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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي خبار سرخط ا مشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.htm  

 اقتصاد کالن

 - 93/06/24فارس

ای خروج از  ماده3۳کلیات الیحه / کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفت مغایر برنامه پنجم و اقتصاد مقاومتی

 شود رکود هفته آینده به رأی گذاشته می

ولید در گام هزار میلیارد تومان به سهم ت9۳ساعت، اختصاص  ۷آغاز قطع آب شرب مشترکان پرمصرف تهرانی به مدت 

ها کلید خورد، اظهارات رئیس انجمن انبوه سازان مسکن مبنی بر اینکه طرح جامع مسکن قبل از  دوم هدفمندی یارانه

 .مهمترین اخبار اقتصادی امروز است... بار شکست خورده است و۷شروع 

 تالش برای وارد آمدن کمترین فشار بر مردم/ شود نان اصالح میقیمت آرد و * 

: جمهور با اشاره به اینکه طی دو سال و نیم اخیر هیچ تصمیمی در مورد قیمت آرد و نان گرفته نشده، گفت معاون اجرایی رئیس

ت نان کمترین فشار را بر مردم وارد ایم تا تغییر قیم های مختلف را برای اصالح قیمت آرد و نان گرفته نظرات کارشناسی سازمان

ای در رنج و عذاب است، در دولت قبل تصمیمات  امروزه صنعت نان کشور از یک رویه: محمدشریعتمداری اظهار داشت. کند

جب اند و همین امر مو مناسبی برای یارانه نان گرفته شد که یارانه را از حالت غیرمستقیم به مستقیم تبدیل کرده و به مردم داده

 .شد تا قیمت نان واقعی شود

 ساعت ٧قطع آب به مدت /قطع آب شرب مشترکان پرمصرف تهرانی آغاز شد* 

و پس از پایان قطع آب شرب مشترکان پرمصرف تهرانی از امروز : معاون درآمد و مشترکان شرکت آب و فاضالب استان تهران گفت

محدودیت قطع آب به : سیدرسول باقری افزود. ماهه این شرکت برای اصالح رفتار مصرف این مشترکان آغاز شد یافتن مهلت یک

درصد  ٧٥کنند که متر مکعب آب در یک دوره مصرف می ٠٥ساعت در روز برای آن دسته از مشترکانی است که بیش از  ٧مدت 

 .شهرداری تهران سکونت دارند ٦ این مشترکان در مناطق یک تا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦42٥٥993٠ 

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930624000790
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13930624000956
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930624001195
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 اقتصاد کالن
 آیانا- 3121شهریور  92, شنبه

 امکان کشف نرخ محصوالت کشاورزی در بازار فیزیکی بورس کاال 

های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، کشف قیمت کاالهایی که امکان  صمیم هیئت دولت در راستای سیاستبا ت

 .پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کاالی ایران وجود دارد، باید از طریق این بورس صورت گیرد

الملل شرکت بورس کاالی ایران، در مصوبه جدید  ینو به نقل از روابط عمومی و امور ب( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

از سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شده، تصریح شده است  9131مردادماه  4٠دولت برای خروج از رکود اقتصادی که در تاریخ 

ی ایران وجود که به جز کاالهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کاالهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کاال

این مصوبه دستگاه های اجرایی را ملزم کرده است که ظرف یک سال از تاریخ ابالغ این . دارد، از طریق این بورس باید صورت گیرد

 .تصویب نامه نسبت به پذیرش کاالهای مذکور در بورس مربوط اقدام کنند

 .ها هیئت پذیرش بورس مربوطه است همچنین آورده شده است، مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کاالها در بورس

در مصوبه جدید دولت همچنین آمده است که وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات الزم را جهت تأمین مالی نیازهای 

 .عمل آورند  های نفتی به صورت سلف در بورس کاالی ایران به خود از طریق پیش فروش فرآورده

هم اکنون کلیه . شود فیزیکی بورس کاالی ایران، کاالهایی که تناوب و تعهد عرضه دارند، عرضه می براساس این گزارش، در بازار

فرآورده های نفتی، مواد پلیمری، مواد شیمیایی، فوالد، مس، آلومینیوم، سرب، فلزات گرانبها، نیکل، مواد معدنی، کنجاله و تفاله و 

ای، زعفران، عدس، نخود، مرغ منجمد و تخم مرغ در بورس کاالی ایران پذیرش کنسانتره، ذرت، پنبه، زیره، برنج، گندم، جو، چ

همچنین، امکان معامله امالک و مستغالت دولتی . شده اند و امکان کشف نرخ این محصوالت در بازار فیزیکی این بورس وجود دارد

 .اال فراهم شده استو خصوصی، قراضه آهن و کاالهایی فصلی چون محصوالت باغی در بازار فرعی بورس ک

ها را به گونه ای فراهم  گفتنی است، هم اکنون بورس کاالی ایران با داشتن سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی، شرایطی و زیرساخت

شایان ذکر است، در صورت درخواست، مراحل پذیرش، عرضه، معامله و در نهایت . کرده است که امکان معامله اغلب کاالها را دارد

 ./رخ کاالها در بورس کاالی ایران صورت خواهد گرفتکشف ن

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠9٠-9.html 

  انتصابات

 فودپرس 3121شهریور ماه  91یک شنبه 

 زار شدمراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی برگ

  .مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد -فود پرس 

وزیرصنعت،معدنو تجارت در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی   محمد رضا نعمت زاده  به گزاش فود پرس،

 .ین انتصاب تحرک بیشتری در این مجموعه به وجود آیدبازرگانی اظهار امیدواری کرد با ا

و   های وزارتخانه را ضرورت دانسته ها و استراتژی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون انتزاع، تغییرات در برخی برنامه

 .با حداقل تصدی گری دولت ، باید حداکثر کارها انجام پذیرد: گفت 

 .بادی در طول مسوولیتش در این شرکت قدردانی کردنعمت زاده از زحمات عباس ق

و تأمین  GTC در ادامه این نشست علی قنبری مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به حساسیت فعالیت در

اهش در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تقویت بخش خصوصی و ک: کاالهای اساسی مردم خصوصا گندم اظهار داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19585-1.html
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 .تصدی گری دولت ضرورت دارد

ها و توسعه صادرات را از جمله برنامه ها و استراتژی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران عنوان  وی کمک به کاهش هزینه

 .نمود

ی به عنوان عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولت  گفتنی است علی قنبری در بهمن ماه سال گذشته

 .منصوب شده بود

وی از اقتصاددانان کشور و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران بوده و عضویت در شورای پول و اعتبار، 

مؤسس و نخستین رئیس سازمان امور عشایری کشور، نمایندگی مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسالمی را 

  .دارد در کارنامه خود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 انتصابات
 فودپرس 3121شهریور ماه  91یک شنبه 

 مدیره انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور انتخاب شد ترکیب جدید هیات

ر تعیین اعضای هیات مجمع عمومی عادی انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور به منظو -فود پرس 

  .مدیره و بازرس برگزار شد

به گزارش فود پرس، در این مجمع که با حضور اکثریت اعضاء و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد پس از قرائت 

فراد زیر حائز اکثریت آراء عضو انجمن شمرده شد که ا 2٦دار انجمن، آراء  افرا و گزارش خزانه مدیره توسط فریدون گل گزارش هیات

 :مأخوذه شدند

 
مدیره  رأی از حضور در ترکیب هیات 92رأی و نجفی با  9٧مدیره نیز به ترتیب غیاثوند با  الزم به ذکر است، کاندیداهای دیگر هیات

 .بازماندند

 99با ( دنیای کشاورزی)عودی رأی به عنوان بازرس انجمن و محمد مس 41با ( کشاورزی و توسعه پایدار)همچنین فرشاد قوشچی 

 .البدل انجمن برأی یک دوره سه ساله برگزیده شدند عنوان بازرس علی رأی به

مدیره پس از اخذ آراء  مدیره جدید تشکیل جلسه داد و ترکیب هیات بر پایه این گزارش، بالفاصله پس از برگزاری مجمع، هیات

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d489e57c8f654d43bf90056cf0c9b831&Title=%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D8%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://foodpress.ir/sana/nash 1.JPG
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 :مخفی به شرح زیر معرفی شدند

 
http://www.foodpress.ir/Post.aspx9% 

 انتصابات
 آیانا- 3121شهریور  13, دوشنبه

 ایران با کسب بیشترین آرا، رییس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی شد 

I)در شصت و پنجمین اجالس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی  CI D )ران به در کشور کره جنوبی، نماینده ای

 .عنوان رئیس این کمیسیون جهانی برگزیده شد

، در بیست و دومین کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی و شصت و (ایانا)به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری کشاورزی ایران 

سعید نی "شد، پنجمین اجالس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی که بیست و نهم شهریور جاری در کره جنوبی برگزار 

 .با کسب بیشترین آرا به سمت ریاست این کمیسیون برگزیده شد "ریزی

سال  ٠٥ایران طی نزدیک به : ، دبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، با اعالم این خبر گفت"سید اسداهلل پرونداد اسداللهی"

 .که به ریاست این نهاد بین لمللی انتخاب می شود عضویت در کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی برای نخستین بار است

انتخاب دکتر سعید نی ریزی به عنوان نماینده کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برای ریاست کمیسیون بین المللی : وی افزود

 .، موفقیت علمی بزرگی برای کشورمان محسوب می شود(ICID)آبیاری و زهکشی 

محمد حاج "، قائم مقام وزیر نیرو،"ستار محمودی"( ICID)ن بین المللی آبیاری و زهکشی در شصت و پنجمین اجالس کمیسیو

مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، نمایندگان وزارت نیرو و کمیته ملی آبیاری و زهکشی "رسولی ها 

 .ایران حضور داشتند

 .ال یک بار انتخاب می شود، چین بر عهده داشتپیش از این، ریاست این کمیسیون را که هر سه س

مرکزی   ابتکارسازمان  میالدی به 93٠9  ژانویه سال  رسما در ماه ICIDالمللی آبیاری زهکشی یا  الزم به ذکر است کمیسیون بین

در   که  یاد شده  ونکمیسی  تأسیس  سال  گردید و در هشتمین  کشور داوطلب تشکیل 9٧  نمایندگان  آبیاری کشور هند و با شرکت

کشور ایران . شد  افزوده  آن  نیز به  جریان  و تنظیم  سیالب  کنترل  کشور رسید و نام ٠٧  به  برگزار گردید تعداد اعضاء آن 93٠٧ سال

 ./درآمد  کمیسیون  این  عضویت  به  سابق   مستقل آبیاری  پیشنهاد بنگاه  طبق 9112  در سال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٦9٦-9.html 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

 ! در بحران دریاچه ارومیه گفتند کشاورزان کشت نکنند، ما هم گفتیم چشم

گیرد و چاه های غیرمجاز را تعطیل کند، اما نمی تواند آب بخش وزارت نیرو تنها می تواند جلوی اضافه برداشت ها را ب

 . کشاورزی را کم کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=13ad48f31fec44a58e5069d54009e019&Title=%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C%20%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D8%AF
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19616-1.html
http://foodpress.ir/sana/nash 2.JPG
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رحیم سجادی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و صنایع در گفت و گو با دانا خبر با اعالم مخالفت وزارت جهاد  

مخالف صددرصد این بحث هستیم و وزارت نیرو ما : درصدی سهم آب کشاورزی توسط وزارت نیرو، گفت ٠٥کشاورزی با کاهش 

اصال نمی تواند این کار را انجام دهد چون این آب مال کشاورزان است، مگر کشاورزی که باغی را احداث کرده است، می تواند 

 درصد آبش را کم کند؟ ٠٥همین جوری 

هشتمین جلسه شورای : اورزی را کم کند، افزودسجادی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو بدون قانون نمی تواند سهم آب بخش کش 

آن قید شده است که وزارت جهاد کشاورزی در دشت های بحرانی و ممنوعه باید از توسعه  ٠عالی آب، مصوبه ای دارد که در بند 

 ٠٥رو نمی تواند االن وزارت نی. تبصره ای هم دارد که باید میزان آب صرفه جویی شده را از کشاورز بخرد. کشاورزی جلوگیری کند

. وزارت نیرو تنها می تواند جلوی اضافه برداشت ها را بگیرد و چاه های غیرمجاز را تعطیل کند. درصد آب کشاورزی را کم کند

 وقتی به کسی مجوز داده اند مگر می توانند بروند پروانه اش را کم کنند؟

وزارت نیرو اگر می خواهد این کار را در قالب آیین نامه : ن کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک و صنایع، خاطرنشا 

انجام دهد باید آن را به دولت بیاورد و ما در کمیسیون های مربوطه نظر می دهیم، اگر هم می خواهد قانون شود، باید برود مجلس 

 .و آن جا به تصویب برسد، همین طوری نمی تواند سهم آب کشاورزی را کم کند

ولی باید خسارت نکاشت ! در بحران دریاچه ارومیه گفتند که کشاورزان منطقه کشت نکنند، ما هم گفتیم چشم: شد وی متذکر 

. بنابراین همینطوری که نمی شود آب را کم کرد! میلیون تومان، حاال رفته اند دنبال پولش ٠آن ها را بدهند که می شود هکتاری 

 .بار انجام شده بود اگر امکان این کار وجود داشت تا حاال صد

به تازگی شریعتمدار، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تصمیم وزارت نیرو برای کاهش آب بخش کشاورزی از مهرماه  

میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف  3٥تا  9٠شد ساالنه  پیش از این از سوی وزارت نیرو اعالم می: امسال، گفته بود

میلیارد متر مکعب آن  ٠٥نهایتا باید روی حدود  -مهر ماه  -ه مسووالن این وزارتخانه اعالم کردند از سال زراعی آینده شود ک می

 ./برای تولید محصول کشاورزی حساب کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠9٧-9.html 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 3121شهریور  13, دوشنبه

 . ها و مراتع کشور اختصاص یافت سوزی در جنگل میلیارد ریال اعتبار برای پیشگیری و مقابله با آتش 31۳

ر ، هیئت وزیران پیش از عزیمت رئیس جمهوری به نیویورک جهت شرکت د(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در جلسه که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد؛ ضمن ابراز امیدواری 

برای حل مناسب مشکل شدید کمبود آب با تدابیر دولت و همراهی صمیمانه مردم و پس از ارائه گزارش وزارت نیرو درباره مقایسه 

ای از پیشنهادهای این وزارتخانه را  ها و کاهش شدید ذخایر آبی، مجموعه وند نزولی بارندگیهای اخیر و ر میزان بارندگی در سال

 .برای ساماندهی بهینه مصرف آب در تهران و واکنش نسبت به مشترکان پرمصرف، مورد بررسی و تصویب قرار داد

ریال اعتبار برای پیشگیری و مقابله با آثار زیان  میلیارد 13٠بنا بر این گزارش، در ادامه این جلسه و با تصویب هیئت دولت مبلغ 

ها و مراتع و آبخیزداری کشور و استاندار گلستان قرار  ها و مراتع کشور در اختیار سازمان جنگل سوزی در جنگل بار سطح آتش

 .گرفت

الح اساسنامه شرکت صید صنعتی قشم و اص -گذاری و توسعه سازمان منطقه آزاد تجاری  همچنین اصالح اساسنامه شرکت سرمایه

 .صنعتی منطقه آزاد چابهار از تصویب دولت گذشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19517-1.html
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های زیست  اصالح اساسنامه صندوق ملی محیط زیست از دیگر مصوبات هیئت دولت بود که به منظور کمک به تقلیل آالینده

حیط زیست، منابع طبیعی و تنوع برداری پایدار از م منظور حفاظت، احیاء و بهره محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و به

 ./شود صندوق ملی محیط زیست تأسیس می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/93٦91-9.html 
 اقلیم و منابع طبیعی

 - 93/06/28فارس

 زدایی حوزه دریاچه ارومیه ارد تومان برای بیابانمیلی 92۳/ های زاگرس تدوین طرح احیای جنگل

میلیارد تومان برای  92۳همچنین : معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین طرح احیای جنگلهای زاگرس خبر داد و گفت

 .زدایی در حوزه دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است بیابان

زدایی  طرح بیابان: ، خداکرم جاللی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفتباشگاه خبرنگاران جوانبه نقل از  زاری فارسخبرگبه گزارش 

میلیارد تومان برای مدت یکسال  94٥ها، مراتع و آبخیزداری قرار دارد و برای آن  دریاچه ارومیه در دستور کار سازمان جنگل

 .بینی شده است پیش

 94٥  ها، مراتع و آبخیزداری قرار دارد و برای آن ارومیه در دستور کار سازمان جنگل زدایی دریاچه طرح بیابان: جاللی اظهار داشت

 .بینی شده است میلیارد تومان برای مدت یکسال پیش

در برنامه پنج ساله یک : های زاگرس خبر داد و بیان داشت ها، مراتع و آبخیزداری از تدوین طرح احیای جنگل رئیس سازمان جنگل

ها، مراتع  میلیارد تومان از اعتبارات سازمان جنگل ٠٥اکنون نیز  بینی شده است و هم یارد تومان برای این طرح پیشمیل ٠٥هزار و 

 .میلیارد تومان از اعتبارات دولت برای این برنامه استفاده خواهد شد 4٠و آبخیزداری کشور و 

هزار هکتار زراعت  1٥شود و در نظر است، تا ساالنه  ر میدر حال حاضر ساالنه یک میلیون مترمکعب چوب وارد کشو: جاللی افزود

 .چوب در کشور انجام شود

باید با استفاده درست از این سرمایه : ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به تنوع اقلیمی در کشور تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

 .کنیم های آینده خود به صورت سالم منتقل گرانبها، منابع طبیعی را به نسل

همه در برابر محیط زیست خود مسئول هستند و این یک وظیفه ملی است، پس باید با مشارکت مردم نگذاریم تعادل : جاللی گفت

 .اکوسیستم از بین برود، چراکه از بین رفتن این تعادل ما را در آینده دچار مشکالت فراوانی خواهد کرد

اقداماتی که در حوزه : ومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده است، بیان کردهای اقتصاد مقا این مسئول با اشاره به سیاست

 .شود، نفش به سزایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد زدایی انجام می آبخیزداری و بیابان

مدلی مردم در حفظ و مشارکت و ه: معاون وزیر کشاورزی با تأکید بر تبیین جایگاه منابع طبیعی در زندگی و معیشت مردم گفت

شود و اگر مردم بدانند منابع طبیعی چه مقدار در  ها به این منابع می پاسداری از منابع طبیعی به طور قطع سبب کاهش آسیب

 .گذارد، رفتار بهتری با این منابع خواهند داشت اقتصاد و معیشت آنان تأثیر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦49٥٥٥923 

 آب

 - 93/06/28فارس

 نوین آبیاری کشاورزی  لزوم استفاده از روش/درصد۰۳درصد در دنیا 3۳وری آب در ایران  بهره

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/19613-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.yjc.ir/fa/news/4984150/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930628000149
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 ۰۳صد و در دیگر کشورها در 3۳وری آب در ایران  عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، با بیان این که بهره

شود، بلکه افزایش تولید محصوالت کشاورزی را  آبیاری نوین نه تنها باعث کاهش مصرف آب می: درصد است، گفت

 .هم به دنبال دارد

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت

ایران با توجه به بارندگی  :وری آب در بخش کشاورزی با توجه به کمبود آب و خشکسالی در کشور، گفت چگونگی افزایش بهره

 .رود متر در سال، کشوری خشک و نیمه خشک به شمار می میلی 4٠٥حدود 

وری از آب در بخش کشاورزی  بهره: شود، اظهار داشت مصرف می درصد آب موجود در بخش کشاورزی 3٥وی با بیان اینکه حدود 

 .رسد درصد هم می ٦٥درصد است، در حالی که این میزان در کشورهای دیگر به  1٠حدود 

و  آبی و خشکسالی باید آب در کشور مدیریت شود به دلیل شرایط کم :عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .در مصرف آب باشیم وری بینی کرد و از همین حاال به فکر افزایش بهره ه را پیششرایط سخت آیند

مدتها در حال نواخته  خطری است که  خشک شدن دریاچه ارومیه، هامون و کاهش منابع آب زیرزمینی زنگ: نوری اظهار داشت

 .شدن است، اما متاسفانه توجه کافی به حل این بحران نشده است

شود،  ای و غیره نه تنها باعث کاهش مصرف آب می های نوین آبیاری مثل آبیاری تحت فشار، قطره یری از روشگ بهره: وی افزود

 .دهد بلکه میزان تولید در محصوالت کشاورزی را هم افزایش می

نندگان ک مدیریت مصرف آب به حمایت دولت و همکاری مردم و تولید: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

 .طلبد یک عزم ملی و مدیریت جهادی را می های دیگر وابسته است و در بخش کشاورزی و در بخش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٦٥٥٥9٥٥ 

 آب
 آیانا-3121شهریور  13, دوشنبه

 افزایش بازدهی آبیاری در بخش کشاورزی راه های 

 روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران و گلستان 

 -به طوری که در نقاط خشک و گرم. اقلیم آب و هوایی در ایران متنوع بوده و دارای آب و هوایی متفاوت در نقاط مختلف است 

درجه  944تا  31)درجه سانتیگراد  ٠٥تا  12ن درجه حرارت از در فصل تابستا -که وسعت زیادی از کشور را تشکیل می دهد

متغیر است و بارندگی ها نیز در قسمت اعظم کشور که جزو مناطق خشک و نیمه خشک است، محدود به دوره کوتاه ( فارنهایت

باران نسبتاً کافی برای  در نقاط دیگر مانند قسمت شمالی کوه های البرز دارای. زمستان و اوایل بهار آن هم به میزان کم است

میلی متر است، در حالی که این مقدار  44٥در قسمت شمالی فالت مرکزی ایران متوسط بارندگی ساالنه حدود . کشاورزی است

درصد  91به عنوان مثال از مساحت کل کشور حدود . میلی متر تقلیل می یابد 94٥در قسمت جنوبی و جنوب شرقی به حدود 

درصد بین  9میلی متر و  ٠٥٥تا  4٠٥درصد بین  9٧میلی متر و  4٠٥تا  9٥٥درصد بین  ٦9متر بارندگی و میلی  9٥٥کمتر از 

میلی متر بارندگی دارند؛ پس در کشور ما تقریباً سه اقلیم آب و هوایی غالب  9٥٥٥میلی متر و یک درصد بیش از  9٥٥٥تا  ٠٥٥

چهارم مساحت آن دارای اختصاصات آب و هوایی خشک و نیمه  درصد یعنی سه ٧2وجود دارد که قسمت اعظم آن به وسعت 

میلی  ٠٥٥تا  4٠٥درصد دارای بارندگی نسبتاً متوسط بین  9٧میلیمتر و قسمت دیگر به وسعت  4٠٥خشک با بارندگی کمتر از 

مرطوب ایران میلی متر جزو مناطق  ٠٥٥درصد با بارندگی بیش از  3متر جزو مناطق معتدل است و بقیه مساحت آن حدود 

 .محسوب می شود

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626000800
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پس شرایط جوی و میزان بارندگی ایجاب می نماید که در بخش وسیعی از مملکت، برای کشت انواع محصوالت زراعی آبیاری انجام 

. شود و به لحاظ همین اختالف در اقلیم های آب و هوایی، شیوه های کشت و انواع آنها و همچنین نوع آبیاری با یکدیگر فرق دارند

مثالً در مازندران بیشتر نوع کشت شالی است و بیشتر منابع آب قابل استحصال این منطقه برای آبیاری شالیزارها به کار گرفته می 

لذا برای باالبردن بازدهی آبیاری باید عواملی مانند میزان . شود و تنها روش آبیاری برای شالی،کرتی با استغراق دائم زمین است

ز سطح آزاد، میزان استغراق گیاه و سرازیر شدن آب از مزرعه، فرو نشست عمقی آب در خاک نفوذ عمودی و تعرق گیاه، تبخیر ا

 .نفوذ افقی و سرانجام تلفات انتقال آب تا آبگیر مزرعه و شبکه توزیع مربوط به آن را مشخص نمود

 :لذا برای افزایش بازدهی آبیاری اقداماتی به شرح زیر ضروری است 

دی و تسطیح اراضی و بهبود شیب اراضی با ماشین آالت و وسایل تسطیح، همچنین باید از کشت شالی در اراضی قطعه بن. 9

شیبدار و دامنه کوه ها و همچنین سواحل دریا به دلیل پرت زیاد آب تا زمانی که اراضی مرغوب قابل کشت در دشت وجود دارد، 

 .جلوگیری شود

 .در مناطقی که افت در مسیر آبرسانی مشهود است پوشش کانال های آبرسانی و انهار. 4

کم نمودن نفوذ پذیری خاک بستر در صورتی که نوع خاک سبک و دانه درشت باشد با افزایش رس و تحکیم آن، در صورتی که . 1

 .امکان پوشش بتونی به دلیل هزینه زیاد مقدور نباشد

خار و خاشاک و علف : نهار و پاک کردن عوامل کند کننده سرعت نظیراز بین بردن پیچ و خم های کاناهای سنتی و الیروبی ا. 2

 های هرز و همچنین الیروبی و بهسازی شبکه زهکش ها و اصالح آب بندان ها با باالبردن حجم ذخیره ای آن ها

 .احداث بندها و دریچه های تقسیم و بندهای گابیونی با نصب دریچه و مقسم و اشل اندازه گیری. ٠

 .انگیزه برای باالبردن بازدهی آبیاری در کشاورزان ایجاد. ٦

 .اصالح و تغییر روش های آبیاری سنتی به سیستم آبیاری تحت فشار برای سایر محصوالت کشاورزی. ٧

چون بر خالف روش آبیاری . تهیه و تدوین برنامه گردش آب و اعمال مدیریت بهینه توزیع در بهره برداری از تأسیسات مربوطه. 9

. فشار، سیستم های آبیاری سطحی مستلزم یک کار مدیریتی و نظارت دقیق در توزیع صحیح است تا یک کار سرمایه گذاری تحت

هرچند کشاورزان با این روش به تجربه آشنایی دارند، اما پیشرفت های علمی و انتقال دانش فنی در زمینه باالبردن بازدهی آبیاری 

 .به کشاورزان انتقال نیافته است

 .تدوین برنامه و اجرای طرح جامع آموزش و ترویج کشاورزی. 3

 .مشخص نمودن نوع و بافت خاک هر منطقه و میزان نفوذ پذیری آن - 9-3

 .مقدار آب مود نیاز برای هر هکتار و کیفیت آن در منطقه جهت هر نوع گیاه - 4-3

 .یاری برای هرگیاه با توجه به آب و هوای هر منطقهنیاز آبی گیاه در طی مراحل رشد و مشخص نمودن فواصل زمان آب -1-3

 .در هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و آب و خاک( الگوی کشت)مشخص نمودن انواع گیاهان قابل کشت  -2-3

 .رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان و تضمین خرید و فروش این محصوالت توسط ارگان های ذیربط دولتی -3-٠

http://www.iana.ir/archive/item/93٦99-9.html 

 آب
 - 93/06/26فارس

 تجارت براساس آب مجازی/ بر کاهش یابد آب محصوالتتعرفه واردات 

http://www.iana.ir/archive/item/19618-1.html
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آب مجازی  های اخیر تجارت محصوالت کشاورزی از دیدگاه در سال: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز گفت

 .مورد توجه قرار گرفته و کارشناسان معتقدند که در تجارت محصوالت کشاورزی باید به این مقوله توجه کرد

ر وگو با خبرنگا کشاورزی دانشگاه شیراز در گفت الدین نجفی استاد اقتصاد ، بهاءخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در  :صادرات و واردات محصوالت کشاورزی باید بر چه مبنایی باشد، گفت در پاسخ به این سؤال که خبرگزاری فارساقتصادی 

تجارت های اخیر تجارت محصوالت کشاورزی از دیدگاه آب مجازی مورد توجه قرار گرفته و بیشتر کارشناسان معتقدند که در  سال

 .محصوالت کشاورزی باید به این مقوله توجه شود

کم آبی و کاهش نزول آسمانی و  در شرایط: وی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ منابع آبی دچار مشکل است، اظهار داشت

استفاده  بر  ت آببر و تشویقی برای واردات محصوال های بازدارنده برای جلوگیری از صادرات محصوالت آب باید از اهرم خشکسالی

 .کرد

وارد و در مقابل محصوالت کشاورزی  بر بیشتری  آب باید محصوالت کشاورزی: استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز تصریح کرد

بر کمتری صادر شود و برای صادرات محصوالت با مصرف آب زیاد تعرفه باال و برای واردات محصوالت آب تعرفه پایین در نظر  آب

 .ودگرفته ش

در شرایط کشور، خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک کشاورزی مطرح : نجفی در مورد واردات محصوالت استراتژیک گفت

ریزی و براساس  با برنامه نیست، واردات این محصوالت در گذشته بوده االن هم ادامه دارد، ولی سیاست مطلوب این است که

 .را افزایش داده و وابستگی را کم کنیموری آب عملکرد در هکتار  افزایش بهره

و  آب باید در راستای این موضوع با توجه به کاهش مصرف: وی با بیان اینکه الگوی مناسبی برای صادرات و واردات نداریم گفت

 .گیری از آب مجازی کار کرد بهره

باید در  :محصوالت کشاورزی است، گفت یک اصل اقتصادی که زیربنای تجارت استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز با بیان

 .تعیین کنیم ها را برای واردات و صادرات به هزینه فرصت توجه کنیم و براساس آن اولویت تجارت محصوالت کشاورزی

بنابراین در تجارت محصوالت کشاورزی باید به مقوله آب مجازی و همچنین هزینه فرصت توجه شود و آن محصوالتی : نجفی گفت

 .اخل تولید کنیم که هزینه فرصت کمتری دارند و آنهایی را وارد کنیم که هزینه فرصت بیشتری دارندد در را

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٦٥٥٥4٥2 

 

 آب
 - 93/06/25فارس

 مزارع شهر ری بیشترین آلودگی را دارند/ شوند زارع با آب فاضالب آبیاری نمیتوان ادعا کرد که م نمی

های کشاورزی کاشت  توان ادعا کرد که هیچ یک از زمین رئیس اداره کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه نمی

ر آلودگی در مزارع در این خصوص بیشت: شود، گفت جات استان تهران با آب فاضالب آبیاری نمی سبزیجات و صیفی

 .شهر ری مشاهده شده بود

جات با آب فاضالب در  وگو با خبرنگار جامعه فارس درباره آبیاری مزارع کاشت سبزی و صیفی محمد هادی حیدرزاده در گفت

 .برای ساماندهی این امر کارگروهی در استانداری با محوریت جهاد کشاورزی تشکیل شده است: اطراف تهران، اظهارداشت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626000204
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های صورت گرفته، بیشترین آلودگی در مزارع شهر ری مشاهده   رئیس اداره کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه در بررسی

 .شده بود

بر همین اساس اخطارهای الزم برای جلوگیری از آبیاری مزارع شهر ری با استفاده از آب فاضالب به کشاورزان این : وی گفت

 .منطقه داده شد

این اخطار به کشاورزان داده شد که در صورت تداوم این امر بدون  :اره کل محیط زیست استان تهران یادآور شدرئیس اد

 .شود شک مجوز کشاورزی آنها لغو می

به دلیل نبودن شبکه فاضالب، آب : حیدرزاده معضل اصلی در این خصوص را نبودن شبکه فاضالب عنوان کرد و بیان داشت

 .شود ها جاری می و کانالها  فاضالب در مسیل

های  توان ادعا کرد که هیچ یک از زمین بر همین اساس نمی: وی با بیان اینکه کنترل در چنین شرایطی دشوار است، اظهار داشت

 .شود جات استان تهران با آب فاضالب آبیاری نمی جات و صیفی کشاورزی کاشت سبزی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٠٥٥٥29٠ 

 
 آب

 - 93/06/29فارس

 جویی کنیم وضعیت قرمز است، همه صرفه/ درصد ظرفیت آب 3سد الر با 

ها میلیون متر مکعب تن 3۳میلیون متر مکعب است، در حال حاضر فقط  1۰۳در حالی که حجم مخزن سد الر تهران 

 .درصد آب در این سد وجود دارد3

میلیون متر مکعب  9٦٥میلیون مترمکعب و حجم مفید آن  3٦٥، در حالی که حجم مخزن سد الر خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .رسد میلیون متر مکعب می 1٥است، در حال حاضر حجم آب این سد فقط به 

