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 آب
 فارس - ۷۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

درصدی آب تجدید درصدی آب تجدید   ۰۳۰۳کاهش کاهش //غیرکارشناسیغیرکارشناسی    پیامد سدسازیپیامد سدسازی  22توهم فراوانی آب و زلزله خاموش توهم فراوانی آب و زلزله خاموش 

  برابری دام در مرتع برابری دام در مرتع ۴۴حضور حضور //پذیرپذیر
: شود، گفت آب فراوان میعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه تمرکز آب در یک منطقه منجر به توهمی به نام 

 . های نامناسب با شرایط اقلیمی است گویند از پیامدهای سدسازی فرونشست و رانش زمین که به آن زلزله خاموش می

در مورد  ری فارسخبرگزاوگو با خبرنگار اقتصادی  احمد خاتون آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در گفت سید

پذیر کشور از برف و باران  طبق گزارشات وزارت نیرو میزان آب تجدید: وضعیت ذخایر آب کشور و راهکار مقابله با بحران آب، گفت

میلیارد مترمکعب بوده که در حال حاضر به دلیل شرایط اقلیمی  031شده، حدود  های آبریز کشور می و مجموعه آبی که وارد حوزه

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 011از به کمتر 

 تعداد سدهای کشور متناسب با شرایط آبی نیست *

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه تعداد سدهای احداث شده در کشور متناسب با شرایط آبی کشور نبوده 

کارایی ندارد و در واقع استفاده الزم در ارتباط با مهار در برخی مناطق الزم است، ولی برای همه مناطق   وجود سد: است، افزود

 .ها و تولید برق را ندارد سیالب

شود، در حالی که  تولید می( هیدروالکتریک)درصد برق مورد نیاز کشور به شیوه برق آبی  7حدود : خاتون آبادی تصریح کرد

 .شود  ذاریگ خیز کشور سرمایه های آب بهترین شیوه این است که در اصالح حوزه

شود، به داخل زمین نفوذ کند،  خیز کشور می های آب شود که آبی که وارد حوزه ها و مراتع باعث می وی با بیان اینکه وجود جنگل

 .کند ها مدیریت نشود و برداشت از مراتع بیش از ظرفیت باشد، آب به داخل زمین نفوذ نمی وقتی جنگل: گفت

میلیون واحد دامی از مراتع تغذیه  0۳بیش از : شاره به آمار وزارت جهاد کشاورزی گفتاستاد دانشگاه صنعتی اصفهان با ا

 .میلیون واحد دامی است 2۰کند، در حالی که ظرفیت مراتع کشور حدود  می

کنند و  سدسازی باید ابزار باشد نه هدف، زیرا سدها آب تولید نمی: شود، افزود وی با بیان اینکه بخشی از آب پشت سدها تبخیر می

 .شود ها جاری باشد، مسیرش عوض می با نگهداری آب در پشت سد، آبی که باید در رودخانه

ها قرار دارند، هم کم آب  هایی که در حریم رودخانه ها چاه ها بر اثر سدسازی با کم شدن آب رودخانه: خاتون آبادی تصریح کرد

 .ودش های فسیلی می شوند و این اتفاق منجر به برداشت آب می

ها، بسته  ها، عدم تغذیه آبخوان طبق اعالم وزارت نیرو بر اثر احداث چاه: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد

 .دشت از لحاظ منابع آبی تخلیه شده است 311دشت کشور  916ها از  راه ها و آب شدن رودخانه

بخشی از این بحران نیز مربوط به اقدامات ناصحیح انسان و : است، گفتوی با بیان اینکه بخشی از بحران آب بر اثر مسائل اقلیمی 

. شود مسائل مدیریتی از جمله توسعه صنایع و کشاورزی در مناطقی که ظرفیت توسعه زیست محیطی آن محدود است، می

ها و  مسیر آب از بستر رودخانهها و بعضا تغییر  رویه آب در باالدست رودخانه همچنین ارزان بودن انرژی در ایران موجب پمپاژ بی

 .ها شده است دریاچه

http://www.farsnews.com/
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شود، باعث تمرکز آب  با ورودی آب معین سد احداث می  وقتی در یک منطقه: سازی گفت خاتون آبادی با اشاره به پیامدهای سد

از جمعیت روستاها شود و بدین ترتیب مدیریت آبی که به صورت عادالنه در کل حوزه جریان داشته و آب مورد نی در یک نقطه می

 .افتد کرده، به دست سازمان آب می های منطقه را تأمین می و دام

این امر منجر به تقاضای : اظهار داشتآورد،  تمرکز آب در یک منطقه توهمی به نام آب فراوان به وجود میوی با بیان اینکه 

 .شود سعه کشاورزی و باغداری و انتقال جمعیت میجدید از جمله تقاضا برای تولید فوالد، آهن و دیگر محصوالت صنعتی و تو

های اجتماعی و اقتصادی و  ای و مهندسی به مشکل آب نگاه کنیم و جنبه اگر صرفا با نگاه سازه: این استاد دانشگاه تصریح کرد

فکر ایجاد سد و  اکولوژیکی و یا زیست بومی و زیست محیطی را در نظر نگریم، همواره باید با مصرف و فروش انرژی فسیلی در

های جدید و کمبودهای تازه آب را موجب شویم و این  گذاری مستمر باشیم و به دنبال آب انتقالی، مهاجرت   احداث تونل و لوله

 .سیکل معیوب را همواره ادامه دهیم

شود، در حالی که  می با سدسازی و تمرکز آب در یک نقطه همچنین تقاضا برای توسعه کشاورزی بیشتر: خاتون آبادی بیان داشت

 .مانند نصیب می مند بودند، از حق خود بی ها از آب حوزه بهره ها و تاالب داران قدیمی که در مسیر رودخانه برداران و حق آبه بهره

ت نمونه بارز این اتفاق در تاالب گاوخونی، دریاچه ارومیه، دریاچه شادگان، هامون و رودخانه میناب است که با ساخ: وی افزود

 .اند کمبود آب مواجه شده ها هم با مسئله خشکی و های اطراف آنها خشک شده، بلکه دریاچه ها نه تنها زمین سدها و حفر چاه

 غیرکارشناسی است  زلزله خاموش پیامد سدسازی* 

و نیز رانش زمین های آب زیرزمینی، فرونشست  نامناسب با شرایط اقلیمی و سفره  یکی از پیامدهای سدسازی: خاتون آبادی گفت

 .گویند است که به آن زلزله خاموش نیز می

های آب زیرزمینی  ها موجب عدم تغذیه سفره یکی از دالیل اصلی این است که خشک شدن رودخانه: این استاد دانشگاه تصریح کرد

های خشک  های مناطق با رودخانه ها و در نتیجه تراز منفی آبخوان های حریمی و رودخانه برداری آب از چاه و افزایش میزان بهره

ها به دنبال احداث سد استقالل و در استان تهران و دشت اصطهبان  های ناشی از نابودی آبخوان در میناب خندق: وی افزود.شود می

 .فارس، خراسان رضوی و دشت مهیار اصفهان و در دامنه در فریدون اصفهان محسوس است

مراتع دستخوش تغییرات غیرطبیعی شده است و : های آبخیز باید احیا شود، گفت اینکه حوزه استاد دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان

 .با چرای بیش از اندازه و پیش از موعد فرصت احیا را از دست داده است

اگر مرتع  آورند و ها را از خاک مرطوب بیرون می های خود بوته شود، با سم وقتی دام پیش از موعد وارد مراتع می: وی بیان داشت

پذیری مراتع باالدستی به  شود، بنابراین در هر دو حالت قابلیت نفوذ ها در مراتع خاک آن سفت می خشک باشد، به علت تردد دام

 .رود های آبخیز از بین می عنوان حوزه

 متر خاک هزار سال برای تشکیل یک سانتی* 

کشد،  سال و در مناطق خشک حدود هزار سال طول می 011متر خاک در مناطق مرطوب  وی با بیان اینکه تشکیل هر سانتی

رود، بارش منجر به سیل و شسته شدن خاک سطح زمین و از بین رفتن آن  پذیری آب مراتع از بین می در شرایطی که نفوذ: افزود

گیرانه نباید اجازه وقوع  با اقدامات پیش: آبادی با بیان اینکه وقوع پدیده سیل تا حدودی طبیعی است، بیان داشت  خاتون.شود می

 .سیل را داد، اما در صورت بروز سیل هم باید پخش سیالب صورت بگیرد

وقتی آب در چرخه و : ها جاری باشد، تصریح کرد عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه آب باید در بستر رودخانه

 .شود ها استخراج نمی های آینده هم از چاه آب فسیلی نسل کند، بلکه سیکل طبیعی قرار گیرد، نه تنها خاک نشست نمی
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به دلیل قرار گرفتن ایران در مدار ذکر شده که ( مانند کتاب کرجی در هزار سال پیش)وی با بیان اینکه در کتب پیشینیان ما 

 .شود این موضوع کمتر رعایت می: ، گفتخشکی، آب باید در زیرزمین حرکت کند

 .های پالستیکی پوشاند همچنین برای جلوگیری از هدر رفت آب در سدها باید سطح آن را با گلوله: ردآبادی تصریح ک خاتون

ها و مشکالت آبی در کشور ناشی از  وی در پاسخ به این سؤال که آیا ساخت برخی سدهای کشور اشتباه بوده و بخشی از خشکسالی

زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت زیست محیطی و هزینه فایده اثرات   باید ارزیابی: های غلط است، گفت این سدسازی

 .در سدهایی که ساخته شده صورت گیرد

در : عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه باید ارزیابی سدها و بویژه سدهای در حال ساخت انجام شود، گفت

میزان آب و سیالب هر منطقه در نظر گرفته شود، تا منجر به خسارت  های سدسازی باید الزامات هر منطقه و ساخت سد و طرح

 .ها برسد ها و دریاچه ها جاری شود و به تاالب االمکان آب در مسیر رودخانه اکوسیستم نشود و حتی

آلمان که فقط  در یکی از شهرهای کشور: وی با بیان اینکه به جای تولید برق از آب باید به سمت تولید برق از خورشید رفت، گفت

 .شود ماه و نیم آفتاب دارد، برق خانگی از طریق صفحات خورشیدی تولید می 3

 .خورد ها که مصرف حقابه دارد، تعادل اکولوژیک بهم می بر در کنار رودخانه با توسعه صنایع سنگین و آب: آبادی تصریح کرد خاتون

جایابی صنایع از لحاظ آمایش سرزمین حائز اهمیت : توسعه یابد، گفتآب کشاورزی و صنعت  وی با بیان اینکه نباید در مناطق کم

 .اندازی شود تا مجبور به انتقال آب نشویم است، بنابراین بهتر است که صنایع در کنار دریاها راه

برای جلوگیری  :کنیم، گفت این استاد دانشگاه با بیان اینکه یک سوم سرانه جهانی آب داریم و سه برابر سرانه جهان آب مصرف می

 .ها را احیا کرد و برای تحقق این امر باید ذینفعان را مشارکت داد از مهاجرت روستاییان به شهرها باید رودخانه

ها و مدیریت یکپارچه از باال دست تا پایین  بنابراین برای احیای رودخانه: عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد

 .متخصصان و مؤسسات دولتی با هم همکاری کنندداران،  دست باید حقابه

گیری در مورد آن به  ها باید در مدیریت و تصمیم یک رودخانه اگر از چند استان هم عبور کند، همه استان: خاتون آبادی گفت

 .شکل یکپارچه و با حضور همه اهالی حضور داشته باشند

فشار تابع شرایط از جمله دمای محیط، شوری آب و شرایط اقلیمی و آبیاری تحت : های نوین آبیاری گفت وی با اشاره به روش

جدی الزم است برای عدم توسعه کشت از آبی که از طریق آبیاری تحت فشار   همچنین اراده. ای الزامات مدیریتی است منطقه

شود آبی که در هوا پاشیده  یگیری از روش آبیاری تحت فشار در مناطق گرم باعث م بهرهشود و باید دانست که   جویی می صرفه

ای نیز  در آبیاری قطرهماند،  شود، تبخیر شود و اگر شوری در آب باشد، با آبیاری بارانی نمک پس از آبیاری در اراضی باقی می می

 .آب وارد چرخه سفره زیرزمینی نخواهد شد

های اجرایی  نامه تحت فشار، بر اساس قوانین و آیینکشاورزان باید همراه اعطای وام برای آبیاری : این استاد دانشگاه تصریح کرد

شود، به گسترش کشت و کار  جویی می براساس برآورد کارشناسی میزان آب معینی را مصرف و آبی که صرفه. موظف شوند

ای داشته  منطقه  این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید برای حفاظت از ذخایر آب در کشور به طور جدی برنامه.اختصاص نیابد

 .شود را گرفت های آب زیرزمینی می  هایی که باعث لطمه به سفره همچنین باید جلوی طرح: باشیم، گفت

 حل بحران آب با تأسیس مرکز گفتمان آب* 

آمیز است،  صنایع و کارهای آب بر بیش از ظرفیت زیست محیطی مناطق خشک کشور مخاطره  وی با تأکید بر اینکه بارگذاری

هایی  مرکز گفتمان آب در حوزه: نباید اجازه توسعه صنعت و کشاورزی در مناطق بحرانی و کم آب داده شود، اظهار داشت افزود که

 .که ذینفع مشترک دارد، تاسیس شود و با گفتمان و دوستی مشکل آب حل شود
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رایط برای مردم خوب و متناسب با رسانی و تشریح ش اگرچه در شرایط بحران آبی قرار داریم اما وضعیت اطالع: وی تصریح کرد

 .پردازند اهمیت مسئله نیست، در حالی که بسیاری از کشورها پیش از بحران به مسئله می

ای در  قوانین بازدارنده در زمینه اسراف آب باید تدوین و درست اجرا شود و در کنار آن هم باید بودجه: خاتون آبادی بیان داشت

 .دبستانی تا عموم مردم اختصاص یابد ی فراگیر از سطح پیشرابطه با آموزش و اطالع رسان
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 آب
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  رسمی کشوررسمی کشور، غایب بزرگ تقویم ، غایب بزرگ تقویم ««آبآب»»

 توجهی مطبوعات به مدیریت آب است ها سبب بی فقدان ارتباط مناسب وزارت نیرو با رسانه

که آب یک عنصر حیاتی برای ایرانیان است و مدیریت نادرست آن به تخلیه سرزمین و مهاجرت  با وجود آن: لیال مرگن -سبزینه 

کند  با وجود این وزارت نیرو تالش می. تقویم رسمی ایران جایی نداردجویی آب در  شود؛ اما هفته صرفه جمعی مردم منجر می دسته

شود، توجه  صورت غیررسمی برگزار می جویی آب که از یکم تا هفتم تیرماه هر سال به تا در اقدامی خودجوش، در هفته صرفه

جویی آب در ایران  هفته صرفه. داشته استالبته این وزارتخانه، در این راه فراز و فرودهایی نیز . جامعه را به مسأله آب جلب کند

دلیل مصادف شدن با  شود وضعیت روز جهانی آب نیز به رنگ برگزار می تنها مناسبت مرتبط با این ماده حیاتی نیست که بسیار کم

گرامی داشته  روز ملی آب با پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از سال گذشته. تعطیالت نوروز به همین شکل است

های  دلیل اهمیت حضور مردم در مدیریت منابع آب شرکت به. شد؛ اما ابعاد مسائل مرتبط با آب در آن چندان انعکاسی نداشت

جویی آب  عنوان هفته صرفه صورت خودجوش، اول تا هفتم تیر ماه را به مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیریت منابع آب ایران به

آب، رسانه، »، «آب، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»روزهای این هفته را با عنوان  60ن دو شرکت در سال ای. دارند گرامی می

های دینی و ارتقای  آب، آموزه»، «های منابع آب زیرزمینی آب، مدیریت و چالش»، «(شرب، کشاورزی، صنعت)مدیریت مصرف 

آب، »و « ( مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب)و خانواده  آب»، «آب، محیط زیست و سالمتی همگانی»، «های عمومی آگاهی

جویی آب  در گزارش زیر سعی خواهیم کرد به بخشی از محورهای هفته صرفه. اند گذاری کرده نام« قانون و حقوق شهروندی

 . گیرد ها مورد بررسی قرار می در روزهای آینده نیز مابقی سرفصل. بپردازیم

 و عمل آب، اقتصاد مقاومتی، اقدام 

کننده  بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معموالً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف

این اقتصاد منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی کرده و سعی در تغییر ساختارهای . گیرد یک کشور قرار می

سمت  تر به برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیش. بینی و اهداف خود دارد سازی آن براساس جهان جود و بومیاقتصادی مو

اگر بخواهیم مقوله آب و نحوه . محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد

اساس اهداف اقتصاد مقاومتی تعریف کنیم، باید توزیع آب به نحوی باشد که وابستگی های مختلف را بر تخصیص این منابع به بخش

در حالی که عدم تخصیص مناسب منابع آب به بخش محیط . ایران به درآمدهای نفتی یا تولیدات سایر کشورها به حداقل برسد

های مختلف کشور تبدیل کرده  زگردها برای استانها را به کانون ری های ایران را خشک کرده و بستر آن زیست، بسیاری از تاالب

تر شده و  های درگیر با این پدیده بیش های تنفسی در استان با افزایش میزان گردوغبار در سطح کشور، میزان ابتال به بیماری. است

بخش کشاورزی نیز . ه استتبع وابستگی ایران به داروهای خارجی را در برخی موارد افزایش داد های درمانی در کشور و به هزینه

هایی که در آذربایجان شرقی و  سیب. ریزی دقیق، ساالنه با مازاد محصول مواجه است دلیل نداشتن الگوی کشت مناسب و برنامه به

شود،  صورت تضمینی از کشاورزان خوزستانی خریداری شده و در نهایت توسط دولت امحاء می شوند یا پیازی که به غربی امحاء می

عدم بازچرخانی آب در صنعت با . آورد، بلکه با اهداف اقتصاد مقاومتی هم مغایرت دارد تنها زمینه هدررفت منابع آب را فراهم مینه 

های اقتصاد مقاومتی  دهنده عدم توجه به سیاست وجود کمبود شدید منابع آبی و سرانه باالی مصرف آب در بخش خانگی هم نشان

لیتر در روز است؛ اما این رقم در برخی  011تا  030روز  ش خانگی در دنیا در طول شبانهسرانه مصرف بخ. در کشور است

  .رسد روز می لیتر در شبانه 001ویژه در فصل گرما به حدود  شهرهای ایران به کالن
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 آب، رسانه، مدیریت مصرف  

آبی و خشکسالی در  بحران کم. عمل نکرده استها چندان قوی  شک وزارتخانه متولی مدیریت منابع آب، در برخورد با رسانه بی

انعکاس اخبار . ها را در انعکاس درست مسائل با خود همسو کند ایران اگرچه موضوعی جدی است؛ اما وزارت نیرو نتوانسته رسانه

ه همین دلیل زمانی ب. ها، در اولویت نخست مطبوعات قرار ندارد دلیل عدم ارتباط مناسب با رسانه وزارتخانه متولی مدیریت آب به

اردیبهشت ماه سال  06که در « آب، فرهنگ و جامعه»که هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، در نشست 

های ایران در زمینه آب را  گذشته در مشهد برگزار شد، براساس گزارش محققانه دانشجویان دانشگاه تهران، هفت تیتر اصلی رسانه

رود و ارتباط آن  به گفته خانیکی، سد گتوند، خشکی زاینده. ها، درد اصلی منابع آب کشور نبود یک از این گزینه بررسی کرد، هیچ

های سیاسی و شکل گرفتن بهار عربی در منطقه خاورمیانه، گزارش ناسا درباره ورود  با فرهنگ ایرانی، تأثیر خشکسالی در بروز تنش

آب، »های  ان عیسی کالنتری در نشست تاالب گاوخونی و سخنان رنانی در سلسله نشستساله، سخن 31ایران به دوره خشکسالی 

به واقع هیچ یک از این تیترها بر فرهنگ . بودند 61ای سال  ترین تیترهای رسانه درباره کمبود آب در ایران مهم« فرهنگ و جامعه

نوعی  اند، به ها قرار گرفته مسائلی که در صدر اخبار رسانه .مصرف آب در ایران یا تغییر رویکردها و رفتارهای مردم تأثیر ندارد

عنوان بازوی وزارت  توانند به ها می های مختلف مرتبط با آب است؛ در حالی که رسانه های کارشناسی در بخش دهنده تنش انعکاس

  .تری داشته باشند نیرو، در ترویج فرهنگ صحیح مصرف نقش پررنگ

 نابع آب زیرزمینیهای م آب، مدیریت و چالش  

های همدان و  ها دیگر به دشت این ترک. های کشور ناشی از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی است های عمیق دشت ترک

های زیرزمینی در پاسارگاد هم این روزها  های ناشی از افت آب شکاف زمین در استهبان فارس و ایجاد حفره. شود کرمان ختم نمی

ها،  های اصلی کشور نظیر راه های جدی به زیرساخت های مختلف کشور فرونشست زمین خسارت در بخش. است خبرساز شده 

درصد نیاز مردم  01ها را فراهم کرده است؛ اما همچنان  ها و غیره وارد کرده و حتی زمینه مهاجرت ساکنان برخی سرزمین نیروگاه

در حال حاضر وزارت . صول با نیاز آبی باال در همدان خشک تولید شودعنوان یک مح زمینی به شود تا سیب از زیر زمین پمپ می

 00از . تدوین کرده است« های زیرزمینی بخشی آب تعادل»بخشی منابع آب زیرزمینی طرحی جامع باعنوان طرح  نیرو برای تعادل

اگرچه بارها هشدار داده شده که  .طرح تدوین شده در قالب این طرح جامع، سه طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد

بخشی منابع آب زیرزمینی فرصت زیادی باقی نمانده و حداکثر در طول برنامه ششم باید اقدامات جدی در این رابطه  برای تعادل

  .های این طرح جامع وجود ندارد رسد سرعت کافی در اجرای برنامه انجام شود؛ اما به نظر می
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 آب
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵3: تاریخ

  های تجدیدشونده هر ایرانیهای تجدیدشونده هر ایرانی  مترمکعبی سرانه آبمترمکعبی سرانه آب  ٠٠۳۳٠٠۳۳کاهش کاهش 

توان  کند و درکنار این موارد نمی میمحیطی ایران تغییر شگرفی داشته، جمعیت کشور همچنان روند صعودی را طی  شرایط زیست

تمام این عوامل درکنار یکدیگر بحران آبی را . های تجدیدشونده افتادند کتمان کرد که مسئوالن خیلی دیر به فکر حفظ منابع آب

 .های پس از ما باید جور آن را بکشند اند که احتماال نسل ایجاد کرده

سال آب تجدیدشونده دراختیار داشت اما امروز  مترمکعب در  011هزارو 7ی بیش از سال قبل هر ایران 11» |شهروند -شیوا سعیدی

های دیروز  چیان وزیر نیرو بود که در خبرگزاری این جمله حمید چیت« .مترمکعب رسیده است 111هزارو این میزان به کمتر از یک

. شمسی، بحران ایران کماکان ادامه دارد 61-60ل آبی سا  های مناسب جوی در با وجود بارش: وزیر نیرو در ادامه گفت. منتشر شد

های  به گفته او، مطابق گزارش. اند کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش تبخیر و افزایش جمعیت منابع آبی را کاهش داده

. اند حله بحران شدهمترمکعب آب تجدیدشونده داشته باشند، وارد مر 011هزارو سازمان ملل همه مناطقی که ساالنه کمتر از 

 .بنابراین ایران نیز دچار تنش آبی است

. دهد که روزی دوباره ایران پرآب شود را بر باد می لوحانه برای تجدید منابع آب و این همان جمله اول وزیر شاید تمام امیدهای ساده

سال  درواقع نیز از اواخر . ار خوشایند بودنینو و موج بارندگی برای مناطق خشک، بسی سال گذشته خبر گذر جبهه هوایی ال  اواخر

کدام از اینها برای  های مکرری را شاهد بود، اما هیچ  های گذشته بارش گذشته شمسی و در بهار امسال، کشور برخالف سال

 .عکوس کندتواند این روند را م ها نمی این درحالی است که تنها افزایش بارش. آبی درایران کافی نبوده است خشکاندن ریشه کم

توان  کند و درکنار این موارد نمی محیطی ایران تغییر شگرفی داشته، جمعیت کشور همچنان روند صعودی را طی می شرایط زیست

تمام این عوامل درکنار یکدیگر بحران آبی را . های تجدیدشونده افتادند کتمان کرد که مسئوالن خیلی دیر به فکر حفظ منابع آب

 .های پس از ما باید جور آن را بکشند احتماال نسلاند که  ایجاد کرده

 مترمکعبی ٠٠۳۳عامل اصلی کاهش   افزایش جمعیت،

: گوید می« شهروند»دانشگاه فردوسی مشهد به  علمی  درهمین راستا دکتر ناصر شاهنوشی، استاد دانشکده کشاورزی و عضو هیأت

تا  0311که این رقم اکنون به  هزار مترمکعب بوده، حال آن 00حدود های تجدیدشونده هر ایرانی  شمسی سرانه آب 0339سال   در

نباید فراموش کرد که منابع طبیعی و جمعیت . این روند ارتباط مستقیم با میزان جمعیت دارد. مترمکعب رسیده است 0111

ی تجدیدشونده درکشوری دوهزار ها المللی اگر سرانه آب براساس معیارهای بین: افزاید او در ادامه می.ارتباط مستقیمی دارند

که سرانه آب تجدیدشونده کمتری  البته برخی کشورها با این. رو نخواهد شد مترمکعب باشد، آن کشور با مشکلی از لحاظ آبی روبه

ریزی  مهمترمکعب است، زیرا برای این روند برنا 0111تا  0311دارند، اما تنش ندارند مانند برخی کشورهای اروپایی که سرانه آنها 

های تجدیدشونده براساس فرمول کل جمعیت تقسیم بر مقدار آب قابل اطمینان  که سهم هر نفر از آب او با اشاره به این.اند کرده

های اخیر نرخ رشد جمعیت ایران منفی شده اما میزان رشد جمعیت  هرچند در سال: کند آید، اضافه می برای عرضه به دست می

 .شود میلیون نفر به جمعیت افزوده می ونیم طوری که ساالنه حدود یک همچنان ادامه دارد، به

های آتی ادامه خواهد داشت زیرا منابع آب قابل  علمی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین معتقد است؛ این تنش در سال عضو هیأت

ب ایران فقط به مشکل افزایش جمعیت اند و ازسوی دیگر رشد جمعیت همچنان ادامه دارد، اما کاهش سرانه آ اطمینان از بین رفته

 .اند ها هم تأثیر داشته کاهش بارش. شود مربوط نمی
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کند و اگر طبعات افزایش  های افزایش جمعیتی ویرانگر خواهند بود و ما را با بحران مواجه می به گفته او، درچنین حالتی سیاست

 .اهد بودطورحتم بحران بزرگتری در انتظارمان خو جمعیت سنجیده نشود، به

 های سطحی بود تمرکز دولت فقط آب

: گوید باره می او دراین. داند های تجدیدشونده می های دولتی را مقصر دیگر کاهش آب ها و برنامه ازسوی دیگر شاهنوشی سیاست

به مدیریت های سطحی تمرکز کرده بود و توجه زیادی  های گذشته متاسفانه دولت و همچنین وزارت نیرو بیشتر روی آب طی سال

های زیرزمینی نیز تحلیل  ها نیز کاهش یافت و در نتیجه یکی از منابع تأمین آب درهمین راستا روان آب. های زیرزمینی نداشت آب

 .های زیرزمینی تمرکز کنند بخشی آب درحال حاضر با توجه به وضع موجود باید روی تعادل. رفت

ها  پس ازپیروزی انقالب جمهوری اسالمی ایران دولت. شود دولت کنونی نمیاین روند فقط مربوط به : کند شاهنوشی تأکید می

سال قبل نیز محققین دانشگاهی گفتند صنعت  09، 00بیشتر روی سازندگی تمرکز کردند و سدسازی اهمیت یافت، اما حدود 

های  نظر من باید تمام پروژهاکنون هم به . آید، اما مسئوالن توجهی نکردند ای به شمار می سدسازی، درجهان، صنعت مرده

طوری که  ازسوی دیگر ما میراث دیگری هم دراختیار داشتیم که از آنها استفاده نکردیم، مانند قنات به. سدسازی متوقف شود

 های زیرزمینی کمک که وجود آنها به حفظ آب حال آن. ها اکنون در ایران بیشتر جنبه تاریخی دارند و کارایی قبل را ندارند قنات

 .کند می

 های دولت همگرا نیست سیاست

های زیرزمینی  زیست و ارزیابی و آنالیز معتقد است؛ کاهش قابل توجه ذخایر آب ارشد محیط ازسوی دیگر شهره صدری کارشناس

ابع آب طی درباره پایش میزان من« شهروند»او در پاسخ به . اند سال اخیر متوجه شده 1یا  3ای است که مسئوالن در  در ایران پدیده

تر رفتن سطح  ها و پایین شدن تاالب ها، خشک البته این پایش انجام شده است، اما با کاهش آب چاه: گوید های گذشته می سال

 .های زیرزمینی متوجه اوضاع شدیم یا به عبارتی بحران عیان شد آب

ایران نیست و بسیای از کشورهای جهان های تجدیدشونده فقط مختص  ارشد معتقد است؛ پدیده کاهش منابع آب این کارشناس

 .ویژه درحوزه خاورمیانه و شمال آفریقا گرفتار آن هستند به

میان این سه بخش شاید بیشترین مصرف . شود آب در سه بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی مصرف می: افزاید باره می صدری دراین

اگر . داند درصد کل آب تولیدشده می 61و وزارت نیرو آن را  91 وزارت کشاورزی مصرف این بخش را. آب مربوط به کشاورزی باشد

بنابراین . شود درصد آب تولیدشده در ایران در بخش کشاورزی مصرف می 70حتی متوسط این رقم را درنظر بگیریم، باز هم 

 .های تجدیدشونده نیز دامن زده است توان گفت که بخش کشاورزی نیز به سهم خود به کاهش آب می

به گفته صدری . هرحال او معتقد است با وجود بحران، همگرایی در دولت برای پرداختن به این معضل و حفظ آب وجود ندارد به 

زیست و بقیه نیز در این  شود، وزارت مسکن، وزارت صنعت، سازمان محیط معضل آب فقط به وزارت نیرو و کشاورزی مربوط نمی

های خود را  ها برنامه در این مقوله رویکرد واقعی در دولت نیست، هرکدام از وزارتخانه: زایداف باره می او دراین. مشکل سهیم هستند

هایی که درحوزه  گیری تصمیم. های زیر زمینی ندارند کدام برنامه جامعی برای مقابله با تنش آبی و کاهش آب  دارند اما هیچ

به . رو خواهیم بود سال دیگر نیز هنوز با همین مشکل روبه 01تا  0این بنابر. شود، یگانه نیست مدیریت یکپارچه منابع آب انجام می

 .عقیده مسئوالن کشوری باید همه به این باور برسند که همه با هم درجهت حل مشکل حرکت کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http30911A%DA%/6%D9%A7%D6% 
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 آب
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  صفایی، مجری پروژه ایجاد تشکل آب و زمین شدصفایی، مجری پروژه ایجاد تشکل آب و زمین شد

برداران آب  تشکل بهره 091عنوان مجری پروژه ایجاد و ساماندهی  مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به رئیس هیأت

 .و زمین تعیین شد

تشکل  ٠8۳عنوان مجری پروژه ایجاد و ساماندهی  ی تعاون روستایی بهمدیره و مدیرعامل سازمان مرکز رئیس هیأت

 .برداران آب و زمین تعیین شد بهره

الملل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر اساس  به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

عنوان مجری پروژه ایجاد و  مود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، حسین صفایی بهمح 60خردادماه  00مورخ  0149110نامه شماره 

 .برداران آب و زمین به دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی معرفی شده است تشکل بهره 091ساماندهی 

های مورد  تأمین نهادههزار هکتار و مهندس کشاورز مجری  001های نوین آبیاری در سطح  در این نامه زارع، مجری توسعه سامانه

 ./نیاز بخش کشاورزی شامل انواع بذور مشخص و معرفی شدند
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 آب
 ایرنا - ۵5/۵4/13۷5: تاریخ خبر

  دولت از اجرای سامانه های آبیاری به شیوه های نوین حمایت می کند دولت از اجرای سامانه های آبیاری به شیوه های نوین حمایت می کند 

اجرای سامانه های آبیاری به شیوه های نوین مورد : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت -ایرنا -قزوین

 . حمایت جدی دولت قرار دارد

استان قزوین که به شیوه های آبیاری نوین مجهز شده به گزارش ایرنا، علی مراد اکبری بعدازظهر شنبه در بازدید از دو طرح در 

اجرای شیوه های نوین آبیاری عالوه بر ارتقای راندمان در سطح تولید می : اند، با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور، اظهار کرد

 .تواند در کاهش مصرف آب در این بخش کمک قابل توجهی کند

میلیون ریال اعتبار به سامانه  711هکتار که با شش میلیارد و  09آباد قزوین به وسعت  باغ های هلو، گالبی و آلو روستای قدیم

هکتاری یونجه و گندم مرتضائی مجهز به سامانه آبیاری زیرسطحی با اعتبار سه میلیارد  01آبیاری زیر فشار مجهز شده و مزرعه 

 .دریال، دو طرح مورد بازدید معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی بو

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر یک روزه خود به قزوین، عصر روز شنبه با فریدون همتی استاندار این استان 

 .دیدار و گفت و گو می کند و سپس در نشست بررسی مسائل و مشکالت حوزه آب و خاک کشاورزی قزوین شرکت می کند

 .اغ های استان قزوین زیر پوشش روش های آبیاری نوین قرار دارندهزار هکتار از اراضی و ب 30در حال حاضر 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین قابلیت اجرای روش های نوین آبیاری را برخوردار  061هزار هکتار از باغ ها و  70

 .هستند

 .هزار بهره بردار است 90هزار هکتار اراضی کشاورزی و  191استان قزوین دارای 
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۷۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  رود رود   کارکرد چند سال برای تسویه سود بانک میکارکرد چند سال برای تسویه سود بانک می/ / سود باالی تسهیالت بانکی مانع جدی تولیدسود باالی تسهیالت بانکی مانع جدی تولید
چند سال باید کار : اقتصاد مقاومتی نیز مطرح است با انتقاد از سود باالی تسهیالت بانکی گفتیک تولیدکننده که به عنوان الگوی 

 . ام، بپردازم کنم تا فقط سود تسهیالتی که دریافت کرده

میلیون تومان وام از  91با دریافت : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  دهنده شترمرغ در گفت  جدیدی پرورش علی

 .بسیج سازندگی در استان لرستان کار پرورش شترمرغ را آغاز کردم

افزار است اما از آنجا  دهد، تصریح کرد مهندس نرم این الگوی اقتصاد مقاومتی که کار پرورش شترمرغ را در شهرستان ازنا انجام می

 .شود به پرورش شترمرغ اقدام کرده است اش تأمین نمی یلیاش از طریق کار در رشته تحص که مخارج زندگی

شترمرغ نداشتم اما با توکل به خدا کار را شروع  ای در کار پرورش اگرچه تجربه: جزء قرآن است، بیان داشت 03جدیدی که حافظ 

 .ام ایجاد کرده  نفر اشتغال 9و خوشبختانه اکنون به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای  کردم

کننده واقعا دشوار و زیاد است و برای  درصد سود برای یک تولید 09پرداخت : تسهیالت اظهار داشت با انتقاد از سود باالیوی 

 .کنندگان حمایت شود های کم بهره از تولید  حمایت از تولید داخل و عمل به اقتصاد مقاومتی الزم است با اختصاص وام

چند سال باید کار کنم تا فقط سود : سال گذشته آغاز کرده است، تصریح کرد 040را از  جدیدی با بیان اینکه کار پرورش شترمرغ

 .را پرداخت کنم تسهیالت دریافتی

گوشت شترمرغ چندان در : قطعه آغاز کرده است، بیان داشت 91این پرورش دهنده شترمرغ با بیان اینکه کار خود را با پرورش 

 .نیست بین مردم شناخته شده و مصرف آن رایج

هر کیلوگرم از گوشت  کنندگان تولید: شود، گفت هزار تومان خریداری می 311تا  001وی با بیان اینکه هر قطعه شترمرغ با قیمت 

 .کنند هزار تومان عرضه می 33شترمرغ را با قیمت 

های  دم ثبات در قیمت نهادهبه دلیل ع: کشد، بیان داشت ماه طول می 01الی  7جدیدی با بیان اینکه هر دوره پرورش شتر مرغ 

 .شویم ذرت و سویا برای تأمین این دو نهاده گاهی با مشکل مواجه می
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵8: تاریخ

  شودشود  هزار تن محصول امروز در تاالر کشاورزی عرضه میهزار تن محصول امروز در تاالر کشاورزی عرضه می  2222بیش از بیش از 

 .شود هزار تن در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه می 07امروز جو دامی با حجم بیش از 

 .شود هزار تن در تاالر کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه می 22امروز جو دامی با حجم بیش از 

شود  شنبه هشتم تیرماه در حالی صبح کاری در بورس کاال آغاز می ، امروز سه(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

 .های مختلف است هزار تن جو دامی استان 07که تابلوی بورس کشاورزی شاهد عرضه 

زمان بورس کاال در انتظار معامله این محصول که توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده است، در انبارهای مورد تأیید سا

 .ای محصول شهرستان دزفول نیز امروز در کنار این عرضه قرار دارد تن ذرت دانه 001همچنین حجمی معادل .است

 ./های امروز تاالر کشاورزی است تن، از دیگر عرضه 01شکر سفید نیز تنها در حجم 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  نرخ جدیدنرخ جدید//سود بانکی رسماً کاهش یافتسود بانکی رسماً کاهش یافت

بانک های خصوصی و  بر اساس مصوبه نشستی که با حضور تمام: رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور تصریح کرد

 .درصد کاهش می یابد 00به  09دولتی برگزار شد، نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله، از امروز اول تیرماه از 

بر اساس مصوبه امروز در نشستی که با : رضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور تصریح کرد

برگزار شد نرخ سود بانکی برای سپرده های یک ساله از امروز اول تیرماه از حضور تمام بانک های خصوصی و دولتی 

 .درصد کاهش می یابد ٠1به  ٠8

 00های خصوصی و دولتی برای کاهش سود بانکی به  های دولتی کشور از توافق بانک به گزارش ایانا، رئیس شورای هماهنگی بانک

 .درصد از ابتدای تیرماه خبر داد

بر اساس مصوبه امروز در نشستی که با حضور تمام : رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور تصریح کردرضا حسین زاده 

درصد کاهش  00به  09ساله از فردا اول تیرماه از  های یک های خصوصی و دولتی برگزار شد نرخ سود بانکی برای سپرده بانک

 .ش زمینه رونق بخش تولید و صنعت خواهد بوداین امر در سال اقتصاد مقاومتی پی: وی افزود.یابد می

نرخ سود : درصد، گفته بود 00ها برای کاهش نرخ سود سپرده به  وگو با اشاره به توافق بانک اهلل سیف در رادیو گفت پیشتر نیز ولی

دو ماه آینده به مرز تک  روند کاهنده نرخ تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا. یابد تسهیالت هم تا چند روز آینده کاهش می

 .تردید نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند بر اساس منطق اقتصادی با کاهش نرخ تورم بی. رسد رقمی می

های ترسیم شده بانک مرکزی  ها برای کاهش نرخ سود سپرده در مسیر برنامه رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تصمیم بانک

 .العمل طبیعی خود اهدافی را که بانک مرکزی ترسیم کرده است محقق خواهد کرد پول با عکسدر عین حال بازار : است، گفت

واحدهای تولیدی که کمتر از یک : های کوچک و متوسط، تصریح کرد وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای حمایت از بنگاه

های خود را برای یک سال تمدید کنند، ضمن اینکه  دیرکرد وامدرصد جریمه  9توانند بدون پرداخت  میلیارد تومان بدهی دارند می

 .شود و این هم به صنایع کمک خواهد کرد کاهش سود تسهیالت بانکی تا چند روز دیگر محقق می

/news/fa/ir.iana.www//:http30011D%/9%B3%D6%99 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۷۰/۵۰/۵1:  تاریخ

هزار تن فراتر هزار تن فراتر   ٠۳٠۳حجم معامالت از حجم معامالت از / / استقبال فعاالن بازار از عرضه گواهی سپرده کاالیی جو در بورس کاالاستقبال فعاالن بازار از عرضه گواهی سپرده کاالیی جو در بورس کاال

  رفترفت
افزون امروز سه شنبه، در اولین روز عرضه گواهی سپرده کاالیی جو در بورس کاالی ایران و در پی استقبال فعاالن بازار کشاورزی ، 

 . هزار تن جو دامی کشاورزان در قالب گواهی سپرده کاالیی به فروش رسید 01بر 

ه بازار و ، محمد اسکندری معاون توسعروابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 01  در اولین روز عرضه جو دامی کشاوزران استان تهران و قزوین،: مطالعات اقتصادی بورس کاال با بیان خبر فوق اظهار داشت

میلیارد ریال در بورس کاال از سوی مشتریان  7941ریال در هر کیلو و به ارزش حدود  7911از این محصول به قیمت   301هزار و 

انبار در  0تن و  6139انبار در استان قزوین با  3محصول از پنج انبار در این استانها مورد معامله قرار گرفت که این . خریداری شد 

به دنبال اعالم   :وی سپس اظهار داشت. تن محصول از نخستین نمادهای معامالتی این محصول بودند 990استان تهران با حدود 

جو وارداتی و همچنین پایان تخصیص ارز مبادله ای به واردات این محصول که در سیاست های دولت مبنی بر توقف ثبت سفارش 

راستای حمایت از تولید داخل این محصوالت اعمال گردیده است، خریداران محصول جو دامی برای خرید از تابلوی معامالت بورس 

از تابلوی بورس توسط مصرف کنندگان نهایی،  مستقیم  یکی از مزایای خرید: وی سپس خاطرنشان کرد.کاالی ایران اقدام کردند

امکان خرید مقادیر چند تنی به قیمت عمده فروشی می باشد که این خود از مزایای مغفول مانده انجام معامالت از طریق تابلوی 

ها و دالالنی  از طریق عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال، واسطه: دکتر اسکندری در ادامه گفت.بورس کاالی ایران می باشد

که برای حفظ منافع خود و سودآوری بیشتر، هر از چندگاه، بازارها را دچار نوسان می کنند، حذف می شوند و امکان دادوستد 

 .مستقیم میان فروشندگان و خریداران فراهم می شود

د و کامال مشخص می شود چه ضمن آنکه با استفاده از مکانیسم بورس کاال، اطالعات شفاف در بخش کشاورزی ایجاد خواهد ش

 .کسی یک محصول را خریداری کرده، چه کسی محصولی را به فروش رسانده و حجمی که در بازار عرضه می شود چه میزان است

طبق مصوبه هیات وزیران در هفتم اردیبهشت ماه امسال، همه محصول جو و ذرت سراسر کشور در قالب طرح قیمت : وی افزود

این طرح سال گذشته به شکل آزمایشی برای محصول جو کرمانشاه و ذرت . تابلوی بورس کاال معامله می شودتضمینی و عرضه در 

خوزستان به شکل موفق انجام شد و امسال با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام بعنوان مباشر خرید تضمینی جو و ذرت امیدواریم 

ر و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران در پایان با بیان اینکه اطالعات معاون توسعه بازا.این طرح ملی با موفقیت روبرو شود

در سایت بورس کاال بصورت مشروح قرارداده شده است  33انبارهای پذیرش شده و نحوه عرضه و معامله جو دامی در قالب ماده 

در دو بخش انبارها و طرح ir.co.ime.www کشاورزان و خریداران می توانند با مراجه به سایت بورس کاال به نشانی : گفت

در قالب گواهی  33الزم به ذکر است در اولین روز معامالت جو دامی ماده . قیمت تضمینی از روند انجام معامالت آگاهی یابند

 .اند این حجم از محصوالت بودهسپرده کاالیی شرکت های کارگزاری صبا جهاد، توسعه کشاورزی و سهم آشنا فروشنده 

 ب/انتهای پیام
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۷۰/۵۰/۵1:  اریخت

  در بورس کاالدر بورس کاالهزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی   ٠۴٠۴عرضه عرضه 
تن جو دامی در قالب طرح  106هزار و  01شنبه اول تیرماه، شاهد عرضه  تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز سه 

 . قیمت تضمینی است

تن کنجاله سویا پرک آرژانتین و  010، امور بین الملل بورس کاالی ایران  روابط عمومی وبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تن جو دامی روسیه نیز در این تاالر عرضه می شود 01

 .تن مواد پلیمری و یک هزار تن قیر است 09هزار و  30د عرضه بر اساس این گزارش تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی شاه

 .تن انواع قیر را تجربه می کند 301هزار و  33تاالر صادراتی بورس کاالی ایران در این روز عرضه 

تن سبد میلگرد مخلوط  901هزار و  0تن شمش هزار پوندی ایرالکو،  011کیلوگرم شمش طالی معدن زرشوران،  00همچنین 

 .ت ذوب آهن اصفهان نیز در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بر روی تابلوی عرضه می رودشرک
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 اقتصاد محصوالت

 ایرنا - ۵5/۵4/13۷5: تاریخ خبر

  تاالر محصوالت کشاورزی میزبان عرضه جو دامی، ذرت دانه ای و کنجاله سویا پرک تاالر محصوالت کشاورزی میزبان عرضه جو دامی، ذرت دانه ای و کنجاله سویا پرک 

تن جو دامی،  2۳۰هزار و  ٠0شاهد عرضه ( شنبه)تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز  -ایرنا -تهران

 . ذرت دانه ای و کنجاله سویا پرک است

تن جو دامی استان های خراسان رضوی، فارس،  69هزار و  06از بورس کاالی ایران، این تاالر عرضه  به گزارش روز شنبه ایرنا

 .بوشهر، خوزستان ، لرستان، قم، اصفهان، گلستان، ایالم، سمنان، و مرکزی را در قالب طرح قیمت تضمینی تجربه می کند

 .رژانتین در این تاالر عرضه می شودتن کنجاله سویا پرک آ 010تن ذرت دانه ای دزفول و  011همچنین 

شرکت نگین فخر آذربایجان در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می  9171بر اساس این گزارش، همچنین یک هزار تن قیر 

ه کارخان 300-0هزار تن سیمان تیپ 0همچنین تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران در این روز میزبان عرضه .شود

 .سیمان اصفهان است

هزار تن لوب  00هزار تن وکیوم باتوم،  00تن گوگرد،  011بنابراین گزارش، تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه 

 . تن مواد پلیمری است 990هزار و  0تن مواد شیمیایی و  609هزار و  0هزار تن سالپس واکس،  3کات، 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۷۰/۵۰/۵۹:  تاریخ

  متر متر   22شرق کشور تا شرق کشور تا   افزایش ارتفاع امواج در سواحل جنوبافزایش ارتفاع امواج در سواحل جنوب/ /   بروز گرد و خاک در چندین استانبروز گرد و خاک در چندین استان
شود که در منطقه زابل سبب تشکیل گردوخاک و طوفان شن خواهد  بنیی می روز آینده در شرق کشور پیش 0وزش باد شدید در 

های اصفهان، قم، مرکزی و سمنان  شد؛ همچنین وزش باد شدید شرقی سبب بروز پدیده گرد و خاک در برخی مناطق استان

یابی هواشناسی امروز و فردا در  های پیش ها و نقشه ، بر اساس تحلیل دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . خواهد شد

ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی افزایش ابر در بعد از ظهر و اوایل شب رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید 

 .شود بینی می پیش

شود که در منطقه زابل سبب تشکیل گردوخاک و طوفان شن خواهد  بنیی می ش باد شدید پیشروز آینده در شرق کشور وز 0طی 

های اصفهان، قم، مرکزی و سمنان  شد؛ همچنین وزش باد شدید شرقی سبب بروز پدیده گرد و خاک در برخی مناطق استان

شنبه و  دور از انتظار نیست؛ روزهای سهروز آینده در مناطق مرزی غرب و جنوب غرب کشور پدیده گردوغبار  0در .خواهد شد

شود و روز چهارشنبه در برخی مناطق جنوب سیستان و  بینی می چهارشنبه افزایش نسبی دما در اغلب مناطق کشور پیش

 .بلوچستان و شرق هرمزگان رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد

کیلومتری جنوب کراچی  301ای در شمال اقیانوس هند و  حارههای هواشناسی بیانگر موقعیت مرکز طوفان  تصاویر ماهواره

ای به سوی  کند، مسیر حرکت مرکز این طوفان حاره کیلومتر در ساعت به سوی غرب حرکت می 01پاکستان است که با سرعت 

ارشنبه افزایش نسبی شنبه و روز چه رود پیامد حرکت این طوفان به سمت غرب از اواخر روز سه کشور ایران نیست، ولی انتظار می

 .متر باشد 0ارتفاع موج در سواحل جنوب شرقی کشور بین یک و نیم تا 

شود که این شرایط تا روز چهارشنبه حاکم خواهد بود؛ بیشینه و کمینه  بینی می آسمان تهران روز آینده صاف تا کمی ابری پیش

 .درجه است 00و  37دما فردا در تهران 

ترین شهرهای  درجه باالی صفر گرم 11درجه باالی صفر و پس از آن بوشهر و قم با دمای  19ا دمای ساعت آینده اهواز ب 01در 

 .ترین شهرهای کشور خواهند بود درجه باالی صفر خنک 01کشور و بجنورد، اردبیل و همدان با دمای 

 .مشاهده کنداز اینجا توانند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را  کاربران همچنین می
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 ومنابع طبیعیاقلیم 
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  شودشود  انداز صنعت کشاورزی آبزیان و غذا برگزار میانداز صنعت کشاورزی آبزیان و غذا برگزار می  محیطی و چشممحیطی و چشم  های زیستهای زیست  کنفرانس چالشکنفرانس چالش

 .شود انداز صنعت کشاورزی، آبزیان و غذا در آذرماه سال جاری برگزار می محیطی و چشم های زیست کنفرانس چالش

