرم سال گفت <مواد غذایی

 .کند عطش و گرمازدگی کمک می

 .فصل گرما نوشیدن شربت باعث جبران تعریق و حفظ متعادل دمای بدن می شوددر : محراب رستمی گفت

شربت آبلیمو یکی از این شربت .ها الزم است بنابراین مصرف نوشیدنی های مفید برای حفظ تعادل آب و الکترولیت: وی افزود

 .هاست که برای رفع گرمازدگی و دفع سموم بدن مفید است

ر نیز ضد عطش و گرمازدگی است شربت تخم شربتی نیز در فصل تابستان برای رفع عطش خاکشی: این متخصص تغذیه گفت

 .شود و خاصیت ضد یبوست دارند استفاده می

بخشی و تقویت قلب داشته و چون اشتهاآور بوده در فصل گرما که اشتهای افراد کم می  شربت بیدمشک،خاصیت آرام: وی گفت

 .فه شود اثر مفیدی مثل ضد اسهال و ضد نفخ خواهد داشتاگر گالب هم به آن اضا.شود موثر است

 .گیرد همچنین مصرف آب میوه هایی مثل طالبی، خربزه و هندوانه جلوی گرمازدگی و عطش را می: رستمی تصریح کرد

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=50501b1bb55d60 
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 سیب درختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

912 
 

 سیب زمینی

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  هزار تن با استاندارد اروپاهزار تن با استاندارد اروپا  482482صادرات ساالنه صادرات ساالنه //مانده سموم غیرمجاز نداردمانده سموم غیرمجاز ندارد  زمینی و پیاز کشور باقیزمینی و پیاز کشور باقی  سیبسیب
زمینی تولید داخل مشکلی  سیب: شود، گفت زمینی صادر می هزار تن سیب 401معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه  

به گزارش . شود مانده مواد شیمیایی ندارد، زیرا این محصول به کشورهایی که دارای استاندارد اروپا هستند، صادر می در مورد باقی

، عباس کشاورز امروز در مراسم افتتاحیه باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

زمینی و  شود در بخشی از محصوالت سیب قزوین در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می

وی با بیان .خیر، چنین چیزی نیست: شود، گفت ن به علت افزایش بیش از اندازه کود اوره، نیترات انباشته میپیاز تولیدی کشورما

این : زمینی و پیاز استفاده کنند، گفت اینکه ممکن است تعداد بسیار اندکی از کشاورزان بیش از اندازه از کود در تولید سیب

 .شود به همه کشاورزان تعمیم داد موضوع را نمی

زمینی صاراتی کشورمان صادراتی اروپا  سیب: شود، اظهار داشت زمینی صادر می هزار تن سیب 401کشاورز با بیان اینکه ساالنه 

 .زمینی که دارای نیترات است صادر شود است، پس چگونه ممکن است سیب

، موضوع را نباید به جامعه کشاورزی ربط کند توجهی می شود و یا کم اگر یک کشاورزی در جایی اشتباهی را مرتکب می: وی افزود

وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت بهداشت، بررسی دقیقی را روی : معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد.داد

 .ای در مورد وجود مواد شیمیایی در محصوالت کشاورزی نداریم محصوالت کشاورزی انجام داده و مشکل جدی

ها  با همکاری رسانه: ها، اظهار داشت های غیر استاندارد فاضالب برخی کارخانه بیاری مزارع کشاورزی با آبوی با اشاره به آ

 .استانداری در قوه قضائیه با از این موضوع جلوگیری شود

ست که در درصد ا 035شده  مانده مواد شیمیایی در برنج تولیدی کشورمان براساس آزمایشات انجام باقی: وی همچنین تصریح کرد

 .هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد

ای  امسال برنامه: شود، تصریح کرد زمینی در کشور تولید می میلیون تن سیب 535معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه 

اً تولیدی مشابه زمینی یا کاهش تولید آن نداریم قرار نیست تولید این محصول کاهش یابد و قطع برای کاهش سطح کشت سیب

 .سال گذشته خواهیم داشت

 .شود پرداخت شده و بقیه آن هم تخصیص داده می 56یارانه آن تا مهر : زمینی اظهار داشت وی در مورد یارانه صادراتی سیب

ارائه ای که برگ سبز صادرات  هر صادرکننده: وی میزان یارانه صادراتی را براساس حجم صادرات این محصول عنوان کرد و گفت

 .گیرد دهد، به وی یارانه تعلق می

 .میلیارد تومان یارانه صادراتی به این محصول تعلق گرفته است 65تاکنون : وی افزود

امروز با عضویت رسمی عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در باشگاه کشاورزان شرکت خدمات : افزاید این گزارش می

 .اندازی شد و راه حمایتی کشاورزی، این باشگاه افتتاح

 .باشگاه کشاورزان به منظور ارائه خدمات کم هزینه و یکپارچه زراعی و باغی راه اندازی شد 0555همچنین سامانه تلفن گویای 
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 سیب زمینی
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  ندندتتاستاندارد هساستاندارد هس  درصد انبارها غیردرصد انبارها غیر  5252/ / زمینی کشور هدر می رودزمینی کشور هدر می رود  درصد محصول سیبدرصد محصول سیب  0202ساالنه ساالنه 
میلیون تن  زمینی کشور که چیزی در حدود یک درصد محصول تولیدی سیب 01ساالنه نزدیک : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . را شامل می شود، هدررفت داریم که باید با تغییر نگاه و عملکردهایمان این ضایعات را به حداقل برسانیم

اندازی  از سراب، حسین صفایی معاون وزیر جهادکشاورزی امشب در آئین آغاز عملیات تجهیز و راه رگزاری فارسخببه گزارش 

زمینی در کشور داریم که متأسفانه  میلیون تن تولید سیب 5ساالنه بیش از : مجتمع تبدیلی تکمیلی سیب زمینی سراب گفت

 .یش ارزش افزوده محصول خام تولیدی استفاده کنیم، موفق عمل نکردیمآنگونه که باید از این محصول استراتژیک در جهت افزا

امروزه نزدیک : وی با انتقاد از نگاه سنتی و مبتنی بر خام فروشی در عرصه تولید محصوالت کشاورزی و دامی در کشور اظهارکرد

هدررفت داریم که باید با تغییر  میلیون تن را شامل می شود،0زمینی کشور که چیزی در حدود  درصد محصول تولیدی سیب 01

 .نگاه و عملکردهایمان این ضایعات را به حداقل برسانیم

امکانات و : ایران تصریح کرد  های تعاون روستایی در اقصی نقاط های سازمان مدیرعامل تعاون روستایی کشور با اشاره به ظرفیت

گذاران بخش خصوصی و فعاالن عرصه اقتصادی قرارگیرد و با  ابزارهای این سازمان در کل کشور می تواند در اختیار سرمایه

 .های تولیدی شاهد تبدیل محصوالت خام به صنایع تبدیلی و فرآوری شده باشیم ها و اتحادیه مشارکت فعال تعاونی

زمینی در کشور استاندارد هستند،  درصد انبارهای نگهداری سیب 01رحوزه کشاورزی با بیان اینکه کمتر از این مقام مسؤول د

زمینی، استانداردسازی انبارها و تالش برای  زمینی برای ارتقای کمی و کیفی محصول سیب تغییر و اصالح بذر سیب: یادآورشد

 .رنامه توسعه ششم کشوری خواهد بودریزان ب ایجاد صنایع تبدیلی مهمترین اولویت برنامه

که  در حالی: صفایی میزان ارزش افزوده محصول خام تولیدی در کشور را در مقایسه با دیگر کشورها رقم ناچیزی عنوان کرد و گفت

شده این  واحد ارزش افزوده در اقتصاد منجر 00وری اقتصادی یک واحد ارزش افزوده تولیدی به  ی از کشورها میزان بهره درتعداد

 .باشد واحد ارزش افزوده می 035تا  0رقم در ایران چیزی در حدود 

در حالی که : زمینی را ضروری خواند و تاکید کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی نگاه به بازارهای مصرف کشورهای خارجی برای سیب

 .ار و افزایش بازارهای فروش این رقم را افزایش دادتوان با تثبیت این باز هزار تن می باشد می 551تا   651 سهم صادرات ما حدود 

متاسفانه هنوز نتوانستیم تا از خام : زمینی و محصوالت دامی عنوان کرد و بیان داشت وی سراب را مهمترین قطب تولیدی سیب

یم و کشاورزی را منحصر به ریزی مناسب بتوانیم صنایع تبدیلی و تکمیلی را ایجاد کن فروشی محصوالت رهایی یابیم و باید با برنامه

معاون وزیر جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را مسئول تبدیل محصوالت خام به صنایع تبدیلی و .تولید مواد خام نکنیم

اقتصاد مقاومتی در عمل باید اجرایی : تکمیلی و تنظیم صادرات و واردات در کنار تولید محصوالت اصلی کشاورزی دانست و افزود

 .از حالت شعارزدگی خارج شودشود و 
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 شیالت

 فارس- ۸۰/۵۰/۵۸:  تاریخ

  شود شود   هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس تولید میهزار تن ماهی به روش پرورش در قفس تولید می  0202امسال امسال 
 01شود امسال  بینی می پیش: تن ماهی در قفس تولید شد، گفت 411هزار و  0رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه سال گذشته 

 . هزار تن ماهی از طریق پرورش در قفس تولید شود

امسال طرح توسعه : پرورش ماهی در قفس، گفت  فعالیتدر مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی در گفت

های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت و توسط معاون اول رئیس  پرورش ماهی در قفس به عنوان یکی از طرح

 .جمهور به وزارت جهاد کشاورزی و شیالت ابالغ شد

 .در قفس تولید کند هزار تن ماهی 01مان شیالت متعهد شده که امسال براساس ابالغیه مذکور ساز: رئیس سازمان شیالت افزود

پرورش ماهی در قفس به طور کامل اختصاص  های عمرانی طرح وی با بیان اینکه اگرچه سال گذشته تخصیص بودجه

 .دتن ماهی در قفس تولید ش 411هزار و  0های انجام شده حدود  ریزی اما براساس برنامه: تصریح کرد  نیافت،

های ساحلی و غیر ساحلی که امکان پرورش ماهی در قفس وجود دارد ستادهای ویژه اقتصاد  صالحی با بیان اینکه در استان

ها جلساتی برگزار شده و برای هر استان با توجه به تقاضا  در این راستا با مدیران شیالت استان: مقاومتی تشکیل شده، بیان داشت

 .بانکی اختصاص می دهیم برای پرورش بودجه و تسهیالت

مطالعات در خلیج فارس، دریای عمان و خزر که امکان پرورش ماهی در قفس در آنجا وجود دارد به : رئیس سازمان شیالت گفت

 .های تأثیرگذار از جمله سازمان دامپزشکی و امور اراضی کشور تشکیل شده است هایی با دستگاه و نشست مراحل پایانی رسیده 

طرح : گذاران این بخش انجام شده است، افزود اینکه مذاکراتی با بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت به سرمایه وی با بیان

دار وزارت جهاد کشاورزی در استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی قلمداد شده  های اولویت پرورش ماهی در قفس یکی از طرح

هزار تن ماهی در قفس  011هاد کشاورزی تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید گذاری وزارت ج صالحی با بیان اینکه هدف.است

 .بینی شده است هزار تن ماهی با این روش پیش 611تولید  0616در افق : است، اظهار داشت

مطالعات انجام شده ظرفیت تولید یک میلیون تن ماهی در قفس در مناطق ساحلی و غیر  :رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .دهد احلی کشور را نشان میس
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 شیالت
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  44برابر تولید خاویار پرورشی طی برابر تولید خاویار پرورشی طی   4444گذاری افزایش گذاری افزایش   هدفهدف/ / تن خاویار پرورشی تولید شدتن خاویار پرورشی تولید شد  0.50.5سال گذشته سال گذشته 

  سال سال 
تن خاویار  011برای تولید : تن خاویار پرورشی در کشور تولید شد، گفت 035رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه سال گذشته 

 . ایم گذاری کرده پرورشی تا پایان برنامه ششم توسعه هدف

با توجه به ممنوعیت صید ماهیان خاویاری در دریای خزر : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی در گفت

 .شود، از منبع پرورشی است عرضه و یا صادر می هرگونه خاویار و گوشت ماهی خاویاری که در بازار داخلی

فقط تاییدیه پرورشی بودن خاویار و  :شود، افزود ماهیان خاویاری توسط بخش خصوصی صادر می با بیان اینکه ازمانرئیس س

 .گوشت ماهی خاویاری بر عهده سازمان شیالت است

کرد تن عنوان  035را  تن و میزان تولید خاویار پرورشی 011را حدود  56در سال  وی میزان تولید گوشت ماهی خاویاری پرورشی

 .درصد رشد داشته است 01بیش از  50سال   تولید ماهیان خاویاری پرورشی در سال گذشته نسبت به: و گفت

، سال گذشته بیش از یک تن خاویار 50نسبت به سال  56درصدی صادرات خاویار پرورشی در سال  05با رشد : صالحی گفت

 .پرورشی صادر شد

این محصول در سال گذشته برای کشور : میلیون تومان عنوان کرد و افزود 4تی را وی قیمت هر کیلوگرم خاویار پرورشی صادرا

 .میلیارد تومان ارز آوری داشت 4معادل 

مقصد صادراتی این  :هزار تومان عنوان کرد و گفت 65تقریبا  رئیس سازمان شیالت قیمت صادراتی گوشت ماهی خاویار پرورشی را

 .بیشتری بگیرد ها صادرات آن رونق واریم با لغو تحریممحصول کشورهای اروپایی است که امید

 .تن خاویار پرورشی است 0هدف گذاری سازمان شیالت تولید هزار تن گوشت پرورشی ماهی خاویاری و : وی افزود

هزار تن گوشت ماهیان خاویاری پرورشی در پایان برنامه ششم  01گذاری این سازمان برای تولید  رئیس سازمان شیالت از هدف

تن خاویار پرورشی  011به تولید ( 0611در سال )همچنین در نظر داریم تا در پایان این برنامه : توسعه خبر داد و تصریح کرد

ه بزرگترین مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در کشور آغاز به کار کرد و امیدواریم سال گذشت: صالحی افزود.دست یابیم

 .امسال هم با اقداماتی که در حال انجام است یک مرکز دیگر در مازندران افتتاح شود

 .شود کار ساخت و ساز مرکز مازندران آغاز شده و بچه ماهی مورد نیاز آن در جایی نگهداری می: وی گفت

ای بین سازمان شیالت، بنیاد مستضعفان و سه استانداری گیالن، مازندران و گلستان  نامه توافق: س سازمان شیالت بیان داشترئی

در فروردین ماه امسال به امضا رسیده و براساس آن مقرر شده تا برای حفظ خاویار و توسعه پرورش ماهیان خاویاری در مرحله اول 

 .استان حمایت شود 0اهی خاویاری در این گذار پرورش م سرمایه 011از 
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 شیالت
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

  نصرنصر  درصد پروژه پرورش ماهی در قفس از سوی مؤسسه جهاددرصد پروژه پرورش ماهی در قفس از سوی مؤسسه جهاد  0505تقبل تقبل 

شود؛ افزایش تولید در این زمینه  ترین مسائلی است که توسط سازمان شیالت کشور دنبال می بحث پرورش ماهی ازجمله مهم

 .های مربوطه است، مؤسسه جهاد نصر نیز یکی از همین نهادها است ها و مؤسسه مستلزم همکاری شرکت

روزه طرح توسعه  پروری مؤسسه جهاد نصر در همایش یک طرح آبزی، مجری (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساله افزایش پرورش ماهی در قفس را توسط جهاد نصر دنبال  01درصد برنامه  05در نظر داریم : پروری در این مؤسسه گفت آبزی

یش ساالنه در پرورش ماهی در قفس هزار تن افزا 011زاده با اشاره به اینکه قرار است دولت در یک افق بلندمدت  مجید ربیع.کنیم

ساله توسط جهاد نصر  هزار تن نیز در برنامه دوم پنج 01هزار تن افزایش تولید در برنامه نخست و  01مقرر شده : داشته باشد، افزود

تی سهم هزار تنی خواهد داشت؛ به عبار 41، تولید این محصول به همت و تالش مؤسسه افزایش 0616دنبال شود که تا افق سال 

 .درصدی جهاد نصر در این پروژه منطقی و عملی است 05

به گفته وی، اگرچه یک میلیون تن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در ایران وجود دارد، اما موارد دیگری در زمینه آبزیان وجود 

هزار تن گوشت ماهیان  01میگو،  هزار تن 01عنوان مثال، رسیدن به تولید ساالنه  کند؛ به دارد که مؤسسه آنها را نیز پیگیری می

شود  هایی انجام می هایی است که در دستور کار قرار دارد، البته تمام اینها در قالب پروژه تن خاویار از دیگر برنامه 011خاویاری و 

 .که قابلیت الگوبرداری برای بخش خصوصی را داشته باشد

دی افزایش تولید پرورش ماهی در قفس را چهارهزار میلیارد تومان برآورد درص 05زاده اعتبار مورد نیاز برای رسیدن به هدف  ربیع

میلیارد  511هزار و  هزار میلیارد تومان سرمایه جاری و یک هزار میلیارد تومان برای تأسیسات زیربنایی، یک یک: کرد و ادامه داد

نفر نیز به کشورهای پیشرو در پرورش  55تاکنون  ای برای زنجیره تولید مورد نیاز است که در این زمینه تومان هزینه سرمایه

 .آبزیان برای متخصصان و محققان مؤسسه برگزار شده است

بومی کردن پرورش ماهی : پروری در کمک جهاد نصر هستند، خاطرنشان کرد شرکت تخصصی آبزی 5اکنون  وی با بیان اینکه هم

در این راستا نیز . ای را تجربه کرد های قابل مالحظه ، پیشرفتها اندرکاران شرکت در قفس، هدف مهمی بود که با همت دست

 .هزار تن نیز از نروژ خریداری شده است تن قفس از چین و شش 011هزار و  سه

های متنوع دریاها و توافق  نامه با مرکز تحقیقات شیالت، شناسایی گونه بنیان، انجام توافق ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی دانش

عنوان  پروری مؤسسه جهاد نصر به ریزی از دیگر مواردی بود که مجری طرح آبزی نبه با سازمان شیالت و مدیریت برنامهجا سه

 .های وابسته به آن اشاره کرد اهداف شرکت

تا سال گذشته هیچ پوششی از نظر : زاده به بررسی مشکالت ایمنی در زمینه پرورش ماهی در قفس پرداخت و تصریح کرد ربیع