میلیون مترمکعب قابل برداشت است، بنابر این زنگ خطر  99میلیون قابل برداشت نیست و تنها  94مترمکعب  میلیون 1٥از این 

 .جویی را داشته باشند، تا کسی بدون آب آشامیدنی نباشد بی آبی به صدا درآمده، مردم باید نهایت صرفه

م با شیلنگ آب شرب شهری به شستن خودرو، در و دیوار ای از مرد به گزارش فارس در این شرایط بی آبی بارها مشاهده شده عده 

کنند که باید بدانند زنگ خطر بی آبی نواخته شده و حق دیگران از  منزل، پارکینگ ساختمان و یا جلوی حیاط و مغازه اقدام می

 .آب را ضایع نکنند

ای در مصرف آب زیاده روی خارج  م آبی، عدهآب به عنوان مایه حیات متعلق به همه مردم و حتی حیوانات است و اگر در شرایط ک

 .از عرف و قانون داشته باشند، نسبت به زیان ناشی از بی آبی که برای دیگران اتفاق افتد، ضامن و مسئول هستند

است و بیش از ( کیلوگرم آب 1معادل )و غسل با صاع ( گرم٧٠٥)با یک مد ( ص)طبق روایات، وضوی نماز بر اساس سنت پیامبر

 .ارج از سنت استآن خ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦43٥٥٥229 

 
 آب

 - 93/06/29فارس

 سدسازی غیراصولی به کشاورزی صدمه زده است/ میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی صرف آب و کشاورزی شود 9۳

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930625000485
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930629000441
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گذاری در  سرمایه: ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شورای عالی کشاورزی گفت مشاور معاونت برنامه

هایی به  های اخیر در ساماندهی آب بیشتر صرف سدسازی شده، در حالی که این سدها علیرغم منفعت، زیان سال

 .اند بخش کشاورزی وارد کرده و کشاورزی دیم را به سمت آبی برده

وگو با  ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شورای عالی کشاورزی کشور در گفت الغفار شجاع مشاور معاونت برنامهعبد

آبی سال جاری به لحاظ منابع : های مقابله با آن گفت کشور و راه  آبی و خشکسالی در مورد کم خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی 

 .ایم وری از آب دچار خشکسالی شده کمبود آب و عدم بهره رود، زیرا به دلیل سال خاصی به شمار می برای کشور

ها  بخش کشاورزی گذاشته و همچنین این موضوع در تأمین آب صنعت و آب شرب استان ها اثر خودش را در خشکسالی: وی افزود

 .اثراتی داشته است

درصد آب  3٥بیش از  :و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شورای عالی کشاورزی کشور اظهار داشتریزی  مشاور معاونت برنامه

 .گیرد برداری قرار نمی شود که به خوبی مورد بهره در بخش کشاورزی استفاده می

های باال بردن افزایش  ای یکی از روش های نوین آبیاری مانند آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره گیری از شیوه بهره: وی تصریح کرد

 .آب بخش کشاورزی است وری در مصرف بهره

 درآمد نفت ما را از کشاورزی غافل کرده است* 

های مختلفی برای  های گذشته طرح به طوری که در سال  درآمد نفت ما را از بخش کشاورزی و آب غافل کرده است،: شجاع افزود

 .م آب در بخش کشاورزی را ساماندهی کنیمای نتوانسته ارائه شده، اما هنوز ساماندهی آب

ها شده است و همچنین به  از تاالب های اخیر موجب خشک شدن برخی در سال گیری اصولی از آب عدم بهره: داشت وی اظهار

میه تا حد جمله دریاچه ارو ها از ها و عدم رسیدن آب به آنها برخی از دریاچه ها و دریاچه   علت وجود سدهای مختلف در مسیر تاالب

 .زیادی خشک شده است

صرف سدسازی شده، در حالی که این  بیشتر در حفظ آب و ساماندهی آب های گذشته گذاری در سال سرمایه :شجاع اظهار داشت

کشاورزی دیم را به سمت   ها، عرصه ها و دریاچه اند و به دلیل عدم رسیدن آب به تاالب سدها ضرر و زیان به بخش کشاورزی زده

 .برده استآبی 

آب دریاچه ارومیه شور بوده و  :ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شورای عالی کشاورزی کشور، گفت مشاور معاونت برنامه

 .با خشک شدن این دریاچه مشکالت زیست محیطی برای منطقه بوجود آمده است

هم نبوده و این سدها باعث خشک شدن برخی   ساخت سدها اثرات مثبتی داشته، اما متاسفانه خالی از ضرر: شجاع افزود

 .اند ها شده ها و دریاچه تاالب از

تر با  با توجه به شوری آب دریاچه ارومیه خشکی این دریاچه مشکالت زیست محیطی ایجاد کرده است که هر چه سریع: وی افزود

 .ها و استفاده از منابع مالی باید این مشکالت حل شود ریزی برنامه

که با همکاری وزارت نیرو،  میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای ساماندهی آب در نظر گرفته شده است 9٥: یح کردشجاع تصر

 .برای آن منجر شود  ریزی برنامه های مربوطه امیدواریم هر چه زودتر و سازمان جهاد کشاورزی 

میزان بارندگی ساالنه : الی کشاورزی کشور اظهار داشتریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شورای ع مشاور معاونت برنامه

 .رود کشوری نیمه خشک به شمار می متر است و میلی 4٠٥در کشورمان حدود 

ریزی از جنوب کشور خارج و بخشی از آب شمال کشور  های روان کشور به دلیل عدم برنامه بخش زیادی از آب: شجاع تصریح کرد

 .شود هم وارد دریاچه خزر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦43٥٥٥٥٧٧ 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930629000077
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 آب

 آیانا- 3121شهریور  13, دوشنبه

 رسد  میلیون هکتار می 9.۳سطح آبیاری تحت فشار به :

هزار هکتار خواهد  ۳۳۳هزار و  روش نوین آبیاری به یک های آبیاری تحت فشار در کشور، سطح این با اجرای طرح

  .رسید

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نی شد و عملیات اجرایی آن از یک ماه شده مربوط به آبیاری تحت فشار در سال جاری تخصیص یافت و ابالغ استا اعتبارات مصوب

 .گذشته در سراسر کشور آغاز شده است

 .هزار هکتار است 4٥٥گذاری برای افزایش سطح آبیاری تحت فشار در سال جاری  هدف: رفیع سجادی افزود

شده است، خاطرنشان  های اخیر انجام هزار هکتار عملیات آبیاری تحت فشار طی سال 1٠٥وی با اعالم آنکه تاکنون یک میلیون و 

 .هزار هکتار خواهد رسید ٠٠٥تا پایان سال جاری، سطح آبیاری تحت فشار در کشور به یک میلیون و : کرد

بینی شده است که برای افزایش سطح آبیاری  های دیگری نیز برای سه سال آینده پیش عالوه بر این طرح، طرح: سجادی ادامه داد

 .میلیارد تومان اعتبار برای سال جاری تخصیص یافته است 1٥٥هزار و  شد و یک تحت فشار در کشور اجرایی خواهد

 درصد آب در کشاورزی استان تهران 0۳مصرف فقط  

در : رو شده است، تصریح کرد سال گذشته با بحران روبه 9٥معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اعالم آنکه آب در کشور از 

 .های پرجمعیتی همچون تهران، اصفهان، کرمان و مشهد است شرب در استان حال حاضر مشکل اصلی تهیه آب

درصد  1٥درصد و در استان اصفهان  2٥شود، آب کشاورزی در استان تهران  بر خالف آنچه که در آمارها اعالم می: وی یادآور شد

 .درصد برای کشاورزی، صحیح نیست 9٥از کل آب مصرفی را دربر دارد و آوردن رقم 

سال اخیر تاکنون از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده که این امر بحرانی شدن مسئله  99ها از  میزان بارش: دی تأکید کردسجا

 .آب را باعث شده است

برای تولید آب و استفاده بهینه از منابع موجود، کار مشترکی با همراهی وزارت نیرو در حال انجام بوده که قرار : وی اظهار داشت

 .های مرزی به کشور وارد شود و در این راستا هشت میلیارد دالر اعتبار تخصیص یافته است است آب

های اصلی و  قبالً سدهایی برای این منظور ساخته شده و در این راستا قرار است وزارت نیرو، احداث شبکه: سجادی همچنین گفت

 .های فرعی را انجام دهد وزارت جهاد کشاورزی، شبکه

 میلیون دالر برای انتقال آب به سیستان و بلوچستان ۳۳۳اختصاص  

میلیارد دالری برای  9.٠ماه سال گذشته تخصیص اعتبار  از بهمن: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک در ادامه افزود

 .هایی نیز در آن اجرایی شده است استان خوزستان به تصویب رسید که طرح

میلیون دالر برای مسئله آب اختصاص یافت  ٠٥٥ریاست جمهوری به استان سیستان و بلوچستان،  در پی سفر: وی خاطرنشان کرد

 .شود های آن محسوب می ترین برنامه که انتقال با لوله و ایجاد آبیاری تحت فشار از مهم

ر حال حاضر اجرایی ماهه نخست سال مصوب شده است، د هایی که در شش ها و برنامه تمام طرح: سجادی در پایان تصریح کرد

 ./رود که تا پایان سال جاری بتوانیم گزارش کاملی از نحوه عملکرد و ارزیابی آن داشته باشیم شده و امید می

http://www.iana.irم/keshavarzi/item/93٦٥٦-9.html 

 

http://www.iana.irم/keshavarzi/item/19606-1.html
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 آب
 فودپرس 3121شهریور ماه  92دو شنبه 

 فرهنگ مصرف آب بسته بندی را نهادینه کنید دیگر دغدغه بحران آب شرب نخواهید داشت

آب  دبیر انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران در نامه ای به رییس جمهور خواستار نهادینه شدن فرهنگ مصرف -فود پرس

 .برای جلوگیری از بحران آب شرب در کالنشهرها شد بسته بندی

، دبیر انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی به حسن روحانی رییس جمهوری به پیمان فروهرمتن کامل نامه   به گزارش فود پرس،

 :شرح زیر است

 جناب آقای دکتر حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

 با سالم وادب

ترم در راستا با بهبود وضعیت ضمن عرض تشکر و قدردانی به سبب تالش بی وقفه ای که تاکنون توسط دولت مح   احتراماً

بخشهای مختلف از جمله حوزه های اقتصاد و صنعت کشور صورت گرفته است ، همانگونه که مستحضرید متاسفانه کشور عزیزمان 

ایران طی سالهای اخیر بدالئل کامال واضح و بدیهی با بحران منابع آب مواجه شده است و دامنه بحران مذکور اکثر نقاط کشور را 

ا گرفته و متاسفانه به چالشی مهم نزد مسئوالن و دولتمردان کشور تبدیل شده است بگونه ای که موضوع تامین آب شرب مورد فر

نیاز هموطنان در برخی استانها و یا شهرهای کشور همینک به یکی از مهمترین دغدغه ها و مشکالت پیش روی مسووالن تبدیل 

 . شده است

استحضار می رساند در حالیکه اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهای همسایه تالش موثری با عنایت به توضیح فوق به 

در جهت تغییر الگوی مصرف از آب شهری به آب بسته بندی نموده اند و در نتیجه سرانه مصرف اینگونه محصوالت را به بیش از 

وحفظ سالمت مردم ، تامین آب شرب مورد نیاز ، فرسودگی  لیتر رسانده اند و از این طریق چالش هایی تحت عنوان تامین 9٥٥

را از پیش روی خود حذف نموده اند ؛ متاسفانه همچنان کمترین اهمیتی از سوی مسئوالن به ارتقاء فرهنگ ...... شبکه توزیع ، 

نده آبهای بسته بندی درصد از جمعیت کشور مصرف کن 1مصرف آبهای بسته بندی در کشور داده نمی شود به گونه ای که تنها 

لیتر می  91٥لیتر میباشد و این در حالیست که سرانه مصرف آبهای بسته بندی در ترکیه  9٠-4٥میباشند و سرانه مصرف آن 

 .باشد که نشان از اهمیت تغییر الگوی مصرف نزد مسئوالن و مردم آن کشور دارد

درصدی ناشی از فرسودگی در آنها از  1٥ی در کالنشهرها و نشت ساله شبکه توزیع آب شهر ٠٥تا  2٥الزم به ذکر است که قدمت 

یکسو و همچنین بروز خشکسالیهای پیاپی در کشور و در نتیجه کاهش نزوالت جوی و البته برداشتهای بی رویه از سوی دیگر 

ه است و متاسفانه موجب تداوم بحران آب در کشور و در نتیجه نگرانیهای جدی در خصوص تامین آب مورد نیاز هموطنان شد

و بحران آب در خاورمیانه و البته ایران  خشکسالیگزارشات و پیش بینی های انجام شده توسط مراکز علمی تحقیقاتی بیانگر تداوم 

ک یکی از مهمترین راهکارهای تامین نیاز هموطنان در اقصی نقاط کشور توجه بیشتر به صنعت بسته بندی عزیز میباشد و بدون ش

 .آب می باشد

ذکر این نکته ضروریست که صنعت بسته بندی آب از نظر مصرف آب در فرآیند تولید از بهره ور ترین صنایع حال حاضر در جهان 

لیتر ، یک جفت کفش  12٥٥لیتر ، یک کیلوگرم تخم مرغ  9٠٥٥٥ک کیلوگرم گوشت می باشد به گونه ای که برای تولید تنها ی

آب مصرف می گردد و حال آنکه ..... لیتر و  400000لیتر ، یک دستگاه خودرو سواری  3٥٥لیتر ، یک لیتر شیر  9٦٦٥٥چرم 

گر راندمان صنعت مذکور در استفاده از منابع لیتر آب مصرف میگردد و این امر نشان  4- 1برای تولید یک لیتر آب بسته بندی تنها 

 .آب می باشد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%A8+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%A8+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%A8+%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
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همچنین با توجه به اینکه اکثر هموطنان عزیز در زمره افراد کم نوش محسوب می گردند و بطور کلی آشامیدن آب توسط مردم 

ب مصرفی هرفرد بطور ایران همواره پائین تر از میزان استاندارد توصیه شده توسط مراجع علمی میباشد چنانچه مقدار آب شر

( لیتر  1٥) متوسط یک لیتر در روز در نظر گرفته شود هزینه پرداختی هر شخص جهت تامین آب بسته بندی مورد نیاز در ماه 

 ٦٥٥٥٥نفره در ماه چیزی حدود  2تومان میباشد و برای مثال هزینه تامین آب بسته بندی مورد نیاز یک خانواده  9٠٥٥٥  حدوداً

د که این مبلغ در مقایسه با سایر هزینه های غیر ضروری انجام گرفته توسط خانواده ها مبلغی ناچیز می باشد و تومان میباش

چنانچه دولت و مسئوالن محترم توجه بیشتری به موضوع فرهنگ سازی استفاده از آبهای بسته بندی داشته باشند نه تنها بخش 

شهرهای درگیر بحران تامین میگردد بلکه دغدغه های مربوط به کیفیت آب،  قابل توجهی از آب شرب مورد نیاز در استانها و

 .نزد آنان کاهش می یابد...... فرسودگی شبکه ، و

در پایان مجدداً از حضور محترمتان درخواست می گردد با توجه ویژه و نگاهی نو به صنعت بسته بندی آب دستورات الزم نسبت به 

مرتبط با موضوع فوق الذکر صادر تا از این طریق بستر الزم جهت ارتقاء فرهنگ مصرف آبهای بسته تغییر رویکرد کلیه دستگاههای 

بندی در کشور فراهم گردد ، بدون شک پراکندگی واحدهای تولیدی عضو این انجمن در سراسر کشور امکان تامین آب مورد نیاز 

و صحت چنین ادعایی پیش از این نیز به دفعات در بحرانی  هموطنان عزیز در اقصی نقاط سرزمین عزیزمان را فراهم می سازد

 .به اثبات رسیده است....... ترین لحظات از جمله در زمان وقوع زلزله های بم ، رودبار و منجیل ، آذربایجان ، و 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 آب
 ایسنا - 3121شهریور  92شنبه 

  ای برای تشنگی کرمان پیچیده شد؟ چه نسخه
خشکسالی کمر کشاورزی استان کرمان را شکسته  آبی و کشاورزی استان کرمان این روزها حال و روز خوشی ندارد و به عبارتی مشکل کم

  .است

بحران آب در بعضی استانها همچون استان کرمان به گوش  خبرهایی از ، منطقه کویر،(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

  .است زمینه کمبود آب شرب مردم است بلکه امروز کشاورزی نیز مورد تهدید کم آبی قرار گرفته این تهدید نه تنها در. رسد می

های نجات بخش استان  مان آن را یکی از نسخهکر طرحی که استاندار. ها چشم انتظار طرح نجات آب استان کرمان هستند حال همه کرمانی

 معتقد است طبق "علیرضا رزم حسینی"طرحی که . «همیاران آب»یا « پلیس آب»تحت عنوان  طرحی. داند کرمان از بحران کم آبی می

ی اقتصادی  ن صرفهرویه و بدو انقالب بی های پس از پیروزی مقررات جاری کشور تنظیم شده و هدف آن است که مصرف آب را که در سال

  .استفاده شده، را مدیریت کند

توانیم  در بخش کشاورزی می: صدا در آمده است، تصریح کرد استاندار کرمان با بیان اینکه آژیر خطر کمبود آب در استان کرمان چندین بار به

مترمکعب آب شرب از  میلیون 99٥ز جمله انتقال های انتقال آب به استان را ا ای داشته باشیم و طرح مالحظه جویی قابل در قدم نخست صرفه

  .کنیم دنبال می فارس را به موازات هم و انتقال آب برای صنعت از خلیج« آباد بهشت»

مدیریت اقتصادی در . محصوالت کشاورزی اعمال شود های جدید و کم آب برای تولید های جدید آبیاری و کشت باید روش: رزم حسینی افزود

  .کنند آب مجانی استفاده می عمال نشده و کشاورزان،بخش کشاورزی ا

تکنولوژی روز و آبیاری نوین از عوامل دچار شدن به وضعیت  مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی و استفاده نکردن از: استاندار کرمان گفت

  .حل بحران آب است اصلی مدیریت استان، های بحران آب در استان را احساس نکرده و امروز یکی از مسئولیت هنوز کسی درد. کنونی است

باید . آبه خود از سند را بداند که رفسنجان حق به دنبال تدوین سند آب استان کرمان هستیم و سندی داشته باشیم: رزم حسینی افزود

  .آنهاست ع فرزندانتمام کشاورزان باید بدانند که صرفه جویی امروز به نف. قانون کار کنیم استراتژی را تغییر داده و براساس

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a717c524f11f45f097fbdd8dea46ebb4&Title=%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%20%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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به علت شرایط ویژه، : خبرنگار ایسنای کرمان اظهار کرد وگو با شهباز حسن پور، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفت

یر تغی برای کشاورزی تحت هیچ شرایطی صادر نخواهد شد و باید از آب موجود کشاورزی درصدی را به طور کلی هیچ نوع مجوز جدیدی

  .کاربری داده و برای شرب و صنعت استفاده کنیم

شود و در  روستا در استان با تانکر آبرسانی می 1000 با توجه به وضعیت بحران آب در استان کرمان، در حال حاضر بیش از: وی اظهار کرد

  .رو هستیم روبه شهر کرمان هم با مشکل کمبود آب

مجلس، استاندار و مجمع نمایندگان استان  ه حفاظت از آب با حضور نایب رییسبه دلیل این شرایط، کمیت: پور افزود حسن

 متری 0۳۳های باالی آب در استان و اینکه در برخی نقاط، باید آب را از اعماق  هزینه در این جلسه با توجه به. تشکیل شده است

های غیرمجاز و  و از فعالیت چاه یس آب تشکیلهای جدید، ممنوع و پل زمین استحصال کرد، مقرر شد در استان کرمان حفر چاه

  .های مجاز جلوگیری شود یا برداشت بیش از حد چاه

 آور آب در کرمان، هیچ مجوز جدیدی برای کشاورزی در  های سرسام با توجه به هزینه: نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس تصریح کرد

  .یر الگوی کشت بود و در مصرف آب صرفه جویی کردبه دنبال تغی همچنین باید. شود ستان صادر نمی

دولت باید به این موضوع . شرب و صنعت استفاده کنیم باید از آب موجود کشاورزی نیز درصدی را تغییر کاربری داده و برای: وی بیان کرد

استان به صورت  خواهیم به وضعیت آب یاز رییس جمهور و دولت م. آبی بلند شده است کرمان به خاطر کم توجه کند که فریاد العطش مردم

  .فوری رسیدگی کند

  شود توسعه محصوالت کشاورزی پرآب ممنوع می

فقط توسعه محصوالت کشاورزی پرآب باید در استان  :حسین امیری خامکانی، یک عضو مجمع نمایندگان استان کرمان به خبرنگار ایسنا گفت

مصرف آب  های مختلف به کاهش ساله با روش 2-٠کند که بتواند طی یک برنامه  پیگیری می طرحی را استانداری کرمان. کرمان ممنوع شود

  .آید این روش مصرف آب و تبخیر آن پایین می با. ها، آبیاری با سیستم مکانیزه است یکی از این روش. در بخش کشاورزی برسد

آبی همچون  به این صورت که کشت محصوالت کم شت جایگزین استهای دیگر، ک یکی از روش: نماینده مردم زرند در مجلس خاطرنشان کرد

  .محصوالت پرآب کنیم زعفران، زیتون و گل محمدی را جایگزین

بنا شد از کشت و توسعه : استانداری، تصریح کرد امیری خامکانی با اشاره به جلسه دو روز گذشته مجمع نمایندگان استان با مسئوالن

  .برای حفظ باغات موجود به خصوص پسته تالش کنیم گیری شود وآب جلو بر و پر محصوالت آب

در حال حاضر ما بزرگترین جنگل مصنوعی دنیا را در : کرد توان کشاورزی را به طور کل در استان ممنوع کرد، تصریح وی با تأکید بر اینکه نمی

  .وری و کاهش مصرف آب حفظ کرد بهره شود و باید باغات پسته را با باال بردن محسوب می کرمان داریم که ثروت ملی

یکی از . شوند باغات پسته نیز دچار مشکل می اگر روش فعلی مصرف آب ادامه پیدا کند: این عضو مجمع نمایندگان کرمان یادآور شد

تشویقی  م تحکمی وهای آبیاری مکانیزه و با احکا مصرف آب در تولید هر کیلو پسته با روش موضوعات جلسه ما بررسی این موضوع بود تا

  .کاهش پیدا کند

البته . جویی شود یک میلیارد مترمکعب آب صرفه سال در مصرف ٠بر اساس طرح در دستور استانداری قرار است طی : امیری خامکانی افزود

  .نجات داد باغات پسته راهایی بتوان این قبیل مشکالت را حل کرد و  شاأهلل با اجرای چنین طرح ان بینی نیست اما شدت خشکسالی قابل پیش

صنایع به . شوند خوبی ندارند و با تانکر آبرسانی می ها وضعیت آب شرب روستا: وی به مشکل کمبود آب شرب مردم کرمان اشاره کرد و افزود

  .آبی بود هایی همچون کرمان به فکر رفع فشار کم باید در استان شدت به آب نیاز دارند و قطعا

محصوالت کشاورزی در استان  در مجلس شورای اسالمی هم خبر هرگونه ممنوعیت مصرف آب برای نماینده مردم جیرفت

  .کرمان را تکذیب کرد

: توان استفاده از آب را در کشاورزی ممنوع کرد، گفت نمی وگو با خبرنگار ایسنای کرمان با تاکید بر اینکه اهلل عارفی در گفت فرج

مدیریت  شود بیش از ورودی آن است لذا اگر این موضوع شور و در استان کرمان مصرف میدر ک متاسفانه آبی که در حال حاضر

  .نشود با مشکالت جدی مواجه خواهیم بود
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فشار تغییر پیدا کند تا بتوان طی یک دهه مشکالت  باید نوع آبیاری برای محصوالت کشاورزی از غرقابی به آبیاری تحت: وی ادامه داد

  .ها ایجاد کرد میان ورودی و خروجی این سفره کرد و توازنیهای آبی را حل  سفره

در برخی مناطق مانند جنوب : را ممنوع کرد؟ ادامه داد توان آبیاری محصوالت کشاورزی نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه مگر می

. مردم استان نیست وز جدید برای حفر چاه به مصلحتزراعت و صدور مج محصوالت کشاورزی، هرگونه توسعه در کرمان به لحاظ تولید باالی

کرده تا زمینی در اختیار بگیرند، این در حالی است که کشاورزان ما برای  گذار در این مناطق حضور پیدا شود افرادی به عنوان سرمایه بعضا می

با مدیریتی مناسب، منابع آبی موجود  راه این است که خود مشکل دارند و این قطعا مغایر با توسعه متوازن است بنابراین تنها فروش محصوالت

  .را حفظ کرد

  کشاورزی در کرمان ممنوع نشده است

نوع محصول کشاورزی در استان کرمان را برای  کشت هر"در حالی که نمایندگان مجلس و مسئوالن استانی استان کرمان در جلسه مشترکی 

  .کشاورزی اعالم کرده است، هیچ ممنوعیتی در استان مصوب نشده استوزیر  مقام  قائم "حل بحران آب ممنوع کردند

هیچ گونه ممنوعیتی برای کشت محصوالت : ایسنا گفت خلیل آقایی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در این زمینه به خبرنگار

رسانی آن وظیفه  نابع آبی ممنوعیت کشتی اعالم شود، اطالعای به دلیل نبود م است اما اگر در منطقه کشاورزی در استان کرمان مصوب نشده

تواند برای کشت،  کند به دلیل محدودیت منابع آبی نمی نظر اعالم می در چنین شرایطی وزارت نیرو به کشاورزان منطقه مورد. وزارت نیرو است

  .زندها نباید در منطقه مورد نظر به کشت محصوالت کشاورزی بپردا آن آب اختصاص دهد و

کشت ممنوع شود اما اعالم ممنوعیت  به گفته آقایی، ممکن است در یک منطقه خاص از یک استان به دلیل نبود منابع آبی

  .ممنوعیتی برای کشت در کرمان تصویب نشده است کشت در یک استان امکان پذیر نیست و تاکنون

  راهکار برای صرفه جویی آب کشاورزی در کرمان 17

جویی آب در بخش کشاورزی خبر داد  کرمان برای صرفه راهکار استانداری 9٧میاب، معاون عمرانی استانداری کرمان از تصویب محمد جواد کا

میلیون  270 های زیرزمینی در بخش کشاورزی استان، میلیون مترمکعب آب برداشتی از سفره 39٥هزار و  ٠ساالنه : و به خبرنگار ایسنا گفت

سمت صرفه جویی در بخش کشاورزی برویم و پایه  عقل حکم می کند به. شود رصد در بخش صنعت مصرف میمترمکعب در شرب و یک د

  .صرفه جویی به معنای درست مصرف کردن است .ایم صرفه جویی را در این بخش گذاشته

از این پس استان باید برنامه  کشاورزی مصوب شده و راهکار برای صرفه جویی آب در بخش 9٧در شورای آب استان کرمان : وی اظهار کرد

های اجرایی  دستگاه شود و همه روش نهایی شده و به فرمانداران سراسر استان ابالغ می 9٧این . کند مصوبه تنظیم 9٧خود را براساس این 

  .موظف به همکاری برای اجرای این طرح هستند

گانه استانداری در طرح صرفه جویی در  9٧مصوبات  موجود یکی ازاستفاده از سیستم آبیاری نوین با حفظ سطح زیرکشت : کامیاب افزود

مصرف  حذف کشت با. درصد صرفه جویی کنیم ٠٠توانیم  در این صورت می. زیرکشت نخواهیم داشت مصرف آب استان است و افزایش سطح

  .زیاد آب دیگر مصوبه ماست

های کشاورزی و کاهش سطح  بهره برداری موتورپمپ راضی، خاموشی و عدماصالح و بهبود روش آبیاری، تجهیز و یکپارچگی ا: وی تصریح کرد

 در جاهایی که کشت و. دیگر مصوبات برای صرفه جویی آب در بخش کشاورزی استان کرمان است زیرکشت متناسب با آب ورودی دشت از

  .طح زیرکشت افزایش یابدس کنیم دهیم و طبیعی است که توصیه نمی میزان آب همخوانی ندارد، کشاورزی را کاهش می

  یک متر توسعه کشاورزی در کرمان توجیه عقلی و فنی ندارد

 وضعیت منابع آب : خبرنگار ایسنا گفت ای استان کرمان نیز در این باره به محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه

  .ار دارنداصفهان در وضعیت قرمز قر یرزمینی استان کرمان بسیار بغرنج است و کرمان و

توانیم آب را برای شرب  دشت رفسنجان نمی ایم و در های آب شیرین زیرزمینی را از دست داده در شمال استان سفره: وی افزود

آب استان به لحاظ کمی و کیفی . در استان کرمان هیچ توجیه عقلی و فنی ندارد امروز یک متر توسعه کشاورزی. استفاده کنیم

  .است دچار مشکل
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  .و در حال از بین رفتن است منابع آب سطحی استان دچار مشکل بوده: ای استان کرمان گفت عامل شرکت آب منطقهمدیر

میلیون مترمکعب  99٥انتقال : حوضه آب ندارد، تصریح کرد وی با بیان اینکه برای تامین آب شمال استان کرمان راهی غیر از انتقال حوضه به

  .تومان هزینه دارد هزار میلیارد 11هزار میلیارد تومان و در صورت تامین فاینانس  9٧عتبار دولتی باشد، ا آب به استان در صورتی که با

کار در بخش آب . شود جویی می ها صرفه تومان در هزینه هزار میلیارد 1٥درصد صرفه جویی کنیم،  1٥اگر در استان کرمان : بختیاری ادامه داد

  .استان باید بدانند هر قطره آب ارزش دارد ممرد. نیاز به نهضت فرهنگی دارد

  زنگ خطر بحران آب در جنوب کرمان

به صدا در آمده است و مسئوالن باید در این  زنگ خطر بحران آب در جنوب کرمان: رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان معتقد است

  .اندیشی کنند تر چاره زمینه هرچه سریع

بر : شود، افزود منابع آب در بخش کشاورزی مصرف می درصد 3٠و با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه بیش از وگ سیدیعقوب موسوی در گفت

بر همین  .منابع و افزایش کارآیی مصرف آب از محل منبع تا مصرف با جدیت مد نظر قرار گرفته است ی ویژه به مدیریت همین اساس توجه

های کشاورزی، شرب و  سازی آمار مربوط به بخش آب در بخش هنگام به ینه توسط استاندار کرمان،اساس اقدام عملیاتی و ضربتی در این زم

  .کنندگان آب در این بخش بوده است برداران و مصرف بهره صنعت و شناخت

وب استان آمار های متعدد در شمال و جن جلسه های کارشناسی و تشکیل با بررسی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار کرد

  .شود اتخاذ شده که به دو بخش مجزا تقسیم می هایی در این زمینه اولیه تهیه و تصمیم

ی بهینه از آب به عنوان یک منبع  منظور استفاده عزم جدی در مدیریت مصرف آب و پیشگام بودن در همکاری با دولت به: وی ادامه داد

آب و برق و  ها و الکتروموتورها در زمان پیک مصرف ب کنتورهای حجمی، خاموشی موتورپمپها، نص چاه ارزشمند و محدود مانند برقی کردن

  .ها بوده است حفظ منابع آب، بخش نخست تصمیم

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦439٧919 

 برنامه و سیاست ها

 - 93/06/29فارس

 صادرات مستقیم به روسیه از بندر انزلی/ شود یران و روس احیا میبانک ا

برای رفع موانع نقل و انتقال مالی صادرات محصوالت کشاورزی بانک ایران و : رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت

 .واردات مستقیم ایران به روسیه از بندر انزلی انجام خواهد شد. شود اندازی می روس در کشور راه

های خارجی از حذف تعرفه واردات  ، در پاسخ به اینکه رسانهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ا نورانی در گفترض

ادرات این مسئله باید بررسی شود اما اگر چنین اتفاقی بیفتد میزان ص: اند گفت محصوالت کشاورزی ایران از سوی روسیه خبر داده

 .محصوالت کشاورزی ایران به روسیه افزایش قابل توجهی خواهد داشت

، روسیه تصمیم گرفته است تعرفه واردات میوه و سبزی از ایران را حذف کند و این مسئله "دنیا دیلی "به گزارش فارس، به نقل از