 .شود نداز صنعت کشاورزی، آبزیان و غذا در آذرماه سال جاری برگزار میا محیطی و چشم های زیست کنفرانس چالش

وگو با خبرنگار خبرگزاری  انداز صنعت کشاورزی، آبزیان و غذا در گفت محیطی و چشم های زیست دبیر اجرایی کنفرانس چالش

شاورزی، آبزیان و غذا خبر داد که در انداز صنعت ک محیطی و چشم های زیست ، از برگزاری کنفرانس چالش(ایانا)کشاورزی ایران 

یک طیف گسترده، پیوسته و مرتبط با زنجیره تولید تا عرضه و صادرات، اعم از مسئوالن، تولیدکنندگان، مسئوالن فنی و بهداشتی، 

 .کارشناسان و صادرکنندگان است

خورشیدی با رویکرد ارائه جدیدترین مقاالت و  0360آذرماه  01رضا براتی با بیان اینکه با همکاری متولیان این امر که در مورخ 

وری  دستاوردهای علمی و تجربی روز دنیا توسط اساتید، پژوهشگران و محققین در راستای ارتقای سطح علمی با هدف افزایش بهره

های معتبر، از  انجمن ها و های مرتبط با مباحث کنفرانس، حضور دانشگاه حضور کلیه دستگاه: شود، گفت و ترویج در اهواز برگزار می

 .های این کنفرانس است ویژگی

های مرتبط با علوم کشاورزی، مرتبط با علوم شیالت و  وی محورهای در نظر گرفته شده برای برگزاری این کنفرانس تمام موضوع

پژوهشگران ": افزودپروری، مرتبط با علوم صنایع غذایی و تمام موضوعات مرتبط با علوم و مهندسی محیط زیست برشمرد و  آبزی

های مرتبط  و همچنین شرکت ir.0109aff.wwwسایت  توانند تا تاریخ یکم آذرماه نسبت به ارسال مقاالت خود از طریق وب می

 .توانند جهت حضور در نمایشگاه جانبی کنفرانس ثبت نام کنند با موضوع کنفرانس می

آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، انجمن علوم خاک ایران، اداره کل صنعت وزارت صنعت استان  سازمان تحقیقات،

خوزستان و همچنین استانداری خوزستان از برگزارکنندگان و حامیان این کنفرانس هستند که در دانشگاه شهیدچمران اهواز 

 ./شود برگزار می
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۹: تاریخ

  تشکیل ستاد مقابله با گرد و غبارتشکیل ستاد مقابله با گرد و غبار

به همین . بار پدیده گرد و غبار در کشور اقدام کرد زیاننامه موضوع مدیریت و مقابله با آثار  هیات دولت نسبت به اصالح تصویب

با هدف ایجاد آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و « ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار»منظور 

 .شود ای تشکیل می های منطقه ایجاد زمینه همکاری

 .کل کشور را به تصویب رساندند 0360جه سال اعضای دولت الیحه اصالح قانون بود

االسالم والمسلمین حسن  رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه خود به ریاست حجت به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

سان های خرا جمهوری، به محمدرضا صالحی و سیدعلی اکبر پرویزی به ترتیب به عنوان استانداران جدید استان روحانی رییس

 .شمالی و خراسان جنوبی رأی اعتماد داد و از خدمات استانداران پیشین قدردانی کرد

های  نظر از گرایش با بیان اینکه دولت نسبت به مردم ایران صرف جمهوری در این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد،  رییس

رسانی به مردم و پیگیری تعهدات سفر  برای خدمتسیاسی و قومیت متعهد است، استانداران هر دو استان را به حداکثر تالش 

 .ای باشد که مردم به خوبی آثار این خدمات را احساس کنند رسانی به مردم باید به گونه خدمت: توصیه کرد و افزود

دولت به به موجب این الیحه، . کل کشور را به تصویب رساندند 0360در ادامه جلسه، اعضای دولت الیحه اصالح قانون بودجه سال 

های  ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های مالی و افزایش توان تسهیالت دهی بانک منظور اصالح صورت

ها را برای  هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک 101خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حداکثر به میزان 

همچنین دولت اجازه دارد نسبت به . های دولتی صرف خواهد کرد ز دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانکها ا تسویه مطالبات بانک

ها و پیمانکاران اقدام و از طریق  های خود از جمله به بانک هزار میلیارد ریال معادل بدهی 111انتشار اوراق مالی اسالمی تا سقف 

 .ا با طلبکاران تسویه نمایدهای خود ر واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی

اعضای دولت در ادامه، در راستای ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ، 

 .تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد

شناسایی و مبارزه با »مانه های مرتبط، سا  براساس یکی از مصوبات، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز موظف است با همکاری دستگاه

برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی،   ای تهیه، اجرا و مورد بهره  را به گونه« قاچاق

ت شهری، عرضه، معامله، اطالعا  های مختلف حمل، انبار، توزیع درون  امکان شناسایی کاالی قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه

  بانکی و اطالعات مالیاتی

ها و افزایش   هایی است که گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است به منظور کاهش توقف از دیگر سامانه« سامانه پنجره واحد»

و  و مبادله کاال و ارز، نسبت به تهیه، ایجاد( ترانزیت)دقت در کنترل و بازرسی کاال و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور 

 .اندازی آن و نیز تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب اقدام نماید راه

به همین . بار پدیده گرد و غبار در کشور اقدام کرد نامه موضوع مدیریت و مقابله با آثار زیان دولت همچنین نسبت به اصالح تصویب

آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و با هدف ایجاد « ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار»منظور 

 .شود ای تشکیل می های منطقه ایجاد زمینه همکاری
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را در  0360ریزی کشور اجازه داد تا اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال  هیات وزیران همچنین به سازمان مدیریت و برنامه

انداز و شکوفایی  و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشمسازی عملکرد  راستای بهینه

 .ربط اختصاص دهد های اجرایی ذی علمی و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تأمین و به دستگاه

های جمهوری آذربایجان و  دولتهای موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و  الیحه

 .جمهوری کره، از دیگر مصوبات جلسه روز یکشنبه هیات وزیران بود

/news/fa/ir.iana.www//:http30990D%/9%D%AA9%B1%%DA 
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 انتصابات
 فارس- ۷۰/۵۰/۵1:  تاریخ

  درصد بیشترین رشد را کسب کرددرصد بیشترین رشد را کسب کرد  1.۴1.۴بخش کشاورزی با بخش کشاورزی با //رئیس سازمان امور اراضی کشور منصوب شدرئیس سازمان امور اراضی کشور منصوب شد
 . طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا اورنگی به عنوان رئیس سازمان امور اراضی معرفی شد 

کشاورزی علیرضا اورنگی به عنوان ، طی حکمی از سوی وزیر جهاد سازمان امور اراضی کشوربه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

آیین تودیع قباد افشار رئیس سابق سازمان امور . رئیس سازمان امور اراضی معرفی شد و از تالشهای قباد افشار تقدیر به عمل آمد

قتصادی اراضی کشور و معرفی آقای علیرضا اورنگی به عنوان رئیس جدید سازمان، ظهر امروز با حضور عبدالمهدی بخشنده معاون ا

 .، معاونان، مدیران و پرسنل سازمان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد ریزی وزارت جهادکشاورزی و برنامه

بخش کشاورزی با رشد : های مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی در سراسر کشور گفت در این مراسم بخشنده با اشاره به تالش

های اقتصاد مقاومتی کشور و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته داشته درصدی بیشترین نقش را در تحقق سیاست  041

است که تحقق این مهم حاصل زحمات کلیه مدیران و کارشناسان بخش های تخصصی و سازمان های پشتیبان چون سازمان امور 

تضمینی محصوالت کشاورزی به ویژه  با خرید: ریزی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد معاون امور اقتصادی و برنامه.اراضی بوده است

شود  بینی می از کشاورزان خریداری خواهد شد و پیش 60میلیون تن گندم یعنی بیش از دو برابر سال  01گندم، امسال باالی 

بخشنده با تاکید بر افزایش چشمگیر تولیدات . امسال بار دیگر در تولید گندم خودکفا شده و نیازی به واردات نداشته باشیم

طی یک دهه گذشته آمار تولید چغندر : محصوالتی مانند چغندر قند و دانه های روغنی در مقایسه با دولت های نهم و دهم افزود

ریزی صحیح ، موفق شدیم تا حد قابل  نیشکر و دانه های روغنی سقوطی تلخ را تجربه کرد که از ابتدای دولت یازدهم با برنامه  ، قند

درصد در  9بطه شکر جلوگیری کرده و تولید دانه های روغنی را نیز با رشد دوبرابری تامین داخلی از ضا توجهی از واردات بی

درصد  61های روغنی که اکنون بیش از  ای بلندمدت واردات روغن و دانه  برسانیم که امیدواریم طی برنامه 00به بیش از  60سال

 .است را صفر کنیم

اشاره به اینکه از سال گذشته به دلیل تشدید بیماری و لزوم پیگیری جدی درمان چند بار  در ادامه این مراسم قباد افشار با

از مهرماه سال  :درخواست استعفای خود را تقدیم وزیر جهادکشاورزی کرده بودم که سرانجام با این درخواست موافقت شد، گفت

ها و اقدامات اساسی با محوریت  ای از برنامه ، مجموعهکه این حقیر توفیق خدمت در سازمان امور اراضی کشور را یافتم 0360

افزایش نظارت ها، توسعه حفاظت اراضی، ساماندهی مالکیت ها، حفظ حقوق متقابل دولت و ملت در دستور کار قرار گرفت که به 

ی کارکنان سازمان و ، همراه پشتوانه بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری، سیاستها و حمایت های دولت و به ویژه وزیر محترم

، عزمی ملی برای حفاظت از زمین شکل گرفت و شاهد ارتقا نگاه عمومی به مخاطرات تخریب زمین و کند  استانها و مشارکت مردم

 .شدن روند تغییرکاربری زمین های زراعی، باغها و سایر عرصه های محیط زیستی کشور بوده ایم

با : شاره به راه اندازی گشت های حفظ اراضی در تمامی شهرستانهای مهم کشور افزودرییس سابق سازمان امور اراضی همچنین با ا

برابری  31، ارتقا ساختار و تشکیالت و افزایش 030، راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی  خودروی صحرایی 301تامین بیش از 

درصد 71به بیش از  0360درصد در سال  31از  ، ضریب پوشش حفاظتی اراضی کشاورزی های ترویجی اعتبارات و توسعه فعالیت

 .افزایش یافته و در اکثر مناطق به ویژه استانهای شمالی تغییرکاربری تاحدود زیادی درصد متوقف شد 0361در پایان 

اضی آغاز اجرای طرح جامع کاداستر و سنددار کردن اراضی کشاورزی، اجرایی کردن قانون رفع تداخالت ار: افشار در ادامه گفت

میلیون  046هزار هکتار از این اراضی در کمتر از یک سال، گسترش چتر نظارت بر  31ملی و مستثنیات کشاورزان و رفع تداخل 

http://www.farsnews.com/
http://www.laoi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=7fb797c7-9bfe-4b65-9e15-b69536b8c88b&WebPartID=817065b4-8203-4265-abbc-f217ba788def&ID=5239b0b9-a312-47b0-ab9f-7c2367813688
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هزار هکتار از دیگر اقدامات انجام شده در 901، زمینه سازی برای توسعه باغها در اراضی شیبدار در سطح  هکتار اراضی واگذار شده

 .امیدواریم این روند با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند: ایان با آرزوی توفیق برای رییس جدید سازمان گفتوی درپ. این دوران بود

همچنین مهندس علیرضا اورنگی رییس جدید سازمان امور اراضی کشور که پیش از این نیز مدتی طوالنی سکان مدیریت این 

سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی طی سخنانی بر لزوم نهادینه شدن سازمان را برعهده داشت پس از دریافت حکم انتصاب خود از 

ساماندهی و حفاظت اراضی و ادامه یافتن تالشهای رئیس   برای پیشبرد اهداف بخش و توسعه مدیریت و کارکرد جهادی در سازمان

یبانی از بخش کشاورزی وظیفه صیانت از اراضی کشاورزی و ساماندهی و توسعه اراضی برای پشت: سابق سازمان تاکید کرد و گفت

 .مهم حاکمیتی سازمان است که باید در راس اولویت های کاری ما در دوران جدید باشد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03601110110076 
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 انتصابات
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  اورنگی جایگزین قباد افشار شداورنگی جایگزین قباد افشار شد

 .علیرضا اورنگی، جایگزین قباد افشار در سازمان امور اراضی شد

، قباد افشار رئیس سابق سازمان امور اراضی که هفته جاری استعفای خود را (ایانا)ه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ب

 .کرده است، امروز تودیع شدتقدیم وزیر جهاد کشاورزی 

 .بر اساس این گزارش، مراسم تودیع رئیس سابق سازمان امور اراضی بدون حضور خبرنگاران انجام شده است

ها، مراتع، ریاست سازمان امور  ریزی ویژه سفر ریاست سازمان جنگل علیرضا اورنگی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مسئول برنامه

 .ها را در کارنامه دارد هاد کشاورزی استاناراضی و ریاست سازمان ج

 ./ای اقدامات درمانی از سمت خود فاصله گرفته است ها، قباد افشار که جانباز شیمیایی بوده، برای پاره بر اساس شنیده

/news/fa/ir.iana.www//:http30000D%/9%A7%D6% 
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 انتصابات
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

بیمه تجاری بخش دام، طیور و آبزیان؛ آخرین دستاورد مدیرعامل بیمه تجاری بخش دام، طیور و آبزیان؛ آخرین دستاورد مدیرعامل / / مدیرعامل جدید بیمه ایران منصوب شدمدیرعامل جدید بیمه ایران منصوب شد

  سابق بیمه ایرانسابق بیمه ایران

جدید این شرکت را  مدیره وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل و رئیس هیأت

 .منصوب کرد

مدیره جدید  وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب مجمع عمومی شرکت سهامی بیمه ایران، مدیرعامل و رئیس هیأت

 .این شرکت را منصوب کرد

ان، به استناد ، وزیر اقتصاد با پذیرش استعفای حسینی، مدیرعامل بیمه ایر(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مدیره جدید بیمه ایران منصوب  عنوان مدیرعامل و رئیس هیأت ای، محسن پورکیانی را به مصوبه مجمع عمومی این شرکت بیمه

هایی چون  مدیره این بیمه، مسئولیت پورکیانی از نیروهای باسابقه بیمه ایران بوده و پیش از این ضمن عضویت در هیأت.کرد

 .مدیره کارگزاری بورس بیمه ایران را به عهده داشته است معین و ریاست هیأت مدیرعاملی بیمه ایران

ای میان شرکت سهامی بیمه ایران و سازمان نظام دامپزشکی کشور،  در دوران مدیریت حسینی در بیمه ایران، با امضای تفاهمنامه

 ./پذیر شد آبزیان امکانبار در بخش دام، طیور و  ارائه خدمات تخصصی بیمه تجاری برای نخستین

/news/fa/ir.iana.www//:http30009D%/6%90%D9%DB%AF% 
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 انتصابات
 فودپرس 13۷5تیر ماه  1سه شنبه 

  اورنگی جایگزین قباد افشار شد اورنگی جایگزین قباد افشار شد 

 .افشار در سازمان امور اراضی خواهد شد علیرضا اورنگی جایگزین قباد< کشاورزی

قباد افشار رئیس سابق سازمان امور اراضی که هفته جاری استعفای خود را تقدیم وزیر جهاد کشاورزی کرده است، امروز تودیع 

 .بر اساس این گزارش، مراسم تودیع رئیس سابق سازمان امور اراضی بدون حضور خبرنگاران انجام شده است.شد

ها، مراتع، ریاست سازمان امور  ریزی ویژه سفر ریاست سازمان جنگل ورنگی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مسئول برنامهعلیرضا ا

 .ها را در کارنامه دارد اراضی و ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان

 . خود فاصله گرفته است ای اقدامات درمانی از سمت ها، قباد افشار که جانباز شیمیایی بوده، برای پاره بر اساس شنیده

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http99b06e09e011110d 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  استاستقیمت مرغ به تعادل رسیده قیمت مرغ به تعادل رسیده 

دهند، اما بیشتر نمایندگان بخش خصوصی معتقدند که اکنون  ها از افزایش قیمت مرغ در کشور خبر می هرچند برخی رسانه

 .کشد ها متعادل شده و مرغدار تاحدودی نفس می قیمت

هرچند شاید : خبر گفت با اعالم این( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر انجمن ملی طیور ایران امروز در گفت

 .برخی از نرخ جدید مرغ اظهار نگرانی کنند، اما این موضوع به نفع تولید است

طور نسبی کاهش یافته و ممکن  نباید فراموش کرد که توان مالی جامعه به: فرد با اشاره به قدرت خرید مردم افزود سعید اصغری

ها شود، اما باید طرف  ویژه مواد پروتئینی از سفره ذف کاالهای اساسی بهاست افزایش درصدی کوچک در اقالم خوراکی، منجر به ح

 .دیگر قضیه یعنی تولیدکنندگان را نیز مدنظر داشت

میلیون قطعه کاهش  61میلیون قطعه بود که این مقدار در سال جاری به 010ریزی فروردین سال گذشته،  به گفته وی، آمار جوجه

دار و تاحدودی هم گوشت مرغ، روندی صعودی گرفت و تقریباً بازار را به تعادل نزدیک  رغ نطفهم یافت؛ ضمن اینکه صادرات تخم

 .بنابراین قیمت بازار داخل نیز تقریبا به قیمت واقعی رسید. کرد

لیارد تومان می 311تا  71دلیل انباشت بیش از نیاز مرغ در بازار، چهار زنجیره تولید بین  سال گذشته به: فرد خاطرنشان کرد اصغری

 .مند تعریف شود ضرر کردند؛ بنابراین الزم بود که پروسه تولید در یک چارچوب نظام

ها نوسان زیادی را  وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در صورت ثبات روال تولید، اتفاق خاصی تا پایان سال نخواهد افتاد و قیمت

 ./ای را در هر سال حفظ کنند میلیون قطعه 61ر این است که تولید کند، البته سعی نمایندگان بخش خصوصی ب تجربه نمی
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  افزایش قیمت مرغ، بلندمدت نیستافزایش قیمت مرغ، بلندمدت نیست

کنندگان به همراه داشته است، اما برخی کارشناسان  این روزها بحث افزایش قیمت مرغ در بازار، موجی از نگرانی را برای مصرف

 .تواند به سرانه مصرف آسیب بزند معتقدند که این موضوع، نمی

سر  بازار مرغ در رقابت کامل به: ین خبر گفتبا اعالم ا( ایانا)وگو با خبرگزاری کشاورزی ایران  دانشیار دانشگاه تهران امروز در گفت

 .تواند در بلندمدت اتفاق افتاده و سرانه مصرف را منفی کند ها نمی برد؛ بنابراین افزایش قیمت می

این عنوان مثال اگر  به: کننده بوده، افزود های بازار در وضعیتی مطلوب برای مصرف یگانه، با اشاره به اینکه معموالً نرخ حسن مهربانی

ریزی نیز سیر صعودی به خود گرفته  هزار تومان در هر کیلوگرم برسد، از آن طرف، جوجه قیمت، به ناگهان افزایش یافته و به هفت

 .برد سر می کشد؛ بنابراین در بیشتر مواقع، بازار در یک تعادل نسبی به ها را می و ترمز شتاب نرخ

به عبارتی، کمبود و زیادبود، تأثیری . ها مبتنی بر رفتار بازار باشد بینی پیش شود که همیشه به گفته وی، چنین روندی باعث می

 .گذاری است مستقیم بر بازار داشته و عاملی مهم در قیمت

های سیاسی است، تعادل را  الساعه و ناگهانی که اغلب ناشی از نگرانی های خلق با تمام این شرایط، تصمیم: یگانه معتقد است مهربانی

 .کند رو می زده و بازار را با یک سرگیجگی روبهبه هم 

البداهه توسط شرکت پشتیبانی امور دام صورت گرفته و این نهاد با نگرانی  های فی بیشتر این تصمیم: وی در پایان خاطرنشان کرد

نای کنترل عرضه بوده و هرچند که این تصمیمات بر مب. زند ها یا کمبود مرغ در بازار، دست به چنین اقدامی می از افزایش قیمت

 ./دهد، اما در مجموع ممکن است چنین فرآیندی به نفع تولیدکننده نباشد بیشتر منافع مشتری را مدنظر قرار می
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵۹: تاریخ

  هزار تومانهزار تومان  ٠٠٠٠لیموترش کیلویی لیموترش کیلویی / / ثبات قیمت میوه در بازارثبات قیمت میوه در بازار

 .در حال حاضر قیمت انواع میوه و صیفی جات در مقایسه با هفته گذشته تغییری نکرده است:رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

با اشاره به قیمت انواع میوه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در گفتگو با خبرنگار حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی 

در حال حاضر قیمت انواع میوه و صیفی در مقایسه با هفته گذشته تغییری نکرده اما به نسبت : در ماه مبارک رمضان اظهار داشت

 .رمضان تا حدودی کاهش یافته استابتدای ماه مبارک 

در حال حاضر قیمت هر کیلو : هزار تومان اعالم کرد و گفت 7الی  1وی قیمت هر کیلو زردآلو، انگور یاقوتی و توت فرنگی را بین 

 011هزار و  9تومان، بذر خارجی  011هزار و  0هزار تومان، آلبالو بذر داخلی  1الی  011هزار تومان، آلو هزار و  00الی  3گیالس 

 .تومان است 011هزار و  3الی  911هزار و  0هزار تومان ، موز  7الی 

تومان ، هندوانه  011الی هزار و  011با کیفیت هزار و  قیمت هر کیلو خربزه : مهاجران با اشاره به قیمت سایر میوه ها بیان کرد

 .تومان است 011الی هزار و  911الی هزار تومان، طالبی  911

تومان، گوجه  011الی هزار و  911تومان، خیار بوته ای  011هزار و  0قیمت خیار گلخانه : اتحادیه میوه و سبزی ادامه دادرئیس 

 .تومان است 911الی  011تومان، پیاز  011الی هزار و 911تومان،سیب زمینی  011الی هزار و  911فرنگی 

هزار تومان است که از  00هزار تومان و داخلی  03لیمو ترش سنگی ترکیه اکنون هر کیلو : وی با اشاره به قیمت لیمو ترش افزود

 .از میناب قیمت ها متعادل خواهد شد ابتدای مرداد ماه با برداشت و عرضه محصول 

یر مرداد ماه تغی 00با توجه به فراوانی میوه های تابستانه تا : مهاجران با اشاره به پیش بینی قیمت در روزهای آتی بیان داشت

 .خاصی در قیمت ها نخواهیم داشت
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۷۰/۵۰/۵1:  تاریخ

  ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حذف مجوزهای غیر ضرور کسب و کار ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حذف مجوزهای غیر ضرور کسب و کار 
معاون وزارت اقتصاد و امور دارایی، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حذف مجوزهای غیر ضروری کسب و کار را در این بخش 

 . مثبت ارزیابی و بر بهینه سازی فرآیند و کوتاه شدن زمان صدور نیز تاکید کرد

، شاپور محمدی در حاشیه نشست هم اندیشی پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسزارش به گ

در : که در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت 11سیاست های کلی اصل ( 7)و ( 9)، ( 0)اجرای قانون اصالح مواد  3تبیین فاز 

ای غیر ضروری کسب و کار در زیر بخش های مختلف انجام شده به وزارت جهاد کشاورزی اقدام های موثری برای حذف مجوزه

مورد رسیده است که به مردم و فعاالن این حوزه  69مورد به  111طوری که ظرف یک سال و نیم گذشته، تعداد این مجوزها از 

 .کمک خواهد کرد

با الکترونیکی سازی ممکن است زمان : اشتوی ضمن تاکید بر بهینه سازی فرآیند ها و کوتاه شدن زمان صدور مجوزها اظهار د

 .فرآیندها کوتاه نشود، اما سرعت را افزایش می دهد و هدف نهایی ما نیز کوتاه کردن زمان صدور مجوز کسب و کار است

و کاهش تعداد مراحل و هزینه صدور برای ما مهم است : عضو هیات مقررات زدایی مستقر در وزارت اقتصاد و امور دارایی افزود

 .خوشبختانه در ایران هزینه صدور مجوزها زیاد نیست

 .وی ابراز امیدواری کرد که همکاری ها در اجرای فاز بهینه سازی فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار ادامه یابد

گاه ها تالش ما این است که ظرف چهار ماه فاز بهینه سازی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار دست: محمدی گفت

 .و وزارتخانه ها به اتمام برسد
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 برنامه سیاست ها
 ایرنا - ۵2/۵4/13۷5: تاریخ خبر

  واحد مرغداری گوشتی در کشور فعال است واحد مرغداری گوشتی در کشور فعال است   12۰12۰هزار و هزار و   ٠2٠2: : مرکز آمار ایرانمرکز آمار ایران

نتایج آمارگیری از مرغداری های پرورش مرغ تخمگذار و گوشتی در سال : مرکز آمار ایران اعالم کرد -ایرنا -تهران

واحد  12۰هزار و  ٠2واحد مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور،  0۰هزار و  ٠8نشان می دهد از تعداد  ٠۰0۴

 . غیرفعال بودند( واحد 11۰۳)فعال و بقیه 

شامل  0360به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز آمار ایران، ارقام یاد شده در مقایسه با آخرین آمارگیری اجرا شده در سال 

غیرفعال بوده ( واحد 3710)مابقی مرغداری فعال و  309هزار و 01مرغداری گوشتی در کشور بوده که از این تعداد  67هزار و 09

تن گزارش شده که نسبت به آمارگیری  03هزار و  0های پرورش مرغ گوشتی  در مرغداری 0363مقدار تولید مرغ زنده در سال .اند

 .افزایش یافته است( درصد 9)هزار تن  019حدود  0360انجام شده در سال 

هزار و  33نفر بودند که از این تعداد  00هزار و  16، 0363شتی در سال های پرورش مرغ گو تعداد کارکنان شاغل در مرغداری

 .نفر شاغالن بدون مزد و حقوق بودند 030هزار و 00نفر شاغالن با مزد و حقوق و  961

ن نفر از شاغال 001هزار و  39نفر بودند که  710هزار و  00تعداد کارکنان شاغل  0361، در سال 0360براساس نتایج آمارگیری 

 .نفر را شاغالن بدون مزد و حقوق شامل می شدند 090هزار و 09را شاغالن با مزد و حقوق و 

میلیون قطعه بوده که در مقایسه با نتایج حاصل از اجرای  071های پرورش مرغ گوشتی فعال در سال گذشته  ظرفیت سالن

 .سه درصد افزایش داشته است 0360آمارگیری در سال 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  تومانی قیمت گوشت در جمعیت عشایریتومانی قیمت گوشت در جمعیت عشایری  21۳۳21۳۳کاهش کاهش / / آغاز ثبت ملی و جهانی رسوم و تولیدات عشایریآغاز ثبت ملی و جهانی رسوم و تولیدات عشایری

ای  گونه تومانی برخوردار است، به 011قیمت هر کیلوگرم گوشت در جامعه عشایری در مقایسه با سال گذشته از کاهش دوهزار و 

 .تواند کمک بزرگی برای این جامعه باشد که اعالم خرید تضمینی می

ومانی برخوردار است، ت 1۳۳قیمت هر کیلوگرم گوشت در جامعه عشایری در مقایسه با سال گذشته از کاهش دوهزار و 

 .تواند کمک بزرگی برای این جامعه باشد ای که اعالم خرید تضمینی می گونه به

از تولید مناسب گوشت در جامعه ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مقام سازمان امور عشایر ایران امروز در گفت قائم

ترین مشکل در  های کشور در حال انجام است، اما بزرگ ی عشایری در بیشتر استانها طرح پرواربندی دام: عشایری خبر داد و گفت

 .شرایط حاضر، قیمت پایین گوشت قابل عرضه است

های پروارشده در حال ورود به بازار است، اما قیمت نسبت به سال گذشته از افت دوهزار و  ها و بزغاله بره: میرولی صفرزاده افزود

 .استتومانی برخوردار  011

هزار تومان است که در مقایسه با سال گذشته از کاهش  00قیمت هر کیلوگرم دام زنده در شرایط حاضر : وی خاطرنشان کرد

هزار تومان  طور متوسط هشت هر کیلوگرم میش و بز نیز بسته به منطقه متفاوت است و به: صفرزاده ادامه داد.برخوردار شده است

سال گذشته نیز با : از ستاد تنظیم بازار درخواست شده که به قیمت تضمینی ورود کنند، تصریح کردوی با اعالم اینکه .قیمت دارد

 .همکاری تشکل های عشایری طرح خرید تضمینی اجرایی شد، اما خیلی قوی نبود

 .شود های بازار از آنچه که هست کمتر نمی اگر خرید تضمینی اجرایی شود، قیمت: صفرزاده یادآور شد

برای تقویت تولید گوشت قرمز و کمک به حفظ و تثبیت : میلیون تن اعالم کرد و اظهار داشت 047میزان کل تولیدات عشایر را وی 

 .سطح تولید عشایر، تعرفه واردات گوشت قرمز باید افزایش یابد یا واردات گوشت قرمز کاهش یابد

 شود ثبت آثار عشایری برندسازی محسوب می

های گذشته شاهد ثبت ملی کوچ عشایر  در سال: مور عشایر ایران درباره ثبت ملی و جهانی آثار عشایر تأکید کردمقام سازمان ا قائم

 .شود ایل شاهسون بودیم که این امر برای عشایر این منطقه نوعی برند محسوب می

ت سازمان جهانی مالکیت فکری ثبت جهانی گبه و فرش قشقایی به نام استان فارس، ایران را در فهرس: صفرزاده همچنین گفت

 .برداری از بین خواهد رفت دهد و پس از این امکان جعل و کپی قرار می

 ./شود که در دنیا بیشتر شناخته شویم حفظ رسوم و تولیدات عشایر ایرانی باعث می: وی در پایان افزود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  هشدار مرکز ملی تایید صالحیت ایران در مورد تبلیغات نامتعارف برگزاری همایش ها و کنگره هاهشدار مرکز ملی تایید صالحیت ایران در مورد تبلیغات نامتعارف برگزاری همایش ها و کنگره ها

که در روز جمعه "تجلیل از یکصد مدیر شایستهکنگره  "مرکز ملی تایید صالحیت ایران در خصوص خبر منتشر شده در ارتباط با 

 .تیر برگزار می شود، هشدار داد 00

که در روز جمعه "کنگره تجلیل از یکصد مدیر شایسته "مرکز ملی تایید صالحیت ایران در خصوص خبر منتشر شده در ارتباط با 

 :تیر برگزار می شود، هشدار داد 00

استاندارد، تبلیغات نامتعارف برخی کنگره ها و همایش ها درخصوص صدور گواهینامه سیستم به گزارش ایانا از سازمان ملی 

... با عناوین نشان زرین ایزو ، دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی ایزو و( و سایر سیستم ها  01110، ایزو 6110ایزو )مدیریت 

 .نبوده و گواهینامه های صادره فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است در همایش ها، سمینارها و کنگره ها مورد تایید این مرکز

از مرکز ملی تایید صالحیت ایران و سایر نهادهای اعتباردهی معتبر  براساس اعالم این مرکز، تعدادی از شرکت های فاقد اعتبار  

 .ه صدور گواهینامه می نمایندبین المللی ، بدون رعایت کامل الزامات ممیزی، گواهی کردن و تایید صالحیت اقدام ب

لذا از همه ذی نفعان و عالقمندان درخواست می شود، قبل از مراجعه و واگذاری کار به هر نهاد گواهی کننده ، نسبت به صحت 

 .تاییدیه های الزم از مراجع ذیصالح مرتبط اطمینان حاصل نمایند

، و www.naci.irانی مرکز ملی تایید صالحیت ایران به نشانی برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص به پورتال اطالع رس  

و  999630601مراجعه و یا با شماره   03پالک  -کوچه پزشکپور -باالتر از خیابان زرتشت –ولیعصر  خیابان  –یا به نشانی تهران 

 .تماس حاصل کنند 99969071 دورنمای 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری آفت کش نباتیتشکیل انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری آفت کش نباتی

 .کش نباتی کلید خوردبا برگزاری نخستین مجمع عمومی، تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری آفت 

با برگزاری نخستین مجمع عمومی در محل سالن جلسات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با حضور 

مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نمایندگانی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفظ نباتات 

 .راسری آفتکش نباتی کلید خوردشرکت دارای مجوز تأسیس توزیع س ٠1کشور و 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، سیدجواد قریشی، معاون برنامه ریزی و 

 .کارآفرینی سازمان به گزارش اقدامات سازمان در خصوص ثبت و تشکیل این انجمن پرداخت

حفظ نباتات کشور، سه انجمن تولیدکنندگان، وارد کنندگان و توزیع کنندگان آفتکش یحی ابطالی، معاون کنترل آفات سازمان 

سازمان حفظ نباتات به تنهایی قادر به مدیریت و کنترل : نباتی را سه بازوی مهم برای سازمان حفظ نباتات دانست و عنوان کرد

 .رتقاء جایگاه و اهمیت محصوالت کشاورزی کمک کنندفرآیندها نیست و در این مسیر انجمن ها می توانند با اقدامات خود به ا

در این جلسه اساسنامه انجمن به تصویب اعضاء رسید و همچنین انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان و 

 .انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن صنفی مشخص شد

شده، امیرفیروز دقوقی، هامان هاشمی و امیرحسین خصوصی و دو نفر عضو علی البدل اعضای هیئت مدیره به ترتیب آراء اخذ 

همچنین مهرزاد یزدی به عنوان بازرس اصلی و تاجیک نوروزی به عنوان . آقایان رضا خلیلی و علی جعفری رودسری انتخاب شدند

 ./بازرس علی البدل بیشترین آراء را کسب کردند

/news/fa/ir.iana.www//:http30097D%/9%D%AA9%B1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31587/%D8%AA%D8%B4%25


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

36 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  ایمنی اقتصاد ملی با استقرار کشاورزی پایدار در روستاهاایمنی اقتصاد ملی با استقرار کشاورزی پایدار در روستاها

 رئیس گروه ترویج و توسعه کشاورزی پایدار -مقدم  محمد شریفی

های ناشی از تأمین رفاه و غذای  توجه به شتاب فزاینده تخریب محیط زیست، تخریب منابع طبیعی، افزایش جمعیت و نگرانیبا 

کافی و ایمن برای آن، توسعه پایدار روستایی کشور ما که حجم وسیعی از ارکان و منابع تولید غذا در جامعه روستایی قرار گرفته 

 .شود زاد محسوب می امنیت اقتصادی و به عبارت دیگر اقتصاد مقاوم و دروناست، پتانسیل عظیمی برای تحقق 

های نوین توسعه اقتصادی بیرونی که بیشتر دارای ماهیت توسعه صنعتی مبتنی بر تجارت استوار  عدم تطابق و مناسب نبودن نظام

ها با  ها و مدل انطباق و سازگاری این نظاماست در پاسخگویی به تقاضای روزافزون جمعیت از یک طرف و چالش های ناشی از عدم 

ویژه بعد از انقالب سبز در کشاورزی، باعث شده که نظام توسعه روستایی  ارکان اجتماعی،اقتصادی و اکوسیستمی روستایی به

های  برنامههمواره در یک کالف سر درگم و خارج از یک راهبرد جامع، سرگردان بوده و هر روز شاهد مشکالت جدید ناشی از فشار 

عنوان شاخص اصلی اقتصاد روستایی نمود بیشتری دارد که  ویژه در بخش کشاورزی به این امر به. بیرونی بر ساختار روستاها باشیم

میلیارد نفر خواهد رسید حداقل به  6زودی به مرز  در صورت استمرار و تأکید بر این فرایند، برای تأمین غذای جمعیت دنیا که به

های شیمیایی صنعتی و  هکتار زمین زراعی جدید، نیاز چند برابر به آب کشاورزی همراه با مصرف چندین برابر نهاده یک میلیارد

فشار بر چرخه زیستی سرزمین خواهد بود و این یعنی حرکت رو به شتاب به سمت فقر غذایی و نابودی تنوع زیستی سرزمین 

ها و تکنولوژی بیرونی در بخش روستایی و کشاورزی منجر  کاربرد نادرست برنامه اکنون نیز فشار و خاکی، این در حالی است که هم

های شدید زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، اکوسیستمی و تهدید منابع طبیعی به ویژه بحران آب و خاک و  به بحران

 .های اقتصادی شده است افزایش چالش

. اقتصاد ملی بر پایه توسعه پایدار روستایی و در یک سیستم مدیریتی زیست بومی شکل گیردبنابراین ضروری است، ساختار توسعه 

عنوان استراتژی اصلی در کشاورزی در  در این فرایند، نخستین گام عملیاتی و تصمیم ضروری، انتخاب برنامه کشاورزی پایدار به

سعه کشاورزی که جز صرف ملی منابع زیاد در بخش دولتی، های فعلی تو روستاهای کشور است که باید به سرعت به جای برنامه

گونه نگرانی، فوت وقت و به سرعت  این تصمیم، باید در قالب یک عزم ملی، بدون هیچ. عایدی دیگر نخواهد داشت، مستقر شود

حصول این . قرار گیردهای برنامه و بودجه جاری مملکت  عنوان استراتژی اصلی در سرفصل گرفته شده و نظام کشاورزی پایدار به

زاد، ایمن و  اتفاق در کشاورزی روستاهای کشور، زیربنای توسعه پایدار روستایی خواهد شد و این نتیجه، منجر به اقتصادی درون

 .امن با شاخص امنیت غذایی و رفاه اجتماعی همراه خواهد شد

های  ای از شاخص ها و اقدامات است که بر اساس مجموعه ای از برنامه توسعه پایدار روستایی، فرایند مدیریتی متشکل از مجموعه

محیطی و برای حفظ منابع طبیعی همراه با بهبود زندگی مردم و توسعه اقتصادی در روستا در یک چارچوب  زیست -اقتصادی 

وینی متشکل از در این برنامه، عالوه بر رشد شاخص اقتصادی و اجتماعی، ارزیابی ن. شود مدیریت سیستمی مشارکتی طراحی می

ها ابزاری قوی برای ارزیابی میزان  این شاخص. گیرند محیطی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می های زیست ها و شاخص سیاست

های طبیعی، توسعه کشاورزی پایدار،  سازی الگوهای مصرف، حفاظت از سرمایه ها در افق بلندمدت برای بهینه گذاری دولت سرمایه

در این راهبرد، توسعه پایدار روستایی مبتنی بر استقرار برنامه . غذا، بهبود وضعیت بهداشتی و سالمتی جامعه استامنیت و سالمت 

سازی  کشاورزی پایدار صورت گرفته و با تحلیل این ارکان، مسیر بعدی توسعه در روستا مشخص و با تأکید بر مشارکت و ظرفیت

  منشوری  00دستور کار )بنا بر اجماع جهانی . شوند رکردی توسعه بخشی، ارائه میهای اجرایی مشخص و کا جوامع محلی، برنامه
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،  و مواد اولیه  انرژی  از لحاظ  مصرف  ، کشاورزی پایدار، نظام کشاورزی خودکفا، کم(ریو 0660 –آینده در بخش کشاورزی   برای

  یک  مسئولیت  طور مستقیم  به  ی، از آنجا که کشاورزانبر اساس این مصوبه جهان. سودمند و سازگار با شرایط محیطی زیست است

  انجام  به  گرایش  جهت  های فنی دارند، به شدت و فوری نیازمند پشتیبانی مالی، آموزش و کمک  عهده  را به  کره زمین  از اراضی  سوم

  زیست  محیط  حفظ  های هزینه  شوند که  تنظیم  ای گونه بازار نیز باید به  های ها و قیمت در این باره سیاست. کشاورزی پایدار هستند

کارگیری دانش   ریزی مشارکتی، به های مدیریت و برنامه کارگیری روش استقرار کشاورزی پایدار ازطریق به. باشند  را دربر داشته

اقتصادی در واحد سطح همراه  وری ، فرایند افزایش بهره توسعه مشارکتی فناوری. بومی، ارتقای آگاهی کشاورزی اکولوژیک، آموزش

محیطی در کشاورزی روستایی را  زیست -های اقتصادی  با بهبود کیفیت منابع محلی، حفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه

 :گیرند، عبارتند از های پایداری در توسعه روستایی که در این راهبرد مورد استفاده قرار می ترین شاخص عمده. کند محقق می

 های محیط زیست ی در سیستمپایدار -0

 هماهنگی بوم شناختی در کشاورزی -0

 سودمندی و صرفه اقتصادی محلی -3

 تطابق فرهنگی و اجتماعی -1

 بعد انسانی و رفاه خانوار روستایی -0

 انطباق با ساختار روستایی -9

 پذیری انسانی کاهش آسیب -7

 های صنعتی و اجتماعی پایداری در ظرفیت -9

 و امنیت در سالمت غذاپایداری  -6

 ای و اجتماعی پایداری در بهداشت حرفه -01

 مشارکت اجتماعی -00

 ملی و جهانی -ای  های منطقه مشارکت در همکاری -00

 ./ها یا اجزای متنوعی بر اساس ساختار هر منطقه خواهد بود ها دارای مؤلفه که هریک از این شاخص
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 برنج
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  فروش ها قیمت برنج را به اوج رساندفروش ها قیمت برنج را به اوج رساند  سودجویی خردهسودجویی خرده

جاری افزایش نداشته است، قیمت هر کیلوگرم برنج های تولید و کارگری برنج در سال زراعی  ها و هزینه از آنجا که قیمت نهاده

 .شود بینی می هزار تومان ثابت و در حد سال گذشته پیش هاشمی شش

هرساله روند قیمتی : بینی قیمتی این محصول در سال جاری گفت کارشناس اقتصادی برنج درباره تحوالت اخیر بازار برنج و پیش

نظر  کند، اما در سال جاری به شاهد برداشت محصول از مزارع باشیم، سیر صعودی پیدا میبرنج در پایان فصل، تا زمانی که دوباره 

 .رسد که نوسانات شدیدتری را شاهد بودیم می

ها را برای افزایش  فروشی های انبارداری و خواب سرمایه از عواملی هستند که تجار برنج و خرده هزینه: پور افزود غالمرضا خانکشی

 .کند تا سود بیشتری از فروش محصول خود ببرند ه تولید و ذخایر آن در کشور کاهش می یابد، ترغیب میقیمت در زمانی ک

دنبال دلیل علمی و  هزار تومان افزایش یابد، اما اگر به 01شد که قیمت برنج تا حداکثر  بینی می امسال پیش: وی خاطرنشان کرد

 .میزان واقعی عرضه و تقاضا را بررسی کنیم هزار تومان باشیم، باید 09منطقی افزایش قیمت تا 

در سال زراعی جاری از افزایش برخوردار ... ها، کارگر و های تولید برنج اعم از نهاده با توجه به آنکه هزینه: پور ادامه داد خانکشی

 .دها در حد سال قبل باقی خواهد مان شود و قیمت بینی باال رفتن قیمت این محصول نمی نبوده است، پیش

شود که  کسری تولید برنج توسط واردات جبران می: وی با اعالم آنکه رقم واردات نیز به تولید امسال اضافه خواهد شد، تصریح کرد

 .ترتیب دیگر بازار کمبودی نخواهد داشت و دلیلی برای افزایش قیمت نیست بدین

 هزار تومان قیمت امسال برنج هاشمی شش

در اواخر : هزار تومان برای سال جاری منطقی خواند و یادآور شد ر کیلوگرم برنج هاشمی را ششکارشناس اقتصادی برنج قیمت ه

کند و پس از دو هفته و همزمان با اوج برداشت،  آید، قیمت برنج در بازار افت می مردادماه که نخستین شلتوک برنج به بازار می

رو است و امسال هیچ مقدار  برنج هرچند سال یک بار با جهش روبهقیمت : پور تأکید کرد خانکشی.رسد ها به سال قبل می قیمت

ویژه برنج مناسب بود، اظهار  وی با اعالم اینکه شرایط آب و هوایی و تولید برای محصوالت کشاورزی به.افزایشی نخواهد یافت

بینی تولید بیش از دو میلیون تن  یشها پ کند و شرایط مناسب بارندگی درصد برنج کشور را تولید می 71گیالن و مازندران : داشت

 .شلتوک را قطعی کرده است

 خوداتکایی برنج نادیده گرفته شد

طرح خودکفایی به خوداتکایی تغییر نام یافت، اما : های خوداتکایی در کشور گفت کارشناس اقتصادی برنج ضمن موجود بودن طرح

 .اهد هیچ برنامه عملیاتی در کشور نبودیمهای خوبی تدوین شده بود، ش ها و برنامه با وجود آنکه طرح

تن در هر هکتار عملکرد دارند و در مقابل عملکرد دو تن در هکتاری نیز در  040برنجکارانی هستند که : پور همچنین افزود خانکشی

ود، اما متأسفانه ش فاصله زیاد بین کشاورزان پیشرو و معمولی با آموزش و ترویج مرتفع می: وی خاطرنشان کرد.بیشتر مزارع هست

کرده وجود دارد  در شرایط حاضر در خانواده بیشتر کشاورزان افراد تحصیل: پور ادامه داد خانکشی.شود به این مقوله کمتر توجه می

 .تر گرفته شود که الزم است برای رشد عملکرد در واحد سطح آموزش جدی

 ./مقاومتی، آموزش کشاورزان باید در صدر اقدامات باشد های اقتصاد برای اجرایی شدن برنامه: وی در پایان تصریح کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http30090D%/9%B3%D6% 
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 برنج
 ایرنا - ۵6/۵4/13۷5 :تاریخ خبر

  تن برنج آلوده اصفهان ربطی به شرکت بازرگانی دولتی ایران ندارد تن برنج آلوده اصفهان ربطی به شرکت بازرگانی دولتی ایران ندارد 1212

تن برنج آلوده کشف و ضبط شده اصفهان ربطی به این  5۹: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد -ایرنا  -تهران 

 . شرکت ندارد و برنج از بندرعباس وارد شده، تاکنون نیز برنج تاریخ مصرف گذشته در انبارها نداریم

ایرنا ضمن تاکید براینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران هیچ نوع برنج  علی قنبری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی

تن برنج ضبط شده از نوع صالح الدین، زرافشان و گیس  07طبق آمارها : تاریخ مصرف گذشته یا آلوده در انبارهای خود ندارد افزود

اطی به برنج های شرکت بازرگانی دولتی ایران بلند مربوط به وزارت آموزش و پرورش است که از بندرعباس وارد شده و و هیچ ارتب

شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی تامین ذخایر کاالهای استراتژیک کشور است، بخش عمده برنج خود را از : وی اظهارداشت.ندارد

 .تامین و وارد می کند 0000باسماتی هندی 

 0361هزارتن است که تمامی این برنج ها مربوط به سالهای  001ذخیره استراتژیک برنج این شرکت : این مقام مسئول تصریح کرد

 .می شود و هیچ برنج تاریخ مصرف گذشته و آلوده ای در انبارهای این شرکت وجود ندارد 0360و 

تن برنج آلوده اصفهان توسط برخی رسانه های  07به گزارش ایرنا، به تازگی در پی انتشار اخباری مبنی بر کشف و شناسایی 

هزارتن برنجی است که در ساعات پایانی آخرین روز کاری سال  01دولت، گفته می شود محموله یاد شده بخشی از چند  مخالف

 .گذشته از سوی شرکت بازرگانی دولتی به یک شرکت فروخته شده، مربوط می شود

معدن و تجارت اصفهان در حالی که براساس این گزارش، به تازگی بخشی از این برنج از سوی تعزیرات و بازرسان سازمان صنعت، 

 .افراد مشغول تعویض گونی های آن و درج اطالعات نادرست روی بسته بندی های جدید بودند، توقیف شده است

پس از فروش برنج های فاقد تاریخ مصرف معتبر به یک شرکت آنهم به صورت غیر نقدی و در قبال یک قطعه چک، اعتراض هایی 

 .کشاورزی مطرح، و پس از آن دستور توقف عملیات فروش صادر شدنسبت به وزارت جهاد 

نیاز مصرفی برنج کشور سالیانه حدود سه میلیون تن است که حدود دو میلیون تن آن از داخل و بقیه از طریق واردات تامین می 

شرکت بازرگانی دولتی ایران  هزارتن برنج برای ذخایر استراتژیک کشور به شرکت 311دولت های قبلی براساس مصوبه حدود .شود

هزارتن در  001مجوز واردات می دادند که طبق مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی این میزان به 

 .سال کاهش یافته و ایران یکی از بزرگترین وارد کنندگان برنج باسماتی هند است

کشت و تولید برنج در دو استان مازندران و گیالن عملیاتی خواهد بود و  براساس سیاست وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم،

 .های دیگر کشور کنترل می شود کشت برنج در استان

/News/fa/ir.irna.www//:http90007001/ 
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 پسته
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  طلبانطلبان  کاهش تولید پسته در کشور، شایعه منفعتکاهش تولید پسته در کشور، شایعه منفعت/ / روسیه برداشته شدروسیه برداشته شد  تعرفه صادرات پسته بهتعرفه صادرات پسته به

هزار تن است، محصول آمریکایی با توجه به کیفیت  009هزار تن و در ایران  311با وجود آنکه تولید پسته آمریکا در سال جاری 

 .بسیار باالی پسته ایرانی، قادر به رقابت با پسته ایران نخواهد بود

هزار تن است، محصول آمریکایی با توجه  21٠هزار تن و در ایران  ۰۳۳تولید پسته آمریکا در سال جاری با وجود آنکه 

 .به کیفیت بسیار باالی پسته ایرانی، قادر به رقابت با پسته ایران نخواهد بود

خبرنگار خبرگزاری وگو با  های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت مدیرکل دفتر میوه

نگرانی درباره میزان باالی : را تکذیب کرد و گفت (هزار تن 071)های مبنی بر تولید کم پسته در کشور  گفته (ایانا)کشاورزی ایران 

 .را از ما نخواهد گرفت وجه قدرت رقابت تولید در کشور آمریکا و دامپینگ وجود ندارد و این موضوع به هیچ

تولید این محصول نسبت به سال گذشته : هزار تن اعالم کرد و افزود 009تن تولید پسته کشورمان در سال جاری را  رمضان رویین