نامه آن تنظیم شده، اما پوشش اقتصادی الزم را ندارد؛ البته این گونه دو ایراد  ای برای این منظور وجود نداشت و اکنون آیین یمهب

ترین  ای از مهم ها و تعیین نبودن سهم دولت برای پوشش بیمه داشت که تنظیم آن برای بدترین شرایط و درصد باالی هزینه

 .حال پیگیری برای برطرف شدن کامل مشکالت هستیم ایرادهای آن بود، البته در

تن ماهی در قفس، پنج هزار  011هزار و  اکنون در این تعداد پروژه، سه هم: پروژه یادآور شد 01پروژه از  04وی با اشاره به فعالیت 

درصدی  011دن به ظرفیت شود که برای رسی ماهی تولید می میلیون تن بچه 035تن میگو و  611هزار و  تن ماهی خاویاری، یک

 ./میلیارد تومان اعتبار نیاز است 045آنها حداقل 
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 شیالت
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

  5555افزایش پنج برابری پرورش ماهی در قفس در سال افزایش پنج برابری پرورش ماهی در قفس در سال 

 .بینی افزایش تولید ماهی در قفس در سال جاری خبر داد پروری سازمان شیالت از پیش معاون آبزی

پروری سازمان شیالت امروز در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر  ، معاون آبزی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نسبت به سال  55شده قرار است تولید ماهی در قفس در سال  وینطبق برنامه تد: پروری در سال جاری گفت چگونگی روند آبزی

 .هزار تن برسد 01گذشته پنج برابر افزایش یافته و از چهارهزار تن به 

: هزار تومان الزم است، افزود 01حسین عبدالحی با اشاره به اینکه برای افزایش تولید ماهی در قفس به ازای هر کیلوگرم هشت تا 

 611شود؛ به عبارتی از یک میلیون تن تولید کل، حدود  درصد برآورد می 60پروری نسبت به صید  ان سهم آبزیاکنون در ایر هم

 .صورت پرورشی تولید و به بازار عرضه شدند هایی هستند که به هزار تن جزو آبزی

میلیون تن در سال، درآمدی  035ترین کشور اروپایی در این زمینه نروژ است که با تولید بیش از  پیشرفته: وی خاطرنشان کرد

هزار تن برساند،  511گذاری نروژ و اسکاتلند توانسته در مجموع آمار تولید را به  میلیارد دالر دارد؛ شیلی هم با سرمایه 01باالی 

 051د ای داشته و طبق آخرین آمارها به میزان تولی سال گذشته پیشرفت قابل مالحظه 01این در حالی است که ترکیه نیز در 

 .هزار تن ماهی در قفس رسیده است

: پروری در کشورهای پیشرفته را برعکس ایران دانست و ادامه داد پروری سازمان شیالت نسبت آماری صید و آبزی معاون آبزی

ده، هنوز نش سری ذخایر برداشت دلیل یک درصد است، اما در ایران به 51پروری به صید بیش از  معموالً در دنیا نسبت تولید آبزی

 .شود که تا چند سال آینده این اتفاق بیفتد بینی می پروری از صید سبقت نگرفته و پیش آبزی

شده در زمینه  کشور بررسی 011در بین : های بانکی برشمرد و عنوان کرد عبدالحی یکی از موانع توسعه تولید را باال بودن سود بهره

ردیف ما بود،  طوری که زیمبابوه هم عرفی شده است و رتبه ششم یا هفتم را داشت؛ بهسود بانکی، ایران جزو کشورهای با سود باال م

هایی هستند که سود سه درصدی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی  شده، بانک کشور گفته 011این در حالی است که در میان 

. خاطر افزایش تولید هستند ران بروز خطر بهها مانند محیط زیست و دامپزشکی نگ به گفته وی، برخی سازمان.بینند تدارک می

سال از تولید این  01آال غیربومی است، در حالی که  عنوان مثال، از نظر آنها در حوزه پرورش در قفس در دریای خزر، گونه قزل به

ای که از نظر تکنیک  های خزر گذشته و اگر قرار بود مشکلی ایجاد کند، تا به حال اتفاق افتاده بود؛ گونه ماهی در تمام قسمت

 .پرورش و بازار بسیار مطلوب است

های  پروری در ایران قابل قبول است و باید با استفاده از گونه درصدی برای آبزی 00رشد میانگین : عبدالحی در پایان تصریح کرد

 ./جدید، این پرورش را بیش از پیش توسعه داد
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 شیالت
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۸: تاریخ

  های شیالتی ایران و سنگالهای شیالتی ایران و سنگال  توسعه همکاریتوسعه همکاری

های  در نشست مشترک معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران و مدیرکل بنادر کشور سنگال بر توسعه همکاری

 .مابین تأکید شد فیشیالتی 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، در نشست مشترک معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران و 

 .مابین تأکید شد های شیالتی فی مدیرکل بنادر کشور سنگال بر توسعه همکاری

ها پیرامون فعالیت  ارائه گزارشی و بیان نقاط مشترک همکاری در این نشست، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت به

نقطه مراکز تخلیه صید که در مجموع هشت  001بندر صیادی در چهار سطح و  51: صید و صیادی شیالت ایران پرداخت و گفت

 .دهند در کشور وجود دارد بندر بزرگ مدیریت بنادر فوق را انجام می

متری فایبرگالس و مابقی  01هزار شناور  فروند شناور بزرگ برای صید در اقیانوس، سه 011وجود : اصغر مجاهدی افزود علی

 .شود هزارتن آن ماهی تون است تخلیه می 051هزار تن صید که  411متر وجود دارد و در بنادر صیادی حدود  05شناورها زیر 

گالی برای مدیریت بندر، آموزش صیادان، تبادل آمادگی سازمان شیالت ایران برای همکاری با طرف سن: وی خاطرنشان کرد

های  های خصوصی میان دو کشور، تجارت و صادرات نهاده تجربیات و دانش فنی در زمینه صید و صیادی در دریا، حمایت از شرکت

 .صیادی و ساخت انواع شناورهای فایبرگالس در ابعاد مختلف وجود دارد

: شور سنگال در راستای یادداشت تفاهم همکاری در آینده نزدیک تأکید و اظهار داشتالزم به ذکر است کانته، مدیرکل بنادر ک

گیری از دانش فنی در زمینه  شیالت سنگال نیاز به همکاری در زمینه ماهیگیری با ایران را دارد و عالوه بر آن تمایل برای بهره

های کوچک و متوسط صیادی و  ه ایران در زمینه ساخت قایقگیری از دانش فنی و تجرب مدیریت بنادر ماهیگیری، تمایل برای بهره

 .ویژه توسعه صید سنتی وجود دارد گیری از تجربه ایران در زمینه مدیریت صید و صیادی به بهره

گفتنی است، در پایان طرفین برای تبادل تجربیات در زمینه شیالت و آمادگی امضای یاداشت تفاهم همکاری در آینده تأکید 

 ./کردند
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 شیالت
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۵۰پنج شنبه 

  کیلوگرم استکیلوگرم است  0202سرانه مصرف ماهی در ایران سرانه مصرف ماهی در ایران 

کیلوگرم است درحالی که  01کیلو و در ایران  01مصرف سرانه ماهی در دنیا : رئیس سازمان شیالت کشور گفت <مواد غذایی

 .تواند به ارتقاء و توسعه سالمتی کمک کند مصرف آبزیان می

امروز مصرف سرانه ماهی در دنیا : ها را تشویق صیادان به پرورش ماهی در قفس اعالم کرد و یادآور شد حسن صالحی یکی از هدف

 .کند تواند در توسعه سالمتی کمک می کیلوگرم است و آبزیان می 01کیلو و در ایران  01

: کیلوگرم بیان کرد و گفت 06رئیس سازمان شیالت ایران، مصرف سرانه ماهی در مازندران را که در کنار دریا قرارگرفته است را 

 .کیلوگرم است 61این میزان در اسپانیا 

توان تولید کرد اظهار  ان تولید را تنها با سه قفس میهزار تن است در حالی این میز 00وی با بیان اینکه کل صید ماهی استخوانی 

 .هزار تن اکتفا کرد 01هزار تن ماهی در قفس دارد و نباید به تولید  051دریای خزر ظرفیت تولید : داشت

از این میزان هزار تن به روسیه صادرشده است : هزار تن اعالم کرد و گفت 00وی میزان صادرات آبزیان را در سال گذشته 

 .هزار تن آبزیان را دارد 011که روسیه ظرفیت جذب  درحالی

سال گذشته تمام زنجیره صنعت نروژِ : های شمالی باید بازار روسیه را ازنظر آبزیان تأمین کنند افزود صالحی با تأکید بر اینکه استان

 .اند پروری منتقل کرده آبزی ٔ  به ایران دعوت شدند و تجربیاتشان را درزمینه

شود  پروری فرانسه تیرماه به ایران دعوت می های آبزی مجموعه زنجیره شرکت: زیر و رئیس سازمان شیالت کشور ادامه دادمعاون و

 .شده است پروری فراهم و در حال حاضر فضای خوبی برای توسعه آبزی

05a65a0eb0a1b5100=Id?aspx.Post/ir.essfoodpr.www//:http 
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 شیر و فراوردهها

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  دولت عالوه بر جذب شیرخام مازاد، پول شیر مدارس را بدهد دولت عالوه بر جذب شیرخام مازاد، پول شیر مدارس را بدهد 
 . پول شیر مدارس از سال قبل را بپردازدسازمان تعاون روستایی به جای عرضه شیر خشک، : مدیر عامل یک شرکت لبنی گفت

اکنون برای کمک : ای نوشت در نامه( سهامی عام)زاده مدیرعامل شرکت لبنیات کالبر  اله نایب ، لطفخبرگزاری فارسبه گزارش 

تخصیص داده شده و از طرفی نسبت به خرید  میلیارد تومان 011جذب شیرخام مازاد کشور از یک طرف مشوق صادراتی مبلغ 

 .تضمینی شیر توسط سازمان تعاون روستایی و خشک کردن آن در کارخانجات تولید شیر خشک اقدام شده است

های تولیدشده قبلی که از  اکنون سازمان تعاون روستایی نسبت به عرضه شیرخشک جالب است که هم: در ادامه نامه آمده است

 .گردد ی سال گذشته بوده اقدام نموده است که خود موجب جایگزینی آن با شیر تازه در سطح کشور میمحل خرید تضمین

شود،  شود بودجه کالنی برای جذب شیر مازاد تولیدی تخصیص داده می یک قدری به موضوع توجه شود، مشخص می: وی گفت

 .شود الزم برای این منظور تأمین نمی ولی بهای شیر مدرسه تولید و توزیع شده گذشته پرداخت نشده و بودجه

رسید که به جای تخصیص بودجه جهت صادرات یا تأمین بودجه  آیا به نظر مسئوالن مربوطه نمی: در ادامه این نامه آمده است

مدرسه ها را به شیر مدرسه تخصیص دهند، تا در این حالت با توزیع کامل و بیشتر شیر  جهت خرید تضمینی شیرخام این بودجه

 .به نتایج زیر دسترسی پیدا کنند

 .ـ شیر مازاد جذب شود0

 .ـ به سالمت جامعه به خصوص نسل جوان کمک شود0

 .ـ سطح سرانه مصرف شیر با آشنا نمودن جامعه به مصرف شیر افزایش یابد0

 .ل بیشتر نیز خواهد بودهای داخلی کارخانجات لبنی اقدام شود که خود موجب اشتغا ـ نسبت به استفاده بیشتر از ظرفیت6

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551000111005 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  برسدبرسد  کیلوگرم در سالکیلوگرم در سال  042042مصرف لبنی هر خانواده ایرانی باید به مصرف لبنی هر خانواده ایرانی باید به 
میزان مصرف : های ایرانی گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با اشاره به کاهش مصرف لبنیات در بین خانواده 

 . کیلوگرم برسد 041کیلوگرم در سال است که باید به  001در حال حاضر 

کرمانشاه، حسن رکنی پیش از ظهر امروز در نخستین گردهمایی معاونان بهبود تولیدات دامی از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

با توجه به افزایش نسبی : کشور که در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد 0منطقه 

 .گیردتولیدات لبنی کشور باید افزایش در مصرف نیز به تناسب تولیدات صورت 

برای تعریف افزایش مصرف تولیدات لبنی در کشور باید از تمام : وی در خصوص افزایش مصرف محصوالت لبنی، بیان داشت

 .ها استفاده کنیم پتانسیل برای قرار دادن محصوالت لبنی در سبد مصرفی خانواده

جاری به نسبت سال گذشته کاهش یافته  در سال صادرات: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بهبود تولیدات دامی خاطرنشان کرد

ایم که باید با تشکیل کارگروه مربوطه بعضی از اقالم لبنی را در  و برای بهبود این شرایط از دولت خواستار مشوق صادراتی شده

 .مشوق صادراتی قرار دهیم تا بتوان شاهد افزایش صادرات در این اقالم بود

برخی از واحدهای تولیدی نیازمند جذب مازاد شیر تولید : وضوع افزایش تولید شیر در کشور، گفتاین مقام مسؤول با اشاره به م

 .جاری خرید مازاد شیر انجام گرفته است خود هستند که از ابتدای خردادماه سال

باید شیر خشک را های استاندارد کشور برای تولید شیرخشک  پس از خرید مازاد شیر و تحویل آن به کارخانه: رکنی تاکید کرد

 .ریزی برای صادرات آن صورت بگیرد که با افزایش صادرات تعادل نسبی در بازار را شاهد باشیم روانه بازار خارجی کنیم و برنامه

مشکالتی در زمینه بازار صادراتی کشور عراق در خصوص تعرفه برخی از اقالم : وی در خصوص بازارهای صادرات هدف بیان داشت

اند و اگر این موضوع به مرحله عملیاتی برسد  تعرفه سنگینی را وضع کرده  ه کره، پنیر و خامه ایجاد شده است کهلبنی از جمل

 .دهد چالش جدیدی در این راستا رخ می

ای به وزارت امور  طی نامه: رکنی با اشاره به موضوع وضع تعرفه سنگین کشور عراق در صادرات برخی اقالم لبنی، خاطرنشان کرد

 .ایم که بتوانیم مانع از رخ دادن این مشکل شویم رجه برای رفع این مشکل اقدام کردهخا

های ایرانی است و در مسیر افزایش این تولیدات گام برداریم  هدف ما قراردادن محصوالت لبنی در سبد مصرفی خانواده: وی افزود

 .که به تناسب افزایش صادرات، مصرف این تولیدات نیز افزایش یابد

کیلو محصوالت لبنی در سبد خانواده  001با بیان اینکه مصرف ساالنه  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور بهبود تولیدات دامی

 .کیلو در سال افزایش دهیم و مصرف تولیدات لبنی را در کشور تعریف کنیم 041باید این مصرف را به : است، گفت

تری داشته باشیم و از این حیث دولت هزینه  توانیم جامعه سالم ی در کشور میبا افزایش مصرف محصوالت لبن: وی تاکید کرد 

 .کند، چراکه مصرف لبنیات تاثیر مستقیمی در نقش سالمت هر فرد دارد کمتری برای درمان بیماری پرداخت می

در لیست خرید کننده شیر مازاد ها که  های استان هر کدام از کارخانه: ها، تاکید کرد  رکنی با بیان خرید شیر مازاد در استان

 .توانند در لیست خریداران قرار بگیرند نیستند می
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

های کارشناسان فائو به دالیل انتخاب روز های کارشناسان فائو به دالیل انتخاب روز   پاسخپاسخ/ / شکوه جهانی برای شیر در روزی غریبانه در ایرانشکوه جهانی برای شیر در روزی غریبانه در ایرانجشنی با جشنی با 

  جهانی شیرجهانی شیر

بخش بیاندیشند و  ها در چنین روزی درباره شیر، این ماده غذایی حیات دلیل انتخاب شد که همه دولت  روز جهانی شیر، بدین

 .فراهم کنند وضعیت مطلوبی را درباره مصرف شیر برای مردمشان

خردادماه، روز جهانی شیر نامگذاری شده است و بسیاری از کشورها در  00، یکم ماه ژوئن برابر با (0001)میالدی  0110از سال 

 .شود گیرند و هرساله نیز بر تعداد این کشورها افزوده می سراسر جهان این روز را جشن می

این پرسشی است که  "چرا باید روزی جهانی به شیر اختصاص داده شود؟" ،(اایان)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

روز یکه در تقویم ملی ایران با . شاید امروز پرسش بسیاری از پیگیری کننده های رویدادهای مناسبتی تقویم های جهانی باشد

تشکل ها و صنایع لبنی ایران به جای دنبال  مصرف سرانه خیلی کمتر از اروپا جایی ندارد، اما دریغ از این که مسووالن دولتی و

کردن چنین حلقه مفقوده هایی در فرهنگ سازی فقط دنبال خرید تضمینی شیر خام یا گرفتن فالن قدر تسهیالت بدون بهره 

ملل  اما اگر بیننده ای کنجکاو پرسش فوق را بپرسد، پاسخ کارشناسان سازمان خواربار! برای کارخانجات ناکارآمد خود هستند

 به آن ها چه خواهد بود؟( فائو)متحد

های مرتبط با شیر و صنایع وابسته به آن  رسانی درباره فعالیت این روز، فرصتی را برای تمرکز و توجه بیشتر روی شیر و اطالع"

عنوان یک غذای  در واقع، بسیاری از کشورها این روز را برای نشان دادن اهمیت این ماده غذایی و معرفی آن به. کند فراهم می

 ".کنند جهانی انتخاب می

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  " :و در مورد این که ایده این روز کجا مطرح شد؟ و چرا چرا یکم ژوئن می گویند

. های شیر را در آن روز به نمایش گذاشت و جشنی برپا کرد پیشنهاد اختصاص روزی به این نام را داد تا بتوان تمام جنبه( فائو)

کردند،  را برگزار میهایی نزدیک به این روز، جشن ملی شیر  یکی از دالیل انتخاب این تاریخ این بود که بسیاری از کشورها در تاریخ

هایی که برای برگزاری این مراسم پینشهاد شد، اواخر ماه می بود، اما بسیاری از کشورها ازجمله چین در این ماه  یکی دیگر از تاریخ

 های بسیار زیادی داشتند و در نهایت یکم ژوئن برای برگزاری این مراسم انتخاب شد و در بسیاری از کشورها این مراسم طی جشن

 .شود یک روز یا یک هفته در حوالی این تاریخ برگزار می

عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل و سالم و  روز جهانی شیر بر باال بردن سطح آگاهی عمومی مردم درباره اهمیت شیر به