 .موجب نگرانی ترکیه شده است

وپا علیه روسیه این کشور نیز به مدت یک سال واردات محصوالت کشاورزی خود از بعد از اعمال تحریم از سوی آمریکا و اتحادیه ار

 .کشورهای اروپایی و آمریکایی را ممنوع کرد همین مسئله باعث گرایش روسیه به بازار کشورهای منطقه و شرق شده است

له واردات محصوالت کشاورزی مطرح در مسافرت اخیر اکیپ اقتصادی روس به ایران مسئ: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت

 .ای بین دو کشور به عنوان مشکل اصلی مطرح شد شد اما دو مسئله نقل و انتقال مالی و نیز نبودن واحدهای قرنطینه
  

 اندازی بانک ایران و روس راه*

http://www.isna.ir/fa/news/93062917131
http://www.farsnews.com/
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کرده است به زودی بانک ایران و  برای رفع موانع نقل و انتقال پولی و مالی آنطور که معاون بازرگانی وزیر جهاد اعالم: وی افزود

 .شود اندازی می روس در کشور راه

 .به گفته نورانی بانک ایران و روس بعد از پیروزی انقالب اسالمی منحل شد

رسد به زودی برطرف خواهد  هایی که به امضا می نامه ای هم با تفاهم به گفته کنفدراسیون صادرات ایران همچنین موانع قرنطینه

 .شد

پاسخ به اینکه اخیرا وزیر جهاد کشاورزی از آذربایجان شوروی به عنوان مسیری برای صادرات محصوالت به روسیه خبر داده  وی در

 .بنده با این ایده مخالفم چراکه سود اصلی آن به جیب تجار آذربایجانی خواهد رفت: است گفت

این بندر اخیرا توسعه بیشتری یافته و مسئوالن . انجام خواهد شد صادرات مستقیم ایران به روسیه از بندر انزلی: نورانی تاکید کرد

 .کنند ساعته در این بندر خدمات ارائه می 42گمرک اعالم کرده اند 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦43٥٥٥12٧ 

 سیاست ها برنامه و
 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

 .بندی شد نوع شغل در بخش کشاورزی تا پایان مردادماه سال جاری شناسایی و در هفت گروه شغلی طبقه 23۰

در بخش : ، با اعالم این خبر گفت(ایانا)های کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل امور تشکل 

دهی سازمان نظام صنفی کشاورزی در هفت گروه  شناسایی شده که تحت سازمان 31نوع شغل تا پایان مردادماه  41٦ورزی کشا

 .است بندی شده  طبقه

شغل صنایع تبدیلی و  1٧شغل شیالت و آبزیان،  43شغل در بخش تولیدات دامی،  1٥این مشاغل در : عبدالرضا مسلمی افزود

شغل خدمات و مکانیزاسیون  12شغل تولیدات گیاهی و  22شغل دامپزشکی،  1٧منابع طبیعی، شغل  4٠تکمیلی کشاورزی، 

 .اند بندی شده کشاورزی طبقه

های مختلف جهاد کشاورزی در مدت یک سال گذشته  ها و معاونت ها بر اساس تعامل با زیربخش این داده: وی خاطرنشان کرد

 .دست آمده که روند اصالح آن ادامه دارد به

صنفی کشاورزی   هزار نفر به عضویت سازمان نظام ٠4٧تا مردادماه سال جاری : های کشاورزی ادامه داد مدیرکل امور تشکل

توانند به عضویت این سازمان دربیایند، وجود  برداران بخش کشاورزی که می اند، اما هنوز اطالعات دقیقی درباره تعداد بهره درآمده

 .ندارد

برداران عضو این نظام از  های مختلف کشاورزی صادر شده است که بهره هزار پروانه در بخش 1٧٥این مدت  در: مسلمی تصریح کرد

 .شوند درصد سهم کارفرما تا پنج نفر برخوردار می 4٥هایی مانند بخشودگی  فرصت

کند تا اطالعات و  کمک می های دولتی کند و به دستگاه پروانه فعالیت نظام صنفی هویت کشاورزان را مشخص می: وی یادآور شد

 .دست آورند تری به آمار بخش کشاورزی را به شکل دقیق

ها و  گفتنی است، در استاندارد سازی مشاغل، ارائه پیشنهاد و درخواست شغل به دو گونه ارسال پیشنهاد شغل از طریق معاونت

نظام صنفی کشاورزی و ارائه درخواست صورت های کشاورزی یا مراجعه فرد متقاضی به  های تخصصی به دفتر امور تشکل بخش

 .شود گیرد و سپس این درخواست از طریق سازمان تعاون روستایی استان به دفتر امور تشکل های کشاورزی ارسال می می

های  های کشاورزی با حضور نمایندگان بخش در مرحله بعدی، شغل مورد تقاضا در هسته تدوین مشاغل در دفتر امور تشکل

المللی  وزارت جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد که در این بررسی بر مواردی از قبیل وجود داشتن عنوان کد بینتخصصی 

 .شود های بخش کشاورزی کشور تأکید می برای شغل مورد درخواست، تطبیق شغل مورد نظر با ویژگی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930629000347
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در صورت وجود شرایط یادشده، هسته بررسی مشاغل  شود و در انتها درباره شغل مورد بررسی، نظر بخش تخصصی درخواست می

 ./کند ها اعالم می های صنفی از طریق سازمان تعاون روستایی استان نسبت به کدگذاری شغل مورد نظر اقدام و آن را به نظام

http://www.iana.ir/tashakkol/item/٦93٠1-9.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

 شود  به مجلس ارائه می 10های کشاورزی، قبل از بستن بودجه  طرح جامع توانمندسازی تشکل

های بخش کشاورزی، طرح  های تشکل های کشاورزی برای آموزش، توانمندسازی و توسعه زیرساخت دفتر امور تشکل

 . کند به مجلس ارائه می 10ها در دست تدوین دارد که تا قبل از بسته شدن بودجه  نمندسازی تشکلجامعی را برای توا

، (ایانا)های کشاورزی سازمان مرکز تعاون روستایی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر امور تشکل

ترین دفاتر  های بخش کشاورزی از قدیمی دفتر امور تشکل: پرداخت و گفت های این سازمان ها، مشکالت و برنامه به بیان فعالیت

ها، دفتر مشارکت و بسیج مردمی شناخته شده و  های گذشته با عناوین دفتر امور تعاونی جهاد سازندگی سابق است که در سال

 .است اقشار مختلف جامعه را در قالب نیروهای بسیج در شرایط عادی و بحرانی سازماندهی کرده

هایی این دفتر بوده که قبل از ادغام به  ایجاد مشارکت و کار با شوراها و ساماندهی امور زنان از سایر فعالیت: عبدالرضا مسلمی افزود

 .های کشاورزی انجام شده است دفتر امور تشکل

ای بخش کشاورزی است که در ه ترین اهداف این دفتر تهیه یک نقشه راه و جامع برای تشکل یکی از مهم: وی خاطرنشان کرد

 .های گذشته به عناوین مختلف موفق به انجام این کار شده است سال

عنوان  به-ها  های کشاورزی در حال بررسی و مطالعه وضعیت موجود تشکل برای همین منظور دفتر امور تشکل: مسلمی ادامه داد

های وزارت جهاد  ست که برای این کار به حمایت زیربخشا -های بخش کشاورزی نخستین گام تهیه نقشه راه جامع برای تشکل

 .کشاورزی نیازمند است

کانال مانند نظام صنفی کارهای کشاورزی، مجمع  9٠کانال مشارکتی موجود در کشور، بخش کشاورزی از  9٦از : وی تصریح کرد

های روستایی،  ای کشاورزی، تعاونیه های بخش کشاورزی، خانه کشاورز، تعاونی ملی خبرگان کشاورزی، مجمع ملی هماهنگی

های  ای، شرکت سهامی عام و خاص، شرکت های کشت و صنعت تا شرکت خدمات مشاوره های سهامی زراعی، شرکت شرکت

آالت کشاورزی  های صنفی کارفرمایی و اتحادیه صنفی ماشین تعاونی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، انجمن

 .برخوردار است

 های بخش کشاورزی در گرو تعامل با دولت تقالل تشکلاس 

های بخش  های کشاورزی سازمان مرکز تعاون روستایی در پاسخ به این پرسش که برای استقالل تشکل مدیرکل دفتر امور تشکل

دن مشارکت فعاالن یکی از وظایف دولت برانگیخته کر: ای دارید، یادآور شد کشاورزی با توجه به ماهیت ساختاری آنها چه برنامه

ها صرفاً اقدام به حمایت و هدایت آنها در  های منسجم است و پس از سازماندهی تشکل مختلف اقتصادی برای ایجاد تشکل

 .کند که این به معنی دولتی بودن یک تشکل نیست چارچوب مقررات می

های فعال در بخش  دلیل اینکه تشکل به: ردهای مختلف بخش کشاورزی تأکید ک مسلمی درباره چگونگی ایجاد انسجام بین تشکل

دنبال  اند، انسجام آنها کار دشواری است، که این دفتر به های مختلف مجوز و هویت فعالیت گرفته ها و ارگان کشاورزی از سازمان

 .مشارکت و همسویی آنها است

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19536-1.html
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تواند نقش مهمی در  زان است و این دفتر میعنوان یک رابط بین دولت و کشاور نظام صنفی کارهای کشاورزی به: وی اظهار داشت

 .های اخیر شرایط الزم برای فعالیت آنها فراهم شده است پیگیری مطالبات و امور کشاورزان داشته باشد که در سال

سازی الزم برای توانمندسازی و  های بخش کشاورزی دچار ضعف ساختاری و دانش هستند و ظرفیت تشکل: مسلمی همچنین گفت

 .های دولتی صورت نگرفته است جایگاه آنها برای پذیرش مسئولیت ارتقاء

های بخش کشاورزی را دارد، اما در این زمینه یک ریال  سازی تشکل این دفتر وظیفه توانمندسازی و ظرفیت: وی در ادامه افزود

 .اعتبار به سازمان تعاون روستایی یا جهاد کشاورزی پرداخت نشده است

های  های تشکل های کشاورزی برای آموزش، توانمندسازی و توسعه زیرساخت دفتر امور تشکل: نشان کردمسلمی در پایان خاطر

 ./کند به مجلس ارائه می 32بخش کشاورزی، سند جامعی در دست تدوین دارد که تا قبل از بسته شدن بودجه 

iana.ir/tashakkol/item/http://www.93٠19-9.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 3121شهریور  92, پنجشنبه

 برگزاری مرحله دوم دوره آموزشی سرشماری عمومی کشاورزی 

 . تشکیل شد 9313شهریور  2۳تا  9۳آموزش مرحله دوم سرشماری عمومی کشاورزی از تاریخ 

گیرندگان، معاونین فنی و آموزشی شهرستان  های این دوره که آموزش ، کالس(ایانا)رانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ای 

 .استان برگزار شد 19و کارشناسان مسئول فنی و اجرایی بودند در مراکز 

 ٧2بودند که در  -در کل کشور -نفر  9211بنابراین گزارش که مرکز امار ایران مخابره کرده است، شرکت کنندگان در این دوره 

 .کالس حضور داشتند

در کنار آموزش مباحث فنی کشاورزی را   (تبلت)آوری اطالعات  افزار جمع افزار و سخت حاضرین در این دوره نحوه استفاده از نرم

 ./آموزش دیدند

http://www.iana.ir/majles/item/93٠٠3-9.html 

 نامه و سیاست هابر
 خبرنگاران جوان – 3121شهریور  92: تاریخ

 ها همکاری ایران و ارمنستان در راستای توسعه تعاونی

های تولیدی  های فعال در راستای بازاریابی بهینه و توسعه صادرات تعاونی هدف اصلی این رابطه تجاری گسترش فرامرزی تعاونی

 .صورت گرفته است

، در راستای گسترش روابط تعاونی های فعال در سطح کشور و در عرصه بین الملل خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .هیئتی متشکل از تعاونی های فعال به کشور ارمنستان اعزام می شود

 .در اتاق تعاون استان اردبیل صورت می گیرد هماهنگی این اعزام در راستای برنامه های توسعه بخش تعاون و

گفتنی است هدف اصلی این رابطه تجاری گسترش فرامرزی تعاونی های فعال در راستای بازاریابی بهینه و توسعه صادرات تعاونی 

 .های تولیدی صورت گرفته است

وابط به سایت اتاق تعاون استان اردبیل مراجعه تعاونگران فعال و عالقه مند به حضور در این هیئت تجاری می توانند با مطالعه ض

 .کنند

 . الزم به ذکر است سفر این هیئت تجاری در اواخر مهر ماه صورت خواهد گرفت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19531-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/19559-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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http://www.yjc.ir/fa/news/239٥3٦2 

 برنامه و سیاست ها
 وانخبرنگاران ج - 3121شهریور  1۳: تاریخ

 کند کشت فراسرزمینی به توسعه اشتغالزایی کمک می

شود بلکه توسعه اشتغال را  طرح کشاورزی فرا سرزمینی نه تنها باعث افزایش تولیدات ما در کشورهای دیگر می: ژاد گفت  شریعت ن

 .کند در خارج از کشور نیز فراهم می

درباره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران یعی در گفتگو با ژاد عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طب  شمس اهلل شریعت ن

طرح توسعه کشاورزی فرا سرزمینی طرح خوبی جهت ارتقا کشاورزی و : کشاورزی فرا سرزمینی و نقش ان در توسعه اشتغال گفت

 . نولوژی که در اختیار داریم می توانیم زمینه را برای توسعه ان فراهم کنیمتوسعه اقتصادی است و با توجه به نیروی کار و تک

در کشت فرا سرزمینی در کشورهایی که دارای اراضی حاصلخیزی هستند می توانیم اشتغالزایی کرده و : وی در ادامه افزود 

 . نیمتولیداتمان را افزایش دهیم و زمینه را برای توسعه کشاورزی و بازاریابی فراهم ک

 . در زمینه کشت فرا سرزمینی کشورهایی در آمریکای التین زمینه خوبی دارند: ژاد گفت  شریعت ن 

البته در این حوزه نیازمند حمایت دولت نیز هستیم تا با تسهیل سرمایه گذاری و امضای تفاهم نامه امکان کار در : وی یادآور شد

 . ان مناطق فراهم شود

با وجود قشر تحصیل کرده در کشور و حجم نیروی کار ، بکار گیری این : ینه اشتغالزایی این طرح گفتاین نماینده مجلس در زم

 . افراد عمال در کشور مقدور نیست لذا بهتر است تا با ایجاد اشتغال در خارج از کشور ظرفیت سازی شود

د تالش کرد با فعال کردن متخصصان این حوزه برای توسعه بخش کشاورزی در داخل کشور بای: شریعت نژاد در ادمه تصریح کرد 

 . در زمینه اقتصاد کشاورزی و بازرگانی و با کار آمد کردن صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی این حوزه را توسعه دهیم

http://www.yjc.ir/fa/news/239٠٧44 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 3121شهریور  92شنبه  سه

  تر از خودکفایی است تقویت خوداتکایی در کشاورزی مهم
  .خوداتکایی به جای خودکفایی در درجه اهمیت قرار دارد افزایش تولید و تقویت: معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات گیاهی اظهار کرد

در حاشیه بیستمین  -شنبه  سه -امروز  ه زنجان، عباس کشاورز صبحمنطق( ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

های سازمان جهادکشاورزی نیست و از  افزایش راندمان دیم سیاست: کرد ریزی تحقیقات کشاورزی دیم، اظهار اجالس برنامه

که با کمترین میزان  ی استهای توان به پایداری محصوالت دیم اشاره کرد چرا که کاشت دیم از کشت سازمان می های این سیاست

  .شود باعث مشکالت بزرگی در این حوزه می ترین تغییر عوامل جوی شود و کوچک تغییر دچار مشکالت فاحشی می

  .حوزه است دومین سیاست اصالح تناوب و سومین راهبرد افزایش عملکرد در این: کرد  وی تصریح

 : وزارت جهاد کشاورزی است، افزود یت خوداتکایی در کل کشور مدنظراین مقام مسئول با بیان اینکه افزایش تولید و تقو

  .شود اکنون در حوزه کشاورزی وجود دارد، دنبال نمی هایی که هم ظرفیت ودکفایی به دلیل کمبود آب و امکانات کشور و

دارد که از جمله آن قرار دادن متفاوتی وجود  های حل برای این مساله راه: وی در خصوص مبارزه با مشکل کمبود آب، ادامه داد

دست  حمایت از محصوالت بر مبنای تولیدی است که به ازای هر مترمکعب آب به عنوان معیار است و وری آب به شاخص بهره

  .آید می

http://www.yjc.ir/fa/news/4980964
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4985722
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  .کند این حوزه را تا حدودی حل می های مناسب آبیاری است که مشکالت کار استفاده از روش دومین راه: کشاورز ادامه داد

ماندگی در این حوزه هستند چراکه  عقب خدمتکاران بخش کشاورزی آماده رفع: معاون وزیر در امور تولیدات گیاهی ادامه داد

تری را دارد و به همین خاطر این بخش  نسبت به کشاورزی آبی ابعاد بسیار متفاوت های مواجه با آن  موضوع کشاورزی دیم و چالش

  .تر کرده است  شکننده را

اقلیم کشاورزان تأثیر دارد و آنها را  این شکنندگی هم در تولید، هم درآمد و هم: ر خصوص شکننده بودن حوزه دیم افزودوی د

  .کند تهدید می

کشاورزان برای بهبود حوزه دیم کشاورزی  در مورد کشت دیم با یک مشکل جدی رو به رو هستیم چرا که انگیزه: کشاورز افزود

  .کمتر است

  .شوند دیم است و با آب باران آبیاری می درصد اراضی دنیا ٧٠جویی در آب است چرا که   عمده اهمیت دیم صرفه: کردوی تصریح 

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦4٠9٠9٧9 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 3121شهریور  92شنبه 

  اند روستایی و کشاورزی از مسیر اصلی خود خارج شدههای  تعاونی
های اخیر تا حدود زیادی از  ها در سال این تعاونی: گفت های روستایی و کشاورزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به فعالیت تعاونی

  .اند مسیر اصلی خود خارج شده

ها برای بسیج امکانات پراکنده و  تعاونی: ، عنوان کرد(ایسنا) ری دانشجویان ایرانوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزا زاده در گفت عباس پاپی

بزرگتری انجام شود و از  کنند تا حرکت اقتصادی ها و امکانات خود را در کنار هم جمع می اند، یعنی سرمایه نشده مردمی است که سازماندهی

های روستایی بود  تعاونی رهایی که در بخش کشاورزی انجام شد همین شکل گیرییکی از کا: او ادامه داد .این جهت سودی عاید اعضا شود

ها، هدف از شکل گرفتن آنها  نباید فراموش کنیم که بر اساس اساسنامه تعاونی که منشأ خدمات و اقدامات مثبتی در بخش کشاورزیی شد اما

  .کشاورزی و اقتصادی کردن کشاورزی است ها، مکانیزه کردن اراضی هتر نهاد تر و ارزان بازار محصوالت کشاورزی، تأمین آسان سازی شفاف

خدمات بیشتر در بخش خدمات کشاورزی است اما  ها کسب سود بیشتر نیست بلکه ارائه هدف تعاونی: این عضو کمیسیون کشاورزی افزود

اش که  اصلی یشتری داشته باشد، یعنی از رسالترود که سوددهی ب های روستایی به سمتی می تعاونی های اخیر اتحادیه متأسفانه در سال

  .رسانی به کشاورزان است فاصله گرفته است خدمات

هایی روستایی به صورت ساالنه اعالم کنند که سود بیشتری  تعاونی بر اساس اساسنامه تعاونی روستایی انتظاری نداریم که: زاده تأکید کرد پاپی

  .هم جمع کنند های خرد را دور اند سرمایه جهت تولید کشاورزی کشور چقدر توانستهباید بگویند که در  عایدشان شده، آنها

های روستایی است که باید هر ساله  وظایف تعریف شده تعاونی به عنوان مثال بازار محصوالت کشاورزی، یکی از: نماینده مردم دزفول ادامه داد

سازی بازار محصوالت  شفاف اند در جهت اند و چقدر توانسته اورزی مفید بودهجلوگیری از ضایعات محصوالت کش اعالم کنند چقدر در جهت

  .محصوالت کشاورزی را گسترش دهند و به طور کلی از مشکالت این بخش کم کنند اند صنایع تبدیلی کشاورزی فعالیت کنند و چقدر توانسته

  .رز بروندهای روستایی نباید به سمت رقابت با خود کشاو تعاونی: او تأکید کرد

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦439٧٥٦9 

 بازار و قیمت ها

 - 93/06/23فارس

 نظارت و تنظیم بازار ادامه دارد/ بار حذف شدند درصد دالالن میدان میوه و تره۷۳

http://www.isna.ir/fa/news/93062515178
http://www.isna.ir/fa/news/93062917061
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سط مرداد تاکنون طرح نظارت و تنظیم بازار میوه همچنان اجرا رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه از اوا

درصد از دالالن از میدان حذف شدند و قیمت میوه هم در این مدت  ۷۳پس از اجرای طرح مذکور : شود، گفت می

 .هیچگونه افزایشی نداشته است

در مورد اینکه اجرای طرح  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

از اثار مثبت این طرح : ها داشته است، گفت ای است و این طرح چه تأثیری بر قیمت در چه مرحله« نظارت و تنظیم بازار میوه»

 .بار است و تره  درصد از دالالن میدان مرکزی میوه ٧٠حذف حدود 

بار به دنبال اجرای طرح نظارت بر بازار میوه حذف شدند، اظهار  درصد از دالالن میدان مرکزی میوه و تره ٧٠ان اینکه وی با بی

اکنون در سکوهای  درصد باقیمانده دالالن جزء دالالن باسابقه و قدیمی میدان مرکزی هستند که این افراد هم 4٠: داشت

 .دهند ر خود ادامه میاند و هنوز هم به کا بارفروشان مستقر شده

داران خریداری و برای فروش از  اکنون میوه را از حجره مانده هم دالالن باقی: فروشی تصریح کرد رئیس اتحادیه میوه و سبزی

کنند و به این ترتیب باز هم به عنوان یک واسطه در خرید و فروش میوه عمل  دارخود استفاده می همکاران حجره  فاکتورهای

 .کنند می

ریزی  با برنامه: بار هم باید فکری شود، تصریح کرد درصد دالل باقیمانده در میدان مرکزی میوه و تره 4٠هاجران با بیان اینکه برای م

باید این عده هم به سمت خرید میوه از منبع اصلی سوق یابند و خودشان میوه را تهیه و با فاکتور خودشان به فروش برسانند نه 

 .ا در خرید و فروش میوه ایفا کننداینکه نقش واسطه ر

های دیگر در میدان مرکزی میوه و  هنوز هم با کمک سازمان حمایت و سازمان« طرح نظارت و تنظیم بازار میوه»وی با بیان اینکه 

هستند و بار مستقر  های مختلف در میدان مرکزی میوه و تره از شب تا صبح مأموران سازمان: شود، اظهار داشت بار اجرا می تره

 .بار دارند نظارت کاملی را بر میدان مرکزی میوه و تره

ها از جمله، شلیل، آلو شابلون و هلو در  رئیس اتحادیه میوه و سبزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا برخی میوه

 .شود شان گران می فصل تابستان کمی قیمتهای تابستانی هستند و با اتمام  ها جزء میوه این میوه: بازار گران شده است، گفت

ایم و این میوه بدون آفت و به خوبی تولید شد و قیمت آن هم  امسال بهترین تولید هندوانه را در چند سال اخیر داشته: وی افزود

 .ماه گذشته کامال ثابت و بدون تغییر بوده است 9در 

االن سود مصوب برای واحدهای میوه : فروشی سطح شهر گفت درصدی واحدهای میوه 1٠مهاجران در مورد عدم رعایت سود 

 .شود درصد است در حالیکه این موضوع رعایت نمی 1٠فروشی سطح شهر 

اتحادیه بار فروشان تعهد داده است که بار میوه را به خریدار میوه به صورت خالص و بدون سبد و کارتن تحویل دهد و : وی افزود

توانند سود  وقت واحدهای میوه فروشی هم می  ین مزد کارگران را خود بار فروشان پرداخت کنند آناگر این اتفاق بیفتد و همچن

 .درصدی را رعایت کنند 1٠

ها را با سبد، کارتن، زیر چوبی و همچنین ضایعات خریداری  فروشی میوه واحدهای میوه: رئیس اتحادیه سبزی و میوه تصریح کرد

 .گیرند ریال هم از مشتری نمیکنند در حالیکه بابت آن یک  می

ها به صورت تفکیک شده و  اگر میوه: فروشی باشد، افزود وی با بیان اینکه فقط باید کرایه حمل و نقل بر عهده واحدهای میوه

ای مثل ضایعات میوه، ظرف و  های متفرقه فروشی سطح شهر قرار گیرد و همچنین هزینه بندی شده در اختیار واحدهای میوه درجه

 .درصد سود مصوب را رعایت کرد 1٠توان  فروشی دریافت نشود می ارتن از واحدهای میوهک

هایی در نظر گرفته  گیرند جریمه درصد می 1٠فروشی که سودی بیش از  اکنون برای واحدهای میوه هم: مهاجران اظهار داشت

 .ضل حل شودای این مع شود ولی این روش راهکار حل مسئله نیست و باید به صورت ریشه می

http://www.farsnews.com/
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های چند نفره مختلف از جمله نمایندگان سازمان  از اواسط مرداد ماه سال جاری از ابتدای شب تا صبح گروه:به گزارش فارس

های  ها و سالن به گشت زنی و نظارت بر حجره... تعزیرات استان تهران به همراه مأمورانی از نیروی انتظامی، نمایندگان شهرداری و 

 .شود پردازند و در صورت مشاهده تخلف و حضور دالالن با آنها برخورد قانونی می بار می یوه و ترهمیدان مرکزی م

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦41٥٥٥٥٧٠ 

 
 بازار وقیمت ها

 - 93/06/31فارس

 جدول+میوه و سبزیجات قیمت انواع

بار تقریباً  تهران و میادین میوه و تره( ع)میدان امام حسین  قیمت انواع میوه و سبزیجات در بازار میوه شهرستانی

 .ثابت بوده و افزایش نداشته است

 درها  زی طی هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است و قیمتقیمت انواع میوه و سب خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .بار نسبت به هفته پیش تقریبا ثابت بوده است و میادین میوه و تره تهران( ع)میدان امام حسین   بازار شهرستانی

 مندرج در جدول ذیل برحسب تومان است میوه و سبزی قیمت انواع* 

 بار قیمت میوه در میادین میوه و تره (ع)میدان امام حسین   شهرستانی قیمت میوه در بازار میوه 

 ٠٠3٥ ٦٥٥٥ شلیل

 2٠٠٥ 2٠٥٥ هلو هسته جدا

 ٠3٥٥ ٠٥٥٥ هلو انجیری

 ٦3٥٥ ٧٠٥٥ گالبی

 423٥ 4٠٥٥ سیب گالب

 24٥٥ 2٥٥٥ نارنگی

 2٠٥٥ ٠٠٥٥ موز

 1٠٥٥ 1٠٥٥ دانه انگور سبز بی

 23٥٥ ٧٥٥٥ انجیر زرد

 ٠٦٥٥ ٦٥٥٥ آلو شابلون

 439٥ 1٠٥٥ انار

   2٥٥٥ خرمالو

 ٧4٥٥ 9٠٥٥ انبه

   3٥٥٥ آناناس

 44٠٥ 4٥٥٥ خیار

 99٥٥ 91٥٥ پیاز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930623000075
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930616000242#sthash.qP0sn0PP.dpuf
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 943٥ 91٥٥ سیب زمینی

 923٥ 4٥٥٥ کاهو رسمی

 93٥ 91٥٥ هویج

 42٠٥ 4٠٥٥ لوبیا سبز

 ٦٠٥ ٧٥٥ هندوانه

 9٦٠٥ 4٥٥٥ کدو مسمایی

 99٥٥ 4٥٥٥ کلم سفید و قرمز

 99٥٥ 91٥٥ خربزه

 49٥٥ 4٥٥٥ ای فلفل دلمه

 .تومان است 9٠٥٥هزار و هر کیلو سبزی آش، قرمه و پلو  4براساس این گزارش هر کیلو سبزی خوردن 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦19٥٥٥2٧٥ 
 

 بازار و قیمت ها
 - 93/06/23فارس

 گرانی قیمت میوه در سطح شهر/قیمت میوه را کنترل نکرد« طرح نظارت»

بازار همچنان باالست در  میوه در  که قرار بود قیمت متعادل شود اما قیمت« طرح نظارت و تنظیم بازار میوه»با اجرای 

 .درصد به قیمت میوه اضافه کنند اما این رقم همچنان باالست 3۳حالی که واحدهای میوه فروشی تنها مجازند 

ه قیمت میوه طرح ضابط جلوگیری ازافزایش بی از اواسط مرداد ماه سال جاری برای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اجرا شد که بواسطه این طرح مسئوالنی از سازمان حمایت، استانداری تهران، « طرح نظارت و تنظیم بازار میوه» نظارتی با عنوان 

وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین افرادی از پلیس، نیروی انتظامی با تمام تالش سعی در ساماندهی خطی میدان مرکزی 

  .کردندبار  و تره میوه

سید حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی فروشان معتقد است که با اجرای این طرح و حذف بخش  براساس این گزارش

جات جلوگیری شده است و  و صیفی  هزار تومان از افزایش قیمت میوه 4بار بین هزار تا  اعظمی از دالالن میدان مرکزی میوه و تره

 .شد تر از قیمت کنونی می  ها گران  قطعا االن قیمتشد  اگر این طرح اجرا نمی

ثابت بوده و  دهد قیمت میوه پس از اجرای طرح نظارت و تنظیم بازار میوه اما گزارش میدانی خبرنگار فارس ازسطح شهرنشان می

ها و  اند و اغلب میوه افزایش جزئی داشته های تابستانه با نزدیک شدن به پایان فصل تابستان این اواخر فقط قیمت برخی میوه

ثابت  ها را توان با نظارت دقیق و مستمر قیمت اند و انجام موفق این طرح حاکی از آن است که می جات قیمت ثابتی داشته صیفی

 .نگه داشت

نظر  و به کننده باالست تالش مسئوالن برای کنترل قیمت میوه قیمت میوه هنوز قیمت میوه تا رسیدن به دست مصرف  اما علیرغم

 .گیرند فروشی سطح شهر از خریدار می واحدهای میوه رسد دلیل آن سود باالیی است که می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930631000470
http://www.farsnews.com/
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درصد است در حالیکه اغلب این واحدها بیش  1٠فروشی سطح شهر  سود قانونی و مصوب برای واحدهای میوه: براساس این گزارش

فروشان با توجه به خرید گرانی  خرده  گوید سبزی فروشان میرئیس اتحادیه میوه و  برند، و خود خیلی بیشتر از این رقم سود می

 .درصد قیمت را بیشتر کنند ٦٥توانند تا  فروشان از میادین میوه دارند می که خرده

 بار، تر کرده و در کنار نظارت بر بازار مرکزی میوه و تره  طرح نظارت و تنظیم بازار میوه باید کمی سطح فعالیتش را گسترده بنابراین

 .نظارت بر واحدهای میوه فروشی سطح شهر را بطور جد در دستور کار قرار دهد

 (ها بر حسب تومان محاسبه قیمت)جات در سطح شهر تهران  قیمت میوه و صیفی* 

 بار میادین میوه و تره ها بازار شهرستانی انواع میوه

 23٧٥ ٠٥٥٥ شلیل

 23٧٥ ٠٥٥٥ هلو هسته جدا

 ٦2٥٥ ٧٥٥٥ هلو انجیری

 1٧٠٥ 1٥٥٥ نگور عسگریا

 ٠٦٠٥ ٦٥٥٥ آلو شابلون

 ٦3٥٥ 9٥٥٥ گالبی

 ٦3٥٥ ٧٥٥٥ انبه

   3٥٥٥ آناناس

 139٥ 2٠٥٥ موز

 993٥ 94٥٥ طالبی

 929٥ 9٠٥٥ خربزه

 13٥٥ 2٥٥٥ نارنگی

 139٥ 2٥٥٥ انار

 ٦2٥ 9٥٥ هندوانه

 14٥٥ 4٠٥٥ سیب گالب

 23٥٥ ٦٥٥٥ انجیر زرد

 443٥ 4٠٥٥ خیار

 99٠٥ 9٥٥٥ نگیگوجه فر

 423٥ 4٠٥٥ لوبیا سبز

 93٥ 9٥٥٥ هویج

 939٥ 4٥٥٥ ای فلفل دلمه

 9٦٠٥ 4٥٥٥ کدو مسمائی
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 993٥ 91٥٥ بادنجان