 .هزار تن نیز افزایش یافته است هشت

سته ایران را با قیمت کمتر خریداری ها، آمریکا را بزرگ جلوه دهند و در نهایت پ برخی سعی دارند با این گفته: وی خاطرنشان کرد

 .کنند و به قیمت دلخواه خود در بازار هدف عرضه کنند

هزار تن است که با توجه به کیفیت بسیار  009هزار تن و در کشور  311تولید پسته آمریکا در سال جاری : تن ادامه داد رویین

 .ایران نخواهد بودباالی پسته ایرانی، محصول آمریکایی قادر به رقابت با پسته 

درصد  09درصد و قیمتی  01ایم که از لحاظ وزنی  هزار تن پسته صادر کرده 03، 60در دو ماهه نخست سال : وی تصریح کرد

 .است  نسبت به سال گذشته افزایش داشته

 پسته ایرانی در جهان برند است

پسته ایرانی در جهان برند است و در : ورزی یادآور شدهای سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشا مدیرکل دفتر میوه

ها تنها برای خرید ارزان پسته و صادرات آن  صورت دامپینگ از سوی آمریکا نیز همچنان بازار خود را خواهد داشت و این گفته

حتی در : شود، تأکید کرد میخوراکی پسته ایرانی تولید ن ای با کیفیت و خوش جای دنیا پسته تن با بیان اینکه در هیچ رویین.است

 .ند ادرصدی بسته 301مندی مردم به پسته ایرانی، برای این محصول تعرفه  آمریکا نیز با توجه به عالقه

کنند و با مخلوط کردن آن با  ها، سایر کشورها پسته ایران را خریداری می با وجود تمامی مسائل و تحریم: وی اظهار داشت

 .کنند آن رابه نام کشور خود صادر می های تولیدی خودشان، پسته

تن با اشاره به اینکه تجار ایرانی باید بسیار دقیق عمل کنند تا در میدان رقابت منفی وارد نشوند و قیمت پسته کاهش پیدا  رویین

یه اروپا، کشورهای شود و اتحاد دلیل اقلیم کشور و اختالف دمای شب و روز، بهترین پسته دنیا در ایران تولید می به: نکند، گفت

 .اروپایی، آمریکایی و آسیای شرقی طرفداران پسته ایرانی هستند

به اروپا بازار  61هزار تن پسته در سال  031و  63هزار تن در سال  091وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است با صادرات 

 .تشویش اذهان عمومی شویم نباید با اظهارنظرهای غیرمسئوالنه باعث: پسته را از دست بدهیم؟ افزود

 نوسان بازار پسته امری طبیعی است

http://iana.ir/fa/news/31298
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های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بازار پسته همیشه دچار نوسان  مدیرکل دفتر میوه

تی که تجار صادرکننده هماهنگ ما نگرانی از رقابت با سایر کشورها نداریم و در صور: شود و امری طبیعی است، خاطرنشان کرد می

 .گام بردارند و منافع ملی را برا منافع شخصی ترجیح دهند، پسته ایرانی همانند گذشته جایگاه خود را حفظ خواهد کرد

وزارت جهاد کشاورزی در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح، تأمین سرمایه در گردش برای خریداران پسته، : تن ادامه داد رویین

 .ها برای صادرات این محصول در تالش است های مردمی و کاهش یا برداشتن تعرفه تشکلتقویت 

در حال حاضر اتحادیه اروپا پسته ایرانی : وی یکی دیگر از راهکارها را ثابت نگه داشتن نرخ ارز توسط دولت عنوان کرد و یادآور شد

 .کند کند و به سایر کشورها صادر می را خریداری می

شوند تا بتوانیم  تر کشت می های مدرن یابد و ارقام بهتر در باغ سطح زیر کشت این محصول ساالنه افزایش می: صریح کردتن ت رویین

 .شاهد افزایش صادرات و کیفیت محصوالت باشیم

ای  گونه بهکننده پسته هستند،  مردم ایران مصرف: هزار تن پسته در سال جاری خبر داد و تأکید کرد 091تا  001وی از صادرات 

 .کیلوگرم است 340گرم برای هر نفر و در ایران  60که سرانه تولید پسته در دنیا 

 آمریکا با دامپینگ نیز قدرت رقابت در کیفیت را نخواهد داشت

آمریکا چون قدرت رقابت در : های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت مدیرکل دفتر میوه

 .ا ندارد، به سمت دامپینگ خواهد رفت، اما آنها نیز راضی به ضرر خودشان نیستندکیفیت ر

میانگین تولید در : ترین نقطه ضعف ما در تولید پسته، میانگین پایین عملکرد در هکتار است، گفت تن با تأکید بر اینکه بزرگ رویین

ها، شوری خاک و  وگرم است که این امر ناشی از خشکسالیکیل 111هزار و  کیلوگرم در هکتار و در دنیا یک 611تا  911کشور 

برای ماندن در میدان رقابت : تن پسته در هکتار توسط باغداران نمونه کشور افزود 00وی با اشاره به تولید .ضعف مدیریتی است

پذیر خواهد  ام پرمحصول امکانها و کاشت ارق صادرات پسته، بهترین کار افزایش تولید در واحد سطح است که این امر با اصالح باغ

هزار هکتار  73هزار هکتار بارور و  337)هزار هکتار  101های پسته  طبق آخرین آمار، سطح باغ: تن خاطرنشان کرد رویین.بود

ها  شود با بارور شدن این باغ بینی می هزار هکتار، پیش 73است که با توجه به کاشت اصولی ارقام پرمحصول در این ( غیربارور

 .بتوانیم تا سه تن در هکتار محصول برداشت کنیم

اگر بتوانیم تولید در واحد سطح را حداقل تا دو برابر : وی با تأکید بر اینکه ضعف ما کمبود تولید در واحد سطح است، ادامه داد

 .دای به تولید وارد نخواهد کر هزار هکتار نیز لطمه 011های قدیمی تا  افزایش دهیم، از بین رفتن باغ

توان کمبود تولید را با تخصیص یارانه و افزایش قیمت جبران کرد، بلکه باید با اقدامات علمی  همیشه نمی: تن تصریح کرد رویین

 .تولید را افزایش دهیم

 درصدی ۰۴های  های دولتی برای کاهش تعرفه رایزنی

با بیان اینکه در صادرات پسته همچون صادرات  های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی مدیرکل دفتر میوه

 .سیب، کشمش و سایر محصوالت موفق خواهیم بود، از برداشتن تعرفه ورود پسته به روسیه خبر داد

توانیم  درصدی را تا پنج درصد و حتی کمتر کاهش دهیم، می 31های  گرفته تعرفه های صورت اگر بتوانیم با رایزنی: وی یادآور شد

 .خود را نیز بدون ضرر، کمی کاهش دهیم قیمت فروش

گرم حساب  011اگر سرانه مصرف هر نفر در دنیا را : هزار تن است، تأکید کرد 971تن با بیان اینکه کل تولید پسته در دنیا  رویین

 .میلیون تن پسته در دنیا هستیم 340کنیم، نیازمند تولید 
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ترین محصوالت است و حتی درآمد آن از صنعت و خدمات نیز بیشتر  از اقتصادیوی با بیان اینکه محصول پسته در آمریکا و ایران 

هزار  31مکانیزه باعث درآمد  هایی با مساحت زیاد، کشت و برداشت تمام های دولتی با باغ در آمریکا حمایت: است، اظهار داشت

 .خوبی وارد بازار رقابت شده است دالری از هر هکتار شده است و این کشور در بازاریابی و فروش این محصوالت به

هزار نفر  011صورت مستقیم و حدود  هزار خانوار و یک میلیون نفر به 31اکنون  تن همچنین با اشاره به اینکه هم رویین

ما نیز متعهدانه برای رونق کشاورزی و اعتبار کشورمان از تولید پسته و بهبود : کنند، گفت غیرمستقیم در این عرصه فعالیت می

 .وری آن حمایت خواهیم کرد بهره

وری از سطوح حال حاضر را بهترین راهکار  تا دو میلیارد دالری پسته در کشور، افزایش بهره 040وی در پایان با اشاره به ارزآوری 

 ./برای ماندن در عرصه رقابت عنوان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:phtt30077D%/9%D%AA9%B6%D9% 
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 پسته
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  ایران در سکوی نخست تولید پسته قرار گرفتایران در سکوی نخست تولید پسته قرار گرفت

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران نخستین رتبه سطح زیر کشت و تولید 

 .هزار تن پسته تولید شود 009پیش بینی می شود در سال جاری : پسته را دارد گفت

اقتصادی باشگاه رمضان روئین تن مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

درصد  91هزار هکتار سطح زیر کشت باغات بارور ،  337پسته ایران با حدود : د پسته اظهار داشتبا اشاره به تولی خبرنگاران جوان؛

 .کشت جهانی را به خود اختصاص داده است

پیش  براساس آخرین آمار رسیده از استان ها : وی با بیان اینکه ایران رتبه اول از نظر سطح زیر کشت و تولید پسته را دارد، گفت

هزار تنی تولید  9هزار تن پسته تولید شود که این رقم در مقایسه با سال گذشته با افزایش  009ر سال جاری بینی می شود د

 .بعد از ایران کشورهای آمریکا، ترکیه، سوریه، چین و یونان در رتبه های بعدی تولید قرار دارند: روئین تن ادامه داد.همراه است

میلیارد تومان  011هزار و  7ارزش کل تولید پسته ایران به قیمت فروش باغدار : بیان کردوی با اشاره به ارزش تولید پسته ایران 

 .میلیارد دالر است 040معادل 

 091الی  001همه ساله بین : مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات پسته افزود

 .میلیارد دالری برای کشور در بردارد 049الی  040ی شود که ارزآوری حدود کشور دنیا صادر م 71هزار تن پسته به 

 .دالر نیز در خارج از کشور به فروش می رسد 01دالر و در برخی موارد تا  0040الی  6گفتنی است که قیمت هر کیلو پسته ایرانی 

به امر باغداری و کشت و برداشت محصول هستند  خانوار در کشور مشغول 001و  استان  07حدود : روئین تن در ادامه یادآور شد

که دراین میان استان های کرمان، خراسان رضوی و جنوبی، فارس، سمنان و استان تهران از اولویت بیشتری در این امر برخوردار 

هزار هکتار  73دریج در واقع عالوه بر باغات موجود از امسال به ت: هزار هکتار باغات پسته مدرن گفت 73وی با اشاره به .هستند

 .باغات مدرن و تازه احداث وارد عرصه تولید می شوند

میزان تولید پسته در واحد سطح نصف : مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه عنوان کرد

مدیریت نادرست باغداری از جمله عملکرد جهانی است که همواره این امر به سبب خشکسالی های اخیر، کیفیت نامطلوب آب و 

 . نقاط ضعف تولید پسته در کشور ما به شمار می روند

 .تن محصول برداشت کردند 00الی  01گفتنی است که در این میان باغداران نمونه در هر هکتار 

یش بهره وری و عملکرد در افزا: روئین تن با اشاره به اقدامات وزارت جهاد در راستای حفظ رتبه اول تولید در جهان یادآور شد

 .باغات پسته ضمن افزایش تولید محصول با کیفیت و قدرت رقابت در داخل و خارج از کشور نیز کاهش هزینه های تولید در بردارد

بهبود صنایع فرآوری، کمک به تقویت و تشکل های بخش خصوصی، تامین سرمایه تسهیالت ارزان قیمت : وی در ادامه بیان کرد

محصول، ثبات نرخ ارز، ساماندهی صادرکنندگان و کاهش تعرفه صادرات از جمله اقدامات وزارت جهاد در راستای  جهت خرید

 .رونق و حفظ مقام اول دنیا محسوب می شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http0990900D%/9%A7%DB%9D%C9% 
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 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

امنیت امنیت / / بازدید متخصصان موسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزیبازدید متخصصان موسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

  کشاورزی ممکن خواهد بودکشاورزی ممکن خواهد بودغذایی با بیوتکنولوژی غذایی با بیوتکنولوژی 

رئیس گروه آماد و فناوری دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در رأس هیأتی متخصص از مرکز تحقیقات راهبردی و مؤسسه 

 .تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کرد

همراه جمعی از اعضای میز امنیت غذایی مرکز تحقیقات رئیس گروه آماد و فناوری دفاعی ستاد مشترک نیروهای مسلح به 

استراتژیک کشور متشکل از نمایندگانی از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، رئیس 

نیت غذایی در روز انجمن ژنتیک ایران، مؤسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور، دانشگاه مالک اشتر و دبیر میز ام

 .عمل آورد های تحقیقاتی آن بازدید به از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و بخش 0360چهارشنبه دوم تیرماه 

سیما، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی  خلق اعظم خوش به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، نیره

شده در  ای و اقدامات انجام ها و دستاوردهای پژوهشکده به اهداف توسعه ازدید با اشاره به توانمندیکشاورزی در ابتدای این ب

ها و  سازی محصوالتی چون برنج و پنبه تراریخته مقاوم به آفات و بیماری ای محصوالت تراریخته جهت تجاری های مزرعه آزمایشگاه

 .های آتی پژوهشکده را برشمرد شرح برنامه

های مهم آن ازجمله  های تحقیقاتی پژوهشکده پروژه ه معاون پژوهشی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به تشریح فعالیتدر ادام

منظور افزایش راندمان و بازده بیشتر و تشریح اصالح نباتات کالسیک و  های پروبیوتیک مخصوص دام و طیور به مربوط به آنزیم

 .مدرن گزارشی ارائه داد

آوری کولتیوارهای متفاوت  ری از رویکرد پژوهشگران به تحقیقات بر روی گیاه هالوفیت محور سالیکورنیا و جمعوی در بحث دیگ

 .این گیاه از سراسر کشور و گیاه گلرنگ با هدف استخراج روغن نیز توضیحاتی ارائه کرد

تحقیقاتی این  أت اعزامی از سه بخشسردارمجید بکائی، رئیس گروه آماد و فناوری دفاعی ستاد نیروهای مسلح به همراه هی

میهمانان در ابتدا از بخش کشت بافت و سلول بازدید کرده و رئیس بخش مذکور از . پژوهشکده بازدید مبسوطی را انجام داد

نی های این بخش پژوهشی نظیر کشت گیاهانی با خصوصیات دلخواه و یکنواخت با قابلیت تکثیر انبوه همانند تولید دانش ف قابلیت

 .و خرمای مجول به بازدیدکنندگان توضیحاتی ارائه داد UCB0ارقام کشت بافتی پسته 

 .های آن پرداخت ها و معرفی پروژه پور به ارائه طرح بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی بخش دومی بود که محسن

کردند و از نزدیک با محصوالت پنبه تراریخته مقاوم به  در ادامه این بازدید هیأت اعزامی از گلخانه کشت گیاهان تراریخته بازدید

 .خوار و عاری از سموم شیمیایی آشنا شدند کرم غوزه پنبه و برنج تراریخته حاصل از مهندسی ژنتیک مقاوم به کرم ساقه

تهیه کود بیولوژیک و  ها نظیردر پایان معرفی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی توسط مدیر مربوطه با اشاره به برخی دستاورد

 .های خانگی انجام شدبیوکمپوست بدون بو از پسماند

بکائی هدف از این بازدید علمی تخصصی را نقش مؤثر و پر رنگ بومی شدن فناوری بیوتکنولوژی و مهندسی زیست فناوری دانست 

 .ها بیان کرد لی بر مسیر کاربردی پروژهو باال بودن سطح نشاط علمی در پژوهشکده را از نکات برجسته آن خواند و آن را عام

 .ریزی شده است این نشاط حاصل مدیریت قوی و برنامه: وی گفت
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تعداد پژوهشگران و دانشجویانی که متناسب با نیاز : رئیس گروه آماد و فناوری دفاعی ستاد نیروهای مسلح در ادامه اضافه کرد

ها  های تحقیقاتی هستند نقش سازنده خواهد داشت به شرطی که از فعالیت هجدی کشور از نظر امنیت غذایی مشغول به انجام پروژ

 .عمل آید های آنها پشتیبانی به و پژوهش

 .پیشرفت فناوری در این عرصه باید جدی در نظر گرفته شود: بکائی در بازدید از گلخانه کشت محصوالت تراریخته اذعان داشت

تکنولوژی کشاورزی ممکن خواهد بود و نقش بیوتکنولوژی در خودکفایی و امنیت امنیت غذایی با بیو: وی همچنین تأکید کرد

 .ها است غذایی کشور همراه با آینده درخشان در صورت پشتیبانی و خودکفایی در محصوالت کشاورزی، عامل استقالل ملت

باید با جهاد علمی و : را مانع شوند، تأکید کردکنند به هر نحو این استقالل  یافته تالش می های توسعهبکائی با اشاره به اینکه کشور

 ./ها غلبه کردعملی بر این تهدید

/news/fa/ir.iana.www//:http30909D%/9%A9%D9%A7%D 
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 تخم مرغ
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 (سایر )تولیدات باغی 
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  تصاویرتصاویر+ + های نوبرانه توسط کشاورز لنگرودی های نوبرانه توسط کشاورز لنگرودی   کاشت ارگانیک هلو و میوهکاشت ارگانیک هلو و میوه

کشاورز لنگرودی ساکن روستای خالکیاسر لنگرود، از جمله کشاورزانی است که با توجه به شرایط نامساعد  "شعبانعلی مبتکری"

 .کند لو کاشت میصورت ارگانیک ه گیالن بدون استفاده از سم و به

شود  های نوبرانه و پرطرفداری است که اغلب در استان گلستان کشت می رسانی لنگر خبر، هلو از میوه به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

 .و یکی از دالیل آن شرایط مساعد آب و هوایی و حتی خاک است

عنوان میوه نوبرانه که در گلستان کشت  اغلب مردم هلو را به شود ولی البته این میوه نوبرانه در مازندران نیز کشت و برداشت می

شود که به گفته  طرف گیالن حرکت کنیم از میزان کشت هلو نیز کاسته می هرچه از سمت گلستان به.شناسند شود می می

 .شود یوه میکارشناسان کشاورزی دلیل آن را کم شدن آفتاب و افزایش رطوبت زمین دانستند که سبب قارچی شدن درخت و م

ی اقتصادی ندارد، زیرا رطوبت باال در هلو سبب  کارشناسان معتقدند به دلیل رطوبت باالی گیالن کاشت هلو در این منطقه صرفه

که در مناطقی مثل استان گلستان  طوری شود به شتری، غربالی و شانکر و باعث از بین رفتن درخت می هایی نظیر لب ایجاد بیماری

 .رسد سال می 9تا 0سال است که این عدد در گیالن نهایت به 00رخت هلو عمر مفید یک د

 .شود زمین است که باعث خشک شدن درخت هلو می "ماندآبی"یکی از دالیل عدم کشت هلو خاصیت 

 .یده باشدگویند که آب در آن مانده و گیاهان کوتاه بیشتر از جنس علف و نی بر آن روی جایی در طبیعت می به "هور"یا  "ماندآب"

کشاورز لنگرودی ساکن روستای خالکیاسر لنگرود ازجمله کشاورزانی است که با توجه به شرایط نامساعد  "شعبانعلی مبتکری"

 .صورت ارگانیک هلو کاشت می کند گیالن بدون استفاده از سم و به

های  فرد در روش  های منحصربه خالقیت وی که فاقد سواد کافی برای خواندن و نوشتن است با تحقیق و پژوهش به دنبال ایجاد

های نوبرانه از  مبتکری امسال برای سومین بار دست به کاشت هلو زده است و کاشت شلیل، شبرنگ و دیگر میوه.باغبانی است

 .زنند جمله طرح های این کشاورز لنگرودیی است و این در حالی است که اغلب باغبانان گیالنی به چنین ریسکی دست نمی

هایش در بخش کشاورزی به آموزش و تشویق  وگو با خبرنگار لنگر خبر با اشاره به دیگر فعالیت کشاورز لنگرودی در گفت این

 .اند های نوبرانه ترغیب شده کشاورز به کاشت میوه 011با راهنمایی و آموزش بیش از : گوید کند و می باغبانان گیالنی اشاره می

با این کار : افزاید محصولی نکند، می های تک ر تمام فصول میوه برداشت کند و زمین را صرف رقموی با بیان اینکه باغبان باید د

 شود و با برداشت میوه در تقویت تولید ملی و درآمدزایی حرکت می کند وقت باغبان بیهوده تلف نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http30936A%DA%/6%D9%A7% 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  ٠۰0۰٠۰0۰میلیون تن مرغ زنده در سال میلیون تن مرغ زنده در سال   22تولید تولید / / ٠۰0۴٠۰0۴واحد مرغداری فعال در سال واحد مرغداری فعال در سال   12۰12۰هزار و هزار و   ٠2٠2وجود وجود 

 .هزار تن مرغ تولید کردند 03دومیلیون و ، 0363های پرورش مرغ گوشتی در سال  با افزایش هشت درصدی در تولید، مرغداری

گذار و پرورش  های پرورش مرغ تخم ، بنا به اعالم مرکز آمار ایران، آمارگیری از مرغداری(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های پرورش  مرغداریتوسط مرکز آمار ایران انجام شد و آمارگیری مذکور از  0361های مرداد و شهریور سال  مرغ گوشتی در ماه

گیری در سطح کشور اجرا شد در این آمار از  های پرورش مرغ گوشتی به روش نمونه شماری و مرغداری گذار به روش تمام مرغ تخم

 .عمل آمد نفر روز آمارگیر، بازبین، مسئول گروه و کارشناس استفاده به 019هزار و  وجود سه

مرغداری پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور برآورد  63هزار و  09تعداد  0361سال همچنین بر اساس نتایج این آمارگیری در 

این ارقام در ارتباط با . غیرفعال بوده است( واحد 001هزار و  پنج)واحد فعال و بقیه  073هزار و  00شده است که از این تعداد 

هزار و  01در کشور بوده است که از این تعداد مرغداری گوشتی  67هزار و  09شامل  0360آخرین آمارگیری اجراشده در سال 

 .غیرفعال بوده است( واحد 710هزار و  سه)مرغداری فعال و مابقی  309

هزار تن گزارش  03های پرورش مرغ گوشتی دو میلیون و  در مرغداری 0363مقدار تولید مرغ زنده در سال : افزاید این گزارش می

 .افزایش یافته است( هشت درصد)هزار تن  019خورشیدی حدود  0360ده در سال ش شده است که نسبت به آمارگیری انجام

نفر برآورد شده که از این تعداد  00هزار و  16، 0363های پرورش مرغ گوشتی در سال  همچنین تعداد کارکنان شاغل در مرغداری

بر اساس نتایج . دهد مزد و حقوق تشکیل می نفر را شاغالن بدون 030هزار و  00نفر شاغالن با مزد و حقوق و  961هزار و  33

نفر از شاغالن را شاغالن با  001هزار و  39نفر است که  710هزار و  00تعداد کارکنان شاغل  0361، در سال 0360آمارگیری 

 .اند مزد و حقوق بوده نفر شاغالن بدون 090هزار و  09مزد و حقوق و 

میلیون قطعه بوده است که در مقایسه با نتایج  071، 0361غ گوشتی فعال در سال های پرورش مر الزم به ذکر است، ظرفیت سالن

 ./سه درصد افزایش داشته است 0360حاصل از اجرای آمارگیری در سال 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

های ایران به سیستم های ایران به سیستم   های تجهیز دامداریهای تجهیز دامداری  چالشچالش/ / شوندشوند  خاطر کمبود نقدینگی کشتار میخاطر کمبود نقدینگی کشتار می  گاوهای آبستن بهگاوهای آبستن به

  ""استالاستال  فریفری""
کارشناسان، های ملی است که به گفته  های اخیر، زنگ خطری برای از دست رفتن سرمایه ها در ماه وضعیت نامناسب دامداری

 .رو خواهیم بود چنانچه راهکاری اساسی در این مسیر ارائه نشود، در آینده با فاجعه روبه

اکنون وضعیت مالی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  یکی از کارشناسان دامپروری در گفت

گاوهای آبستن خود را به کشتارگاه فرستاده تا بلکه جبرانی برای ضرر و  بار است که برخی مجبورند دامدارها به قدری اسف

های  امین مرآتی با اشاره به اظهارات معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، مبنی بر مهندسی کردن جایگاه.شان باشد زیان

های  برند، اما در عین حال سیستم ها رنج می ایگاهاگرچه بسیاری از واحدها از مشکالت مدرن نبودن ج: دام با ارائه تسهیالت، افزود

توانند به  رسد که استفاده آنها در ایران توجیه اقتصادی ندارد؛ زیرا در حال حاضر دامداران نمی مطلوبی نیز در دنیا به فروش می

 .ذاری کنندگ را پایه "استال فری"عنوان مثال سیستم  ازای هر رأس دام، چند صد هزار تومان هزینه کرده و به

کند که بیشتر آنها در فضای بخش خصوصی، قابلیت اجرایی  هایی کار می به گفته وی، معموالً وزارتخانه بر اساس دستورالعمل

 .تواند به فکر مهندسی کردن جایگاه واحد خود باشد اکنون دامدار، مشکل معیشتی دارد و نمی. ندارند

باید به فکر تغییر وضعیت موجود و بهبود اوضاع اقتصادی دامداران باشند تا این دولت و بخش خصوصی، هر دو : مرآتی معتقد است

های صادراتی است که از  هایی به جز مشوق ها و سیاست ریزی برنامه تر از هر چیز، طرح سرمایه بزرگ از دست نرود؛ بنابراین مهم

 ./ضرر مالی دامداران کاسته و آنها را از لحاظ مالی، قدرتمندتر کند
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 (سایر )تولیدات زراعی 
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 چای
 فارس - ۷۰/۵۰/۵2:  تاریخ

  داننددانند  میمیها قدر چای ایرانی را بیشتر ها قدر چای ایرانی را بیشتر   خارجیخارجی/ / تغییر ذائقه مردم با چای وارداتیتغییر ذائقه مردم با چای وارداتی
 00ذائقه مردم در : کننده چای با بیان اینکه تقاضا برای چای ایرانی در خارج مرزها نسبت به داخل بیشتر است، گفت یک تولید 

 . سال گذشته با واردات چای تغییر کرده و مردم تمایل به مصرف چای خارجی دارند

 00چای امروز در نشست خبری با بیان اینکه  بندی و بسته  ، احمد دادخواه مدیرعامل یک شرکت تولیدارسخبرگزاری فبه گزارش 

کننده تمام سعی و تالشم در جهت شناساندن چای  به عنوان یک تولید: درصد تولید این شرکت از چای ایرانی است، گفت 01تا 

 .ایرانی به عنوان یک چای مرغوب و با کیفیت است

و کنیا وارد   چای خارجی را از هندوستان، چین: شود، افزود بیان اینکه بخشی از چای این شرکت از طریق واردات تأمین میوی با 

 .ها کیفیت چای ایرانی را ندارد کدام از این چای کنیم که هیچ می

لیرغم کیفیت باالی چای ایرانی، بندی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا ع مدیرعامل این شرکت تولید و بسته

ایرانی نسبت به  متقاضی برای خرید چای :است، بیان داشت تولید این نوع چای در شرکت شما کمتر از یک پنجم چای خارجی

: گذشته تغییر کرده، اظهار داشت سال 00 مردم با واردات چای خارجی در ذائقه دادخواه با بیان اینکه.چای وارداتی کمتر است

حتی از چای هندوستان هم بهتر است، اما با واردات، چای ایرانی به حاشیه رفت و ذائقه  به لحاظ کیفیت اگرچه چای ایرانی

ما به : بندی چای ایرانی تصریح کرد و بسته مدیرعامل شرکت تولیدی.خارجی تغییر کرد کنندگان به سمت مصرف چای مصرف

کنیم، در حالی که برای افزایش مصرف چای  البه و درخواست دارند، به بازار عرضه میکننده آنچه را که مردم مط عنوان یک تولید

وی در پاسخ به این سؤال که آیا سود چای خارجی بیشتر از .کنندگان چای ایرانی حمایت کرد ایرانی باید از کشاورزان و توزیع

ای جز  اما متقاضی چای خارجی بیشتر است، بنابراین چارهسود ما از چای ایرانی و وارداتی به یک اندازه است، : داخلی است، گفت

عراق، آذربایجان، ترکیه، تاحیکستان  دادخواه با بیان اینکه چای ایرانی به کشورهای مختلف از جمله.عرضه چای خارجی نیست

در خارج از مرزها برای چای  دعلیرغم تقاضای زیا دانند و  خارجی ها قدر چای ایرانی را بیشتر می: شود، گفت افغانستان صادر می و

 .ایرانی، متاسفانه به اندازه کافی این محصول را در اختیار نداریم

 .تمام چای ایرانی تولیدی به لحاظ کیفیت قابلیت صادرات ندارد: وی با بیان اینکه میزان تولید چای ایرانی پایین است، گفت

آیا کیفیت چای در مزارع پایین است، یا کیفیت محصول در   سؤال که بندی چای در پاسخ به این مدیرعامل شرکت تولیدی و بسته

یک  برای اینکه چای از کیفیت خوبی برخوردار باشد، باید برگ سبز آن از دو برگ و: آید، گفت حین فرآوری و استحصال پایین می

 .شود غنچه چیده شود، در حالی که این موضوع کمتر رعایت می

های چای  متاسفانه ماشین آالت برخی از کارخانه: ها اشاره کرد و گفت ت استحصال چای در کارخانهدادخواه در ادامه به وضعی

 .دهد تولید داخل را کاهش می اند و به روز نیستند و همین موضوع کیفیت چای خشک مستهلک شده کشور به دلیل قدمت زیاد

این در حالی است که برای افزایش تولید برگ : افزود شود، ه نمیدر مزارع چای کشور استفاد وی با بیان اینکه ماده شیمیایی و سم

 .شود کننده این محصول کشاورزی در مزارع از سم کشاورزی استفاده می سبز چای در سایر کشورهای تولید

زمان برداشت برگ سبز چای تا استحصال چای خشک در کشورهای : بندی چای بیان داشت مدیرعامل شرکت تولیدی و بسته

 .برد ها را باال می ساعت است که همین موضوع کیفیت چای تولیدی آن 9کننده چای بسیار کوتاه و در حدود  رگ تولیدبز

http://www.farsnews.com/
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با حمایت از تولید کنندگان و : سال گذشته وضعیت تولید چای ایرانی بیشتر و بهتر شده است، گفت 3دادخواه با بیان اینکه در 

 .افزایش یافته است کشاورزان میزان تولید داخلی این محصول

های نظارتی بدون تذکر و اخطار به  گاهی اوقات ارگان: کنندگان را از دولت داریم، گفت وی با بیان اینکه انتظار حمایت از تولید

کننده به عنوان یک واحد متخلف و غیر استاندارد زحمات چندین ساله یک واحد  واحد تولیدی با انتشار نام و عنوان برند تولید

 .دهند که باید گفت این اقدام در راستای حفظ اقتصاد داخلی نیست یدی را برباد میتول

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03601110110009 
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 چای
 خبرنگاران جوان – 13۷۰تیر  ۵3: تاریخ

  چایکاران در بالتکلیفی به سر می برندچایکاران در بالتکلیفی به سر می برند/ / درصدی تولید برگ سبز چایدرصدی تولید برگ سبز چای  ۰2۰2افزایش افزایش 

هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که این رقم بیانگر  00تا به امروز :نائب رئیس صندوق حمایت از چایکاران گفت

 .درصدی تولید در مقایسه با سال گذشته است 37افزایش 

، اشاره به برداشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانصادق حسنی نائب رئیس صندوق حمایت از چایکاران در گفتگو با 

در چین  با توجه به شرایط مساعد آب و هوا شاهد افزایش کمیت و کیفیت برگ سبز چای: چین دوم برگ سبز چای اظهار داشت

 .اول و دوم تولید در مقایسه با سال گذشته هستیم

هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده که  00تا به امروز : درصدی خرید برگ سبز چای گفت 37وی با اشاره افزایش  

 .هزار تن دیگر درجه دو بوده است 01هزار تن از این رقم برگ سبز درجه یک و  30

 01در سال جاری پیش بینی می شود که میزان تولید برگ سبز چای در مقایسه با سال های گذشته با افزایش  :حسنی ادامه داد

با توجه به گذشت دو ماه از : نائب رئیس صندوق حمایت از چایکاران با اشاره به بالتکلیفی چایکاران بیان کرد.درصدی همراه باشد

رید برگ سبز چای را اعالم نکرده و اعتباری نیز در اختیار سازمان چای قرار نگرفته فصل تولید اما هنوز شورای عالی اقتصاد نرخ خ

 .است

 چایکاران در بالتکلیفی به سر می برند  ***

با توجه به بارش های مدوام و : گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خبرنگار 

 .شرایط مطلوب آب و هوا امسال بهترین چای تولید و فرآوری خواهد شد

با توجه به شرایط موجود پیش بینی می : روز اخیر چین دوم برگ سبز چای آغاز شده، بیان کرد 1الی  3وی با اشاره به اینکه در 

 .ه باشددرصدی همرا 31شود که در چین دوم تولید با افزایش 

تا کنون تنها یک ششم مطالبات : ماه برای باغات خود هزینه کردند، ادامه داد 01هوسمی با اشاره به آنکه چایکاران طی مدت 

 .مربوط به چین اول را دریافت کردند که این میزان جوابگوی هزینه هایشان نیست

کشاورزان به سبب گرفتاری های مالی به شدت از عدم : کرد رئیس اتحادیه چایکاران با انتقاد از تاخیر مطالبات چایکاران بیان

میلیون تومان از بهای فروخته شده  01پرداخت به موقع مطالباتشان ناراحت هستند چرا که در این میان چایکارانی هستند که 

 .برگ سبزشان طلب دارند
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 خرما 
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

های های   هزار تن خرما با ورود تکنولوژیهزار تن خرما با ورود تکنولوژی  2۳2۳بینی صادرات بینی صادرات   پیشپیش/ / های تجاری در حوزه خرما به ایرانهای تجاری در حوزه خرما به ایران  ورود هیأتورود هیأت

  جدیدجدید

 .های استان خوزستان برداشت شود هزار تن خرما از نخلستان 011تا  061شود در سال جاری  بینی می پیش

 .های استان خوزستان برداشت شود هزار تن خرما از نخلستان 2۳۳تا  ٠0۳شود در سال جاری  بینی می پیش

درباره وضعیت ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان امروز در گفت

شود که تولیدی  های استان خوزستان آغاز می های مرداد و شهریور از نخلستان برداشت خرما از ماه: تولید خرما در این استان گفت

 .بینی است در حد سال گذشته قابل پیش

رقام تجاری کشت ارقام های استان خوزستان بر اساس ا در راستای توسعه، اصالح و نوسازی نخلستان: نژاد افزود محمد قاسمی

 .برهی، مجول، پیارم در دستور کار است

 .هکتار از اراضی استان خوزستان با ارقام رایج برهی و پیارم به زیر کشت رفته است 013در سال جاری : وی خاطرنشان کرد

هزار هکتاری مقام معظم  001های خرمشهر و آبادان در مجموعه طرح  احیا و توسعه نخیالت در شهرستان: نژاد ادامه داد قاسمی

رهبری دیده شده و بخشی از اعتبارات طرح فوق برای انجام عملیات بیولوژیک و استفاده از نهال، پاجوش و کشت بافت هزینه 

 .خواهد شد

 شادگان، قطب تولید خرمای خوزستان

آبی نخیالت را  ماه مشکل کم فروردین های اسفند و مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اعالم اینکه بارندگی

شود، اما با وجود خشکسالی سال  شهرستان شادگان قطب تولید خرمای استان خوزستان محسوب می: برطرف کرده، تصریح کرد

ای به تولید وارد  موقع عملیات تغذیه لطمه هایی که به محصول خرمای منطقه وارد شد، انجام به گذشته در حوزه مارون و تنش

بینی  هزار هکتار بارور و مابقی نهال است و پیش 30های استان خوزستان،  هزار هکتاری نخلستان 10از سطح : وی یادآور شد.ردنک

 .هزار تن محصول، رقم بخورد که در حد سال گذشته است 011تا  061شود تولیدی معادل  می

 .شود در استان خوزستان به کشورهای اروپایی صادر می هزار تن از خرمای تولیدشده 71هرساله حدود : نژاد تأکید کرد قاسمی

با ورود : گذاری در حوزه خرما خبر داد و اظهار داشت های تجاری برای انتقال تکنولوژی و سرمایه وی در پایان از ورود هیأت

 ./رود صادرات به سایر کشورها افزایش یابد های جدید امید می تکنولوژی
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 خرما
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  خرما از پرخوری به هنگام افطار ممانعت می کندخرما از پرخوری به هنگام افطار ممانعت می کند/ / معیار انتخاب خرمای سالم از نظر سازمان غذا و دارومعیار انتخاب خرمای سالم از نظر سازمان غذا و دارو

گیرند که به صورت کامال بهداشتی فرآوری و بسته بندی شده و دارای شماره پروانه فقط خرماهایی باید مورد استفاده قرار 

 .بهداشتی ساخت، تاریخ تولید و انقضا، نام و آدرس واحد تولیدی و آرم سازمان غذا و دارو باشند

رای شماره فقط خرماهایی باید مورد استفاده قرار گیرند که بصورت کامال بهداشتی فرآوری و بسته بندی شده و دا

 .پروانه بهداشتی ساخت، تاریخ تولید و انقضا، نام و آدرس واحد تولیدی و آرم سازمان غذا و دارو باشند

فقط خرماهایی باید مورد : رئیس اداره نظارت و ارزیابی محصوالت غذایی و آشامیدنی با منشآ گیاهی سازمان غذا و دارو گفت

شتی فرآوری و بسته بندی شده و دارای شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاریخ تولید و استفاده قرار گیرند که بصورت کامال بهدا

 .انقضا، نام و آدرس واحد تولیدی و آرم سازمان غذا و دارو باشند

به گزارش ایانا، نسترن محمدی، رئیس اداره نظارت و ارزیابی محصوالت غذایی و آشامیدنی با منشآ گیاهی سازمان غذا و دارو در 

خرما دارای طیف گسترده ای از مواد مغذیضروری بوده و منبع بسیار خوبی از : گو با پایگاه خبری سازمان غذا و دارو گفتگفت

 .پتاسیم محسوب می شود

 .درصد و باقیمانده آن شامل پروتئین، فیبر و عناصر کمیاب می باشد 91مقدار قند خرما رسیده در حدوده : وی افزود

این میوه، قند کاهش .ستفاده از این میوه در ماه مبارک رمضان به دلیل ارزش غذایی آن توصیه شده استا: محمدی اظهار داشت 

یافته در دوران روزه داری را جبران کرده و به علت دارابودن فیبر و خاصیت ملین بودن ان، سیستم گوارشی را که به دلیل روزه 

 .داری بی تحرک شده است، به تحرک وامیدارد

خرما مقدار قابل توجهی : اره نظارت و ارزیابی محصوالت غذایی و آشامیدنی با منشآ گاهی سازمان غذا و دارو ادامه دادرئیس اد

 3خرما میوه ای است که زیادترین قند را در خود دارد و هر .فوالت یا اسیدفولیک به بدن می رساند که برای خون رسانی الزم است

مصرف خرما سبب کنترل اشتها می شود و از پرخوری به هنگام افطار ممانعت می .ه استعدد خرما یک واحد میوه شمارش شد

خرما ارزش غذایی فراوانی دارد اما برای خرید و انتخاب آن باید بسیار دقیق بود زیرا سطح چسبناکی : محمدی در ادامه گفت.کند

خرماهایی باید مورد استفاده قرار گیرند که بصورت دارد و آلودگی های مختلف را به سمت خود جذب می کنند از این رو فقط 

کامال بهداشتی فرآوری و بسته بندی شده و دارای شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاریخ تولید و انقضا، نام و آدرس واحد تولیدی و 

 .آرم سازمان غذا و دارو باشند
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 خرما
 فودپرس 13۷5تیر ماه  6یک شنبه 

  اولین گواهینامه انطباق صادراتی خرما صادر شداولین گواهینامه انطباق صادراتی خرما صادر شد

صادراتی و وارداتی استاندارد گلستان از صدور اولین گواهینامه انطباق  رئیس اداره اداره ارزیابی کیفیت کاالهای <مواد غذایی

 .صادراتی خرما در سال جاری خبر داد

وارداتی استاندارد گلستان در خصوص این خبر اظهار  رئیس اداره اداره ارزیابی کیفیت کاالهای صادراتی و سید مهدی حسینی

 .اردیبهشت ماه سال جاری صادر شد اولین گواهینامه انطباق صادراتی خرما در: داشت

در خصوص محموله های خرمای  ( coc)وی با این توضیح که در خرداد ماه سال جاری دومین گواهینامه انطباق صادراتی

تن بود که در پایانه صادراتی گرگان اظهار  01محموله مذکور به وزن : صادراتی توسط اداره کل استاندارد گلستان صادر شد، افزود

بود و پس از بازرسی، نمونه برداری، انجام آزمون و اعالم نتایج توسط آزمایشگاه مربوط، گواهینامه انطباق صادراتی را از این  شده

 .این محموله از گمرک مرزی اینچه برون به مقصد قزاقستان صادر شد: حسینی خاطرنشان ساخت.اداره کل دریافت نمود
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 خرید تضمینی
 فارس - ۷۰/۵۰/۵2:  تاریخ

  هزار تن گذشت هزار تن گذشت   2۳۳2۳۳میلیون و میلیون و   ۴۴خرید تضمینی گندم از خرید تضمینی گندم از 
هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده  731میلیون و  1مجری طرح گندم با بیان اینکه تا کنون 

 . درصد رشد داشته است 01از آغاز فصل برداشت تا کنون در مقایسه با مدت مشابه روند خرید تضمینی گندم   :گفت  است،

ها به غیر  ، با بیان اینکه برداشت گندم در تمامی استانخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اسماعیل اسفندیاری پور در گفت

برداشت این محصول در برخی مناطق خشک و جنوبی مثل هرمزگان و بوشهر   :گفت از دو استان کردستان و همدان آغاز شده است،

 .به پایان رسیده است

م در سطح دو میلیون هکتار از اراضی سطح زیرکشت گندم به پایان مجری طرح گندم با بیان اینکه تا کنون عملیات برداشت گند

 .درصد از مزارع گندم انجام شده است 30بنابر این عملیات برداشت گندم در سطح  :رسیده افزود

ده هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری ش 731میلیون و  1تا روز گذشته در مجموع : وی تصریح کرد

 .هزار تن در سامانه خرید ثبت شده است 301میلیون و  1است که از این رقم 

با توجه به میزان برداشت و شرایط آب و هوایی : پور با بیان اینکه برداشت گندم خوب گزارش شده است، تصریح کرد اسفندیاری

 .ینی شده بود، دست یابیمب میلیون تن خرید تضمینی گندم که برای سال زراعی جاری پیش 01امیدواریم به 

: افزود  درصد رشد داشته است، 01وی با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم تا این تاریخ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

هزار تن برداشت گندم  901هزار تن و فارس با  91هزار تن، گلستان با یک میلیون و  391هایی خوزستان با یک میلیون و  استان

 .اند ی اول تا سوم را در تولید این محصول به خود اختصاص دادهها رتبه

ها در این ماه عملیات برداشت را  رسد زیرا تمام استان برداشت گندم در تیرماه به بیشترین مقدار می: مجری طرح گندم تصریح کرد

 .دهند انجام می

رع را نسوزانند و آن را در سطح مزارع باقی بگذارند زیرا این تا بقایای گیاهی در سطح مزا  :پور به کشاورزان توصیه کرد اسفندیاری

 .کند موضوع به حاصلخیزی تولید محصول در سال آینده کمک می

خواهیم تا در سال  از کشاورزان می  :های روغنی تصریح کرد وی همچنین با اشاره به برنامه وزارت جهاد برای افزایش تولید دانه

 .درصد مزارع خود را به کشت کلزا اختصاص دهند 01تا  00  شود، دیگر آغاز میزراعی آینده که از چند ماه 

 .کشت کلزا عامل مهمی در افزایش عملکرد گندم است  :مجری طرح گندم بیان داشت
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فودپرس 13۷5تیر ماه  1سه شنبه 

  نخستین کشتی حامل روغن خوراکی در بندرامیرآباد پهلو گرفتنخستین کشتی حامل روغن خوراکی در بندرامیرآباد پهلو گرفت

جمع بنادر دارای قابلیت تخلیه و بارگیری  با ورود اولین کشتی حامل روغن خوراکی ، بندر امیرآباد به - اقتصاد غذا< مواد غذایی 

به گزارش روابط عمومی؛ مدیربنادرو دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با اعالم این خبر .روغن خوراکی در کشور پیوست

 .پهلو گرفت می باشد ، برای اولین باردر این بندر  chemical carrier این کشتی که از نوع: گفت

بندر  تن محموله روغن آفتابگردان از  1090زار با بیان اینکه این کشتی با عبور از دریای سیاه و ولگادن و بارگیری مهندس خدمتگ

از تخلیه و نگهداری در مخازنی که توسط بخش خصوصی  در بندر امیرآباد پهلو گرفت افزود این محموله پس  آستاراخان روسیه 

میلیارد ریالی جهت ساخت این مخازن  91وی در ادامه با اشاره به سرمایه گذاری .شد احداث شده ، به بازار هدف ارسال خواهد

ورود روغن  تن خواهد رسید، که موجب افزایش  01111تن بوده و در فاز نهایی به  0111 افزود ظرفیت فعلی این مخازن ، 

ز امکانات و زیرساختهای مناسب جهت حمل و نقل گفتنی است بندر امیرآباد با برخورداری ا.خوراکی به بندر امیرآباد خواهد شد

انواع کاالها و امتیازات قانونی مناطق ویژه اقتصادی و خصوصا معافیت از مالیات بر ارزش افزوده بستر مناسبی را جهت جذب 

 .سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا نموده است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http10a9df1d19011a6a6390 
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 زعفران
 فودپرس 13۷5تیر ماه  6یک شنبه 

  حذف عربستان از لیست مشتریانحذف عربستان از لیست مشتریان/ / کاهش صادرات زعفران ایرانیکاهش صادرات زعفران ایرانی

میلیارد  003تن به ارزش  00بر اساس اطالعات گمرک ایران در دو ماهه نخست امسال انواع زعفران ایرانی معادل  <کشاورزی

تن به ارزش  07که زعفران صادراتی ایران در مدت مشابه سال قبل معادل  تومان به کشورهای مختلف صادر شده است درصورتی

 .میلیارد تومان بوده است 000

هزار  190میلیون و  37به ارزش ( تن 0040)کیلوگرم  190هزار و  00 در دو ماهه نخست سال جاری از انواع زعفران ایرانی معادل 

 .هزار تومان به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است 00میلیون و  307میلیارد و  003دالر یا 

 :شرح صادرات زعفران ایرانی به کشورهای مختلف به این شرح بوده است

 هزار دالر 09کیلو گرم معادل هشت میلیون و  960اسپانیا معادل شش هزار و 

 هزار دالر 93کیلوگرم به ارزش  10استرالیا معادل 

 هزار دالر 161افغانستان معادل یک کیلوگرم به ارزش دو میلیون و 

 هزار دالر 913میلیون و  09هزار کیلوگرم به ارزش  00امارات متحده عربی معادل 

 هزار دالر 96کیلوگرم به ارزش  37انگلستان معادل 

 هزار دالر 000کیلوگرم به ارزش  70ایالت متحده آمریکا معادل 

 هزار دالر 060کیلوگرم به ارزش  000ایتالیا معادل 

 هزار دالر 009کیلوگرم به ارزش  67آلمان معادل 

 هزار دالر 003کیلوکرم به ارزش  011بحرین معادل 

 هزار دالر 00کیلوگرم به ارزش  9بنگالدش معادل 

 هزار دالر 040پاکستان معادل یک کیلوگرم به ارزش 

 هزار دالر 010کیلوگرم به ارزش  70تایوان معادل

 دالر 1111کیلوگرم به ارزش  3ترکیه معادل 

 دالر 1111کیلوگرم به ارزش  0جمهوری چک معادل 

 هزار دالر 330چین معادل دو هزار کیلوگرم به ارزش سه میلیون و 

 هزار دالر 99کیلوگرم به ارزش  07ژاپن معادل 

 هزار دالر 96کیلوگرم به ارزش  36معادل  سنگاپور 

 هزار دالر 617کیلوگرم به ارزش  901سوئد معادل 
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 هزار دالر 311کیلوگرم به ارزش 010سوئیس معادل 

 هزار دالر 30کیلوگرم به ارزش  00 عراق معادل 

 هزار دالر 03کیلوگر به ارزش  30عمان معادل 

 هزار دالر 099کیلوگرم به ارزش  010فرانسه معادل 

 دالر 9111کیلوگرم به ارزش  0فیلیپین معادل 

 هزار دالر 061کیلوگرم به ارزش  396قطر معادل 

 هزار دالر 11کیلوگرم به ارزش  09کانادا معادل 

 هزار دالر 070کیلوگرم به ارزش  000کویت معادل 

 دالر 9111کیلوگرم به ارزش  1لبنان معادل

 دالر 7111نروژ معادل چهار کیلوگرم به ارزش 

 هزار دالر 10کیلوگرم به ارزش  09مالزی معادل 

 هزار دالر 10کیلوگرم به ارزش  09نپال معادل 

 هزار دالر 060کیلوگرم به ارزش  111هلند معادل 

 هزار دالر 001کیلوگرم به ارزش یک میلیون و  799هنگ کنگ 

 هزار دالر 09کیلوگرم به ارزش  01یونان معادل 

میلیارد تومان  000یا  هزار دالر  1147تن به ارزش  0741در دو ماهه نخست سال گذشته نیز انواع زعفران ایرانی با حجمی معادل 

 .صادر شده است... کویت و  کانادا،   هلند،  سوئیس، فرانسه،   به کشورهای مختلف از جمله آلمان، بحرین، چین، ژاپن، 

در دو ماهه نخست سال  بر اساس اطالعات گمرک ایران، . انی در سال گذشته عربستان استیکی از مشتریان مهم زعفران ایر

 .هزار دالر بوده است 009تن و به ارزش سه میلیون و  043صادرات زعفران ایران به عربستان معادل  گذشته 