 .اهمیت صنایع شیر متمرکز است

ها،  ها، کربوهیدرات ک منبع غذایی حاوی لیپیدها، پروتئینعنوان ی مصرف شیر از زمان اهلی کردن حیوانات آغاز شده است، شیر به

 .نمک، مواد معدنی، ویتامین و به عبارتی حاوی تمام مواد مغذی سالم مورد نیاز بدن است

ترین صادرکنندگان شیر و لبنیات در جهان کشورهای عضو  ترین محصوالت تولیدی بخش کشاورزی است و بزرگ شیر یکی از مهم

 .، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و نیوزیلند هستنداتحادیه اروپا

خردادماه، روز جهانی شیر نامگذاری شده است و بسیاری از کشورها در  00، یکم ماه ژوئن برابر با (0001)میالدی  0110از سال 

 ./شود گیرند و هرساله نیز بر تعداد این کشورها افزوده می سراسر جهان این روز را جشن می
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 صادرات و واردات

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  های روغنی های روغنی   بهره به کشاورزان دانهبهره به کشاورزان دانه  ارائه وام کمارائه وام کم/ / هزار تن روغن به کشورهزار تن روغن به کشور  622622میلیون و میلیون و   واردات یکواردات یک
به : هزار تن روغن به کشور خبر داد و گفت 611میلیون و  روغنی در وزارت جهاد کشاورزی از واردات یکهای  مجری طرح دانه

 . شود درصد داده می 00میلیون وام با بهره  035کنند،  های روغنی کشت می کشاورزانی که دانه

هزار  011تا  51مهاجر عصر امروز در جمع خبرنگاران میزان تولید کلزا در کشور را  از همدان، علیرضا خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد روغن دارند و نیاز کشور  04درصد و برخی  51درصد، برخی  61های روغنی  برخی از دانه: تن در سال دانست و اظهار کرد

 .شود با توجه به نوع دانه روغنی مشخص می

سطح زیرکشت در : میلیون تن کلزا داشته باشیم در روغن خودکفا خواهیم شد، ادامه داد 035کشور وی با تأکید بر اینکه اگر در 

هزار تن تولید داشته باشیم تا در  011میلیون و  های روغنی حدود یک هزار هکتار و کل دانه 011تا  511محصول کلزا باید به 

 .تولید روغن خودکفا شویم

هزار تن است،  611میلیون و  ت جهاد کشاورزی با بیان اینکه میزان واردات کشور در روغن یکهای روغنی در وزار مجری طرح دانه

 .به علت کم بودن اطالعات کشاورز در مورد محصول کلزا استقبال از کشت این محصول کم است: بیان کرد

کنند،  های روغنی کشت می نی که دانهبه کشاورزا: های روغنی بیان کرد های حمایتی برای کشت دانه وی در ادامه در خصوص بسته

 .شود درصد داده می 00میلیون وام با بهره  035

شود،  درصد ارائه می 51تا  41کنند به آنها بذور داخلی و خارجی با یارانه  مهاجر با بیان اینکه کشاورزانی که دانه روغنی کشت می

 .دهیم درصد به کشاورز می 51یارانه درصد و  00کل ادوات تخصصی دانه روغنی را با بهره : افزود

کنند خرید دانه روغنی به باالترین قیمت انجام و پول آنها  وی با بیان اینکه برای حمایت از کشاورزانی که دانه روغنی کشت می

 .کنیم های روغنی به کشاورزان کمک می در کاشت، داشت و برداشت دانه: شود، بیان کرد سریع پرداخت می

تعداد : بردار وجود دارد، افزود میلیون بهره 035تا  0های روغنی در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کشور  همجری طرح دان

 .برداران در کلزا کمتر هستند، زیرا کشت این محصول همیشه در حال تغییر است بهره
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۸: تاریخ

گذاری آژانس ماهیگیری روسیه در ایران گذاری آژانس ماهیگیری روسیه در ایران   سرمایهسرمایه/ / شودشود  هلدینگ صادرات ایران در آستاراخان تشکیل میهلدینگ صادرات ایران در آستاراخان تشکیل می

  کلید خوردکلید خورد

گذاری  ایران با هدف توسعه تبادالت اقتصادی دو کشور و همچنین سرمایهروزه آستاراخان تشکیل هلدینگ صادراتی  در نشست سه

 .آژانس ماهیگیری روسیه شمال و جنوب ایران نهایی شد

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن امروز در گفت

در نشست آستاراخان روسیه که با حضور وزرای ارتباطات ایران و برخی از مسئوالن دولتی و خصوصی : فتبا اعالم این خبر گ( ایانا)

 .برگزار شد، تسریع تعامالت اقتصادی دو کشور مورد تأکید قرار گرفت

در بازارهای  در این نشست تشکیل هلدینگ صادراتی مورد تأکید قرار گرفت تا ایران بتواند نقش مؤثرتری: قاسم رضاییان افزود

در این نشست تقویت شبکه ریلی مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد به سرعت خطوط ریلی : وی خاطرنشان کرد.روسیه ایفا کند

 .ویژه در مرزهای شمالی تا آستاراخان تقویت شود به

ط بانکی از سوی وزیر ارتباطات بهبود شرای: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن ادامه داد

ها برای تدوین قراردادهای داخلی سرعت  دنبال گشایش سوئیفت و ورود همه بانک مورد تأکید قرار گرفت و حل مسائل بانکی به

های دولتی است، اما  بخش خصوصی برای حضور در بازارهای اروپا هرچند نیازمند حمایت: رضاییان تصریح کرد.پیدا خواهد کرد

ترین زمان ممکن  بندی و استاندارد و در کوتاه ای که بتواند تولیدات ایرانی را در بهترین کیفیت، حجم، بسته ل هلدینگ خوشهتشکی

 .المللی برساند، ضروری است به بازارهای بین

سفر اخیر وزیر : شدای نزدیک خبر داد و یادآور  وی از تشکیل زودهنگام جلسه مشترک رؤسای جمهور ایران، روسیه و باکو در آینده

های دو طرف و همچنین ترانزیت کاالهای ایرانی به روسیه است که انتظار  جهاد کشاورزی به آذربایجان برای توسعه همکاری

 .های مهمی در حوزه تجارت ایران و شرکای شمالی اتفاق بیفتد جانبه رؤسای جمهوری سه کشور، تصمیم رود پس از جلسه سه می

 س ماهیگیری روسیه در ایرانگذاری آژان سرمایه

روزه آستاراخان  در نشست سه: روزه آستاراخان اظهار داشت دهندگان آبزیان کشور با اشاره به نشست سه مدیرعامل اتحادیه پرورش

ها  گذاری مذاکرات الزم برای بازدید نمایندگان آژانس ماهیگیری روسیه از مناطق آزاد شمال و جنوب ایران با هدف افزایش سرمایه

 .مورد تأکید قرار گرفته است

های ترجیحی آبزیان و همچنین بهبود  های رسیده توسعه تجارت دریای اعمال تعرفه بر اساس گزارش: ارسالن قاسمی تأکید کرد

 .های بحث در توسعه تبادالت ایران با طرف روسیه بوده است ترین سرفصل شراط حمل و نقل از مهم

ماهی تکثیر شده در دریای خزر مورد تأکید قرار  میلیون بچه 511ت، بازسازی ذخایر آبزیان تا در این نشس: وی در پایان گفت

 ./شود برگزار می 0105گفتنی است، هشتمین نشست مشترک شیالتی دو کشور سال .گرفته است

/news/fa/ir.iana.www//:http01561D%/5%05% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۰۸۱اسفند  ۱۱: تاریخ

  جدول تفکیکیجدول تفکیکی+ + ماهه گمرک در خصوص واردات دانه، روغن خام و کنجاله ماهه گمرک در خصوص واردات دانه، روغن خام و کنجاله   0000نگاهی به آمار نگاهی به آمار 

نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه صنعت روغنکشی باعث کاهش  56ماهه سال  00نگاهی به آمار 

 واردات کنجاله و روغن خام و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شودشدید 

روغن کش ها خواستار اصالح نظام تعرفه ای واردات کنجاله، روغن و دانه / سوت تعطیلی کارخانجات روغن کشی کشور کشیده شد

وای تحول مثبت حال و روزی حاکی از کشی ایران با صدور اطالعیه ای که بیش از حال و ه های روغنیانجمن صنفی صنایع روغن

 .تعطیلی دارد، خواستار اصالح نظام تعرفه ای واردات دانه های روغنی و کنجاله و همچنین روغن خام شد

 00:04 - 0056اسفند  05: تاریخ

واردات کنجاله و روغن در شرایط کمبود دانه روغنی، اگر دولت تدبیری نکند، با : کشی ایران اعالم کرد انجمن صنفی صنایع روغن

 .قطعی است 0055کشی در سال  خام به جای دانه روغنی، تعطیلی کارخانجات روغن

خورشیدی با صدور اطالعیه ای که بیش از  0056کشی ایران در واپسین روزهای سال  به گزارش ایانا، انجمن صنفی صنایع روغن

 6،4کارخانجات روغن کشی با ظرفیت ساالنه : عطیلی دارد، اعالم کردحال و هوای تحول مثبت، حال و روز حاکی از تحولی رو به ت

میلیون تن دانه روغنی یکی از بزرگ ترین صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به شمار می روند که می تواند نقش کلیدی را در 

اردات محصوالت نهایی و بهبود زایی، کاهش ارزبری، ایجاد ارزش افزوده، افزایش ضریب خوداتکایی، امنیت غذایی، کاهش و اشتغال

تراز تجاری بخش کشاورزی و غذایی کشور در راستای تحقق اهداف عالی و برنامه های کالن نــظام جمهوری اسالمی ایران از 

 .جمله اقتصاد مقاومتی ایفا نماید

پیشنهاد اصالح نظام تعرفه ای کشی ایران برای نیل به این اهداف،  انجمن صنفی صنایع روغن: در ادامه این اطالعیه آمده است

واردات کنجاله، روغن خام و دانه های روغنی را به دولت ارائه کرد و طی دو سال اخیر جلسات متعددی را با مقامات عالی کشور از 

دد جمله معاون اول رییس جمهوری برگزار کرد که متاسفانه با وجود دستورات و پیگیری آن مقام مسئول و مکاتبات و جلسات متع

کارشناسی با وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این روزها 

 .خبرهای خوشی در مورد اصالح نظام تعرفه ای به نفع تولید و صنعت از سوی دولتمردان به گوش نمی رسد

رسد میان تصمیم سازان و تصمیم گیران وزارتخانه ها، در بر همان  ه نظر میدر این نامه انجمن صنایع روغن کش آمده است، ب

سال گذشته می چرخد و تصمیمات غیر کارشناسی و منفعت طلبی بــرای گروه ها و افراد خاص وارد کننده محصوالت  0پاشنه 

 .کشی را به چالش کشیده است ، ادامه حیات صنعت روغن(کنجاله و روغن خام)نهایی 

 01درصدی کنجاله،  05ر این در اینجا الزم است به صراحت اعالم شود در صورت عدم تدبیر دولتمردان مبنی بر وضع تعرفه بنا ب

دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و  0055درصدی دانه های روغنی، کارخانجات روغنکشی در سال  5درصدی روغن خام و 

کشی، اخراج کارگران و وابستگی بیشتر  نهم و دهم شاهد تعطیلی کامل کارخانجات روغنباید همانند دوران زمامداری دولت های 

 .در کشور باشیم( کنجاله و روغن خام)به واردات محصوالت نهایی 

درصد است و طبق نظر کارشناسان، برای تامین نیاز روغن  01ضریب خودکفایی ایران در تولید روغن و دانه روغنی کمتر از 

است به جای واردات روغن خام و کنجاله خوراک دام، دانه روغنی وارد شود، تا با فرآوری در داخل، هم اشتغال ایجاد  خوراکی بهتر

 .شود و هم روغن تازه برای انسان و کنجاله تازه برای خوراک دام تهیه شود

/news/fa/ir.iana.www//:http05000D%/0%B0%D5%00%D0 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵شنبه  سه

    !!از گالبی هندی تا مگنوتیناز گالبی هندی تا مگنوتین/ / الورودالورود  میوه ممنوعمیوه ممنوع  55واردات رسمی واردات رسمی 

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی :  سرویس

کشور وارد شد که فقط چهار قلم آن مجوز واردات داشته و مشخص تن به صورت رسمی به  511هزار و   505قلم میوه با وزن  5سال گذشته 

های دیگر از  نیست در حالی که وزارت جهاد کشاورزی بارها مجاز بودن واردات چهار قلم میوه را بیشتر اعالم نکرده، چگونه و با کدام مجوز میوه

 . اند قبیل گالبی هندی و مگنوتین وارد شده

هزار دالر به کشور وارد شد که از نظر  511میلیون و  545تن انواع میوه به ارزش  511هزار و  505ل گذشته به گزارش خبرنگار ایسنا، سا

تر از افزایش وزنی و پولی واردات میوه، بد  افزایش داشته است اما جالب 0050درصد نسبت به سال  0535درصد و از نظر ارزشی  6036وزنی 

 های وارداتی رسمی کدامند؟  ها به کشور وارد شده اند یا به عبارت دیگر میوه م تا ببینیم کدام میوهنیست نگاهی به فهرست واردات بیندازی

 ای برای واردات مجوز ندارد انبه هیچ میوهنارگیل، آناناس، موز و گرچه وزارت جهاد کشاورزی بارها اعالم کرده است که به غیر از چهار قلم میوه 

هم از طریق مبادی رسمی و گمرکات کشور، نه قاچاق و  قلم میوه در سال گذشته به کشور وارد شده است؛ آن 5اما جالب است که بیش از 

 ! واردات غیرقانونی

  روند و دسته ر جزو محصوالت صادراتی به شمار میبرخی دیگ. ها و محصوالت کشاورزی وارداتی مجوزی ندارند تر اینکه برخی میوه و جالب

 . های قاچاق قرار دارند و از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال گذشته امحاء شدند دیگر حتی در فهرست میوه

هزار دالر آب  511میلیون و  545اند که از میوه های وارداتی رسمی پارسال بوده ... گالبی هندی، منگوتین، پاپایا و  موز، نارگیل، آناناس، انبه،

 . اند خورده

اما مشخص نیست چرا این محصوالت باید به کشور وارد شود؟ ایران چه نیازی به گالبی هندی و پاپایا دارد که کشورهایی مانند تایلند، 

 پاکستان و امارات باید آن را برای ما تامین کنند؟ 

 های وارداتی موز، در صدر میوه

شود، موز است و پارسال هم اولین میوه وارداتی از حیث میزان و ارزش  هایی که هر ساله با مجوز وزارت جهاد کشاورزی وارد می میوهیکی از 

 . هزار دالر وارد شد 000میلیون و  505کشور مختلف به ارزش  00تن موز از  050هزار و  445اقتصادی لقب گرفت، چرا که در سال گذشته 

 . درصد واردات میوه را از آن خود کرده است 51درصد و از نظر ارزشی سهمی حدود  50ز از نظر وزنی سهمی بیش از با این حساب مو

ها هند، پاکستان، گواتماال، اکوادور، تایوان، سریالنکا،  ها تامین کرده اند و پس از آن ترکیه امارات و چین به ترتیب بیشترین موز را برای ایرانی

 . روند ، کلمبیا و ویتنام فروشندگان موز به ایران به شمار میسومالی، فیلیپین

 سریالنکا هند و امارات فروشندگان عمده نارگیل

کشور امارات، اندونزی، تایلند، کره جنوبی،  01هزار تن از  00نارگیل دیگر میوه وارداتی مجوز دار به شمار می رود که سال گذشته 

 . میلیون دالر وارد شد 01هند و ویتنام به ارزش بیش از  سریالنکا، سنگاپور، فلیپین، مالزی،

به ترتیب سریالنکا، هند و امارات تقریبا همه نارگیل بازار ایران را تامین کردند و باقیمانده اندک این محصول را هفت کشور دیگر 

 . تامین کردند

 آناناس یک دالری در رتبه سوم

http://www.isna.ir/fa/news/94050904494
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اردات رسمی از وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نبود تولید در داخل کشور دارد و بر هایی است که مجوز و آناناس جزو دیگر میوه

کشور امارات، چین، تایلند،  5میلیون دالر از  00هزار تن آناناس به ارزش  00اساس آمار رسمی منتشر شده سال گذشته بیش از 

ان بزرگترین وارد کنندگان این محصول به ترتیب فیلیپین، ترکیه، سریالنکا، فیلیپین، مالزی، هند و پاکستان وارد شد که در این می

 . امارات و مالزی بودند

تومانی را نیز در  0611قیمت هر کیلو گرم آناناس وارداتی در سال گذشته یک دالر بود که حتی اگر برای واردات آن نرخ ارز آزاد 

 . رسد به نظر نمی نظر بگیریم، فاصله زیادی با بازار مصرف دارد که به هیچ وجه منطقی

 !انبه مجازی که با گالبی هندی و مگنوتین وارد شد

های گذشته ممنوع بوده و پارسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی و با هدف جلوگیری از  هایی است که طی سال انبه یکی از میوه

های بهداشتی سازمان حفظ نباتات  به تاییدیهقاچاق این محصول که مشتری خود را نیز در بازار ایران پیدا کرده بود، آزاد و مشروط 

 . شد

دهد که بر این اساس سال گذشته هم این محصول  شود اما کفاف نیاز داخلی را نمی البته انبه در سیستان و بلوچستان تولید می

اد کشاورزی وارد شد اما مشکل اینجاست که کد تعرفه محصوالتی مانند گالبی هندی و منگوتین هم که مجوزی از وزارت جه

 . ندارند، با انبه یکی است

میلیون دالر انجام شده سهم هر یک از  0هزار تن وارداتی که در سال گذشته به ارزش  00با این وضعیت نمی توان متوجه شد از 

کنند که  هایی به کشور وارد شوند و از مبادی رسمی گمرکات کشور عبور ها چقدر است؟ و اصوال اینکه چرا باید میوه این میوه

 مجوزی ندارند؟ 

 !ممنوعه دیگری که وارد شد  پاپایا میوه

های ممنوعه که به صورت رسمی به کشور وارد شد و مشخص نیست مجوزش را از کدام دستگاه متولی دریافت  یکی دیگر از میوه

ای از جمله هند،  بسیاری مناطق حاره ای قاره آمریکا که اکنون در ای است با درخت بومی مناطق حاره کرده، پاپایاست، پاپایا میوه

رود، در  شود و حاال این میوه بدون مجوز که جزو محصوالت قاچاق به شمار می آفریقای جنوبی، سریالنکا و فیلیپین تولید می