 3٥٥ 9٥٥٥ پیاز

 943٥ 91٥٥ زمینی سیب

 9٦٥٥ 4٥٥٥ کاهو رسمی

 ٠٥٥٥ ٦٥٥٥ لیموترش

 99٥٥ 9٠٥٥ کلم سفید

 99٥٥ 9٠٥٥ کلم قرمز

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦41٥٥٥949 

 بازار و قیمت ها
 - 93/06/26فارس

 داران را پر کرد تنها جیب مغازه« طرح نظارت»

الن میدان بزرگ میوه و درصد دال ۰۳در حالی که با اجرای طرح نظارت : بار گفت رئیس اتحادیه میادین میوه و تره

 .های سطح شهر قیمت را پایین نیاوردند درصد افت کرد، اما مغازه 3۳تا  9۳بار حذف و قیمت در این مکان  تره

: عالم این خبر گفت، مصطفی دارایی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر با اخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

داران  بار در سطح شهر دیده نشد و اجرای طرح نظارت تنها به پر شدن جیب مغازه اثرات کاهش قیمت میوه در میدان میوه و تره

 .انجامید

لیت هزار عضو آنها بدون مجوز فعا ٠داران وجود دارد که  هزار عضو در صنف مغازه 94: بار افزود رئیس اتحادیه میادین میوه و تره

 .های میوه فروشی سطح شهر انجام نشود کنند، بنابراین طبیعی است که هیچ نظارتی بر مغازه می

فروشند، بنابراین باید مسئوالن  قیمت متفاوت میوه می 2مغازه وجود دارد که به  1-4در هر کوچه و خیابانی حداقل : وی افزود

 .نظارتی، بر آنها نظارت مستمر داشته باشند

درصد به قیمت خرید براساس فاکتور از میدان  1٥تا  99داران باید بین  در حالی که براساس قانون صنفی مغازه: د افزودنژا دارایی

 .درصد است 9٠٥تا  9٥٥میوه اضافه کنند، اما این افزایش قیمت 

بار  از میدان بزرگ میوه و ترههایی هم که اکنون وجود دارد، هیچ بار میوه بدون فاکتور و مهر  گیری براساس سخت: وی ادامه داد

 .شود خارج نمی

داران فاکتور فروش را در مغازه در معرض دید خریدار قرار دهند، مشخص  اگر مغازه: بار افزود رئیس اتحادیه میادین میوه و تره

 .کنند فروشی می شود که آنها چقدر گران می

 ٠های اقماری و  هزار تن توسط غرفه ٠شود که  بار تهران توزیع می هزار تن میوه از میدان میوه و تره 9٠روزانه : وی تصریح کرد

 .شود هزار تن دیگر به کل کشور ارسال می ٠شود و  داران خریداری می هزار تن توسط مغازه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=٥٦4٦٥٥92٥99131 

 

 بازار و قیمت ها
 - 93/06/26فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930623000121
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626001408
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 فروشند تر از میدان می درصد گران 9۳۳های سطح شهر  فروشی میوه

درصد بیشتر از  3۳در حالی میوه فروشان سطح شهر بر اساس قانون مجازند تنها : دبیر اتحادیه بار فروشان گفت

برابر بیشتر  3درصد و در مواردی دو تا  9۳۳ها بیش از قیمتی که از میدان میوه خریداری کردند، بفروشند، اما آن

 .فروشند می

نظارتی بر گرانفروشی میوه در : با اعالم این خبر، اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی حاج فتحعلی در گفت

 .رسد وه گران به دست مردم میشود و به همین دلیل می سطح شهر انجام نمی

تعزیرات و سازمان بازرسی باید بر گرانفروشی سطح شهر نظارت کنند، اما هم نیروهای آنها کفاف : دبیر اتحادیه بارفروشان افزود

 .توان مقابله کرد برخی افراد آنقدر زیاد است که نمی  خواهی دهد و هم زیاده نمی

کنند و آن را دستاویزی  بار را مطرح می سئوالن این صنف گرانفروشی در میدان میوه و ترهفروشان و م  به تازگی میوه: وی افزود

بار  کنند، اما حدود یک هفته است که طرح نظارت بر فاکتورهای فروش میدان مرکزی میوه و تره برای باال بردن قیمت عنوان می

 .شود اجرا می

تورهای فروش در هر درب خروجی این میدان مستقر هستند و نظارت در این طرح ماموران ناظر بر فاک  :حاج فتحعلی گفت

 .کنند می

 .شود بر اساس این طرح، ندادن و نگرفتن فاکتور فروش هر دو جرم است و با متخلفان برخورد می: وی تاکید کرد

کنند، در حالی که این رقم درصد بیش از قیمت فاکتور فروش ارائه  1٠فروشان سطح شهر مجازند تنها  به گفته حاج فتحعلی میوه

 .رسد درصد هم می 1٥٥تا  4٥٥درصد و در برخی موارد بیش از  9٥٥همواره بیش از 

اند، را در  بار گرفته خواهند واقعیت روشن شود، فاکتورهای فروشی که از میدان میوه و تره فروشان می  اگر میوه  :وی تاکید کرد

 .خواهد شدتر  معرض دید خریداران قرار دهند که روشن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٦٥٥٥44٦ 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس 3121شهریور ماه  92چهار شنبه 

 قیمت مواد غذایی به کمترین میزان خود طی چهار سال گذشته رسید 

زارش سازمان خوار و بار کشاورزی، قیمت جهانی مواد غذایی برای پنجمین ماه کاهش یافت تا جایی که به پایین ترین بر اساس گ

 .تا کنون رسیده است 4٥9٥سطح خود از سال 

قند  به گزارش موج، سازمان خوار و بار کشاورزی جهانی اعالم کرد، سبد غذایی ماهانه برای گوشت، لبنیات، غالت، حبوبات، روغن،

 .و شکر اندازه گیری شده است و قیمت تمامی مواد به جز گوشت کاهش یافته است

گفتنی است، ممنوعیت روسیه در آغاز ماه جاری برای واردات محصوالت لبنی از کشورهای مختلف به کاهش قیمت آن کمک کرده 

 .است

 4٥٥3و به پایین ترین میزان از ماه نوامبر سال  درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است 9قیمت روغن های گیاهی نیز حدود 

 .رسیده است

، در نتیجه کاهش تولید تایلند و آب و هوای (اوت)بر اساس گزارش سازمان خوارو بار کشاورزی، قیمت برنج در ماه گذشته 

 .نامطلوب در آسیا افزایش یافت

کمتر از سال قبل  ٥.٠ت در جهان وجود خواهد داشت که تن تولید غال 92گزارش این سازمان اضافه کرده است که امسال حدود 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626000226
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 .خواهد بود

 .هزار تن در سطح جهان گندم تولید شود ٠٥٥میلیون و  ٧9٦بر اساس این گزارش همچنین پیش بینی می شود، 

بینی های همچنین پیش بینی می شود تولید گندم در چین، فدراسیون روسیه، اوکراین و ایاالت متحده آمریکا بیشتر از پیش 

 قبلی باشد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 3121شهریور  92شنبه  سه

  جدول+ ترین گوشت در بازار  ترین و ارزان انگر
ترین محصول پروتئینی مربوط  هزار تومان و ارزان 1٦کیلویی  ترین محصول پروتئینی در بازار مصرف مربوط به شاه میگو با میانگین نرخ گران

  .تومان است ٦٥٥٥قیمت  به بوقلمون با میانگین

انواع گوشت و امیاء و احشام آن اعم از گوشت گوسفند،  روبه افزایش است و در حال حاضر تنوع محصوالت پروتئینی در بازار مصرف همواره

بسته به تازگی، کیفیت  شود که قیمت هر کدام در بازار مصرف عرضه می... بوقلمون، ماهی، میگو، بلدرچین و  شتر، گوساله، گاو، مرغ، شترمرغ،

  .و تقاضای آن متفاوت است

تهران بسیار پایین است؛ به طوری که به گفته یکی از  ، سرانه مصرف ماهی در(ایسنا)گار خبرگزاری دانشجویان ایران طبق گزارش میدانی خبرن

های  فروشگاه های صورت گرفته از سرانه مصرف این نوع گوشت نزدیک به صفر است البته طبق بررسی فروشندگان محصوالت پروتئینی این

هایی که استخوان کمتری داشته باشند محبوبیت  ماهی .ان گوشت فیله شده ماهی را می پسندندبزرگ تهران مشخص شد که اکثر مشتری

  .انتخاب نیز صادق است بیشتری دارند و البته بالعکس این

گوشت ماهی در بین مردم دشواری تمیزی آن و  توان فهمید که شاید علت مصرف پایین از عمومیت داشتن این سبک انتخاب میان مردم می

بیشتر  افراد است چنانچه در این بازدید میدانی از مراکز فروش مواد پروتئینی متوجه شدیم که لبته بوی نا مطبوع گوشت ماهی برای اکثرا

  !دهند مشتریان ماهی منجمد را به ماهی تازه ترجیح می

با وجود اینکه سرشار از آهن و پروتئین گوشت  این. مورد دیگری که شاید کمتر به آن توجه شده است، میزان مصرف گوشت شترمرغ است

بوقلمون نیز  این موضوع در مورد گوشت. قرمز قیمت کمتری دارد، کمتر مورد استقبال قرار می گیرد است و البته نسبت به سایر اقالم گوشت

  .صادق است

به گفته مشتریان، این گوشت با . گیرد رار میاستقبال ق توان گفت که کمتر از گوشت گوساله،گوسفند و مرغ مورد در مورد گوشت شتر نیز می

وجود این استقبال  گوشت گوسفند و البته گوساله نیست به همین علت مورد استقبال قرار نمی گیرد البته با وجود فواید بسیار، به لذیذی

  .قیمت گوشت گوسفند است رنگ، گوشت شتر هم کم

گوشت چرخ کرده بسته بندی شده از کیفیت  های بسته بندی به خصوص که گوشتیکی از فروشندگان مواد پروتئینی ضمن تاکید بر این

در . شوند کشتار روز از گوشت غیر تازه مشکل است و همه افراد متوجه تفاوت آن نمی تشخیص گوشت تازه: مطلوبی برخوردار نیست، گفت

  .گوشت چرخ کرده نیز همین موضوع صادق است مورد

ها مقرون به صرفه نیست  گوشت، برای فروشگاه بندی و حمل صحیح ت با مرغوبیت درجه یک ضمن هزینه بستهبه گفته وی استفاده از گوش

  .خصوصا در مورد گوشت چرخ کرده

دارند که حساسیت همه آنها با یکدیگر برابر نیست؛ بر  به گفته یکی دیگر از فروشندگان محصوالت پروتئینی شغل های خدماتی زیادی وجود

و عرضه به  نیازمند تخصص و مهارت هستند اما مواد پروتئینی به علت حساسیت باال در نحوه نگهداری عموم همه این مشاغلخالف باور 

کارت "ای به عنوان  مستقیما با مردم در ارتباط است تاییدیه طلبد چراکه برای این دست مشاغل خدماتی که مشتری، مهارت خاصی را می

خدماتی را نیز تایید  یه ای که توسط کارشناس و متخصص امر تصدیق شود و صالحیت فرد شاغل به مشاغلتایید .شود صادر نمی "مهارت 

  .کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=55b30309dd144898afac5701ca460204&Title=%20%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D8%B7%DB%8C%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%20%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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اما در صورتی که فروشنده بخواهد مبلغ اندکی از  به طور عرف برای تمیز کردن گوشت هزینه ای دریافت نمی شود: وی همچنین یادآور شد

  .کند مشتری دریافت می

های  بار قیمت انواع گوشت به شرح زیر است البته قیمت تره های میوه و های سطح شهر و تعاونی دانی خبرنگار ایسنا از مغازهبر اساس بررسی می

  .اقالم مصرفی است تفاوت بسیار اندکی با یکدیگر دارند و به نظر می رسد هماهنگی نرخ گوشت بیشتر از سایر ها  سطح شهر با تعاونی

قیمت گوشت  شت شتر، همهای گو همچنین همه بخش

  .گوسفند است

 محصول نوع

هر کیلوگرم به  قیمت

 تومان
 محصول نوع

هر کیلوگرم به  قیمت

 تومان

 هزار 91تا  10 جوجه باکتف گوشت هزار 12تا  31 گوساله گوشت

 ٧٥٥٥تا  5000 ران مرغ گوشت هزار 43تا  27 گوساله مخلوط گوشت

 هزار 99تا  9000 ران پاک کرده مرغ گوشت هزار 12تا  32 ران گوساله گوشت

 9٥٥٥تا  6000 مرغ بال هزار 1٠تا  33 راسته گوساله گوشت

 3٥٥٥تا  7000 کتف مرغ گوشت هزار 1٠تا  33 ماهیچه گوساله گوشت

 2٥٥٥تا  3000 مرغ گردن هزار 24تا  40 استیکی گوساله گوشت

 هزار 99تا  9000 بوقلمون گوشت هزار 49تا  26 گوسفند شقه با گردن گوشت

 هزار 49تا  27 سردست گوسفند گوشت
بوقلمون بدون  گوشت

 استخوان
 هزار 99تا  16

 هزار 11تا  28 ران،کتف و دست گوشت
زبان گوساله تمیز  گوشت

 شده
 هزار 14تا  30

 ٧٥٥٥تا  5000 گوساله پاچه هزار 49تا 26 گردن گوسفند گوشت

 هزار 9٧تا  15 تمیز شده قزل آال ماهی 9٥٥٥تا  6000 گوسفند دنبه

 هزار 92تا  11 قزل آال تمیز نشده ماهی هزار 14تا  30 کامل کله و پاچه دست

 هزار 1٠تا  28 کامل جگر گوسفند دست
ماهی (ماهی تخم)اشپل

 سفید
 ٠٥٥٥ریف  هر

 9٥٥٥ریف  هر قزل آال( تخم ماهی) اشپل ٦9٥٥تا  6600 مرغ گوشت

 هزار 9٠تا  12 فیله مرغ گوشت
 ٦٥٥مرغ بسته بندی  لد

 گرمی
 ٦٥٥٥تا  4000

 هزار 1٦تا  24 میگو گوشت هزار 92تا  12 سینه جوجه کبابی گوشت

  تا 6000 بوقلمون گوشت ٧٥٥٥تا  6000 سینه مرغ گوشت

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦4٠9٠٥٠٧ 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 3121شهریور  1۳یکشنبه 

  تومان زیر قیمت بازار ۳۳۳۳موز صادراتی 
  .سال گذشته است درصدی صادرات این محصول نسبت به 2٠آخرین آمار صادرات موز ایران حاکی از افزایش 

http://www.isna.ir/fa/news/93062515057/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
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میلیون دالر از  9٦2.4هزار تن موز به ارزش  160.5 ، در پنج ماهه نخست سال جاری(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .شود کل صادرات کشور را شامل می درصد از ٥.٧٠که  کشور صادر شده است

  .میلیون دالر صادر شده است 113.1 هزار تن از این محصول به ارزش 949.2این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 

 2٠د و از لحاظ ارزش درص 14از لحاظ وزنی  به این ترتیب صادرات موز در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته

  .درصد افزایش یافته است

  .تومان است 14٥٥بر اساس این گزارش قیمت متوسط هر کیلو موز صادراتی یک دالر یعنی معادل 

تومان  9٥٥٥تومان و در بازار آزاد به قیمت  ٠٥٥٥قیمت  این در حالی است که قیمت هر کیلو موز در حال حاضر در بازار میوه و تره بار به

  .شود رضه میع

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦1٥9٧٠91 

 برنج

 - 93/06/27فارس

 قیمت خرید حمایتی ارقام مختلف برنج اعالم شد

 .معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی گلستان قیمت خرید حمایتی ارقام مختلف برنج را اعالم کرد

از گرگان، محمدرضا جامی ظهر امروز در کارگاه توجیهی خرید حمایتی برنج ارقام پرمحصول و بومی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

نج محلی هزار تن بر 9٠٥هزار تن برنج پرمحصول و  9٠شالیکاران گلستان : تعاون روستایی گلستان در گرگان اظهار کرد« محلی»

 .در اراضی استان تولید کردند

هزار  1٠درصد  ٧.٠فجر با درصد شکستگی  -قیمت ارقام خزر: وی در خصوص قیمت خرید حمایتی ارقام مختلف برنج تصریح کرد

 ٠٥٥هزار و  49هزار ریال، ندا ـ نعمت  43هزار ریال، کوهسار ـ سازندگی و عنبر بونجفی  12ریال، شیرودی ـ کشوری  ٠٥٥و 

 .ریال تعیین شده است ٠٥٥هزار و  ٠4هزار ریال و علی کاظمی  ٠3هزار ریال، طارم محلی  ٦9یال، هاشمی ر

آبان  4٠شهریور آغاز و تا  41معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی گلستان با بیان اینکه خرید حمایتی محصوالت کشاورزی از 

 .د برنج اقدام و اطالعیه خرید حمایتی برنج به مراکز اعالم شودباید نسبت به تعیین مراکز خری: ادامه دارد، افزود

مرکز خرید  94بر اساس میزان تولید برنج در گلستان : جامی با اشاره به اقدامات ضروری و شرایط محصول قابل خرید بیان داشت

 .تعیین شده است

خرید از روزهای گذشته مبادرت به خرید برنج  مراکز: وی از تشکیل کارگروه تخصصی خرید برنج در استان خبر داد و افزود

 .کشاورزان کردند

خرید محصول برنج از طریق سامانه خرید و فروش محصوالت : معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی گلستان خاطرنشان کرد

 .شود هداری میکشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی صورت گرفته و تا زمان فروش محصول در انبارهای تعیین شده نگ

سامانه مذکور در تمامی مراکز خرید محصوالت برنج، پنبه و سویا نصب و آموزش الزم در این راستا صورت گرفته : جامی ادامه داد

 .شد

در سایر محصوالت کشاورزی غیر از گندم با تفکیک ارقام مواجه نیستیم اما در : وی بر ضرورت تفکیک ارقام برنج تاکید کرد و گفت

 .مند شویم و کارگاه تخصصی در هر سطح مرکز خرید باید انجام شود برنج نیاز است که از افراد متخصص بهرهمورد 

http://www.isna.ir/fa/news/93063017583
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معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی گلستان با بیان اینکه این افراد کنترل کیفی و کنترل کمی درصد شکستگی ارقام برنج را 

ئول کنترل کمی داریم که مسئولیت آن با مدیرعامل شرکت است و مسئول در مرکز خرید یک مس: کنند، یادآور شد تعیین می

 .کند کنترل کیفی از طریق کارشناس، درصد شکستگی را برآور می

های داخلی است و احتمال اختالط ارقام داخلی و  تر از برنج های وارداتی که به لحاظ قیمت پائین ارقام برنج: جامی بیان داشت

 .تری در این راستا صورت پذیرد نظارت دقیق خارجی وجود دارد باید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٧٥٥٥299 

 برنج
 - 93/06/28فارس

 اتمام برداشت برنج تا پایان شهریور/ دهی مجدد رتون در مازندران  خوشه

دهی اراضی نشای مجدد رتون خبر داد و  عاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از خوشهم

 .برداشت برنج در مازندران پایان شهریور ماه امسال به اتمام می رسد: گفت

شهریور ماه  4٠خرید توافقی برنج طارم محلی از : در ساری گفت ی فارسخبرگزاروگو با خبرنگار  فر امروز در گفت عزیزاهلل شهیدی

 .های روستایی تحویل دهند توانند محصول خود را به تعاونی هزار ریال آغاز شد و کشاورزان می ٠3امسال با قیمت 

 .داشت  خرید توافقی برنج طارم محلی تا پایان آذر ماه امسال ادامه خواهد: وی ادامه داد

هزار  ٠٥هزار هکتار از نشای مجدد و  4٥ دهی برنج در بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از خوشه معاون

رس و پرمحصول برنج استان برداشت  درصد از ارقام میان 3٥درصد از ارقام محلی و  39تاکنون : هکتار رتون خبر داد و اظهار کرد

 .است  شده

 .رسد نج در کشت اول مازندران پایان شهریور ماه امسال به اتمام میبرداشت بر: کرد  وی بیان

جاری یک  بینی ما از تولید برنج استان در سال معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه پیش

دلیل  یزش پایینی برخوردار بوده که این امر بهامسال برنج مازندران از کیفیت خوب و ر: هزار تن شلتوک است، گفت 1٥٥میلیون و 

 .است  و هوایی بوده  شرایط خوب آب

درصد برنج استان  9٠بالغ بر : صورت مکانیزه، افزود فر با اشاره به افزایش چشمگیر برداشت برنج امسال مازندران به شهیدی

 .درصد بود ٧٥بینی ما  صورت مکانیزه برداشت شد که پیش به

: هزار هکتار از شالیزارهای مازندران به روش مبارزه بیولوژیک در برابر آفات محافظت شدند، اظهار کرد 2٠اینکه امسال وی با اعالم 

محصوالت استان برای دریافت برند محصول سالم به اداره کل استاندارد معرفی شدند که بیشتر کشاورزان موفق شدند برند محصول 

 .سالم را دریافت کنند

با توجه به شرایط آب و هوایی میزان مصرف سموم امسال کاهش : تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد معاون بهبود

 .داشته است

ای  های روغنی، کلزا و نباتات علوفه توانند پیش از برداشت برنج اراضی خود را به کشت دانه کشاورزان می: فر تصریح کرد شهیدی

 .سزایی برخوردار است راستای افزایش درآمد و صرفه اقتصادی تولید از اهمیت به اختصاص دهند که این امر در

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٧٥٥٥4٠1 
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  برنج
 - 93/06/27فارس

 نرخ برنج در گیالن افزایش یافت

تومان در این  9۳۳هزار و  ۰تومان به بیش از  ۳۳۳هزار و  ۳ازمان جهاد کشاورزی گیالن از افزایش نرخ برنج از رئیس س

 .استان خبر داد

اندازی مراکز  ه راهریزی گیالن با اشاره ب نژاد عصر امروز در جلسه شورای برنامه از رشت، علیرضا شعبان خبرگزاری فارسبه گزارش 

اندازی  مرکز خرید توافقی برنج در استان راه 99دولت به دلیل رکود بازار برنج تعداد : ها اظهار کرد خرید توافقی برنج در شهرستان

 .کرده است

کشاورزان  مدت مذکور قابل تمدید است و: وی مدت حضور مراکز خرید توافقی برنج در بازار گیالن را دو ماه اعالم کرد و افزود

 .ای نداشته باشند برای فروش محصول خود عجله

تومان از  9٥٥هزار و  ٦برنج محلی گیالن با نرخ : نژاد وجود مراکز خرید توافقی برنج را برای رونق در بازار خواند و بیان کرد شعبان

 .شود کشاورزان خریداری می

با : های شالیکوبی گیالن ایجاد شده است، تصریح کرد در کارخانه رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با بیان اینکه رونق اولیه

 .کیلوگرم برنج توافقی از کشاورزان خریداری شده است ٠٥٥توجه به افزایش نرخ برنج در بازار تاکنون 

 .یابد ول افزایش میخریداران برنج وارد بازار شدند و نرخ این محص: وی به انتظار کشاورزان برای افزایش نرخ برنج اشاره کرد و گفت

 نشینان حافظان واقعی جنگل هستند جنگل

 .های ایران است تالش پایتخت جنگل: نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسالمی نیز در جلسه مذکور گفت

ج دام از جنگل اتفاق فاجعه تخریب جنگل پس از خرو: نشینان را حافظان واقعی جنگل عنوان کرد و افزود محمود شکری جنگل

 .افتاده است

 .خوار رها شده است مدت دو سال است که مافیای جنگل: وی از وجود مافیای جنگل خبر داد و یادآور شد

 .نشینان واقعی و جنگل باید آشتی ایجاد کرد بین جنگل: نشینان شد و بیان کرد ها به جنگل شکری خواستار واگذاری دوباره جنگل

 میراث طبیعی گیالن است های هیرکانی جنگل

های هیرکانی میراث طبیعی  جنگل: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیالن نیز در جلسه مذکور اظهار کرد

 .گیالن است

ه به توسعه پایدار نیازمند اهتمام ویژ: های هیرکانی کمتر از تاالب انزلی نیست، تصریح کرد رضا علیزاده با بیان اینکه ارزش جنگل

 .های آینده است های هیرکانی برای نسل میراث جنگل

 نشینان در حوزه گردشگری درآمدزایی جنگل

مالکان : نشینان و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت ریزی گیالن بر اتمام اختالف جنگل فرماندار آستارا نیز در جلسه شورای برنامه

 .جنگل در گذشته مشخص بودند

نشینان باید در حوزه گردشگری  جنگل: نشین فقیر احساس تعلقی به جنگل ندارد، اظهار کرد که جنگلسیروس شفقی با بیان این

 .جنگل درآمدزایی داشته باشند

 های هیرکانی در کشور اجرای پروژه مدیریت جنگل

های  تمام جنگلطرح خروج دام برای : های هیرکانی نیز در جلسه مذکور بیان کرد مدیر پروژه ملی چندمنظوره مدیریت جنگل

 .هیرکانی اجرایی شده است

http://www.farsnews.com/
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هزار  1٥طرح مذکور در : های هیرکانی را پنج سال عنوان کرد و افزود داریوش بیات مدت اجرای پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل

 .شود های شمال به صورت پایلوت اجرا می هکتار از جنگل

 .مدیریت جنگل بدون حضور مردم پاسخگو نیست: و تصریح کردهای هیرکانی را مهم خواند  وی پایداری پروژه مدیریت جنگل

 .ها را اداره کنند مردم باید جنگل: های هیرکانی، اظهار کرد بیات با تاکید بر تغییر رویکرد در مدیریت جنگل

: های هیرکانی به ظرفیت باالی گیالن در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت مدیر پروژه ملی چندمنظوره مدیریت جنگل

 .نشینان باید بتوانند از ظرفیت مذکور بهره الزم را ببرند جنگل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٧٥٥٥9٠9 

 برنج
 آیانا- 3121شهریور  13, دوشنبه

 بازار برنج تکان خورد 

برداران  تی توافقی برنج توسط تعاون روستایی، بازار برنج تکان خورد، اما هنوز بهای محصول نصیب بهرهبا خرید حمای

 .نشده است

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .بیش از دوهزار تن محصول برنج توسط تعاون روستایی خریداری شده استهمزمان با شروع این طرح، تاکنون 

 .های برنجکاران تا حدی برطرف شد موقع دولت، بازار محصول برنج تکان خورده است و نگرانی با اقدام به: دالور حیدرپور افزود

است و بازرگانان بسیاری برای خرید های حمایتی  قیمت محصول برنج در بازار در حال حاضر در حد قیمت: وی خاطرنشان کرد

 .اند محصول مراجعه کرده

 .روز قرار است بهای محصول خریداری شده پرداخت شود 4٥به گفته سازمان تعاون روستایی کشور، پس از : حیدرپور ادامه داد

 2٥٥میلیارد و  99حدود تومان باشد، دولت باید  ٧٥٥هزار و  طور متوسط پنج اگر قیمت هر کیلوگرم برنج به: وی تصریح کرد

 .میلیون تومان به برنجکاران پرداخت کند

بینی شده  جای نگرانی برای پرداخت مطالبات برنجکاران نیست و پیش: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

 .روز آینده بهای آن کامل پرداخت شود 9٠است که تا 

های  شود و از اختالط به دور است، چون از خرید برنج صورت کامل بررسی می شده به های خریداری برنج: حیدرپور تأکید کرد

 .شود نامرغوب ممانعت می

 ./خرید حمایتی توافقی همچنان ادامه دارد، در حالی که برداشت رتون در برخی مناطق آغاز شده است: وی در پایان اظهار داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٦94-9.html 

 برنج
 آیانا- 3121شهریور  92, پنجشنبه

 آغاز برداشت ارقام مختلف برنج از شالیزارهای قزوین 

برداشت ارقام مورد کاشت برنج استان قزوین شامل هاشمی، علی کاظمی، صدری استخوانی، صدری دم سیاه و موسی 

 . آغاز شدطارم 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930627000851
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19612-1.html
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، حسن جلیلوند، در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل جهاد کشاورزی قزوین پیش "الموت من"به گزارش سایت  

تن شلتوک برداشت شود که از این میزان شلتوک  ٧٥٥هزار و 9٠هکتار شالیزار این استان بیش از  ٦٠٥بینی کرد از سه هزار و 

 .تولید خواهد شدهزار تن برنج سفید  3حدود 

ارقام : وی با بیان اینکه عمده برنج استان در بخش های رودبار الموت غربی و شرقی، رازمیان و طارم سفلی تولید می شود، گفت 

 .مورد کاشت برنج استان هاشمی، علی کاظمی، صدری استخوانی، صدری دم سیاه و موسی طارم است

ین با اشاره به این که در سال زراعی جاری با توجه به مشکالت کم آبی، مدیریت مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزو 

در حال حاضر، با توجه به باال : خوبی از طرف کشاورزان جهت استفاده بهینه آب در اراضی شالیزار صورت گرفته است، تاکید کرد

اشت دستی و افزایش دستمزدهای کارگران، بخشی از بودن هزینه های تولید برنج و نبود کارگر و نیز باال بودن هزینه های برد

 .برداشت برنج در استان بصورت مکانیزه و با کمباین های مخصوص برنج انجام می شود

جلیلوند همچنین با بیان این که با توجه به افزایش تعداد کمباین های مهاجر مخصوص برداشت برنج از استان های شمالی به  

صرفه جویی در زمان برداشت و کاهش : هزار هکتار به صورت کامالً مکانیزه برداشت می شود، اظهار داشت استان قزوین، بالغ بر دو

 .هزینه ها و کاهش ضایعات برنج از مزایای این نوع برداشت است

می شود که با توجه به تعداد کمباین های بومی و مهاجر، پیش بینی : مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین یادآورشد 

 .برداشت برنج تا دهه اول مهرماه ادامه داشته باشد

هکتار از اراضی شالیزاری استان به صورت کامالً مکانیزه، توسط نشاکارهای چهار ردیفه  4٠٥٥به گفته وی، درسال جاری بیش از  

 .کشت شده است

عالیت های کشاورزی و آثار کمی و کیفی آن در تولید با توجه به اهمیت مکانیزاسیون و لزوم توسعه آن در ف: جلیلوند تصریح کرد 

هکتاری در استان در حال فعالیت است که ساالنه بیش از نه هزار سینی  2٥از جمله زراعت برنج، یک واحد بانک نشاء برنج با تیپ 

 ./دهدنشاء آماده به کاشت را با تجهیزات کامالً فنی، پرورش داده و در اختیار کشاورزان منطقه قرار می 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠٠٧-9.html 

 پنبه

 - 93/06/30فارس

طالی سفید به جای ارزآوری ارز بر /هزار تنی محلوج پنبه 9۳کاهش / دولت با پرداخت یارانه از کشت پنبه حمایت کند

 شده است

های پیش صادرات پنبه بعد از نفت بیشترین  های روغنی با بیان اینکه در سال یأت مدیره اتحادیه پنبه و دانهرئیس ه

ها از طریق  جی اکنون یک وارد کننده عمده پنبه هستیم و دو سوم پنبه نسا هم: ارزآوری را برای کشور داشت، گفت

 .شود واردات تأمین می

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های روغنی ایران در گفت ه پنبه و دانهعلی مظفری رئیس هیئت مدیره اتحادی

 .کاهش تولید داریم 34 امسال نسبت به سال: بینی از میزان برداشت پنبه، گفت وضعیت کشت و پیش

های کاشت،  یش تولید داشتیم، ولی از آنجا که قیمت پنبه و هزینهدرصد افزا 9٠حدود  39نسبت به سال  34سال : وی افزود

 .روند کمتری برای آنها دارد، می  های جایگزینی که هزینه داشت و برداشت پنبه زیاد است، کشاورزان به سمت کشت

 هزار تنی محلوج پنبه  9۳کاهش * 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19557-1.html
http://www.farsnews.com/
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هزار هکتار بوده است و  9٥٥سطح زیر کشت امسال حدود  :های روغنی ایران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