 .است لیست مقاصد صادرات زعفران ایرانی، حذف شده  از  0360این کشور در سال 
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 سالمت
 سالمت
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  ؟؟!!نگهداری کدام مواد غذایی در یخچال ممنوع استنگهداری کدام مواد غذایی در یخچال ممنوع است
نمی شوند، کارشناسان تغذیه می گویند که بعضی از مواد غذایی را نباید در برخالف نظر عمومی که مواد غذایی در یخچال خراب 

 .یخچال نگهداری کرد

برخالف نظر عمومی که مواد غذایی در یخچال خراب نمی شوند، کارشناسان تغذیه می گویند که بعضی از مواد غذایی را نباید در 

 . یخچال نگهداری کرد

شود غذاها تازه و  دمای پایین آن باعث می. ای است ترین اثاثیه هرخانه یخچال یکی از ضروری  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،

ماده  00در زیر لیستی از . اما باید توجه داشته باشید که هر ماده غذایی را نباید داخل یخچال نگهداری کرد. بدون باکتری بمانند

ها وارد  نگهداشتن این مواد غذایی در داخل یخچال آسیب جدی به آن. غذایی که نباید در یخچال نگهداری کرد آورده شده است

 .کند می

 موز -0 

بنا به گفته سازمان کانادایی تولید و بازاریابی، موز یکی از مواد غذایی مفید برای بدن است که باید خارج از یخچال نگهداری شود 

 .تا با درجه حرارت اتاق به تدریج برسد

 سیب زمینی -0 

سیب زمینی کاران کانادا می گوید که سیب زمینی را باید در جای خنک، خشک و تاریک نگهداری کرد، و در یخچال  اتحادیه

آنها می گویند که سیب زمینی را در کیسه پالستیک نگهداری نکنید، بلکه در یک . نشاسته آن خیلی زود به قند تبدیل می شود

 .ریدقوطی مقوایی که بخوبی در جریان هوا باشد بگذا

 پیاز -3 

براساس گفته انجمن پیاز آمریکا، این سبزی در صورت نگهداری در یخچال خراب می شود، و باید آنرا در خارج از یخچال و در 

 .اما اگر پوست آنرا می کنید در داخل یک ظرف در یخچال بگذارید. معرض جریان هوا نگهداری کنید

 آواکادو -1 

 .چال نگهداری کنید، زیرا هوای سرد مانع از رسیدن آن می شودآواکادو را نیز باید خارج از یخ

 سیر -0 

در یخچال ظاهر آنها تغییر نمی کند، اما وقتی می برید متوجه می . گذاشتن سیر در یخچال به خرابی و فاسد شدن آن می انجامد

 .شوید که فاسد شده اند

 نان -9 

ن آن مشکل می شود، پس بهتر است که در خارج از یخچال نگهداری نان در یخچال رطوبت خود را از دست می دهد، و جوید

 .شود

 قهوه -7 
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اما اگر می خواهید . آنها به جای خنک، تاریک و خشک نیاز دارند. قهوه دانه و پودر را نیز نمی توانید در یخچال نگهداری کنید

در این صورت برای یکماه می توانید . ر فریزر بگذاریدبرای مدت طوالنی قهوه را نگهداری کنید، در یک کیسه بدون هوا بریزید ود

 .ذخیره کنید

 گوجه فرنگی -9 

هارولد مک جز، در کتاب .در یخچال مزه گوجه فرنگی خراب می شود، و سرمای یخچال مانع از رسیدن و خوشمزگی آن می شود

 .آشپزی خود توصیه می کند گوجه فرنگی را در یک سبد در آشپزخانه نگهداری کنید

 عسل -6 

بعالوه نگهداری .عسل در یک ظرف در بسته برای همیشه تازه می ماند، به همین دلیل نگهداری آن در یخچال کار بیهوده ای است

 .آن در یخچال باعث شکرک زدن آن می شود که خوردن آنرا مشکل می کند

 هندوانه -01 

 .اتاق آنتی اکسیدانتهای آن حفظ می شوندهندوانه نبریده را داخل یخچال نگذارید، زیرا در درجه حرارت 

کروتن آن که در بدن به ویتامین آ تبدیل می شود از بین می رود، به -به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، در یخچال ماده بتا 

 .همین دلیل در یخچال نباید نگهداری کرد، مگر آنکه بریده شده باشد که در این صورت باید آنرا بپوشانید

 حلواییکدو  -00

 .کدو حلوایی را نیز نه در یخچال بلکه باید در جای خشک و تاریک و در جریان هوا قرار دهید

 روغن زیتون -00 

 .روغن زیتون در یخچال تند می شود، و بهتر است آنرا در جای خنک و تاریک نگهداری کنید

 ریحان -03 

بهترین شکل نگهداری آن در آشپزخانه و . دیگر را می گیرد ریحان در یخچال بوی خود را از دست می دهد و بوی مواد غذایی

 .مارتا استوارت، آشپز معروف برای نگهداری طوالنی مدت ریحان توصیه می کند که آنرا فریز کنید. داخل یک لیوان آب است

 میوهای هسته دار -01 

ی در صورت نگهداری در یخچال کال می مانند و مواد میوه های هسته دار مانند کیوی، زردآلو، انبه، آلو، هلو را مانند گوجه فرنگ

 .غذایی آنها از بین می رود

 کره بادام زمینی -00 

 .کره بادام زمینی در صورت نگهداری در یخچال و در ظرف در باز رطوبت خود را از دست می دهد و سفت می شود
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 سالمت
 ایرنا - ۵۹/۵4/13۷5: تاریخ خبر

  الشه های گوسفند مبتال به تب برفکی در آمل الشه های گوسفند مبتال به تب برفکی در آمل 

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت که ماموران اجرایی این اداره چندین الشه گوسفند آلوده  -ایرنا  -ساری 

 . بیماری تب برفکی را عصر یکشنبه پیش ازعرضه به بازار مصرف کشف و ضبط کردندبه 

یکشنبه شب درگفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود که ماموران این اداره پس از کسب گزارش های مردمی مبنی  'بهمن صادق نژاد ' 

آمل و دستور دادستان وارد منزل این فرد متخلف  برکشتار غیرمجاز در منزل مسکونی یک شهروند آملی ، با همکاری پلیس امنیت

 . الشه گوسفند ذبح شده و آلوده به نمونه های تب برفکی را کشف و ضبط کردند 00شدند و در بررسی های اولیه 

وی گفت که تمامی الشه های کشف شده برای شناسایی و تائید بیماری به اداره دامپزشکی آمل منتقل و پس از بررسی مشخص 

 . تمام الشه گوسفندان آلوده به بیماری تب برفکی استشد 

 . در این ارتباط دو قصاب متخلف دستگیر ، تحویل مراجع قضایی و با قرار بازداشت روانه زندان شدند: صادق نژاد اضافه کرد 

عدادی از دام های مناطق بیماری تب برفکی از اوایل فروردین ماه امسال در چند نقطه از استان شیوع پیدا کرده و سبب تلفات ت

 .مختلف از جمله شهرستان های بهشهر و چالوس شده بود

مسئوالن دستگاه های ذیربط از جمله دامپزشکی مازندران اوایل اردیبهشت علت شیوع این بیماری را کمبود واکسن اعالم ولی 

 .ه مهار شده استتاکید کرده بودند که بیماری با شناسایی نقاط آلوده و انجام اقدامات پیشیگران

تب برفکی از بیماری های بومی شده در استان مازندران محسوب می شود که به دلیل رعایت نکردن شرایط بهداشتی و انجام 

 .ندادن اقدامات پیشگیرانه می تواند شیوع یابد

ورود دام ها از نقاط آلوده، بهترین راهکار را برای جلوگیری از شیوع این بیماری مختص حیوانات را رعایت نکات دامپزشکی در 

 . واکسینه کردن دام آلوده و آشنایی دقیق دامداران با این بیماری است

 .می نامند 'طبقه  'دامداران مازندران بیماری تب برفکی را که یک نوع بیماری عفونی است 

روز ، ریزش بزاق و لنگش است و  3تا  0دت ، کاهش تولید شیر به م لرز  بی اشتهایی ،   نشانه های این بیماری درمیان گاو ، تب ،

 .دوره درمان این بیماری در دام های سنگین بین یک تا دو هفته زمان می برد

 .نشانه های این بیماری در گوسفند و بز توقف شیردهی است

 . دارداستان کشور  30مازندران با حدود سه میلیون راس دام سبک و سنگین ، رتبه نهم را از این لحاظ در بین 
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 سالمت
 فودپرس 13۷5تیر ماه  8سه شنبه 

  !!مصرف نمک دریایی ممنوعمصرف نمک دریایی ممنوع

نمک برای بهترین نوع : های غذایی گفت متخصص طب سنتی با اشاره به عوارض مصرف نمک دریایی در وعده <مواد غذایی

 .مصرف روزانه در مواد خوراکی، نمک طبیعی یا نمک مربوط به گنبدهای نمکی است

نمکی که در موادی همچون چیپس، پفک : محمد دریایی در ارتباط با موضوع بهترین نوع نمک برای مصرف روزانه، اظهار داشت

 .آوریم مصرف آن برای بدن به ارمغان میاست اصوالً نمک دریایی و غیرطبیعی بوده و مواد سمی زیادی را با ... و

شود  نمک دریا شامل فلزات سنگین همچون نیکل، سرب، آرسنیک، جیوه و کادمیوم است، لذا به همه افراد توصیه می: وی افزود

 .هنگام خرید نمک، به نوع دریایی یا معدنی آن توجه داشته باشند

شرکت تولیدکننده مشهور به  07صرف نمک دریایی که از طریق وزارت بهداشت چندی پیش م: متخصص طب سنتی تصریح کرد

شود به دلیل عوارض گوناگون این نوع نمک، از مصرف نمک دریایی به شدت پرهیز  رفت را ممنوع کرد، لذا توصیه می فروش می

 .شود
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 سالمت
 فودپرس 13۷5تیر ماه  8سه شنبه 

  دمنوشی برای داشتن اندامی زیبادمنوشی برای داشتن اندامی زیبا

نوشیدن گل سرخ سوری سبب سوختن چربی بدن در اطراف کمر و ران شده و اشتها را : یک متخصص تغذیه گفت <غذا و تغذیه

های موجود در  فالنوئیدها و ترپن: اشاره به خواص گل محمدی اظهار داشتحسین بسکی متخصص تغذیه با .از بین می برد

های این گل خوشبو برای درمان افسردگی مفید بوده و به عملکرد قلبی و عروقی و باز شدن رگه های شریانی کمک بزرگی  گلبرگ

ر بوده و افرادی که دچار دیابت آرام بخش و خواب آو دمنوش این گیاه و حتی نوشیدنی گل محمدی : وی ادامه داد.می کند

 .هستندبا نوشیدن آن می توانند قند خود را به حالت نرمال نگه دارند

این گیاه سبب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و ضد بیماری ایدز است  : این متخصص در خصوص خواص دیگر گل محمدی گفت

 .کند طر به رشد دندریت هایسلول های عصبی کمک میاسیدهای چرب اشباع نشده موجود در ریشه این گیاه مع و به خاطر 

های گوش، و و دمنوش این گیاه معطر سبب  گالب این گل برای ایجاد تعادل هورمونی بسیار موثر است ناراحتی: بسکی یاد آور شد

 .تقویت دستگاه گوارشی شده و عوارض پوستی مانند چین و چروک و جوش را از بین می برد

گیاه برای استحکام استخوان ها سودمند بوده و از پوکی استخوان و آسیب دیدگی آن جلو گیری می کند و با  این: وی تاکید کرد

 .خوردن این گیاه سرخ سوری اشتها را کاهش داده و چربی اطراف ران و کمر را می سوزاند

ی کردند و به نوعی ضد عفونی کننده از این گیاه در قدیم برای کاهش تب و التیام زخم ها استفاده م: این متخصص عنوان کرد

 .طبیعی محسوب می شود
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 سالمت
 فودپرس 13۷5تیر ماه  6یک شنبه 

  شکوفه انار؛ درمان طبیعی کنترل دیابتشکوفه انار؛ درمان طبیعی کنترل دیابت

 .متخصصان عنوان می کنند انار می تواند موجب بهبود حافظه شده و به کنترل گلوکز خون هم کمک می کند <غذاییمواد 

 .نه تنها دانه های انار، بلکه شکوفه های انار هم حاوی فواید متعددی هستند. بدون تردید انار ترکیبی از سالمت و مزه است

حاوی ذخایر فتوشیمیایی هستند که به کاهش عوارض و مشکالت سالمت مرتبط  گل های این میوه غنی از آنتی اکسیدان بوده و

از اینرو افراد دیابتی می توانند با مصرف این گل ها، به بهترین شکل سطح گلوکز خون شان را کنترل . با دیابت کمک می کنند

این . گاما هستند/آلفا-PPARکننده  ، گل های انار حاوی ویژگی های فعال0119طبق نتایج مطالعه محققان در سال .نمایند

فاکتورها نه تنها به تنظیم مصرف اسیدچرب و اکسایش، التهاب و عملکرد عروق کمک می کنند، بلکه هوموستاز گلوکز و التهاب را 

ده و دیابت کنترل نشده می تواند منجر به استرس اکسایشی شود که در نتیجه به سلول های مغز آسیب رسان.نیز تحت کنترل دارد

اما مصرف شکوفه های انار که غنی از آنتی اکسیدان هستند، به مقابله با استرس اکسایشی کمک . موجب زوال شناختی می شود

 .کرده و در نتیجه عملکرد مغز بهبود می یابد

کسایشی می نشان داده است مصرف گل انار همراه با داروهای دیابت نه تنها موجب کاهش فشار ا 0100مطالعه دیگری در سال 

 شود، بلکه عملکرد یادگیری و حافظه را در افراد دیابتی بهبود می بخشد
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 سالمت
 فودپرس 13۷5تیر ماه  6یک شنبه 

  های مختلف در عادات غذاییهای مختلف در عادات غذایی  نسلنسلتفاوت تفاوت 

 .توجه به تغذیه سالم، اهمیت زیادی برای حفظ سالمتی بدن و شادابی افراد در همه سنین دارد <غذا و تغذیه

های  های مختلف از نظر انتخاب غذای سالم یا ناسالم، تفاوت دهد در این زمینه بین نسل های جدید نشان می ولی پژوهش 

لحاظ علمی، غذا به هر ماده جامد و مایعی گفته می شود که بعد از خوردن و هضم شدن، سبب ایجاد  از. چشمگیری وجود دارد

همچنین به مجموعه فرایندهای تغییر وتبدیل مواد غذایی که موجب . حرارت شده و موجب رشد و نمو و ترمیم بافت ها می شود

برای آن که بدن تمام احتیاجات . ریافت کند، تغذیه می گویندمی شود بدن، حرارت و انرژی الزم جهت انجام اعمال حیاتی را د

غذایی خود را به طور کامل به دست آورد، باید از انواع غذاهایی که در دسترس هستند مصرف نمود تا هر کدام یک یا چند نوع از 

 .مواد غذایی را برای بدن تامین نماید

گذار تغذیه به تغییر رژیم . روبرو است« گذار تغذیه»لی تحت عنوان در خصوص تغذیه، امروزه بشر در مقیاسی جهانی با معض

غذایی سنتی سرشار از فیبر و توام با مصرف دانه ها، میوه ها و سبزیجات به نوعی رژیم غذایی است که در آن چربی، شکر، نمک و 

به این نوع الگوی تغذیه ای که به دنبال  روی آوردن انسان ها. انواع غذاهای فرآوری شده به وفور مورد استفاده قرار می گیرند

عواملی چون شهرنشینی، افزایش درآمد، تغییرات فرهنگی و تبلیغات رسانه ای ایجاد شده است، پیامدهای نامطلوبی چون ابتال به 

 .را در پی داشته است... بیماری های مختلفی نظیر سکته، فشار خون باال، سرطان و 

الگوی تغذیه ای ناسالم که به دنبال عواملی چون شهرنشینی، افزایش درآمد، تغییرات فرهنگی و روی آوردن انسان ها به نوع 

... تبلیغات رسانه ای ایجاد شده است، پیامدهای نامطلوبی چون ابتال به بیماری های مختلفی نظیر سکته، فشار خون باال، سرطان و 

شگرانی از دانشگاه تبریز به منظور بررسی الگوی غذایی رایج در بین نسل با توجه به اهمیت این موضوع، پژوه.را در پی داشته است

های مختلف، بررسی روند گذار تغذیه ای و همچنین بررسی زمینه های اجتماعی مرتبط با الگوهای غذایی در بین نسل ها، مطالعه 

 .جهاد دانشگاهی منتشر گردیده است، نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی «پایش»ای انجام داده اند که نتایج آن در نشریه 

نفر از مردم شهر تبریز از مناطق ده گانه این شهر و با استفاده از روش پرسش نامه ای به انجام  193این پژوهش با مشارکت 

و ( سال 01تا  31)، میانسال (سال 06تا  00)افراد مورد بررسی از سه نسل یا گروه سنی مختلف شامل جوان . رسیده است

 .انتخاب شده بودند( سال و باالتر 00)سال بزرگ

نتایج این تحقیق نشان می دهد بین گروه های نسلی مختلف از لحاظ رفتار تغذیه ای تفاوت معنی دار وجود دارد و با افزایش سن، 

 .گرایش افراد به رفتار سالم تغذیه ای افزایش پیدا می کند

تغذیه ای نسل جوان با تعریفی که از گذار تغذیه ای وجود دارد، در معرض این بر این اساس، محققین اظهار نموده اند که رفتار 

 .گذار قرار گرفته و میزان مصرف غذاهای سالم در این نسل رو به کاهش و میزان مصرف اقالم غذایی ناسالم رو به افزایش است
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ذایی افراد شرکت کننده در آزمایش از لحاظ بررسی نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که میانگین الگوهای غ

. مواردی چون محل تولد و سطح تحصیالت در نسل میانسال و از نظر متغیر طبقه اقتصادی در نسل جوان و میانسال متفاوت است

 .همچنین بر اساس نتایج، الگوی غذایی دو جنسیت زن و مرد، یکسان بوده و بین آن ها تفاوت معنی داری وجود ندارد

. ه نظر می رسد راهکارهای آموزشی و پرورشی می تواند در کاهش روند رو به رشد این معضل، نقش موثری داشته باشدب

پژوهشگران اعتقاد دارند به دلیل حضور نسل جوان در دانشگاه ها، برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی مختلف در زمینه 

 .در جهت هدایت افراد به سمت رفتارهای درست تغذیه ای تاثیرگذار باشدرفتار تغذیه ای سالم و ناسالم می تواند 

برای این که بتوان به صورت ریشه ای افراد جامعه را به سمت رفتار غذایی سالم سوق داد الزم است در : این محققین افزوده اند

اد خوراکی و تغذیه سالم و ناسالم توسط اولیا مدارس ابتدایی از بدو ورود کودکان به مدرسه، آموزش هایی مبنی بر ارزش غذایی مو

و مربیان مدرسه داده شده و از این طریق، کودکان و نوجوانان را از آغاز به سمت انتخاب صحیح مواد خوراکی و پرهیز از مصرف 

 .مواد غذایی و خوراکی های مضر هدایت کرد
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۷۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  هزارتن صادرات هزارتن صادرات ٠۰٠۰میلیون دالر درآمد ارزی از میلیون دالر درآمد ارزی از   1٠1٠/ / ثبت رکورد جدید صادرات میگوثبت رکورد جدید صادرات میگو
 . میلیون دالر صادر شد 09هزار تن میگو به ارزش  03سال گذشته : رئیس سازمان شیالت گفت

هزار  9هزار تن میگوی پرورشی و  09سال گذشته بیش از : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی در گفت

 .تن میگوی دریایی در کشور تولید شد

اینکه با توجه به فضای صادرات و اقدامات صادراتی رکود خیلی خوبی سال گذشته در صادرات این با بیان  رئیس سازمان شیالت

 .هزار تن میگوی پرورشی صادر شد 03برای اولین بار  :محصول به دست آمد، گفت

بینی دقیقی از  ن پیشتوا فعال نمی: اند، گفت رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه مراکز تکثیر به تازگی شروع به تکثیر الرو کرده

 .میزان تولید میگوی پرورشی در سال جاری داشت

 09، 61ارزش صادراتی میگوی صادراتی در سال : شود، اظهار داشت درصد میگوی دریایی در داخل مصرف می 69وی با بیان اینکه 

 .میلیون دالر برآورد شده است
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 شیالت
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

پرورش ماهی در پرورش ماهی در نصیب از نصیب از   آبی بیآبی بی  ماهیان گرمماهیان گرم/ / آبی در پسابرجامآبی در پسابرجام  هزار تن ماهی گرمهزار تن ماهی گرم  ۴۳۴۳گذاری صادرات گذاری صادرات   هدفهدف

  قفسقفس

 .گذاری شده است آبی تا پایان برنامه ششم توسعه هدف هزار تن از انواع ماهیان گرم 11برای صادرات 

 .گذاری شده است آبی تا پایان برنامه ششم توسعه هدف هزار تن از انواع ماهیان گرم ۴۳برای صادرات 

ای  با تولید ساالنه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران وگو با خبرنگار  آبی در گفت مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

هد  و بیگ( سفید پرورشی)، آمور (آزاد پرورشی)آبی شامل چهار گونه کپور، فیتوفاگ  هزار تن از انواع ماهیان گرم 010معادل 

 .ارددرصدی تولید نیز وجود د 01در کشور متصور هستیم که امکان افزایش ( سرگنده)

هزار  01ها نیز به کشورهای اطراف وجود داشته و رقمی معادل  های اقتصادی در دوران تحریم صادرات این گونه: حسن آقازاده افزود

گذاری شده است،  آبی در پسابرجام هدف هزار تنی ماهیان گرم 11وی با اعالم اینکه برای صادرات .تن تخمین زده شده است

 .بینی است آبی تا پایان برنامه ششم توسعه قابل پیش هزار تنی ماهیان گرم 11صادرات : خاطرنشان کرد

آبی به کشورهایی چون لبنان، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای عربی همچون امارات،  در حال حاضر ماهیان گرم: آقازاده ادامه داد

 .شود عراق و سایر کشورها صادر می

بهای محصول صادرشده در قالب ارزی : ، ارمنستان و لبنان را جدید خواند و تصریح کردوی صادرات آبزیان به سه کشور آذربایجان

 .شود ریالی یا تهاتر پرداخت می -

شود، در صورتی که حضور  های سازمان شیالت ایران لحاظ نمی ریزی آبی در برنامه متأسفانه اتحادیه ماهیان گرم: آقازاده یادآور شد

 .آبی در کشور میسر است ولید سه میلیون تنی آبزیان گرمفعالی داشته باشیم، امکان ت

 آبی ترین مشکل ماهیان گرم تولید سنتی بزرگ

چرخه : پروری در کشور را تولید سنتی برشمرد و تأکید کرد ترین مشکل توسعه آبزی آبی بزرگ مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 .تولید سنتی به سمت صنعتی تغییر جهت دهیم آوری آبزیان در کشور ناقص است و باید تالش کنیم از عمل

ها و سایر ملزومات در کشور وجود دارد  ماهی، نهاده های اقتصاد مقاومتی، امکان تولید بچه در راستای اجرای طرح: وی ظهار داشت

 .ها را اجرایی کنیم و با صادرات مناسب خواهیم توانست این برنامه

توان  میلیون دالری رقم خورد، اما می 71آبی در سال گذشته، ارزآوری  ار تنی ماهیان گرمهز 09با صادرات : آقازاده همچنین گفت

 .پا را فراتر گذاشت و صادرات را افزایش داد

ای برای پرورش ماهی در قفس به این  هیچ برنامه: آبی برای پرورش در قفس افزود های تولیدی ماهیان گرم وی درباره پتانسیل

 .است، اما پتانسیل برای این نوع تولید وجود دارداتحادیه ابالغ نشده 

ها شده است، عالوه بر آنکه  آبی در سبد توزیعی اداره برای بازار رمضان پیشنهاد قرار گرفتن ماهیان گرم: آقازاده خاطرنشان کرد

سوم قیمت گوشت  با یک های دائمی و محلی را داریم و خواهیم توانست آبزیان تولیدی کشور را حتی امکان شرکت در نمایشگاه

آوری در این حوزه  های عمل سازی و روش افزایش مصرف آبزیان باید در کشور فرهنگ: وی در پایان تصریح کرد.قرمز عرضه کنیم

 ./تقویت شود
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 شیالت
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  سفید میگوسفید میگو  آزمایش برای ردیابی لکهآزمایش برای ردیابی لکه  ۰٠۳۳۰٠۳۳انجام بیش از انجام بیش از / / سفید در مزارع بوشهرسفید در مزارع بوشهر  تکذیب شیوع لکهتکذیب شیوع لکه

مزارع سفید در  های اولیه اثراتی از لکه ها و آزمایش با وجود آنکه انتقال الروهای میگو به مزارع پرورشی در حال انجام است، بررسی

 .پرورشی نشان نداده است

از انتقال الرو میگو به ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  کارشناس تکثیر آبزیان استان بوشهر امروز در گفت

دلیل عدم رعایت موازین  سفید در مزارع پرورشی کشور بومی شده است و به بیماری لکه: استخرهای پرورشی خبر داد و گفت

 .پاشی استخرها، هرساله شاهد شیوع آن هستیم آوری خاک سیاه و آهک شتی ازجمله جمعبهدا

سفید  میگوهای بوشهر در مرحله الروی است و تاکنون اثراتی از لکه: سفید در بوشهر افزود عبدالرضا کللی درباره شایعه شیوع لکه

 .دیده نشده است

شود که از کشورهای آمریکایی وارد شده و عاری از هرگونه ویروس است و  گرفته می SPFالروها از مولدان : وی خاطرنشان کرد

 .نیز حاکی از سالم بودن الروها، غذای میگو و مولدان است RCRهای  انجام آزمایش

ود تحت آزمایش یافته به مزارع پرورشی قبل و بعد از ور الروهای انتقال: کل دامپزشکی بوشهر ادامه داد مدیرکل روابط عمومی اداره

 .شود سرعت اقدامات الزم انجام می گیرند، بنابراین اگر موردی از بیماری مشاهده شود، به قرار می

شده  های انجام میگوی سالم در مزارع استان بوشهر رهاسازی شده است و آزمایش میلیون قطعه بچه 011تاکنون : کللی تصریح کرد

 .سفید نشان نداده است میگو اثری از لکههای  در مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری

مورد به انجام رسیده و هیچ اثری از لکه  900هزار و  آزمایش روی سه: سفید در مزارع بوشهر یادآور شد وی با تکذیب شیوع لکه

 .سفید گزارش نشده است

های میگوخیز بومی شده است،  استانسفید در استان خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و سایر  بیماری لکه: کللی تأکید کرد

 .توان آن را تحت کنترل درآورد اما با رعایت نکاتی بهداشتی می

گرمی و معموالً  01تا  09در حال حاضر میگوهای استان بوشهر در مرحله الروی است و برداشت در وزن : وی در پایان اظهار داشت

 ./شود در شهریورماه و اوایل مهرماه انجام می
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 شیالت
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

مشروط به مشروط به نامه بهداشتی، نامه بهداشتی،   آیینآیین  ٠0٠0اصالح ماده اصالح ماده / / تشکیل کارگروه کاهش تعرفه صادرات آبزیان به اتحادیه اروپاتشکیل کارگروه کاهش تعرفه صادرات آبزیان به اتحادیه اروپا

  تامین بودجهتامین بودجه

های گذشته بوده و  ای که برای صادرات آبزیان ایرانی در نظر گرفته شده، با توجه به درآمد کشاورزان در سال در حال حاضر تعرفه

 .نسبت به سایر کشورها باالتر است

های  کشاورزان در سالای که برای صادرات آبزیان ایرانی در نظر گرفته شده، با توجه به درآمد  در حال حاضر تعرفه

 .گذشته بوده و نسبت به سایر کشورها باالتر است

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

بوده که باالتر از سایر کشورها تخمین  0360 - 60های  سالتعرفه صادرات به اتحادیه اروپا برای ایران با توجه به درآمد سرانه طی 

 .کند اتحادیه اروپا برای رونق اقتصادی در کشورها، میزان تعرفه را متناسب با درآمد تعریف می: اکبر خدایی افزود علی.زده شد

که این تعرفه برای کشور هند درصد است، در حالی  00در حال حاضر تعرفه صادرات انواع آبزیان از ایران : وی خاطرنشان کرد

 .چهار درصد و برای اکوادور هفت درصد است

های الزم را انجام دهد و طی دو ماه آینده نمایندگانی از سازمان شیالت و اتحادیه  مقرر شد که کارگروهی بررسی: خدایی ادامه داد

 .ندها را انجام ده صادرکنندگان آبزیان در بروکسل مذاکرات نهایی درباره تعرفه

ها برای صادرکنندگان ایرانی متناسب درآمد واقعی  امیدواریم که در راستای حمایت اتحادیه اروپا از ایران، تعرفه: وی تصریح کرد

ها همچون هرمزگان برداشت میگو در حال  در برخی استان: خدایی درباره میزان صادرات آبزیان در سال جاری یادآور شد.وضع شود

هزار تن میگوی دریایی در کشور  هزار تن میگوی پرورشی و هشت 09شود که در حد سال گذشته یعنی  ی میبین انجام است و پیش

 .هزار تن میگوی پرورشی صادر شود 03تولید و حدود 

 دولت تأمین اعتبار ناظران بهداشتی را انجام دهد

در جلسه : تأکید کرد 06ظارت بهداشتی ماده نامه اجرایی ن دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران درباره اصالح آیین

ها، تصمیم گرفته شد که دولت تأمین هزینه کند و ناظرانی را برای نظارت بیشتر بر کار ناظران  کارشناسی که با حضور تشکل

 .بهداشتی واحدهای تولیدی استخدام کند تا مشکالت حقوقی فعلی مرتفع شود

 .موردی کار ناظران بهداشتی را کنترل کندصورت  تواند به دولت می: وی اظهار داشت

های صادرکنندگان بوده و الزم است در این زمینه دولت مساعدت الزم را  تولید محصول باکیفیت از دغدغه: خدایی همچنین گفت

 .انجام دهد

و بهداشتی باید اصالح شود،  نامه اجرایی ابهاماتی وجود دارد ازجمله اینکه عنوان مسئول فنی آیین 06در ماده : وی در پایان افزود

 ./دهد و در مباحث فوق باید فقط عنوان بهداشتی ذکر شود نویسی را نیز انجام می زیرا مسئول فنی کسی است که جیره
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 شیالت
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  میلیارد تومان به ناوگان دزدزدهمیلیارد تومان به ناوگان دزدزده  2222پرداخت پرداخت //هزار تنی ماهیان از فراساحلهزار تنی ماهیان از فراساحل  ٠2۳٠2۳صید صید 

ماهیان که هرساله  هزار تنی تن 001های فراساحل امنیت برقرار شده و صید  با تصویب دستورالعمل ملی هماهنگی صید در آب

 .شود، افزایش یابد انجام می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در گفتمعاون صید و 

 .های دور نیاز به هماهنگی بین دستگاهی بیشتری داشت و در این راستا دستورالعملی ملی تهیه شد های آب مدیریت ناوگان

 .سازمان و دستگاه اجرایی احصاء شد 01های  نویس، وظایف و مسئولیت بر اساس این پیش: اصغر مجاهدی افزود علی

هزار تنی  071روند و از آمار  می( فراساحل)های دور  ماهیان به آب در حال حاضر صیادان ایرانی برای صید تن: وی خاطرنشان کرد

 .شود هزار تن از فراساحل انجام می 001الجثه،  صید این ماهیان عظیم

های موجود در دریاها، امداد و  وجود ناامنی: های دور داریم، ادامه داد شناور صیادی فعال در آب 911الم اینکه مجاهدی با اع

 .های مشترک هرساله شاهد آن هستیم برخی مشکالتی است که در آب... های ضروری، کنترل و بازرسی و نجات

ها مشاع است، بنابراین نیازمند امنیت الزم و  درصد این آب 70دهد و حدود  دوسوم کره زمین را آب تشکیل می: وی تصریح کرد

 .قوانین مناسب در این حوزه هستیم

 المللی با حل مشکالت بانکی های بین مندی از خدمات کمیسیون بهره

ایران : المللی یادآور شد های بین معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران درباره وضعیت عضویت ایران در کمیسیون

وری  تر مرتفع شود، بهره ماهیان اقیانوس هند است و اگر مشکالت بانکی برای پرداخت حق عضویت هرچه سریع عضو کمیسیون تن

 .شود المللی بهتر انجام می های بین از خدمات کمیسیون

گیرند،  یسیون قرار میکشورهای عضو بر اساس ضریب پایبندی به قوانین صید هرساله مورد سنجش این کم: مجاهدی تأکید کرد

است؛ بنابراین وضعیت  00درصد است، در حالی که ضریب متوسط منطقه  70وضعیت ایران در این کمیسیون دارای ضریب 

 .شود کشورمان نزدیک به مطلوبیت، ارزیابی می

 دیده از حمله دزدان دریایی میلیارد تومانی به ناوگان آسیب 22پرداخت 

ها ملزم  های مربوطه را برای جبران خسارت ناوگان های فراساحلی دستگاه ملی هماهنگی صید آب دستورالعمل: وی اظهار داشت

میلیارد تومان برای جبران خسارت ناوگانی که توسط دزدان دریایی آسیب  00ای که با مصوبه اخیر هیأت دولت  گونه کند، به می

 .شود ه ناوگان فوق پرداخت میزودی ب این مبلغ به: مجاهدی همچنین گفت.دیده بود، مصوب کرد

 ./های دور سفر کنند شود تا صیادان با آرامش خاطر به آب افزایش امنیت در دریاها از این پس بیشتر می: وی در پایان افزود
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 شیالت
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  صدور پروانه صید ماهی در سدهای کرج و طالقان آغاز شدصدور پروانه صید ماهی در سدهای کرج و طالقان آغاز شد

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز از آغاز صدور پروانه صید ماهی در سدهای کرج 

 .و طالقان خبرداد

وحش اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز از آغاز صدور پروانه صید ماهی در سدهای رئیس اداره نظارت بر امور حیات  

 .کرج و طالقان خبرداد

فردین حکیمی به دستورالعمل صادره از سازمان حفاظت محیط زیست، شرایط و نحوه صدور پروانه عادی و ویژه صید ماهی در سد 

العمل به زمان، تعداد مجاز صید ماهی و بهای پروانه عادی و ویژه قید و محدوده  در در این دستور: کرج و طالقان اشاره کرد و گفت

 .ی مجاز برای صید شده است

( کرج)به گفته این مسوول بر اساس دستور العمل فوق محدوده مجاز برای صید ماهی قزل آالی خال قرمز در دریاچه سد امیرکبیر 

 . خواب استبا پروانه صید ویژه از تونل شماره هفت تا پل

بهای پروانه : شهریور ماه است، افزود 31وی با اشاره به اینکه زمان مجاز برای صید این گونه ماهی حفاظت شده از اول تیرماه تا 

هزار ریال و به ازای هر پروانه فقط مجاز به صید پنج قطعه ماهی قزل آالی خال قرمز فقط  011های صادر شده که یک روزه است 

 . ارشنبه و پنج شنبه هر هفته هستنددر روزهای چه

پروانه صادر شده برای صید : حکیمی همچنین محدوده صید ماهی در سد طالقان را در دریاچه این سد عنوان کرد و اظهار داشت

 . در این محدوده به صورت عادی بوده و اعتبار پروانه های صادر شده یک ماهه است

طالقان تا پایان دی ماه بوده و نرخ هر پروانه پنجاه هزار ریال بوده و به ازای هر پروانه مدت صید در دریاچه سد : وی ادامه داد

 . قطعه ماهی هستند 01صیادان مجاز به صید 

حکیمی با اشاره به گشت و کنترل مستمر مامورین یگان حفاظت درزیستگاه های آبی استان و همچنین کنترل پروانه های صید 

در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی افراد، مامورین یگان حفاظت محیط زیست ضمن ضبط ادوات : ماهی صیادان، تاکید کرد

 . صید و تشکیل پرونده تخلف ، متخلفین را به مراجع حقوقی و قضایی معرفی خواهند کرد

بوده و ( طالقان)آزاد استان دارندگان پروانه عادی صید ماهی تنها مجاز به صید ماهی در محدوده های اعالم شده در رودخانه های

 . مجاز به صید ماهی در رودخانه حفاظت شده و صید ماهی قزل آالی خال قرمزنخواهند بود

مدت اعتبار پروانه عادی صید ماهی از تاریخ صدور بمدت یک ماه بوده و پس ازاتمام مدت اعتبار، متقاضیان می بایست مجددا 

 . نداقدام به خریداری پروانه صید ماهی نمای

 . صید هر گونه ماهی در غیر از زمان و مکان اعالم شده ممنوع بوده و با متخلفین وفق مقررات برخورد خواهد شد

 .ماهیگیری در قسمتهایی که از طرف سازمان آب منطقه ای ممنوع اعالم شده ، مجاز نمی باشد
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  حال تولیدکنندگان میگو وخیم استحال تولیدکنندگان میگو وخیم است

تولیدکنندگان میگو با مشکالت متعددی اعم از نبود نقدینگی، : مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان سیستان و بلوچستان گفت

 .بانکی مواجه هستند که این امر لطمه بزرگی به این بخش وارد کرده استبیماری و بهره باالی وام 

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،کیوان رهبران مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار 

تولیدکنندگان میگو با مشکالت متعددی اعم از نبود نقدینگی، بیماری و بهره باالی : اظهار داشت اشاره به مشکالت تولیدکنندگان

 .وام بانکی مواجه هستند که اخیرا انتصاب غیر کارشناسانه مدیر کل شیالت استان لطمه بزرگی به این بخش وارد کرده است

آماده پرورش به سبب مشکالتی همچون سیل و طوفان اخیر استخر  0301از : وی با اشاره به وضعیت تولید میگو استان گفت

 . هکتار زیر کشت رفتند 010بازسازی مزارع موجود تنها 

با توجه به دستور مقام معظم : رهبران با بیان اینکه صنعت پرورش میگو اقتصادی ترین تولید در بخش کشاورزی است، بیان کرد

  .که دولت با حمایت از تولید این واحد ها را به چرخه تولید بازگردانندرهبری مبنی بر توسعه سواحل همواره الزم است 

میزان تولید میگو درسال : مدیر عامل اتحادیه پرورش دهندگان سیستان و بلوچستان با اشاره به پیش بینی میزان تولید افزود 

هیالت و نرخ کم بهره در راستای حمایت از جاری غیر قابل پیش بینی است و از این رو الزم است که سیستم بانکی با اعطای تس

 .تولید به میدان بیاید
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵8: تاریخ

  شیالت ایران ترمز صنعت آبزی پروری را کشیدشیالت ایران ترمز صنعت آبزی پروری را کشید

مشکالت متعددی همچون کمبود منابع آبی، افزایش بی رویه نهاده های کشاورزی و : مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت

 .کارشکنی های سازمان شیالت در تولید موجب می شود که امسال به موقعیت مساعد تولید دست نیابیم

با اشاره به وضعیت تولید اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ برنگار حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفتگو با خ

هزار تن چهار گونه کپور ماهیان تولید شد که امسال با توجه به بارش های مستمر و  010سال گذشته حدود : اظهار داشت

 .ی همراه خواهد بوددرصد 01مساعدت هوا راندمان تولید با افزایش 

مشکالت متعددی همچون کمبود منابع آبی، افزایش بی رویه نهاده های کشاورزی : وی با اشاره به مشکالت متعدد این بخش گفت

امسال به موقعیت مساعد تولید بعد از چند سال خشکسالی متدوام  و کارشکنی های سازمان شیالت در تولید موجب می شود که 

کشورهای همچون هندوستان و چین در می یابیم که راندمان تولید ما در هکتار به  با نگاهی به : آقازاده ادامه داد.دست نیابیم

تن در هکتار است و  00الی  01تن، چین  07الی  09چرا که تولیدماهیان گرم آبی در هند . نسبت این کشورها بسیار پایین است

 .ید داردتن تول 340این درحالیست که کشو ما تنها 

با وجود شرایط و امکانات تولید، : برابری تولید ماهیان گرم آبی بیش از ظرفیت فعلی بیان کرد 0الی  1وی با اشاره به ظرفیت 

تن و  09تن در هکتار تولید محقق می شود و این درحالیست که کشورهایی همچون هند  340متخصصان بخش و دانش تولید تنها 

 .ید دارندتن در هکتار تول 00چین 

گفتنی است که کاهش میزان تولید در واحد سطح تنها به سبب عدم همکاری های سازمان شیالت و مهیا نبودن بستر های الزم 

چند سالی است که رسوبات انباشته در استخرها میزان تولید در : مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی در ادامه یادآور شد. است

و این درحالیست که سازمان شیالت هیچ گونه تسهیالتی را در اختیار تولید کنندگان این بخش برای واحد سطح را کاهش داده 

 .رسوب زدایی استخرها به کار نگرفته است

چرخه عمل آوری آبزیان در کشور ناقص است و همواره الزم است : وی با اشاره به بزرگترین مشکل صنعت آبزی پروری بیان کرد

 .سنتی به سمت صنعتی تالش کنیم که در راستای تولید

با توجه به آنکه سرمایه گذاری تولید ماهیان گرم : آقازاده با بیان اینکه شیالت ایران ترمز توسعه صنعت آبزی پروی را کشیده گفت

این آبی توسط بخش خصوصی انجام می شود اما متاسفانه شیالت ایران سیاست گذاری های تولید و صادرات را انجام می دهد و 

 .درحالیست که تنها بایستی بر تولید نظارت داشته باشد

تولید ماهیان گرم آبی و : مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی با اشاره به پتانسیل تولید ماهیان گرم آبی در قفس اظهار داشت

 .سردآبی در قفس امکان پذیر است اما تنها می بایست در اقلیم و دمای خاص خود تولید شود

هزار تن بوده که این  00به عراق  90صادرات ماهیان گرم آبی در سال : با اشاره به کاهش صادرات ماهیان گرم آبی بیان کردوی 

هزار تن به سبب عدم رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف تقلیل یافته و این درحالیست که باید میزان  09رقم در سال گذشته به 

 .فزایش می یافتهزار تن ا 11صادرات به مرز 
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 شیالت
 ایرنا - ۵5/۵4/13۷5: تاریخ خبر

  انحصار فرانسه در صادرات تخم چشم زده قزل آال به ایران شکسته شد انحصار فرانسه در صادرات تخم چشم زده قزل آال به ایران شکسته شد 

براساس اقدامات صورت گرفته از سال گذشته تاکنون با تنوع منابع : ایران گفترئیس سازمان شیالت  -ایرنا -تهران

واردات تخم چشم زده قزل آال از چهار کشور اروپایی و آمریکا دیگر وابستگی ایران به واردات این محصول از فرانسه 

 . شکسته شد

بخش عمده : ت تخم چشم زده قزل آال از فرانسه افزودحسن صالحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره واردا

تخم چشم زده قزل آالی وارداتی در گذشته از فرانسه تامین می شد، اما با تنوع بخشیدن به این مهم تالش شده تا از وابستگی به 

. رک و فرانسه صورت می گیرداین کشور خارج شویم و این حجم واردات از کشورهای مختلف اروپایی مانند اسپانیا، انگلستان، دانما

میلیون تا یک میلیارد عدد است که در شرایط  611نیاز سالیانه مراکز پرورش ماهی به تخم چشم زده قزل آال بین : وی اظهارداشت

 . درصد آن از طریق واردات تامین می شود 31درصد آن از داخل و  71فعلی حدود 

اردات تخم چشم زده قزل آال را در دستور کار خود دارد به طوری که نمایندگی شیالت ایران برنامه کاهش و: صالحی تصریح کرد

یک شرکت ایرانی در فرانسه با امضای تفاهم نامه ای در پاریس مقدمات احداث یک مرکز تکثیر و تولید، انتقال دانش و تکنولوژی 

( 61بهمن ماه )ییس جمهوری کشورمان به فرانسه این محصول آبزی را در کشورمان فراهم کرده است که این مهم مربوط به سفر ر

براساس برنامه ریزی انجام گرفته، قرار است مرکز تولید و تکثیر تخم چشم زده قزل آال در استان لرستان احداث : وی افزود. بود

 . شود

 حضور در مناطق آزاد ایران، خواسته روسیه برای سرمایه گذاری** 

اجالس مشترک ایران و روسیه : سرمایه گذاری شرکت های روسی در مناطق آزاد ایران گفت رییس سازمان شیالت ایران درباره

چندی پیش در آستاراخان برگزار شد و تفاهم نامه هایی به امضا رسید و امیدواریم در مهرماه امسال نمایشگاه بین المللی شیالت 

 . ادامه خواهند دادکه برپا می شود، شرکت های روسی در نمایشگاه حاضر و مذاکرات را 

روسیه برای سرمایه گذاری در ایران، پیش از برگزاری نمایشگاه، خواستار بازدید از مناطق آزاد انزلی و قشم توسط : وی اظهارداشت

 . کادر سفارت این کشور در ایران شده است

یره صنعت شیالت از صید برخی پیشنهاد حضور روس ها در مناطق آزاد، بزودی انجام خواهد شد و همچنین زنج: صالحی گفت

گونه های ماهی، حمل و نقل، فرآوری، بسته بندی تا سرمایه گذاری در پرورش و زمینه هایی که بتواند فضا را برای صادرات به 

 . روسیه برقرار کند، پیشنهاد شده است

وسیه صادر کرد و این درحالی است که تن میگو به بازار ر 011ایران سال گذشته بیش از : وی پیرامون بازار میگوی روسیه گفت

 . ایران در زمینه صادرات این محصول کیفی و استاندارد به روسیه رقیبی ندارد و ترکیه تولید کننده میگو نیست

هزار تن میگوی پرورشی و چهار هزار تن میگوی دریایی تولید شد و حدود  00حدود  61به گزارش ایرنا، طبق آمارهای سال 

 . صادرات میگو صورت گرفت 61سال  هزار تن در00

 . هزار تن میگو فراهم شود 011باید امکان تولید بیش از  0111بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در افق 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 فارس - ۷۰/۵۰/۵1:  تاریخ

  میلیون تن شکر میلیون تن شکر   ٠.٠٠.٠تولید تولید / / رسدرسد  درصد میدرصد می  2۳2۳ضریب خوداتکایی ایران در تولید شکر به ضریب خوداتکایی ایران در تولید شکر به 
های صورت گرفته، ضریب خوداتکایی کشور  بینی کرد که با برنامه ریزی رئیس گروه گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی پیش

 . درصد برسد 71به باالی  60-69تولید شکر در سال زراعی 

-69برآورد می شود سال : فت، پیمان حصادی گپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار تن شکر از کشت بهاره و پاییزه چغندرقند و کشت نیشکر به دست آید 911بیش از یک میلیون و  60

با توجه به رویکرد وزارت جهاد :هکتار عنوان کرد و اظهار داشت 9991وی سطح فعلی کشت چغندر قند پاییزه را نزدیک به 

چغندر قند پاییزه به منظور صرفه جویی در مصرف آب، برای سال زراعی آینده، کشت چغندر کشاورزی در افزایش سطح زیر کشت 

 .هزار هکتار هدفگذاری شده است 09پاییزه در سطح 

تن در هکتار  71هزارتن چغندرقند با احتساب میانگین عملکرد  091حصادی پیش بینی کرد که از این سطح ، یک میلیون و 

در سال زراعی جاری : هزار هکتار است، تصریح کرد 011ن که سطح زیرکشت چغندر بهاره نزدیک به وی با بیان ای.تولید شود

 .میلیون تن چغندرقند است 040برآورد تولید از سطح زیرکشت چغندر بهاره حدود 

 درصدی میانگین عملکرد 0340رکورد 

: ورد جدید میانگین تولید چغندر قند خبر داد و گفترییس گروه گیاهان صنعتی معاونت امور زراعت در ادامه از دستیابی به رک

 .درصد در سال زراعی جاری رسیده است 0340به  63-61در سال  1947میانگین عملکرد چغندرقند در هکتار از 

ایش عملکرد وی بهبود شرایط زراعی، استفاده از تکنولوژی های نوین و بذر مناسب و مقاوم به بیماری ها و با عیار باال را از علل افز

 .تولید چغندرقند دانست

در اولویت برنامه های وزارت ( باران)حصادی با اشاره به این که توسعه کشت پاییزه چغندر قند به علت بهره برداری از آب سبز 

در قند سطح زیرکشت پاییزه مزارع چغن 0111طبق برنامه اقتصاد مقاومتی، تصمیم داریم تا سال : جهاد کشاورزی قرار دارد، گفت

 .هزار هکتار از اراضی گسترش دهیم 91در مناطق مستعد را در حدود 

رییس گروه گیاهان صنعتی معاونت امور زراعت در همین حال عملکرد وزراتخانه را در تنظیم بازار شکر مناسب توصیف کرد و 

لی را به منظور حمایت از تولید نداده طی دو سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی اجازه واردات شکر بیش از نیاز داخ: یادآور شد

میلیون تن  740هزار هکتار از اراضی بیش از  60وی درباره تولید نیشکر نیز پیش بینی کرد در سال زراعی جاری از سطح .است

 .هزار تن شکر استحصال شود 701نیشکر تولید و 

ر قند پاییزه در استان های خوزستان، فارس، برداشت چغند: گفت 61-63حصادی درباره برداشت چغندر پاییزه سال زراعی 

 .هزار تن از این محصول به دست آید 111کرمانشاه، گلستان، ایالم، اصفهان و اردبیل و مغان در حال انجام است و برآورد می شود 

یمت تضمینی چغندرقند وی ا اشاره به تفاوت هزینه تولید شکر از چغندر پاییزه بیشتر از چغندر بهاره و پیشنهاد دو نرخی کردن ق

فرمول خرید چغندر بهاره به صورت خطی و براساس عیار و خرید چغندر پاییزه براساس عیار و : را به شورای اقتصاد تصریح کرد

وی اعالم نرخ خرید تضمینی چغندرقند و قیمت شکر به طور همزمان را یکی دیگر از راهکارها نام برد و .کیفی صورت می گیرد

ی های قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، این هدف محقق شده و کشاورزان و کارخانه های قند می با پیگر: گفت