 . شود فهرست محصوالت وارداتی گمرک هم دیده می

 601کیلوگرم از این محصول از تایلند به ارزش  011شته شاید کمترین میزان واردات شاید مختص پاپایا باشد، چرا که در سال گذ

شود، اما باید به این نکته توجه کرد که  هزار تومان می 011دالر به کشور وارد شده است که معادل ریالی آن حدود یک میلیون و 

ویه و بی حساب و کتاب میوه در ر ساز واردات بی تواند زمینه حتی یک کیلوگرم میوه ممنوعه نباید به کشور وارد شود، چرا که می

 . ها شود های آینده یا قاچاق آن سال

 !های غیر مذکور هم وارد شدند سایر میوه

است و شاید مسئوالن گمرک این استدالل را  "هایی که مذکور نبوده باشد سایر میوه"تر از همه یکی از کدهای تعرفه به نام  جالب

های وارداتی و مجوز دار کد تعرفه  المللی است اما باید پرسید همه میوه های تعرفه بینبرای این کد تعرفه مطرح کنند که نام کد

 . های غیر مذکور نیست ای به نام سایر میوه جداگانه دارند و نیازی به کد تعرفه

این کد چه  تن میوه با این نام و کد تعرفه به کشور وارد شد که مشخص نیست مجری قانون از 051اما به هر حال سال گذشته 

هزار دالر را  500های مجاز واردانی را اعالم نکرده است که  ای است و اصوال مگر نه اینکه بارها وزارت جهاد کشاورزی نام میوه میوه

 ها کنیم؟  صرف سایر آن
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ینگونه مسائل که به گزارش ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تامین و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی باید نسبت به ا

تواند بازار داخلی را کامال تحت تاثیر قرار دهد، حساسیت بیشتری به خرج دهد تا به گفته حجتی روزی فرا نرسد که قبح  می

 . واردات میوه شکسته شود و به امری طبیعی و ضروری تبدیل شود

/news/fa/ir.isna.www//:http55100014500D%/5%00% 
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وارداتصادرات و   
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۹شنبه 

  مرغداران تولید را کاهش دهندمرغداران تولید را کاهش دهند/ / مرغ متوقف شدمرغ متوقف شد  صادرات تخمصادرات تخم

 .مرغ طی یک ماه اخیر خبر داد تخمگذار استان تهران از متوقف شدن صادرات  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم< مواد غذایی

توانیم بگوییم درحال حاضر  تقریبا می: مرغ طی یک ماه گذشته خبر داد و اظهارداشت پور از متوقف شدن صادرات تخم ناصر نبی

طی یک ماه : مرغ کشور بوده است، گفت وی با بیان اینکه استان تهران از بزرگترین صادرکنندگان تخم. صادراتی وجود ندارد

 .گذشته یک عدد تخم مرغ هم از این استان صادر نشده است چون ما توان رقابت با ترکیه را در بازارهای جهانی نداریم

مرغ در پی متوقف شدن صادرات آن خبر داد  گذار استان تهران همچنین از کاهش قیمت تخم رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

تومان زیر قیمت تمام شده تولید  0111تومان و  0411داری  مرغ درب مرغ وگرم تخمدرحال حاضر میانگین قیمت هرکیل: و افزود

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای ایجاد تحرک در بازار  61داران میهن  پور با اشاره به اینکه اتحادیه سراسری مرغ نبی.آن است

د موثر باشد چراکه دولت پولی ندارد برای این کار اختصاص توان این اقدام نمی: صادرات این کاال، درخواست کرده است، اضافه کرد

درصد  05تا  01باید میزان تولید بین : وی کاهش تولید را بهترین اقدام برای ایجاد تحرک در بازار عنوان کرد و ادامه داد.دهد

صد محصول خود را نیز صادر کنند، در 5تا  6پور، اگر تولیدکنندگان اقدام به کاهش تولید و حدود  به گفته نبی. کاهش پیدا کند

 .شان حل خواهد شد مشکل

5e000606c6051f01f=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۸: تاریخ

  کشور بدون نام استکشور بدون نام استدرصد نانوایی های درصد نانوایی های   5252

. یکی از کارهای واجبی که بایستی در حوزه نان های سنتی صورت پذیرد، نام گذاری درست برای نانوایی های کشور است

هرنانوائی باید تابلو داشته باشد باید شناسنامه داشته باشد تا مردم محلی و مسافران و جهانگردان داخلی و خارجی با دیدن این 

 .ه نانوایی دسترسی داشته باشندتابلو راحت تر ب

 رئیس انجمن و فنون غالت اصفهان نایب -محمدرضا خواجه 

 .صورت پذیرد، نام گذاری درست برای نانوایی های کشور است  یکی از کارهای واجبی که بایستی در حوزه نان های سنتی

ی و مسافران و جهانگردان داخلی و خارجی با دیدن این شناسنامه داشته باشد تا مردم محل  هرنانوائی باید تابلو داشته باشد باید

 .تابلو راحت تر به نانوایی دسترسی داشته باشند

 !وقتی به یک نانوا گفته می شود چرا تابلو نداری؟ می گوید همه اینجا را می شناسند؟ 

 گیرد؟ کسبه محل و فامیل است یا سایر اهالی شهر و روستا را هم دربر می! آیا منظور ما از همه

 اگر یک شیرازی به شهر ما آمد تا نانی بخرد از باید بداند اینجا یا آنجا نانوائی است؟ 

 مگر نه این است که مغازه ما باید یک مشخصه و عالمتی داشته باشد؟

 اگریک گردشگر خارجی یا داخلی به شهر ما آمد، نباید ما هم خودمان را به او نشان دهیم؟

 مشتریانمان بیشتر شوند؟مگر نمی خواهیم 

 .یکی از راه های آن نیز تابلودارشدن نانوایی است

 :از نام گذاری مغازه نانوائی به نام ائمه جدا پرهیز کنید  -0

به پاکی نام ائمه آسیب می ( رعایت مسائل بهداشتی و فنی و طهارت و پاکی )چون هرنوع کوتاهی نانوا وکارگرانش در حین کار 

بگذاریم، بعد جوش یا جوهر قند در خمیرمان پیدا  "ما آیا شایسته است نانوائی خود را به نام مبارک ابوالفضلبه نظر ش.رساند

 کنند؟ یا دست نشسته به خمیر بزنیم و حین کار سیگار بکشیم؟یا دروزن چانه کم فروشی کنیم؟

 .است و کوچک شمردن نام آنها پس به نظر می رسد نام گذاری مشاغل به نام ائمه، بی احترامی و وهن به ایشان

 !(نانوائی حسن! نانوائی رضا)از نام گذاری مغازه به نام کوچک فرزندان یا خودتان جدا پرهیز کنید   -0

 .در نام گذاری مغازه حتما از اسم فامیل خود استفاده کنید، نه اسم کوچک  -۳

بنویسید تا جمعیت بیشتری شما را بشناسند و به خاطر   غازهکاری کنید فامیل خود را بزرگ کنید وآن را روی تابلو یا شیشه م 

 .کار بزرگی که کرده اید، احترام بگذارند

 . در نام گذاری مغازه حتما نوع نان خود را نیز درج نمایید  -6

و  "نکده خداوردینا"مثال نان تافتون خداوردی یا به قول دکتر بخشی که در مجله آرد و غذا پیشنهاد جالبی داده بودند، بنویسیم 

 (نان تافتون سنتی)  زیر آن در پرانتز

 !مغازه دروغ ننویسیم  روی شیشه  -5

نان : برای جلب مشتری وفریب مخاطب روی شیشه می نویسند  خیلی از نانوایان از آرد سبوس گیری شده مصرف می کنند ولی 

نان سبوس ": جود دارد و روی شیشه همه آنها نوشته شدهواحد نانوایی و 01برای نمونه در پلیس راه قزوین رشت، !! سبوس دار
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و . و سفید تلقی می شود  درصد سبوس گیری شده 00چون همه از آردی استفاده می کنند که . است  ؟ اما همه اش دروغ!"دار

قانونی و شرعی  –انسانی  –واین یک تخلف اخالقی ! همه ما مسوولیم از مدیر غله گرفته تا بازرس صنعت و معدن و رئیس اتحادیه

 .است که باید جلوی آن گرفته شود

 . در نام گذاری مجتمع ها، سعی کنید هرجور شده، نام شهرتان را نیز روی تابلو بگنجانید  -4

مثال مجتمع نان بی بی .بااین کار هم تشخص و منزلت شهر و روستای خود را باال برده اید هم خودتان را بیشتر معروف می کنید 

 چو صد آید نود هم پیش ماست . اول کشور دوم شهر و سوم خانواده: ما در زندگی باید اولویت بندی داشته باشیم. گندم کرمان 

وقتی ایام نوروز . که یک عیب جدی برای ما به شمار می رود  بدون نام است  درصد نانوائی های کشور 51  متاسفانه در حال حاضر

 .شاید از جلوی آن بگذریم، ولی چون عالمت ندارد، نمی بینیم! تی یک نانوائی پیدا می کنیم به شهری وارد می شویم به سخ

 است  بهترین مکان برای نام نویسی روی شیشه مغازه است و بهترین رنگ برای نام نویسی، رنگ قرمز 

 . تولید کنندگان نان کامل کشور عضو باشگاه)...( نانوایی : کاش می شد روز روی همه شیشه های نانوائی های کشور بنویسیم

http//:www.iana.ir/fa/news/51/01505-%D%0 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۸: تاریخ

  بازدبازد  های آمریکایی رنگ و طعم میهای آمریکایی رنگ و طعم می  سسسسهای ایرانی در رقابت با های ایرانی در رقابت با   سسسس/ / رد پای سس هاینز در بازار ایرانرد پای سس هاینز در بازار ایران

های  های داخلی از باالترین استاندارهای جهانی برخوردار است، صدور مجوز برای یکی از سس در حالی که طعم و کیفیت سس

 .تر متوقف شود ها به کشور وارد شده است، باید هرچه سریع تولیدی کمپانی هاینز که توسط هلندی

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ع غذایی امروز در گفتمدیره کانون صنای عضو هیأت

 .تواند تهدید فعالی برای صنایع غذایی کشورمان باشد حالی واردات سس هاینز از طریق هلند مجوز واردات گرفته است که می

ها و  توانند باعث ضرر و زیان گسترده به شرکت تر می شده ارزان تمامعلت قیمت  های وارداتی به سس: احمد آزادمرد افزود

های داخلی به مراتب بهتر از نوع وارداتی آن  های صنایع غذایی تولید داخل کشور محسوب شوند، با این حال کیفیت سس کارخانه

 .است

فزایش یافته وحجم قابل توجهی از مواد اولیه درصد ا 01از آنجا که تعرفه واردات روغن خوراکی از چهار به : وی خاطرنشان کرد

شده سس افزایش یافته و در این شرایط رکود و کاهش قدرت اقتصادی  دهد؛ لذا قیمت تمام تأمین سس را نیز روغن تشکیل می

 .های هلندی نیز بازار را تهدید دوباره خواهد کرد مردم واردات سس

ها فرصت صادرات افزایش پیدا کند، نه اینکه در نخستین مجال واردات  رفع تحریم رود پسابرجام و انتظار می: آزادمرد ادامه داد

 .صنایع غذایی غیرضروری وارد کشور شود

های آمریکایی که از طریق هلند وارد کشور شده است، توسط کانون صنایع غذایی و  ممنوعیت واردات سس: وی تصریح کرد

 .ها در حال پیگیری است سندیکای کارخانه

های غذایی آمریکایی  یک شرکت تولید فرآورده( Heinz)یا همان هاینز ( H .J .Heinz Company)هاینز . جی. انی اچکمپ

این شرکت توسط هنری . قرار دارد( Pennsylvania)ایالت پنسیلوانیا ( Pittsburgh)است که دفتر مرکزی آن در پیتسبورگ 

 .تأسیس شد 0000در سال ( Henry Heinz)هاینز 

هانیز در حال حاضر رتبه نخست تولید سس کچاپ را در آمریکا با . شود کشور عرضه می 011محصوالت این شرکت در بیش از 

 .درصد در اختیار خود دارد 51سهم بازار بیش از 

ست که این برگرفته از این ا 55این عدد . کند های خود استفاده می بندی روی بسته "گونه 55"این شرکت از شعار  0054از سال 

 ./کند محصول تولید می 41پرداخته، اما در حال حاضر شرکت بیش از  محصول می 55شرکت در آن زمان به تولید 

/news/fa/ir.iana.www//:http01564D%/0%B0%D0%D%-AF5% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۰۸۱اسفند  ۵۹: تاریخ

  تولید مایونز با روغن آووکادوتولید مایونز با روغن آووکادو

محققان با استفاده از روغن آووکادو، مایونز تولید کردند که در این اکتشاف به جای روغن سویا، روغن ذرت و کانوال، از روغن 

 .آووکادو در فرموالسیون مایونز استفاده شده است

تولید کردند که در این اکتشاف به جای روغن سویا، روغن ذرت و کانوال از روغن محققان با استفاده از روغن آووکادو، مایونز 

 .آووکادو در فرموالسیون مایونز استفاده شده است

 Food به گزارش ایانا به نقل از واحد فنی و تحقیقات انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، بر اساس گزارش منتشر شده در سایت

Navigator از روغن آووکادو مایونز تولید کردند در این اکتشاف به جای روغن سویا، روغن ذرت و کانوال از  محققان با استفاده

 .روغن آووکادو در فرموالسیون مایونز استفاده شده است

 5اسید چرب امگا . این اسید های چرب مفید در روغن زیتون نیز وجود دارند. است 5روغن آووکادو سرشار از اسیدهای چرب امگا 

 . سالمت قلب و پیشگیری از بیماری های قلبی مؤثر است در

محققان معتقدند می توان از این روغن در فرموالسیون انواع محصوالت غذایی استفاده کرد و از خواص سالمتی بخش آن بهره 

 مندشد

/news/fa/ir.iana.www//:http14005D%/0%D%AA5% 
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 علوفه

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  ماه پرداخت نشد ماه پرداخت نشد   55مطالبات کشاورزان پس از مطالبات کشاورزان پس از / / کارانکاران  میلیارد تومانی دولت به ذرتمیلیارد تومانی دولت به ذرت  6262بدهی بدهی 
کاران خوزستانی پرداخت نشده که  میلیارد تومان از مطالبات سال گذشته ذرت 61: معاون شرکت پشتیبانی امور دام گفت

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  عباس والوزی در گفت. امیدواریم با تخصیص آن هر چه زودتر بدهی کشاورزان پرداخت شود

کاران  پول ذرت متاسفانه هنوز موفق به پرداخت: کشاورزان خوزستانی گفت  تدرباره پرداخت پول خرید تضمینی ذر فارس

 .ایم، زیرا اعتبار آن تخصیص نیافته است خوزستانی نشده

به محض دریافت تخصیص اعتبار،  :افزود این موضوع در حال پیگیری است، معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه

ها سال گذشته برای اولین بار و به صورت آزمایشی در  خوزستانی  والوزی با بیان اینکه ذرت  .شود کاران پرداخت می ذرت پول

هنوز موفق به اخذ  اند، اما کاران پول فروش ذرت را از بورس کاال دریافت کرده به دنبال این اقدام ذرت :بورس کاال عرضه شد، گفت

 .اند دهنش التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس و نرخ تضمینی مابه

سال گذشته  ها پول خرید تضمینی ذرت سایر استان: التفاوت باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد وی با بیان اینکه این مابه

 .کاران خوزستانی هنوز پرداخت نشده است از مطالبات ذرت به طور کامل به کشاورزان پرداخت شد، اما بخشی

کاران خوزستانی  مطالبات ذرت: هزار تن ذرت در بورس کاال عرضه شد، گفت 051اینکه  معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان

 .میلیارد تومان آن پرداخت شده است 01میلیارد تومان بوده که  41 بابت فروش این محصول از دولت

مطالبات کشاورزان هم ها به نرخ تضمینی خریداری شد که تمام  هزار تن ذرت در سایر استان 001سال گذشته : وی بیان داشت

  .ذرت در بورس کاال امسال این طرح به خوبی اجرا شود عرضه امیدوارم با رفع معایب و اشکاالت اجرای :والوزی گفت.پرداخت شد

ماه از فروش این محصول توسط کشاورزان و عرضه آن  5معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت 

 .امیدواریم هر چه زودتر مطالبات کشاورزان پرداخت شود: شود، گفت اال، باالخره چه زمانی پول کشاورزان پرداخت میدر بورس ک

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551001110000 
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 علوفه
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

  شودشود  وری کشاورزی امروز در بورس کاال عرضه میوری کشاورزی امروز در بورس کاال عرضه می  تن جوی دامی قانون بهرهتن جوی دامی قانون بهره  ۳222۳222

 .شود وری کشاورزی، امروز در بورس کاالی کشاورزی عرضه می هزار تن جوی دامی قانون بهره سه

 .شود میوری کشاورزی، امروز در بورس کاالی کشاورزی عرضه  هزار تن جوی دامی قانون بهره سه

وری کشاورزی امروز در بورس کاالی  هزار تن جوی دامی قانون بهره ، سه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن گندم دروم از انبارهای چند استان به همراه  511هزار و  یک 55خرداد  00شنبه  همچنین امروز سه. شود کشاورزی عرضه می

تن جو دامی روسیه نیز امروز در سبد  011همچنین . شود کنجاله در تاالر کشاورزی بورس کاال عرضه میهزار تن سویا و انواع  00

 .عرضه قرار دارد

برند و در صورتی که محصول قیمت  وری کشاورزی، کشاورزان محصول خود را روی تابلو بورس می قانون بهره 00بر اساس ماده 

 01درصد بهای محصوالت،  51ولت در بورس معامله شود، عالوه بر دریافت سریع شده از سوی د کمتر از قیمت تضمینی اعالم

 ./درصد دیگر را دولت متعهد شده ظرف دو هفته به کشاورزان پرداخت کند

/news/fa/ir.iana.www//:http01550/0111D%-0%D%AA5% 
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 قارچ

 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۸ک شنبه 

  خواهد خواهد   بخش کشاورزی، هواپیمای باری میبخش کشاورزی، هواپیمای باری می/ / عرضه قارچ فاسد و جعل هولوگرام برندهای معتبر در بورسعرضه قارچ فاسد و جعل هولوگرام برندهای معتبر در بورس

های بلنچ فاسد و جعل برچسب و هولوگرام برندها  های تاریخ مصرف گذشته و قارچ بورس غیررسمی قارچ با عرضه قارچ< کشاورزی

ای به مراجع قضایی،  کنندگان شده است؛ لذا انجمن طی نامه دهندگان و تهدید امنیت غذایی مصرف و زیان پرورشباعث ضرر 