 .هزار تن محلوج پنبه داشتیم ٦٠حدود  34هزار تن محلوج پنبه داشته باشیم، در حالی که سال  ٠٠شود، حدود  بینی می پیش

یابد  هش کشت پنبه ادامه میاگر این اتفاق نیفتد، قطعا کا :اظهار داشت با بیان اینکه تولید پنبه نیاز به حمایت دولت دارد، مظفری

مدت زمان کشت تا برداشت هم در  باالی تولید و   خشکسالی، هزینه دهیم، در ضمن عواملی از قبیل و تولید پنبه را از دست می

 .تولید پنبه تأثیرگذار است

، اما متاسفانه مصوب و اجرایی در این طرح کل زنجیره تولید پنبه در نظر گرفته شده: طرح توسعه پایدار پنبه گفت با اشاره به وی

 .نشد

 دولت برای کشت پنبه یارانه بدهد  *

تواند به جای کشت پنبه  کشاورز می دولت باید از طریق دادن یارانه به کشت پنبه کمک کند، زیرا وقتی که : مظفری بیان داشت

بکارد و در نهایت  پنبه شود حاضر نمی زکشت کند و سود بیشتری ببرد، قطعا هرگ دو محصول دیگر را در زمینش در طول یکسال

 .سودی عایدش نشود

 کنی تعطیل است  پاک های پنبه درصد از کارخانه ۳۳* 

کنی کشور تعطیل است، بقیه  پاک درصد از کارخانه پنبه ٠٥حدود : های روغنی ایران گفت رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

زایی باال  با ظرفیت اشتغال واحدهای نساجی کشور کنند و تعداد زیادی از فیت کار میکنی کشور با یک سوم ظر واحدهای پنبه پاک

 .کنند علت نبود الیاف طبیعی از الیاف مصنوعی استفاده می های نساجی به تعطیل است و کارخانه

شود، در  کشت خارج می وقتی پنبه از تناوب: مظفری با بیان اینکه کشت پنبه در مبارزه با آفات گندم مؤثر است، تصریح کرد

 .های مختلف است و سرطان  شود و نتیجه آن هم بروز بیماری ها بیشتر استفاده می ها و سم کش نتیجه برای مبارزه با آفات از آفت

: ار داشتنیاز بودیم، اظه های روغنی ایران با اشاره به اینکه در سالیان قبل از واردات پنبه بی رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه

 .ارز آوری را برای کشور داشت ها ما صادر کننده پنبه بودیم و این محصول در بین محصوالت غیر نفتی بیشترین میزان در آن سال

دو سوم پنبه مورد نیاز  اکنون هم شود و می و تعطیلی صنعت کاهش کشت پنبه موجب کاهش اشتغال: تاکید کرد مظفری

 .شود و این مسائل لطمه بزرگی به تولید و صنعت زده است می نطریق واردات تأمی  از ها نساجی

های کشور از ازبکستان  شود، ولی بخش عمده پنبه مورد نیاز نساجی پنبه معموال از کشورهای آسیای میانه وارد می: وی افزود

 .شود تأمین می

://www.farsnews.com/newstext.php?nn=http9131٥٦43٥٥9293 

 پنبه
 آیانا- 3121شهریور  92, پنجشنبه

 رغم گذراندن دوره خشکسالی  هزار تن پنبه به 9۰۳بینی تولید  پیش

شود تولید  بینی می در حالی که خشکسالی بخشی از کیفیت و کمیت محصول پنبه را تحت تأثیر قرار داده است، پیش

 .هزار تن برسد 9۰۳حصول در کشور به این م

های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل پنبه و دانه 

تن  هزار 99٥شود  بینی می هزار هکتار است که پیش 3٥سطح زیر کشت پنبه در سال جاری حدود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .محصول برداشت شود

 .شد هزار تن محصول پنبه در کشور برداشت می 4٥٥طور قطع بیش از  های امسال نبود، به اگر خشکسالی: فرد افزود مسعود وجدانی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930629001489
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طور قطع بر کیفیت و کمیت محصول تولیدی نیز اثر خواهد  شود، به تر می زمانی که طول دوره رشد کوتاه: وی خاطرنشان کرد

 .شود ترتیب در سال جاری که محصول پنبه در دو چین برداشت شده، از میزان کیفیت و کمیت کاسته می ینگذاشت، بد

تر برداشت  دلیل آنکه محصول سریع یابد، اما در سال جاری به های خشک افزایش می ها در سال آفات و بیماری: فرد ادامه داد وجدانی

 .شده است، خسارتی در این زمینه وارد نشده است

 رسد هکتار می ۰۳۳۳سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه به  

چغندرقند محصولی بهاره : های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی درباره چغندرقند تصریح کرد مدیرکل پنبه و دانه

 .شود ر اجرایی میاست و مصرف آب باالیی دارد که کشت پاییزه آن با توجه به رهنمودهای مؤسسه تحقیقات چغندرقند در کشو

هزار هکتار به زیر کشت چغندرقند برود، در حالی که سال گذشته  ٦٥گذاری شده که در کشت پاییزه حدود  هدف: وی یادآور شد

 .های قند، این کشت انجام شد هزار هکتار با همکاری کارخانه در سطح سه

قتصاد مقاومتی و طرح افزایش ضریب خودکفایی محصوالت گذاری شده که در راستای اجرای ا امسال هدف: فرد تأکید کرد وجدانی

هکتار به زیر کشت چغندرقند پاییزه برود که تهیه و تدارکات بذر، کود و سایر ملزومات فراهم شده  ٠٥٥هزار و  کشاورزی هشت

 .است

 .مقاوم است( ل نخستبه گل رفتن در سا)ارقام چغندرقند قابل توصیه در کشت پاییزه در مقابل بولتینگ : وی اظهار داشت

در تناوب کشت پس از غالت، محصوالت دیگری همچون چغندرقند و کلزا در نظر گرفته شده است که : فرد همچنین گفت وجدانی

 .ها کاهش یابد کند آفات و بیماری این امر کمک می

 تنها در کشت پاییزه چغندرقند 90۳0میلیارد مترمکعبی آب در افق  2.9جویی  صرفه 

شود که در هر  کشت پاییزه چغندرقند باعث می: های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی افزود پنبه و دانهمدیرکل 

 .جویی شود هزار مترمکعب در مصرف آب صرفه هکتار، شش

 4.9 شود که بینی می پیش 92٥2هزار هکتار برسد، در افق  ٦٥در صورتی که سطح زیر کشت چغندرقند به : وی خاطرنشان کرد

 .وجود آید جویی در مصرف آب به میلیارد مترمکعب صرفه

: بینی شده است، ادامه داد هکتار پیش ٠٥٥هزا رو  فرد با اعالم اینکه سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در سال آینده هشت وجدانی

ناسب در مناطق مستعدی چون هایی برای تأمین بذور مقاوم و م نامه با مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند تفاهم

 .خوزستان، ایالم، خراسان شمالی و رضوی، فارس، قسمتی از کرمان، گلستان، اردبیل، دشت مغان و لرستان منعقد شده است

 ٠٥٥ای که دو میلیون و  گونه کود، بیمه و تسهیالت مورد نیاز برای کشت پاییزه چغندرقند نیز فراهم شده است، به: وی تصریح کرد

هزار میلیون ریال برای سال  4٠٥بینی شده است که در مجموع رقمی معادل  تومان برای هر هکتار سرمایه در گردش پیشهزار 

 .شود جاری را شامل می

هزار  9٥برای سال جاری، تهیه، تأمین و تدارک ملزومات مورد نیاز کشت چغندرقند پاییزه برای : فرد در پایان یادآور شد وجدانی

 ./هکتار است ٠٥٥هزار و  ده، در حالی که هدف سال جاری هشتهکتار انجام ش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠٠9-9.html 

 پسته

 فودپرس 3121شهریور ماه  92شنبه 

 ترین رقیب پسته ایران  چین جدی/ نصف شدن تولید پسته کرمان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19558-1.html
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در گذشته : های اخیر خبر داد و گفت خشکسالیهای پسته کرماناز نصف شدن تولید پسته کرمان به دلیل  رییس اتحادیه تعاونی

را داشت که اخیرا آمریکا گوی سبقت تولید را از ایران ربود و اکنون هم رقبا فاصله  صادرات پستهایران باالترین رکورد در تولید و 

ها در  لید پسته ایرانی است که باید با توجه به تالش جدی چینیترین رقیب تو زیادی با ما دارند اما چین پس از آمریکا جدی

 .ها را جدی بگیریم افزایش تولید پسته، آن

هزار تن پسته  4٥٥در گذشته ساالنه حدود : اظهار کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  جلیل مظهری در گفت

تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده بود اما مشکالت اخیر از درصدی  ٧٥شد که سهم حدود  در کرمان تولید می

های خود  ز باغاستان از بین برود و کشاورزان بخشی ا پستهآبی و کاهش شدید منابع آبی باعث شده که بسیاری از باغات  جمله کم

 .را از تولید خارج کنند

 ها ها برای حفر چاه عمیق و نابودی قنات شنهاد انگلیسیپی

ها بود چرا که  حلقه چاه آب در کرمان وجود داشت که آن هم پیشنهاد انگلیسی 500های قبل از انقالب حدود  در سال: وی افزود

های آب زیرزمینی وارد  کردند که هیچ فشاری بر سفره ی خود استفاده میها پیش از این مردم کرمان از آب قنات برای آبیاری باغ

های زیرزمینی  ها خشک شدند بلکه هر سال سطح آب سفره ها نه تنها قنات کرد اما پس از حفر چاه عمیق توسط انگلیسی نمی

 .کاهش بیشتری پیدا کرد

 هزار چاه غیرمجاز در کرمان 99وجود 

هزار حلقه چاه  99دار و حدود  حلقه چاه عمیق پروانه ٧٥٥٥در حال حاضر حدود : ته کرمان ادامه دادهای پس رییس اتحادیه تعاونی

 .های زیرزمینی باعث این مشکالت شده است برداری بیش از حد از منابع آب سفره عمیق بدون مجوز در کرمان وجود دارد که بهره

رسید اما  متر چاه از سطح زمین به آب می 9٦کرد با حفر  حفر می در گذشته اگر کسی چاهی در کرمان: مظهری خاطر نشان کرد

 9٥متری شروع شد و هر  9٥٥های  ها پیشنهاد حفر چاه عمیق را برای تامین آب کشاورزان دادند ابتدا از چاه پس از آنکه انگلیسی

آب هستند و  متری بی 1٥٥ن با عمق های استان کرما ای که در حال حاضر چاه ها بیشتر شد؛ به گونه سال یکبار عمق این چاه

 متر هم به آب برسیم یا خیر؟ 2٥٥ها به  مشخص نیست با افزایش عمق این چاه

 توان کشاورزی را در کرمان متوقف کرد نمی

در حال حاضر به دلیل وجود مشکالتی که ناشی از سوء مدیریت در کرمان به : های پسته کرمان تصریح کرد رییس اتحادیه تعاونی

کنند کشت هرگونه محصول کشاورزی در کرمان ممنوع است در حالی که اگر امروز کرمان با این مشکل و  د آمده، اعالم میوجو

های بدون مجوز و صدور مجوزهای بیش از حد برای حفر چاه در این استان  بحران آب مواجه شده علتش نبود نظارت بر حفر چاه

 .بوده است

هزار باغدار  9٥کنند که در این میان حدود  هزار باغدار پسته در کرمان از این راه ارتزاق می 2٥ در حال حاضر بیش از: وی افزود

توان اعالم کرد که کشت هرگونه محصول کشاورزی در کرمان ممنوع است و معیشت  های عمیق هستند؛ بنابراین نمی دارای چاه

 .های پسته در کرمان جلوگیری کرد باغ  آن باید از توسعه هزار خانوار را در این استان به خطر انداخت بلکه به جای 2٥

در گذشته ایران دارای باالترین رکورد در میزان تولید و صادرات پسته بود که اخیرا آمریکا گوی سبقت را از : مظهری اظهار کرد

ترین رقیب پسته  پس از آمریکا جدی زیادی با ما دارند اما چین  گرچه دیگر رقبای ایران فاصله. ایران در تولید این محصول ربود

  .ها را جدی بگیریم ها در افزایش تولید پسته آن رود که باید با توجه به تالش جدی چینی ایرانی به شمار می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87+
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=23c80d909a054542b15a5c6eda25e72c&Title=%D9%86%D8%B5%D9%81%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/%20%DA%86%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8%20%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 پسته
 خبرنگاران جوان - 3121شهریور  92: تاریخ

 هزار تن پسته در سال ، دسترنج پسته کاران ایران 93۳

 .ارزش صادرات پسته ایران ، ساالنه یک میلیارد دالر است 

د کشاورزی در آغاز اولین جشنواره تخصصی پسته ایران در ،معاون باغبانی وزارت جهاگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .پسته ایران به کشورهای چین ، هند ، روسیه و کشورهای مشترک المنافع صادر می شود : دامغان افزود 

هزار هکتار از این باغ ها بارده  1٥٥: هزار هکتار عنوان کرد و گفت  2٥٥محمدعلی طهماسبی مساحت باغ های پسته کشور را 

    .است 

 هزار تن پسته در کشور تولید می شود در حالی که توان سه برابر از این مقدار در باغ های کشور وجود دارد  91٥ساالنه : وی افزود 

باید به جای : معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی به کمبود آب کشاورزی و افت سفره های زیرزمینی در کشور اشاره کرد و گفت 

   .باغ ها ، کیفیت محصول را افزایش دهیم  توسعه احداث

باید از : سال آینده مدنظر باشد گفت  ٠٥های پسته و توسعه آن باید افق  طهماسبی با تاکید بر اینکه در تامین آب و نیازهای باغ

 . احداث باغ مازاد بر آب مورد نیاز به طور جدی خودداری کرد 

نایی با آخرین دستاوردهای علمی کاشت ، داشت و برداشت ، معرفی گونه های پسته و اولین جشنواره ملی پسته ایران با هدف آش

نفر از محققان ، کارشناسان ، باغداران و تجار از سراسر کشور  1٥٥آشنایی با خواص پسته و معرفی پسته دامغان با شرکت بیش از 

 . به مدت دو روز برگزار می شود 

 . غرفه برپا شده است  1٧تجهیزات مرتبط با پسته در  در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از

هزار هکتار آن بارور است یکی از مناطق مهم کشت  94هزار هکتار باغ پسته که بیش از  92شهرستان دامغان با داشتن بیش از 

 . پسته در کشور محسوب می شود 

 . شده استهزار تن محصول برداشت  1٧امسال از باغ های پسته این شهرستان بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/23919٧٥/ 

 تولیدات زراعی و باغی

 - 93/06/25فارس

 عدم رعایت تاریخ کشت از علل عمده کاهش عملکرد محصوالت دیمی است

درصد مناطق کشورمان را مناطق خشک و  1۳رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه 

عدم رعایت تاریخ کشت از علل عمده کاهش عملکرد محصوالت دیمی در : دهند، گفت نیمه خشک تشکیل می

 .کشورمان است

ریزی تحقیقات کشاورزی دیم کشور  ظهر امروز در بیستمین اجالس برنامه از زنجان، اسکندر زند بعد از خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .در شرایط کنونی توسعه پایدار به عنوان ضرورتی در دنیا مطرح است: ه در جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد، اظهار داشتک

کشاورزی حفاظتی نیز به عنوان ضرورتی برای تولید : وی همچنین کشاورزی پایدار را ضرورتی برای تولید دانست و خاطرنشان کرد

 .در مناطق خشک محسوب می شود

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4983170/130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.farsnews.com/
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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه انسان در روی کره زمین خلق شده و باید از مواهب کره زمین 

واقعیت این است که انسان از تمام ظرفیت کره زمین استفاده : استفاده کرده و نیازهای خود را از طریق آن تامین کند، بیان کرد

 .اندازد به خطر می کرده و منافع آیندگان را

شود که این روند  در حال حاضر در استفاده از منابع و امکانات کره زمین حق آیندگان نادیده گرفته می: این مسئول تصریح کرد

 .ای اندیشد قابل تداوم نبوده و باید در این زمینه چاره

این : رزی برای تولید غذای این جمعیت بیان داشتزند با اشاره به افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن محدودیت اراضی کشاو

 .ای از طبیعت از تعرض بشر در امان نبوده است در حالی است که هیچ عرصه

هایی همچون افزایش جمعیت، کمبود آب، کمبود غذا و تغییر سریع آب و  در حال حاضر مناطق مختلف جهان با چالش: وی گفت

 .هوا مواجه است

ترین چالش جهان را تغییر  در یک نظرسنجی، محققان دنیا مهم: آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کردرئیس سازمان تحقیقات، 

 .اند که در چنین شرایطی روند روزافزون گرم شدن کره زمین بدون تغییر رویکرد انسان تغییر نخواهد کرد اقلیم دانسته

افزایش جمعیت و : مواد غذایی بر هم خورده است، ادامه داد این مسئول با بیان اینکه هم اکنون توازن عرضه و تقاضا در زمینه

 .روند مصرف پروتئین بیشتر از دالیل افزایش تقاضا به شمار می

داده   منجر به کاهش عرضه مواد غذایی شده است که تجربه نشان... ها، فرساش خاک و از طرفی کم شدن آب آبخوان: زند افزود

 .ها شده است ه سقوط تمدناست که چنین شرایطی تجربه منجر ب

: وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل عدم توازن عرضه و تقاضای مواد غذایی راهکاری جز توسعه پایدار وجود ندارد، تصریح کرد

 .توسعه پایدار به عنوان طرحی برای نجات بشر مطرح است

ای است که نیازهای نسل کنونی طوری  یدار توسعهتوسعه پا: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد

 .تامین شود که نیازهای نسل آینده به خطر نیافتد

عدم رعایت : دهند، بیان داشت درصد مناطق کشورمان را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل می 3٠این مسئول با اشاره به اینکه 

 .ن استتاریخ کشت از علل عمده کاهش عملکرد محصوالت دیمی در کشورما

در این راستا باید از ظرفیت موسسات : زند در پایان با بیان اینکه باید معرفی ارقام با عملکرد باال را سرعت بخشید، عنوان کرد

 .المللی استفاده شود بین

n=http://www.farsnews.com/newstext.php?n9131٥٦4٠٥٥9٥92 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

 ( تصویر! )"انبوه"انار انبوه در روستای تاریخی 

الموت در نیمه شرقی شهرستان رودبار در بخش عمارلو در رودبار  "انبوه"روستای تاریخی  (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

در مهرماه هر سال جشن برداشت انار را در آن پاس می  "دوستداران الموت"رار دارد که گروه زیتون در جنوب استان گیالن ق

دارند و از هم اکنون در فراخوان های اجتماعی خود، گردشگران دوستدار جاذبه های منطقه بزرگ الموت را برای بازدید از این 

 .جشن کشاورزی فراخوانده اند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930625001084
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هر ( مهر 4٠تا  4٥یکی از روزهای )این جشن، در طلوع صبح روز جمعه . م محلی این روستاستترین مراس جشن انار یکی از مهم  

ـ کسی که به مدت یک سال از طرف باغداران، برای نگهبانی از باغات انار انتخاب شده است ـ  پاکارکرپی «یا اهلل»سال، با ندای 

 .شود  برگزار می

پیشینه اسکان در این روستا به سه هزار و  الن، یا دیلمان و الهیجان قرار داشته وروستای انبوه در مسیر ارتباطی قزوین به گی 

ای از فرهنگ چهار  در حالی که این موضوع هم مطرح است که این روستا گوشه. پانصد سال پیش از میالد تخمین زده می شود

 . است« اماردها»هزار ساله 

 ./ای آسفالت قابل دسترسی است جادهاین روستا از طریق شهرهای رودبار و لوشان با  

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠2٧-9.html 

 تولیدات زراعی و باغی
 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

 رسد  هزار هکتار می 2۷۳سطح زیر کشت کلزا به 

های روغنی، سطح زیر کشت کلزا در کشور به  ای ابالغی اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید دانهه در راستای سیاست

 .رسد هزار هکتار می 2۷۳

های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل پنبه و دانه 

محصول زراعی  3های ابالغی اقتصاد مقاومتی در کشور، افزایش تولید  تای اجرای سیاستدر راس: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .شود مدنظر قرار گرفت که کلزا یکی از آنها محسوب می

هزار هکتار  9٥٥های روغنی است، قرار است سطح زیر کشت از  برای محصول کلزا که یکی از انواع دانه: فرد افزود مسعود وجدانی

های الزم همزمان با شروع کشت پاییزه آماده و ابالغ شده  هزار هکتار برسد که در این راستا تمامی دستورالعمل 4٧٥حال حاضر به 

 .است

های مختلف انجام  در این راستا، کلیه ملزومات الزم ازجمله کود، بذر، تسهیالت، بیمه و بسیج همگانی استان: وی خاطرنشان کرد

 .توانیم به اهداف مدنظر دست پیدا کنیمموقع ب رود که به شده و امید می

بینی  نزوالت آسمانی و اقلیم نقش بسزایی در کشت پاییزه دارد که در صورت داشتن زمستانی پرآب، پیش: فرد ادامه داد وجدانی

 .مناسبی برای افزایش تولید خواهیم داشت

 بار از کشور فرانسه و استرالیا انتقال تکنولوژی کشت برای نخستین 

بار در کشور، از انتقال تکنولوژی  برای نخستین: های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد کل پنبه و دانهمدیر

ای که با یک شرکت فرانسوی برای انتقال تکنولوژی در مناطق سرد،  گونه از سایر کشورها برای محصول کلزا استفاده شده است، به

های کشور استرالیا را قرار است به مناطق گرم  رساندیم و عالوه بر آن، با شرکت هندی که تکنولوژی نامه همکاری به امضاء تفاهم

 .ایم ای را به امضاء رسانده نامه ایران بیاورد، تفاهم

اند و مقرر است در مناطق  های آموزشی اولیه را برای مناطق گرم و سرد برگزار کرده های فوق، کارگاه شرکت: وی یادآور شد

های الزم را در زمان کشت، داشت و  هزار هکتار نیز در مناطق سردسیری نظارت 4٥هزار هکتار و  4٥گرمسیری در سطحی معادل 

 .برداشت انجام دهند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19547-1.html
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های کشت شامل تاریخ کشت، تراکم، آرایش کشت، داشت و برداشت مکانیزه، نحوه آبیاری،  تکنولوژی: فرد تأکید کرد وجدانی

بوده و همزمان با شروع فصل کشت انجام ... ها، سرما، گرما و های هرز ارقام مقاوم به انواع بیماری ها و علف ریمدیریت آفات، بیما

 .شود می

های منعقدشده، عالوه بر واردات ارقام، در صورت امیدبخش بودن آنها، والدین آنها نیز در  نامه بر اساس تفاهم: وی اظهار داشت

 .های بعد امکان تکثیر در داخل کشور را داشته باشیم ت تا برای سالاختیار ایران قرار خواهد گرف

تن  ٦٥تن آن در فرودگاه امام بوده و  2٥تن بذر کلزای فرانسوی به کشور وارد شود که  9٥٥قرار است : فرد همچنین گفت وجدانی

 .شود زودی در گمرک شهریار تحویل می نیز به

 ه در گردش برای کشت کلزامیلیارد تومان سرمای 0۳۳در نظر گرفتن  

تن بذر از ارقام زمستانه داخلی به  141: های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه افزود مدیرکل پنبه و دانه

 تن از ارقام کشت بهاره مربوط به تولید داخل است که تدارکات الزم برای آن ٧٠هزار و  ها تحویل شده و عالوه بر آن، یک استان

 .تن ارقام وارداتی کلزا تدارک دیده شده است 49٥همچنین . انجام شده است

تن در  334هزار و  9٦1کیلوگرم و میزان تولید محصول  ٦24هزار و  عملکرد در واحد سطح محصول کلزا یک: وی خاطرنشان کرد

کیلوگرم  339هزار و  سطح به یک هزار هکتار در سطح کشور عملکرد در واحد 4٧٥گذاری شده برای  سال گذشته بود که هدف

 .ها بتواند این رقم را افزایش دهیم رود ظرف چهار سال انتقال تکنولوژی رسیده که امید می

هزار هکتاری  4٧٥برای سطح : فرد از ابالغ استانی سرمایه در گردش برای کشت پاییزه محصول کلزا خبر داد و تصریح کرد وجدانی

هزار تومان  ٠٥٥میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به ازای هر هکتار، یک میلیون و  2٥٠ کلزا، سرمایه در گردشی معادل

 .خواهد شد

های تضمینی ابالغ شود تا کشاورزان بتوانند  تر قیمت وی در پایان به شروع کشت پاییزه اظهار امیدواری کرد که هرچه سریع

 ./گیری کنند ریزی و تصمیم تر برنامه راحت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠1٧-9.html 

 

 تولیدات زراعی و باغی
 خبرنگاران جوان - 3121شهریور  92: تاریخ

 مناسب  خرید محصوالت باغی با ذخیره سازی و عرضه

ی محصوالت به موقع به بازار مصرف باشد و این سیاست از  ر سازی و عرضهاگر خرید محصوالت باغی با هدف ذخی: بیابانی گفت

 .آید موثر است می ی صحبت خارج و به شکل عملیاتی در  مرحله

ید تضمینی محصوالت و کاالهای در گذشته خر: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعنایت اهلل بیابانی در گفتگو با  

گرفت که جای  المللی صورت می های بین های تمام طبق تعرفه اساسی در دستور کار دولت بوده و محصوالت بر اساس هزینه

 . های آن در داخل خواهیم بود امیدواری دارد که این بحث پیگیری شود ما شاهد رونق بیش از پیش میوه و کاهش هزینه

اگر این محصول به صورت کار و موثر باشد و : الالن با خرید تضمینی میوه و محصوالت باغی نیز تصریح کردوی درخصوص حذف د

ی درست این بخش از  های انحصاری آن با قیمت تمام شده خرید محصوالت کشاورزی به خاطر گردش مالی سریع و سرمایه گذاری

 . کنند تولید و مصرف میبازار حذف شده و کشاورزان و مصرف کنندگان با اطمینان 

ها به  چون این تشکل: ی با خرید تضمینی محصوالت باغی نیز اضافه کرد  وی در خصوص فعال شدن تعاونی ها تشکل ها و اتحادیه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19537-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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اند موفقیت خوبی در این زمینه کسب کرده و مردم را به خود جلب کنند  شود تا کنون نتوانسته ی افراد خاص انتخاب می وسیله

ها در مقابل کارهای خود  اعتماد داشته و درواقع آن.کنند های که خود انتخاب می د طوری عمل شود تا مردم به تعاونیپس بای

 . پاسخگو باشند

http://www.yjc.ir/fa/news/239492٥ 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 - 93/06/24فارس

 برنامه افزایش تولید کره کلید خورد/ در تولید مواد ژنتیک گاوی و صادرات به کشورهای دیگر خودکفایی کشور

های دامی جاهد با بیان اینکه کشور در تولید مواد ژنتیک گاوی به خودکفایی رسیده و برنامه  مدیر عامل شرکت نهاده

 .ا اصالح نژاد جرزی خبر دادصادرات به کشورهای دیگر دارد از برنامه افزایش تولید کره در کشور ب

، حمید ورناصری امروز در جریان بازدید گروه خبرنگاران از مرکز تولید و اصالح مواد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود که درصد چربی آنها تا  شور تولید میدر ک« جرزی»نژادهای جدید گاو به نام : ژنتیکی گاوهای شیری و گوشتی در کرج گفت

 .تواند در آینده به خود اتکایی کره در کشور کمک کند رسد و می درصد هم می ٦

نژاد اصلی این گاوها از انگلیس وارد شده و ماده ژنتیک گاوهای ژنومیک در این : های دامی جاهد افزود مدیر عامل شرکت نهاده

 .گیرد اختیار دامداران قرار می مرکز استحصال و به قیمت مناسب در

به گزارش فارس، با اینکه کشور طی سالهای گذشته در تولید انواع محصوالت لبنی خودکفا شده و حتی صادر کننده است اما 

شود، کارشناسان دلیل تولید کره در سطح پایین را درصد چربی کم شیر تولیدی  همچنان کشور وارد کننده عمده کره محسوب می

شود، میانگین چربی شیر تولیدی کشور کمتر از  نند و این مشکل تنها به دست محققان و اصالح کنندگان ژنتیک برطرف میدا می

 .شود درصد چربی عرضه می ٦درصد است در حالی که در کشورهای دیگر شیر با  1

 خودکفایی کشور در تولید مواد ژنتیک گاوی و صادرات به کشورهای دیگر* 

تولید اصالح مواد ژنتیکی گاو های شیری و گوشتی نخستین مرکز منطبق با معیارهای   مرکز  ن با بیان اینکهورناصری همچنی

 .آید میلیون دز ماده ژنتیکی گاوی به دست می 4در این مرکز ساالنه بیش از : گفت المللی در خاورمیانه است، بین

 1.٠ژنتیکی دیگر در مشهد و تبریز میزان تولید ماده ژنتیکی کشور به  اندازی دو مرکز تولید مواد در آینده نزدیک با راه:وی گفت

 .میلیون دز خواهد رسید که عالوه بر تامین نیاز داخل به کشور های دیگر هم صادر خواهد شد

 .میلیون دز ماده ژنتیکی برای اصالح نژاد دام کشور نیاز دارد 1به گفته ورناصری در حال حاضر کشور ساالنه به 

صادرات ماده ژنتیکی به کشورهای عراق، آسیای میانه، افغانستان و پاکستان و کشورها دیگر وجود   ظرفیت: صری تاکید کردورنا

 .دارد اما به هر میزان تقاضا وجود داشته باشد به همان میزان ظرفیت تولید در کشور وجوددارد

را استحصال   که صفات و ویژگی مناسب در آنها تثبیت شده گاوهای اصیل را( اسپرم)به گزارش فارس در این مرکز ماده ژنتیکی

 .دهند کنند و بعد از طی فرایندهای آزمایشگاهی در اختیار دامداران قرار می می

 .اینها یک روش علمی اصالح نژادی در دنیا است

 19کیلوگرم به  9٥تا  9  های اصالح نژادی میزان تولید گاوهای شیری کشور از میانگین طی سالهای گذشته با همین روش

 .کیلوگرم رسیده است

http://www.yjc.ir/fa/news/4982840
http://www.farsnews.com/
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کشوری که به فکر خودکفایی در محصوالت پروتئینی است باید : های دامی جاهد در این بازدید تصریح کرد مدیر عامل شرکت نهاده

 .بخش اصالح نژاد دام را تقویت کند

ز این دامها بومی است اما عمده مواد ژنتیکی از شود بخشی ا دام برای تولید ماده ژنتیکی در این مرکز نگهداری می 9٥٥حدود 

 .شود گاوهای خارجی که معموال از آمریکا و آلمان است استحصال می

گاو سمینتال از آلمان وارد کشور شده است، از گاو هلشتاین برای تولید ماده  1گاو هلشتاین از آمریکا و  12طی سه سال گذشته 

گاوهای شیری و از گاو سمینتال برای افزایش میانگین تولید گوشت و شیر گاوها استفاده  ژنتیکی با هدف افزایش میانگین تولید

 .شود می

شد اما اکنون خود گاوها وارد شده و  های دامی جاهد اسپرم گاوها با قیمت گران وارد کشور می به گفته مدیر عامل شرکت نهاده

 .میلیاردتومان ارز از کشور شده است 24روج ساالنه شود که این کار مانع از خ ماده ژنتیکی آنها استحصال می

 .هزار تومان رسیده است 91شد اما اکنون این رقم به  هزار تومان تمام می 9٥تا  ٧٥قبال هر دز از این ماده ژنتیکی برای کشور 

 آغاز اصالح نژاد گاوهای بومی در کشور*

نژادهای بومی حامل صفات ژنتیکی بسیار عالی از :خبر داد و گفت ورناصری در این بازدید از اصالح نژادهای بومی هم در کشور

 .پوشی کرد توان از آنها چشم هستند و نمی  جمله مقاوم به بیماری،سازگاری با محیط

شود و بنابراین در علم ژنتیک  وی همچنین تاکید کرد استفاده از ماده ژنتیک وارداتی مانع از مبتال شدن دامها به هم خونی می

 .یر از واردات ماده ژنتیکی یا دامهای وارداتی هستیمناگز

ای جز  شود و برای تامین نیاز غذایی این میزان جمعیت چاره سال آینده دو برابر می 2٥بر اساس گزارش فائو جمیعت دنیا تا 