 .توانند در زمینه کشت پاییزه چغندرقند تصمیم بگیرند
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ییزه حصادی در همین حال نبود امکانات صنعتی در استان ها به مورد استان خوزستان را از بزرگترین مشکالت کشت چغندر پا

کارخانه های قند در استان خوزستان تعطیل هستند، اما طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است با : دانست و خاطر نشان کرد

همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده ضمن راه اندازی این کارخانه ها، احداث کارخانه های جدید قند نیز صورت 

 .گیرد
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 شکر

 ایرنا - ۵1/۵4/13۷5: تاریخ خبر

  کارخانه قند کرج تعطیل نشده است کارخانه قند کرج تعطیل نشده است 

 .  کارخانه قند کرج تعطیل نشده است:البرز گفترئیس روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن وتجارت  -ایرنا  -کرج

تعطیلی کارخانه قند کرج صحت ندارد اما میزان تولید آن کاهش : مسعود شیخانی روز سه شنبه درگفت وگو باخبرنگارایرنا افزود

 .  یافته است

امیدواریم که هرچه سریعتر مشکالت پرونده این کارخانه بزرگ و قدیمی درستاد تسهیل چندین بار بررسی شده و : وی اضافه کرد

 .  آن حل شود

با توجه به اینکه اکنون فصل تولید چغندرقند نیست و ماده اولیه برای تولید قند وشکر به شدت کاهش یافته، مسئوالن : وی گفت 

 . البرز درصدد هستند تا مجوز واردات شکرخام برای این کارخانه دریافت کنند

 . تن چغندر در روز شروع بکار کرد 301با ظرفیت مصرف  0300کارخانه قند کرج در سال 

 . به تازگی اخباری مبنی بر تعطیلی این کارخانه منتشر شد
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 شیر و فراوردهها
 فارس - ۷۰/۵۰/۵1:  تاریخ

های های   کارخانهکارخانه/ / عامل اصلی زیان دهی صنعت لبنیاتعامل اصلی زیان دهی صنعت لبنیات  ۰۰  ٠2٠2//های اقتصادی های اقتصادی   رکود و ورشکستگی دامنگیر بنگاهرکود و ورشکستگی دامنگیر بنگاه

  انداند  کوچک لبنیات تعطیل شدهکوچک لبنیات تعطیل شده
صاحبان این صنعت سرمایه در : ده بودن صنعت لبنیات گفت های لبنی با اشاره به عوامل عدم موفقیت و زیان عضو اتحادیه فرآورده 

 . با تورم در اختیار ندارند گردش کافی برای مقابله

کنندگان  اگرچه تولید: در مورد وضعیت صنایع لبنی گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   محمدرضا اسماعیلی در گفت

کننده  صنایع لبنی از آنجایی که با دو قشر تولیداما  شیرخام و دامداران شرایط اقتصادی خوبی ندارند و تولیدی همراه با ضرر دارند،

  .تری دارد سخت کننده در ارتباط است و هر دو را باید راضی نگه دارد، شرایط و مصرف

تعداد زیادی از واحدهای : افزود اند، صنعت به شدت زیان ده شده های لبنی کشور با بیان اینکه واحدهای این عضو اتحادیه فرآورده

  . کنند آن تعدادی هم که در حال فعالیت هستند، با کمتر از ظرفیت خود کار می اند و نیات تعطیل شدهکوچک صنعت لب

مطابق برنامه پنجم  :کنند، گفت گذاری می ای اقدام به سرمایه های توسعه گذاران براساس برنامه اسماعیلی با بیان اینکه سرمایه

ها واحدهای تولیدی  رسید، در حالی که با محقق نشدن این برنامه می کیلوگرم 091ه سرانه مصرف ب  توسعه باید تا پایان این برنامه

 .شوند متضرر می

پذیر  برای واحدهای تولیدی پرداخت سودهای باالی بانکی اصال امکان: وی به سود باالی تسهیالت اشاره کرد و گفت

 . نیست

تولیدی صنعت لبنیات به علت زیان فراوان مجبور به تعطیلی واحد  صاحبان واحدهای: های لبنی کشور افزود عضو اتحادیه فرآورده

 .های بانکی خود هستند اداری ناشی از به اجرا گذاشتن وثیقه  اند و یا درگیر بوروکراسی شده

حتی : اختیار ندارند، گفتدر گردش کافی برای مقابله با تورم در   صاحبان این صنعت سرمایهاسماعیلی با بیان اینکه 

 .اند مند هستند، دچار ضرر و زیان شده های دولتی بهره دهای شبه دولتی این صنعت که از حمایتواح

با مصوبه مجلس مقرر شد : وی با بیان اینکه باید با فرهنگ سازی و دادن یارانه سرانه مصرف لبنیات را افزایش داد، تصریح کرد

صل از هدفمندی یارانه به تولید اختصاص یابد که این موضوع درصد از درآمد حا ۰۳ها  تا بعد از اجرای هدفمندی یارانه

 .هرگز عملیاتی نشد

ها انقالب بزرگی در صنعت  درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه 31اختصاص : های لبنی کشور گفت عضو اتحادیه فرآورده

 .کند تولیدی کشور ایجاد می

المللی  حضور در بازارهای بین کنند با حمایت شرایط نداردهای جهانی تولید میصنایعی که مطابق استا وی با بیان اینکه باید برای

در مقابل باید از صنایع کوچک لبنی که در سطح کشور پراکنده : را فراهم کرد و تولیدات آنها تنها به صادرات اختصاص یابد، گفت

یارانه حمایت کرد و تولیدات آنها را به مصرف داخل شوند با اختصاص  می زایی مانع مهاجرت مردم به شهرها هستند و با اشتغال

 .اختصاص داد
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۷۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  کنند کنند   درصد ظرفیت کار میدرصد ظرفیت کار می  ۰۳۰۳ها با ها با   کارخانهکارخانه/ / محصوالت لبنی وجود داردمحصوالت لبنی وجود دارد  دو برابر نیاز کشور واحد تولیددو برابر نیاز کشور واحد تولید
 31دو برابر نیاز کشور کارخانه فرآورده لبنیات احداث شده است که در بهنترین حالت با : یک تولید کننده محصوالت لبنی گفت

 . کنند، بنابراین یافتن بازار صادراتی تنها راه نجات است درصد ظرفیت کار می

من دست سپاه و بسیج را »: ، یک تولید کننده محصوالت لبنی، گفتسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بچه های بسیج سازندگی که آمدند پیش من یاد شهید تقی زاده . د مقاومتی و تولید کننده ها هستندمی بوسم که به فکر اقتصا

روز آشپزخانه بچه های  31در دوران دفاع مقدس، خانه ما . افتادم که مسئول جهاد سازندگی ما بود و در جنگ تحمیلی شهید شد

قاومتی و تولید ملی هم با همت همین بچه های انقالبی محقق شود و ان شاءاهلل این اقتصاد م. یادش بخیر. ارومیه بود 91لشگر 

 «.بنده هم در خدمت شان هستم برای اشتغالزایی

اگر از موضع چالش برانگیز تعیین قیمت شیر و نارضایتی . صنعت لبنیات در کشور با چالش های زیادی دست به گریبان است

لبنی و مردم موقتا صرف نظر کنیم، به مشکل تعدد واحدهای تولید کننده  همیشگی دولت، دامداران، تولید کنندگان محصوالت

هم اکنون در ایران دو برابر نیاز بازار داخلی، واحدهای تولید محصوالت لبنی کوچک و بزرگ . محصوالت لبنی در کشور می رسیم

دهد که هدایت سرمایه در اقتصاد ملی تا  این مساله نشان می .درصد ظرفیت کار می کنند 31وجود دارد که در بهترین حالت با 

ای که بخش هایی از اقتصاد ملی با انباشت و اشباع سرمایه رو به روست و بخش هایی دیگر  چه اندازه با مشکل مواجه است، به گونه

 .بکر و دست نخورده باقی مانده است

شده است که بازار محصوالت لبنی در کشور  رکود اقتصادی سنگین و بی سابقه و کوچک شدن هر روزه سفره های مردم، موجب

تبعات پر کشیدن لبنیات از سفره مردم بر سالمت عمومی جامعه، مساله ای بسیار مهم است که بررسی . روز به روز محدودتر شود

ل کردن ظرفیت اما آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت است از لزوم یافتن راهی برای فعا. جداگانه ای می طلبد

 .مضاعف و در عین حال معطل واحدهای صنعتی تولید لبنیات در کشور است

از یک سو تجمیع مضاعف سرمایه های تولید کنندگان در عرصه تولید لبنیات و معطل ماندن و هرز رفتن ظرفیت ها و نیز زیان 

غرافیای ایران و برخورداری کشورمان از همسایگان متعدد، اما اگر نیک بنگریم با توجه به ج. انباشته شان می تواند تهدید تلقی شود

 .صادرات محصوالت لبنی بهترین فرصت برای پرکردن ظرفیت معطل واحدهای تولید لبنیات در کشور و اشتغالزایی است

عین حال غالب همسایگان ایران به ویژه کشورهایی چون عراق و افغانستان بازارهای بزرگ مصرف محصوالت لبنی هستند و در 

پاکستان و . خود در تولید نیازشان ناتوان هستند و در عین حال از روابط سیاسی نزدیکی نیز با جمهوری اسالمی ایران برخوردارند

در این میان مهمترین حلقه مفقوده برای تحقق . ترکمنستان نیز از وضعیتی بهتری در قیاس با کشورهای مذکور برخوردار نیستند

 .صول با کیفیت و نیز متنوع برای ارائه به بازار جهانی استصادرات، تولید مح

عروج پیر حسن لو یکی از تولید کنندگان بستنی در شهر نقده از استان آذربایجان غربی است که توانسته است محصوالتش را به 

فقدان سرمایه در گردش الزم، عراق صادر کند، اما به دلیل وصول نشدن مطالباتش بابت تامین شیریارانه ای مدارس و در نتیجه 

 .مدتی است که با مشکل روبه رو شده است

پدر من دامدار بود و از گذشته های »: آقای پیرحسن لو درباره نحوه ورودش به عرصه تولید محصوالت لبنی، خاطرنشان می کند

او مسئول جهادسازندگی شهرستان ما  .خدا رحمت کند شهید تقی زاده را. کردیم دور به صورت سنتی ماست، پنیر و دوغ تولید می

به من گفت این چه صدایی است که می آید؟ گفتم مادر دارد به . بود و یک روز برای سرکشی به مزرعه پدرم آمد و مهمان ما بود
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دستگاه  همانجا به ما پیشنهاد داد و راهنمایی مان کرد تا یک. صورت دستی و سنتی از شیر خامه گیری می کند تا پنیر تولید کند

 «.گفت هم بیشتر سود می کنید و هم برای جوان های روستا شغل درست می کنید. تولید پنیر صنعتی بخریم

درآمدمان در مجموع . توانستم یک واحد تمام صنعتی تولید شیر، پنیر، ماست و دوغ پاستوریزه تاسیس کنم 91سال »: او می افزاید

در سال های اخیر که با رکود و . نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کردم 91نفر به صورت مستقیم و  11خوب بود و برای 

مشکل سرمایه در گردش مواجه شدیم، بچه های بسیج سازندگی آمدند و توصیه کردند برای حل مشکل، به تولید محصوالت تنوع 

 «.ببخشم و برای صادرات به عراق هدفگذاری کنم

با هدایت مشاوران بسیج سازندگی و وام اقتصاد مقاومتی که گرفتم واحد صنعتی تولید بستنی »: این فعال اقتصادی اظهار می کند

البته صادراتمان به عراق با مشکالتی رو . هم فروش داخلی خوبی پیدا کردیم و هم توانستیم به عراق صادر کنیم. را راه اندازی کردم

اما . ضا باید سرمایه در گردش زیادی داشته باشیم تا بتوانیم شیر بخریمحجم سفارش آن ها باالست و برای تامین این تقا. به روست

اگر تسهیالت با . متاسفانه بانک ها هیچ حمایتی از تولید کنندگان به عمل نمی آورند و درب تسهیالت بانکی به رویمان قفل است

عال که تسهیالت نمی دهند و اگر هم بدهند، ف. نفر دیگر اشتغالزایی می کنیم 011درصد دریافت کنیم، به راحتی برای  1بهره 

 «!درصد نیست 07سودش کمتر از 

خیلی . تسهیالت بانکی گران و با سود باال هیچ وقت نمی تواند گره از کار تولید کنندگان باز کند»: عروج پیر حسن اضافه می کند

من به آن ها می گویم فقط با دو . وال می پرسندها به من مراجعه می کنند و درباره راه اندازی واحد تولیدی محصوالت لبنی س

اول اینکه باید خودتان سرمایه داشته باشید و از بانک وام نگیرید، زیرا با این سودهای نجومی هزینه . شرط وارد این عرصه شوید

اشد، به خصوص به کشور ثانیا با توجه به وضعیت بازار داخلی باید نگاه صادارتی داشته ب. تمام شده محصول بسیار زیاد می شود

در حالی که ما هیچ برنامه ای برای . عراق که بسیار نیازمند محصوالت لبنی است و به راحتی می توان بازار آنجا را به دست گرفت

صادرات به کشور دوست و برادرمان عراق نداریم ترکیه که دشمن بزرگ عراقی ها و حامی تروریست های تکفیری است توانسته 

 «.ز بازارهای این کشور را اشغال کندبسیاری ا

مدت . حاال مشکل تسهیالت بانکی به کنار، ما حتی نمی توانیم طلب های مان را از دولت وصول کنیم»: او خاطرنشان می کند

مطالبات وقتی هم که . ماه است که نتوانسته ام مطالباتم را وصول کنم 9هاست که شیر یارانه ای مدارس را تامین می کنم، اما 

همین هفته . نتیجه این وضعیت افزایش بیکاری است. وصول نشود نمی توانم شیر بخریم و محصولی برای فروش تولید نمی شود

جوان ها مثل . مدام التماس می کردند که به آن ها کاری بدهم. گذشته چند جوان تحصیل کرده به کارگاه من مراجعه کردند

به آن ها قول دادم اگر مطالباتم وصول شود و تولید افزایش شود حتما به آن ها زنگ می . مخیلی خجالت کشید. دسته گل بودند

 «.دوست دارم برایشان کاری کنم. واقعا قهرمانند. حتما می دانید که مردم نقده خیلی قهرمان هستند. زنم برای استخدام در کارگاه

سیج را می بوسم که به فکر اقتصاد مقاومتی و تولید کننده ها من دست سپاه و ب»: این فعال اقتصاد مقاومتی تاکید می کند

این بچه های بسیج سازندگی که آمدند پیش من یاد شهید تقی زاده افتادم که مسئول جهاد سازندگی ما بود و در جنگ . هستند

ان شاءاهلل این . ادش بخیری. ارومیه بود 91روز آشپزخانه بچه های لشگر  31در دوران دفاع مقدس خانه ما . تحمیلی شهید شد

 «.اقتصاد مقاومتی و تولید ملی هم با همت همین بچه های انقالبی محقق شود و بنده هم در خدمت شان هستم برای اشتغالزایی
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۷۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  شیر بز بهترین ماده در تولید شیرخشک کودکشیر بز بهترین ماده در تولید شیرخشک کودک/ / تولید شیر بز به روش صنعتیتولید شیر بز به روش صنعتی
کننده  برخی کارخانجات تولید: ، گفت خشک در کشور نهادینه نشده کننده شیر بز صنعتی با بیان اینکه مصرف شیر یک تولید 

 . کنند فرانسه و آمریکا به دلیل خواص سرشار شیر بز، شیرخشک کودک را فقط از این ماده تولید می شیرخشک کودک در هلند،

با بیان اینکه مردم ایران تمایل چندانی به مصرف شیر بز ندارند،  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت حسین ساالری

در بسیاری موارد بهتر  در حالی است که شیر بز دارای خواص بسیار زیادی است که استفاده از آن نسبت به شیر گاواین  :گفت

سال گذشته هزار راس بز اصالح نژاد شده : کند، گفت کننده شیر بز صنعتی در کشور قلمداد می وی که خود را اولین تولید.است

کنم که با توجه  تن شیر بز تولید می 0واقع در فیروزکوه روزانه   د کردم و در دامداریرا از فرانسه به ایران وار (سانن و آلپین)

 .آن وجود ندارد تقاضای باالی خرید، هیچ مشکلی برای عرضه به

برخی کارخانجات : وی با بیان اینکه شیر بز با توجه به خواص، بهترین ماده برای تولید شیرخشک کودک است، بیان داشت

فقط از شیر  در کشورهای هلند، فرانسه و آمریکا به دلیل خواص سرشار شیر بز، شیرخشک کودک را شیرخشک کودک کننده تولید

بز اصالح   گله: ساالری با بیان اینکه مصرف شیر بز برای کودک و افراد مسن بسیار مفید است، تصریح کرد.کنند تولید می بز

 .کنند های بومی چندین برابر شیر تولید میکه از فرانسه وارد شده در مقایسه با بز ای شده

کیلو شیرخام تولید  611هر راس بز سانن یا آلپین ( روز 311حدود )در یک دوره شیرواری  :کننده شیر بز صنعتی تصریح کرد تولید

 .کند کیلو شیرخام تولید می 011تا  001کند، اما هر راس بز بومی کشورمان در همین مدت  می

تقاضا در این : مزرعه خود به متقاضیان پرورش این نوع بزها هستیم، گفت های متولد شده در آماده عرضه بزغاله وی با بیان اینکه

 .نسبت به تقاضا کمتر است زمینه زیاد است، اما تولید ما

تولید  ژاد قادر بهدو ن کند، اما این کیلوگرم شیر تولید می 3به طور متوسط نژاد بز سانن یا آلپین روزانه : ساالری اظهار داشت

 .کیلوگرم هم شیرخام تولید شده است 7از هر راس بز تا  و در مزرعه فیروزکوه هستند کیلوگرم شیرخام 01 روزانه

خواص دارویی گیاهی که : کننده شیر بز صنعتی با بیان اینکه از قدیم شیر بز با خواص دارویی آن شناخته شده است، گفت تولید

الکتوز : وی با بیان اینکه مصرف شیر بز در درمان دیابت مؤثر است، تصریح کرد.شود به شیر آن منتقل میشود،  توسط بز خورده می

توانند از شیر بز استفاده کنند، ضمن اینکه شیر  دارند، می  شیر گاو کمتر است و افرادی که به شیرگاو حساسیت شیر بز، از الکتوز

ترکیب اسیدهای چرب شیر بز با شیر گاو کامال متفاوت است، بطوری که : تصریح کردساالری .است B و A بز سرشار از ویتامین

 .شود شود که این موضوع باعث هضم سریع شیر بز می تری ذوب می پایین تر و در درجه حرارت اسیدهای چرب شیر بز نرم

وقتی : های قلبی مؤثر است، گفت ز بیماریکننده شیر بز صنعتی در کشور با بیان اینکه مصرف شیر بز در پیشگیری ا اولین تولید

نوع پنیر از شیر  011وی با بیان اینکه در کشور فرانسه .شود ها کمتر می تر هضم شود امکان رسوب آن در رگ ای راحت چربی ماده

یداری ها صنعت لبنیات شیر بز تولیدی ما را برای تولید پنیر خر در حال حاضر یکی از کارخانه: شود، گفت بز تولید می

 1هر کیلوگرم از این محصول با قیمت : برابر شیرخام گاو عنوان کرد و گفت 1ساالری قیمت عرضه هر کیلو شیر خام بز را .کند می

امیدوارم  :ماه پیش به تولید رسیده است، گفت 1وی با بیان اینکه در واحد خود از .شود هزار تومان عرضه می 0تا  011هزار و 

در این زمینه را دارند، داشته باشد، تا این تولید ارزشمند در کشور ما هم  گذاری قصد سرمایه افرادی را که الزم از  حمایت دولت

 .یابد رونق
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 صادرات و واردات
 فارس - ۷۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  میلیون دالری صادرات کشاورزیمیلیون دالری صادرات کشاورزی  8۳28۳2روی داد ارز آوری روی داد ارز آوری 
میلیون دالر محصوالت بخش کشاورزی در دو ماه اول امسال صادر شد که این میزان  910براساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی  

 . درصد رشد داشته است 0040صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

میلیون دالر  910هزارتن محصوالت بخش کشاورزی به ارزش  600وزارت جهاد کشاورزی،  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد و از  0040طی دو ماهه نخست سال جاری صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

 .دهد درصد افزایش نشان می 1406ظر ارزش ن

 .میلیون دالر صادر شده بود 797هزارتن محصوالت بخش کشاورزی به ارزش  791افزاید، سال گشته  این گزارش می

درصد از کل  03460درصد از کل وزن و  940براساس این گزارش،سهم صادرات محصوالت کشاورزی طی این دو ماه، معادل سهم 

 .کاالهای غیرنفتی استارزش صادرات 

درصد، دام و طیور با  13403در این مدت،بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به بخش باغبانی با سهم 

 .درصد بوده است 00496درصد و زراعی با سهم  0940سهم 

درصد،باغبانی با  9141بخش زراعی با سهم بر پایه این گزارش، بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به 

 .درصد می باشد 03463درصد و دام و طیور با سهم  01403سهم 

برخی اقالم عمده صادراتی بخش کشاورزی از نظر وزنی در اردیبهشت ماه امسال شامل سیب تازه، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، 

بندی شده کفیر، انواع کلم قرمز و  گوجه فرنگی، دوغ و شیر و خامه بسته سیب زمینی تازه یا سرد کرده، پیاز و موسیر،ماست، رب

 .سفید و قمری و خرما بوده است

هزار دالر بوده که  301میلیون و  176تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی از ابتدای فروردین تا انتهای اردیبهشت ماه امسال منفی 

 .هزار دالر بهبود یافته است 391لیون و می 11به میزان  61در مقایسه با مدت مشابه سال 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  آمریکا در دوماهه نخست سالآمریکا در دوماهه نخست سالمیلیون دالر لوبیای سویا از میلیون دالر لوبیای سویا از   2121واردات واردات 

 .میلیون دالر لوبیای سویا از آمریکا به ایران صادر شده است 00بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری 

تن کاال به ارزش  007هزار و  93، بر اساس آمار گمرک در دو ماهه نخست سال جاری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .دالر از آمریکا به کشور ایران صادر شده است 073هزار و  311میلیون و  00

هزار تن از این کاال به ارزش  91ترین محموله وارداتی از آمریکا طی دو ماهه نخست سال بوده است که  عنوان بزرگ لوبیای سویا به

 .هزار دالر به کشور وارد شده است 301میلیون و  00

 .های وارداتی از آمریکا به ایران بوده است ذرت دامی صدرنشین محمولهبر اساس این گزارش، بعد از دارو، 

های خوراک آماده دام و طیور، بذر ذرت و  های غذایی، جو، اسپرم گاو، دریچه قلب، تخم سبزیجات، افزودنی خمیر چوب، مکمل

 .میگوی مولد زنده برای تکثیر، ازجمله کاالهای وارداتی از آمریکا بوده است

 106هزار دالر و روسیه  300میلیون و  070مار گمرک، بیشترین حجم واردات کاال از کشور چین با ارزش یک میلیارد و بر اساس آ

 .هزار دالر بوده است 001میلیون و 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

پیچ گرفته تا صادرات پیچ گرفته تا صادرات   کیلویی کلمکیلویی کلم  1۳1۳های های   از گونیاز گونی/ / شلختگی بارهای صادراتی کشاورزی ایران در بازار جهانیشلختگی بارهای صادراتی کشاورزی ایران در بازار جهانی

  فله ای گوجه در صندوق های بی شناسنامهفله ای گوجه در صندوق های بی شناسنامه

کیلوگرمی که از گمرک باهنر به  01نام و نشان  های بی فرنگی در صندوق کیلوگرمی و گوجه 01های  پیچ در گونی صادرات کلم

 .دهنده ضرورت تجدیدنظر در نگاه به صادرات محصوالت کشاورزی است سوی دبی ارسال شده، نشان

کیلوگرمی که از گمرک  2۳نام و نشان  های بی فرنگی در صندوق کیلوگرمی و گوجه 1۳های  پیچ در گونی صادرات کلم

 .دهنده ضرورت تجدیدنظر در نگاه به صادرات محصوالت کشاورزی است باهنر به سوی دبی ارسال شده، نشان

با اعالم این ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  بار فارس امروز در گفت مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

ویژه بندر دبی و کشورهای عراق و افغانستان وضعیت  بار به کشورهای جنوب خلیج فارس به وضعیت صادرات میوه و تره: بر گفتخ

ای و  ای بدون هیچ شناسنامه صورت فله کیلوگرمی به 01های  فرنگی در صندوق طوری که از گمرک باهنر گوجه نابسامانی دارد، به

 .کیلوگرمی بارگیری شد 01ی ها های ایرانی در گونی پیچ کلم

های چوبی یا فلزی اوج ناآشنایی بازرگانان  ای در صندوق صورت فله های کهنه موز یا به صادرات میوه در کارتون: هادی حنایی افزود

 .رساند که باید توسط گمرک از ارسال آنها خودداری شود با الفبای صادرات را می

 سروسامانی صادرات محصوالت کشاورزی بی

ها است که به شکل سنتی و در چارچوب  بندی کشورهای منطقه سال بار و بسته صادرات میوه و تره: وی خاطرنشان کرد

 .گزاری و نظارت صورت گیرد گیرد و وقت آن رسیده است برای صادرات محصوالت کشاورزی سیاست غیراستاندارد صورت می

درصد تولید اشتغال در کشور  03درصد تولید غذای مصرفی و  6ص داخلی و درصد تولید ناخال 01در زمان حاضر : حنایی ادامه داد

 .اندیشی شود مربوط به بخش کشاورزی است؛ لذا ضرورت دارد بخش بازرگانی و صادراتی کشاورزی چاره

ران توسط کیفیت محصوالت باغی و کشاورزی ایران در دنیا شهرت دارد، اما نحوه صادرات محصوالت کشاورزی ای: وی تصریح کرد

 .برخی از بازرگانان باعث از دست رفتن برخی بازارهای هدف شده است که بازار عراق از آن جمله است

 برندسازی، نخستین گام بازارسازی است

برای ورود به بازارهای جهانی و پایدار در بازارهای منطقه : بار فارس یادآور شد مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

ویژه صادرات  رود که در حوزه صنایع غذایی به آن توجه مناسبی شده، اما در حوزه کشاورزی به شمار می زی نخستین گام بهبرندسا

 .محصوالت باغی و زراعی و همچنین سبزی و صیفی رها شده است

ن در عراق و کشورهای بندی و صادرات محصوالت کشاورزی توانسته رقیب جدی ایرا ترکیه با تمرکز بر بسته: حنایی تأکید کرد

 .ترین صادرکننده محصوالت کشاورزی آسیا شناخته شود عنوان بزرگ آسیای میانه باشد و به

 اند های سبزی و صیفی فاقد سردخانه لنج

تا  11ها در دمای بین  شود، این در حالی است که لنج سبزی و صیفی ایرانی از طریق لنج به کشور دبیر صادر می: وی اظهار داشت

 .درجه جنوب خلیج فارس فاقد سردخانه هستند 00

رسد وقت  نظر می صادرات بدون سردخانه برابر با ضایعات باال و افت کیفیت محصوالت ایرانی است که به: حنایی همچنین گفت

 .بازمهندسی در نحوه صادرات کاالهای ایرانی رسیده است
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 عمان، دروازه ایران به سوی یمن

تواند جایگزین  خوبی می بندر صحار و منطقه آزاد ایجاد شده در عمان به: بار فارس افزود ندگان میوه و ترهمدیرعامل اتحادیه صادرکن

 .دبی برای ایران باشد

ای برای صادرکنندگان ایرانی نیست، اما محصوالت کشاورزی  هزار نفری عمان بازار پرجاذبه 911هرچند کشور : وی خاطرنشان کرد

 .شود حار تأمین میو غذایی یمن، از طریق ص

تواند از طریق بندر صحار بازارهای جدیدی نظیر یمن را برای خود احیا کند، به شرط آنکه  ایران می: حنایی در پایان تصریح کرد

 ./وضعیت صادراتی محصوالت کشاورزی مورد تجدید نظر قرار گیرد
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  واردات گوشت گاو از روسیه صرفه اقتصادی نداردواردات گوشت گاو از روسیه صرفه اقتصادی ندارد

 .واردات گوشت به سبب عدم صرفه اقتصادی از روسیه صورت نمی گیرد:گفترئیس اتحادیه دامداران 

با اشاره به واردات گوشت گاو از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار

دامداران با هر گونه واردات گوشت و شیر خشک مخالف است چرا که این امر ضربه مهلکی به تولید اتحادیه : روسیه اظهارداشت

واردات گوشت به سبب قیمت پایین فروش از : وی با اشاره به عدم صرفه اقتصادی واردات گوشت از روسیه گفت.وارد می کند

 .بعضا قزاقستان وارد می شود برزیل صورت می گیرد و در برخی موارد گوشت گرم از هند، پاکستان و

 واردات ماهی از روسیه ممنوعیت ندارد***

اقتصادی باشگاه خبرنگاران همچنین عیسی گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت آبزیان سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار 

 . واردات ماهی از روسیه هیچ گونه ممنوعیتی ندارد: یه گفتبا اشاره به واردات ماهی از روسجوان، 

 . واردات انواع آبزیان از روسیه براساس پروتکل و مقررات خاصی صورت می گیرد: وی افزود

کارشناسان سازمان دامپزشکی قرار است : گلشاهی با اشاره به بازدید کارشناسان ایرانی از موسسات فرآوری آبزیان روسیه بیان کرد

  .ه بازدیدهای متعددی از مراکز روسیه داشته باشند تا واردات براساس پروتکل های محصوالت خام دامی صورت گیردک
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  صادرات محصوالت لبنی به روسیه آغاز شدصادرات محصوالت لبنی به روسیه آغاز شد

 .عمده محصوالت صادرات لبنی به روسیه شیر خشک و پنیر است: دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

با اشاره به صادرات لبنیات به  ،تصادی باشگاه خبرنگاران جواناق رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار

 .عمده محصوالت صادرات لبنی به روسیه ،شیر خشک و پنیر است :روسیه اظهار داشت

در حال حاضر عمده تقاضای روسیه مربوط به پنیرهای سخت و شیر خشک :وی ورود به بازار روسیه را بسیار سخت دانست و افزود

 .کارخانه ها تالش بر این دارند تا این نیاز را مرتفع کنند می باشد و تمام

 .میلیون دالری برای کشور شود 011صادرات انواع محصوالت لبنی به روسیه می تواند منجر به ارز آوری : باکری گفت

نظیر کاهش تعرفه دولت در راستای صادرات محصوالت لبنی به روسیه اقداماتی :دبیر انجمن لبنی با اشاره به این موضوع گفت

 .واردات و رفع موانع اداری انجام داده است

نقل و انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی در حال حاضر با مشکالتی روبروست و مذاکره برای رفع این مانع درحال :وی ادامه داد

 ..انجام است
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 صادرات و واردات
 فودپرس 13۷5تیر ماه  1سه شنبه 

  ایران سومین خریدار غله از روسیه اعالم شدایران سومین خریدار غله از روسیه اعالم شد

کشاورزی هزار تن گندم در سال  011میلیون و  01میلیون تن صادرات غله از جمله بیش از  30روسیه با حدود < کشاورزی

، برای نخستین بار در صدر فهرست صادر کنندگان جهانی قرار گرفت و ایران نیز (0109ژوئن  31تا  0100اول ژوئیه )کنونی 

 .سومین خریدار غله از این کشور اعالم شد

میلیون تن  340و میلیون تن غله بیش از کانادا  040روسیه توانسته با صادرات : در ارزیابی وزارت کشاورزی آمریکا آمده است 

 .بیشتر از آمریکا صدرنشین شود در حالیکه سال پیش در ردیف سوم قرار داشت

کشور جهان صادر می شود که  031غالت روسیه به بیش از : خبرگزاری اسپوتنیک که این گزارش را منتشر کرده، افزوده است

 .مصر، ترکیه و ایران در صدر خریداران هستند

صادرات انبوه غله را آغاز کرد و  0110روسیه که سال : ره به میزان صادرات گندم به ایران آمده استدر این گزارش بدون اشا

کشور بزرگ صادر کننده گندم قرار بگیرد، تاکنون جایگاه خود را ارتقا داده و امسال هم برای نخستین بار در  01توانست در ردیف 

برابر بیشتر ارزها از علت های اصلی آن بود، زیرا گندم آمریکا در بازارهای صدر این فهرست قرار گرفت که افزایش نرخ دالر در 

الکساندر کوربوت معاون رئیس اتحادیه غالت روسیه در این باره گفته است که کاهش ارزش روبل به نفع .صادراتی گران شد

و مکزیک را که همیشه از آمریکا غله  کشاورزان روسی شد و روسیه توانست برای نخستین بار قرارداد صادرات گندم به نیجریه

بنا به پیش بینی کوربوت، روسیه باز هم می تواند در فصل جدید کشاورزی و در صورت مناسب .خریداری می کردند، امضا کند

 .بودن آب و هوا، مقام بزرگ ترین صادرکننده غله را خود حفظ کند

میلیون تن گندم جمع  91خوب می باشد، زیرا قرار است حدود  به گفته وی، روسیه چنین توانی دارد و پیش بینی محصوالت

 .میلیون تن برآورد می شود 000تا  019آوری شود و محصول کل غله از 

هزار تن  011میلیون و  019که  0119بنا به این گزارش، با توجه به این وضعیت، روسیه در سال جاری می تواند از رکورد سال 

 .غله برداشت کرد فراتر رود
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 صنایع غذایی
 فودپرس 13۷5تیر ماه  6یک شنبه 

  اجرای یکنواخت قانون تاریخ مصرف مفید دوغ یا لغو آناجرای یکنواخت قانون تاریخ مصرف مفید دوغ یا لغو آن

روزه مصرف مفید دوغ صنعتی و گذشت مدت مقرر  01تا  00دار شدن  در پی اجرایی نشدن قانون تاریخ مصرف <صنایع غذایی

برای آن؛ آیت غالمی، دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران خطاب به علی جنت؛ مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و 

 .سرگشاده نوشت آمیز و ای گالیه بهداشتی سازمان غذا و دارو، نامه

روزه مصرف مفید دوغ صنعتی و گذشت مدت مقرر برای آن؛ آیت  01تا  00دار شدن  در پی اجرایی نشدن قانون تاریخ مصرف

غالمی، دبیر انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران خطاب به علی جنت؛ مدیریت نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی 

 :آمیز و سرگشاده به شرح ذیل نوشت ای گالیه سازمان غذا و دارو، نامه

های  دستورالعمل ماندگاری دوغ"در این نامه غالمی با اشاره به اینکه انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران از زمان صدور 

در سطح صنایع  تا امروز، ضمن پشتیبانی قاطع از اصل و روح دستورالعمل که نماد آن اجرای نسبتاً موفق این دستور "پاستوریزه

ها  ترین این نگرانی ای از موانع اجرایی طرح را مکرر گوشزد و پیگیری کرد که شاید یکی از مهم لبنی استان بوده است، از ابتدا پاره

ای و ناکارآمد مسئوالن سازمان غذا و دارو در  ویژه برخورد سلیقه های مختلف به عدم اجرای یکنواخت دستورالعمل در استان

های اقتصادی شدید صنایع لبنی  ترین نتیجه آن را کاهش اعتبار مصوبات سازمان غذا و دارو و آسیب ا بوده است، مهمه استان

 .کننده این قانون عنوان کرده است رعایت

به صراحت  0361ماه  آبان 31مورخ  061-110نامه شماره ( الف)گیری انجمن را طبق بند  عنوان دبیر این انجمن، موضع غالمی به

های دیگر و تسامح مخرب و اجرای چندگانه دستگاه غذا و داروی  لطفی برخی صنایع لبنی در استان متأسفانه با کم: اعالم داشت

شدت تهدید  مدار را به های قانون ها را ضایع و منافع شرکت شکنی بسا این دستورالعمل به ضد خود تبدیل و قبح قانون کشور، چه

های متعدد به سازمان غذا و دارو، با اعتراض به نحوه اجرای  واحدهای لبنی استان مازندران طی نامه: دامه افزودوی در ا.کرده است

های مکرر این انجمن از مدیران غذا و  های مختلف، درخواست اجرای صحیح و همگون قانون را داشتند، اما پیگیری قانون در استان

رسد در آن سازمان یا به اصل بخشنامه اعتقادی وجود ندارد  نظر می اشته است تا آنجا که بهدارو تا کنون هیچ نتیجه عملی در بر ند

 .کند تر از قوانین عمل می یا ارتباطات غیررسمی به مراتب قوی

دبیر انجمن صنایع و دارویی مازندران از جنت خواست که در صورت اجرایی نبودن دستورالعمل در کل کشور، نسبت به لغو آن 

 .م یا اینکه عمالً اجرای یکنواخت و هماهنگ آن در کل کشور را به اثبات برساننداقدا

ای از سوی صنایع لبنی استان  های سلیقه غالمعلی همچنین تا زمان اجرایی شدن آن بر خالف گذشته عدم پیگیری اعمال تاریخ

 .توسط این انجمن مورد بدیهی دانست
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 علوفه
 فارس - ۷۰/۵۰/۵1:  اریخت

  هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کاالهزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کاال  ٠۴٠۴عرضه عرضه 
تن جو دامی در قالب طرح  106هزار و  01شنبه اول تیرماه، شاهد عرضه  تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز سه 

 . قیمت تضمینی است

تن کنجاله سویا پرک آرژانتین و  010، امور بین الملل بورس کاالی ایران  روابط عمومی وبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تن جو دامی روسیه نیز در این تاالر عرضه می شود 01

 .تتن مواد پلیمری و یک هزار تن قیر اس 09هزار و  30بر اساس این گزارش تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی شاهد عرضه 

 .تن انواع قیر را تجربه می کند 301هزار و  33تاالر صادراتی بورس کاالی ایران در این روز عرضه 

تن سبد میلگرد مخلوط  901هزار و  0تن شمش هزار پوندی ایرالکو،  011کیلوگرم شمش طالی معدن زرشوران،  00همچنین 

 .روی تابلوی عرضه می رود شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بر
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 علوفه
 ایرنا - ۵5/۵4/13۷5: تاریخ خبر

  تاالر محصوالت کشاورزی میزبان عرضه جو دامی، ذرت دانه ای و کنجاله سویا پرک تاالر محصوالت کشاورزی میزبان عرضه جو دامی، ذرت دانه ای و کنجاله سویا پرک 

تن جو دامی،  2۳۰هزار و  ٠0شاهد عرضه ( شنبه)تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران امروز  -ایرنا -تهران

 . ذرت دانه ای و کنجاله سویا پرک است

تن جو دامی استان های خراسان رضوی، فارس،  69هزار و  06این تاالر عرضه  به گزارش روز شنبه ایرنا از بورس کاالی ایران،

 .بوشهر، خوزستان ، لرستان، قم، اصفهان، گلستان، ایالم، سمنان، و مرکزی را در قالب طرح قیمت تضمینی تجربه می کند

 .عرضه می شودتن کنجاله سویا پرک آرژانتین در این تاالر  010تن ذرت دانه ای دزفول و  011همچنین 

شرکت نگین فخر آذربایجان در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می  9171بر اساس این گزارش، همچنین یک هزار تن قیر 

کارخانه  300-0هزار تن سیمان تیپ 0همچنین تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران در این روز میزبان عرضه .شود

 .سیمان اصفهان است

هزار تن لوب  00هزار تن وکیوم باتوم،  00تن گوگرد،  011نابراین گزارش، تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد عرضه ب

 . تن مواد پلیمری است 990هزار و  0تن مواد شیمیایی و  609هزار و  0هزار تن سالپس واکس،  3کات، 
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 قارچ
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

هزار تنی روسیه در انتظار قارچ هزار تنی روسیه در انتظار قارچ   ۰۴۳۰۴۳بازار بازار / / خواهدخواهد  قارچ برای صادرات به روسیه یارانه حمل و نقل هوایی میقارچ برای صادرات به روسیه یارانه حمل و نقل هوایی می

  ایرانایران

های سه  یارانه حمل و نقل هوایی است تا بتوانند با قارچ هزار تن قارچ مازاد سال جاری برای ورود به کشور روسیه، نیازمند 01

 .دالری لهستان و ترکیه رقابت کنند

هزار تن قارچ مازاد سال جاری برای ورود به کشور روسیه، نیازمند یارانه حمل و نقل هوایی است تا بتوانند با  1۳

 .های سه دالری لهستان و ترکیه رقابت کنند قارچ

با اعالم این ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفت ن پرورشعضو هیأت مدیره انجم

واحد در  111به  60واحد تولیدی در سال  311شده وزارت جهاد کشاورزی از  تولید قارچ بر اساس آمار و اطالعات ارائه: خبر گفت

 .های گذشته بوده است دهنده افزایش تولید قارچ در سال نشان رسیده است که 61واحد در سال  961و  63سال 

برداری  تن در سال میانگین تولید دارند و مجوز و پروانه بهره 011واحد تولیدی اکنون بیش از  961همه : محمدحسن افشار افزود

 .به آنها داده شده است

بخش نیست و اکنون بسیاری از  ضعیت بازار چندان رضایتدهد با وجود افزایش تولید، و ها نشان می بررسی: وی خاطرنشان کرد

 .کنند درصد ظرفیت فعالیت می 01تا  31واحدها با 

هیأت تجاری ایرانی برای بازارسنجی کشورهای امارات متحده عربی، بحرین و قطر مطالعاتی میدانی انجام داد، : افشار ادامه داد

اند؛ لذا کشورهای  هزار تن قارچ وارد کرده هزار تن و بحرین سه ار تن، قطر پنجهز 6دهد دبی سال گذشته تنها  ها نشان می بررسی

 .مذکور جذابیتی برای قارچ ایرانی ندارند

هزار تن آن  060ترین بازار منطقه را به خود اختصاص داده که  هزار تنی واردات قارچ، بررگ 311روسیه با بازار : وی تصریح کرد

 .شود توسط کشور لهستان تأمین می

آنجا که  کند، اما از  هرچند ترکیه نیز دستی بر آتش داشته و حجم کوچکی از قارچ مورد نیاز روسیه را تأمین می: افشار یادآور شد

ترین گزینه برای  چهارم تولید ایران است، تهدید قابل توجهی برای کشورمان نیست؛ لذا روسیه مناسب تولید قارچ این کشور یک

 .رود شمار می به صادرات قارچ ایران

 خواهد صادرات قارچ یارانه حمل و نقل می

صادرات قارچ به کشور روسیه بهترین گزینه برای توسعه : دهندگان قارچ خوراکی تأکید کرد عضو هیأت مدیره انجمن پرورش

تواند در بازار روسیه رقابت  نمیشده عمالً قارچ ایرانی  علت باال بودن قیمت تمام صادرات و تنظیم بازار داخلی است، با این وجود به

تا سه دالر است، در حالی که قارچ  040المللی  در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم قارچ در بازارهای بین: وی اظهار داشت.کند

 .صادراتی ایران هفت تا هشت دالر برآورد شده است

یع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه مقام وزیر در امور بازرگانی و صنا در صورتی که قائم: افشار همچنین گفت

 .یارانه در نظر بگیرند، امکان صادرات به روسیه فراهم خواهد شد 91تجارت برای حمل و نقل هوایی قارچ مثل دهه 

 .هزار تن خواهد رسید 01هزار تن قارچ مازاد در کشور وجود داشت، امسال این رقم به  31سال گذشته : وی در ادامه افزود

 LCرایزنی بانک روسی برای حل مشکالت 
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یکی از مشکالت که برای صادرات قارچ همچنان : دهندگان قارچ خوراکی خاطرنشان کرد عضو هیأت مدیره انجمن پرورش

های روسی برای همکاری با بانک ایرانی اعالم  ها یکی از بانک پابرجاست صادرات نقل و انتقاالت پولی است که بر اساس شنیده

با مشکل  LCی که وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکالت پولی اقدام نکند، گشایش تا زمان: افشار ادامه داد.آمادگی کرده است

 .رو است روبه

 های عراقی، بارگیری قارچ را از واحدهای تولیدی آغاز کنند کامیون

؛ لذا صادرات ها معتقدند در فصل گرما باید قارچ کمتری استفاده کنند عراقی: وی با اشاره به صادرات قارچ به کشور عراق ادامه داد

 .به این کشور روند نزولی دارد

دهنده قارچ باید در گمرک تخلیه بار کرده و محموله خود را تحویل  های ایرانی انتقال عالوه بر این، کامیون: افشار تصریح کرد

 .شوند های عراقی دهند که بخشی راهی اردبیل و بخشی راهی بغداد می کامیون

پسندی و بازارپسندی قارچ ایرانی  ها و از بین رفتن مشتری قاالت فعلی، باعث سیاه شدن قارچشیوه نقل و انت: وی یادآور شد

دار  های سردخانه در صورت رایزنی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با نهادهای امنیتی، کامیون: افشار تأکید کرد.شود می

 .دریافت کنند ها را از واحدهای تولیدی توانند وارد ایران شده و قارچ می

 ./شود در صورت همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی، وضعیت صادرات قارچ به عراق تسهیل می: وی در پایان اظهار داشت

/news/fa/ir.iana.www//:http30973D%/6%90%D9%A7%D 
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 گندم
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

هزار تن گندم از هزار تن گندم از   82۳82۳خرید چهار میلیون و خرید چهار میلیون و / / زده از کشاورزانزده از کشاورزان  زده و آفتزده و آفت  هزار تن گندم جوانههزار تن گندم جوانه  ۴۳۴۳خرید بیش از خرید بیش از 

  استان کشوراستان کشور  2828برداران برداران   بهرهبهره

زده را رقم زد که در  هزار تن گندم جوانه و آفت 11از  های اخیر در دو استان گلستان و مازندران مقدمات خرید بیش بارندگی

 .شود شده تا تعیین تکلیف در انبارهای جداگانه نگهداری می راستای حمایت از کشاورزان، خریدهای انجام

( ایانا)ان وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایر معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفت

هزار تن از این  971اند و تاکنون چهار میلیون و  استان کشور به گردونه خرید گندم تضمینی وارد شده 09: با اعالم این خبر گفت

 .محصول استراتژیک از کشاورزان خریداری شده است

 .تحویل گرفتند برداران را هزار محموله محصول بهره 711مرکز خرید در قالب بیش از  70: علی قنبری افزود

های  هزار تن از گندم 399یک میلیون و : وی خوزستان را همچنان دارای رتبه نخست در خرید گندم برشمرد و خاطرنشان کرد

هزار تن  931هزار تن رتبه دوم، فارس با  001شده مربوط به استان خوزستان است و پس از آن گلستان با یک میلیون و  خریداری

 .اند هزار تن رتبه چهارم از لحاظ خرید را به خود اختصاص داده 071با رتبه سوم و اردبیل 

درصد بهای  90تاکنون حدود : هزار میلیارد ریال برشمرد و ادامه داد 90شده از کشاورزان را  قنبری ارزش کمی گندم خریداری

 .برداران واریز شده است هزار میلیارد ریال به حساب بهره 11گندم یعنی معادل 

 زده از کشاورزان هزار تن گندم جوانه ۴۳اری بیش از خرید

با وجود : زده خبر داد و تصریح کرد زده و آفت هزار تن گندم جوانه 11مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خریداری بیش از 

برداران  تای حمایت از بهرهکند، اما در راس آنکه شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس جدول پاکی گندم کشاورزان را خرید می

 .کند ای نگهداری می زده را نیز خریداری و در انبارهای جداگانه زده و جوانه محصول آفت

گذاری نشده است و به محض تعیین تکلیف بهای آن به حساب گندمکاران پرداخت  هنوز برای این نوع گندم، قیمت: وی یادآور شد

زده  های گلستان و مازندران باعث شد که بخشی از محصول جوانه بزند و آفت اخیر در استانهای  بارندگی: قنبری تأکید کرد.شود می

 .شود که ممکن است برای خوراک دام استفاده شود

میلیون تن  01شود که با ورود سه استان باقیمانده به گردونه خرید، میزان کل خرید به  بینی می پیش: وی در پایان اظهار داشت

 ./برسد

/news/fa/ir.iana.www//:http30996D%/9%D%AE9%B0%DB%9%C 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  واردات گوشت گاو از روسیه صرفه اقتصادی نداردواردات گوشت گاو از روسیه صرفه اقتصادی ندارد

 .واردات گوشت به سبب عدم صرفه اقتصادی از روسیه صورت نمی گیرد:اتحادیه دامداران گفترئیس 

با اشاره به واردات گوشت گاو از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛  حسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار

اتحادیه دامداران با هر گونه واردات گوشت و شیر خشک مخالف است چرا که این امر ضربه مهلکی به تولید : روسیه اظهارداشت

واردات گوشت به سبب قیمت پایین فروش از : وی با اشاره به عدم صرفه اقتصادی واردات گوشت از روسیه گفت.وارد می کند

 .پاکستان و بعضا قزاقستان وارد می شود برزیل صورت می گیرد و در برخی موارد گوشت گرم از هند،

 واردات ماهی از روسیه ممنوعیت ندارد***

اقتصادی باشگاه خبرنگاران همچنین عیسی گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت آبزیان سازمان شیالت در گفتگو با خبرنگار 

 . واردات ماهی از روسیه هیچ گونه ممنوعیتی ندارد: اهی از روسیه گفتبا اشاره به واردات مجوان، 

 . واردات انواع آبزیان از روسیه براساس پروتکل و مقررات خاصی صورت می گیرد: وی افزود

قرار است کارشناسان سازمان دامپزشکی : گلشاهی با اشاره به بازدید کارشناسان ایرانی از موسسات فرآوری آبزیان روسیه بیان کرد

  .که بازدیدهای متعددی از مراکز روسیه داشته باشند تا واردات براساس پروتکل های محصوالت خام دامی صورت گیرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http0993000D%/6%99%D9%A7%D9 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۷۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  ریزی مرغ را گران کردریزی مرغ را گران کرد  کاهش جوجهکاهش جوجه/ / تومان شدتومان شد  20۳۳20۳۳مرغ کیلویی مرغ کیلویی 
ریزی مرغداران در فروردین و اردیبهشت ماه برای جلوگیری از ضرر و زیان  اثرات کاهش جوجه: رئیس اتحادیه پرونده و ماهی گفت 