 .شهرداری و وزارت بهداشت، خواستار ساماندهی آن شده است

رت بهداشت ای به وزا انجمن طی نامه: دهندگان قارچ خوراکی کشور با اعالم این خبر گفت مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .و درمان و همچنین شهرداری تهران خواستار ساماندهی بورس غیررسمی قارچ واقع در زیر پل ستارخان شده است

بورس غیررسمی قارچ فعال در ستارخان باعث تعیین نامناسب قیمت و تحمیل ضرر و زیان به : محمدحسن افشار افزود

شود که  تومان در این بورس عرضه می 011دو و سه به قیمت دوهزار و تولیدکنندگان شده است؛ به این معنا که قارچ درجه 

 .قابلیت خوراکی خود را از دست داده است

 جعل هولوگرام برندهای معتبر در بورس قارچ

از آنجا که هیچ نظارتی در بورس قارچ وجود ندارد، برخی از فعاالن بورس اقدام به اسالیس قارچ در ماشین و : وی خاطرنشان کرد

 .کنند های معتبر تولیدی عرضه می بندی و با جعل هولوگرام و برندهای شرکت به شکلی دستی کرده و آن را بسته

ها  انجامد، بلکه با اعتبار و جایگاه قانونی شرکت دهندگان می تنها به ضرر و زیان پرورش ها نه جعل برچسب شرکت: افشار ادامه داد

 .کند نیز بازی می

 ه فاسد در بورس قارچشد توزیع قارچ بلنچ

گرفته در این بورس غیررسمی  دهندگان قارچ خوراکی کشور با اشاره به تخلفات صورت مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

اند، با قیمت نازلی عرضه  در این مکان که قابلیت مصرف خود را از دست داده( پخته نیمه)شده  های بلنچ همچنین قارچ: تصریح کرد

 .تهدیدکننده سالمت جامعه هستند شوند که می

کنندگان وارد  دهندگان قارچ و مصرف های فراوانی به پرورش اثر سوءفعالیت بورس غیررسمی قارچ تاکنون صدمه: وی یادآور شد

کرده است که این انجمن بدینوسیله از وزارت بهداشت و درمان و همچنین شهرداری تهران برای ساماندهی این محیط یاری 

 .هدخوا می

 خواهد کشاورزی هواپیمای باری می

 .صادرات قارچ و محصوالت کشاورزی برای توسعه نیازمند تجهیز ارگان حمل و نقل هوایی است: افشار تأکید کرد

کنند که تعداد مسافران آنها به اصطالح  های قارچ می در حال حاضر در صورتی هواپیماها اقدام به انتقال محموله: وی اظهار داشت

 .شوند های قارچ بارگیری نشده و داخل فرودگاه باقی مانده و فاسد می نشده باشد؛ در غیر این صورت محمولهفول 

انجمن طی مکاتباتی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خواستار اختصاص هواپیماهای باری به : افشار همچنین گفت

 .بخش کشاورزی شده است

 نیست دبی، بازار طالیی برای قارچ

ها برای جایگزینی بندر صحار به  دهندگان قارچ خوراکی کشور با اشاره به رایزنی عمانی مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

هزار تن قارچ بوده که رقم  5بر اساس آمار فائو، میزان واردات قارچ به بندر دبی در سال میالدی گذشته هشت تا : جای دبی افزود
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 .چندان باالیی نیست

کشور عمان نیز یک شرکت و مزرعه تولید قارچ دارد؛ لذا بازار خلیج فارس و ترانزیت کاال از این بندرگاه، سود : وی خاطرنشان کرد

 .اقتصادی چندانی برای ایران ندارد

 درصدی تولید قارچ کشور 01افزایش 

 .است درصدی تولید قارچ در سال جاری 01برآوردها حاکی از افزایش : افشار ادامه داد

هزار تن در سال جاری برسد  051هزار تن سال گذشته به بیش از  001رسد حجم تولید قارچ کشور از  نظر می به: وی تصریح کرد

 .و روند افزایش تولید باید با سازماندهی بازار و هموار ساختن خطوط صادراتی مدیریت شود

ی در بازار داخلی شد و باید از ظرفیت افزایش تولید و مانورهای افزایش تولید سال گذشته نیز باعث مشکالت: افشار یادآور شد

 .صادراتی کمک گرفت

 تومان رسید 4111قارچ به 

قیمت قارچ در بازارهای : دهندگان قارچ خوراکی کشور با اشاره به قیمت قارچ تأکید کرد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .کننده و هواساز نداشتند، افزایش یافت ی از تولیدکنندگان که سیستم خشکداخلی همزمان با افزایش دما و خارج شدن برخ

پا، حجم تولید روند نزولی گرفت و قیمت قارچ تا پنج تا  با از چرخه خارج شدن تولیدکنندگان خرده: وی در پایان اظهار داشت

 .هزار تومان افزایش یافته است شش

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=04dd05ce4a40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=26dd17ce6a68


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

931 
 

 گل و گیاهان صنعتی

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  برابر شدن قدرت رویشی گل محمدی به روش کشت بافتبرابر شدن قدرت رویشی گل محمدی به روش کشت بافت  66
شود، با توجه به جلوگیری از انتقال هر نوع بیماری،  سال اخیر در کشورمان استفاده می 0روش کشت بافت گل محمدی که در  

 6یک روش مناسب علمی برای توسعه کشت و افزایش تولید گل محمدی است و گل دهی آن نسبت به روش پاجوش و قلمه هم 

گونه گیاهی وجود دارند که از  011سرخیان 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 بهداشتی، دارویی و غذایی استفاده می

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  رکیه و بلغارستان به کشت و کار گل محمدی و تولید اسانس آن در سه کشور ایران، ت.حال افزایش است

 .استراتژیک مطرح بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است

 .شود بندی می توقع طبقه گل محمدی به دامنه وسیعی از شرایط اقلیمی سازگار بوده و ازجمله گیاهان کم

نا، دانشمند ایرانی در قرن چهارم هجری، از بوعلی سی. سال پیش بر می گردد 0511استفاده از گل رز معطر در ایران به بیش از 

 .این گیاه گالب استخراج کرده و مورد استفاده دارویی قرار داده است

 .شده است اند که به کشورهای چین و هند صادر می یکی از اقالم تجاری ایران عنوان کرده نگاران گالب را تاریخ

هزار هکتار سطح کشت این گیاه  01تولید گل محمدی است که از  ی مطرحایران به عنوان یکی از کشورها: 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 05

 .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 رویشی نهال رشد: 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 اقتصادی های تکثیر همچون پاجوش و قلمه های کشت بافتی نسبت به سایر روش کاشت نهال

های کشور آغاز شده و نتایج مثبتی  با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در برخی از استان بکارگیری کشت بافت گل محمدی اخیرا

ها از  به گل نشستن زیر یک سال طرح کشت بافت گل محمدی در برخی از استان: افزاید این گزارش می.هم از آن حاصل شده است

در این روش غالبا پس از دو سال گل  کشت بافت است، زیرا  های استفاده از روش از موفقیت بختیاریجمله چهار محال و 

تکنیک کشت بافت : عبدالرضا کاوند معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر گفت.شود می برداشت

محمدی را  توان گل ارد، به طوری که در این روش میهای بیشتری د های قبلی از جمله پاجوش برتری محمدی نسبت به روش گل

کشت گل محمدی به روش پاجوش با توجه به کم آبی مناسب نیست، زیرا برای کاشت : وی افزود.نهایت تکثیر کرد به تعداد بی

 .اولیه نیاز به آبیاری بسیار دارد و در عین حال از ناگیرایی قابل توجهی برخوردار است

های  ها از فنوتیپ و ژنوتیپ یکسان برخوردار نیست و در صورت انتقال به شهر یا استان 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

 .اسایی و تکثیر استها قابل شن شوری و همچنین مقاوم به آفات و بیماری

http://www.farsnews.com/
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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

در مجموع عدم محدودیت در تولید، تولید گیاهان یکنواخت، عاری بودن گیاه از : کاوند اظهار داشت.کننده و بیماری است آلوده

 .های برتر گیاه مادری به گیاه تولیدشده از جمله خصوصیات روش کشت بافت است کننده و انتقال مزیت مل آلودهعوا

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551010111006 
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 گندم

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

درصد درصد   8585میلیون تن تا کنون و پرداخت میلیون تن تا کنون و پرداخت   0.۳0.۳خرید خرید / / میلیون گندم در سال زراعی جاریمیلیون گندم در سال زراعی جاری  0۳0۳بینی تولید بینی تولید   پیشپیش

  مطالبات گندمکارانمطالبات گندمکاران
: میلیون تن گندم تولید شود، گفت 00شود، امسال حدود  بینی می مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیش 

به گزارش خبرنگار اقتصادی . میلیون تن گندم مازاد به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شود 01شود  بینی می همچنین پیش

مراسم افتتاحیه باشگاه کشاورزان شرکت ، اسماعیل اسفندیاری مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی امروز در خبرگزاری فارس

های سیستان و بلوچستان،  برداشت گندم در استان: خدمات حمایتی کشاورزی که در قزوین برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت

وی با بیان اینکه سطح .های سمنان و گلستان در حال انجام است هرمزگان، بوشهر، دشت عباس، جیرفت، جنوب کرمان و استان

هزار تن گندم به نرخ  ۳22میلیون و  0تاکنون : میلیون هکتار بوده است، گفت 4یر کشت گندم در سال زراعی جاری ز

 .تضمینی از کشاورزان خریداری شده است

درصد رشد در خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه  0036برداشت گندم تا اواسط شهریورماه ادامه دارد و تاکنون : وی افزود

 .گذشته روی داده استسال 

کنیم که در سال جاری زراعی  بینی می با توجه به شرایط آب و هوایی پیش: مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .میلیون تن به صورت تضمینی خریداری شود 01میلیون تن گندم تولید و  00

 .ته شده استدرصد مطالبات گندمکاران تاکنون پرداخ 85 :اسفندیاری بیان داشت

 .اولویت ما تأمین نیاز داخلی است: وی در مورد صادرات گندم نیز اظهارداشت

اسفندیاری همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه وضعیت تولید گندم استان خوزستان با توجه به سیلی که در 

 04هزار تن در سال  001د گندم در این استان یک میلیون و باالترین میزان تولی: ابتدای سال به وقوع پیوست، چگونه است؟ گفت

هزار تن گندم مازاد به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شده  011بود، اما امسال از آغاز فصل برداشت تاکنون یک میلیون و 

 .هم فراتر رودهزار تن  051کنیم تولید این استان از یک میلیون و  بینی می پیش: مجری طح گندم بیان داشت.است

امروز با عضویت رسمی عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در باشگاه کشاورزان شرکت خدمات : افزاید این گزارش می

 .اندازی شد حمایتی کشاورزی، این باشگاه افتتاح و راه

 .ه زراعی و باغی راه اندازی شدباشگاه کشاورزان به منظور ارائه خدمات کم هزینه و یکپارچ 0555همچنین سامانه تلفن گویای 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551000111545 
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 گندم
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  گندمگندمدرصدی خرید تضمینی درصدی خرید تضمینی   ۳0۳0رشد رشد / / میلیون تن گذشتمیلیون تن گذشت  00خرید تضمینی گندم از خرید تضمینی گندم از 
درصد افزایش در مقایسه با زمان مشابه  00براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با  

 . میلیون تن رسید 0سال گذشته به 

هزارتن  004میلیون و  0برداشت تا امروز بیش از  وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای فصل به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گندم کشاورزان خریداری شده است

 505میلیارد تومان است که تاکنون بیش از یک هزار و  500بر پایه این گزارش،ارزش گندم خریداری شده بیش از دو هزار و 

 .میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده است

هزارتن بیشتر میزان گندم را از  045هزارتن و ایالم با  065هزارتن،فارس با  050با یک میلیون و  تاکنون،استان های خوزستان

 .اند کشاورزان خریداری کرده

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00551010110055 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  ۳22۳22مرغداران به ازای تولید هر کیلو مرغ مرغداران به ازای تولید هر کیلو مرغ / / تقاضای مرغ در ماه رمضان نسبت به سال قبل کاهشی خواهد بودتقاضای مرغ در ماه رمضان نسبت به سال قبل کاهشی خواهد بود

  کنندکنند  تومان ضرر میتومان ضرر می
درصدی تقاضای مرغ در ماه  01بینی 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،

که برای تنظیم بازار ماه اعالم کرده  با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام 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  01ور متوسط حدود طبق روال سالهای قبل درماه مبارک رمضان به ط: 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

 .درصد است 01حدود  امسال

درصد افزایش قیمت داشته  0ن است، حدود در صورت افزایش تقاضا گوشت مرغ در ماه مبارک رمضان ممک: یوسفی بیان داشت

تومان عنوان کرد و  011هزار و  4هزار تا  4بار شهر تهران بین  وی قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را در میادین میوه و تره.باشد

ده و با میلیارد تومان مشوق صادراتی به مرغ هر چه زودتر مشکل مرغداران حل ش 011تر  امیدواریم با اختصاص سریع: افزود

 .کننده ضرر و زیان کمتری را متحمل شوند 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

 011کنندگان  ید هر یک کیلوگرم مرغ، تولیدها در حال حاضر به ازای تول با افزایش نسبی قیمت: شدند، گفت ضرر متحمل می

 .کنند تومان ضرر می

پایین بودن قدرت خرید مردم منجر به کاهش : و تقاضا عنوان کرد و گفت وی این ضرر و زیان را ناشی از عدم تعادل بین عرضه

 .تتقاضا شده، ضمن اینکه عدم رقابت در بازارهای صادراتی هم مانع جدی خروج مرغ مازاد کشور اس

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

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551010111404 
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 ماشین آالت
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 متفرقه

 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

  به زبان فارسیبه زبان فارسی« « فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهامفیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام»»انتشار کتاب انتشار کتاب 

: چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی گفتتقدیر در بیست و  اثر شایسته « فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام»مترجم کتاب 

 .ها استفاده کنند ها و یادداشت دهند از نُت توجهند و ترجیح می شوربختانه دانشجویان ایرانی به منابع انگلیسی بی

تقدیر در بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال  اثر شایسته « فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام»مترجم کتاب 

ها  ها و یادداشت دهند از نُت توجهند و ترجیح می شوربختانه دانشجویان ایرانی به منابع انگلیسی بی: اهی گفتدانشگ

 .استفاده کنند

استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و مترجم کتاب « پور دکتر وهاب بابا»، (ایبنا) به گزارش خبرگزاری کتاب ایران 

تقدیر در بیست و چهارمین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی درباره انتخاب این   اثر شایسته« کانینگهامفیزیولوژی دامپزشکی »

حالی که دانشجویان  است، در« فیزیولوژی گایتون»یکی از منابع اصلی دانشجویان رشته پزشکی : کتاب برای ترجمه اظهار کرد

؛ بنابراین ترجمه این اثر را با مشارکت دو تن از دانشجویان سابقم با هدف رشته دامپزشکی از وجود منبع مشابهی برخوردار نبودند

 .جبران کمبود منبع فارسی در رشته دامپزشکی صورت دادم

با متن روان یک سال پیش از سوی موسسه انتشارات دانشگاه تهران در اختیار « فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام»کتاب : وی افزود

ور قطع جای خالی آن در  ط  های بالینی اشاره کرده که به  نویسنده در این اثر به جنبه. شکی قرار گرفته استدانشجویان رشته دامپز

  .شد بین منابع اصلی دانشجویان دامپزشکی احساس می

فیزیولوژی »منبع با توجه به نیاز مبرم دانشجویان دامپزشکی به : های دانشگاهی ادامه داد پور با انتقاد از شمارگان اندک کتاب بابا

 .نسخه به انتشار این کتاب اقدام کرده است 011، موسسه انتشارات دانشگاه تهران در شمارگان «دامپزشکی کانینگهام

عنوان کتاب جامع منتشر  صفحه به 011طول انجامید و در   ترجمه این اثر دو سال به: این متخصص فیزیولوژی غدد آندوکرین گفت

منبع « فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام»های کم حجم، تصمیم دارم تا از کتاب  دانشجویان به مطالعه کتاببا توجه به تمایل . شد

 .کوچکی ارائه کنم که تا سال آینده منتشر خواهد شد

منبع اصلی  «فیزیولوژی دامپزشکی کانینگهام»پیش از انتشار کتاب : پور درباره فقر منبع در حوزه دامپزشکی اظهار کرد بابا

برای تهیه این کتاب  برداری از مباحث مطرح شده در طول ترم بود، اما با وجود این مساله دانشجویان نویسی و نت دانشجویان جزوه

 .هستند  با مشکل مواجه

منابع متاسفانه دانشجویان ایرانی به : توجهی دانشجویان به منابع زبان اصلی افزود این استاد تمام دانشگاه تهران با انتقاد از بی

شود، بنابراین اگر  محقق از دل آموزش متولد می. ها استفاده کنند ها و یادداشت دهند از نُت اند و ترجیح می توجه انگلیسی بی

 .داری نیز نخواهیم داشت آموزش مطلوب جریان نداشته باشد، تحقیق ریشه

رسد که تحقیقات کاربردی در حوزه علوم  نظر می به: وی درباره وضعیت تحقیقات کاربردی در حوزه علوم دامپزشکی ادامه داد

هدف اصلی در . گیرد های دامپزشکی کم و بیش صورت می  هایی از جمله سازمان دامپزشکی کشور و دانشکده دامپزشکی در نهاد

 .شود ثروت میها در دراز مدت منتج به  های کاربردی تولید ثروت است، اما باید توجه داشت که در حوزه علوم پایه پژوهش پژوهش
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. هستم« فیزیولوژی رفتار»در حال حاضر مشغول تالیف کتابی با عنوان : پور درباره اشتغال فعلی خود در حوزه نشر گفت بابا

جنسی، خواب و   ای، سه دهه در موضوعات رفتار تغذیه. فارمولوژیست و روانشناسان از جمله مخاطبان اصلی این کتاب هستند

 .است  سال پژوهش 01نتیجه این « فیزیولوژی رفتار»و یادگیری مشغول مطالعه هستم و کتاب  بیداری، اضطراب، حافظه

/news/fa/ir.iana.www//:http01544D%/0%A5%D5%04%D0%%AA 
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 متفرقه

 آیانا - 0055خرداد  00: تاریخ

بازدید برنده جایزه بین المللی یونسکو و رییس آکادمی فرهنگستان علوم پاکستان از پژوهشکده بازدید برنده جایزه بین المللی یونسکو و رییس آکادمی فرهنگستان علوم پاکستان از پژوهشکده 