صد نیاز غذایی دنیا در 3٥سال آینده  2٥تحقیقات و اصالح ژنتیکی در بخش کشاورزی و دام نیست بر اساس اعالم این سازمادر 

 .متکی به تحقیقات و اصالح نژاد خواهد بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=91349٥43٥٥٥299 

 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا- 3121شهریور  92, دوشنبه

 بار در کشور  العات ژنومیک گاوهای داخلی، برای نخستینگیری و ثبت اط نمونه

گیری طی نیمه نخست امسال  بار اطالعات ژنومیک و ارزش ژنتیکی گاوهای داخلی کشور پس از نمونه برای نخستین

 .جمع آوری و ثبت شد

، "جهاد استقالل"بسته به مؤسسه های دامی جاهد وا ، مدیرعامل شرکت نهاده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

پیش از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه اعزامی از تهران به مرکز تولید مواد ژنتیکی گاو شیری و گوشتی ایران در کرج، با اعالم 

 ٧٥٥دود رأس گوساله نژاد هلشتاین از آمریکا و آلمان که در مجموع ح 12این در حالی است که پیش از این اقدام، : این خبر گفت

 .هزار دز ماده ژنتیکی از آنها استحصال شد، میان دامداران سراسر کشور توزیع گردید

معموالً : هزار رأس گاو توزیع و تلقیح شده است، افزود 4٥٥هزار دز ماده ژنتیکی این گاوها میان  ٧٥٥حمید ورناصری با بیان اینکه 

 .انجامد ها به باروری سالم می درصد این تلقیح 3٥

وری بیشتر تولید و سود بهتر دامدار و کمک به خوداتکایی صنعت  با بیان اینکه به لحاظ اقتصادی این اقدام باعث بهره وی

پیش از واردات این گاوهای ژنومیک با نژاد برتر، هر دز ماده ژنتیکی آنها با توجه به نرخ : شود، خاطرنشان کرد دامپروری کشور می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921029000481
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ی دامدار هزینه داشت؛ اما با این اقدام، هر دز از ماده ژنتیکی گاوهای ژنومیک وارداتی به این مرکز، هر هزار تومان برا 9٥تا  ٧٥ارز 

 .شود هزار تومان به هر دامدار فروخته می 9٠تا  91دز با نرخ 

: پذیر است، ادامه داد انکیلوگرم تنها با اصالح ژنتیکی امک 2٠ورناصری با اشاره به اینکه ارتقای میانگین تولید شیر دام روزانه به 

یافته در صنعت دامپروری نیز صرفاً آماده کردن بهترین خوراک دام و جایگاه و رسیدگی کامل به گاوها  حتی در کشورهای توسعه

 .منجر به این میزان از تولید نخواهد شد

از آنجا که هر اصالح : نیز تصریح کردهای در دستور کار مرکز تولید مواد ژنتیکی گاو شیری و گوشتی ایران  وی پیرامون سیاست

گیرد، لذا هر اقدام اصالح نژادی باید منجر به افزایش کیفیت تولید و  عنوان زیرساخت اصلی صنعت دام مورد توجه قرار می نژادی به

 .سود بیشتر دامداران شود

این اتفاق : بر است، یادآور شد ، امری زمانهای دامی جاهد با بیان اینکه اصالح نژاد و ارتقای درصد خلوص مدیرعامل شرکت نهاده

 .توان نتایج آن را در همان یک یا دو سال نخست تجربه کرد شود و نمی طی چند نسل محقق می

های تولید شیر بیشتر در کشور، گاوهای وارداتی اصالح نژاد شده دومنظوره سمینتال نیز وارد  ورناصری با بیان اینکه پیرو سیاست

این درحالی است که در گاوهای سمینتال : لیتر شیرخام در روز است؛ تأکید کرد 12تا  11تولید روزانه آنها  شده که میانگین

 .شود کیلوگرم گوشت تولید می 9.٦دومنظوره به لحاظ تولید گوشت نیز روزانه به جای یک کیلوگرم، 

انتقال نژادهایی که درصد چربی شیر آنها جهت  وی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که چرا در امر واردات گاوهای ژنومیک،

این امر بستگی به سیاست کالن کشور و : شود، اظهار داشت تولید فرآورده های شیری مانند کره در کشور جوابگو باشد اقدام نمی

ها،  ز برخی دامداریهایی دارد که تولید چنین شیرهایی در دستور کار آنها باشد؛ اگرچه در این مورد نی همچنین تقاضای دامداری

 .کنند را خریداری و در واحد خود تلقیح می "جرزی"ماده ژنتیک گاوهای نژاد 

میلیون دز آن در  4میلیون دز در سال است که  1.٠تا  1در حال حاضر مواد ژنتیکی مورد نیاز گاوهای شیری و گوشتی کشور بین 

که البته ( تبریز) و آذربایجان شرقی( اهواز) ی خراسان رضوی، خوزستاناین مرکز و مابقی توسط مراکز تولید مواد ژنتیک استان ها

 .مورد تبریز به زودی بهره برداری می شود، تولید و تامین می گردد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠4٧-9.html 

 علمیتکنولوژی، نوآوری، 
 آیانا- 3121شهریور  92, شنبه

درصد روغن پالم را تشکیل می دهد، را  00ای کشور مصرف زیاد اسید پالمتیک که  رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه

موجب افزایش کلسترول خون و عامل بروز بیماری های قلبی و عروقی اعالم کرد و بیشترین مصرف روغن پالم 

 . کردنی است وارداتی در تولید روغن های سرخ

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، مجید حاجی فرجی با بیان اینکه بخش عمده انواع روغن پالم وارداتی به کشور در 

وجود اسیدهای چرب اشباع در این روغن سبب می شود که این روغن در دمای محیط حالت : صنایع غذایی مصرف می شود، گفت

 .ه باشدنیمه جامد تا جامد داشت

 

نتایج تحقیقات نشان داده است که : وی با بیان اینکه در سال های اخیر مضرات اسیدهای چرب ترانس به اثبات رسیده است، گفت

مصرف مقادیر زیاد از انواع نامناسب چربی می تواند باعث افزایش خطر بیماری های قلبی و عروقی و برخی از انواع سرطان ها شود، 

 .درصد خطر بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد 42تا  3اسیدهای چرب اشباع،  به نحوی که انواع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19527-1.html
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افزایش دریافت چربی موجب افزایش انرژی دریافتی، توده چربی : رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور افزود

 .خطر ابتال به بیماری های مزمن را در پی دارندبدن و در نهایت اضافه وزن خواهد شد که تمام این عوامل به طور مستقل 

وی روغن پالم را یکی از روغن های مضر که ریشه آن در غرب آفریقا بوده و توانسته به نواحی استوایی مثل مالزی و اندونزی راه 

به فرم جامد و غیر جامد  از آنجا که این روغن بدون نیاز به هیدروژناسیون و تولید اسید چرب ترانس: پیدا کند عنوان کرد و گفت

 .در دسترس است، باعث شده تا مصرف روغن پالم روند افزایشی داشته باشد

چون روغن پالم می تواند : حاجی فرجی بیشترین مصرف روغن پالم وارداتی را در تولید روغن های سرخ کردنی بیان کرد و گفت

یل داشتن اسید چرب، مقاومت خوبی در طی فرایند حرارتی از خود در دمای محیط، حالت نیمه جامد تا جامد داشته باشد و به دل

 .و چربی های قنادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد  نشان دهد، در روغن های سرخ کردنی و در محصوالتی مثل شورتنینگ ها

درصد  2٥تا  1٠ان را حدود رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور همچنین میزان روغن پالم تولید شده در جه

با پیشی گرفتن از تولید روغن سویا، رتبه اول در انواع روغن ها را به خود  4٥٥٠تولید روغن پالم در سال : بیان کرد و گفت

میلیون تن رسیده است که پس از آن سویا، کلزا و آفتابگردان  ٠٥اختصاص داد و در سال های اخیر تولید جهانی پالم به حدود 

 .گرفته اند قرار

میلیون تن آن صادر می شود که از این میزان کشورهای  2٥میلیون تن روغن پالم خوراکی حدود  ٠٥از میزان تولید : وی ادامه داد

به  34میلیون تن در سال واردات دارند و میزان واردات روغن پالم در سال  ٧میلیون تن و اتحادیه اروپا حدود  92هند و چین 

 .هزار تن بوده است ٧٠٥حدود  کشور ایران نیز

با بیماری ( پالم)رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در ادامه همچنین، با اشاره به ارتباط مصرف روغن نخل 

در کاستاریکا، نشان داد جایگزین کردن روغن نخل با روغن های  4٥٥٠مطالعات انجام شده در سال : های قلبی و عروقی، گفت

 .موجب کاهش خطر حمالت قلبی می شود( غیر هیدروژنه)اهی مایع گی

مطالعات این مرکز حاکی از آن است که مصرف زیاد : حاجی فرجی ضمن اشاره به گزارش مرکز مطالعات بهداشت همگانی، افزود

ماری های قلبی و درصد روغن نخل را تشکیل می دهد، موجب افزایش کلسترول خون و احتمال وقوع بی 22اسید پالمتیک که 

 .عروقی می شود

طبق گزارش انستیتو ملی : وی بر محدودیت مصرف اسید پالمتیک و غذاهای حاوی اسیدهای چرب اشباع تاکید کرد و گفت

جایگزینی ایمن برای روغن های نسبتاً هیدروزنه ( پالم)، روغن نخل 4٥٥٦بهداشت و سازمان کشاورزی ایاالت متحده در سال 

و ( LDL)در صنایع غذایی نیست، چرا که همچون چربی های ترانس، موجب افزایش کلسترول بد ( ی چرب ترانسحاوی اسید ها)

 .می شود Bآپولیپو پروتئین 

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با اشاره به اینکه اسید پالمتیک باعث افزایش سطح سرمی کلسترول تام و 

LDL-  ،در کشور های اروپایی حرکت هایی در جهت کاهش واردات این روغن انجام گرفته است و در : گفتکلسترول می شود

کشور فرانسه قانونی به نام نوتال تصویب شد که در آن کارخانجات صنایع غذایی که تمایل به استفاده از روغن پالم در محصوالت 

 .الت پرداخت کننددرصد مالیات بیشتری برای ورود این محصو 1٥٥خود دارند باید 

http://www.iana.ir/food/item/93٠٧9-9.html 

 

http://www.iana.ir/food/item/19571-1.html
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 تولید دام و طیور

 فودپرس 3121شهریور ماه  1۳یک شنبه 

 شود کاری برای صادرات انجام نمی/ هزاران تن مرغ مازاد روی دست تولیدکنندگان مانده است

کشورهایی مثل آمریکا و : گوشتی با اشاره به مازاد عرضه مرغ در بازار گفتمرغ یات مدیره انجمن صنفی پرورش دهندگان رئیس ه

هزار تن مرغ دست تولیدکنندگان ایرانی می  4٥٥وقت   میلیون تن مرغ به همسایگان ما صادر می کنند و آن 9.4برزیل ساالنه 

 .ماند

تومان به فروش می  22٥٥دو هفته پیش مرغ زنده کیلویی : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم افزود محمد یوسفی در گفت

التحریر هستند و تومان کاهش یافته چراکه در شهریورماه مردم سرگرم خرید لوازم  24٥٥تا  29٥٥رفت اما االن قیمت آن به 

 .استقبال آنان از خرید مرغ کم شده است

دن ضرر خود، مرغ داران برای متوقف کر: عنوان کرد و ادامه داد ٦2٥٥تا  ٦4٥٥گوشتی برای مصرف کننده را بین  قیمت مرغوی 

باید هر طوری که می توانند بحث عرضه و تقاضا را تنظیم کنند اگر تقاضا کم است عرضه را کمتر کنند چراکه شرکت پشتیبانی 

مرغ مازاد بر مصرف تولیدکنندگان را نمی تواند جمع آوری کند و تا زمانی که مرغ مازاد در بازار است قیمت ها خود   امور دام همه

 .می یابدبه خود کاهش 

علت این امر آن است که سردخانه : یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر میزان خرید شرکت پشتیبانی چندان زیاد نیست، اظهار کرد

 . های این شرکت جای خالی ندارد

است اما  مرغ جز این کاالها: وی در پاسخ به این پرسش که آیا مرغ نیز جزو کاالهای صادراتی به روسیه است یا خیر؟، گفت

و تخم مرغ را تنظیم   عملیات این مساله زمان بر است ضمن اینکه تا امروز این میزان صادراتی که وجود داشته نتواسته بازار مرغ

 کند 

ما اگر نتوانیم کل مازاد تولید را به طریقی از بازار جمع آوری کنیم اوضاع به همین منوال باقی می ماند ضمن : یوسفی تصریح کرد 

نماید و وارد بازارهای هدف صادرات شود اما تاکنون کاری به آن شکل صادرات مرغ ه قرار است خود شرکت پشتیبانی اقدام به اینک

 .انجام نداده است

تولید   ه این پرسش که بازارهای هدف کشش جذب مازاد تولید ما را دارند یا خیر؟، با بیان اینکه کشورهای بزرگوی در پاسخ ب

به کشورهای اطراف ایران صادر   ساالنه حدود یک و نیم میلیون تن از این کاال را... کننده مرغ مانند آمریکا، برزیل، ترکیه، تایلند و 

درصد کل مرغی که کشورهای همجوار وارد می  4٥تا  9٠) هزارتن است  4٥٥نهایتا   د کشور ماهمه مازاد تولی: می کنند، گفت

 .سهم صادرات ما خواهد بود اگر این امر محقق شود (کنند

 آنها مزیت هایی در :یوسفی با اشاره به اینکه ما توان رقابت با کشورهای بزرگ تولید کننده مرغ را در زمینه صادرات نداریم، افزود

تولید آنها با تسهیالت بانکی و دولتی   تولید دارند که ما این مزیت ها را نداریم آنها مشوق هایی دارند که ما نداریم بعنوان مثال

درصد می رسد و فقط به همین دلیل قیمت تمام شده  1٦درصد در سال است این عدد برای تولیدکنندگان ایرانی به  2حداکثر 

 .از آنها استدرصد بیشتر  1٥تولید ما 

حداقل طی یک سال گذشته مرغداران واقعا سرمایه خود را بطور کلی از دست داده اند و خودشان به هیچ وجه : وی ادامه داد

 .نقدینگی ندارند

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بررسی مشکالت تولید برگزار   یوسفی با بیان اینکه ده ها جلسه بین تولیدکنندگان و

هیچ کدام از این جلسات نتیجه ملموسی نداشته است البته وزارت جهاد خواهان کمک به تولید است اما بیشتر  :است، گفتشده 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B1%D8%BA
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از این امکانات در اختیار ندارد به هر صورت صنعت مرغ داری کشور در بخش تولید مرغ ، افراد را نمی گویم که همه ورشکست 

  . مرغ و تخم مرغ ورشکسته است  این صنعت کار می کند از نظر تولید گوشت شده اند اما صنعت ورشکسته است هر کس در

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 تولید دام، طیور
 - 93/06/30فارس

 اندازی بزرگترین تولید کننده طیور در غرب کشور راه

 .اندازی شد با مشارکت بنیاد برکت، بزرگترین واحد تولید کننده طیور در غرب کشور راه

های کشور  اجرایی فرمان امام خمینی، یکی از بزرگترین مرغداری به نقل از بنیاد برکت وابسته به ستاد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .با مشارکت مالی بنیاد برکت در غرب کشور در حال تاسیس است

مشارکت مالی خود را با مجتمع ایمان طیور کردستان آغاز  93در سال ( ره)این بنیاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

 .کرد 

میلیون ریال برای اجرای این پروژه  2٥٥میلیارد و  429لیک خشک سنندج قرار دارد و بنیاد برکت مبلغ این مجتمع در منطقه ک

نفر ایجاد شغل پایدار  992٥هزار قطعه انواع طیور است، برای  944این مجتمع که دارای پروانه تولید . مشارکت مالی کرده است

 .خواهد کرد

میلیارد ریال مشارکت مالی کرده  31٥هزار و  9٠اقصی نقاط کشور، این بنیاد بیش از طرح اقتصادی در  92٥تاکنون برای اجرای 

روستا در  ٧٥٠اجرای این طرح ها بیش از . است که بخشی از این طرح ها به مرحله بهره برداری رسیده و در مسیر تولید قرار دارد

هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند و بطور  9٥٠هزار نفر پوشش می دهد و بیش از  ٠3٥کشور را با جمعیتی بالغ بر 

 .درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ٦٠میانگین حدود 

های مختلف کشور به بهره برداری قطعی یا  با مشارکت این بنیاد در مناطق محروم استان  طرح 2٧از مجموع این طرح ها تاکنون 

 .نفر شده است 294٥آزمایشی رسیده که منجر به ایجاد اشتغال برای 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦1٥٥٥٥٧21 

 

 

 خدمات دام

 - 93/06/24فارس

 خواهیم میلیارد تومان یارانه می 9۳۳ماهانه / گردهمایی شبانه دامداران برای بیان مشکالت

در این نشست دامداران . صنعت دامداری کشور شب گذشته گرد هم آمدند تا به بیان مشکالت خود بپردازند فعاالن

 .میلیارد تومان یارانه دارند 9۳۳ضمن تشریح نیازهای خود، اعالم کردند برای ادامه فعالیت نیاز به دریافت ماهانه 

های سراسر  های گاوداران استان شب گذشته جمعی از مدیران عامل و رؤسای اتحادیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنندگان شیرخام و مطالبات  های صنفی گاوداران ایران به بیان مشکالت دامداران و تولید کشور با حضور در ساختمان کانون انجمن

 .خود از دولت پرداختند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7fe9729958b141f7b74c1eb2216ee398&Title=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA/%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000743
http://www.farsnews.com/
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های صنفی گاوداران ایران به بیان مشکالتی که تولید کنندگان  ی رئیس هیئت مدیره کانون انجمندر این نشست احمد مقدس

 .با آن مواجهند پرداخت و از حاضرین جلسه خواست تا راهکارهایی را برای حل این مشکالت ارائه کنند 39شیرخام از سال 

التفاوت قیمت خرید شیر  مان دولت مقرر کرد تا به ازای مابهتو 31٥به  99٥٥با کاهش قیمت خرید شیر خام از  39سال : وی افزود

 .ای به دامداران داده شود از دامدار علوفه یارانه

اما با گذشت دو سال از این موضوع برخی از دامداران هنوز : های صنفی گاوداران ایران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

 .اند اند و همچنان بالتکلیف مانده نشده 34تا تیرماه  39موفق به دریافت علوفه نیمه دوم سال 

تا آبان همان سال را دریافت نکرده و علیرغم اجرای  34ای تیرماه  همچنین هیچ دامداری تاکنون علوفه یارانه: مقدسی اظهار داشت

ه موجب این کاهش قیمت دچار تعهدات دامداران به دولت وقت، دولت تعهد خود را نسبت به دامداران عملی نکرد و دامداران ب

 .ضرر و زیان شدند

میلیارد  1٥٥  شد یارانه تومان از دامداران خریداری می 999٥در دولت یازدهم یعنی زمانی که شیرخام به قیمت : وی اظهار داشت

 93٥تولیدی مبلغ  در نظر گرفته شد و به موجب آن مقرر شد تا به ازای هر کیلوگرم شیرخام 34ماه پایانی سال  2تومانی برای 

تومان  91٥٥کنندگان به  کنندگان شیرخام پرداخت شود و به این ترتیب قیمت شیر خام خریداری شده از تولید تومان به تولید

 .رسید

 9٥اما با گذشت چندین ماه از تصویب این یارانه هنوز : های صنفی گاوداران ایران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

 .کنندگان شیر نرسیده است انه مذکور بدست تولیددرصد یار

ماه کم آمد بنابراین به نظر  2ماه آخر سال نسبت به میزان تولید شیرخام آن  2میلیارد تومان یارانه  1٥٥مبلغ : مقدسی بیان داشت

 .رسد یکی از دالیل عدم دستیابی به یارانه شیر همین موضوع باشد می

توسط دولت مصوب شده که سازوکارهای  31لیارد تومان یارانه شیرخام برای سه ماه ابتدایی سال می 4٥٥همچنین مبلغ : وی افزود

 .کننده شیرخامی مبلغی از این یارانه را دریافت نکرده است پرداخت آن هنوز اعالم و مشخص نشده است و تاکنون هیچ تولید

میلیارد تومان یارانه برای سه ماه ابتدای سال باز هم کم  4٥٥بلغ آید با توجه به میزان تولید شیر م به نظر می: مقدسی تصریح کرد

 .شود میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته می 9٥٥و باید ماهانه  است

به آقای دکتر رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در : های صنفی گاوداران ایران بیان داشت رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

کنندگان شیر بطور کامل و به موقع برسد یک  تا برای اینکه یارانه سه ماهه اول سال به همه تولیدای پیشنهاد دادیم  جلسه

 31ای با حضور نمایندگان دامداران سراسر کشور و سازمان حمایت و معاونت امور دام تشکیل شود و نحوه توزیع یارانه سال  کمیته

 .ماه مشخص شود 1و همچنین میزان تولید آن 

به صورت   34سال  مانند مصوبه قبلی دولت در به روش قبل و بنابراین ما متقاضی هستیم که یارانه نقدی یا: ار داشتمقدسی اظه

در صورت خالی بودن خزانه دولت، شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس قیمت  کنندگان شیرخام پرداخت شود و یا نقدی به تولید

  . شیر قرار دهدکنندگان  کف بازار علوفه در اختیار تولید

در ادامه این نشست سید موسی رهنمایی رئیس اتحادیه دامداران اصفهان با بیان اینکه ارزش سرمایه در بخش دامپروری حدود 

بار  را درگیر نحوه توزیع خفت کنندگان شیر خام بیش از این نباید خودمان ما تولید: اظهار داشت هزار میلیارد تومان است، 9٠٥

 .زیرا حقمان را باید به سختی و با مشکل دریافت کنیم یارانه بکنیم

به مردم پرداخت  ای به شکل بسیار نامناسب سال شیر یارانه 1٥در آن : ای به مردم گفت سال شیر یارانه 1٥وی با اشاره به توزیع 

گاه پرداخت یارانه به  بنابراین هیچ ایستادند طوالنی می های ای باید در گرما و سرمای در صف شد و مردم برای گرفتن شیر یارانه می

 .شکل درستی انجام نشده است
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شود باز هم به شکل نامناسبی پرداخت  کننده پرداخت می االن هم که یارانه به تولید: رئیس اتحادیه دامداران اصفهان تصریح کرد

 .شود رسد و نه در زمان مشخص پرداخت می می شود و نه بطور کامل به دست دامدار می

کننده است زیرا گاودار مجبور است که علوفه و  های مصوب به ضرر تولید طوالنی شدن زمان پرداخت یارانه: نمایی بیان داشتره

 .شود به موقع برای دام تهیه کند و حتی یک کیلوگرم کسری در خوراک دام موجب کاهش کیفیت تولید شیر می خوراک دام را

و  ایم بنابراین نباید باز هم یارانه را بپذیریم ای و هم تجربه دریافت یارانه نقدی را داشته ارانهما هم تجربه دریافت علوفه ی :وی افزود

دامداران باید خواستار این باشد تا دولت برای شیرخام یک قیمت مصوب کند و با همان قیمت مصوب صنایع لبنی شیر خام را از 

 .کنندگان خریداری کنند تولید

ها در  گذاری ایم و علیرغم اینکه نرخ با اجرای طرح انتزاع هنوز شاهد اتفاق خاصی نبوده: تصریح کرد رئیس اتحادیه دامداران

 .اند های نظارتی به این وزارتخانه منتقل نشده محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است اما دستگاه

بطوریکه برخی حل مشکل خود را  کنندگان به بیان نظراتشان پرداختند ددر ادامه این نشست هر کدام از تولی: افزاید این گزارش می

 .در کاهش تولید و عدم توسعه تولید شیرخام عنوان کردند

کننده تعیین کننده  توان تقاضا برای شیر را افزایش داد و به این ترتیب تولید  با کاهش تولید می: در این نشست یکی از حضار گفت

 .شود قیمت می

 .های اخیر به عنوان یکی از مشکالت اساسی اشاره شد های دامی طی ماه نشست همچنین به گران شدن نهادهدر این 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦42٥٥٥٥٧٧ 

 خدمات دام
 - 93/06/30فارس

 هزار تومانی برای صادرات گوسفند 32۳وضع عوارض 

هزار تومانی برای صادرات هر رأس گوسفند در نظر گرفته شده  32۳پس از آزاد شدن صادرات دام سبک عوارض 

 .است

صادرات هر رأس گوسفند عوارض  ، طبق اعالم شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران برایخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

روز قرنطینه در نظر گرفته شود که  9٠هزار تومانی در نظر گرفته شده و این در حالی است که برای صادرات گوسفند باید  14٥

ماه بعد اجرایی  1شود، در حالی که طبق قانون حقوق مکتسب پس از وضع قانون حداقل باید  این عوارض شامل این موارد هم می

 .شود

به گزارش فارس، طی یک سال و نیم اخیر صادرات دام سبک ممنوع اعالم شده بود اما دولت برای رونق در امور دامداران، صادرات 

 .گوسفند را آزاد اعالم کرد، تا از قاچاق بی رویه به کشورهای همسایه از جمله عراق پیشگیری شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦1٥٥٥٥٦31 

 خدمات دام
 ایسنا - 3121شهریور  1۳یکشنبه 

  برابری قیمت واکسن پرخوری دام افزایش سه

  خراسان رضوی -استان ها  : سرویس
دام به طور ناگهانی سه برابر افزایش یافته که ( پرخوری) یقیمت واکسن انتروتوکسم: معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت

  .های کنترلی شده است برنامه سبب ایجاد مشکل در

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930624000077
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000693
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ترین  تب برفکی، شاربن و آبله ازشایع: خراسان، اظهار کرد ، منطقه(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران بافت درگفت محمد رشتی

قرار گرفته و حالت  های بهداشتی مانند واکسیناسیون تحت کنترل ذشته بوده که با هشدارهای الزم و مراقبتگ های بیمارهای دامی طی سال

  .گیر ندارد همه

های بهداشتی و توجه دمداران  رعایت مراقبت: افزود وی با اشاره به شیوع بیماری لمپی اسکین در مرزهای غربی، شمال غرب و مرکزی کشور

  .مشکوک تایید نشده، اثری از این بیماری دیده نشود جز یک مورداستان سبب شده تا به 

آنفلوانزا در طیور به دلیل کاهش سیستم تهویه در اثر  با آغاز فصل سرما، بیمارهای تنفسی چون: معاون اداره کل دامپزشکی استان تصریح کرد

مناسب به  شرایط زیستی، واکسیناسیون و نصب تهویهشود، بنابراین رعایت  موجب تلفات گوشتی می محدودیت سوخت افزایش یافته و

  .شود مرغداران توصیه می

بیماریهای انگلی و ضعف سیستم ایمنی بدن که موجب  افزایش شیوع بیمارهای دامی نظیر شاربن، ناباروری، الغری،: بافت بیان کرد رشتی

واکسیناسیون در مناطق  زمینه است، بنابراین سعی شده با افزایشبوده، از جمله اثرات خشکسالی در این  مستعد شدن بروز انواع بیماریها

  .های ویتامینه از افزایش این مشکالت پیشگیری شود آلوده و مکمل

روزه  9٥از یک واحد تایید شده توسط دامپزشکی، قرنطینه  انتخاب دام: وی با اشاره به صادرات دام زنده از خراسان به سایر کشورها، بیان کرد

  .آن و همچنین رعایت ضوابط کشور مقصد در این خصوص از جمله شرایط صادرات است گذاری گوشتی ده و پالکدام زن

جنوبی خلیج فارس و گوساله پرواری به افغانستان و  های کوچک به حوزه در حال حاضر دام: معاون اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت

  .شود ترکمنستان صادر می

بدون مجوز دامپزشکی و انجام واکسیناسیون از  های دامی رعایت مسائل امنیت زیستی، عدم ورود دام و فرآورده: کردبافت تاکید  رشتی

  .بیماریهای دامی است های مهم در خصوص پیشگیری از شیوع توصیه

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦1٥9٧994 

 خدمات زراعی و باغی

 ایسنا - 3121شهریور  1۳یکشنبه 

  تجدیدنظر در قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
باید در قیمت : شود، گفت گندم تا هفته دیگر اعالم می های خرید تضمینی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با بیان اینکه قیمت

  .ظر شودتجدید ن خرید تضمینی محصوالت کشاورزی

جلسه بررسی مشکالت بخش کشاورزی بستان آباد با  منطقه آذربایجان شرقی، خلیل آقایی در( ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران

قبل انجام می  توزیع کود برای کشاورزان با همان قیمت سال: کشاورزان در کشور وجود ندارد، اظهار کرد بیان اینکه مشکل کمبود کود برای

  .ودش

یک میلیون تن کود : وزارت جهاد کشاورزی است، گفت وی با بیان اینکه حمایت های زیر بنایی و اساسی از تولید در بخش کشاورزی هدف

  .نیازهای خاک بین کشاورزان توزیع شده است تاکنون در کشور براساس آزمایشات و

میلیارد ریال از  ٠٥٥هزار و  9٠برنامه ریزی های انجام شده  وجود ندارد و با مشکل کمبود تراکتور و توزیع آن در بین کشاورزان: آقایی افزود

  .برای توزیع تراکتور و کمباین بین کشاورزان استفاده شده است اعتبارات بانک کشاورزی

شکسالی و بیمه محصوالت کشاورزی برای پرداخت خسارات خ هزار میلیارد ریال اعتبارات بانک 1٥: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد

  .کشاورزان اختصاص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای

دولت و سایر دستگاه های ذیربط باید حداقل : افزود وی با بیان اینکه خرید محصوالت کشاورزی به قیمت غیرکارشناسی و ناعادالنه است،

  .تفاوت قیمت را به تولید کننده پرداخت کنندخرید لحاظ و مابه ال قیمت تمام شده را در نرخ تضمینی

http://www.isna.ir/fa/news/93063017812
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درصد  44در حالی که در سایر بخش ها : است، افزود درصد اعالم شده 9٧آقایی با بیان اینکه بهره بانکی در تسهیالت بانکی بخش کشاورزی 

  .است

حال بررسی است که به زودی ابالغ خواهد  مجلس در به گفته وی اصالح بخشی از قوانین منابع طبیعی و امور اراضی در کمیسیون کشاورزی

  .شد

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦1٥9٧٧٧3 

 خدمات زراعی و اغی
 - 93/06/26فارس

 جدول+تعیین شد 9313قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی در سال 

 .را ابالغ کرد 9313محصوالت باغی در سال تعیین قیمت خرید تضمینی »معاون اول رئیس جمهوری مصوبه 

 9131دولت قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی در سال به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت هیئت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .را تعیین کرد

قانون اساسی  919به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل  9131.٦.93وزیران در جلسه  براساس این گزارش هیئت

 .را تعیین کرد 9131قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی در سال 

 9131قیمت خرید تضمینی محصوالت باغی در سال 

 ریال/کیلو: واحد

 9131قیمت مصوب سال  نام محصول ردیف

 92٥٥ سیب ممتاز 9

 ٦٦٥٥ سیب درجه یک 4

 29٥٥ سیب درجه دو 1

 42٥٥ سیب درجه سه 2

 99٥٠٥ برگ زردآلو آفتابی ٠

 933٠٥ برگ زردآلو کالیفرنی ٦

 42٥٥٥ انجیر خشک ٧

 44٠٥٥ *کشمش 9

 ٦٧٠٥ پرتقال درجه یک شمال 3

 ٧٠٥٥ پرتقال درجه یک جنوب 9٥

 ٧3٠٥ لیمو شیرین درجه یک جنوب 99

 3٧٠٥ لیموشیرین 94

 29٠٥ گریپ فورت تو سرخ و سفید 91

 ٠9٠٥ درجه یک شمال  نارنگی 92

http://www.isna.ir/fa/news/93063017779/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.farsnews.com/
http://www.dolat.ir/
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 29٥٥ نارنگی رسمی شمال 9٠

 ٠4٠٥ انار 9٦

 999٠٥ *خرما 9٧

 شود قیمت انواع خرما و کشمش بر اساس نرخی که تضمین خواهد شد ابالغ می* 
  

 .ده استاز سوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ ش 9131.٦.41این مصوبه در تاریخ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٦٥٥٥9٧1 