 . منجر به افزایش قیمت مرغ شده است

با بیان اینکه مرغداران در یک سال گذشته به دلیل پایین  خبرگزاری فارسبرنگار اقتصادی وگو با خ خانی در گفت مهدی یوسف

ریزی در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری  همین موضوع منجر به کاهش جوجه: اند، گفت بودن قیمت مرغ، ضرر و زیان کرده

اثرات کاهش : کند، افزود پرنده و ماهی با بیان اینکه قیمت گوشت مرغ را عرضه و تقاضا تعیین میرئیس اتحادیه فروشندگان .شد

 .شود مشاهده می با افزایش قیمت گوشت مرغ در چند روز اخیر ریزی در فروردین و اردیبهشت جوجه

روز  01تا  این شرایط: است، بیان داشت تومان رسیده 7611خانی با بیان اینکه قیمت هر کیلو گوشت مرغ امروز در بازار به  یوسف

 .آینده ادامه دارد

: گفت شود، کاهشی می قیمت گوشت مرغ ماه ریزی خرداد های حاصل از جوجه از اواسط تیرماه با ورود مرغ وی با اشاره به اینکه

 .تومان هم برسد 9311به  احتماال قیمت گوشت مرغ

هر ساله  به روال از مرغداران با توجه تعداد دیگری :ریزی اشاره کرد و گفت کاهش جوجهرئیس اتحادیه پرنده و ماهی به دلیل دیگر 

ریزی نکردند  ایام ماه مبارک رمضان برای جلوگیری از ضرر و زیان، امسال جوجه و کاهش قیمت آن در کاهش تقاضای گوشت مرغ

 .که این موضوع هم منجر به افزایش قیمت شده است

این نوسان : و ماهی با بیان اینکه قیمت جوجه و دان در یک سال گذشته نوسان جزئی داشته است، گفترئیس اتحادیه پرونده 

 .طبیعی بوده، اما افزایش نداشته است

در حال : تصریح کرد کرده است، در بازار مرغ منجمد عرضه خانی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام به مقدار فراوان یوسف

 .شود  تومان عرضه می 0011منجمد در بازار به قیمت  حاضر هر کیلو مرغ

ها کیفیت خوبی دارد، اما مردم چندان از آن  این مرغ: سازی نشده است، گفت وی با بیان اینکه مصرف گوشت مرغ منجمد فرهنگ

 .کنند استقبال نمی

کاهش قیمت مرغ گرم و تعادل بخشی استقبال مردم از مصرف گوشت مرغ منجمد در  :رئیس اتحادیه پرونده و ماهی تصریح کرد

 .به آن مؤثر است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03601119111100 
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 ماشین آالت
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

های فارس و استقرار های فارس و استقرار   نوشداروی بعد از مرگ جنگلنوشداروی بعد از مرگ جنگل/ / شدشدچهار استان کشور صاحب هواپیمای خدمات ویژه چهار استان کشور صاحب هواپیمای خدمات ویژه 

  دائمی هواپیما در منطقهدائمی هواپیما در منطقه

با وجود آنکه استقرار هواپیمای شرکت خدمات ویژه نوشداروی بعد از مرگ سهراب شد، اما استان فارس که قطب کشاورزی بوده و 

و سازمان حفاظت محیط زیست، صاحب  ها، مراتع و آبخیزداری کشور دارای مناطق جنگلی است، به درخواست سازمان جنگل

 .هواپیمای دائمی شد

با وجود آنکه استقرار هواپیمای شرکت خدمات ویژه نوشداروی بعد از مرگ سهراب شد، اما استان فارس که قطب 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان  کشاورزی بوده و دارای مناطق جنگلی است، به درخواست سازمان جنگل

 .زیست، صاحب هواپیمای دائمی شد حفاظت محیط

از استقرار هواپیماهای این ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه امروز در گفت

هواپیما شود و لزوم استقرار دائمی  استان فارس قطب کشاورزی کشور محسوب می: شرکت در چهار استان کشور خبر داد و گفت

 .شد در منطقه احساس می

های پاسارگاد و پارک ملی بمو، درخواستی برای استفاده از ظرفیت  سوزی جنگل با وجود آنکه در زمان آتش: احمد طمراسی افزود

پایش ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست  تازگی بنا به اعالم سازمان جنگل هواپیماهای شرکت نبود، اما به

قرار است هواپیمای مستقر در استان فارس برای عملیات کشاورزی همچون کود، سم و : وی خاطرنشان کرد.هوایی آغاز شده است

مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه ادامه دادک در فصول .بذرپاشی، عالوه بر اطفای حریق احتمالی مورد استفاده قرار گیرد

افتد، بنابراین لزوم استقرار هواپیما برای جلوگیری از گسترش آتش و رسیدگی  جنگلی اتفاق می سوزی در مناطق گرم همیشه آتش

طمراسی با اعالم اینکه قبل از واگذاری شرکت .شود و مسئوالن در این راستا اقدامات مناسبی را عملیاتی کردند سریع احساس می

در حال حاضر نیز هواپیماهای شرکت در : بود، تصریح کرد ها مطلوب به بخش خصوصی، فعالیت هواپیماهای شرکت در استان

پاشی برای مقابله با  سوزی و عملیات محلول های آتش های فارس، گلستان، مازندران و خوزستان مستقر هستند و در زمان استان

 .آیند کار می های احتمالی انجام کودپاشی و بذرپاشی به آفات و بیماری

تواند ضمن استفاده  پاشی به ویژه در مزارع غالت، می استفاده از هواپیما در عملیات بذر، کود و سم: وی در پایان اظهار داشت

 ./جویی ارزی دربر داشته باشد ها، صرفه اقتصادی نهاده
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 اشین آالتم
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  همکاری لهستان برای توسعه ناوگان هوایی کشاورزی ایرانهمکاری لهستان برای توسعه ناوگان هوایی کشاورزی ایران

الملل وزارت جهاد کشاورزی با جولیوس  احمد طمراسی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه و هیأت همراه در دفتر امور بین

 .وگو کردند های مشترک گفت همکاریگوژلو سفیر لهستان در ایران دیدار و در زمینه گسترش 

الملل وزارت جهاد  احمد طمراسی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه و هیأت همراه در دفتر امور بین

 .وگو کردند های مشترک گفت کشاورزی با جولیوس گوژلو سفیر لهستان در ایران دیدار و در زمینه گسترش همکاری

، در دیدار مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با سفیر لهستان در ایران که با (ایانا)ان به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایر

الملل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، سفیر لهستان با اشاره به روابط اقتصادی بسیار خوب دو کشور  هماهنگی مدیریت امور بین

ویژه در بخش کشاورزی این کشور ارائه و  ادی کشور لهستان بهدر گذشته و حال توضیحات کاملی را درباره دستاوردهای اقتص

 .های ممکن ابراز کرد مندی کشور متبوع خود را به گسترش این روابط در تمامی زمینه عالقه

های بسیار  های کشاورزی کشور و پیشرفت الملل وزارت جهاد کشاورزی توضیحاتی را درباره گستردگی فعالیت مدیرکل امور بین

ها ارائه و آمادگی ایران را برای گسترش بیش از پیش روابط  سازی این فعالیت های گوناگون و بهینه اوری داخلی در زمینهخوب فن

 .های مورد عالقه دو کشور اعالم کرد اقتصادی با کشور لهستان در زمینه

ها، امکانات ناوگان و  ره پیشینه، فعالیتای دربا در ادامه، احمد طمراسی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با بیان مقدمه

های عملیات هوایی در بخش کشاورزی  های بسیار خوب دو کشور در زمینه تجهیزات هواپیمایی این شرکت و با اشاره به همکاری

زاتی ها در زمینه تأمین ناوگانی و تجهی تر برخی محدودیت های گذشته، خواستار گسترش این روابط و رفع هرچه سریع در سال

 .شرکت از سوی طرف لهستانی شد

های گسترده موجود در دو کشور  الملل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه، با شرح برخی از موانع پیش رو و زمینه مسئول روابط بین

راه  ها در دوران پساتحریم شده و جدیت طرف لهستانی را در این ویژه در بخش هواپیمایی کشاورزی، خواستار حل این محدودیت به

در پایان، سفیر لهستان بار دیگر با تأکید بر جدیت کشور متبوع خود در حفظ، تداوم و گسترش روابط حسنه .کننده دانست تعیین

های موجود در کشور لهستان، آمادگی  مابین، ضمن دعوت از مقامات ایرانی برای دیدار و آشنایی نزدیک با ظرفیت اقتصادی فی

های متقابل اعالم کرد و بر پیگیری جدی مسائل  وگو در زمینه همکاری ای دیدار از ایران و گفتمقامات کشور خود را نیز بر

 ./تر آنها تأکید کرد شده توسط مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه و حل هرچه سریع مطرح
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 ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵3: تاریخ

  ایران از کدام کشور ماشین چمن زنی وارد می کند؟ایران از کدام کشور ماشین چمن زنی وارد می کند؟

 .تن ماشین چمن زنی وارد کشور شده است 00حدود  60ماه منتهی به اردیبهشت سال  0طبق آمار گمرک در 

تن ماشین  00حدود  60ماه منتهی به اردیبهشت سال  0،طبق آمار گمرک در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 .وارد کشور شده است  چمن زنی

 .وارداتی این میزان بوده است 3،099،937،091و ارزش دالری  019،910همچنین ارزش ریالی 

 . گفتنی است که عمده این واردات از کشور امارات متحده عربی بوده است 

 :   جزئیات واردات ماشین چمن زنی

کشورطرف  ماه

 معامله

ارزش  ارزش ریالی (گ.ک)وزن تعرفه

 دالری 

 0،911 79،710،111 0،191 91330011 چین 0

امارات  0

 متحده عربی

91330011 001 37،909،001 0،001 

 01،911 903،799،011 3،171 91330011 چین 0

امارات  0

 متحده عربی

91330011 390 00،700،111 701 

امارات  0

 متحده عربی

91336111 0،001 09،977،931 0،971 

جمهوری  0

 کره 

91330011 1،011 0،196،101،111 90،007 
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 متفرقه
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۹: تاریخ

تهدید کشاورزی و تشنگی روستاهای میان تهدید کشاورزی و تشنگی روستاهای میان / / ایجاد کمپین اعتراضی به ترکیه در تلگرام در حمایت از زاگرسایجاد کمپین اعتراضی به ترکیه در تلگرام در حمایت از زاگرس

  رودان و طغیان پدیده گرد و غبار در غرب و مرکز ایرانرودان و طغیان پدیده گرد و غبار در غرب و مرکز ایران

پویش نجات میان "منظور اعالم حمایت و پیوستن به  ، به"کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان" گروهی تلگرامی با عنوان

 .دست و باز کردن سدها ایجاد شد های پایین ها و تاالب آبه زیستی رودخانه از طریق اعتراض به کشور ترکیه برای رعایت حق "رودان

پویش "منظور اعالم حمایت و پیوستن به  ، به"مهربان کمپین مردمی حمایت از زاگرس"گروهی تلگرامی با عنوان 

دست و  های پایین ها و تاالب آبه زیستی رودخانه از طریق اعتراض به کشور ترکیه برای رعایت حق "نجات میان رودان

 .باز کردن سدها ایجاد شد

حامیان نجات میان رودان تقاضا شده برای حمایت ، در این کمپین تلگرامی، از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

صورت  و پیوستن به این پویش؛ به همین منظور عضو گروه ایجاد شده گردیده و با درج نام کامل خود یا تشکل محیط زیستی، به

 .آوری شود های الزم جمع منسجم امضاها و حمایت

های دجله و فرات عنوان  آزمندی دولت ترکیه در انحصار سرشاخه در بخشی از این فراخوان عضویت، شرط نجات میان رودان، پایان

های دجله و فرات ساخته است  ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه": شده و آمده است

شناختی دو رودخانه  ام آبساخت این سدها، نظ. رسد میلیارد مترمکعب می 19که گنجایش تنها یکی از آنها، یعنی سد آتاترک به 

شدت متأثر و مختل کرده و عالوه بر متروکه شدن چندین میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشورهای  بزرگ دجله و فرات را به

سوریه و عراق، بحرانی جدی در پایاب خود، یعنی هورالعظیم به وجود آورده است؛ بحرانی که باعث شده تا تاالب راهبردی 

 .ترین کانون بحرانی فرسایش بادی در منطقه بدل شود به بزرگ هورالعظیم

النهرین،  های جهان چون ایرانی، سوری و بین ترین تمدن در واقع جوامع بومی و مردم سوریه، عراق و ایران؛ یعنی خاستگاه کهن

 .بینند شدت از اثرات ویرانگر این سدها آسیب دیده و می به

مالحظه آب توسط دولت ترکیه، گذشته از نابودی کشاورزی و تشنگی  های غیرمسئوالنه و بی رداریب ادامه این روند ویرانگر بهره

کند؛  روستاها و شهرها در میان رودان، طغیان پدیده گرد و غبار در باختر و مرکز ایران را هم پدید آورده و پیوسته تشدید می

های انسانی را به سمت متروکه شدن  دگی مردم را تهدید کرده و آباد بومهای تولیدی، که کل زن تنها فعالیت فرآیند ویرانگری که نه

تنها به فجایع انسانی ناشی از جنگ تحمیلی در سوریه و عراق دامن زده و  پیامدهای ویرانگر سدسازی در ترکیه، نه.دهد سوق می

و بیانیه حقوق جوامع بومی ( UNCCD)کند که همچنین با مفاد کنوانسیون مقابله با بیابانزایی  حقوق بشر را تهدید می

(UNDRIP )سازمان ملل، آشکارا مغایرت تام دارد. 

آبه جوامع  کننده حق چنین است که امضاکنندگان این کمپین از سازمان ملل متحد و یونسکو درخواست رسیدگی به وضعیت نگران

های سدهای آناتولی  یان رودان از طریق گشودن دریچهبومی مولد در حوضه آبخیز دجله و فرات را داشته و خواهان احیای دوباره م

 ./ویژه سد آتاترک هستند جنوبی به

/news/fa/ir.iana.www//:http30991D%/9%A7%DB%9D%C9 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31684/%D8%A7%DB%8C%D8


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

116 
 

 مفترقه
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  وزیر جهاد کشاورزیوزیر جهاد کشاورزیدامپزشک به دامپزشک به   ۴0۳۴0۳نامه سرگشاده نامه سرگشاده 

نفر از مسوولین فنی و دامپزشکان اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور طی نامه ای سرگشاده به وزیر جهاد کشاورزی،  161

 آیین نامه نظارت بهداشتی شدند 06خواستار اجرای کامل ماده 

نامه ای سرگشاده به وزیر جهاد نفر از مسوولین فنی و دامپزشکان اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور طی  ۴0۳ 

 .آیین نامه نظارت بهداشتی شدند ٠0کشاورزی، خواستار اجرای کامل ماده 

 :فودپرس، متن کامل نامه خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است -به گزارش پایگاه اقتصاد غذا

 وزیر محترم جهاد کشاورزی

 جناب آقای مهندس حجتی

 رام فراوانبا سالم و احت

آرزوی موفقیت حضرتعالی و وزارتخانه متبوعتان را در پیشبرد اهداف دولت محترم تدبیر و امید در حل معضالت و مشکالت بخش 

 .کشاورزی را در ، سایه ایزد منان خواستاریم

داشتی تصویب گردید مصوبه بسیار حیاتی در هیات دولت وقت به نام آیین نامه نظارت به 97جناب آقای مهندس حجتی در سال 

که بی گمان می توان گفت در صورت اجرا می توانست یکی از بزرگ ترین دستاوردهای بخش دامپزشکی در جهت افزایش سطح 

اجرای این آیین نامه می توانست با افزایش نظارت . ماده تصویب و ابالغ گردید 01این آیین نامه در . بهداشت عمومی جامعه باشد

تورالعمل های بهداشتی سازمان دامپزشکی، باعث بهبود راندمان و افزایش بهداشت تولیدات واحدهای موضوع بر اجرای صحیح دس

آن بود که  06اما مهم ترین ماده این آیین نامه که به نحوی می توان آن را روح این آیین نامه هم نامید، ماده . این آیین نامه گردد

با قطع ارتباط مالی بین کارفرما و ناظرین بهداشتی، همکارانمان را در اجرای دقیق  طبق آن باید ساز و کاری فراهم می گشت که

در پی توافقات روسای سازمان نظام و سازمان دامپزشکی، شرکت سبز سالمت ایجاد و مقرر گردید از . وظایفشان یاری می رساند

 .رسماً آغاز فعالیت نماید 9/9/99تاریخ 

این آیین نامه، حتی با تغییر مدیریت در سازمان  06اراده الزم در سازمان دامپزشکی در اجرای ماده  اما در عمل به علت نبود عزم و

اما در سال جاری سازمان دامپزشکی با ارسال نامه به ادارات کل، شرط عقد قرارداد با . دامپزشکی نیز این عزم و اراده ایجاد نگردید

ئولیت فنی و بهداشتی همکارانمان و فعالیت واحدهای موضوع این آیین نامه دامزشکی راجهت صدور پروانه مس  سازمان نظام

 .قرارداد، که متاسفانه با لغو این دستور ظرف مدت کوتاهی، امید بسیاری از همکارانمان تبدیل به یأس گردید

الف حمایت قضایی از در حالی به صورت جلسه تنظیمی کمیسیون پنج نفره حل اخت 06سازمان دامپزشکی در نامه توقف ماده 

این آیین نامه در سراسر کشور اشاره می کند که در مورد  0سرمایه گذاری در استان خراسان و مشکالت واحدهای موضوع ماده 

اول ابهام های قانونی جدی در خصوص صورت جلسه تنظیمی موجود است و در مورد دوم نیز سازمان دامپزشکی فراموش کرده 

عدد هم نمی رسد، پس امکان ایجاد مشکالت برای  01مایت سازمان، تعداد قراردادهای شرکت سبز به است که در سایه عدم ح

 .واحدهای مورد بحث در سراسر کشور جای تردید اساسی دارد

سال گذشته با وجود تمام ایرادات سازمان بر نحوه عقد قراردادها در شرکت سبز سالمت،  7مزید اطالع حضرتعالی در طول 

 .در آن وجود داشته باشد، ارائه نگردیده است 06راهکار جایگزین که اهداف ماده  هیچگونه
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شاهد ارسال نامه های تبریک و دعای خیر و عرض شادباش ازسوی انجمن های  06درهفته گذشته پس از توقف اجرای ماده 

بار این بداخالقی ها، ذکر چند مورد را صنفی کارفرمایی به یکدیگر بودیم، دراین رابطه ضمن دعوت از جنابعالی به پیگیری اخ

 :ضروری می دانیم

پرواضح است که دخالت های چندباره انجمن های صنفی کارفرمایی درامورتخصصی وبهداشتی و تدوین ایین نامه ها .0

اندازد که ودستورالعمل ها وحضورغیرکارشناسانه وفشار مداوم بر سازمان دامپزشکی، تنها وتنها سالمت جامعه را به خطر می 

متاسفانه دلیل این دخالت های بی مورد عدم درک صحیح روح حاکم بر آیین نامه نظارتی بهداشتی است باید یاداور شد که مفهوم 

است که نظارت را تحت الشعاع قرار می دهد و نه صرفا برداشت ... نظارت صحیح بهداشتی به دور از روابط اقتصادی و 06ماده

 !طه مالی با کارفرما و ایجاد هزینه های مضاعف بر کارفرما می داندسطحی که آن را قطع راب

خویشتنداری کرده اند و همواره هزینه عدم اجرای  06همواره ناظرین بهداشتی درطول سالیان با متانت درقبال عدم اجرای ماده.0

د پرداخته اند و پس از اولویت های این دستورالعمل را با ازخودگذشتگی و نظارت مضاعف که مبادا سالمت جامعه به خطر افت

نظارتی همواره در امور تولید به صاحبان مشاغل مشاوره های تولیدی داده اند و در رونق اقتصادی آن واحد تولیدی هرچند که جز 

اند که انتظار وظایف قانونی نبوده، اما به پاس روابط انسانی و منافع ملی به باالبردن فهم تولیدی واحد تولیدی کمک شایانی کرده 

می رفت حداقل انجمن های کارفرمایی به پاس اخالق در عملکرد خود و دخالت های صرفا منفعت طلبانه تجدیدنظر می کردند، 

 .استفاده کرد...لذا تاکید می کنیم که به راحتی می توان صرفا از ظرفیت های قانونی ثبت وضبط وحذف و پلمب و

ه هایی چون اقتصاد مقاومتی درکشور هستیم که به بهانه تولید و رونق اقتصادی سعی درکمرنگ متاسفانه شاهد سواستفاده از واژ.3

باردیگر تاکید می کنیم که موضوع آیین نامه نظارتی بهداشتی و بخصوص ماده .کردن بهداشت وسالمت وامورنظارتی آن دارد

ه دستگاهی که کارقضاوت وانتظامی انجام می یک امرتخصصی و نظارتی و بهداشتی است و قطعا و حتما باید زیرمجموع06

باشد و همینطور باید یاداور شد منظور از ذی نفعان در این ماده باتوجه به تخصصی بودن و نظارتی بودن ( نظام دامپزشکی)دهد

ظراتی روح اییین نامه صرفا متولیان نظارتی وبهداشتی است و نه انجمن های صنفی کارفرمایی و تولیدی و اصوال گرفتن ن

غیرکارشناسی حتی به صورت مشاوره ای در امور نظارتی و بهداشتی مفهومی ندارد و خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که زین 

 .پس تصمیمات برامده از جلسات کارشناسی باشد

به اینکه درتمام جناب آقای مهندس حجتی، در برهه فعلی از حضرتعالی به عنوان متولی بخش کشاورزی و دامپروری کشور باتوجه 

بامحوریت سازمان نظام دامپزشکی تاکید داشته اید خواهشمندیم دستورات الزم به سازمان دامپزشکی  06جلسات براجرای ماده

آیین نامه نظارت بهداشتی را با شرط لزوم عقد قرارداد با سازمان نظام دامپزشکی قبل از هرگونه  06مبنی بر اجرای کامل ماده 

به علت عدم امنیت شغلی و  06چون در صورت عدم اجرای ماده . داشتی جهت فعالیت واحدها را صادر نماییدصدور پروانه به

ارتباط مالی مستقیم با کارفرمایان، امکان اجرای ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی فراهم نیست و هرگونه به خطر افتادن 

وظایف محوله به مسئولین فنی بهداشتی واحدها تنها به عهده سازمان سالمت و بهداشت عمومی جامعه، ناشی از عدم اجرای کامل 

 .دامپزشکی کشور خواهد بود

 با تشکر

  نظام دامپزشکی جمعی از مسئولین فنی و دامپزشکان اعضای سازمان

 :  رونوشت

 جهت استحضار -دفتر مقام معظم رهبری
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 جهت استحضار و پیگیری -ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 جهت استحضار و پیگیری -ریاست محترم مجلس شورای اسالمی ایران 

 جهت استحضار و پیگیری -اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 

 جهت استحضار و پیگیری -ریاست محترم سازمان دامپزشکی 

 جهت استحضار و پیگیری -ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی 

 جهت استحضار و پیگیری -زرسی کل کشور ریاست محترم سازمان با

 :پیوست

 لیست امضاکنندگان

 Date نام شهر شماره نظام دامپزشکی# .

 Jun 00 ,0109 ,09:10 0101019دکترمحمدیادگاری تهران . 0

 Jun 00 ,0109 ,09:19 0100101دکترمهدی سلیمانی رشت . 0

 Jun 00 ,0109 ,09:19 0100967دکترپویا خوش خیال صابر رشت . 3

 Jun 00 ,0109 ,09:19 0100090دکترهدیه آصفی تهران . 1

 Jun 00 ,0109 ,09:19 0101361دکتر اسماعیل بندریان شیراز . 0

 Jun 00 ,0109 ,09:16 دکتر ارش شجاعی تبریز. 9

 Jun 00 ,0109 ,09:01 0101701دکترعلی زمانیان اردبیل . 7

 Jun 00 ,0109 ,09:01 دکترمحسن یحیی پور گرگان. 9

 Jun 00 ,0109 ,09:00 011076دکتر سعید احمدی شاد رشت . 6

 Jun 00 ,0109 ,09:00 011691دکترامین قائدرحمتی دورود . 01

 Jun 00 ,0109 ,09:00 0100900دکترمحسن شادی مزدقانی تهران . 00

 Jun 00 ,0109 ,09:03 0101100دکتررضا علیمردانی بجستان . 00

 Jun 00 ,0109 ,09:03 0103777رحیم مروکی درود  دکتر. 03

 Jun 00 ,0109 ,09:03 0103360دکتر حبیب کوهساری ازادشهر . 01

 Jun 00 ,0109 ,09:01 0101370دکتر مارال بحیرایی تهران . 00

 Jun 00 ,0109 ,09:09 دکتر مریم فهیم ساری. 09

 Jun 00 ,0109 ,09:09 0100307دکتر سمانه کاظمی پور پرشکوه رشت . 07

 Jun 00 ,0109 ,09:09 0010دکتر ایدین مقتدر تبریز . 09

 Jun 00 ,0109 ,09:07 دکتر محمدصادقی بابل. 06

 Jun 00 ,0109 ,09:09 0101000دکترارش یاراحمدی درود . 01

 Jun 00 ,0109 ,09:09 011099دکتر یاور قربانی ارومیه . 00

 Jun 00 ,0109 ,09:09 016730دکتر مسعود رضا ایین جیان مشهد . 00

 Jun 00 ,0109 ,09:06 013019دکتر عاس نعمت اهلل تهران . 03

 Jun 00 ,0109 ,09:06 دکتر محمد کاظم پور کرمانشاه. 01
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 Jun 00 ,0109 ,09:06 9096دکتر امیر موه تهران . 00

 Jun 00 ,0109 ,06:11 دکتر یاسین قبادی کرمانشاه. 09

 Jun 00 ,0109 ,06:10 0101706صدیق اصفهان دکتر محمد رضا جعفریان . 07

 Jun 00 ,0109 ,06:10 601009900دکتر سهیل علی نژاد قایمشهر . 09

 Jun 00 ,0109 ,06:10 0100191دکتر شیما نیازی گرگان . 06

 Jun 00 ,0109 ,06:10 6100911339دکتر داریوش یادگار مشهد . 31

 Jun 00 ,0109 ,06:10 0107110دکتر شادی خدیو مهاباد . 30

 Jun 00 ,0109 ,06:19 0103319دکتر محمد عرفان نجف زاده خویی تهران . 30

 Jun 00 ,0109 ,06:17 0100711دکترسعید سیمین اصفهان . 33

 Jun 00 ,0109 ,06:01 دکترلیلى منصورافشار ارومیه. 31

 Jun 00 ,0109 ,06:01 0100099دکتر کیا کیهانظر ارومیه . 30

 Jun 00 ,0109 ,06:00 0101600تر جمیل امامیزاد کرمانشاه دک. 39

 Jun 00 ,0109 ,06:00 000690دکتر بهاره حافظی مقدم یزد . 37

 Jun 00 ,0109 ,06:00 017900دکترخسرو کمالی اصفهان . 39

 Jun 00 ,0109 ,06:03 0101009دکترابراهیم خلخالی قزوین . 36

 Jun 00 ,0109 ,06:01 017909دکتر افشین امینی بوشهر . 11

 Jun 00 ,0109 ,06:09 6100911030دکترمژگان مغنی مشهد . 10

 Jun 00 ,0109 ,06:09 0101991دکترلعیا سهیلی فر تهران . 10

 Jun 00 ,0109 ,06:06 دکتر مینا ستاری تبریز. 13

 Jun 00 ,0109 ,06:06 611366130دکترمحمد خادمی رستمی بهشهر . 11

 Jun 00 ,0109 ,06:01 ی کرمانشاهدکترسینا سیابان. 10

 Jun 00 ,0109 ,06:00 0101790دکتر الناز قربان پور تبریز . 19

 Jun 00 ,0109 ,06:00 دکترسعید قادری کرمانشاه. 17

 Jun 00 ,0109 ,06:00 611360609دکترهادی گلزاده امل . 19

 Jun 00 ,0109 ,06:01 دکتر جواد شریفی مشهد. 16

 Jun 00 ,0109 ,06:01 610196600حیدری خباز زابل دکترامیرحسین . 01

 Jun 00 ,0109 ,06:00 0109100دکترپریسا کیانی چابهار . 00

 Jun 00 ,0109 ,06:00 دکتر سمیه امتحانی تایباد. 00

 Jun 00 ,0109 ,06:09 600010100دکتر اسماعیل قبادی کرمانشاه . 03

 Jun 00 ,0109 ,06:06 0101361دکترحمید حبیبی ساری . 01

 Jun 00 ,0109 ,06:31 0100961دکترسعید شهبازی کوچه اذرشهر . 00

 Jun 00 ,0109 ,06:31 0100191دکترسیده فهیمه ساداتی ساری . 09

 Jun 00 ,0109 ,06:30 دکترنازنین احمدزاده زاهدان. 07
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 Jun 00 ,0109 ,06:33 601003991دکتر محمدهادی عسکری سنندج . 09

 Jun 00 ,0109 ,06:33 113916کتر حسن هادی زاده اصفهان د. 06

 Jun 00 ,0109 ,06:11 0103091دکتر ازاده خالقجو رشت . 91

 Jun 00 ,0109 ,06:10 311019دکترفرید خسروی بابل . 90

 Jun 00 ,0109 ,06:10 019900دکتررسول سجادیان مشهد . 90

 Jun 00 ,0109 ,06:13 دکتر ازاه حسین زاده ارومیه. 93

 Jun 00 ,0109 ,06:19 0101000دکترادیب احسانی اهواز . 91

 Jun 00 ,0109 ,06:17 0103971دکتر الهام کریمی کرمان . 90

 Jun 00 ,0109 ,06:16 0100099دکترگالره امیرماهانی کرمان . 99

 Jun 00 ,0109 ,06:00 0109967دکترآناهیتا پیرتاج تهران . 97

 Jun 00 ,0109 ,06:00 دکتراحمد جرفی اهواز. 99

 Jun 00 ,0109 ,06:03 0100100دکتر سعید نصیری ارومیه . 96

 Jun 00 ,0109 ,06:01 0103109دکتر طیبه پناهی شیروان . 71

 Jun 00 ,0109 ,06:07 0100100دکتراوکتای بیکی نژاد گنبد کاووس . 70

 Jun 00 ,0109 ,06:07 0101013دکترسید عرفان ریاحی کرمانشاه . 70

 Jun 00 ,0109 ,06:09 0106009دکتر نفیسه ترابی نهبندان . 73

 Jun 00 ,0109 ,06:09 631930611دکتر ابتین شیخی گرگان . 71

 Jun 00 ,0109 ,06:09 013911دکترکامیار محمدزاده کرمانشاه . 70

 Jun 00 ,0109 ,01:11 0100903دکترحمیدرضا پیردهثات گنبدکاووس . 79

 Jun 00 ,0109 ,01:10 سراب دکتر سجاد کشاورز. 77

 Jun 00 ,0109 ,01:10 0100907دکتر سیامند حسین زاده بوکان . 79

 Jun 00 ,0109 ,01:10 0100196دکتر حسام کریمی اهواز . 76

 Jun 00 ,0109 ,01:10 311190دکتر رحیم حسینی تهران . 91

 Jun 00 ,0109 ,01:10 0103009دکترحسین فرضی نژاد اهواز . 90

 Jun 00 ,0109 ,01:11 600100330دکتر الهام ایمانی مشهد . 90

 Jun 00 ,0109 ,01:11 دکتررضا اسدی شیراز. 93

 Jun 00 ,0109 ,01:11 0101096دکترآرشام نصرت پور سنندج . 91

 Jun 00 ,0109 ,01:10 0101061دکتر فائزه قاسمی تهران . 90

 Jun 00 ,0109 ,01:19 دکترمسعود خاک زادیه تبریز. 99

 Jun 00 ,0109 ,01:19 دکتر علیرضا اصولی کاشان. 97

 Jun 00 ,0109 ,01:17 دکترناصر آردریزی تبریز. 99

 Jun 00 ,0109 ,01:17 0101373دکتر محمدسینا عباس زاده سنندج . 96

 Jun 00 ,0109 ,01:17 010111دکتر بهروز کبیری اصفهان . 61
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 Jun 00 ,0109 ,01:19 0101109ندج دکترکامیار یوسفی سن. 60

 Jun 00 ,0109 ,01:16 011110دکتررضا ذوالفقارپوری ارومیه . 60

 Jun 00 ,0109 ,01:16 دکتر مرضی زین وند اهواز. 63

 Jun 00 ,0109 ,01:16 دکترمریم محسنی شیراز. 61

 Jun 00 ,0109 ,01:00 0100010دکتر فاطمه داوودی زاهدان . 60

 Jun 00 ,0109 ,01:09 611391317انی سنندج دکترآرش پیر. 69

 Jun 00 ,0109 ,01:01 611393719دکترسروش کمریان سنندج . 67

 Jun 00 ,0109 ,01:01 0101090دکتر مریم کشاورز تهران . 69

 Jun 00 ,0109 ,01:03 0100037دکتر رضا اسماعیلی کرمانشاه . 66

 Jun 00 ,0109, 01:03 3693دکتر مسعود مصطفی تهران . 011

 Jun 00 ,0109 ,01:03 019097دکتررضا باتوکل بوشهر . 010

 Jun 00 ,0109 ,01:01 دکترسامان امجدیان کرمانشاه. 010

 Jun 00 ,0109 ,01:01 611393130دکترحسین پرداختی کرج . 013

 Jun 00 ,0109 ,01:00 0101711دکتر ناصر غالمی اراک . 011

 Jun 00 ,0109 ,01:09 6100911013دکتر صفا مقدم مشهد . 010

 Jun 00 ,0109 ,01:09 016119دکترعلیرضا قربانعلی پور زنجان . 019

 Jun 00 ,0109 ,01:30 0101190دکتر فرشته کاووسی گنبد . 017

 Jun 00 ,0109 ,01:30 016691دکتر علی عشقی گرگان . 019

 Jun 00 ,0109 ,01:31 017979دکتر مریم مواج بابل . 016

 Jun 00 ,0109 ,01:30 0103703محمدرضا برزگر گنبد دکتر . 001

 Jun 00 ,0109 ,01:39 دکتر حسین جعفرزاده بوشهر. 000

 Jun 00 ,0109 ,01:37 611390969دکترسید رضا هاشمی پور زواره کرج . 000

 Jun 00 ,0109 ,01:37 0106039دکترمهدی قربانی ارومیه . 003

 Jun 00 ,0109 ,01:37 016011دکترمرضیه گوهری تهران . 001

 Jun 00 ,0109 ,01:11 010700دکتر حسین قدیری باجستان . 000

 Jun 00 ,0109 ,01:10 0103190دکتر کامروز کابلی سنندج . 009

 Jun 00 ,0109 ,01:10 0100339دکتروحیده شاهرخی بجستان . 007

 Jun 00 ,0109 ,01:13 0101691دکتر کاوه اسکندر زاده مشکین شهر . 009

 Jun 00 ,0109 ,01:11 013699دکترجواد امیدوار ایالم . 006

 Jun 00 ,0109 ,01:19 601910173دکتربهاران علیزاده مهاجر ارومیه . 001

 Jun 00 ,0109 ,01:17 010139دکترعلی بهروز سامی ارومیه . 000

 Jun 00 ,0109 ,01:17 110376دکتر پیمان حسین پور میاندواب . 000

 Jun 00 ,0109 ,01:00 0101993باسامی تهران دکترمحمد . 003
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 Jun 00 ,0109 ,01:01 019037دکتر سروش خادمیان گرگان . 001

 Jun 00 ,0109 ,01:07 0100000دکترمحسن غالمی اصفهان . 000

 Jun 00 ,0109 ,01:09 019710دکتررضا مومتی ایالم . 009

 Jun 00 ,0109 ,01:09 019791دکتر کریم نجفی ارومیه . 007

 Jun 00 ,0109 ,01:06 0100090دکتروحید حاجی زاده میاندواب . 009

 Jun 00 ,0109 ,01:06 910970دکترعلیرضا منیری زنجان . 006

 1o3096 Jun 00 ,0109 ,00:10دکتر وحید قره باغ ارومیه . 031

 Jun 00 ,0109 ,00:10 010010دکترسعید بهرامی ارومیه . 030

 Jun 00 ,0109 ,00:13 961010391 دکترمجید الماسی کاشان. 030

 Jun 00 ,0109 ,00:19 0100091دکتر فرید یگانه زنجان . 033

 Jun 00 ,0109 ,00:03 611301701دکتر بهمن نوروزی سنندج . 031

 Jun 00 ,0109 ,00:00 0101999دکترمحمدعلی عباسی شیراز . 030

 Jun 00 ,0109 ,00:01 دکتر یزدان فرقی تهران. 039

 Jun 00 ,0109 ,00:01 0109191دکترعلی نکوئی فرد ارومیه . 037

 Jun 00 ,0109 ,00:03 دکتر حکیم رحیم زاده ارومیه. 039

 Jun 00 ,0109 ,00:00 019039دکترهادى احرار ماکو . 036

 Jun 00 ,0109 ,00:09 دکتر علی خزریان همدان. 011

 Jun 00 ,0109 ,00:31 601310609دکترعلی میرزایی گنبدکاووس . 010

 Jun 00 ,0109 ,00:30 010311دکتررضا خوشبخت نوشهر . 010

 Jun 00 ,0109 ,00:11 011069دکتر جواد سیف دواتی اردبیل . 013

 Jun 00 ,0109 ,00:11 دکترمرضیه محمدپور اهواز. 011

 Jun 00 ,0109 ,00:10 دکترامیرحسین ذکریایی تبریز. 010

 Jun 00 ,0109 ,00:10 631010نندج دکترفاطمه کبیری س. 019

 Jun 00 ,0109 ,00:13 017390دکترمهدی حیدریان آمل . 017

 Jun 00 ,0109 ,00:11 111199دکترتوحید برازش میاندواب . 019

 Jun 00 ,0109 ,00:19 0103637دکترپویا یادگارى گلستان . 016

 Jun 00 ,0109 ,00:16 دکترامید قلی زاده سنندج. 001

 Jun 00 ,0109 ,00:00 0100796ر زهرا چراغی ماهشهر دکت. 000

 Jun 00 ,0109 ,00:01 6300006110دکترحسین ارش گنبد کاووس . 000

 Jun 00 ,0109 ,00:00 0101007دکتربهنام نمازی اصفهان . 003

 Jun 00 ,0109 ,00:07 017103دکتر حمید نوروزی مراغه . 001

 Jun 00 ,0109 ,00:09 دکتر کیمیا کیانی کنگاور. 000

 Jun 00 ,0109 ,00:11 6300911107دکتر حسین خوری مشهد . 009
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 Jun 00 ,0109 ,00:11 0100069دکترغالمرضا عبدالعلی زاده خوی . 007

 Jun 00 ,0109 ,00:10 دکترزکریا ایران نزاد مشهد. 009

 Jun 00 ,0109 ,00:10 0103600دکتر اصغر اژدری بناب . 006

 Jun 00 ,0109 ,00:03 0100176کرج  دکتر مینا جعفری. 091

 Jun 00 ,0109 ,00:30 010036دکتر هادی منصوری تهران . 090

 Jun 00 ,0109 ,00:36 0100331دکترامیر پورعلی کرج . 090

 Jun 00 ,0109 ,00:06 6000911911دکترمحمد حسین کفراشی مشهد . 093

 Jun 00 ,0109 ,03:16 0101391دکترسعید پورعباس میاندوآب . 091

 Jun 00 ,0109 ,03:00 - دکترپیشوا گنجی کرمانشاه. 090

 Jun 00 ,0109 ,03:39 0103711دکتر حسام رفیعزاده شاهی تهران . 099

 Jun 00 ,0109 ,03:39 611376073دکتررسول کمری سرپل ذهاب . 097

 Jun 00 ,0109 ,03:13 019910دکترفوأد حسینی یزد . 099

 Jun 00 ,0109 ,11:01 مین ابراهیمی املدکترار. 096

 Jun 00 ,0109 ,10:11 010193دکترامیررضا کالنتری تبریز . 071

 Jun 00 ,0109 ,10:10 0109761دکتر حسن جوانشیری مشهد . 070

 Jun 00 ,0109 ,10:19 0101790دکترابراهیم کبیری سامانی چابهار . 070

 Jun 00 ,0109 ,10:03 0100999دکتر زینب ماپر تهران . 073

 Jun 00 ,0109 ,10:06 011016دکتر مهدی صفاهانی اصفهان . 071

 Jun 00 ,0109 ,10:00 7009دکترجالل میرزازاده آذرشهر . 070

 Jun 00 ,0109 ,10:07 019066دکترحمید نجف زاده تهران . 079

 Jun 00 ,0109 ,10:31 0109913دکترپویا علی محمد زاده سنندج . 077

 Jun 00 ,0109 ,10:30 0109319یما بارون اهواز دکتر ن. 079

 Jun 00 ,0109 ,10:30 113906دکترکاوه حاتمی کاهکش شاهین شهر . 076

 Jun 00 ,0109 ,10:30 019913دکتر رضا صمدپور همدان . 091

 Jun 00 ,0109 ,10:10 دکتر امیرمحمداحمدی کرج. 090

 Jun 00 ,0109 ,10:13 0103611دکتر مسعود شهرانی رشت . 090

 Jun 00 ,0109 ,10:19 0109990دکتر مسلم شهپاری ایذه . 093

 Jun 00 ,0109 ,13:13 1110دکتر داوود حسینی امل . 091

 Jun 00 ,0109 ,13:11 0103136دکترهدی حیرانی شیروان . 090

 Jun 00 ,0109 ,13:19 0109101دکتر الهام واعظی زابل . 099

 Jun 00 ,0109 ,13:11 011361درام کرمانشاه دکتر ماندانا پ. 097

 Jun 00 ,0109 ,13:01 601910196دکترآیدین شفیع پور ارومیه . 099

 Jun 00 ,0109 ,13:06 010919دکتر سهیل صالحی نمین تهران . 096
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 Jun 00 ,0109 ,11:10 110601دکتر مهدی قنبری سنقر . 061

 Jun 00 ,0109 ,11:17 0107113دکتر نسرین شبانی تهران . 060

 Jun 00 ,0109 ,11:03 010690دکتر حمید سیفی ارومیه . 060

 Jun 00 ,0109 ,11:00 محمد زارع کرمان. 063

 Jun 00 ,0109 ,11:09 010001دکتر بهزاد ایزدپور ارومیه . 061

 Jun 00 ,0109 ,11:09 0103031دکتر صابر ممقانی میاندواب . 060

 Jun 00 ,0109 ,11:07 111796کرمانشاه دکتر احسان صالحی . 069

 Jun 00 ,0109 ,11:30 0103613دکتر حامد سلیمان دهکردی شهرکرد . 067

 Jun 00 ,0109 ,11:31 0103030دکترکیانوش رعیت بین سلماس . 069

 Jun 00 ,0109 ,11:30 013303دکتررامین سعیدنیا بابلسر . 066

 Jun 00 ,0109 ,11:39 010000دکترکورش شکری کرمانشاه . 011

 Jun 00 ,0109 ,11:10 017109دکتر سمیرا صدر تهران . 010

 Jun 00 ,0109 ,11:19 0106107دکتر مصطفی طاهریان کرمانشاه . 010

 Jun 00 ,0109 ,11:03 0100006دکترسحرناز عنبری مشهد . 013

 Jun 00 ,0109 ,11:01 0100171دکترسید کمال الدین حسین زاده ثانی مشهد . 011

 Jun 00 ,0109 ,11:07 دکتر حامد طاهری اصفهان. 010

 Jun 00 ,0109 ,11:06 1731دکتر سعید ناموری کرمانشاه . 019

 Jun 00 ,0109 ,10:19 دکترزری شفیق محموداباد. 017

 Jun 00 ,0109 ,10:16 017900دکتر ثمین سمیعایی قزوین . 019

 Jun 00 ,0109 ,10:00 111176دکتر مسعود نوروزی اصفهان . 016

 Jun 00 ,0109 ,10:00 0109907دکترمرضیه رسولی اشکفتکی شهرکرد . 001

 Jun 00 ,0109 ,10:07 0100631دکترسارا نبوی آبیز مشهد . 000

 Jun 00 ,0109 ,10:01 0109100دکتر راضیه هاشمیان تهران . 000

 Jun 00 ,0109 ,10:30 019009دکترمحمدصادق گرامی تهران . 003

 Jun 00 ,0109 ,10:30 0109076هرا رحیمی کرمانشاه دکتر ز. 001

 Jun 00 ,0109 ,10:39 0100019دکتر مریم عاملی اهواز . 000

 Jun 00 ,0109 ,10:10 0103016دکتر فرهام توماج گرگان . 009

 Jun 00 ,0109 ,10:00 0100930دکترحسین کشاورز تاریخی تهران . 007

 Jun 00 ,0109 ,10:01 016611دکترمحمد رضا پاکباز تهران . 009

 Jun 00 ,0109 ,19:17 010700دکتر اکبر باقرزاده ارومیه . 006

 Jun 00 ,0109 ,19:00 010009دکترامیر ساوجبالغچى بانه . 001

 Jun 00 ,0109 ,19:01 016790دکتر رضا هداوند میرزاوه تهران . 000

 Jun 00 ,0109 ,19:09 0100311دکتر سعیده فرهمند مشهد . 000
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 Jun 00 ,0109 ,19:01 0101107دکتر فهیمه یادگار مازندران . 003

 Jun 00 ,0109 ,19:33 631930077دکتر نازگل کرمانیان بابل . 001

 Jun 00 ,0109 ,19:11 0100317دکترسهیال مرادی بیرجند . 000

 Jun 00 ,0109 ,19:03 0109990دکترشهاب حسنعلی تهران . 009

 Jun 00 ,0109 ,19:09 0103919مشهد دکتر زهره حیدری . 007

 Jun 00 ,0109 ,19:09 0100319دکترهادی اکبرپور سوره تبریز . 009

 Jun 00 ,0109 ,17:10 0100100دکترعلی صادقی مقدم جهرم . 006

 Jun 00 ,0109 ,17:11 0100930دکتر میثم روحی ماسال . 031

 Jun 00 ,0109 ,17:06 607606دکتر فاطمه سروش اهواز . 030

 Jun 00 ,0109 ,17:09 601301391دکتر الناز ایمانی مشهد . 030

 Jun 00 ,0109 ,17:09 0103090دکتر مارال شمس موالیی تهران . 033

 Jun 00 ,0109 ,17:37 0109067دکتربهروز وحدانی راد سمنان . 031

 Jun 00 ,0109 ,17:19 0101697دکتر سحر محسنی پارسا باغ ملک . 030

 Jun 00 ,0109 ,17:19 0100101دکترحسین زنگی قزوین . 039

 Jun 00 ,0109 ,17:19 019769دکتر مهری رعوفی تهران . 037

 Jun 00 ,0109 ,17:16 0100997دکتر علی لطیفی قزوین . 039

 Jun 00 ,0109 ,17:01 0101190نادررنگرز تهران . 036

 Jun 00 ,0109 ,19:11 0109036فر کرج  دکترمیترا مهران. 011

 Jun 00 ,0109 ,19:10 016990دکتر سمیه میرعارفین تهران . 010

 Jun 00 ,0109 ,19:19 0100190دکترآتنا منافعیان اهواز . 010

 Jun 00 ,0109 ,19:01 016309دکتر عادل بلوکی بوشهر . 013

 Jun 00 ,0109 ,19:03 0100010دکتر زهرا سهرابی تهران . 011

 Jun 00 ,0109 ,19:00 0103111شاهورانی سمنان دکترسیده الهام . 010

 Jun 00 ,0109 ,19:11 016911دکتروحید امیری راد کرمانشاه . 019

 Jun 00 ,0109 ,19:13 0103699دکترحمید رضا شلیانی کرمانشاه . 017

 Jun 00 ,0109 ,19:19 0100001دکتروحید فالحی کرمانشاه . 019

 Jun 00 ,0109 ,19:19 دکتر محسن کاخی سنندج. 016

 Jun 00 ,0109 ,19:19 0103919دکترمحسن وفایی ساالرپور خرم آباد . 001

 Jun 00 ,0109 ,19:09 0101011دکترامید کریمی کرمانشاه . 000

 Jun 00 ,0109 ,19:06 010017دکتر کاروان رحیم زاده پیرانشهر . 000

 Jun 00 ,0109 ,16:13 9100071دکترادریس نقدی کرمانشاه . 003

 Jun 00 ,0109 ,16:19 113701دکتراشکان فارسونی کرمانشاه . 001

 Jun 00 ,0109 ,16:00 0103099دکتر احمدجوهری قم . 000
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 Jun 00 ,0109 ,16:09 0100611دکتریاسر میرراجعی گیالن . 009