  بیوتکنولوژی کشاورزیبیوتکنولوژی کشاورزی

 .زبتاخان شینواری دانشمند پاکستانی و رییس آکادمی فرهنگستان علوم پاکستان از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کرد

 6شنبه  شینواری طی سفر اخیر خود به ایران و دیدار با فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در روز سه پروفسور

خرداد طی بازدیدی از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و آشنایی با اعضای هیأت علمی و پژوهشی از نحوه فعالیت 

الیت های تحقیقاتی در این پژوهشکده را ستودنی و تحقیقات این واحد پژوهشی ابراز خرسندی نموده و مجموعه فع

 . خواند

به گزارش ایانا از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پروفسور شینواری متخصص در حوزه مهندسی ژنتیک و 

بیوتکنولوژی کشاورزی و برنده چهارمین دوره جایزه بین المللی اخالق در علم ابن سینا است و ریاست فرهنگستان علوم پاکستان و 

توان به  های ارزنده وی میاز تحقیقات و پژوهش . دانشگاه اسالم آباد را بر عهده دارد "اعظم قائد "دپارتمان بیوتکنولوژی دانشگاه

 .فعالیت در حوزه ایمنی زیستی، توسعه برنامه های آموزشی در حوزه اخالق در علم و هدایت چندین پروژه دانشجویی اشاره کرد

شترک بین دو کشور خبر داد و پیشرفت های علمی تکنولوژیک ایران از وجود نقاط م "کوهات "استاد دانشگاه علم و بیوتکنولوژی

 همکاری های دوجانبه بین دو کشور دوست و همسایه جهت راهبرد هدف: را در این زمینه را شایسته تقدیر دانست و اذعان داشت

و فنی بین المللی مراکز همچنین در این بازدید پروفسور شینواری بر توسعه همکاری های علمی . های پژوهشی بیشتر شود

 .تحقیقاتی و دانشگاه های ایران و پاکستان تاکید داشت

وی از نقش بانوان محقق ایرانی در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی نیز تقدیر کردند و از برنامه بازدید محققان پژوهشکده 

های دوجانبه از جمله  نشست شامل همکاری اهداف مطروحه در. بیوتکنولوژی از مراکز پژوهشی پاکستان نیز استقبال کردند

های انسانی، تبادل دانشجویان مقطع دکتری بین دوکشور، کاهش اثرات سوء تغییر اقلیم و انجام پروژه افزایش سطوح کیفی نیرو

های یدهای تحقیقاتی مشترک در زمینه افزایش تحمل گیاهان به تنش های محیطی، برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر و بازد

 ./ دوجانبه از موسسات و مراکز تحقیقاتی دو کشور بود که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

http//:www.iana.ir/fa/news/00100%/D%0A%0D%0A%5D%0B 
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 مرکبات
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه ، 

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  ها در محصوالت کشاورزی ها در محصوالت کشاورزی   لزوم استاندارد سازی حد مجاز آالیندهلزوم استاندارد سازی حد مجاز آالینده
کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد با بیان اینکه یکی از موارد لزوم مصرف کود براساس آزمون خاک، نسخه  مدیر

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

 . باشد

به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، محمد شجاع الدینی در مورد وضعیت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

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

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

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

کیلوگرم در هکتار است  006متوسط جهانی مصرف کود : محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزی افزود مدیر کل دفتر

 .کیلو گرم در هکتار است 00در حالی که این رقم برای ایران 

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

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

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

بنابراین در صورت تأمین کود مورد نیاز و با کیفیت همراه با مواد اولیه کودی خالص باید متناسب  :افزودوی .نیاز هر محصول باشد

با بیان اینکه، کود توزیع شده در مزارع باید بر  کل دفتر محیط زیست و سالمت غذا مدیر.با نیاز مناطق مختلف توزیع و مصرف شود

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

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

اینکه امکان افزایش کود همراه با تولید شجاع الدینی، ضمن اشاره به .گیرد نویسی و تعیین مقدار نوع و زمان مصرف کود صورت می

های  آزمایشگاه)های تجزیه خاک، آب و گیاه  در این راستا آزمایشگاه :محصول سالم بیشتر در کشور وجود دارد، بیان داشت

صرف که در نقاط مختلف کشور پراکنده هستند، از جمله ابزارهای الزم برای انجام این مهم است، همچنین توزیع، م( خاکشناسی

 .ترین دالیل کارایی پایین مصرف کود حتی بد مصرفی آن در کشور است نامناسب و بدون توجه به توصیه علمی از مهم

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

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

 .اجزای ناسالمی همچون فلزات سنگین است

بر اساس : درصد افزایش دهد، اظهار اشت 51تا  01تواند عملکرد محصول را  وی در مورد مصرف بهینه کودهای شیمیایی که می 

ش کشاورزی و منابع طبیعی، مصرف کود باید بر اساس نسخه تجویزی بر مبنای وری بخ ماده ششم قانون افزایش بهره 5تبصره 

اند  به عنوان یکی از ارکان مهم مصرف بهینه کود هنوز نتوانسته "ها آزمایشگاه"وی با اشاره به اینکه، .نتایج تجزیه خاک و گیاه باشد

وصی و وجود الزامات قانونی بنا به دالیل مختلف این آزمایشگاه خص 051با وجود بیش از : نقش خود را ایفا کنند، عنوان کرد

های خصوصی از جمله سازمان  در این زمینه نیاز است بخش: شجاع الدینی، تاکید کرد.اند ه ها جایگاه خود را پیدا نکرد آزمایشگاه

کنندگان همچنین بسیج های تولید ها و تشکل های تولیدی، اتحادیه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین تعاونی

 .مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی حساسیت بیشتری به این مسائل نشان دهند
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شود از کودهای ثبت و تایید شده توسط وزارت جهاد کشاورزی استفاده  به تولیدکنندگان بخش کشاورزی توصیه می: وی افزود

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

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

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

 .کنند
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  غربی با حضور وزیر جهاد کشاورزی غربی با حضور وزیر جهاد کشاورزی   های بخش کشاورزی آذربایجانهای بخش کشاورزی آذربایجان  افتتاح پروژهافتتاح پروژه
های بخش کشاورزی این استان با حضور وزیر جهاد کشاورزی خبر  غربی از افتتاح پروژه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان

های سازمان جهاد کشاورزی  اح همزمان پروژهوگو با خبرنگار فارس در ارومیه از افتت زاده امروز در گفت اسماعیل کریم. داد

 .آذربایجان غربی همزمان با سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی خبر داد

این : پروژه عمرانی، خدماتی، اقتصادی و تولیدی بخش کشاورزی هستند، تصریح کرد 040ها در قالب  وی با بیان اینکه این پروژه

زنی خواهند  برداری رسیده و یا کلنگ ین و در تمام شهرهای استان به صورت همزمان به بهرهها در شهر ارومیه به صورت نماد پروژه

برآورد ریالی این : ها، اذعان داشت ای این پروژه رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به مجموع اعتبار هزینه.شد

 .گذاری هستند های سرمایه شامل پروژه ها میلیارد ریال است که بخشی از این پروژه 060ها  پروژه

ها در فاز یک طرح تجمیعی آبیاری تحت فشار سازمان جهادکشاورزی در محل روستای تازه  این پروژه: این مسؤول خاطرنشان کرد

 .برداری خواهند رسید کند قشالق ارومیه به بهره

هزار و  0ها برای  برداری از این طرح با بهره: ها، اظهار داشت پروژهبرداری رسیدن این  های اجرا و به بهره زاده با اشاره به مزیت کریم

 .شود نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی فراهم می 050

های آب و خاک، تولیدات دامی، صنایع  های قابل افتتاح در بخش پروژه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اعالم کرد

 .اورزی، تولیدات گیاهی هستندتبدیلی و تکمیلی کش
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  داروییداروییواگذاری زمین به مردم برای کشت گیاهان واگذاری زمین به مردم برای کشت گیاهان 
 . مدیرکل منابع طبیعی لرستان از واگذاری زمین به مردم برای کشت گیاهان دارویی در استان خبر داد 

آباد، شیرزاد نجفی یکشنبه شب در جلسه اقتصاد مقاومتی استان لرستان که به ریاست استاندار  از خرم خبرگزاری فارسبه گزارش 

کاشت و توسعه گیاهان : آباد برگزار شد، از دو پروژه استانی و یک پروژه ملی در قالب نیپا خبر داد و اظهار داشت تان در خرملرس

 .های استانی منابع طبیعی استان است دارویی با مشارکت مردم یکی از پروژه

ها همچنان در مالکیت منابع  شود، ولی زمین یاین طرح با واگذاری زمین از طرف منابع طبیعی به مردم آغاز م: وی ادامه داد

 .طبیعی هستند

پردازند و در صورت عدم این کار منابع  ها به کاشت گیاهان دارویی می مردم در این زمین: افزود مدیرکل منابع طبیعی لرستان

 .کند ها را صادر می طبیعی حکم خلع ید آن

در مناطق شمالی استان مانند شهرستان : مقدار آب کمی نیاز دارند، گفت این مسؤول با تاکید به اینکه کشت گیاهان دارویی به

 .توان به صورت دیک گیاهان را کشت کرد الیگودرز می

آباد عنوان پروژه دوم استانی منابع طبیعی در قالب نیپا نام  های پارک جنگلی مخمل کوه خرم نجفی از احداث و تکمیل زیرساخت

 .برد

 .ذاری زمین به مردم برای کشت گیاهان دارویی با مخالفت شدید دادستان استان مواجه شدالزم به ذکر است که واگ

 .ها باید با ادله کارشناسی به مردم واگذار شوند و قراردادها باید کنترل و نظارت شوند این زمین: سعید رازانی دادستان تاکید کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس – ۸۰/۵۰/۵۱:  تاریخ

  شود شود   ها اجرا میها اجرا می  طرح نظام نوین ترویج در تمام استانطرح نظام نوین ترویج در تمام استان  
کشور اجرا در حال اجراست، سال آینده در تمام  استان 00طرح نظام نوین ترویج که اکنون در : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . آید ها به اجرا در می استان

از بجنورد، اسکندر زند بعد از ظهر امروز در نشست با مدیران سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها به اجرا در  استان کشور اجرا در حال اجراست، سال آینده در تمام استان 00اکنون در  طرح نظام نوین ترویج که: بیان دشت

 .وزارت جهاد کشاورزی تمام تمهیدات و تدابیر الزم را برای اجرای طرح نظام نوین ترویج اندیشیده است: وی اظهار داشت.آید می

دولت به : ر لزوم افزایش سرمایه بانک کشاورزی تصریح کردرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با تدکید ب

 .این موضوع توجه و اهتمام خاصی دارد

برداران این بخش و در نتیجه  دهی این بانک به بهره تامین سرمایه الزم برای بانک کشاورزی باعث توسعه خدمات: وی گفت

 .های کشاورزی خواهد شد پیشرفت شاخص

رو   از این: یت تحقیقات و پژوهش در بخش کشاورزی در افزایش راندمان این بخش تصریح کردزند همچنین با برشمردن اهم

 .تر دنبال کنند صورت جدی ها و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه جهاد کشاورزی باید امر پژوهش و تحقیق را به موسسه

خوبی در این عرصه به اجرا  های خود را به امیدواریم بودجه پژوهشی بخش کشاورزی ارتقا یابد تا بتوانیم مأموریت: وی گفت

رو باید به این   پایه و اساس هر پیشرفتی تحقیقات و پژوهش است، از این: معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت.درآوریم

 .موضوع توجه خاصی شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  توان کشاورزی را اداره کرد توان کشاورزی را اداره کرد   های گذشته نمیهای گذشته نمی  با روشبا روش/ / عنصر اصلی سرمایه در کشاورزیعنصر اصلی سرمایه در کشاورزی  ۳۳جای خالی جای خالی 
بخش کشاورزی به : های جدی بخش کشاورزی است، گفت چالشمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آب و هزینه تمام شده 

 . برد صورت تاریخی از کمبود سرمایه رنج می

، عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم گشایش باشگاه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .برد و این نارسایی جدی ما است بخش کشاورزی به صورت تاریخی از کمبود سرمایه رنج می: گفت کشاورزان در قزوین

وقوع هر اتفاق اقتصادی، بستگی به این سه : وی با بیان اینکه سرمایه در دنیا شامل منابع مالی، تکنولوژی و مدیریت است، گفت

: شده است، اظهار داشت دی ما در بخش کشاورزی، آب و هزینه تماممعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه چالش ج.عامل دارد

 .وری کم است قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی به دلیل مسائل فنی و اقتصادی باالست و بهره

 .شود کننده و همچنین قاچاق می شده محصوالت کشاورزی منجر به آسیب به مصرف افزایش قیمت تمام: کشاورز بیان داشت

با توجه به منابع آبی، امکان توسعه کشاورزی را نداریم و باید با همین سطح زیرکشت : اره به منابع آبی کشور تصریح کردوی با اش

توان کشاورزی را اداره کرد و  های گذشته نمی امروز با روش: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد.وری باشیم به فکر افزایش بهره

 .پاک کنیم  اساسی است و باید فرضیات گذشته را از ذهنفضای جدید نیازمند تغییرات 

در گذشته به نوع کشت حساس نبودیم، االن هم از نظر منافع اقتصادی نباید حساس باشیم، ولی از لحاظ : کشاورز بیان داشت

 .منافع ملی باید حساسیت بسیار باالیی در کشت محصوالت کشاورزی داشته باشیم

انتظارات ما در شرایط جدید باید : وسعه کشت برنج و همچنین کشت چغندر بهاره نداریم، اظهار داشتوی با بیان اینکه امکان ت

های  کشاورز برای تهیه نهاده: اظهار داشت 0555اندازی باشگاه کشاورزان و سامانه گویای  معاون وزیر با اشاره به راه.دقیق باشد

 .کند و بدون مراجعه حضوری، پاسخ تمام تقاضاها و نیازهایش را دریافت کندترین زمان و راه را طی  مورد نیاز خود باید کوتاه

الزامات این جریان آن است که امکان حضور همه ذینفعان در یک میز مشترک فراهم شود و : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .برای این منظور، در یک سال گذشته مذاکرات متعددی با بانک کشاورزی انجام شده است

های مبادله هم کاهش  هر چقدر جریان نقدینگی را در جامعه کاهش دهیم، هزینه: معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

درصد جمعیت شاغالن کشور در  01، زیرا بخش کشاورزی، ضعیف، کوچک و غیرقابل اغماض نیست :کشاورز تصریح کرد.ِیابد می

مندی از خدمت  برای کارایی باشگاه کشاورزان و بهره: وی بیان داشت.ه گرفتتوان این بخش را نادید این بخش هستند، پس نمی

آن، اولین شرط، وجود اطالعات کافی در سامانه است که این اطالعات باید توسط وزارت جهاد و مشتریان و سایر ذینفعان کامل 

توانند پاسخ سؤاالت خود را از آن  ن میدر صورت تکمیل اطالعات این سامانه، کشاورزا: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت.شود

 .توانند به تکمیل اطالعات آن کمک کنند دریافت کنند، ضمن اینکه با بیان نظرات خود در سامانه، می

بنابراین، اگر کشاورز درخواست و نیازی داشته باشد، با مراجعه به سامانه مذکور متوجه خواهد شد که تقاضای خود را از : وی افزود

امروز با عضویت رسمی عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در باشگاه کشاورزان : افزاید این گزارش می.ین کندکجا تأم

 .اندازی شد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، این باشگاه افتتاح و راه

 .و باغی راه اندازی شد باشگاه کشاورزان به منظور ارائه خدمات کم هزینه و یکپارچه زراعی 0555همچنین سامانه تلفن گویای 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http00551000110105 
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 مصاحبه، سخنرانی،  بازدیدها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵: تاریخ

  برگزار می شودبرگزار می شود  همایش سراسری کشاورزی حفاظتی و تغییرات جهانی آب و هواهمایش سراسری کشاورزی حفاظتی و تغییرات جهانی آب و هوا

کاربردی امام  -خرداد ماه در مرکز آموزش عالی علمی 00همایش سراسری کشاورزی حفاظتی و تغییرات جهانی آب و هوا 

 .کرج برگزار می شود( ره)خمینی

کاربردی امام  -خرداد ماه در مرکز آموزش عالی علمی 00همایش سراسری کشاورزی حفاظتی و تغییرات جهانی آب و هوا  

 .کرج برگزار می شود( ره)نیخمی

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این همایش قرار است، برنامه طرح جامع کشاورزی حفاظتی برای 

 .هزار هکتار ، توسط معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی به طور رسمی ابالغ شود 411سال نخست در سطح 

ن همایش نیز آموزش، اطالع رسانی در زمینه ضرورت، اهمیت و نقش کشاورزی حفاظتی در تولید محصوالت و هدف از برگزاری ای

 .حفظ خاک با توجه به تغییرات جهانی آب و هوا اعالم شده است

ر کا( سیمیت)در این همایش دکتر دیوید مک هاو محقق برجسته کشاورزی حفاظتی از مرکز تحقیقات بین المللی گندم و ذرت 

 .آموزش مسووالن، مربیان و کشاورزان پیشرو را بر عهده خواهد داشت

موسسه های تحقیقاتی و صاحبان تکنولوژی و سازندگان ماشین های کشاورزی نیز در همایش سراسری کشاورزی حفاظتی و 

 .تغییرات جهانی آب و هوا شرکت می کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http01554D%/5%05%D5%05 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۱: تاریخ

  از غربت چینی تا شیر ترش هلندیاز غربت چینی تا شیر ترش هلندی

های خارجی بود،  کرد، حضور پررنگ شرکت نمایشگاه را به خود جلب ای که شاید نظر هر بازدیدکننده از  امسال نخستین تکانه

های داخلی پیشی گرفت و رکورد جدیدی را در تاریخ نمایشگاهی به نام خود ثبت  بار، تعداد آنها از شرکت که برای نخستین طوری به

 .کرد

 (:ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  -فخر  وحید زندی

آالت و صنایع وابسته امسال در حالی در محل دائمی  المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین نمایشگاه بینوسومین  بیست

ها، شر خود را از سر  فرما شده و سایه سنگین تحریم المللی تهران برگزار شد که فضای پسابرجامی در کشور حکم های بین نمایشگاه

 .بازرگانی خارجی کم کرده است

ای از تجارت را  های تازه شنبه ادامه داشت، دریچه آگروفود امسال که از دوشنبه هفته گذشته شروع شد و تا روز پنج یراننمایشگاه ا