 خدمات زراعی و باغی
 - 93/06/27فارس

 کند عدم حمایت از کشاورز آنها را مجبور به فروش زمین به ویالساز می

میلیون تومان  2۳میلیون تومان است دالالن  ۳برای زمینی که ارزش آن : اقتصادی گفتعضو ستا مبارزه با مفاسد 

شود برای اینکه کشاورز زمینش رانفروشد دولت  ها هیچ سودی نصیب کشاورز نمی دهند در حالی که از آن زمین می

 .بایداز آنها حمایت کند

کشاورزان را مجبور : اهلل یوسفیان مال امروز در برنامه تلویزیونی شبکه خبرگفت عزت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دهند در حالی که از آن  میلیون تومان می 4٥میلیون تومان است دالالن  ٠هایش را بفروشد زمینی که ارزش آن  کنند زمین می

 .شود ها هیچ سودی نصیبشان نمی زمین

میلیون تومان هم به دهیار و شورای روستا در قالب ساخت  9٥حتی همین دالالن : رزه با مفاسد اقتصادی افزودعضو ستا مبا

 .کنند دهند و آنها سریع پروانه ساخت خانه یا هر چیز دیگری را آماده می مدرسه و غیره می

ها نتیجه مناسبی  است اما این واگذاریمیلیون هکتار زمین کشاورزی واگذار شده  2های گذشته  طی سال: یوسفیان مال گفت

 .نداشته است

ها از این بخش آنها  حمایتی زمین کشاورزی ناموس کشاورزان است و به دلیل بی: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد

 .شان را بفروشند شوند زمین مجبور می

دهد که از بخش  شود و همه اینها نشان می ستا ساخته میمنزل مسکونی در اطراف رو 4٥در طول یک هفته : یوسفیان مال گفت

 .شود کشاورزی حمایتی نمی

 4٥٥آالت کشاورزی به این بخش اضافه شود اما  هزار دستگاه ماشین 4٥٥بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود : وی گفت

 .شود و در حال تدوین برنامه ششم هستیم یاین در حالی است که دوره برنامه پنجم تمام م. دستگاه هم اضافه نشده است

شود آنقدر که  های زیادی می در خرید محصول از کشاورزان سختگیری: نماینده مردم آمال و الریجانی در مجلس همچنین گفت

 .دهند محصول خود را به دولت نفروشند آنها ترجیح می

مسئول خرید توافقی برنج شالیکاران شده است و امیدواریم که  جمهور سازمان تعاون روستایی به تازگی با دستور رئیس: وی افزود

 .کاران را از فروش محصول خود به دولت دور نکند برنامه خرید آنها طوری باشد تا برنج

ها نتیجه مناسبی  میلیون هکتار زمین کشاورزی واگذار شده است اما این واگذاری 2های گذشته  طی سال: یوسفیان مال گفت

 .نداشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626000173
http://www.farsnews.com/
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خواهد اعالم کند  قیمتی که دولت امسال برای خرید توافقی می: در ادامه این بحث جمیل علیزاده دبیر انجمن برنج نیز گفت

 .مناسب با تورم است اما زمان اعالم آن صحیح نیست

شود محصول کشاورز  ث میهنگام باع ماه است چرا که اعالم زود به گفته علیزاده بهترین زمان اعالم نرخ خرید تضمینی برنج شهریور

 .تر خریداری شود ارزان

یکی از اشکاالت نرخ خرید تضمینی که سالها است مواجه هستیم نداشتن تفاوت معقول بین برنج پرمحصول و : وی در ادامه گفت

راتژیک تواند با در نظر گرفتن قیمت مناسب برای برنج پرمحصول آنها را به کشت این محصول است دولت می. کم محصول است

 .ترغیب کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٧٥٥٥٦٦9 

 خرما

 - 93/06/24فارس

 دالالن؛ سلطان بالمنازع بازار خرما/ گاه رنگین نشد  سفره نخلداران هیچ

اند و بدون زحمت  الش مسئوالن، درد نخلداران دوا نشده و دالالن باز هم برنده ماجرا شدههای اخیر با وجود ت در سال

 .زنند و تالش، چندین برابر نخلداران و تولیدکنندگان، پول به جیب می

ر است و بخش عظیمی از مردم استان بوشهر و از دشتستان، خرما از محصوالت استراتژیک و مهم کشو خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کنند شهرستان دشتستان از طریق خرما ارتزاق می

های نادرست متولیان کشاورزی و حضور نامیمون دالالن خرما در بازار، وضعیت تولیدکنندگان و  های اخیر به دلیل سیاست در سال

 .اند قشر در برابر زن و فرزندان خود شرمنده شدهزحمتکشان واقعی نخل و خرما بسیار بغرنج بوده و همواره این 

در چند سال اخیر با تالش برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی و پیگیری مسئوالن، بحث خرید تضمینی خرما مطرح شد که 

داران را دوا اگر چه بارقه امیدی در وجود نخلداران زنده کرده ولی تجربه چند سال اخیر ثابت کرده که این مسئله نیز درد نخل

 .زنند اند و بدون زحمت و تالش، چندین برابر نخلداران و تولیدکنندگان به جیب می کند و دالالن باز هم برنده ماجرا شده نمی

 شوند امسال نیز نخلداران متضرر می*

ش بیشتر و موثرتر دولت وگو با خبرنگار فارس در دشتستان خواستار تال تعدادی از نخلداران و فعاالن کشاورزی دشتستان در گفت

 .برای مقابله با دالالن خرما در بازار شدند

ریزیم و در  تمام طول سال عرق می: وگو با خبرنگار فارس در دشتستان اظهار داشت احمد بهرامی از نخلداران دشتستان در گفت

 .برند پایان این دالالن هستند که نفع می

شوند و باید یکسال شرمنده زن و  با این وضعیت امسال نیز نخلداران متضرر می: یحیی اسدپور از تولیدکنندگان خرما نیز گفت

 .هایمان باشیم بچه

اند و ما نیز از ترس فروش نرفتن خرماهایمان، با قیمت ناچیزی خرما را به  دالالن بازار را قبضه کرده: کرم احمدی نیز بیان کرد

 .گیرد نیز دستمان را نمیایم  فروشیم و حتی پولی که هزینه کرده دالالن می

اندازی صنایع تبدیلی از راهکارهای مناسب برای خارج کردن دالالن از چرخه خرماست و باید  راه: کرم رضایی نیز اظهار داشت علی

 .بندی و تبدیل خرما فراهم کند دولت شرایط مناسب برای بسته

 بندی خرما اندازی صنایع تبدیلی و بسته لزوم راه*

http://www.farsnews.com/
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 .اند اند و مسئوالن فقط وعده داده در چند سال اخیر نخلداران همواره ضرر کرده: سالمی آبپخش نیز یادآور شدرئیس شورای ا

شود و بخش عمده این محصول توسط دالالن خریداری  هزار تن خرما در استان بوشهر تولید می 9٧٥ساالنه : مصطفی رضایی افزود

 .نیز دالل خرماستکند  شود و کسی که نفع می و در کشور توزیع می

تواند مشکالت نخلداران را  بندی خرما و همچنین وارد کردن خرما در سبد خرید خانوارها می های بسته اندازی شرکت راه: وی گفت

 .رفع کند

 .بگیرند آلود ماهی خرید تضمینی باید با قیمت باالتر و با نظارت مسئوالن انجام شود تا دالالن نتوانند از آب گل: رضایی تاکید کرد

 هزار ریال برای خرید تضمینی هر کیلوگرم خرمای دشتستان 92قیمت *

نخلداران همواره چشمشان به دهان مسئوالن است تا گرهی از کار آنها : دبیر اجرایی خانه کشاورز دشتستان نیز اظهار داشت

 .گشوده شود

های یک ساله  های گذشته دالالن با تصاحب بازار خرما تالش در سال: حسن فریبرزی با اشاره به نفوذ دالالن در بازار خرما افزود

 .شد کردند و عمال هیچ منفعت و سود اقتصادی عاید کشاورزان نمی کشاورزان را نابود می

وی با بیان اینکه اعالم دیرهنگام قیمت خرید تضمینی خرما در سنوات گذشته از مواردی بود که زمینه را برای جوالن دالالن خرما 

 .باید قبل از برداشت محصول اقدام کند دولت برای اعالم خرید تضمینی خرما،: کرد خاطرنشان کرد ر میهموا

در سال جاری شاهد اعالم به موقع قیمت خرید : فریبرزی با اشاره به اعالم قیمت تضمینی خرما توسط تعاونی روستایی اضافه کرد

 .گران گرفته است ار را از دالالن و واسطهایم و این امر توان جوالن در باز تضمینی خرما بوده

هزار ریال را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم خرما اعالم  94مسئوالن تعاونی روستایی استان در سال جاری : وی همچنین گفت

 .اند که با توجه به زحمات کشاورزان نرخی منصفانه است کرده

نی خرید است و در صورت باالتر رفتن کیفیت خرما این مبلغ باالتر نیز هزار ریال کف قیمت تضمی 94مبلغ : فریبرزی تاکید کرد

 .خواهد رفت

 .گران از خرما کوتاه شود رسند که دست دالالن و واسطه نخلداران در صورتی به موفقیت می: وی یادآور شد

 اخذ مصوبه هیئت دولت برای رفع مشکالت نخلداران*

برای نجات وضعیت بغرنج نخلداران جلسات متعددی با مسئوالن ارشد کشور : یز گفتنماینده دشتستان در مجلس شورای اسالمی ن

 .ایم انجام داده

از نیمه دوم مهرماه خرید خرمای نخلداران آغاز : نژاد با اشاره به نحوه خرید تضمینی خرما افزود االسالم سیدمهدی موسوی حجت

 .ه خواهد داشتادام ماه سال جاری شود که این خرید تا پایان آبان  می

هزار ریال اعالم شده که در صورت  99قیمت تعیین شده برای خرید خرما از نخلداران : این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود

 .التفاوت قیمت خرما به نخلداران پرداخت خواهد شد افزایش قیمت خرما، مابه

هزار ریال  99است، چراکه در صورت کاهش قیمت خرما، همان البته این قیمت تضمینی در هر شرایطی به نفع باغداران : وی گفت

 .برای هر کیلو خرما پرداخت خواهد شد

تا نخلداران برای فروش محصول  های صورت گرفته، مصوبه هیئت دولت برای این مهم ابالغ شده با تالش: نژاد اضافه کرد موسوی

 .ای نداشته باشند خرمای خود دغدغه

 دشتستان از طریق خرما ارتزاق بخش عمده جمعیت*

ها و مکاتبات زیادی برای رفع دغدغه نخلداران انجام شده و استاندار بوشهر به طور ویژه  تالش: فرماندار دشتستان نیز بیان کرد

 .پیگیر رفع مشکالت کشاورزان و نخلداران است
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کنند و نباید مشکالت معیشتی داشته  بخش عظیمی از جمعیت دشتستان از طریق نخل و خرما ارتزاق می: ارسالن زارع افزود

 .باشند

 .تواند بخشی از این مشکالت را مرتفع کند و البته مقابله با دالالن در برنامه ما قرار دارد خرید تضمینی خرما می: وی اضافه کرد

wstext.php?nn=http://www.farsnews.com/ne9131٥٦42٥٥٥٥19 

 خرما
 - 93/06/29فارس

 نرخ خرید خرما در خوزستان اعالم شد

 .با اعالم کمیته خرید توافقی خرما، نرخ خرید خرما در خوزستان اعالم شد

پور ریاست مدیرکل هماهنگی امور  به رضا قیصی از اهواز، کمیته خرید توافقی خرما صبح امروز خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .اقتصادی استانداری خوزستان برگزار و نرخ توافقی خرما برای سال جاری را اعالم کرد

بر اساس مصوبه این کمیته، با توجه به پیشنهادات سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه صادرکنندگان خرما، قیمت هر کیلو خرید 

 .تومان، مصوب و اعالم شد 2٥٥هزار و  توافقی خرما یک

 .هزار تن است 93٥امسال میزان تولید خرما در خوزستان بالغ بر 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦43٥٥٥٧٥9 

 خرما
 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

 ا تکان خورد بازار خرم

 .موقع محصول خرما توسط اتحادیه مرکزی تعاون روستایی کشور، بازار راکد این محصول تکان خورد با خرید به

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)سرپرست طرح نخیالت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران   

تازگی آغاز شده و در شهرستان بم به اتمام رسیده است و در حال حاضر محصوالت نخلکاران در  ا بهه برداشت خرما در برخی استان

 .شود ها نگهداری می سردخانه

آبی در برخی  عارضه خشکیدگی خرما و کم: بینی برداشت حدود یک میلیون تن خرما در سال جاری افزود فردین منوچهری با پیش

د تولید تا حدودی کاهش یابد، اما افزایش عملکرد در واحد سطح، این کمبود را جبران کرد و مناطق کشور وجود داشت و باعث ش

 .باعث شد که تولیدی به اندازه سال گذشته داشته باشیم

 .های خرما باعث شده است که بخشی از کمبودهای ناشی از آفات مرتفع شود های تحقیقاتی به باغ ورود یافته: وی خاطرنشان کرد

تضمینی توسط سازمان مرکزی  الحساب و شبه صورت علی خرید خرما به: طرح نخیالت وزارت جهاد کشاورزی ادامه دادسرپرست 

 .تعاون روستایی کشور باعث شده که بازار این محصول دچار تحول شود

اورزی ازجمله خرما های موجود در بازار مشکالتی را برای محصوالت کش متأسفانه در گاهی موارد، دالل: منوچهری تصریح کرد

 .موقع دولت برای خرید، ضرری متوجه نخلکاران نشد آورند که با اقدام به وجود می به

های جنوبی ادامه دارد و در حال حاضر نیز محصول تولیدی در انبارهای تعاون روستایی  برداشت خرما در استان: وی یادآور شد

وسط نخلکاران برای آنها پیدا شود؛ در غیر این صورت، این سازمان محصول شود، تا زمانی که بازار مناسبی ت کشور نگهداری می

 .کند تولیدی را به نرخ تضمینی خرید می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930624000038
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930629000708
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را تعیین کرد که در  31شهریورماه سال جاری نرخ خرید تضمینی محصوالت باغی در سال  93گفتنی است، هیئت دولت در جلسه 

فروت، نارنگی، انار و خرما  ، کشمش، پرتقال، لیموشیرین و لیموترش، گریپمحصول شامل سیب، زردآلو، انجیر 9٥این راستا، 

 .مشمول خرید تضمینی هستند

شده در هیئت دولت برای خرید تضمینی محصوالت باغی هنوز به وزارت جهاد کشاورزی و  های تعیین الزم به ذکر است، قیمت

تضمینی محصوالت زراعی با توجه به آغاز کشت پاییزه تا چند روز های  ربط ابالغ رسمی نشده و تعیین قیمت های ذی سایر ارگان

 ./آینده هنوز اعالم نشده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠٥9-9.html 

 خرما
 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

باعث کاهش نرخ خرید خرما از کشاورز ... های تولید شامل دستمزدها، حمل و نقل و زینهکاهش نرخ دالر، افزایش ه

 .پذیری صادرات شد برای رقابت

هرساله بخش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس انجمن ملی خرمای ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

دلیل کاهش نرخ پول روسیه در برابر دالر و کاهش  شود، اما در سال گذشته به روسیه صادر میزیادی از خرمای صادراتی کشور به 

 .ارز در کشور از میزان صادرات این محصول به روسیه کاسته شد

ز تومان از کشاور 2٥٥هزار و  یک( رقم استعمران)در سال گذشته هر کیلوگرم خرمای صادراتی خوزستان : زاده افزود غالمرضا اکبری

تومان به روسیه صادر شد که این رقم پایین صادراتی، بخش زیادی  ٠٥٥خریداری و بعد از فرآوری هر کیلوگرم دوهزار تا دوهزار و 

 .از این محصول را تا امروز در انبارها باقی گذاشته است

هماهنگی مسئوالن دولتی  برای فراهم شدن شرایط صادرات، امسال نرخ خرید توافقی خرمای صادراتی با: وی خاطرنشان کرد

 .کاهش یافت

های فرآوری خرما  گرفته، امسال صادرکنندگان و صاحبان کارگاه بر اساس توافقات صورت: رئیس انجمن ملی خرمای ایران ادامه داد

 .کنند ی میتومان خریدار ٠٥هزار و  تا یک هزار  تومان کاهش، یک 1٠٥تا  1٥٥هر کیلوگرم خرمای رقم استعمران را از کشاورز با 

باعث کاهش نرخ خرید ... های تولید شامل دستمزدها، حمل و نقل و زاده با اشاره به اینکه کاهش نرخ دالر، افزایش هزینه اکبری

سازی فرآوری خرما در  تسهیالتی برای مدرن( توسعه صادرات و کشاورزی)ها  در صورتی که بانک: خرما از کشاورز شد، تصریح کرد

های کوچک و  بندی کیلوگرمی به بسته 9٥های پنج تا  بندی بندی خرما از بسته ار دهند، امکان تغییر شیوه بستهاختیار صنایع قر

 .مکانیزه و افزایش ارزش افزوده این محصول برای تولیدکننده و صادرکننده، وجود دارد

نده و صادرکننده است که تنها از طریق تنها راه خروج صادرات خرما از رکود، اجرای طرح جامع برای تولیدکن: وی یادآور شد

 .مشارکت صادرکنندگان، باغداران و بخش دولتی قابل انجام است

نرخ صادراتی امسال خرمای ایران به روسیه هنوز مشخص نیست و در پایان مهرماه و اتمام فصل برداشت به : زاده تأکید کرد اکبری

 .شود صورت عرضه و تقاضا مشخص می

در شش استان خرماخیز کشور شامل خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و بوشهر، : ر داشتوی در پایان اظها

بخش قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مربوط به خرما است که در صورت عدم فراهم آمدن نقدینگی الزم دچار 

 ./مشکل خواهد شد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93٠٥٥-9.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19508-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/19500-1.html
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 خرما
 خبرنگاران جوان - 3121شهریور  92: تاریخ

 خرمای ایرانی فاقد بسته بندی صادراتی

های خارج از در کشور خرماهای مرغوبی تولید می شود، اما چون بسته بندی مرغوبی ندارند، امکان صدور آنها به بازار: موسوی گفت

 .کشور وجود ندارد، ضمن اینکه بازار هدف را نیز به خوبی نمی شناسیم

: گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سید شکرخدا موسوی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با 

میزان تولید خرما رتبه خوبی را در بین کشورهای منطقه و دنیا داریم، اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم  علی رغم اینکه ما از جهت

 . در بخش بسته بندی، بازاریابی و صادرات این محصول قوی عمل کنیم

لداران ما در همه البته علت ضعف در بخش صادرات فقط محدود به بسته بندی و بازاریابی نمی شود، چرا که نخ: وی ادامه داد

 .بخش ها اعم از کاشت، داشت، برداشت و نگهداری از استانداردهای جهانی فاصله دارند

البته ما در کشور خرماهای ناب و مرغوبی نیز داریم که قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را دارا هستند، بنابراین : موسوی افزود

شاورزی و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به دست هم داده و با صرف الزم است برای صدور این محصوالت هم وزارت ک

 .وقت و هزینه بیشتر، موانع موجود را رفع و مسیر را برای حضور خرمای ایرانی در بازارهای جهانی هموار کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/23922٦3 

 زعفران

 فودپرس 3121شهریور ماه  92پنج شنبه 

 روبه فراموشی  "زعفران ایرانی"برند 

های مجدد در کشورهای دیگر روبه  ی بند با بسته "زعفران ایرانی"عضو شورای ملی زعفران ضمن گالیه نسبت به اینکه برند 

شود که اگر به  رد کامال سنتی تولید میاین محصول که هر گرم آن در بازارهای جهانی دو دالر ارزش دا  :است، گفت  فراموشی

تفاوت باشیم بازارهای زعفران ایرانی از دست  اشتباهات مدیریتی در تولید ادامه دهیم و نسبت به تولید کیفی این محصول بی

 .روند می

سال  4٥٥های  با روش عمده زعفران در کشور  :، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  علی حسینی در گفت

ها روی این محصول برداشت شده کار کنند تا بتوانند آن را به عنوان یک محصول  شود و صادرکنندگان باید مدت گذشته تولید می

کیفی به دنیا صادر کنند لذا اگر وزارت جهاد کشاورزی وظیفه ذاتی خود در زمینه بهبود کیفیت این محصول را انجام ندهد 

 .روند ران ایرانی از دست میبازارهای زعف

اگر وزارت جهاد کشاورزی وظیفه ذاتی خود را که همان آموزش کشاورزان در راستای بهبود کیفیت تولید این محصول   :وی افزود

های آینده چند برابر  شویم و حتی اگر تولید زعفران را در سال سال گذشته اسپانیا دچار می 80است، انجام ندهد به سرنوشت 

 .روند ایش دهیم بازارهای صادراتی این محصول از دست میافز

سال  9٥در : این عضو شورای ملی زعفران با تاکید بر اهمیت تولید کیفی زعفران برای توسعه بازارهای صادراتی خاطرنشان کرد

تن بود در  4٥ایران حدود شد و در همان زمان، میزان تولید این محصول در  تن زعفران در اسپانیا تولید می 9٥٥گذشته بیش از 

تن رسیده است اما  1٥٥کند و تولید این محصول در ایران به بیش از  حالی که هم اکنون اسپانیا حدود یک تن زعفران تولید می

 .شویم سازی تولید زعفران توجه نکنیم به سرنوشت گذشته اسپانیا دچار می اگر به کیفی

 ه تولید زعفرانهزار خانوار روستایی وابسته ب 9٦٥اقتصاد 

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4984469
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زعفران محصولی است : هزار خانوار روستایی در ایران به تولید زعفران وابسته است، تاکید کرد 9٦٥که اقتصاد  حسینی با بیان این

تومان هزینه می کنند و هر گرم از این محصول حدود دو دالر در بازارهای جهانی  ٠٥٥٥که ایرانیان برای خرید یک گرم آن حدود 

د؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی نباید نسبت به تولید کیفی این محصول بی تفاوت باشد چرا که در این صورت برند ارزش دار

 .شود های مجدد در کشورهای دیگر فراموش می ی بند ایرانی زعفران با بسته

و فرآوری نامناسب این محصول  نبود صنایع تکمیلی مناسب، پایین بودن عملکرد تولید این محصول در واحد سطح: وی اظهار کرد

ای  ای آن را مدیریت کند که از تولید تا بازار زعفران دغدغه از جمله مشکالت زعفران است که باید وزارت جهاد کشاورزی به گونه

 .برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود نداشته باشد

ن در کشور تشکیل شود تا در پی افزایش کمی تولید زعفران باید ستادی به نام ستاد بحران زعفرا :عضو شورای ملی زعفران گفت

همچنین کیفی سازی و سالم . تن زعفران تولید شود ٠٥٥های صورت گیرد و طبق افق برنامه چشم انداز  ریزی که براساس برنامه

ر تولید این محصول ادامه سازی تولید زعفران به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد اما اگر بخواهیم اشتباهات مدیریتی خود را د

  .شود دهیم مشکالتی که برای بازار پسته ایرانی بوجود آمد نیز برای زعفران تکرار می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 تونزی
 خبرنگاران جوان - 3121شهریور  92: تاریخ

 زیتون روغنی طرح طوبی به کنسرو تبدیل شد

در صد آن به روغن و ما بقی به کنسرو تبدیل شود حاال این طرح  9٥هکتاری طرح طوبی که قرار بود  9٥٥٥مزارع : بلند نظر گفت

 .ته استدرصد مزارع به تولید روغن زیتون اختصاص یاف 4٠معکوس شده و فقط 

های  اشتباهات کارشناسی درکشت نهال زیتون استان: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناحمد بلند نظر درگفتگو با 

 . دهیم به واردات ادامه میگرم ثابت نگه داشته و ماهم چنان  ٦٥انتخاب شده میزان تولید روغن زیتون تولید کشور در همان 

ی  ایم ولی به دلیل کمبود بودجه سال گذشته است با طرح تغییر مزارع تولید کنسروی به روغن زیتون داده ٦ما : وی افزود 

 . های وزارت جهاد و کشاورزی وهم چنین مؤسسات تحقیق وابسته این تولیدات روغن زیتون به نتیجه نرسیده است دستگاه

درصد به آموزش و ترویج  4٠اگر ما : وری بیش تر مزارع زیتون تصریح کرد شاره به آموزش کشاورزان برای تولید و بهرهبلند نظر با ا

 . قابل توجهی خواهد یافت  کشاورزی در کشور توجه کنیم سطح زیرکشت این مزارع افزایش و میزان آفت زیتون کاهش

های بسیار  این شورا آموزش: المللی زیتون که دفتر آن در مادرید است اضافه کرد بالند نظر بابیان همکاری این شورا با شورای بین 

 خوبی 

 . اند ولی در واقع آن چه اهمیت دارد کمک مسئوالن است که سطح زیر کشت زیتون را افزایش خواهد داد تاکنون به ما داده

a/news/http://www.yjc.ir/f239143٧ 

 سم

 آیانا- 3121شهریور  92, چهارشنبه

 ماند  قیمت سموم برای سال زراعی جدید ثابت می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=5831f5c318ba441f94b4f8b508e31bd3&Title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4983297
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با توجه به ثابت بودن نرخ مواد اولیه تولید سموم، در سال زراعی آینده تفاوتی در قیمت فروش سموم نخواهیم داشت 

 .شود و بیشتر محصوالت بدون تغییر و به نرخ امسال فروخته می

دلیل  به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس انجمن تولیدکنندگان سم ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

آبی که در سال زراعی جاری وجود داشت، از میزان مصرف و فروش سموم در کشور کاسته شده و  شرایط مناسب آب و هوایی و کم

 .گان در انبارها باقی مانده استبخشی از تولید تولیدکنند

دلیل مهیا نبودن شرایط بروز آفات و کمبود منابع آبی، کشاورزان امسال با  در برخی از مناطق کشور به: محمد عرب افزود علی

 .ها انجام نشده است پاشی باغ اند و در برخی از محصوالت باغی مانند سیب نیز مرحله سموم رو بوده طغیان آفات کمتری روبه

با توجه به ثابت بودن نرخ مواد اولیه تولید سموم، در سال زراعی آینده تفاوتی در قیمت فروش سموم نخواهیم : وی خاطرنشان کرد

 .شود داشت و بیشتر محصوالت به قیمت امسال فروخته می

صوالت خود را برای فروش در سال در شرایط فعلی تولیدکنندگان اقدام به واردات مواد اولیه تولید سم کرده و مح: عرب ادامه داد

 .اند شود، آماده کرده ماه شروع می آینده که از آبان

تمام سموم واردشده به کشور تحت نظر سازمان حفظ نباتات : کیفیت تصریح کرد وی در واکنش به خبر ممنوعیت واردات سموم بی

 .یفیت به کشور مفهوم خاصی نداردک شود و عمالً واردات سموم بی و بر اساس استانداردهای فائو انجام می

های کیفی مختلف هستند، اما  بندی شده در بازار مصرف دارای درجه سموم عرضه: رئیس انجمن تولیدکنندگان سم ایران یادآور شد

 .کیفیت و بدون نظارت سازمان حفظ نباتات به شکل قانونی وارد کشور نشده است هیچ نوع سمی بی

قلم محصول ثبت شده در سازمان حفظ نباتات وجود دارد که نباید  4٥٥تولیدکننده سم و  9٥٥ش از در کشور بی: عرب تأکید کرد

کیفیت زد و در صورتی که محصول یک شرکت کیفیت الزم ندارد، باید تنها نام آن را معرفی  راحتی به آنها برچسب سموم بی به

 .کرد

پاش، شرایط آب و هوایی و نحوه مصرف و نوع سم  مان مصرف، نوع سمدر اثرگذاری سموم عوامل متعددی مانند ز: وی اظهار داشت

 .پاشی اثرگذاری الزم را ندارد مؤثرند که در صورت عدم توجه به هر یک، سم

کشاورزان برای اطمینان از خرید سم مورد نظر باید تنها به مراکز معتبر فروش سم مراجعه کنند و با بهره : عرب در پایان گفت

 ./ربط، سموم مورد نظر را با برچسب سازمان حفظ نباتات خریداری نمایند کارشناسان ذیگیری از نظر 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠٠9-9.html 

 سم
 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

 ! ردهر ایرانی سالی نیم کیلو سم می خو

ها بود که استفاده از  درست در همین سال. ها مصادف بود های پس از جنگ جهانی دوم با انقالب در بازار مواد غذایی اروپایی سال

سموم و مواد شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزی و دستکاری ژنی و هورمونی برای تولید گوشت و مواد پروتیینی آنها را نگران 

طوری که درحال  این رویکرد با گذشت زمان تقویت شد به. د ارگانیک یا مواد غذایی کامال طبیعی سوق دادکرده و به سمت تولی

ای کامال طبیعی و بدون هرگونه  درصد بازار موادغذایی کشورهای پیشرفته مملو از کاالهایی است که با شیوه ٠٥حاضر بیشتر از 

 .اند آلودگی شیمیایی تولید شده

به گفته سعید سلیمانی، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، هر ایرانی ساالنه . امال متفاوت استدر ایران ماجرا ک

تنها میزان سموم مصرفی در تولید  این در شرایطی است که گذشت زمان نه. کند حدود نیم کیلوگرم سم کشاورزی مصرف می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19551-1.html
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میلیون تن افزایش داشته  ٦/٠به  4/٠گذشته مصرف کودهای شیمیایی از سال  9٥محصوالت کشاورزی را کاهش نداده است که در 

گیرد از  درصد ازسمومی که در مزارع ایران مورد استفاده قرار می ٠٥دهد که  هاشمی وزیر بهداشت خبر می درعین حال حسن. است

اللهی عضو هیأت علمی  بهزاد عین. دارد تری های خطرناک شود و سموم قاچاق کیفیت بسیار پایین و آالیندگی راه قاچاق تأمین می

رویه اوره و فسفات باعث قلیایی شدن خاک کشور و تخریب آن شده است به  مصرف بی: گوید باره می اهلل نیز دراین دانشگاه بقیه

 .آل باقی مانده است درصد از خاک کشاورزی ایران درحد ایده99ای که درحال حاضر تنها  گونه

است که بحث تولید ارگانیک در ایران مطرح و کاالهایی با این برچسب به بازار وارد شده است اما به گفته  در این میان چند سالی

غیراز این ضعف . دانند تنها مشتریان ایرانی که حتی مدیران رده باالی کشوری مفهوم ارگانیک را به درستی نمی فعاالن این عرصه نه

 .است که کاالهای تقلبی توجیه اقتصادی تولید ارگانیک در کشور را از بین ببرندنظارت بر بازار ارگانیک ایران باعث شده 

 درصد ۳3/۳زیر  تولید محصول کامال طبیعی در ایران

گیرد تا عاری از هرگونه کود و ماده  در این شیوه تولید، خاک مزرعه مورد آزمایش قرار می. ای طوالنی دارد تولید ارگانیک پروسه

برای تولید گوشت و . از آن در فرآیند تولید و نگهداری محصول نیز نباید از هیچ ماده شیمیایی استفاده شود پس. شیمیایی باشد

که حیوان نباید از هیچ دارو و هورمونی  در این فرآیند عالوه بر این. تر است تر و سخت مواد پروتیینی فرآیند تولید ارگانیک پیچیده

به گفته رضا نورانی دبیر انجمن ارگانیک . مواد غذایی آلوده به مواد شیمیایی نیز ممنوع استاستفاده کند، تغذیه آن با علوفه و 

درصد است اما مسئوالن با برداشت اشتباه از محصول ارگانیک به غلط  درصد تولید محصوالت ارگانیک در ایران زیر سه صدم ایران، 

ید ارگانیک در ایران نیز مورد بی اعتنایی مشتریان است و حجم غالب این میزان اندک تول. کنند درصد عنوان می1٥این میزان را 

 .شود آن به کشورهای خارجی صادر می

بیلیون پوند از محل فروش محصوالت ارگانیک گردش مالی دارد در ایتالیا  9/3بنا به اعالم انجمن ارگانیک ایران بازار فرانسه ساالنه 

بیلیون پوند در بازار محصوالت ارگانیک  ٦اسپانیا، سوئد و هلند هرکدام . بیلیون پوند است 4/٦بیلیون پوند و در انگلیس  9این رقم 