 Jun 00 ,0109 ,16:06 0100671دکترنیلوفر اجودی تهران . 007

 Jun 00 ,0109 ,16:07 0109039دکترمهدی زینلی یزد . 009

 Jun 00 ,0109 ,16:30 0107073دکتر کتایون کاظمی نهاوند . 006

 Jun 00 ,0109 ,16:31 019000دکتر مریم لطفی تهران . 091

 Jun 00 ,0109 ,16:31 010199دکتر رضا مهرنوش تهران . 090

 Jun 00 ,0109 ,16:30 110307دکترامیر شیخی فر کرمانشاه . 090

 Jun 00 ,0109 ,16:30 011337ترابی تنکابن  دکتر حسین. 093

 Jun 00 ,0109 ,16:39 010160دکتر حسام ساعی گرگان . 091

 Jun 00 ,0109 ,16:39 0100013دکترامیر امانی کرمانشاه . 090

 Jun 00 ,0109 ,16:39 113696دکترامیر منصوری کرمانشاه . 099

 Jun 00 ,0109 ,16:36 111977دکتربهروز جلیلیان کرمانشاه . 097

 Jun 00 ,0109 ,16:13 113731دکترجواد رشتیانی کرمانشاه . 099

 Jun 00 ,0109 ,16:17 0101301دکتر نازیال نصرالهی مرند . 096

 Jun 00 ,0109 ,16:17 610010010دکتر یاسین دانشور کرمانشاه . 071

 Jun 00 ,0109 ,16:19 0100003دکترمجتبی کیانی بیرجند . 070

 Jun 00 ,0109 ,16:01 016060دکترامید ربیعی فر تهران . 070

 Jun 00 ,0109 ,16:01 دکتر المیرا خزایی شیراز. 073

 Jun 00 ,0109 ,16:09 0100990دکترسید محمد امین حسینی شیراز . 071

 Jun 00 ,0109 ,01:11 631000009دکترحسانه السادات صالحی تهران . 070

 Jun 00 ,0109 ,01:01 631931160دکتر ارش رستمی نکا . 079

 Jun 00 ,0109 ,01:09 0106061دکتر زلیخا ططری گرگان . 077

 Jun 00 ,0109 ,01:03 019190دکتر وحید کربالیی کرج . 079

 Jun 00 ,0109 ,01:03 0100977دکترعلی مقدم کرمانشاه . 076

 Jun 00 ,0109 ,01:01 ملکان-دکترسینا ناصری ملکی آذربایجان شرقی. 091

 Jun 00 ,0109 ,01:01 017136دکترمحمد ساسانپور اصفهان . 090

 Jun 00 ,0109 ,01:01 دکتر مرضیه فائزی مشهد. 090

 Jun 00 ,0109 ,01:09 0103300دکتر ارین شطیفی گرگان . 093

 Jun 00 ,0109 ,01:06 0100301دکتر وفا سید محمودی مشهد . 091

 Jun 00 ,0109 ,01:30 6100911336دکتر بهناز رضایی شیرازی مشهد . 090

 Jun 00 ,0109 ,01:31 610010019دکتر محمدرضا افتخاری مشهد . 099

 Jun 00 ,0109 ,01:31 0100960دکترمینا خدادادی تهران . 097

 Jun 00 ,0109 ,01:39 دکتر مختار سابقی تبریز. 099
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 Jun 00 ,0109 ,01:37 دکترسید مسعود علویون قم. 096

 Jun 00 ,0109 ,01:36 0103901حمودی کرمانشاه دکتر ایوب م. 061

 Jun 00 ,0109 ,01:19 611910106دکتر حسین قاسم پور تهران . 060

 Jun 00 ,0109 ,01:19 630010191دکترمحمد ارشیا هاشمیان کرمانشاه . 060

 Jun 00 ,0109 ,01:16 دکتر سپیده اسفی اهواز. 063

 Jun 00 ,0109 ,01:16 601910100دکترلیلى منصورافشار ارومیه . 061

 Jun 00 ,0109 ,01:00 دکترعارف دلخوش تبریز. 060

 Jun 00 ,0109 ,00:10 دکتریونس ثقفی قم. 069

 Jun 00 ,0109 ,00:11 0101639دکتر مهران سپاهی سراوان . 067

 Jun 00 ,0109 ,00:03 011763دکتر جاوید المعی قزوین . 069

 Jun 00 ,0109 ,00:31 0106190تهران دکتر ملیسا پوردنیا . 066

 Jun 00 ,0109 ,00:30 61701100دکترساغر سعید کرمان . 311

 Jun 00 ,0109 ,00:33 دکتر انیتا معمار اهواز. 310

 Jun 00 ,0109 ,00:11 013709دکتر علی قشقایی کرمانشاه . 310

 Jun 00 ,0109 ,00:00 011110دکتررضا ذوالفقارپوری ارومیه . 313

 Jun 00 ,0109 ,00:09 0109399دکترفروغ ترازودار اهواز . 311

 Jun 00 ,0109 ,00:19 دکترسید محمد مهدی هاشمیان قم. 310

 Jun 00 ,0109 ,00:00 0100096دکترکسری صادقی زاده کرمانشاه . 319

 Jun 00 ,0109 ,00:09 631939060دکتر علی باقرزاده سنندج . 317

 Jun 00 ,0109 ,00:30 611033910ج دکتر امیرضا دوستیار کر. 319

 Jun 00 ,0109 ,00:30 0100090دکترعلی جلیلی تهران . 316

 Jun 00 ,0109 ,00:36 010397دکتر مهدی پیکانیان اصفهان . 301

 Jun 00 ,0109 ,00:11 010317دکترمجید گل کار اصفهان . 300

 Jun 00 ,0109 ,00:01 دکترسیدمهرشاد احرارای شیراز. 300

 Jun 00 ,0109 ,00:03 010993دکتر رضا طوایف تهران . 303

 Jun 00 ,0109 ,03:10 017636دکتر سعید لشکری تهران . 301

 Jun 00 ,0109 ,03:00 016139دکترآرش مسنن تهران . 300

 Jun 00 ,0109 ,03:09 0101077دکتر مریم مهراقا اهواز . 309

 Jun 00 ,0109 ,03:31 019900دکترفاطمه معمارزاده تهران . 307

 Jun 00 ,0109 ,03:10 961910101دکتر ندا محمدی کرمانشاه . 309

 Jun 00 ,0109 ,03:19 6100911031دکتر نگار حسن بیگی مشهد . 306

 Jun 00 ,0109 ,01:01 0100079دکتر سیدعلی میربهبانی گلستان . 301

 Jun 00 ,0109 ,01:00 0107710دکتر محمدرضا قربانی اصفهان . 300
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 Jun 00 ,0109 ,01:01 0103103دکترالهام فریدون پور شیراز  .300

 Jun 00 ,0109 ,01:00 دکتر هومن فرزین مشهد. 303

 Jun 00 ,0109 ,01:09 دکتر بهمن بیداریان بجنورد. 301

 Jun 00 ,0109 ,01:31 6391090109دکتراسما فخرآور تبریز . 300

 Jun 00 ,0109 ,01:30 01091دکتر طاهر مهاجر فر تهران . 309

 Jun 00 ,0109 ,01:33 111099دکتر ایمان محمدمرادی گنبد . 307

 Jun 00 ,0109 ,01:30 011116دکتر شمس الدین سرحدی شیراز . 309

 Jun 00 ,0109 ,01:39 961119709دکتر محسن قانع اردبیل . 306

 Jun 00 ,0109 ,01:11 016300دکتر نسیم سجاد المرد . 331

 Jun 00 ,0109 ,01:06 دکتر حامد بیرامی مشهد. 330

 Jun 00 ,0109 ,00:00 019000دکتراکرم کبیری اصفهان . 330

 Jun 00 ,0109 ,00:37 611000909دکترمهدی سعادتمند رودسر . 333

 Jun 00 ,0109 ,00:10 دکتر دانیال مصلحی فرد اهواز. 331

 Jun 00 ,0109 ,09:09 دکتر مینواحمدپور خوی. 330

 Jun 00 ,0109 ,09:07 6191090103دکتر ریحانه دارابی تبریز . 339

 Jun 00 ,0109 ,09:36 0109077دکتر ویدا موذی زاهدان . 337

 Jun 00 ,0109 ,09:10 019703افشین اسماعیلی اراک . 339

 Jun 00 ,0109 ,09:19 0100179دکترکریم عزیزی تهران . 336

 Jun 00 ,0109 ,09:19 916191دکترعابدین اشابی داالهو . 311

 Jun 00 ,0109 ,07:00 0109690دکتر عاطفی اردبیل . 310

 Jun 00 ,0109 ,07:30 019091دکترفائزه لطیفیان مشهد . 310

 Jun 00 ,0109 ,07:31 013001دکتر علی صادقی ارومیه . 313

 Jun 00 ,0109 ,07:30 911003دکتر بهمن لطافت رشت . 311

 Jun 00 ,0109 ,07:39 019009رومیه دکتر مریم مهرجویا ا. 310

 Jun 00 ,0109 ,07:39 0367دکتر سعید ملکی اشنویه . 319

 Jun 00 ,0109 ,07:01 917900دکتربنیامین صدیقی رشت . 317

 Jun 00 ,0109 ,09:17 010016دکترقنبرعلی ذبیحی مشهد . 319

 Jun 00 ,0109 ,09:07 0100706دکتر مریم ابریشمی تهران . 316

 Jun 00 ,0109 ,09:06 113339دکتر حبیب نسیمی شیراز . 301

 Jun 00 ,0109 ,09:00 110796دکتر زینب مرادی شیراز . 300

 Jun 00 ,0109 ,09:00 010906دکتراتوسا ابوالفتحی مقدم مشهد . 300

 Jun 00 ,0109 ,09:39 0109163دکترسیمین خلف دریس اهواز . 303

 Jun 00 ,0109 ,09:37 0100937دکترسپیده غفاری تهران . 301
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 Jun 00 ,0109 ,09:36 دکتر محسن عامری فظلی اردبیل. 300

 Jun 00 ,0109 ,09:13 016191دکتر زهرا ایزد خاستی اهواز . 309

 Jun 00 ,0109 ,09:17 دکتر لیال بوری ابفا همدان. 307

 Jun 00 ,0109 ,09:19 0109709دکترفاطمه هرمزی اهواز . 309

 Jun 00 ,0109 ,09:16 013013امین صحت نیشابور دکترر. 306

 Jun 00 ,0109 ,09:00 0101091دکترمهسا بابایی کرمانشاه . 391

 Jun 00 ,0109 ,09:00 0103960دکتر محمدفاروق شریفپور مهاباد . 390

 Jun 00 ,0109 ,09:07 011903دکترپریسا فرخ دوست رشت . 390

 Jun 00, 0109 ,09:06 دکتر زهرا فتحی کرمانشاه. 393

 Jun 00 ,0109 ,06:11 010010دکتر فهیمه یزدان پناه تهران . 391

 Jun 00 ,0109 ,06:10 019079دکتر سید مهدی هاشمی قزوین . 390

 Jun 00 ,0109 ,06:10 0109160دکتر رشید حکیمی نیشابور . 399

 Jun 00 ,0109 ,06:10 دکتر فرزاد کیشی زاده میاندواب. 397

 Jun 00 ,0109 ,06:16 0101190زهرا مشهدی قنبر زاهدان دکتز . 399

 Jun 00 ,0109 ,06:00 0103936دکتربرزو اصغرزاده آمل . 396

 Jun 00 ,0109 ,06:01 910030اصفهان i دکتر علی موسوی. 371

 Jun 00 ,0109 ,06:07 3007دکترعلیرضا سجای تهران . 370

 Jun 00 ,0109 ,06:00 0101076دکترمحسن وهار امل . 370

 Jun 00 ,0109 ,06:33 دکترروح انگیز محمودى تهران. 373

 Jun 00 ,0109 ,06:30 010600دکترعلی مناف زاده ارومیه . 371

 Jun 00 ,0109 ,06:10 0101101دکترپژمان عشریه قائمشهر . 370

 Jun 00 ,0109 ,06:03 003101مشهد   دکترجالل پیوندی  .379

 Jun 00 ,0109 ,06:01 0109006دکتر محسن رزمی اردبیل . 377

 Jun 00 ,0109 ,01:11 0100693دکترمحمد قلی پور بابل . 379

 Jun 00 ,0109 ,01:19 0101003دکتر امیر اشکان ارا سبزوار . 376

 Jun 00 ,0109 ,01:19 6000911791دکتراذین خدابخشی امل . 391

 Jun 00 ,0109 ,01:01 دکترمحمدرضا عطاری تبریز. 390

 Jun 00 ,0109 ,01:01 011091دکترمهرداد قدیمی تهران . 390

 Jun 00 ,0109 ,01:01 0101106دکتر زهرا بلوکی تهران . 393

 Jun 00 ,0109 ,01:00 0101719دکترامین پورمحمود تهران . 391

 Jun 00 ,0109 ,01:13 دکتر مرضیه همتیان سنندج. 390

 Jun 00 ,0109 ,01:11 016007دکترمحمد خادمی اصفهان . 399

 Jun 00 ,0109 ,01:19 019901دکترحمیدرضا چهرزاد تهران . 397
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 Jun 00 ,0109 ,01:06 016300دکترصفورا نیک مهر دزفول . 399

 Jun 00 ,0109 ,00:01 017019دکترمرتضی قاسم بگلو تبریز . 396

 Jun 00 ,0109 ,00:00 016009دکتر سمیل سامع ملکی تهران . 361

 Jun 00 ,0109 ,00:03 0100600ملکی تهران  دکتر علی سامع. 360

 Jun 00 ,0109 ,00:06 0103660دکتر احسان ویسی مشهد . 360

 Jun 00 ,0109 ,00:13 971دکتر انوربابایی جوانرود . 363

 Jun 00 ,0109 ,00:03 011909دکترخاطره موسویون دزفول . 361

 Jun 00 ,0109, 00:09 0107031دکترزهرا عبدالهی گنبدکاووس . 360

 Jun 00 ,0109 ,03:11 0100631دکترسارا نبوی آبیز مشهد . 369

 Jun 00 ,0109 ,03:00 611301137دکتر هلیا ازاد تهران . 367

 Jun 00 ,0109 ,03:10 601117333دکتر محمدرضا قجری تهران . 369

 Jun 03 ,0109 ,11:11 0100700دکترمحمد معمایی ساری . 366

 Jun 03 ,0109 ,11:01 010009ست تهران دکترمجتبی نادری دو. 111

 Jun 03 ,0109 ,10:01 0100900دکتر بهروز میهمن دوست ایالم . 110

 Jun 03 ,0109 ,13:37 016919دکتر صفورا خندان اهواز . 110

 Jun 03 ,0109 ,11:09 0100700دکتراحسان رشیدی کرمانشاه . 113

 Jun 03 ,0109 ,11:06 911760دکتر امنه حیرانی کرمانشاه . 111

 Jun 03 ,0109 ,11:00 110971دکترامیر آقایی کرمانشاه . 110

 Jun 03 ,0109 ,11:00 دکتر بهمن ازادی تهران. 119

 Jun 03 ,0109 ,10:13 911036دکترامیر حدیدی سنقر . 117

 Jun 03 ,0109 ,10:11 0101097دکتربرهان شاه ویسی کرمانشاه . 119

 Jun 03 ,0109 ,10:19 111119اسالم آباد  دکترجواد احمدی. 116

 Jun 03 ,0109 ,10:00 0109710دکتر محسن بازدار ایالم . 101

 Jun 03 ,0109 ,10:33 611376109دکتر شهاب ملکی اراک . 100

 Jun 03 ,0109 ,19:10 0101107دکتررضا نقوی مشهد . 100

 Jun 03 ,0109 ,19:00 0101701دکتر یلدا مهدوی شهری کرج . 103

 Jun 03 ,0109 ,19:37 6100911079دکترنرجس نامی مشهد . 101

 Jun 03 ,0109 ,17:00 0100190دکترمازیار معصومی مشهد . 100

 Jun 03 ,0109 ,17:03 0101199دکترآمنه مهرگان گنبد . 109

 Jun 03 ,0109 ,17:03 0100010دکترمحمد شیبانی گنبد . 107

 Jun 03 ,0109 ,17:09 0100176دکترفائزه عارفی تهران . 109

 Jun 03 ,0109 ,17:30 911111دکترمهرداد انتظاری هرسین . 106

 Jun 03 ,0109 ,17:33 110009دکترشهریار کرمانشاه کرمانشاه . 101
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 Jun 03 ,0109 ,17:36 0100007دکتر محمد امین مینایی ارومیه . 100

 Jun 03 ,0109 ,17:10 0101093دکتر امیرحسین توسلیان مشهد . 100

 Jun 03 ,0109 ,17:11 0101036دکتر ندا شریفی کرمان . 103

 Jun 03 ,0109 ,17:01 019903دکتر محمدرضا خانی کرج . 101

 Jun 03 ,0109 ,19:03 0100016دکترامیر زینالی ارومیه . 100

 Jun 03 ,0109 ,19:06 0103390دکتر میرحامد نیکنام جهرم . 109

 Jun 03 ,0109 ,19:33 0100366ا معماری شیراز دکتر سار. 107

 Jun 03 ,0109 ,19:37 010319دکتر موسی دسترنج تبریز . 109

 Jun 03 ,0109 ,16:16 630010119دکتر میالد اکبرزاده ساری . 106

 Jun 03 ,0109 ,16:00 013709دکترجهانگیر چراغی صحنه . 131

 Jun 03 ,0109 ,16:31 9100109دکترمصیب هدایتی کرمانشاه . 130

 Jun 03 ,0109 ,16:39 110000دکتردیاکو شاهمرادی کرمانشاه . 130

 Jun 03 ,0109 ,16:36 910106دکترجواد ظهورتبار کرمانشاه . 133

 Jun 03 ,0109 ,16:16 0101100دکتر باقرشکری تهران . 131

 Jun 03 ,0109 ,16:01 0101190دکتر فاطمه فرشادمهر دزفول . 130

 Jun 03 ,0109 ,01:11 0101031محمددرویش خادم اهواز دکتر . 139

 Jun 03 ,0109 ,01:10 0100090دکتر شهال قادری سنندج . 137

 Jun 03 ,0109 ,01:11 6333033دکترالناز بردبار شیراز . 139

 Jun 03 ,0109 ,00:10 6030710دکترسروش کریمی شیراز . 136

 Jun 03 ,0109 ,00:13 دکتر شهرام حقیقی شیراز. 111

 Jun 03 ,0109 ,00:19 0100177دکتر مهرداد موالیی مشهد . 110

 Jun 03 ,0109 ,00:19 011090دکتر نادر بختیاری تهران . 110

 Jun 03 ,0109 ,00:01 016790دکتر رضا هداوند تهران . 113

 Jun 03 ,0109 ,00:01 6131173دکترساناز ربانی شیرار . 111

 Jun 03 ,0109 ,00:00 611061101د زارعی شیراز دکترمسعو. 110

 Jun 03 ,0109 ,00:00 دکتر سکینه اسکندری شیراز. 119

 Jun 03 ,0109 ,00:01 961309793دکتراصغر زارع فارس،بیضا . 117

 Jun 03 ,0109 ,00:09 دکتر ملیکا رشیدی کیش. 119

 Jun 03 ,0109 ,00:09 601730090دکترپانیذ پوراشکان تبریز . 116

 Jun 03 ,0109 ,00:09 961309933دکتر امین موساالیی شیراز . 101

 Jun 03 ,0109 ,00:09 631931037دکترسعید امیری کازرون . 100

 Jun 03 ,0109 ,00:01 دکترمحمد اربابی مشهد. 100

 Jun 03 ,0109 ,00:01 دکتر کوروش سلطانی کازرون. 103
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 Jun 03 ,0109 ,00:06 631937936دکتر فرناز پوریا والی اصفهان . 101

 Jun 03 ,0109 ,00:10 دکتر مرتضی اهراری مشهد. 100

 Jun 03 ,0109 ,00:13 0101010دکتر مهرنوش مشاک کرج . 109

 Jun 03 ,0109 ,00:11 0100611دکتر علی کریمی شیراز . 107

 Jun 03 ,0109 ,00:16 دکترفاطمه اسماعیل لو تهران. 109

 Jun 03 ,0109 ,00:07 00000000مشهد دکتر مسعود رضایی . 106

 Jun 03 ,0109 ,00:00 دکتر مسعود روستایی شیراز. 191

 Jun 03 ,0109 ,00:39 دکتر علیرضا فاضلی تهران. 190

 Jun 03 ,0109 ,00:00 611039396دکترمحمد رضا یاریار شیراز . 190

 Jun 03 ,0109 ,03:17 019009دکتر حمید زارع ساری . 193

 Jun 03 ,0109 ,03:00 9691090100مونینا مهرگان گرگان دکتر . 191

 Jun 03 ,0109 ,03:01 6330970دکتر فاطمه اتش بار شیراز . 190

 Jun 03 ,0109 ,03:10 دکتر بهمن امیدی شیراز. 199

 Jun 03 ,0109 ,01:10 دکتر فرزاد موسی قوچان. 197

 Jun 03 ,0109 ,01:00 0103001دکترسلماز دستانی بوشهر . 199

 Jun 03 ,0109 ,01:07 309601سعید اخالقی دکتر تهران . 196

 Jun 03 ,0109 ,01:39 630010100دکتر نسترن پناهی کرج . 171

 Jun 03 ,0109 ,01:39 793139دکتر رضا یویی یزد . 170

 Jun 03 ,0109 ,01:37 دکترپویا میرعلی یزد. 170

 Jun 03 ,0109 ,00:19 610010133دکترمحمد امین نوری عال کرمانشاه . 173

 Jun 03 ,0109 ,00:30 0101601دکترایمان لسدی کرمانشاه . 171

 Jun 03 ,0109 ,00:31 دکتر محسن ابرومندی همدان. 170

 Jun 03 ,0109 ,00:11 دکترحجت زارع مشهد. 179

 Jun 03 ,0109 ,09:00 913979دکترعلی محمودی تهران . 177

 Jun 03 ,0109 ,09:00 010909دکتر بیت اهلل طالبی همدان . 179

 Jun 03 ,0109 ,09:00 دکتررضا پیغمبری مشهد. 176

 Jun 03 ,0109 ,09:01 011716دکترعلیرضا معماران گرگان . 191

 Jun 03 ,0109 ,09:36 دکتر مهدی کیان شاهین شهر. 190

 Jun 03 ,0109 ,09:10 630010139دکترپدرام خوش طینت رشت . 190

 Jun 03 ,0109 ,09:16 م نورانی مشهددکتر مهدی ناد. 193

 Jun 03 ,0109 ,09:01 631931609دکترفاطمه محمودی اشلقی کرج . 191

 Jun 03 ,0109 ,07:01 019060دکتر سید محمد علی خلفی قزوین . 190

 0100130دکتر سعید پورشهرام کرمان  199
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 Jun 03 ,0109 ,07:00 دکترحجتاله غزاله تهران. 197

 Jun 03 ,0109 ,07:31 0100996سلیمان جعفری نزاد مشهد دکتر . 199

 Jun 03 ,0109 ,07:17 0100010دکتر فرهاد بهرامی نیا قزوین . 196

 111090دکتر مختار صادقی زرین شهر . 161
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 مرکبات
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  تکذیب ورود لیموی قاچاق به بازارتکذیب ورود لیموی قاچاق به بازار/ / تولید نیم میلیون تن لیموترش در سال جاریتولید نیم میلیون تن لیموترش در سال جاری

تاکنون خبری مبنی بر ورود لیموی قاچاق در کشور گزارش نشده است و تولید نیم میلیون تن لیموترش در کشور جوابگوی نیاز 

وگو با خبرنگار  گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه.بودداخلی خواهد 

 .هزار تن برآورد کرد 011تا  101میزان تولید لیموترش در سال جاری ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

بازار و اوضاع نابسامان این محصول و افت شدید قیمت  پور درباره خبرهای منتشرشده درباره وجود لیموی قاچاق در ابوالقاسم حسن

 .ایم تاکنون خبری مبنی بر ورود لیموی قاچاق در کشور نداشته: گفت

محصول لیمو که : شود، افزود هزار تومان در بازار عرضه می 01اکنون لیموترش با قیمت هر کیلوگرم هشت تا  وی با بیان اینکه هم

رس و خارج از فصل هستند و فصل برداشت این محصول از اواخر تیرماه آغاز  های پیش ، لیموترشاکنون در بازار وجود دارد هم

گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی دلیل گرانی حال حاضر لیموترش را عرضه  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه.خواهد شد

 .ها کاهش خواهد یافت با آغاز فصل برداشت، قیمت تا یک ماه آینده: خارج از فصل و نوبرانه آن عنوان کرد و ادامه داد

پور با بیان اینکه دلیلی برای وجود همیشگی یک میوه در بازار وجود ندارد و هر محصول باید در فصل مختص به خود عرضه  حسن

 .شود، میزان تولید در کشور را جوابگوی نیاز داخلی عنوان کرد

نیز صورت گیرد، قاچاق لیموخشک است و ما در هر صورت مخالفت خود را با این  در حال حاضر اگر قاچاقی: وی خاطرنشان کرد

های هرمزگان، جنوب کرمان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد را از تولیدکنندگان  پور در پایان استان حسن.ایم امر اعالم کرده

 ./اصلی لیموترش در کشور برشمرد

/news/fa/ir.iana.www//:http30019D%/9%D%AA6%99%D6 
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 مرکبات
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: اریخ

  تدوین استاندارد آبلیمو، بدون همکاری انجمنتدوین استاندارد آبلیمو، بدون همکاری انجمن/ / فروشندفروشند  های آبلیموی تازه در داخل شهر اسانس میهای آبلیموی تازه در داخل شهر اسانس می  فروشگاهفروشگاه

های نظارتی با ورود به این  به همین دلیل ارگان. و اگرهای فراوانی همراه بوده است های اخیر با اما بحث فروش آبلیمو در سال

موضوع، در حال تدوین استاندارد جدید برای این محصول هستند، اما نمایندگان بخش خصوصی این صنعت معتقدند که سازمان 

 .کند استاندارد در این مقوله با آنها همکاری نمی

های نظارتی با ورود  به همین دلیل ارگان. های اخیر با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده است بحث فروش آبلیمو در سال

به این موضوع، در حال تدوین استاندارد جدید برای این محصول هستند، اما نمایندگان بخش خصوصی این صنعت 

 .کند معتقدند که سازمان استاندارد در این مقوله با آنها همکاری نمی

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو امروز در گفتدبیر ا

ویژه استاندارد، در تدوین استانداردها با انجمن مربوطه هماهنگ نبوده و نمایندگان آن را در این  های متولی به متأسفانه سازمان

 .دهد زمینه دخالت نمی

تدوین استانداردهای قبلی بیش از سه سال طول : شاهی، با اشاره به کارآمد نبودن استاندارد قبلی درباره آبلیمو، افزود یا جعفریرؤ

کشید و جلسات زیادی برای آن برگزار شد، اما بعد از حدود پنج ماه، متولیان بهداشتی، ناکارآمد بودن آن را قبول کردند و در 

 .نیامدنتیجه مصوباتش به کار 

به همین دلیل . در زمان تدوین استاندارد پیشین، نمایندگان و تولیدکنندگان بخش خصوصی حضور نداشتند: وی خاطرنشان کرد

مفاد آن نتوانست مشکالت این صنعت را حل کند، اما جالب اینجاست که متولیان این سازمان، باز هم برای تدوین استاندارد جدید، 

در حالی که استفاده از تجربه و علم تولیدکنندگان، بسیار . اساس تلقی کردند رده و دخالت انجمن را بیاشتباه قبلی را تکرار ک

 .ضروری است

ها باعث شد تولید زیرزمینی و غیراصولی افزایش یافته و مردم نسبت به تولیدات صنعتی  تدبیری شاهی، همین بی به گفته جعفری

 .شود های مجوزدار خالصه می های بهداشتی، در همین کارخانه بتدر حالی که تمام مراق. اعتماد شوند بی

های آبلیموی تازه در داخل شهر، در این راستا تقلب کرده  بیشتر فروشگاه: دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو معتقد است

 ./فروشند و به جای این محصول، به مردم اسانس می
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 مرکبات
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  درآمد قابل توجه باغداران برزیلی و اسپانیایی از صنعت مرکباتدرآمد قابل توجه باغداران برزیلی و اسپانیایی از صنعت مرکبات/ / زشت و زیبای بازار مرکبات در ایرانزشت و زیبای بازار مرکبات در ایران

تولیدشده با وجود کیفیت و کمیت مناسب ضایع شده و خسارت هنگفتی را به تولیدکنندگان های  ساالنه بخش قابل توجهی از میوه

 .کند کنندگان این محصول وارد می و عرضه

گرمسیری با اشاره به اینکه صنعت  های نیمه ، رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شمار  نبود صنایع تبدیلی و حمل و نقل در بخش مرکبات از کمبودهای این بخش به: د ندارد، گفتمرکبات در مازندران وجو

تواند ارزآوری،  این محصوالت می: محمدی، کیوی و مرکبات را از محصوالت مهم باغبانی در ایران نام برد و افزود مرتضی گل.رود می

 .ته باشنداشتغال و همچنین تأثیر مهمی در سالمت افراد جامعه داش

: میلیون تن مرکبات در جایگاه مناسبی قرار دارد، خاطرنشان کرد 140هزار تن کیوی و  311وی با بیان اینکه ایران با تولید حدود 

فروت و لیموشیرین و ارقام زینتی است و با توجه به اقلیم و آب  مرکبات تولیدشده مازندران شامل پرتقال، نارنگی، لیموترش، گریپ

مال کشور بخصوص استان مازندران، کیوی تولید شده و همچنین مرکبات دارای خصوصیات کیفی قابل توجهی در و هوای ش

 .مقایسه با ارقام وارداتی است

ویژه درباره مرکبات و همچنین در تعدادی از  در نظرسنجی از مردم درباره طعم، عطر و مزه ارقام وارداتی به: محمدی تصریح کرد گل

 .پسند هستند ها دارای ظاهری زیبا و مردم اند که این میوه کنندگان بارها اعالم کرده ، مصرفهای دیگر میوه

با توجه به جایگاه ایران در تولید این دو محصول در دنیا که در جایگاه پنجم : وی به جایگاه مرکبات در کشور اشاره کرد و ادامه داد

تواند در توسعه آن  ها در افزایش صادرات و ارزآوری این دو محصول می زیرساخترسد تقویت برخی از  نظر می و هفتم قرار دارد، به

دلیل عدم وجود انبارهای فنی و  به: گرمسیری یادآور شد های نیمه رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه.نقش مهمی داشته باشد

و نبود وسایل حمل و نقل دارای شرایط  گیری های آبمیوه آالت کارگاه استاندارد، کمبود صنایع تبدیلی و فرسوده شدن ماشین

بندی که یکی از نکات اساسی جهت صادرات محصوالت کشاورزی  مطلوب و استاندارد و همچنین عدم توجه ویژه به مسائل بسته

های تولید شده با وجود کیفیت و کمیت مناسب ضایع شده و خسارت هنگفتی را به  است، ساالنه بخش قابل توجهی از میوه

 .کند کنندگان این محصول وارد می نندگان و عرضهتولیدک

گذاری زیربنایی در بخش مرکبات حیاتی و ضروری است؛ در  سرمایه: گذاری در بخش مرکبات تأکید کرد محمدی درباره سرمایه گل

یع جانبی بازار و های تولید صنا های باالیی برخوردار است، مجموعه فعالیتکشورهایی که توسعه صادرات این محصوالت از موفقیت

 .تجارت به صورت یک مجموعه به نام صنعت مرکبات وجود دارد

توان به کشور برزیل و اسپانیا اشاره کرد که ساالنه درآمد قابل  ترین کشورهای دارای صنعت مرکبات می از موفق: وی اظهار داشت

 .شودتوجهی از صادرات آبمیوه و میوه تازه نصیب باغداران این کشورها می

تواند در افزایش صادرات و رقابت با  یکی از مواردی که می: محمدی درباره کاهش هزینه تولید در صادرات محصوالت گفت گل

های حمایتی در صادرات محصوالت است، از این رو با  تولیدکنندگان دنیا و همسایگان مطرح شود؛ کاهش هزینه تولید و سیاست

ای در افزایش و ارتقای محصوالت داشته  توانیم نقش ویژه محصول با محوریت دانش بنیان میهای تحقیقاتی و تولید  استفاده یافته

گرمسیری و حضور فعال  های نیمه های تحقیقاتی توسط پژوهشکده مرکبات و میوه وی با اشاره به اینکه بر اساس فعالیت.باشیم

این بخش پس از ارزیابی : ه وارد کشور شده است، افزودهای گذشت بخش خصوصی بسیاری از ارقام تجاری و مطرح در دنیا در سال

هایی  شود و یکی از اولویت های مرکبات معرفی و هرساله بر سطح این محصوالت افزوده می ها و مناسب بودن برای اقلیم ماندگاری
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شده و عاری از  اکیفیت و اصالحتوان اشاره کرد، جایگزینی ارقام ب شده می بندی که در حوزه باغداری مرکبات بر اساس برنامه زمان

 .ویروس به جای ارقام قدیمی و غیراقتصادی است

صورت عملی  اند و باغداران به یکی از مواردی که در کشورهای پیشروی مرکبات به آن دست یافته: محمدی خاطرنشان کرد گل

های تولید داشته  ند نقش بسزایی در کاهش هزینهتوا های نوین در عرصه تولیدات است که می آوری اند، استفاده از فن استفاده کرده

یکی از مواردی که در افزایش تولید محصول با کیفیت و کمیت مناسب و صادرات محصول نقش اساسی دارد، : وی ادامه داد.باشد

 ./های قوی و تخصصی و حمایت از آنها جهت این امر است های علمی و پژوهشی و تقویت اتحادیه حمایت از فعالیت

/news/fa/ir.iana.www//:http30003D%/9%B0%D9 
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 مرکبات
 فودپرس13۷5تیر ماه  2چهار شنبه 

  لیموترش را منجمد شده مصرف کنیدلیموترش را منجمد شده مصرف کنید

معدنی و حاوی مقدار زیادی اسید بوده که تقویت  لیموترش گنجی سرشار از ویتامنیها و مواد در میان مرکبات؛ <مواد غذایی

همه بخش های لیموترش قابل استفاده است واین بدان معناست که لیمو را باید با پوستش در .کننده سیستم ایمنی بدن است

درمانی آن قراردادن لیمو در یخچال روش بهداشتی است که به وسیله آن قدرت .آبمیوه گیری انداخته تا آب آن کامل گرفته شود

 .را افزایش می دهد وبا این روش قدرت شفا دهندگی لیمو ترش به شکل چشم گیری افزایش می یابد

 .منجمد کردن لیمو ترش خاصیت ضد سرطانی به آن می دهد

م و سه برابر بیشتر حاوی مواد معدنی روی، پتاسیم، منیزیوم، کلسی 01لیموترش سرشار از ویتامین ث است ، اما لیمو ترش یخ زده 

 .برابر حاوی ویتامینهای ای، آ و بی است

 .فالونوئیدها و لیمونات های موجود در لیمو فریزشده منبع دفاعی قدرتمندی ضد انواع تومورهای سرطانی است

 .از سوی دیگر اسید سیتریک عنصری برای تمیز کردن پوست است که خانمها به خوبی با آن آشنا هستند

 :یمو ترشبهترین روش منجمد کردن ل

 .عامل ضد سرطانی را در لیمو ثابت کرده است 00برخی پژوهشهای علمی مهم در انگلستان، وجود حدود 

 :توجه به این نکته ها ضروری است

بهتر است لیموترش پس از منجمد شدن استفاده شود زیرا با این عملیات خواص دارویی و به ویژه خاصیت ضد سرطانی آن و 

 .برابر افزایش می یابد 01دن، تقویت سیستم دفاعی ب

 .لیموترش را باید خوب بشویید و تمیز و خشک کنید، سپس آن را در یخچال داخل کیسه شفافی قرار دهید تا کامال منجمد شود

 .درصد حاوی ویتامین و مواد معدنی است، بگیرید 61پس از آن می توانید عصاره آن را بدون کندن پوست آن که 

 .موترش فریز شده را مانند پنیر رنده و برای تزیین غذا از آن استفاده کردهمچنین می توان لی

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http91a9a39013d01da09e 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۷۰/۵۰/۵۰:  تاریخ

  رسانی به عشایر در مناطق ییالقی استان تهران آغاز شدرسانی به عشایر در مناطق ییالقی استان تهران آغاز شد  همزمان با استقرار عشایر خدمتهمزمان با استقرار عشایر خدمت
همزمان : گفت( سردسیر)مدیر امور عشایراستان تهران با اشاره به استقرار جامعه تولید کننده عشایر این استان در مناطق ییالقی  

 . ولیدکننده آغاز شده استبا استقرار عشایرخدمت رسانی به این جامعه ت

به نقل از روابط عمومی امور عشایراستان تهران، سیروس نصیری در حاشیه بازدید از مناطق عشایری  خبرگزاری فارسبه گزارش 

فروردین ماه عشایراستان تهران کوچ بهاره خود را آغاز و پس از عبور از مناطق قشالقی  01از روز : حوزه الر استان تهران گفت

 .خردادماه به مناطق ییالقی استان تهران رسیدند 01در روز ( های راه میانه)بند  و مسیرهای میان( گرمسیر)

های  همزمان با استقرار عشایر در مناطق ییالقی خدماتی از جمله توزیع آرد، آبرسانی سیار و نصب سامانه: وی تاکید کرد

 .خورشیدی از جمله حمام و چراغ معابر خورشیدی در این مناطق انجام شده است

های بهداشتی و درمانی خبر داد و  چنین از آغاز عملیات واکسیناسیون دام عشایری و استقرار گروهمدیر امورعشایراستان تهران هم

کنند و برقراری شبکه ارتباطی تلفن همراه  های درمانی و بهداشتی با تجهیزات الزم پزشکی خدماتی به عشایر ارائه می گروه: گفت

 .نیز در مناطق ییالقی عشایری ایجاد شد

روز همزمان با زندگی به تولید  011کننده عشایری در مناطق ییالقی استان در زیر چادر به مدت   جامعه تولید :وی تصریح کرد

 .محصوالت خود مشغول هستند

شهریورماه در مناطق  00های قم، مرکزی، سمنان و البرز تا  عشایراستان تهران به همراه عشایر میهمان استان: نصیری بیان داشت

 .های شمیرانات، فیروزکوه و دماوند مستقر هستند شهرستان ییالقی از جمله

 .سازی و مرمت شد به گفته مدیر امورعشایراستان تهران همزمان با ورود عشایر کلیه معابر عبوری عشایر در مناطق ییالقی به

اطق ییالقی خدمات به منظور حمایت از این جامعه تولید کننده و برای کاهش سختی زندگی عشایری در من: وی تصریح کرد

 .یابد رسانی به این جامعه افزایش می

هزار تن عشایراستان تهران محصوالت دامی، پروتئینی، لبنی و کشاورزی تولید و  90در سال گذشته بیش از : نصیری تاکید کرد

 .افزایش یابد روانه بازار کرده و امسال تالش خواهیم کرد با برنامه ریزی مناسب میزان تولیدات عشایراستان تهران

 .حدود سه هزار خانوار عشایری در استان تهران زندگی می کنند

های ورامین، پاکدشت، پیشوا و ری به مناطق ییالقی از  کننده از مناطق قشالقی از جمله شهرستان در حال حاضر این جامعه تولید

 .کردند های خود کوچ های دماوند، فیروزکوه و شمیرانات به همراه دام جمله شهرستان

 .برند شهریورماه در مناطق سردسیر استان تهران به سر می 00این عشایر تا روز 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http03601110111719 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  های اعالمی است، نه اجباریهای اعالمی است، نه اجباری  دنبال قیمتدنبال قیمت  اتحادیه مرغداران گوشتی بهاتحادیه مرغداران گوشتی به/ / هم بریزیمهم بریزیم  خواهیم بازار را بهخواهیم بازار را به  نمینمی

در این میدان گوشت مرغ نیز . فلسفه وجودی میدان بهمن، چیزی نیست جز عرضه محصوالت مختلف کشاورزی به مشتریان

ضه درون شهری را برعهده دارند؛ بنابراین ساماندهی این بازار، برای درصد شبکه عر 91شود که حداقل  صورت عمده فروخته می به

 .رسد نظر می ها بسیار ضروری به تثبیت نرخ

قرار ": ، چندی پیش مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، به ایانا گفته بود(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تر با حضور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان  گذاری، هرچه سریع است برای تشکیل کمیته قیمت

 ".ای برگزار شود تا چند و چون این طرح مورد بررسی قرار گیرد میادین کشور، جلسه

داران، به این نتیجه رسیده بود که اغلب آنها از این  وگو با برخی غرفه ر ما با حضور در میدان بهمن و گفتدر همین راستا خبرنگا

طوری که یکی از آنها عنوان  به. گذاری را ندارند اتفاق رضایتی نداشته و معتقد بودند نمایندگان کمیته، توانایی اجبار برای قیمت

عالوه بر آن نظام عرضه و تقاضا، خود عاملی مهم . داری مستحق است اموال خود را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد هر غرفه": کرد

 ".تواند آن را نقض کند شود که کسی نمی گذاری محسوب می در قیمت

ای عملیاتی هستیم، نه به  دنبال رویه ما به: وگو با ایانا گفت ران مرغ گوشتی امروز در گفتبه همین منظور مدیرعامل اتحادیه مرغدا

 .هم ریختن بازار

در این زمینه به برگزاری جلسات متعدد و بررسی : ای تشکیل نشده، افزود محمدعلی کمالی، با اشاره به اینکه هنوز چنین کمیته

 .ستمسئله از جهات و زوایای گوناگون احتیاج ا

. درست مانند آنچه در محصوالت دیگر میدان اتفاق افتاده است. های اعالمی است، نه اجباری دنبال قیمت به گفته وی، اتحادیه به

داند که چه  کند و تا حدودی می در این صورت، فروشنده خود را در بازار، کور و گنگ احساس نمی. چیزی مثل بازار بورس ایران

 .زار نامبرده به یک نظم و انسجام کلی نیاز داردباید کرد؛ بنابراین با

ما از تشکیل : داران مبنی بر ایجاد سردخانه در میدان، نظری مثبت داشت و خاطرنشان کرد کمالی در پایان درباره درخواست غرفه

 ./کنیم سردخانه در این میدان حمایت می

/news/fa/ir.iana.www//:http30091D%/6%99%D6%90%DB%9C 
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http://www.iana.ir/fa/news/30908/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.iana.ir/fa/news/31246/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.iana.ir/fa/news/31246/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  جهانجهان  امنیت غذایی برای بزرگ ترین مصرف کننده نانامنیت غذایی برای بزرگ ترین مصرف کننده نان/ / ""قدرت سبزقدرت سبز""ایران در آستانه دستیابی به ایران در آستانه دستیابی به 

یکی از قدیمی ترین تولیدات دست بشر . غالت و فرآورده های آن به ویژه نان، غذای اصلی بسیاری از ملل دنیا را تشکیل می دهد

که هنوز هم مهم ترین ماده مورد استفاده است و ماده اولیه آن یعنی گندم، محصولی است که در هر فصل و هر ماهی از سال 

 .از آن در سرتاسر دنیا وجود دارد که تامین کننده غذای مردم در سرتاسر دنیاست کشت می شود و ارقام مختلفی

 :حمیده قاسمی -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

یکی از قدیمی ترین تولیدات دست بشر . غالت و فرآورده های آن به ویژه نان، غذای اصلی بسیاری از ملل دنیا را تشکیل می دهد

ماده مورد استفاده است و ماده اولیه آن یعنی گندم محصولی است که در هر فصل و هر ماهی از سال کشت که هنوز هم مهم ترین 

 .می شود و ارقام مختلفی از آن در سرتاسر دنیا وجود دارد که تامین کننده غذای مردم در سرتاسر دنیاست

اقتصادی و هم  قرار می گیرد و هم دارای قدرتارزش و اهمیت این ماده غذایی در حدی است که هم پایه ارزش نفت در جهان 

 .سیاسی است که آن را به یک محصول استراتژیک تبدیل کرده است  بعضا

ارزش کلیدی غالت به ویژه گندم، تولید کنندگان این محصوالت در سراسر جهان را به سمت تشکیل گروهی منسجم به نام 

 .ریم غذایی در اختیار دارندساخته است که اسلحه ای قوی به نام تح "قدرت سبز"

ایران با ثبت جهانی بزرگ ترین مصرف کننده نان در کتاب رکوردهای گینس، در جایگاهی است که باید امنیت غذایی خود را در 

 .برابر قدرت سبز و سایر قدرت های سلطه گر غذایی در سطح جهان حفظ نماید

ت مکانیزه و نگهداری آن در شرایط فیزیکی و زمانی مناسب تامین کننده کنترل تولید این ماده حیاتی، حفظ آن از آفات، برداش

 .امنیت غذایی یک کشور و چه بسا حفظ قدرت سیاسی آن در سطح جهانی است

اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از اجرای خرید تضمینی گندم، به جرات می توان گفت که این طرح، سیاستی درست در جهت 

 .گان و حفظ امنیت غذایی در تامین اصلی ترین ماده غذایی مصرفی بوده استحمایت از تولیدکنند

 01میلیارد تومان از از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون از کشاورزان  1611تن به ارزش میلیون  1اینک و پس از خرید حدود 

ید این محصول نسبت به مدت مشابه درصدی خر 09استان، حسن عباسی معروفان معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران از رشد 

گندم خریداری شده است که تاکنون سه هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی آن نیز به : سال قبل خبر می دهد و می گوید

 .شود زودی و با تامین تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز پرداخت می

این میزان : میلیون تن می گوید 01میلیون تا  640ز کشاورزان به بینی خرید تضمینی گندم ا عباسی معروفان در ادامه با پیش

 .درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد 01خرید نیز در صورت انجام از رشد 

با توجه به میزان ذخایر گندم و : معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران از عدم نیاز به واردات گندم خبر می دهد و یادآور می شود

 .ید تضمینی این محصول، نیازی به واردات آن نداریم و براساس دستور وزیر، واردات گندم تا اطالع ثانوی ممنوع استخر

آنچه که اکنون در خودکفایی تولید گندم رخ داده است، . این اتفاقات خوب، شرایط خوشایندی را برای امنیت غذایی ما رقم می زند

تواند در تامین سایر محصوالت غذایی به خصوص غالت برای محافظت بی قید و شرط از راه و رسم تجربه شده ای است که می 

میلیون شهروند ایرانی  91امنیت غذایی و شکل گیری هرچه بیشتر دفاع غذایی و اجرای پدافند غیر عامل در تامین زنجیره غذای 

 .است

/news/fa/ir.iana.www//:http30993D%/9%A7%DB%9D%C9%B0% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  الیحه افزایش حقوق محیط بانان خارج از نوبت بررسی می شودالیحه افزایش حقوق محیط بانان خارج از نوبت بررسی می شود

: بانان هرمزگانی تأکید کرد شورای اسالمی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با قاتالن محیطرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 

 .زیست به قدری باید افزایش یابد که هزینه سنگینی برای متخلفان داشته باشد جرایم متجاوزان به محیط

: بانان هرمزگانی تأکید کرد محیط رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با قاتالن

 .زیست به قدری باید افزایش یابد که هزینه سنگینی برای متخلفان داشته باشد جرایم متجاوزان به محیط

از مسئوالن امنیتی و قضایی کشور و استان هرمزگان درخواست "وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه  محمد شاعری در گفت علی

بانان هرمزگانی اقدام جدی کنند و گزارش اقدامات را به اطالع ملت ایران  نسبت به شناسایی قاتالن محیطکنیم شدیداً  می

زیست کشور جانباز  اند و تعداد زیادی هم در دفاع از حریم محیط بانان تاکنون به شهادت رسیده نفر از محیط 009: ، گفت"برسانند

 .بانان به عمل آورند ریزی کامل و حمایت جدی از محیط ئوالن کشور برنامهشرایط کنونی نیازمند این است که مس. اند شده

بانان صورت گیرد تا در مقابل شکارچیان متخلف و متجاوزان بتوانند مقاومت جدی  باید حمایت جدی از محیط: وی تاکید کرد

 .شندبنابراین باید تجهیزات الزم برای حفاظت از کیان محیط زیست کشور را داشته با. کنند

بانان کشور در  رسد در حال حاضر محیط به نظر می: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود

در این شرایط چند . یک شرایط خاص قرار دارند و باید فراهم کردن امکانات الزم برای آنها را در دستور کار جدی قرار دهیم

ل اینکه مجازات قاتالن به شدیدترین شکل صورت گیرد تا درس عبرتی برای متخلفان باشد و دوم توان ارائه کرد؛ او پیشنهاد می

 .ها را باال ببریم بانان فراهم کنیم و عملیات مراقبتی آن امکانات و تجهیزات کامل برای محیط

های هوشمند به  سیستم شده ضرورت دارد و های کنترل هوشمند در مناطق حفاظت به گفته شاعری، افزایش پایش و سیستم

همچنین باید جرایم متجاوزین به محیط زیست به قدری افزایش یابد که برای متخلفان . کند پیگیری حوادث ناگوار کمک می

 .هزینه سنگینی در پی داشته باشد

 بانان را ارائه دهد بانان و جنگل افزایش حقوق و حمایت از محیط  دولت الیحه

دولت : بانان نیز اظهار کرد و منابع طبیعی مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی محیط رئیس کمیسیون کشاورزی، آب

بانان را تنظیم کند و در قالب یک الیحه جامع به کمیسیون کشاورزی، آب و  بانان و جنگل الیحه افزایش حقوق و حمایت از محیط

به شرط اینکه دولت . یسیون قرار گیرد و به صحن مجلس ارائه شودمنابع طبیعی ارائه دهد تا خارج از نوبت در دستور کار این کم

باختن  بانان این الیحه را تنظیم و ارائه دهد تا بیش از این شاهد جان بانان و جنگل در اولین فرصت به منظور حمایت از محیط

ایت از این قشر که با حداقل حقوق و بانان کشورمان نباشیم و از سوی دیگر مجلس بتواند نقش خود را در حم بانان و جنگل محیط

 .کند بتواند وظیفه انقالبی خود را عملی کند مان حمایت می وضعیت نامناسب معیشتی از طبیعت و سرزمین

اولویت ما این است که کمیسیون محیط زیست تشکیل : شاعری همچنین درباره تشکیل کمیسیون محیط زیست در مجلس گفت

داخلی مجلس، عنوان محیط زیست را به   نامه ن مجلس رأی نیاورد، از طریق کمیسیون آییناگر این کمیسیون در صح. شود

 ./کنیم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اضافه می
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

  شودشود  المللی خوراک دام؛ طیور و آبزیان کشور برگزار میالمللی خوراک دام؛ طیور و آبزیان کشور برگزار می  دومین همایش و نمایشگاه بیندومین همایش و نمایشگاه بین

ترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی از  المللی خوراک دام طیور و آبزیان کشور با حضور مطرح دومین همایش و نمایشگاه بین

 .شود وگوی تهران برگزار می تا چهارم شهریورماه امسال در پارک گفتنام؛ دوم  کشورهای صاحب

ترین تولیدکنندگان داخلی و  المللی خوراک دام طیور و آبزیان کشور با حضور مطرح دومین همایش و نمایشگاه بین

 .دشو وگوی تهران برگزار می نام؛ دوم تا چهارم شهریورماه امسال در پارک گفت خارجی از کشورهای صاحب

، در سالی که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام دارد و مسئوالن دائم بر استفاده (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای دارند؛  کنند و از سویی دیگر به تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب نگاه ویژه های مختلف تأکید می از دانش فنی در حوزه