البته اینکه سهم ایران در این تجارت چقدر است و تجار داخلی به . المللی بخش کشاورزی و صنایع غذایی گشود در مناسبات بین

تر کنند، پرسشی است که بسی جای  هایی به نقطه عطف نزدیک را با برگزاری چنین نمایشگاه توانند منحنی صادرات چه میزان می

 .تأمل دارد و پاسخ آن را در آینده باید جست

های خارجی بود،  کرد، حضور پررنگ شرکت ای که شاید نظر هر بازدیدکننده از نمایشگاه را به خود جلب  امسال نخستین تکانه

های داخلی پیشی گرفت و رکورد جدیدی را در تاریخ نمایشگاهی به نام خود ثبت  بار، تعداد آنها از شرکت ینکه برای نخست طوری به

عداد اند که در مقایسه با ت شرکت و واحد تولیدی خارجی در آخرین آگروفود ایران شرکت کرده 564که  دهند آمارها نشان می. کرد

های داخلی تنها  این در حالی است که شرکت. اند برابر داشته 035، رشدی حدود نمایشگاه سال گذشتهعددی آنها در  005

بدون . اضافه شده استشرکت به آنها 01واحد برسانند؛ به عبارتی فقط  501به  56برند در سال  511اند تعداد خود را از  توانسته

ها و باز شدن راه تجارت  های خارجی برای حضور در ایران، رفع تحریم ترین دلیل خیز شرکت توان ادعا کرد که مهم شک می

 .الملل است بین

همراه  ها در نمایشگاه صنایع غذایی ایران، موجی از افتخار و غرور را برای هر ایرانی به شاید در نگاه نخست، حضور پرشور خارجی

 .تواند کمی نگران کننده نیز به نظر برسد داشته باشد، اما پشت پرده این اتفاق، می

ما تنها برای فروش محصوالت ": آالت فعالیت داشت، به خبرنگار ایانا گفت های هلندی که در زمینه ساخت ماشین یکی از شرکت

 ".گذاری در این کشور نداریم های جهت سرمای ایم و هیچ برنامه خود در این نمایشگاه شرکت کرده

آالت خارجی در ایران بسیار زیاد است و از این رو فرصت مغتنمی برای آنها فراهم شده تا  وی مدعی بود که متقاضی واردات ماشین

 .فضایی جدید در راستای افزایش فروش، به روی آنها باز شود

اند، اما بعد از آن، چشمه این بازار  یزات بسیاری را به ایران فروختهها تجه از نظر مدیر فروش یک شرکت اسپانیایی، پیش از تحریم

حال، با سفید شدن وضعیت و فرو نشستن غبار تحریم، دوباره رود . خشکید و دیگر نتوانستند در این کشور حضور داشته باشند

 .واردات شروع به جوشیدن کرده و راه برای تجار اسپانیایی باز شده است

اند،  ها، فرصتی استثنایی برای ورود به ایران فراهم شده و به قول خودشان، بیش از اندازه سورپرایز شده هرچند از نظر اکثر خارجی

رونقی  ها کم نگاهی اجمالی به غرفه. آالت در داخل کشور، سرابی بیش نباشد اما شاید چنین اتفاقی برای تولیدکنندگان ماشین

ای از کشورهای  گذاشت و این در حالی بود که تولیدات داخلی، در هیچ مرحله ها را به نمایش می ابل خارجیهای ایرانی در مق غرفه

http://www.iana.ir/fa/news/30936
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های ایرانی حاضر در نمایشگاه نیز به این موضوع  یکی از شرکت. دیگر عقب نمانده و شاید در برخی موارد از آنها پیشی گرفته بودند

تر دارد، چه الزامی برای خرید از  ید داخلی مطلوب است و هم قیمتی پایینوقتی هم کیفیت تول": اشاره کرد و مدعی شد

آالت را به نمایش گذاشته  ها در زمینه ماشین هایی که آخرین تکنولوژی ها در غرفه البته تراکم بیشتر بازدیدکننده"هاست؟ خارجی

این بسیار . های روز دنیا داشت ه از آخرین دستگاههای ایرانی محصوالت نهایی برای استفاد بود، خود نشان از تمایل تولیدکننده

ها مجهز باشند، اما چه بهتر که در  وقتی است که صنایع مورد نیاز در حیطه کشاورزی، به جدیدترین تکنولوژی جای خوش

که حتی خالء حضور  طوری به. ها امسال در این نمایشگاه بسیار ضعیف بودند در مجموع، چینی.زمینه برند آنها نام ایران بدرخشد پس

ها و دیگر  ها، ترک ها، هلندی اما در مقابل، اسپانیایی. کرد هایشان، احساس غربت خاصی را به بازدیدکنندگان القا  مترجم در غرفه

ها با هیجان  حتی یکی از هلندی. کشورهای اروپایی، این نمایشگاه را بسیار جدی گرفته و به اصطالح، فکر همه جا را کرده بودند

ها کاشف به عمل آمد که منظور وی از شیرترش، همان دوغ  کرد که پس از پیگیری اصی از نوشیدن شیرترش در ایران تعریف میخ

ای برای صادرات محصوالت ایرانی به آن سوی  بتواند زمینه! از کجا معلوم؟ شاید همین به اصطالح شیرترش!نعنایی خودمان است

 ./شکنند ها، برای به دست آوردن بازار ایران، سر و دست می برداشته شدن تحریم هایی که پس از اروپا باشد؛ اروپایی

/news/fa/ir.iana.www//:http00104D%/0%A5%D0%B0D%- 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان – ۵۰۸۰خرداد  ۵۱: تاریخ

  درصدی صادرات محصوالت باغی و جالیزیدرصدی صادرات محصوالت باغی و جالیزی  0505کاهش کاهش 

در مقایسه با  56براساس آخرین آمار گمرک صادرات محصوالت باغی و جالیزی سال :رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .درصد کاهش داشته است 05سال گذشته 

با اشاره به میزان  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛سید رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 56الیزی سال براساس آخرین آمار گمرک صادرات محصوالت باغی و ج: اظهار داشت 56صادرات محصوالت باغی و جالیزی سال 

 .درصد کاهش داشته است 05در مقایسه با سال ما قبل خود 

با توجه به افزایش تولید محصوالت جالیزی و باغی در سال گذشته می توان گفت که به سبب برخی مسائل بین المللی : وی افزود

 .صادرکنندگان ما متضرر شدند

طی بررسی های به عمل آمده،قیمت تمام شده : و باغی بیان کرد نورانی با اشاره به دالیل کاهش صادرات محصوالت جالیزی

محصوالت کشور ما در مقایسه با رقبا بسیار باالست ضمن اینکه افزایش هزینه های حمل و نقل و برخی مسائل سیاسی ایران با 

 .عربستان و بحرین نیز در روند کاهشی صادرات تاثیر بسزایی داشته است

برخی مسیرهای صادراتی به روی ما بسته شد و محصوالت ما که به کشورهای : ت کشاورزی ادامه دادرئیس اتحادیه ملی محصوال

 .صادر شده بود، عودت داده شدند که درنهایت این امر کاهش صادرات و زیان تولید کنندگان را رقم زد.. بحرین و 

بود که یک میلیون تن مازاد سیب درختی و مقداری کیوی و  اعالم شده 56با توجه به انکه از ابتدای سال : وی در ادامه یادآور شد

 .دیگر محصوالت مازاد برنیاز مصرف داخلی داریم اما متاسفانه اقدام جدی برای صادرات آن صورت نگرفت

و با توجه به پیش بینی افزایش تولید محصوالت باغی : نورانی با اشاره به پیش بینی میزان صادرات در سال جاری تصریح کرد

هستیم برنامه ریزی برای صادرات محصوالت نشود مطمئنا روند کاهشی  55جالیزی باید گفت که اگر اکنون که درابتدای سال 

 .صادرات ادامه خواهد داشت

http//:www.yjc.ir/fa/news/5400406%/DA%A%5D%0 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۵۵دو شنبه 

  ضوابط جدید دریافت کارت بازرگانیضوابط جدید دریافت کارت بازرگانی

بر اساس ضوابط : معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصالح ضوابط دریافت کارت بازرگانی تا پایان نیمه اول امسال گفت

سال از جمله شرایط جدید دریافت این کارت ها  05حداقل دیپلم و سن  های بازرگانی طبقه بندی می شود و مدرک جدید، کارت

  .خواهد بود

تمایل داریم نظارت بر صدور کارت بازرگانی به طور کلی بر عهده ی : وگو اظهار داشت ولی اله افخمی راد در مصاحبه با رادیو گفت

 .اتاق بازرگانی باشد

توسعه و تجارت، صدور کارت بازرگانی را براساس قوانین مربوط به صادرات و  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان

کارت های بازرگانی بعد از امضا توسط رئیس اتاق :واردات، وظیفه اتاق های بازرگانی صنایع و معادن کشور اعالم و خاطر نشان کرد

 .رسمیت خواهد رسیدبازرگانی هر استان و امضای دوم سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به 

حرکت ما باید به سمتی باشد که :افخمی راد در خصوص بعضی اتفاقات نظیر دریافت کارت بازرگانی توسط افراد غیر حقیقی گفت

 .حقیقی و حقوقی اقدام به دریافت کارت بازرگانی کنند حتی المقدور اشخاص 

کسانی که :کارت بازرگانی در دست انجام است اشاره کرد و افزودوی در این رابطه به مجموعه اصالحاتی که برای ضوابط و مقرارت 

 .سال باشند05داوطلب دریافت کارت بازرگانی هستند حداقل باید دارای مدرک تحصیلی دیپلم و سن 

 افخمی راد همچنین شرکت در کالسهای آموزش امور بازرگانی و آشنایی با ضوابط و مقرارت مربوط به تجارت خارجی را از دیگر

 .شرایط دریافت این کارت عنوان کرد

در اصالحیه ای که در دست انجام است به نوعی به طبقه بندی کارتهای بازرگانی : رئیس سازمان توسعه و تجارت تصریح کرد

ی خود به عبارتی کسانی که کارت بازرگانی دریافت می کنند برای سالهای اولیه ی فعالیت تجار: وی در این باره افزود.پرداخته ایم

مادامی که خوش حسابی فرد دارنده ی کارت برای دستگاههای اجرایی به اثبات نرسد مجبوریم در اقالم کمتری اجازه ی ورود کاال 

هنوز این تصمیم به مرحله ی اجرا نرسیده و مراحل قانونی خود را طی می کند اما امیدواریم تا :افخمی راد خاطر نشان کرد.بدهیم

 .سال جاری این طرح عملیاتی شودقبل از نیمه ی اول 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d0e0a50c0c5 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d3e2a53c8c9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

953 
 

 نهاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

954 
 

 نوغان داری

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  احیای صنعت ابریشم در دستور کاراحیای صنعت ابریشم در دستور کار/ / تن پیله تر ابریشم به نرخ توافقیتن پیله تر ابریشم به نرخ توافقی  622622خرید خرید 
تر ابریشم توسط بخش خصوصی از   تن پیله 611رئیس مرکز توسعه نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون  

 . ر تولید شودتر ابریشم در کشو تن پیله 511شود امسال  بینی می پیش: نوغانداران خریداری شده است، گفت

فروردین آغاز شده بود،  5کار توزیع تخم نوغان که از : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   پور در گفت علی اصغر داداش

   .استان پرورش دهنده کرم ابریشم به پایان رسید 05در  نوغان تخم هزار جعبه 00با توزیع 

تر ابریشم تولیدی توسط بخش  تمام پیله: تن پیله تر ابریشم خبرداد و افزود 611داری کشور از خرید  رئیس مرکز توسعه نوغان

 .غیردولتی به صورت توافقی و بیش از نرخ تضمینی خریداری شده است

تر ابریشم، به طور متوسط  ر کیلوگرم پیلهامسال ه: تر ابریشم اعالم نشده است، گفت وی با بیان اینکه هنوز نرخ تضمینی خرید پیله

 .هزار تومان از نوغانداران خریداری شده است 00کیلویی بیش از 

با توجه به تقاضای باال برای  :افزود تومان عنوان کرد و 011هزار و  05را  55در سال  تر ابریشم  پور نرخ خرید تضمینی پیله داداش

 .ن تأثیرگذار نیستنرخ تضمینی چندا تر ابریشم، خرید پیله

های پرورش دهنده کرم ابریشم در سال جاری خبرداد  استان به جمع استان 00رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از افزوده شدن 

استان دیگر کشور هم امکان  6استان رسیده است و معتقدیم که در  05های پرورش دهنده کرم ابریشم به  تعداد استان: و گفت

 .دپرورش وجود دار

که نوغانداری  این باور همگانی با اقدامات انجام شده در چند سال اخیر برای احیاء نوغانداری در کشور، : پور تصریح کرد داداش

 .شغل مکمل و جانبی در کنار سایر مشاغل کشاورزی است ایجاد شده و این شغل جای خود را در سبد کشاورزی باز کرده است

اصالح  تولید نهال توت اصالح شده برای به دنبال ها است و توسعه زیر ساخت غانداری کشورهدف مرکز توسعه نو: وی افزود

 .های کشور است توتستان

این پروژه ملی، در نظر است تا یک میلیون اصله نهال توت تولید  به دنبال تحقق: رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور تصریح کرد

 .ای و با اقدامات بخش غیردولتی آغاز شده است در استان گیالن و از محل منابع یارانه که از بهمن ماه سال گذشته این کار کنیم

لذا هر تعداد نهالی که امسال تولید شود، در بهمن و اسفند سال جاری به صورت رایگان و با هدف احیاء : پور تصریح کرد داداش

 .گیرد توسعه نوغانداری در اختیار مردم قرار می و

هزار و  5دهندگان این بخش، امسال هر جعبه تخم نوغان با قیمت  نین در راستای حمایت از تولید داخلی و پرورشهمچ: وی افزود

 .سال پیش بین نوغانداران توزیع شد 05تومان و همانند قیمت  511

در مسیر احیا قرار گرفته با نگاه و رویکرد دولت و وزارت جهاد کشاورزی نوغانداری : رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور بیان داشت

 .و هدف حفظ و احیا و سپس توسعه آن در مناطق مختلف کشور است

کارخانه ابریشم کشی در  6در مجموع : وی با اشاره به اینکه کارخانجات صنایع ابریشم کشی صنعتی در کشور تعطیل است، گفت

 .کارخانه این صنعت تعطیل است 6کشور وجود دارد که هر 

بیش از : عه نوغانداری کشور با بیان اینکه زنجیره ارزش تولید پیله تر ابریشم باید در هر استان شکل بگیرد، گفترئیس مرکز توس

شود، در حالی که اگر صنایع  تبدیل به نخ می های سنتی در تربیت حیدریه و در کارگاه  درصد پیله تر ابریشم تولیدی کشور با 55

 .یابد ها کاهش می لیدی شکل گیرد هم ارزش افزوده خواهد بود و هم هزینههای تو کشی در جوار کارخانه  ابریشم

http://www.farsnews.com/
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تر  تن پیله 511شود امسال حدود   بینی می پیش: شود، افزود وی با بیان اینکه توسعه نوغانداری منجر به اشتغال زنان روستایی می

 .ابریشم تولید شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=00551000110006 
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 نوغان داری
 ایسنا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵دوشنبه 

  تن پیله ابریشم در مناطق نوغان خیز کشور تن پیله ابریشم در مناطق نوغان خیز کشور   ۳22۳22خرید خرید 

 . تن پیله ابریشم در مناطق نوغان خیز کشور خبر داد 011توسعه نوغانداری کشور از خرید بیش از رئیس مرکز 

تن پیله ابریشم  011بالغ بر : شمالی، اظهار کرد ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران علی اصغر داداش پور در گفت

هزار ریال خریداری شده  001صورت تواقفی و باالتر از قیمت تضمینی و با میانگین قیمت باالتر از تاکنون در مناطق نوغان خیز کشور به 

با شکل گیری مرکز نوغانداری ایران این  50از سال : در حال سقوط بوده است، افزود 51وی با اشاره به اینکه صنعت نوغانداری تا سال . است

استان از  00استان در کشور در زمینه صنعت نوغان داری فعال بوده اند که  05طی سال جاری : ادداداش پور ادامه د. صنعت دوباره احیاء شد

 . زمینه تولید پیله ابریشم در تمام نقاط کشور وجود دارد. اند این تعداد از سال گذشته اضافه شده

این صنعت به عنوان مکمل در : ست، توضیح دادرئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور با تاکید بر اینکه نوغانداری یک صنعت جایگزین نی

در این راستا در استان گیالن خزانه . های گذشته بوده است تاکید وزیر جهاد کشاورزی نیز بر احیاء توتستان. شود های کشور محسوب می طرح

درصدد هستیم تا زنیجزه ارزش تولید را  ها نیستیم بلکه به دنبال گسترش و توسعه توتستان: داداش پور تاکید کرد. توتستان ایجاد شده است

ها، از تولید پیله ابریشم و ابریشم تا فرش را داشته باشیم و چندین صنعت در کنار  ها ایجاد کنیم یعنی به عنوان مثال در توتستان در توتستان

اید مورد توجه قرار گیرد زیرا نقش مباحث آموزشی، ترویجی و اطالع رسانی نکته مورد توجهی است که ب: وی گفت. یکدیگر فعالیت کنند

 . بسزایی در توسعه این صنعت خواهد داشت

 . چرخد درصد صنعت نوغانداری در دست زنان می 41: رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور تاکید کرد

/news/fa/ir.isna.www//:http10011414555D%/0%D%AE0%B0% 
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 نوغان داری
 ایسنا - ۵۰۸۰خرداد  ۵۵دوشنبه 

  توزیع رایگان یک میلیون نهال توت برای پرورش کرم ابریشم توزیع رایگان یک میلیون نهال توت برای پرورش کرم ابریشم 

از  در رابطه با تامین نهال توت، تولید یک میلیون اصله نهال توت اصالح شده در ارقام مختلف با استفاده: رییس مرکز نوغان داری کشور گفت

 یارانه به صورت پروژه ملی در استان گیالن و با مشارکت بخش خصوصی در بهمن و اسفندماه به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار خواهد

 . گرفت

لکردی در استان گلستان شاهد کاهش توزیع تخم نوغان هستیم که با عم: وگو با خبرنگار ایسنا در گلستان، گفت علی اصغر داداش پور در گفت

 . که خواهیم داشت امیدواریم این شرایط بهبود پیدا کند

سیاست ما در وهله اول حفظ وضع موجود است که با برنامه های حمایتی انجام می شود و بعد از آن : وی با بیان اهداف این مرکز اظهار کرد