صوالت دام و طیور هم از این قاعده مستثنی نیستند و همواره بر تولید محصول؛ با کیفیت و قیمت مناسب تأکید فعاالن حوزه مح

درصدی را دارد؛ ایجاد بستری مناسب برای حضور  71از آنجا که هزینه خوراک در تولید محصوالت پروتئینی دامی، سهم .دارند

 .همه فعاالن این صنعت؛ امری ضروری است

توانند با شرکت در یک گردهمایی علمی و اقتصادی، عالوه بر تبادل  ق شدن این هدف، همه فعاالن این صنعت میبرای محق

این امر مهم؛ با . اطالعات، از آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژیک در زمینه خوراک دام و طیور و آبزیان هم مطلع شوند

محقق  iranfeed Expo 0100المللی خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با عنوان  برگزاری نخستین دوره همایش و نمایشگاه بین

های مطرح داخلی و  در نخستین دوره این همایش و نمایشگاه؛ حضور متخصصان، اساتید دانشگاه و کارشناسان از شرکت.شد

نندگان خوراک دام ،دامداران و مرغداران گویی به نیاز تولیدک وری و پاسخ خارجی باعث شد؛ شرایط بسیار مناسبی برای بهبود بهره

حضور در این نمایشگاه و همایش باعث شد متخصصان و تولیدکنندگان از آخرین دستاوردهای علمی، فنی و تکنولوژیک .ایجاد شود

 .اهد داشترسانی اثرات مثبتی در حوزه تولید خو طور حتم؛ این اطالع در حوزه صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان آگاه شوند و به

ترین  اکنون در نخستین سال پساتحریم؛ دومین همایش و نمایشگاه خوراک دام و طیور و آبزیان کشور با حضور چشمگیر مطرح

نام؛ دوم تا چهارم شهریورماه امسال در محل دائمی نمایشگاه تخصصی  تولیدکنندگان داخلی و خارجی از کشورهای صاحب

 .شود وگو؛ برگزار می گفتشهرداری تهران واقع در بوستان 

همایش علمی و کاربردی  00المللی خوراک دام و طیور و آبزیان کشور؛  روزه؛ دومین همایش و نمایشگاه بین همزمان با برپایی سه

 .شود با حضور سخنرانان، کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی برگزار می

شرکت  99با حضور  63ماه سال  دی 00تا  03طیور و آبزیان کشور  المللی خوراک دام نخستین دوره همایش و نمایشگاه بین

عنوان سمینار تخصصی  00همزمان با برپایی نخستین دوره این نمایشگاه؛ . داخلی و خارجی در سالن حجاب تهران برگزار شده بود

 ./المللی ارائه شد با حضور سخنرانان بین
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵1: تاریخ

حضور کشورهای حضور کشورهای / / شودشود  تنها نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی حالل جهان در ایران برگزار میتنها نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی حالل جهان در ایران برگزار می

  نام صنایع گوشتی در تهراننام صنایع گوشتی در تهران  صاحبصاحب

و تنها نمایشگاه محصوالت پروتئینی  MeatEX المللی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته تخصصی و بیننخستین نمایشگاه 

 .شود المللی تهران برگزار می های بین ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه آبان 09تا  00خاورمیانه 

و تنها نمایشگاه محصوالت  MeatEXالمللی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته  نخستین نمایشگاه تخصصی و بین

 .شود المللی تهران برگزار می های بین ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه آبان ٠8تا  ٠1پروتئینی خاورمیانه 

این : های گوشتی با اعالم این خبر گفت ، دبیر انجمن صنفی صنایع فرآورده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  گذاری خارجی و ورود فناوری های گوشتی و محصوالت پروتئینی و جذب سرمایه منظور توسعه صادرات فرآورده بهنمایشگاه 

 .شود نوین برگزار می

 .تواند ایران را به هاب تجارت محصوالت پروتئینی در منطقه خلیج فارس تبدیل کند این نمایشگاه می: مجید افالکی افزود

های  میلیون دالر صادرات فرآورده 9تا  740در سال گذشته : های گوشتی ادامه داد سیل صادرات فرآوردهوی با اشاره به توان پتان

گوشتی به کشورهای عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر شده که امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه، 

 .ابدهای گوشتی به عدد قابل قبولی افزایش ی صادرات فرآورده

 63های گوشتی در کشور تولید شده که این رقم نسب به سال  هزار تن انواع فرآورده 161طی سال گذشته : افالکی خاطرنشان کرد

 .گونه افزایشی نداشته است هیچ

 تنها نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی حالل جهان در ایران

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای صنایع گوشتی : اظهار داشت نیز طی سخنانی MeatEXدر ادامه این نشست، مدیر نمایشگاه 

 .مند شوند آالت و فناوری روز دنیا نیز بهره ایران است تا ضمن توسعه صادرات بتوانند از ماشین

و ها  شرکت: هرمز مهبد با اشاره به اینکه این نمایشگاه تنها نمایشگاه تخصصی محصوالت پروتئینی حالل جهان است، تصریح کرد

توانند ضمن ورود به بازار خاورمیانه به بازار بزرگ تجارت  های گوشتی با حضور در این نمایشگاه می تجار صنعت فرآورده

 .های حالل کشورهای اسالمی نیز دسترسی پیدا کنند فرآورده

 07ها  ه که سهم خارجیدرصد فضای نمایشگاه به فروش رفت 73تاکنون : کنندگان در نمایشگاه نیز یادآور شد وی درباره شرکت

 .هایی از استرالیا، نیوزیلند، آلمان، فرانسه، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه و فنالند حضورشان قطعی شده است درصد است و شرکت

های  درباره معرفی این نمایشگاه به شرکت MeatEXالمللی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته  مدیر نمایشگاه تخصصی و بین

ها معرفی  های خاص این نمایشگاه به خارجی در سمینارهای مختلفی از جمله در فرانکفورت و استانبول ویژگی: کید کردخارجی تأ

که این نمایشگاه مورد تأیید وزارت اقتصاد کشور ترکیه قرار گرفته و تجار و تولیدکنندگان این کشور برای حضور در  طوری شده، به

 .گیرند ارانه میاین نمایشگاه از این وزارتخانه ی

که سازمان دام و طیور استرالیا و مترادف با سازمان دامپزشکی ایران است نیز ازجمله  MLAبه گفته مهبد، سازمان 

 .کنندگان این نمایشگاه است شرکت

بر ایفا و ای از ایران در نمایشگاه معت وی ایده اولیه تشکیل برگزاری این نمایشگاه تخصصی را استقبال و بازخورد حضور غرفه

 .فرانکفورت عنوان کرد
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آالت،  که در بخش صنعت ماشین طوری الزم به ذکر است، این نمایشگاه به دو بخش اصلی صنعت و محصول تقسیم شده است، به

 .شود بندی، توزیع، انبارداری و فروش محصوالت پروتئینی را شامل می فناوری و اتوماسیون مرتبط با تولید، فرآوری، بسته

شود و اتاق  های گوشتی ایران برگزار می و با حمایت معنوی انجمن صنایع فرآورده "تجارت فراسو"ایشگاه توسط هلدینگ این نم

های خام دامی، سازمان دامپزشکی کشور و انجمن کارفرمایی صنعت و  بازرگانی و صنایع ایران و آلمان، انجمن واردکنندگان فرآورده

 ./ن حامیان این نمایشگاه حضور دارندبندی مواد پروتئینی به عنوا بسته

/news/fa/ir.iana.www//:http30007D%/9%D%AA6%99%D6 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 13۷۰تیر  ۵۹: تاریخ

  محصوالت کشاورزی را به همراه داردمحصوالت کشاورزی را به همراه داردافزایش بهره وری کیفیت افزایش بهره وری کیفیت 

افزایش بهره وری ضمن ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان کاهش :رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی منابع طبیعی گفت

 .هزینه های تولید و افزایش کیفیت را به همراه دارد

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛با خبرنگار  احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی منابع طبیعی در گفتگو

برنامه های دولت از جمله وزارت جهاد کشاورزی در راستای : اشاره به اقدامات افزایش بهره وری بخش کشاورزی اظهار داشت

تولیدکنندگان از جمله بذور اصالح شده، ماشین آالت و نهاده های مورد نیاز افزایش بهره وری بر این است که تسهیالت مورد نیاز 

 .را به موقع دراختیار کشاورزان قرار دهد

همه ساله دولت اعتبارات قابل توجهی را : و تاثیر آن در افزایش بهره وری گفت وی با اشاره به باال بردن سطح دانش تولیدکنندگان 

اص می دهد که اگر به جای این امر به ضریب دانش بیشتر توجه کند امکان استفاده حداکثری از به بهبود وضعیت کشاورزی اختص

کبیری با اشاره به برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی در راستای افزایش بهره وری .ظرفیت های تولید افزایش می یابد

زمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موجب شده که برگزاری اولین المپیاد بهره وری بخش کشاورزی در سا: بیان کرد

مقوله افزایش عملکرد و بهره وری مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد تا بتوانیم از ظرفیت های موجود حداکثر بهره وری را داشته 

در کمیت و کیفیت محصول بیان رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی منابع طبیعی با اشاره به تاثیر افزایش بهره وری .باشیم

افزایش بهره وری ضمن ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان کاهش هزینه های تولید را به دنبال افزایش تولید محصول به : کرد

 افزایش بهره وری نیز کیفیت محصوالت تولیدی را رقابت پذیر می کند از این رو الزم است که این: کبیری تصریح کرد.همراه دارد

 .امر از جهات مختلفی مورد توجه قرار گیرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http0990097D%/9%A7%D6%90% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - ۵1/۵4/13۷5: تاریخ خبر

  عرضه طیور زنده در حاشیه شهرها و خیابان ها ممنوع است عرضه طیور زنده در حاشیه شهرها و خیابان ها ممنوع است 

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور هشدار  -ایرنا -تهران

 . داد، عرضه دوره گردی طیور زنده باعث انتقال بیماری های پرندگان قابل انتقال به انسان می شود و ممنوع است

با توجه به شروع فصل تابستان و : گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان دامپزشکی کشور، فرشاد زین العابدین طهرانی افزود به

تعطیلی مدارس تمایل مردم به خرید انواع طیور افزایش می یابد و عرضه دوره گردی طیور که بعضی آلوده به بیماری های قابل 

 .طراتی در پی داردانتقال به انسان نیز هستند، مخا

بنابراین از عموم مردم تقاضا می شود از خرید انواع طیور که دوره گردان عرضه می کنند به طور جدی خودداری : وی اظهار داشت

وی تاکید کرد، عرضه انواع طیور در حاشیه شهرها و خیابان ها غیر مجاز بوده و این امر منجر به انتقال بیماری های طیور به .کنند

 .ه آن دسته که قابلیت انتقال به انسان دارند، می شودویژ

سازمان دامپزشکی کشور از مردم و بهره برداران تقاضا دارد هر گونه تلفات غیر عادی پرندگان را در اولین : طهرانی تصریح کرد

جهت  0000به شماره فرصت به نزدیک ترین مرکز دامپزشکی و یا با تلفن ارتباطات مردمی ادارات کل دامپزشکی استان ها 

میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید و بخش عمده آن به مصرف داخلی  0به گزارش ایرنا، سالیانه بیش از .پیگیری گزارش دهند

 .و بخشی به کشورهای همسایه صادر می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http90000003/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - ۵6/۵4/13۷5: تاریخ خبر

    **محمدمسعود تجریشیمحمدمسعود تجریشی  --ها را با عینک پول نبینیمها را با عینک پول نبینیم  احیای دریاچهاحیای دریاچه

حل با کمترین هزینه  زیستی، باید احیا بشود اما اینکه کدام راه  دریاچه ارومیه در ادبیات اقتصاد محیط -ایرنا -تهران

 . رسد جای بحث دارد به نتیجه می ترین مدت و کوتاه

 . شناسی خشک شدن این دریاچه بررسی کنیم توانیم در قالب آسیب اقتصادی بودن احیای دریاچه ارومیه را می

های میاندوآب یک بار به من گفت همانطور که حوض سلطان یا گاوخونی خشک شد، دریاچه ارومیه هم خشک  یکی از نماینده

ها در سایر نقاط هیچ پیامد خاصی ندارد پس این هم اگر خشک بشود، اتفاقی  که خشک شدن دریاچه منطق او این بود. بشود

توانیم بفهمیم بود یا نبود آن چقدر بر  هر اکوسیستمی، کارکردی دارد و اگر این کارکرد را به عدد و رقم تبدیل کنیم می. افتد نمی

ه خشک شد نخستین اتفاقی که افتاد این بود که بسیاری از مناطق آبریز که که دریاچ پارسال زمانی.گذارد اقتصاد محلی تاثیر می

ها این  پس یکی از آثار خشک شدن دریاچه. درجه رسیدند11کردند به باالی  درجه را تجربه نمی30تا  31هیچگاه دمای باالی 

 . شود است که باعث افزایش دمای محلی می

به اقتصاد تبدیل کنیم یعنی شما در گذشته برای نمونه کولر نداشتید اما حاال باید  حال اگر بخواهیم این افزایش دمای محلی را

روز طول کشید تا موفق شدم کولر تهیه کنم؛ یعنی همه برای  11گفت پارسال در تبریز  یکی از همکاران می. کولر داشته باشید

را با ( اگر آبی یا گازی باشد)ارد و هم مصرف آب یا برق ای د به هر حال این کولر هم خودش هزینه. خرید کولر هجوم آورده بودند

 .شود نیاز شما به آب افزایش پیدا کند به عالوه افزایش دما به طور اتوماتیک باعث می. خود دارد

در سه در گذشته در حوزه آبریز، سرمازدگی نبود اما این مساله . کند در برخی دیگر از نقاط آبریز، دمای حداقل نیز کاهش پیدا می

به این ترتیب به لحاظ اقتصادی، . این هم یعنی خسارت، مصرف بیشتر گاز برای گرم کردن. تا چهار سال اخیر اتفاق افتاده است

 .های بسیاری را به بار بیاورد تواند خسارت تعدیل دما یکی از کارکردهای دریاچه است که نبود آن می

 99بتازگی در پژوهشی مربوط به جزایر اسالمی که داخل دریاچه قرار دارند، . شود کارکرد دیگر دریاچه به آثار بهداشتی مربوط می

آموزان انجام دادیم؛ یعنی سه بار در  در سه ماه از سال، آزمایش ریه را روی این دانش. سال بررسی شدند 03آموز هشت تا  دانش

ها نشان داد سه نفر از این  پذیر نیستند اما نتایج آزمایش سال در واقع اصال آسیب 03سنین هشت تا . دادند روز تست ریه انجام می

 . سالگی برسند و به طور قطعی از بین خواهند رفت 09ای کامال گرفته داشتند یعنی امکان ندارد به سن  نفر ریه 99

از غبار ناشی از خس سینه داشتند که به عبارتی حاصل گرفتگی مجرای ریه آنان بود که  آموزان خس درصد از این دانش31حدود 

 . این دسته نیز در آینده دچار آسم خواهند شد. خشک شدن دریاچه ایجاد می شد

حاال اگر بخواهیم این را به عدد و رقم تبدیل . توانند به خواب بروند ها نیز نمی درصد آنان مشکل حادی دارند که شب00حدود 

هایی دارند؛ همچنین برای اینکه اقتصاد ملی بتواند از آنان  هزینه کنیم، این افراد برای اینکه دوران مداوای خود را طی کنند

 .مند بشود عدد بزرگی برای نظام خواهد بود بهره

شود فقط مربوط به  کردند فشاری که از غبار ناشی می حاال برویم به سوی شرق و غرب دریاچه ارومیه؛ در گذشته افراد تصور می

در منطقه جبل که پادگانی . اند در غرب دریاچه نیز این اتفاق ها در حال رخ دادن است شرق دریاچه است اما اکنون متوجه شده

پس آثار بهداشتی که از گرد و . رود های روان به سوی شرق نیست بلکه به سوی غرب می نیز در نزدیک آن قرار دارد، حرکت شن

خشک شدن دریاچه باعث شده است . ه حاکم استشود، هم در غرب و هم در شرق دریاچ غبار بلند شده از دریاچه ناشی می

ناگهان شاهد غبارهایی هستید که از بادهای محلی ناشی می شود و همه  03یا  00های  در ساعت. بادهای محلی شکل بگیرد
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ی بسیاری ها پس به لحاظ بهداشتی اگر آثار اقتصادی آن را در نظر بگیرید، هزینه. دهد الشعاع خود قرار می حاشیه دریاچه را تحت

ما در شرق دریاچه و در . پذیرند سال به باال و زیر چهار سال کامال آسیب 70افراد . را برای مردم منطقه به دنبال خواهد داشت

مشکل دیگری که عواقب اقتصادی به دنبال خواهد داشت و اکنون در شرق منطقه دریاچه .تبریز با افزایش فشار خون روبروییم

 . کند نشیند و همه آنها را خشک می نمک روی درختان می. آنیم، خشک شدن درختان استارومیه به وفور شاهد 

از طرفی زنبور . کند های زیرزمینی راه پیدا می شود به آب های این منطقه در حال شور شدن است؛ نمکی که با آب ترکیب می خاک

تواند آثار اقتصادی  همه این موارد نیز می. و درختی نیست شود زیرا به درخت نیاز دارد عسل به طور تدریجی از این منطقه محو می

همان . به لحاظ صنعتی، هم اکنون تاسیسات صنعتی در شرق دریاچه دچار خوردگی شده است.وحشتناکی را به همراه داشته باشد

 . کند نشیند و فرایند خوردگی را آغاز می ها می ها و ماشین نمکی که بلند شده است روی سوله

شود، همگی رقمی  ر همه این موارد را روی هم بگذارید، به لحاظ بهداشتی، تعدیل و تلطیف دما و انرژی که مصرف میپس اگ

آمدند اما اکنون دیگر جایی  در کنار آن، در گذشته شمار زیادی از مردم برای تفریح به این تفرجگاه می. کند نجومی را ایجاد می

دهد و اگر این کارکردها نباشد  ها را انجام می ای از فعالیت ه کارکردی دارد که طیف گستردهپس این دریاچ. نیست که به آن بیایند

 .گذارد، همان چیزی که ما به طور عادی به آن توجه کافی نداریم بیشترین اثر را روی اقتصاد می

یاچه ارومیه حتما باید احیا بشود، در غیر توانیم قاطعانه اعالم کنیم در پس اگر بخواهیم به لحاظ عدد و رقم این را تعبیر کنیم می

 . این صورت این آثار اقتصادی و جابجایی جمعیتی هزاران میلیارد دالر هزینه در پی خواهد داشت

کنیم که نسبت به  سال آینده صحبت می 00تا  01همچنین اکنون ما در مورد هفت میلیارد دالر برای احیای دریاچه تا 

سال پیش به داد دریاچه رسیده بودیم، هزینه  01اگر . رد کرده و وارد خواهد کرد، عدد کالنی نیستهایی که تاکنون وا خسارت

 .سال دیگر به تاخیر بیفتد دیگر ممکن نخواهد بود 01اگر اقدام ها . چندانی نداشت و به زحمت چندانی نیاز نبود

یعنی مباحث . وجود ندارد« سود به هزینه»یچگاه نگاه زیستی ه اما در کنار همه این مباحث، در ادبیات غرب و اقتصاد محیط 

 . شود سنجیده می( صرفه به مقرون) Cost efficiency بر اساس Benefit and Cost محیطی به جای زیست

یک ترین مدت منتج به نتیجه خواهد شد؟ این  به این ترتیب دریاچه باید احیا بشود، اما کدام راهکار با کمترین هزینه و در کوتاه

 .رویم محیطی نگاه کنیم به طور معمول به خطا می پس اگر با عینک پول به مسائل زیست. اصل خواهد بود

 پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران -ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه مدیر دفتر برنامه* 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 13۷5تیر ماه  6یک شنبه 

  جمهور به فعاالن اقتصادیجمهور به فعاالن اقتصادی  جدید رئیسجدید رئیس    وعدهوعده22جزئیات جزئیات 

بعد از مراسم افطار، رئیس دولت : فعاالن اقتصادی اشاره کرد و گفتجمهور با  رئیس اتاق ایران به ضیافت افطار شنبه شب رئیس

در این ضیافت که : پور درباره این افطاری و حواشی آن گفت محسن جالل .قول دادند دو خواسته بخش خصوصی را پیگیری کنند

یات نمایندگان پارلمان بخش های فعاالن اقتصادی و اعضای ه جمهور پای صحبت با چاشنی تحلیل مسائل روز همراه بود، رئیس

در دیدار با روحانی ابتدا از شورای : وی با بیان اینکه بعد از مراسم افطار، دو قول از رئیس دولت گرفتیم، ادامه داد.خصوصی نشست

ب نیا جمهور در سخنرانی خود به طرح مسائل در شورای گفتگو اشاره کرد، من نیز ضمن تشکر از طی از آنجا که رئیس. گفتگو گفتم

های شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، از رئیس جمهور  به دلیل حضور منظم در نشست( وزیر امور اقتصادی و دارایی)

رئیس جمهور نیز قول . های شورا را جدی بگیرند و به طور مرتب شرکت کنند خواستم به دیگر وزیران نیز تأکید کند که نشست

در این دیدار همچنین برخی حاضران در جلسه خواستار اجازه : رئیس اتاق ایران افزود.شدداد در این زمینه تأکید جدی داشته با

 .انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ بخش خصوصی شدند

شخصا این موضوع »: رئیس جمهور پس از صحبتی کوتاه با جهانگیری و طیب نیا، تحقق آن را ممکن دانست و گفت: وی ادامه داد

 .«کنم؛ بهتر است هرچه زودتر مقدمات انجام این کار فراهم شود می را پی گیری

ها توسط عرضه انواع اوراق مشارکت، تأمین می  وقتی توضیح دادم که در صورت انتشار این اوراق، نیاز مالی شرکت: پور افزود جالل

 .جمهور قول پیگیری جدی داد های کوچک و متوسط اختصاص داده شود، رئیس ها می تواند به شرکت شود و منابع بانک

تورم با : رقمی شدن نرخ تورم، گفت براساس این گزارش، رئیس اتاق ایران در سخنرانی خود در این ضیافت افطاری با توجه به تک

 .برای خروج از رکود نیز به چنین اراده و راه حلی نیاز است. اراده سیاسی و راه حل اقتصادی حل شد

های  اکنون زمان آن رسیده که اولویت. های اصالحی بعدی است کاهش تورم شرط الزم برای برداشتن قدم: رئیس اتاق ایران افزود

 .اصالحات اقتصادی برای به دست آوردن رشد اقتصادی باال، ایجاد اشتغال و کاهش فقر مشخص شود

همه فعاالن اقتصادی، کارآفرینان، : کردحسن روحانی رئیس جمهور شنبه شب در ضیافت افطار با فعاالن عرصه اقتصاد کشور تاکید 

 .ها در کنار دولت، باید دست به دست هم دهند و برای افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال تالش کنند اصناف و بانک

کارآفرینان و بخش : ویژه در منطقه، گفت وی با تاکید بر ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای ثابت هدف به

ضروری است یک بخش از تولید داخلی کشور مختص . صوصی می توانند موتور صادرات غیر نفتی در کشور را به حرکت در آورندخ

موتور قوی بخش غیردولتی می تواند »رئیس جمهور با تاکید بر اینکه .صادرات باشد و تالش شود تا بازارهای هدف ثابت بیابیم

دولت همه تالش خود را برای کاستن از مقررات دست و پا گیر، ایجاد فضای رقابتی : گفت، «اقتصاد و جامعه را به حرکت درآورد

 .کار گرفته است و اینها کمک شایانی به تولید کشور خواهد کرد بدون رانت و جلوگیری از قاچاق کاالها به

=Id?aspx.Post/ir.foodpress//:http0e9097e01 
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 نهاده 
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵2: تاریخ

  میلیون پیاز و نشاء زینتی به کشورمیلیون پیاز و نشاء زینتی به کشور  1۰1۰واردات ساالنه واردات ساالنه / / ای واردات نهال پابرجاستای واردات نهال پابرجاست  مجوزهای قرنطینهمجوزهای قرنطینه

با ابالغیه جدید  های مختلف بود آن دسته از مجوزهای دست و پاگیری که در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی در بخش

 .ای همچنان پابرجاست مقام وزیر جهاد کشاورزی لغو شده، اما مجوزهای قرنطینه قائم

درباره لغو ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر قرنطینه گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت

مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور  های تکثیری از سوی مهرفرد، قائم و انداممجوزهای غیرضروری و دست و پاگیر واردات نهال 

ای همچنان پابرجاست و حذف مجوزهای غیرضروری، بیشتر مربوط به حیطه وظایف وزارت جهاد  مجوزهای قرنطینه: بازرگانی گفت

 .کشاورزی است

نشاء یا قلمه به کشور نیازمند مجوز قرنطینه از سازمان حفظ  از آنجا که ورود هرگونه محصول کشاورزی، نهال،: اکبر آهنگران افزود

 .های این سازمان ندارد نباتات کشور است، این ابالغ جدید تأثیری بر کاهش نظارت

شوند و تمام مقررات بهداشتی و  بندی می های ریسکی باال، متوسط و کم طبقه گیاهان وارداتی در رده: وی خاطرنشان کرد

 .رعایت شود تا امکان انتقال محموله به داخل کشور محیا شودای باید  قرنطینه

های زینتی و بیش از سه میلیون نشاء و قلمه گیاهان زینتی و نهال  میلیون عدد پیاز گل 01ساالنه بیش از : آهنگران ادامه داد

 .ستشود که تمامی آنها دارای مجوز از سازمان حفظ نباتات کشور ا درختان میوه به کشور وارد می

های  جوار ازجمله آذربایجان وجود دارد و بیشتر محموله صورت محدود به کشورهای هم صادرات نهال، نشاء و بذر به: وی تصریح کرد

 .شده است صادراتی مربوط به میوه خام یا فرآوری

 های وارداتی ترین اندام نشاء و قلمه، پرریسک

های تکثیری ازجمله نشاء، قلمه و نهال جزو  ر با اعالم اینکه انداممدیرکل دفتر قرنطینه گیاهی سازمان حفظ نباتات کشو

پذیر  های تکثیری امکان امکان انتقال هر نوع آفت و بیماری با اندام: شوند، یادآور شد های گیاهی محسوب می ترین اندام پرریسک

 .های بسیاری در این باره وجود دارد است؛ بنابراین حساسیت

به غیر از احراز اسناد بهداشتی برای ورود نشاء و قلمه در : های تکثیری به کشور تأکید کرد و رد محموله آهنگران درباره ضوابط

های ایزوله منتقل  شود و در صورت بدون مشکل بودن، محموله پلمپ شده و به داخل گلخانه های اولیه انجام می گمرک، آزمایش

د توسط واردکننده از قبل ایجاد و تأیید شده باشد، گیاه کشت شده و برای های فوق که بای در گلخانه: وی اظهار داشت.شود می

زایی وجود داشته باشد، بروز کند و پس از بازبینی مسئوالن حفظ  شود تا اگر عوامل بیماری مدت سه ماه تا یک سال نگهداری می

 .گیرد نباتات در صورت بدون مشکل بودن محموله، اجازه از محیط گلخانه می

مقام وزیر جهاد  های مختلف وجود داشته، با ابالغ جدید قائم مجوزهای دست و پاگیری که در بخش: ان در پایان گفتآهنگر

 ./ای همچنان پابرجاست کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی لغو شده، اما مجوزهای قرنطینه
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 نهاده
 آیانا - 13۷۰تیر  ۵۰: تاریخ

  شودشود  دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست برگزار میدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست برگزار می

افزایی دانش و  دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست با پیام سالمت، کیفیت و امنیت خاک و با هدف هم

 .در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار خواهد شد 0360ارائه آخرین دستاوردهای علمی، در شهریورماه 

های معدنی و  ، امروزه افزایش جمعیت، توسعه شهرها و گسترش فعالیت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بدون حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل، مرتع، آبزیان و ذخایر  مسلماً. صنعتی، سالمت محیط زیست را به مخاطره انداخته است

 .توان به توسعه پایدار و تولید مطمئنی در کشاورزی و منابع طبیعی دست یافت برداری بهینه از آنها نمی ژنتیکی و بهره

رمان، شرکت ملی صنایع دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست با حمایت و همکاری دانشگاه شهیدباهنر ک

افزایی دانش و ارائه آخرین  مس ایران و سازمان حفاظت محیط زیست با پیام سالمت، کیفیت و امنیت خاک و با هدف هم

های علمی و اجرایی مدیریت بهینه منابع خاک و ایجاد محیط زیستی عاری از آلودگی، در  دستاوردهای علمی درباره چالش

کمیته علمی همایش از کلیه اساتید، پژوهشگران و متخصصان . اه شهیدباهنر کرمان برگزار خواهد شددر دانشگ 0360شهریورماه 

 .های تخصصی همایش، زمینه دستیابی به اهداف فوق را فراهم سازند های علمی در زمینه کند تا با ارائه آخرین یافته دعوت می

های نوین زیستی در احیای منابع اراضی و محیط  الیی، فناوریهای زیستی و زیست پا محورهای این همایش را آلودگی شاخص

های نامتعارف،  های خاکی در معادن و مناطق صنعتی، خشکسالی و استفاده بهینه از آب برداری پایدار از اکوسیستم زیست، بهره

در مناطق خشک و محیطی ریزگردها، مدیریت فضای سبز  های زیست خشک، چالش کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه

زاد، رویکردهای نوین در مدیریت کویر و احیای اراضی بیابانی، مالحظات  های بوم خشک با تأکید بر دانش بومی و گونه نیمه

های مرتبط با محیط  های رس و نانوذرات و آموزش ای، کارکردهای زیست محیطی بیوچای کانی های گلخانه اکولوژیکی در کشت

 ./دهند تشکیل میزیست و توسعه پایدار 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۷۰/۵۰/۵1:  تاریخ

  ۳.2۳.2کاهش کاهش //رسدرسد  میلیارد تن میمیلیارد تن می  2.12.1تولید غالت جهان در سال جاری به تولید غالت جهان در سال جاری به   2۳٠٠2۳٠٠ــ٠2٠2تولید غالت جهان در سال تولید غالت جهان در سال 

  درصدی غالت درصدی غالت 
بینی، تولید  هر چند با این پیش. میلیون تن است 0000تقریباً  0109بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غالت در سال  پیش

 . ته استمیلیون تن کمتر از سال گذش 1درصد یا  140حدود  0109جهانی غالت در سال 

بینی مقدماتی  ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، پیش های برنامه به نقل از موسسه پژوهش خبرگزاری فارسبه گزارش 

بینی، تولید جهانی غالت در سال  هر چند با این پیش. میلیون تن است 0000تقریباً  0109فائو برای تولید جهانی غالت در سال 

 .استمیلیون تن کمتر از سال گذشته  1درصد یا  140حدود  0109

بینی مقدماتی  پیش. در وضعیت متعادلی باقی بماند میالدی 0109-07 شود تراز عرضه و تقاضای جهانی غالت در بینی می پیش

بینی، تولید جهانی غالت در سال  هر چند با این پیش. میلیون تن است 0000تقریباً  0109فائو برای تولید جهانی غالت در سال 

 .لیون تن کمتر از سال گذشته است، اما هنوز به لحاظ عملکرد در جایگاه سوم قرار داردمی 1درصد یا  140حدود  0109

 .میلیون تن پس از ماه اخیر است 01دلیل عمده تنزل تولید جهانی غالت، بازنگری کاهشی در تولید جهانی گندم به میزان حدود 

میلیون تن  01درصد یا  049شود که تقریباً  بینی می میلیون تن پیش 70047حدود  0109میزان تولید جهانی گندم برای سال 

تنزل ساالنه تولید جهانی گندم به طور عمده نتیجه کاهش انتظاری تولید در روسیه و اوکراین . خواهد بود 0100کمتر از سال 

 .تأثیر آب و هوای خشک واقع شده است است، به طوری که کشت گندم در این دو کشور تحت

به ترتیب دو عامل خشکسالی و کاهش عملکرد از . شود، تولید گندم در مراکش و اتحادیه اروپا کاهش یابد یبینی م همچنین پیش

 .دالیل کاهش تولید گندم در مراکش و اتحادیه اروپا است

یادتری را در ای برای جبران کاهش تولید گندم عمل کند و به دلیل عملکرد باال، تولید نسبتاً ز رود چین به عنوان منطقه انتظار می

 .این احتمال نیز وجود دارد که هند تولید زیادتری نسبت به سال گذشته داشته باشد. تجربه کند 0109سال 

 00درصد یا  149است که  میلیون تن 0303حدود  0109بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غالت دانه درشت در سال  پیش

 .است 0100میلیون تن بیشتر از سال 

در مقایسه با سال گذشته، انتظار افزایش تولید جهانی  0109بینی افزایش تولید جهانی غالت دانه درشت در سال  مده پیشدلیل ع

 .بینی شده تولید جهانی جو و سورگوم است باشد که میزان این افزایش بیش از کاهش پیش ذرت می

میلیون تن  0040درصد یا  040آید، حدود  درشت به حساب می چهارم تولید غالت دانه شود تولید ذرت که تقریباً سه بینی می پیش

بینی بهبود عملکرد ذرت در اتحادیه اروپا و افزایش میزان  پیش. برسد 0109میلیون تن در سال  0101افزایش یابد و به حدود 

در مقابل، . است یش تولید ذرتهای انتظاری باالتر ذرت در مقایسه با سایر محصوالت در آمریکا از دالیل افزا کشت براساس بازده

 .نینو، کاهش یابد شود تولید ذرت در جنوب آفریقا و برزیل به دلیل تداوم خشکسالی مربوط به ال بینی می پیش

میلیون تن در سال  160به  0100میلیون تن افزایش نسبت به سال  146درصد با  0بینی اخیر، تولید جهانی برنج با  براساس پیش

بینی با فرض برگشت به الگوهای جوی معمولی به موقع برای کشت محصول اصلی پس از دو فصل  این پیش. دخواهد رسی 0109

 .های نامنظم در شمال آسیا، صورت گرفته است متوالی بارش

http://www.farsnews.com/


 
آبمرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و   

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

 

155 
 

وهای آب و بینی شده به سومین فصل متوالی رشد کمتر از روند اشاره دارد که بازتابی از تداوم تأثیر منفی الگ این میزان تولید پیش

 .باشد های جهانی غیرجذاب برنج می نینو در نیمکره جنوبی و نیز قیمت هوایی غیرمتعارف ناشی از ال

مصرف . اشاره به افزایش نسبتاً کم برای دومین سال متوالی دارد 0109-07بینی بسیار مقدماتی از مصرف جهانی غالت در  پیش

میلیون تن بیشتر از سال  09درصد یا حدود  0شود که تقریباً  بینی می میلیون تن پیش 0017حدود  0109-07 کل غالت در

 .ساله مصرف خواهد بود 01باشد و برای دومین سال متوالی، کمتر از روند  گذشته می

شود در مجموع استفاده  بینی می پیش. انداز ضعیف تقاضای خوراک دام است رشد ضعیف مصرف غالت به طور عمده بازتابی از چشم

 .است 0100-09درصد افزایش یابد که کندتر از رشد در سال  149الت توسط بخش دام با رشد از غ

رود مصرف  انتظار می. های اخیر شده است ای غالت در سال ثبات اقتصادی موجب کاهش رشد تقاضای علوفه شرایط دشوار و بی

شود افزایش اندک در مصرف  بینی می ه طوری که پیشمیلیون تن تقریباً ثابت باقی بماند ب 703حدود  0109-07جهانی گندم در 

شود، مصرف کل غالت دانه درشت در  بینی می پیش. ای و سایر مصارف گندم جبران شود غذایی کل با کاهش در مصارف علوفه

 .میلیون تن برسد 0300به 0100-09میلیون تن از  01درصد یا  040با افزایش  07-0109

ای خواهد بود به طوری که استفاده از غالت  ، رشد مالیم مصرف علوفه0109-07دانه درشت در  دلیل عمده افزایش مصرف غالت

 .میلیون تن خواهد رسید 701درشت به عنوان خوراک دام به  دانه

های دامی و  تر به ذرت موجب افزایش استفاده از این محصول در جیره احتمال بر این است که دسترسی بسیار فراوان و ارزان

 .درشت شود ش استفاده از گندم و سایر غالت دانهکاه

 093به  0100-09میلیون تن افزایش از  0140درصد یا  040شود در مجموع استفاده از ذرت در خوراک دام با  بینی می پیش

 .میلیون تن از این افزایش ناگهانی در چین روی خواهد داد 6برسد که 0109-07میلیون تن در 

 110برسد که از این میزان حدود  0109-07میلیون تن در  013درصد افزایش به  041ف جهانی برنج با شود مصر بینی می پیش

کیلوگرم ثابت باقی  0149بر این اساس، متوسط مصرف سرانه برنج در سال حدود . میلیون تن به عنوان غذا مصرف خواهد شد

 .خواهد ماند

( میلیون تن 00)درصد  346باشد که  میلیون تن می 900حدود  0109-07 بینی مقدماتی فائو برای ذخایر جهانی غالت در پیش

درصد تنزل خواهد یافت که کمتر از  03بر این اساس، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت به حدود . باشد کمتر از سال گذشته می

 .است میالدی 0117-19 درصد ذخایر ثبت شده در 0140باشد، اما هنوز بیشتر از  می 0100-09درصد برآوردی در  00

میلیون تن  146. میلیون تن برسد 091رود کاهش ذخایر برنج در مقایسه با سایر غالت کمتر باشد و میزان ذخایر به  انتظار می

توان به طور عمده به تالش کشورهای مهم صادرکننده برنج برای کاهش میزان ذخایر دولتی و نیز  کاهش ذخایر برنج را می

میلیون تن  061میلیون تن کاهش یابد و تقریباً به  00رود ذخایر گندم حدود  انتظار می. تولید آنها نسبت داد انداز رشد چشم

 .بخش عمده کاهش ذخایر گندم در روسیه و اوکراین روی خواهد داد. برسد

رت در چین با کاهش بیش احتمال دارد ذخایر ذ. میلیون تن برسد 010میلیون تن کاهش به  00شود ذخایر ذرت با  بینی می پیش

تصمیم اخیر دولت چین در (. اما هنوز هم به لحاظ رکورد در جایگاه سوم قرار دارد)میلیون تن تنزل یابد  69میلیون تن به  9از 

ای  های داخلی و افزایش مصرف علوفه به کاهش قیمت 0109-07 زمینه برنامه حمایت قیمت داخلی و انباشت ذخایر ذرت تا تاریخ

 .میلیون تن برسد 19تواند برای چهارمین سال متوالی افزایش یابد و به  هر چند، ذخایر ذرت در آمریکا می. مک خواهد کردذرت ک

برای دومین سال متوالی تنزل  0109-07المللی غالت در  شود تجارت بین بینی می با وجود دسترسی بسیار زیاد صادراتی، پیش

بینی شده تجارت جهانی غالت، کاهش  دلیل عمده تنزل پیش. میلیون تن برسد 390ن تن به میلیو 0درصد یا  041یابد و با کاهش 
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رود  تقاضای جهانی خواهد بود، چون که بسیاری از کشورهای واردکننده از نباشت باالی ذخایر غالت برخوردار هستند و انتظار می

 .میزان تولید امسال آنها زیاد باشد

بینی افزایش زیاد واردات توسط کشورهای واقع در جنوب آفریقا، کاهش خرید  رغم پیش ت، علیدلیل احتمالی دیگر تنزل تجار

( به طور عمده توسط اتحادیه اروپا)و نیز تا حدی کمتر ذرت ( به طور عمده توسط چین)غالت دانه درشت به ویژه جو و سورگوم 

میلیون  099میلیون تن به  043درصد یا  340با کاهش  0109-07 شو تجارت کل غالت دانه درشت در بینی می پیش. خواهد بود

 .تن برسد

شود  بینی می میلیون تن برسد و این در حالی است که پیش 006به ( درصد 141)رود تجارت ذرت با اندکی کاهش  انتظار می

 6میلیون تن و  00به ( میلیون تن 3)درصد  0041و ( میلیون تن 0)درصد  741تجارت جهانی جو و سورگوم به ترتیب با کاهش 

 .میلیون تن برسند

 003به 0100-09افزایش از ( میلیون تن 0)درصد  147با ( ژوئن/ژوئیه) 0109-07 شود تجارت جهانی گندم در بینی می پیش

رود میزان افزایش واردات گندم توسط مراکش دچار خشکسالی بیش از میزان کاهش احتمالی  میلیون تن برسد چرا که انتظار می

 .اردات توسط چندین کشور آسیایی باشدو

یعنی  0100کاسته شده و نزدیک به میزان سال  0109بینی تجارت جهانی برنج در سال تقویمی  پس از ماه اخیر از میزان پیش

ت تعدیل کاهشی این ماه بازتابی از واردات انتظاری کمتر توسط کشورهای آفریقایی اس. میلیون تن برآورد شده است 1146حدود 

 .های داخلی و تولید نسبتاً زیاد در کاهش تقاضای وارداتی این کشورها نقش دارد چرا که تضعیف پول

به دلیل بهبود میزان دسترسی داخلی در  0107بینی مقدماتی حاکی از آن است که تجارت جهانی برنج در سال تقویمی  پیش

 .میلیون تن برسد 11به  0109درصدی از سال  049آسیای خاور دور و کاهش واردات با افت 
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	تولیدات دام و طیور (سایر )
	وجود 12 هزار و 573 واحد مرغداری فعال در سال 1394/ تولید 2 میلیون تن مرغ زنده در سال 1393
	گاوهای آبستن بهخاطر کمبود نقدینگی کشتار میشوند/ چالشهای تجهیز دامداریهای ایران به سیستم "فریاستال"

	تولیدات زراعی (سایر )
	چای
	تغییر ذائقه مردم با چای وارداتی/ خارجیها قدر چای ایرانی را بیشتر میدانند
	افزایش 37 درصدی تولید برگ سبز چای/ چایکاران در بلاتکلیفی به سر می برند

	حبوبات
	خرما
	ورود هیأتهای تجاری در حوزه خرما به ایران/ پیشبینی صادرات 70 هزار تن خرما با ورود تکنولوژیهای جدید
	معیار انتخاب خرمای سالم از نظر سازمان غذا و دارو/ خرما از پرخوری به هنگام افطار ممانعت می کند
	اولین گواهینامه انطباق صادراتی خرما صادر شد

	خرید تضمینی
	خرید تضمینی گندم از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گذشت

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	نخستین کشتی حامل روغن خوراکی در بندرامیرآباد پهلو گرفت

	زعفران
	کاهش صادرات زعفران ایرانی/ حذف عربستان از لیست مشتریان

	زیتون
	سلامت
	نگهداری کدام مواد غذایی در یخچال ممنوع است!؟
	لاشه های گوسفند مبتلا به تب برفکی در آمل
	ساری - ایرنا - رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت که ماموران اجرایی این اداره چندین لاشه گوسفند آلوده به بیماری تب برفکی را عصر یکشنبه پیش ازعرضه به بازار مصرف کشف و ضبط کردند.
	مصرف نمک دریایی ممنوع!
	دمنوشی برای داشتن اندامی زیبا
	شکوفه انار؛ درمان طبیعی کنترل دیابت
	تفاوت نسلهای مختلف در عادات غذایی

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	ثبت رکورد جدید صادرات میگو/ ۵۶ میلیون دلار درآمد ارزی از ۱۳هزارتن صادرات
	هدفگذاری صادرات 40 هزار تن ماهی گرمآبی در پسابرجام/ ماهیان گرمآبی بینصیب از پرورش ماهی در قفس
	تکذیب شیوع لکهسفید در مزارع بوشهر/ انجام بیش از 3600 آزمایش برای ردیابی لکهسفید میگو
	تشکیل کارگروه کاهش تعرفه صادرات آبزیان به اتحادیه اروپا/ اصلاح ماده 19 آییننامه بهداشتی، مشروط به تامین بودجه
	صید 120 هزار تنی ماهیان از فراساحل/پرداخت 22 میلیارد تومان به ناوگان دزدزده
	صدور پروانه صید ماهی در سدهای کرج و طالقان آغاز شد
	حال تولیدکنندگان میگو وخیم است
	شیلات ایران ترمز صنعت آبزی پروری را کشید
	انحصار فرانسه در صادرات تخم چشم زده قزل آلا به ایران شکسته شد
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان شیلات ایران گفت: براساس اقدامات صورت گرفته از سال گذشته تاکنون با تنوع منابع واردات تخم چشم زده قزل آلا از چهار کشور اروپایی و آمریکا دیگر وابستگی ایران به واردات این محصول از فرانسه شکسته شد.

	شکر (چغندر / نیشکر)
	ضریب خوداتکایی ایران در تولید شکر به ۷۰ درصد میرسد/ تولید ۱.۶ میلیون تن شکر
	کارخانه قند کرج تعطیل نشده است
	کرج- ایرنا - رئیس روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن وتجارت البرز گفت:کارخانه قند کرج تعطیل نشده است .

	شیر و فراوردهها
	رکود و ورشکستگی دامنگیر بنگاههای اقتصادی /۱۷ ۳ عامل اصلی زیان دهی صنعت لبنیات/ کارخانههای کوچک لبنیات تعطیل شدهاند
	دو برابر نیاز کشور واحد تولید محصولات لبنی وجود دارد/ کارخانهها با ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند
	تولید شیر بز به روش صنعتی/ شیر بز بهترین ماده در تولید شیرخشک کودک

	صادرات و واردات
	روی داد ارز آوری ۸۰۲ میلیون دلاری صادرات کشاورزی
	واردات 25 میلیون دلار لوبیای سویا از آمریکا در دوماهه نخست سال
	شلختگی بارهای صادراتی کشاورزی ایران در بازار جهانی/ از گونیهای 50 کیلویی کلمپیچ گرفته تا صادرات فله ای گوجه در صندوق های بی شناسنامه
	واردات گوشت گاو از روسیه صرفه اقتصادی ندارد
	صادرات محصولات لبنی به روسیه آغاز شد
	ایران سومین خریدار غله از روسیه اعلام شد

	صنایع غذایی
	اجرای یکنواخت قانون تاریخ مصرف مفید دوغ یا لغو آن

	عسل
	علوفه
	عرضه 14 هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی در بورس کالا
	تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه جو دامی، ذرت دانه ای و کنجاله سویا پرک
	تهران- ایرنا- تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران امروز (شنبه) شاهد عرضه 19 هزار و 703 تن جو دامی، ذرت دانه ای و کنجاله سویا پرک است.

	قارچ
	قارچ برای صادرات به روسیه یارانه حمل و نقل هوایی میخواهد/ بازار 340 هزار تنی روسیه در انتظار قارچ ایران

	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	خرید بیش از 40 هزار تن گندم جوانهزده و آفتزده از کشاورزان/ خرید چهار میلیون و 870 هزار تن گندم از بهرهبرداران 28 استان کشور

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	واردات گوشت گاو از روسیه صرفه اقتصادی ندارد

	گوشت مرغ
	مرغ کیلویی 7900 تومان شد/ کاهش جوجهریزی مرغ را گران کرد

	ماشین آلات
	چهار استان کشور صاحب هواپیمای خدمات ویژه شد/ نوشداروی بعد از مرگ جنگلهای فارس و استقرار دائمی هواپیما در منطقه
	همکاری لهستان برای توسعه ناوگان هوایی کشاورزی ایران
	ایران از کدام کشور ماشین چمن زنی وارد می کند؟

	متفرقه
	ایجاد کمپین اعتراضی به ترکیه در تلگرام در حمایت از زاگرس/ تهدید کشاورزی و تشنگی روستاهای میان رودان و طغیان پدیده گرد و غبار در غرب و مرکز ایران
	نامه سرگشاده 490 دامپزشک به وزیر جهاد کشاورزی

	مرکبات
	تولید نیم میلیون تن لیموترش در سال جاری/ تکذیب ورود لیموی قاچاق به بازار
	فروشگاههای آبلیموی تازه در داخل شهر اسانس میفروشند/ تدوین استاندارد آبلیمو، بدون همکاری انجمن
	زشت و زیبای بازار مرکبات در ایران/ درآمد قابل توجه باغداران برزیلی و اسپانیایی از صنعت مرکبات
	لیموترش را منجمد شده مصرف کنید

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	همزمان با استقرار عشایر خدمترسانی به عشایر در مناطق ییلاقی استان تهران آغاز شد
	نمیخواهیم بازار را بههم بریزیم/ اتحادیه مرغداران گوشتی بهدنبال قیمتهای اعلامی است، نه اجباری
	ایران در آستانه دستیابی به "قدرت سبز"/ امنیت غذایی برای بزرگ ترین مصرف کننده نان جهان
	لایحه افزایش حقوق محیط بانان خارج از نوبت بررسی می شود
	دومین همایش و نمایشگاه بینالمللی خوراک دام؛ طیور و آبزیان کشور برگزار میشود
	تنها نمایشگاه تخصصی محصولات پروتئینی حلال جهان در ایران برگزار میشود/ حضور کشورهای صاحبنام صنایع گوشتی در تهران
	افزایش بهره وری کیفیت محصولات کشاورزی را به همراه دارد
	عرضه طیور زنده در حاشیه شهرها و خیابان ها ممنوع است
	تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور هشدار داد، عرضه دوره گردی طیور زنده باعث انتقال بیماری های پرندگان قابل انتقال به انسان می شود و ممنوع است.
	احیای دریاچهها را با عینک پول نبینیم- محمدمسعود تجریشی*
	تهران- ایرنا- دریاچه ارومیه در ادبیات اقتصاد محیط زیستی، باید احیا بشود اما اینکه کدام راهحل با کمترین هزینه و کوتاهترین مدت به نتیجه میرسد جای بحث دارد.
	جزئیات ۲وعده جدید رئیسجمهور به فعالان اقتصادی

	نهاده
	مجوزهای قرنطینهای واردات نهال پابرجاست/ واردات سالانه 53 میلیون پیاز و نشاء زینتی به کشور
	دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست برگزار میشود

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	تولید غلات جهان در سال ۱۷ـ۲۰۱۶ تولید غلات جهان در سال جاری به ۲.۵ میلیارد تن میرسد/کاهش ۰.۲ درصدی غلات