 . نیز برنامه ما در رابطه با احیا و توسعه تخم نوغان است

با وجود مزیت های فراوان این محصول در عمده مناطق کشور قابلیت تولید و پروش کرم : با توسعه نوغانداری تصریح کرد داداش پور در رابطه

 . ابریشم وجود دارد

استان کشور پرورش کرم ابریشم در حال انجام است و باور ما این است که در چهار استان دیگر نیز قابلیت پرورش این  05در : او اضافه کرد

 . ول وجود داردمحص

توزیع نهال توت و کشت آن در تمامی استان ها به ویژه در : داری کشور گفت و بیان کرد های این مرکز جهت توسعه نوغان داداش پور از برنامه

ت توت استانی که در آن ها پرورش کرم ابریشم صورت می گیرد از جمله اهداف ماست که به عنوان مکمل مشاغل کشاورزی با کاشت درخ 05

وی در ادامه به قیمت تخم . بینی کنیم که غذای کرم ابریشم تولید شود در حاشیه نهرها، جوار مزارع و منازل این امکان را می توانیم پیش

تومان سال های پیش است که از طریق اخذ یارانه  5511تامین مورد نیاز تخم نوغان و قیمت آن همان جعبه ای : نوغان اشاره کرد و گفت

 . نه های آن فراهم می شودهزی

آموزش در راستای بهره وری از دیگر برنامه های ماست که نوغان داران : داداش پور از کارگاه های آموزشی برای نوغان داران گفت و توضیح داد

رییس مرکز نوغان . یر گذار باشندما می توانند با فراگیری آین آموزش ها و رعایت نکات فنی با تولید پیله تر بیشتر در اقتصاد خانواده خود تاث

شهرستان مینودشت از : داری کشور به اهمیت باالی شهرستان مینودشت در تولید و پروش کرم ابریشم در استان گلستان اشاره کرد و گفت

نفر آن  0511ر استان نفر بهره بردار د 6011مراکز مهم توزیع تخم نوغان در استان گلستان است که در پرورش این محصول نیز از بین حدود 

 . به شهرستان مینودشت اختصاص دارند

در هرمنطقه در زمینه پروش کرم ابریشم باید زنجیره ارزش . در مینودشت صنایع تولیدی ابریشم وجود ندارد: وی در این خصوص ادامه داد

مثال در مینودشت با تهیه صنایع وابسته و . صورت گیرددر یک منطقه ... مهیا شود یعنی از پرورش پیله تا تولید نخ و در نهایت پارچه، فرش و 

 . ساخت کارگاه های تولیدی این امر عملی شود

قرار شده در این زمینه از صنایع و : داداش پور با بیان این که در جلسه با فرماندار مینودشت این موضوع را مطرح کرده است، اضافه کرد

  .امکانات تولیدی یک نمونه را داشته باشیم

در این مناطق از تسهیالت صندوق کارآفرینی امید در رابطه با ایجاد کارگاه های تولیدی می توان استفاده کرد که در این باره در : وی افزود

 . استان گیالن نیز پرداخت هایی انجام شده که موثر بوده است
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تقاضای باالی محصول، هزینه کم پرورش، محصولی محیط  :داداش پور به اهمیت باالی اقتصادی نوغان داری در کشور اشاره کرد و گفت

زیستی، کشت در سایر نقاق کشور که هر جا توت باشد این محصول را با کنترل می توان پرورش داد، کشش بازار، و بهره برداری کوتاه مدت 

 . روز پرورش می یابد از جمله مسائلی است که می توان به آن اشاره کرد 65نوغان که ظرف 

قرار است تا پیله های تر مردم به صورت تفاوقی و باالتر از قیمت تضمینی توسط بخش های غیر دولتی : در رابطه با کشش بازار توضیح داد وی

 . خریداری شود که این موضوع باعث می شود نتیجه بهتری در افزایش بهره وری داشته باشیم

وغان، کمتر نشده و مجبور به واردات هستیم که تمام تالش ما با تاکیدات مقام معظم نیاز به ابریشم به رغم افول ن: داداش پور اضافه کرد

 . رهبری، در امر اقتصاد مقاومتی، احیای نوغان و نوغانداری است

http//:www.isna.ir/fa/news/55100115560%/D%0AA%D0%5 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۸۰/۵۰/۵۵:  تاریخ

  نگاه اجمالی فائو به عرضه و تقاضای غالتنگاه اجمالی فائو به عرضه و تقاضای غالت

ریزی و  درصدی ذخایر برنج در دنیا موسسه پژوهشهای برنامه 030کاهش /0056میلیارد تن غالت در جهان در سال  035تولید 

میلیون تن برآورد  0505حدود ( هجری شمسی 0056)میالدی  0105تولید جهانی غالت در سال : اقتصاد کشاورزی اعالم کرد

 . میلیون تن کمتر است 430بینی ماه فوریه،  شود که نسبت به پیش می

عرضه و تقاضای  ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بررسی به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

ارزیابی تفصیلی تولید و همچنین وضعیت عرضه و تقاضای . کند انداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراهم می غالت، چشم

شود، مکمل خالصه  انداز محصوالت و وضعیت مواد غذایی منتشر می غالت در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم

بینی خالصه ماهانه فائو در زمینه تولید،  گزارش حاضر، نخستین پیش. شود ز مواد غذایی دو بار در سال منتشر میاندا گزارش چشم

منتشر شده  0056اسفند  00مارس برابر با  0باشد که در تاریخ  می 0104عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غالت در سال 

بینی مقدماتی برای  ر میزان مناسب و تنزل جزئی تولید جهانی گندم در پیشماندن ذخایر جهانی غالت د  بینی باقی پیش.است

شود که نسبت  میلیون تن برآورد می 0505حدود ( هجری شمسی 0056)میالدی  0105تولید جهانی غالت در سال 0104سال 

ی از برآوردهای کمتر تولید گندم در تعدیل کاهشی این ماه در اساس بازتاب. باشد میلیون تن کمتر می 430بینی ماه فوریه،  به پیش

هجری  00505)میالدی  0101انتشار ارقام جدید دولتی در هند و تنزل قابل توجه ارقام رسمی پس از سال . هند و ایران است

 .باشد در ایران از دالیل مهم این امر می( شمسی

میلیون تن تنزل یافته  0کاهش جزئی در آسیا، حدود  در نتیجه 0105افزون بر این برآورد تولید جهانی غالت دانه درشت در سال 

انداز بسیار بدبینانه برای بنگالدش و افغانستان، دالیل  همچنین ارقام رسمی جدید منتشر شده در هند و ایران به همراه چشم. است

ولید جهانی ذرت و برنج، به دلیل کاهش ت 0105تولید جهانی غالت در سال . اند بینی تولید جهانی برنج بوده اصلی کاهش پیش

  . خواهد بود 0106درصد کمتر از رکورد سال  036میلیون تن یا  0530حدود 

 036میلیون تن یا  01باشد که تقریباً  میلیون تن می 500حدود  0104بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی گندم در سال  پیش

بینی شده به طور عمده به دلیل کاهش کشت زمستانه در روسیه و  کاهش پیش. باشد می 0105درصد کمتر از میزان رکورد سال 

شود شرایط بسیار مساعد کشت در چین و  بینی می از سوی دیگر، پیش. باشد اوکراین به خاطر شرایط خشک آب و هوایی می

های  بینی پیش. دپاکستان موجب برداشت محصول به میزان رکورد سال گذشته گردد و به افزایش تولید گندم در هند کمک کن

دارد، اما با این وجود انتظار بر آن است که عملکردهای  0105اولیه در آمریکا اشاره به کاهش جزئی تولید نسبت به میزان سال 

 .باالتر، کاهش کشت زمستانه را جبران کند

بیشتر از برآورد مصرف  درصد 135میلیون تن برسد که  0500به  0105304های  شود مصرف جهانی غالت در سال بینی می پیش

میلیون  0154به  0106305درصد افزایش نسبت به  030ها، مصرف غذایی غالت با  بینی براساس پیش. باشد می 0106304های  سال

 .رسد میلیون تن می 510درصدی به  030ای غالت با رشد  رسد و این در حالی است که مصرف علوفه تن می

 030بینی ماه قبل است اما نسبت به سال گذشته،  شود که اندکی کمتر از پیش بینی می پیش میلیون تن 506مصرف گندم تقریباً 

باشد بلکه همچنین  بینی افزایش مصرف غذایی گندم می افزایش ساالنه مصرف گندم نه تنها بازتابی از پیش. باشد درصد بیشتر می

 0010رود مصرف جهانی غالت دانه درشت حدود  انتظار می. ا استهای دامی در اتحادیه اروپ نمایانگر کاربرد بیشتر گندم در جیره

http://www.farsnews.com/
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درصد افزایش  130شود مصرف ذرت به عنوان مهمترین غله دانه درشت تنها  بینی می همچنین پیش. میلیون تن ثابت باقی بماند

 .باشد یابد که بازتابی از تغییرانتظاری بخش دام نسبت به گندم در اروپا می

رود استفاده از ذرت به عنوان خوراک دام در چندین کشور به ویژه در چین و آرژانتین افزایش نسبتاً زیادی  ر میبا این وجود انتظا

درصدی مصرف غذایی  030شود مصرف جهانی برنج به عنوان یک ماده غذایی مهم به واسطه افزایش  بینی می پیش. داشته باشد

های  شود در سال بینی می ها نسبتاً کم است، اما پیش مصرف برنج در تغذیه دامهر چند میزان . درصد افزایش یابد 030برنج، حدود

این امر به واسطه افزایش مصرف برنج با کیفیت پایین در چین و تایلند و افزایش میزان . درصد افزایش یابد 0تقریباً  0105304

 .ها در ژاپن محقق شده است دام  دسترسی به برنج مخصوص برای تغذیه

 404بینی ماه گذشته به  میلیون تن کاهش نسبت به پیش 430با  0105304های  نی فائو برای ذخایر نهایی غالت در سالبی پیش

رغم این کاهش، نسبت ذخایر به مصرف غالت فائو، به عنوان  علی. باشد میلیون تن رسیده است که اندکی کمتر از ذخایر ابتدایی می

دلیل اصلی بازنگری کاهش ذخایر . ماند درصد باقی می 0635در میزان نسبتاً مناسب  یک شاخص مهم امنیت غذایی جهان، هنوز

ذخایر جهانی گندم به طور عمده به دلیل ارقام بازنگری شده ذخایر گندم در ایران . باشد غالت در این ماه به ذخایر گندم مربوط می

کاهش ارقام تاریخی ذخایر گندم در . بینی شده است ون تن پیشمیلی 015میلیون تن تنزل داده شده و حدود  4 و ازبکستان تقریباً

های قابل توجه برآوردهای تولید و مصرف  در نتیجه بازنگری( هجری شمسی 0000306)میالدی  011635های  ایران پس از سال

میلیون تن  034حدود انجامید و میزان ذخایر گندم ایران  0104میلیون تن ذخایر نهایی گندم  035بینی کاهش  داخلی به پیش

ذخایر . بینی شد میلیون تنی در ذخایر نهایی پیش 030های تاریخی ذخایر، عامل کاهش  تنزل واردات به همراه بازنگری. برآورد شد

دلیل . بینی شده است میلیون تن پیش 046درصد، حدود  135میلیون تن با  030جهانی غالت دانه درشت نیز با کاهش حدود 

در مقابل، میزان . باشد کاهش ذخایر غالت دانه درشت، تعدیل ذخایر ذرت در برزیل، هند، اندونزی و ایران می بینی عمده پیش

 0106پس از ماه گذشته افزایش داده شده که به نوعی بازتابی از برآوردهای افزایشی برای تولید برنج سال  0104ذخایر برنج سال 

ذخایر نهایی برنج برای بینی  همچنین میزان پیش. ر ابتدایی این کشور شده استباشد که موجب تقویت میزان ذخای در هند می

شود ذخایر جهانی برنج  بینی می هرچند، پیش. افزایش یافته است 0204فیلیپین و کشورهای آمریکای جنوبی در سال 

 .باشد 0205درصد کمتر از سال  ۳.0میلیون تن یا  5.4حدود 

از میزان تجارت برآوردی ( میلیون تن 534)درصد  0با کاهش حدود  0105304های  ها، تجارت غالت در سال بینی براساس پیش

به ( ژوئن/ ژوئیه) 0105304های  شود تجارت جهانی گندم در سال بینی می پیش. رسد میلیون تن می 040به  0106305های  سال

بینی شده تجارت گندم به  تنزل پیش. باشد کمتر از فصل گذشته می( درصد 035)یون تن میل 6میلیون تن برسد که تقریباً  05035

بینی اخیر برای  پیش. باشد طور عمده ناشی از الزامات کاهش واردات در چندین کشور به ویژه مراکش، ایران، ترکیه و ازبکستان می

هزار تن افزایش داده شده است و میزان آن  511حدود ( نژوئ/ژوئیه) 0105304های  المللی غالت دانه درشت در سال تجارت بین

بازنگری تجارت غالت دانه درشت بازتابی از افزایش واردات انتظاری ذرت توسط مکزیک و جو . میلیون تن برآورد شده است 05035

بینی  در مقابل، پیش .کاهش واردات ذرت توسط کانادا و چین است  بینی توسط لیبی است که میزان این افزایش بیشتر از پیش

النکا پس از ماه فوریه تا حدودی  به دلیل واردات انتظاری کمتر توسط فیلیپین و سری 0104برای تجارت برنج در سال تقویمی 

 .کاهش یافته است

 بندی جمع
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 0530فوریه و بینی ماه  میلیون تن کمتر از پیش 430شود که  میلیون برآورد می 0505حدود  0105تولید جهانی غالت در سال 

 500حدود  0104بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی گندم در سال  پیش. خواهد بود 0106میلیون تن کمتر از رکورد سال 

 .باشد می 0105درصد کمتر از میزان رکورد سال  036میلیون تن یا  01باشد که تقریباً  میلیون تن می

درصد بیشتر از برآورد مصرف  135میلیون تن برسد که  0500به  0105304 های شود مصرف جهانی غالت در سال بینی می پیش

میلیون تن  510ای غالت،  میلیون تن و مصرف علوفه 0154باشد در این میان، مصرف غذایی غالت،  می 0106305های  سال

افزایش . باشد د بیشتر میدرص 030میلیون تن برسد که نسبت به سال گذشته،  506شود مصرف گندم به  بینی می پیش. باشد می

باشد بلکه همچنین نمایانگر کاربرد بیشتر گندم در  بینی افزایش مصرف غذایی گندم می ساالنه مصرف گندم نه تنها بازتابی از پیش

 .های دامی در اتحادیه اروپا است جیره

 404بینی ماه گذشته به  سبت به پیشمیلیون تن کاهش ن 430با  0105304های  بینی فائو برای ذخایر نهایی غالت در سال پیش

رغم این کاهش، نسبت ذخایر به مصرف غالت فائو، به  علی. میلیون تن رسیده است که اندکی کمتر از ذخایر ابتدایی می باشد

دلیل اصلی بازنگری . درصد باقی خواهد ماند 0635عنوان یک شاخص مهم امنیت غذایی جهان، هنوز در میزان نسبتاً مناسب 

 .بینی شده است میلیون تن پیش 015ذخایر جهانی گندم . باشد ذخایر غالت در این ماه به ذخایر گندم مربوط می کاهش

الزامات کاهش واردات گندم در چندین کشور به ویژه مراکش، ایران، ترکیه و ازبکستان از دالیل مهم کاهش تجارت گندم در 

 .باشد می 0106305نسبت به  0105304های  ل سا
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۵۰۸1خرداد ماه  ۹شنبه 

  تدارک مسابقه خالقانه فائو برای کودکان، نوجوانان و جوانان تدارک مسابقه خالقانه فائو برای کودکان، نوجوانان و جوانان / / شعار روز جهانی غذا اعالم شدشعار روز جهانی غذا اعالم شد

امسال با موضوع آب و هوا در حال تغییر است، غذا و کشاورزی نیز باید تغییر کند  0104مراسم روز جهانی غذا < مواد غذایی

 .شود برگزار می

و هوایی، امنیت غذایی است، همزمان با این تغییرات اقلیمی، جمعیت جهانی  ترین مسائل مرتبط با تغییرات آب یکی از بزرگ

میلیارد نفر برسد و باید بر اساس این تغییرات سنگین،  5،4به  0151شود تا سال  بینی می طور پیوسته در حال رشد است و پیش به

توان از  پذیرتر شوند، این تنها راهی است که می های غذایی با تأثیرات تغییرات اقلیمی منطبق شده و انعطاف کشاورزی و سیستم

 .های روستایی و کاهش مهاجرت از این جوامع مطمئن شد ها، جمعیت سالمت اکوسیستم

 .ای برای تولید بیشتر در اراضی کمتر و استفاده عاقالنه از منابع طبیعی است تولید پایدار مواد غذایی به معنای اتخاذ شیوه

بندی و حمل و نقل بسیار در تولید پایدار  سازی، بسته واد غذایی در مراحل تولید، برداشت، ذخیرههمچنین کاهش ضایعات م

 .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 0104جهانی غذا 

های کشورها  های کشاورزی و مواد غذایی در برنامه خواستار رسیدگی بیشتر به بخش( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .گذاری بیشتر در توسعه روستایی شد جهت اقدام برای تغییرات آب و هوایی و سرمایه

 .توان امنیت غذایی را برای جمعیت رو به افزایش جهان تضمین کرد می پا، پذیری کشاورزان خرده رسد با تقویت انعطاف نظر می به

 در مسابقه خالقانه فائو شرکت کنید

خواهیم با طراحی یک پوستر یا ساخت یک ویدئو بر اساس موضوع روز جهانی غذا  اقلیم جهانی در حال تغییر است، از شما می

 .باید تغییر کندبه ما بگویید که چرا کشاورزی و تولید غذا نیز  0104

توانند با استفاده از تخیل خود پوستری درباره موضوع روز جهانی  ساله در سراسر جهان می 05تمامی کودکان و نوجوانان پنج تا 

ترین مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی است، اگر  طراحی کنند، همچنین با توجه به اینکه امنیت غذایی از بزرگ 0104غذا 

های هوشمند خود  ای که با گوشی دقیقه های خود را در قالب ویدئویی یک توانید ایده سال قرار دارید می 05تا  00شما در سن 

 .اید، با ما در میان بگذارید ساخته

نامگذاری شده و  0565است که به افتخار تأسیس سازمان فائو در سال ( مهرماه 06)اکتبر  04روز جهانی غذا، سالروزی مقارن با 

 .شود راسر جهان گرامی داشته میدر س
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	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
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	گزارشات جهانی
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