این در شرایطی است که میزان رشد ساالنه بازار محصوالت ارگانیک . بیلیون پوند است ٠/4این رقم برای آلمان . گردش مالی دارند

به اهداف اقتصادی بسیاری از تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک در  در کشورهای اروپایی قابل توجه است و این کشورها را تبدیل

 .جهان کرده است

 پرستیژ میوه درشت سمی برای مشتری ایرانی  

. رسانند فروشگاه مجاز وجود دارد که محصوالت ارگانیک مورد تأیید انجمن ارگانیک ایران را به فروش می 99در سرتاسر ایران تنها 

گویند اگر بنا  خودشان می. فروشند عالوه بر عرضه محصوالت غذایی ارگانیک محصوالت غیرارگانیک نیز میها  بیشتر این فروشگاه

آباد تهران به  صاحب یک فروشگاه ارگانیک در سعادت! شوند زودی ورشکست می باشد تنها محصوالت ارگانیک بفروشند به

ای کاال را مطالعه  کنند و به هیچ عنوان اطالعات حرفه توجه میمشتریان ایرانی تنها به ظاهر مواد غذایی : گوید می« شهروند»

های چاق و  که بدانند میوه به زور اوره درشت شده است و سراغ مرغ تر باشد بدون آن خواهند که درشت ای می آنها میوه. کنند نمی

ها جا افتاده  درواقع یک فرهنگ غلط بین ایرانی .ها هورمونی هستند کنند این مرغ ها مدام اعالم می که رسانه گیرند با این چرب را می

 !دهنده تمول و پرستیژ مشتری است تر باشد نشان است که هرچه کاالی خوراکی درشت

العاده  های ارگانیک به دلیل رشد در شرایط طبیعی اندازه کوچک تری دارند اما طعم و عطر فوق میوه: کند این فروشنده اضافه می

کیلوگرم دارد زیرا پرنده پیش از رسیدن به سن مصرف دارو به کشتارگاه  ٠/9تا  9مرغ ارگانیک وزنی حدود  .اند خود را حفظ کرده

شود که مشتری ایرانی به  همین مسائل باعث می. فرستاده شده است و چای ارگانیک به دلیل نداشتن اسانس شیمیایی دیردم است

 .لویت آخر قرار دهدمحصوالت ارگانیک توجه نکند و سالمتی خود را در او
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بازار محصوالت : گوید المللی محصوالت ارگانیک و ساکن آلمان می این در شرایطی است که سیمین خاکپور نماینده یک شرکت بین

گیرند که به  ها سراغ محصوالتی را می درصد مشتریان آلمانی از فروشگاه ٠٥بیشتر از . ارگانیک در آلمان رشد قابل توجهی دارد

های  جا حتی یک دانشجوی فقیر با کمترین میزان درآمد به دنبال خرید میوه آن. اند عی و بدون مواد شیمیایی تولیدشدهصورت طبی

 .ها دارد ارگانیک است که قیمت باالتری نسبت به سایر میوه

 ها در بازار ارگانیک ایران جوالن تقلبی

گانیک، جوالن کاالهای ارگانیک تقلبی در کشور باعث شده است که نظر از فرهنگ ناچیز مشتریان ایرانی درباره محصوالت ار صرف

بندی مرغ و ماهی  ای است که یک کارخانه بسته این حجم از تقلب به اندازه. تولید اینگونه محصوالت در کشور از مزیت خارج شود

فروشی محصوالت خود در قالب کاالی  ندر مشهد برند ارگانیک را برای خود انتخاب کرده و با ظاهری کامال قانونی اقدام به گرا

روزه با سوءاستفاده از عنوان ارگانیک محصوالت خود را به  24عالوه بر این تولیدکنندگان مرغ سبز و مرغ . کرد فراسودمند می

شکی به این در شرایطی است که محسن مشکات معاون بهداشتی سازمان دامپز. کنند راحتی و با این عنوان به بازار مصرف وارد می

آیند اما آنها با معیارهای ارگانیک مطابقت  بیوتیک به شمار می روزه و مرغ سبز درواقع مرغ بدون آنتی 24مرغ : گوید می« شهروند»

 .ای مجاز نیست عنوان ارگانیک را روی این محصوالت درج کند ندارند و هیچ تولیدکننده

ظارت بر بازار ارگانیک ایران وجود ندارد و تاکنون دستوری به این هیچ قانون مشخصی برای تولید و ن: کند مشکات تأکید می

 .های پروتیینی برای نظارت بر کاالهای ارگانیک ابالغ نشده است عنوان متولی نظارت بر بازار گوشت و فرآورده سازمان به

درصد باالتر از  ٠٥تا  2٥طور میانگین  هزینه تولید کاالهای ارگانیک به: گوید می« شهروند»محمود چاوشی، تولیدکننده مرغ نیز به 

دهد محصول خود را تنها  کننده اجازه می تولید معمولی است این در شرایطی است که قوانین مصوب انجمن ارگانیک ایران به تولید

فروشد و تولیدکننده  درصد سود می 1٥ترین مواد اولیه محصول خود را با  کیفیت ای با بی وقتی تولیدکننده. ددرصد سود بفروش 1٥با 

 .شود ارگانیک هم قرار است با همین میزان سود بفروشد مسلم است که کسی ترغیب به تولید ارگانیک نمی

ترین کاالی ممکن را به نام ارگانیک و با سود  کیفیت ک به راحتی بیعالوه بر این متقلبان بازار ارگانی: دهد کننده ادامه می این تولید

رسانند همین مسأله به تنهایی کافی است که تولید ارگانیک واقعی در ایران با چالش بزرگی مواجه شود و  باال در بازار به فروش می

در کشور محصوالت خود را با هدف بازارهای به همین دلیل عمده تولیدکنندگان ارگانیک . توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد

های آن  شکنی و حاال در شرایطی که استانداردهای تولید مواد غذایی در کشور و قانون. کنند و نه بازار داخلی صادراتی تولید می

و مشکالت  توجهی مشتریان و فرهنگ پایین مصرف دلیل بی رود تولید محصوالت سالم و فراسودمند نیز به مدام زیر سوال می

 ./نظارتی به چالش کشیده شده است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠2٦-9.html 

 سیب زمینی

 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

 زمینی حذف شد  تعرفه صادرات سیب

زمینی برداشته شد و زمینه صدور این محصول به بازار کشورهای منطقه فراهم  تعرفه و تعهد ارزی از صادرات سیب

 .آمد

 94٥زمینی در سال گذشته باعث اعمال تعرفه  افزایش قیمت سیب: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت 

 .درصدی به صادرات این محصول شد که کاهش صادرات آن را به دنبال داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19546-1.html
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زمینی از استان اردبیل از ابتدای امسال نشان دهنده روند رو به رشد صادرات این  صادرات سه هزار تن سیب: لی افزودسیدحامد عام

 .محصول نسبت به سال گذشته است

 .زمینی اردبیل هستند جمهوری آذربایجان و روسیه بازارهای اصلی صادرات سیب: وی خاطرنشان کرد

با توجه به برنامه ریزی صورت : تان اردبیل روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا ادامه دادرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اس

زمینی می  گرفته برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با جمهوری آذربایجان، توسعه این مناسبات باعث افزایش صادرات سیب

 .شود

درصد مجموع صادرات آن  2٥تا  1٥تی استان اردبیل است و حدود زمینی یکی از محصوالت عمده صادرا سیب: عاملی تصریح کرد

 .را به خود اختصاص می دهد

زمینی  هزار تن سیب 41پارسال پنج میلیون دالر صادرات از استان اردبیل انجام گرفت که بیشتر آن از صادرات : وی یادآور شد

 .حاصل شد

زمینی تولید می کند و یکی از تولیدکنندگان  هزار تن سیب ٦٥٥تا  ٠٥٥طور میانگین بین  گفتنی است، استان اردبیل ساالنه به

 ./شود عمده این محصول در کشور محسوب می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠99-9.html 

 رکش

 آیانا- 3121شهریور  1۳, یکشنبه

 ش کارخانه قند در بورس کاالی ایران عرضه شکر ش

شهریورماه، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد عرضه شکر سفید شش کارخانه  3۳شنبه  روز یک

 .تولید قند کشور است

ر این روز و در الملل شرکت بورس کاالی ایران، د و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

تن  9٥٥تن شکرسفید کارخانه قند یاسوج،  9٥٥آباد غرب،  تن شکر سفید کارخانه قند اسالم 1٥٥تاالر محصوالت کشاورزی، 

تن شکر سفید کارخانه قند  ٠٥تپه خوزستان،  تن شکرسفید کارخانه قند هفت 9٥٥شکرسفید کارخانه قند چهارمحال و بختیاری، 

تن کنجاله سویا پلیت آرژانتین راهی تاالر مذکور  ٠٥همچنین، . شود ارخانه قند ورامین عرضه میتن شکر سفید ک ٠٥کرج و 

 .شود می

تولیدکننده در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران  4٧هزار تن انواع کاال  4٥٥بر اساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 

 ./شود عرضه می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠3٦-9.html 

 شیالت

 - 93/06/29فارس

 مجری طرح پرورش ماهی در قفس منصوب شد

 .اهلل حقیقی به سمت مجری طرح پرورش ماهی در قفس منصوب شد با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی سیف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19511-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19596-1.html
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جهادکشاورزی و اهمیت خاص پرورش ماهی در قفس به  و با تاکید وزیر به نقل سازمان شیالت ایران خبرگزاری فارسبه گزارش 

های جنوب و شمال کشور و به پیشنهاد حسن صالحی معاون وزیر و رئیس  گذاری در آب های مهم سرمایه عنوان یکی از زمینه

ری طرح پرورش ماهی در قفس سازمان شیالت ایران با صدور حکمی توسط وزیر جهادکشاورزی منصوب سازمان شیالت ایران، مج

 .شد

های دریای  برداری بهینه از آب های شیالتی به منظور بهره ترین طرح طرح پرورش ماهی در قفس یکی از مهم بر اساس این گزارش

گذاران داخلی و  دات آبزیان در راستای ترغیب و تشویق سرمایهزایی، افزایش کمی و کیفی تولی شمال و جنوب کشور، اشتغال

 .خارجی بوده است

های زیادی در این راستا در قالب بازدید از کشورهای صاحب نام این حرفه مانند نروژ و  تاکنون فعالیت :افزاید این گزارش می

های داخلی، انتخاب  ازنده تجهیزات و سازههای س های تخصصی، بازدیدهای داخل و ترغیب شرکت شاپ ایسلند، برگزاری ورک

های مناسب، مطالعات و تحقیقات این مهم انجام شده است که با تاکید حجتی وزیر جهادکشاورزی و به پیشنهاد ریاست  مکان

های خارجی و داخلی این انتصاب صورت  سازمان شیالت ایران و با هدف افزایش تولید آبزیان و جذب و جلب مشارکت

 .حقیقی قائم مقام رئیس سازمان شیالت ایران با صدور حکمی توسط حجتی به این سمت منصوب شد... سیف ا  و گرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦43٥٥993٦ 

 شیالت
 ان جوانخبرنگار - 3121شهریور  1۳: تاریخ

 تن کیلکا از دریای خزر ۷۳۳هزار و  3صید بیش از 

 .تن ماهی کیلکا از دریای خزر صید کردند ٧٠9هزار و  1صیادان گیالنی تا امروز 

 .رد ریال درآمد کسب کرده اندمیلیا 2٥، صیادان رشتی با صید این مقدار ماهی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . درصد بیشتر از پارسال است٧صید کیلکا درگیالن امسال :اسحاق شعبانی مدیرکل شیالت گیالن اعالم کرد

 . به گفته وی درصد کیلکای صید شده درسبدغذایی خانوارها وبقیه به پودرماهی تبدیل شد

 .ازپودرماهی کیلکا برای خوراک طیوراستفاده می شود

 .ناورهای صید کیلکا مهمترین راهکارشیالت برای جلوگیری ازصید بی رویه وکاهش ذخایراین گونه ماهیان استکاهش ش

 . فروند شناوردردریای خزرکیلکا صید می کنند41صیاد گیالنی با استفاده از4٠٥

 .ماهی کیلکا شامل سه گونه ی آنچوی،چشم درشت ومعمولی است

 .ارزش غذایی بسیار باالیی استبه رغم جثه کوچک ،دارای   این ماهی

http://www.yjc.ir/fa/news/239٦٠9٦ 

 

 شیالت
 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

 آبی  دهندگان ماهیان گرم های هواشناسی به کشاورزان و پرورش توصیه

رو هستند، نسبت به هوادهی  آبی روبه رهایی که با مشکل کمویژه در استخ آبی به دهندگان ماهیان گرم پرورش

 . استخرها اقدام و از کوددهی اجتناب کنند

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930629001196
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4986516
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کشاورزان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اداره هواشناسی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دلیل وزش باد از انجام عملیات  های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به های واقع در شمال غرب کشور شامل آذربایجان استان

 .پاشی در ساعات اولیه روز خودداری کنند سم

در این مناطق کشاورزان باید با مشورت کارشناسان حفظ نباتات اقدام به ردیابی و پایش آفات مکنده مانند : مسعود حقیقت افزود

 .واع کنه در زراعت بهاره کنندویژه ان انواع پسیل، شته و زنجرک به

سموم شیمیایی، زمان دوره کارنس  کنندگان به کاران برای جلوگیری از مسمومیت مصرف سبزی و صیفی: وی خاطرنشان کرد

 .را در نظر داشته باشند( نظیر خیار، فلفل و انواع سبزیجات)را به هنگام برداشت محصوالت ( زمان پایداری سم در گیاه مدت)

موقع  مبارزه شمیایی برای جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک انگور و سفیدک چغندرقند و آبیاری منظم و به: امه دادحقیقت اد

 .های میوه سال بعد انجام شود برای حفظ جوانه( حتی آنهایی که محصول آنها برداشت شده)ها  باغ

پاشی در ساعات پایانی روز  پاشی و سم اورزان از محلولهای واقع در شمال کشور، به دلیل وزش باد کش در استان: وی تصریح کرد

 .خودداری کند

رو  آبی روبه ویژه در استخرهایی که با مشکل کم آبی به دهندگان ماهیان گرم پرورش: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی یادآور شد

 .هستند، نسبت به هوادهی استخرها اقدام و از کوددهی اجتناب کنند

درصد اقدام کنند و به علت  44شالیکاران پس از رسیدگی فیزیولوژیکی شالی نسبت به برداشت آن با رطوبت  :حقیقت تأکید کرد

 .کن انتقال دهند باال بودن رطوبت هوا محصول خود را بالفاصله به خشک

موقع این آفت با  خوار در مزارع، برای کنترل به سویاکاران مناطق شمالی کشور در صورت مشاهده کرم غالف: وی اظهار داشت

پاشی مزارع  پزشکی و مراکز خدماتی مشورت با اخذ توصیه فنی، هنگام غروب نسبت به سم های گیاه مشورت کارشناسان کلینیک

 .اقدام کنند

های تهران، البرز، قم، قزوین و شمال سمنان  های واقع در دامنه جنوبی البرز شامل استان کشاورزان استان: حقیقت همچنین گفت

 .ی مبارزه با آفت کرم سیب، اقدام به بستن گونی یا مقوا دور تنه درختان برای به دام انداختن این آفت در مرحله شفیرگی کنندبرا

روز با رطوبت نسبی کمتر  های قارچی، برداشت محصول در ساعات خنک شبانه برای جلوگیری از شیوع بیماری: وی در ادامه افزود

 .درصد انجام شود ٧٥از 

های شرقی و جنوب شرقی کشور، کشاورزان با برداشت محصول پسته  در استان: اداره هواشناسی کشاورزی خاطرنشان کرد رئیس

 .در ساعات اولیه روز و نگهداری در سایه تا زمان انتقال از محصول خود مراقبت کنند

خوار میوه،  ، پروانه پوست(کاتنوریس)سته خوار پ در مناطق یادشده، کشاورزان در صورت مشاهده سوسک طوقه: حقیقت تصریح کرد

 ./ها با مشورت کارشناسان کشاورزی نسبت به کنترل و جلوگیری از خسارت اقدام کنند خوار پسته در باغ پروانه برگ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠1٥-9.html 

 التشی
 فودپرس 3121شهریور ماه  91یک شنبه 

 میزان و نوع آبزیان صادراتی به روسیه اعالم شد

هزار تن این  ٧٥توانیم حدود  لید انواع محصوالت شیالتی در داخل میهای تو با توجه به ظرفیت: گفت سازمان شیالترییس 

 .به روسیه صادر کنیم... محصوالت را از جمله میگو، کنسرو ماهی تن،قزل آالی منجمد، کیلکا، ساردین، انواع کپور ماهیان و 

محصوالت   :کرداظهار ( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت - جهاد کشاورزیمعاون وزیر  - حسن صالحی

هایی از آبزیان که در  شیالتی مانند میگو، کنسرو ماهی تن، قزل آالی منجمد، کیلکا، ساردین، برخی از انواع کپور ماهیان و گونه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19530-1.html
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 .داریم صادرات به روسیهخلیج فارس و دریای عمان وجود دارد و در داخل کشور مصرف چندانی ندارند قابلیت 

، (تن 2٥٥)قوطی کنسرو ماهی تن میگو، دو میلیون  ٠٥٥٥براساس برنامه ریزی های صورت گرفته می توانیم حدود: وی ادامه داد

هزار تن انواع کپورماهیان را به روسیه صادر کنیم اما  1٥هزار تن ساردین و  9٠هزار تن کیلکا، 9٥هزار تن قزل آالی منجمد،  20

 .ها به گونه ای صورت گرفته که به بازارهای صادراتی و بازار داخلی آسیب نخواهد زد برنامه ریزی

های جدید تولید در داخل شکل گرفته است؛  و انواع تن ماهیان از ظرفیت میگوالت برای صادرات به گفته رییس سازمان شی

همچنین انواع ماهیان . اد کندتواند مشکلی در بازارهای صادراتی دیگر و بازار داخلی ایج بنابراین صادرات این محصوالت نمی

 .ساردین و کیلکا تاکنون غالبا مصرف پودری داشته که می توانیم به عنوان مصرف مستقیم آن را به روسیه صادر کنیم

هزار تنی به روسیه در صورت وجود بازار امکان پذیر است،  4٥آال صادرات حدود  که با توجه به مازاد تولید قزل صالحی با بیان این

انواع محصوالت و آبزیان موجود در دریاب عمان و خلیج فارس که مصرف چندانی در داخل ندارند مانند ماهیان یال : ار کرداظه

اسبی و ماهی مرکب بازارهای مناسبی در روسیه دارند که البته این گونه محصوالت ایرانی در رقابت با برخی کشورهای جنوب 

ظرفیت باالی موجود برای صادرات و نامشخص بودن بازار در دسترس در روسیه نمی توان گفت شرقی آسیا قرار دارد اما با توجه به 

 .که چقدر از این محصول را می توانیم به این کشور صادر کنیم

این کشورها رقابت تنگاتنگی از نظر کیفیت و قیمت برای صادرات این گونه محصوالت شیالتی به کشورهای مختلف  :وی ادامه داد

 .د روسیه دارندمانن

هزار  ٧٥های صورت گرفته به نظر نمی رسد صادرات  ریزی ها و برنامه با توجه به سیاست گذاری :معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

تنی انواع محصوالت شیالتی به روسیه مشکلی در بازارهای صادراتی دیگر و بازار داخلی ایجاد کند و در جلسات اخیر صورت گرفته 

 .وسی صادرات انواع محصوالت شیالتی نیز مورد بررسی قرار گرفتبا مقامات ر

به گزارش ایسنا،در فهرست نیازمندهای غذایی و کشاورزی ارسال شده از روسیه به ایران انواع محصوالت شیالتی شامل ماهی 

شود که باید دید  ه میسالمون تازه، فیله ماهی سالمون، قزل آال، ماهی دودی شده، شاه ماهی، میگو و خرچنگ یخ زده دید

  .ها می اندیشند های غذایی روس مسئوالن سازمان شیالت چه تدبیری برای صادرات این نیازمندی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 شیالت
 فودپرس 3121شهریور ماه  92دو شنبه 

 علت کسادی بازار میگو چیست؟

باعث افزایش غیر متعارف بهای این آبزی در بازار مصرف داخلی شده  صید میگوکاهش :رییس اتحادیه صیادان استان بوشهر گفت

 .این محصول شده استکه این امر موجب کسادی بازار خرید 

فعالیت های صنعتی، ورود پساب به دریا، صید بی رویه و افزایش بهای : به گزارش ایرنا، محمد کارگر در جمع خبرنگاران افزود

 .درصدی صید میگو در استان بوشهر است ٠٥ادوات صیادی از جمله عوامل کاهش 

یان های جامعه صیادی بخاطر فعالیت های صنعت نفت در خلیج فارس، باتوجه به ز: رییس اتحادیه صیادان استان بوشهر اضافه کرد

وزارت نفت باید بخشی از درآمدهای حاصل از این صنعت را در راستای حفظ محیط زیست، بازسازی ذخایر ، آماده سازی الروها و 

 .جبران خسارت هایی که به صیادان وارد کرده است ، هزینه کند

به صید می پردازند تا ( درجه گرمای همراه با رطوبت باال ٦٥تا  ٠٥)د ترین شرایط آب و هوایی صیادان بوشهری در ب: وی گفت

کشور در زمینه مصرف داخلی میگو مشکلی نداشته باشد لذا دولت نیز برای حمایت از فعاالن این بخش باید با پرداخت تسهیالت 

 .و یخ به صیادان انجام دهد بانکی ، کمک الزم را برای تهیه تجهیزات شناور ها، نرخ سوخت

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f51b44b57b8840f39e7c5fbf549dd353&Title=%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
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هم اینک : از جمله باغداران و دامداران ادامه داد کشاورزیکارگر با اشاره به ضرورت حمایت از صیادان همانند دیگر بخش های 

 .ت بانکی با بهره های باال و مهلت بازپرداخت کم بر مشکالت جامعه صیادی افزوده استپرداخت تسهیال

صیادان به دنبال امنیت در سرمایه گذاری هستند تا  :وی با تاکید بر ضرورت بیمه محصول و سرنشین کشتی های ویژه صید گفت

 .بتوانند در چنین شرایطی دوام بیاورند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 شیالت
 فودپرس 3121شهریور ماه  13دو شنبه 

به وزیر جهاد / دهندگان میگوی سیستان و بلوچستان به سازمان دامپزشکی حمله تند مدیرعامل اتحادیه پرورش

 دهند کشاورزی اطالعات نادرست می

از سایت پرورش میگوی گواتر  کشاورزیی سیستان و بلوچستان با اشاره به بازدید وزیر میگودهندگان  مدیر عامل اتحادیه پرورش

هکتاری پرورش  4٥دهند که مزارع  ورزی اطالعات نادرست میبرخی در راستای تامین منافع خود به وزیر جهاد کشا: تصریح کرد

 .میگو توجیه اقتصادی ندارد

 9٥هکتاری تا  4٥دهندگان در برخی مزارع پرورشی  این در حالی است که پرورش: وگو با ایسنا تاکید کرد کیوان رهبران در گفت

دهندگان نبود امنیت در منطقه،  است و تنها مشکل پرورش کنند که نشانه توجیه اقتصادی تولید تن میگو در هر هکتار برداشت می

 .سرمایه در گردش و ثابت است

ه صنعت پرورش میگو، پر سود و اقتصادی است سرمایه در گردش و ثابت خواستار شد با توجه به اینک جهاد کشاورزیوی از وزیر 

 .این بخش را تامین کنند تا مزارع به فناوری روز دنیا مجهز شوند

هکتار تحت کشت قرار گرفته  ٦٦9٥هکتار استخر آماده پرورش میگو حدود  ٠٥٥هزار و  94رهبران با اشاره به اینکه امسال از 

 9٧9فقط  (هکتاری 4٥مزارع )هکتار استخر مفید آماده پرورش  91٥٠رش میگوی گواتر از مجموع در سایت پرو: است، گفت

 .هکتار زیر کشت رفته است

 سایت پرورش میگوی گواتر همچنان ناامن است

 های صورت گرفته در مزارع پرورش میگوی دهندگان میگوی سیستان و بلوچستان با اشاره به سرقت مدیر عامل اتحادیه پرورش

گذاری ندارد و مزارع این منطقه مرتبا مورد  دهندگان امنیت سرمایه سایت پرورش میگوی چابهار برای پرورش: چابهار تصریح کرد

 .این در حالی است که مقامات استانی و شیالت کشور از این موضوع مطلع هستند. گیرند سرقت قرار می

ین منطقه، وسائل داخل مزارع و حتی سوله مرکز تکثیر پرورش وتیرهای زمانی که در و پنجره مزارع پرورش میگوی ا: وی افزود

 .توانند امنیت خود را تامین کنند و به تولید ادامه دهند گذاران چگونه می روند، سرمایه برق به سرقت می

 دهندگان، وظایفش را انجام دهد سازمان دامپزشکی به جای شمردن سود پرورش

سازمان : درپی بیماری لکه سفید میگو در پنج سال اخیر در سایت پرورشی چابهار تصریح کرد رهبران با اشاره به شیوع پی

دهد و استانداردهای  دامپزشکی وظایف ذاتی خود را در زمینه رعایت نکات بهداشتی پرورش میگو در این منطقه انجام نمی

 .امر منجر به بروز بیماری طی پنج سال اخیر شده استکند که این  سازی رعایت نمی های تولید و معدوم بهداشتی را در زیرساخت

این درحالی است که مسئوالن سازمان دامپزشکی اینگونه : دهندگان میگوی سیستان و بلوچستان گفت مدیر عامل اتحادیه پرورش

 ."چون صنعت پرورش میگو پر سود است تولیدکنندگان باید ریسک بیماری را هم بپذیرند "کنند که  توجیه می

سازی و ضد عفونی کردن است اما طی پنج سال بیماری صرفا به ضد عفونی کردن  وظیفه ذاتی دامپزشکی معدوم: وی ادامه داد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=27bda8dcc160442baafd022557cab1c3&Title=%D8%B9%D9%84%D8%AA%20%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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شوند که این خود بیشترین مشکل تکرار مکرر  ها رها می سازی نیست و حتی میگوهای مرده در کانال بسنده کرده و اثری از معدوم

 .بیماری در منطقه شده است

 دهندگان به فکر انجام وظایف ذاتی خود باشد؟ آیا بهتر نیست سازمان دامپزشکی به جای شمردن سود پرورش: تصریح کردرهبران 

ابتدا باید تمام استانداردها را رعایت کنیم و سپس بگوییم تولید در کنار بیماری؛ نه اینکه سازمان دامپزشکی بعد از : وی تاکید کرد

دهندگان واگذار کند چراکه  سازی و ضدعفونی را به پرورش ابد و تهیه کلر و آهک، معدومشیوع بیماری در منطقه حضور ی

 .سازی وظیفه دستگاه حاکمیتی است نه تولیدکننده معدوم

 میگو باقی مانده است  میلیارد تومان از مصوبه بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرورش 9٥هنوز 

یستان و بلوچستان با اشاره به مصوبه بخشودگی سود و جرائم تسهیالت دهندگان میگوی س مدیر عامل اتحادیه پرورش

میلیارد تومان از مصوبه سال  9٥دهندگان میگو مشمول بخشودگی دولت نشدند و  تعدادی از پرورش: دهندگان میگو گفت پرورش

 .گذشته دولت هنوز تخصیص نیافته است

کنندگان چهار استان جنوبی داده نشده در حالی که اگر سند  ک از تولیدبه گفته رهبران هنوز سند اراضی پرورش میگو به هیچ ی

 .توانند به اندازه ارزش مزارع از بانک وام بگیرند و تولید خود را فعال کنند آنها می  مزارع تامین شود

( ری و سردخانهآوری، فرآو بندی، عمل خوراک، بسته)وی همچنین بر تفکیک مراکز تکثیر و پرورش میگو از صنایع وابسته 

 .محاسبات نظام بانکی تاکید کرد

های تامین سرمایه در گردش  گذاری توسعه بخش کشاورزی یکی از راه علیرغم اینکه صندوق سرمایه: رهبران یادآور شد

درصد توسط بخش خصوصی تامین شود، دولت سهم خود را  ٠9درصد سهم آن باید توسط دولت و  23تولیدکنندگان است که 

  .نکرده استتامین 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 3121شهریور  92: تاریخ

 ایران و رتبه نخست صید در غرب اقیانوس هند

 .م را داراستکشور رتبه اول و در کل اقیانوس هند رتبه دو 21ایران از نظر صید در غرب اقیانوس هند در میان 

،معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت مجموع صید از شمال و جنوب ( مانا)به گزارش شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران 

   .هزار تن در جنوب کشور صید می شود 2٧2هزار تن در دریای خزر و 2٥حدود : هزار تن ذکر کرد و گفت  ٠9٠کشور را 

هزار تن  41حدود : درصد صید را شامل می شود ، تصریح کرد 9٥بیان اینکه دریای خزر کمتر از  علی اصغر مجاهدی در ادامه با

   .هزار تن ماهی استخوانی از دریای خزر صید می شود 9٧ماهی کیلکا و حدود 

می شود با هدف آنچه که امروز از ماهیان خاویاری صید :افزود 4٥9٥مجاهدی با اشاره به ممنوعیت صید ماهیان خاویاری از سال 

   .بازسازی ذخایر است

است و   این ماهیان از خانواده تن ماهی: وی گروه اصلی صید ماهیان در آبهای جنوب کشور را سردزیان درشت اعالم کرد و افزود 

   .بیشترین سهم را در صیادی امروز دارد

درصد  ٦صید این گروه از آبزیان در دنیا تنها حدود  در حالیکه صیادی ما وابسته به این گروه از آبزیان است سهم: مجاهدی گفت

 . است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=247656c0760840539da00dafe4020f76&Title=%20%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87%20%D8%AA%D9%86%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/%20%D8%A8%D9%87%20%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
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   .درصد صید آبهای جنوب کشور را شامل می شود که سهم بسیار باالیی است ٠٥هزارتن  2٧2تن ماهیان با 

ود حد: وی در ادامه با بیان اینکه مجموع صیادی ما از مجموع هفت کشور عربی حاشیه خلیج فارس بیشتر است ، اظهار داشت 

    .هز ار نفر در شمال مشغول صیدند 999٥٥هزار نفر در جنوب و  914هزار نفر صیاد در کشور فعال هستند که از این  92٥

در مجموع حدود یک میلیون و ششصد هزار تن، تن ماهی در اقیانوس هند و پهنای آبی وابسته به اقیانوس هند : مجاهدی گفت

   .صید می شود

در کل : درصد از کل صید تن ماهیان غرب اقیانوس هند در ایران انجام می شود ، یادآور شد  4٥به اینکه  وی در ادامه با اشاره

درصد تن ماهیان در اقیانوس هند را صیادان ایرانی صید می کنند و ایران از موقعیت مناسب و برتری برای بهره برداری  99حدود 

  . استاز ذخایر تن ماهی ها در اقیانوس هند برخوردار 

  میلیارد تومانی در بنادر صیادی  2۳۳۳سرمایه گذاری  

مختلف   این سرمایه گذاری ها در سال های: میلیارد تومانی صورت گرفته در بنادر اشاره کرد و گفت 4٠٥٥وی به سرمایه گذاری  

توجهی را از نظر ارزش اقتصادی ، برای رفع محرومیت و توسعه اقتصادی در نوار جنوبی کشور هزینه شده و بازده اقتصادی قابل 

   .سیاست های توزیع جمعیت در نوار جنوبی کشور و مناطق مرزی و امنیت پایدار به همراه داشته است

این وضع عالوه بر اینکه یک دستاورد محسوب می شود باعث شده است به سایر بخش های اقتصادی کمتر توجه : مجاهدی گفت

  . مام نیازهای زندگی آنها از طریق دریا و ذخایر آن تامین شودشود و مردم انتظار دارند تا ت

از نظر میزان صید در دنیا در رتبه سی ام : معاون صید و بنادر ماهیگیری با اشاره به رشد بسیار خوب ایران در بخش صیادی گفت

  . کشور دنیا قرار گرفته ایم 94از نظر صید تن ماهیان در میان   و

   صیادیبندر  3۷واگذاری  

بندر به جامعه صیادی  1٧تاکنون : مجاهدی با اشاره به رویکرد سازمان شیالت در واگذاری بنادر به جامعه صیادی تصریح کرد 

   .واگذار شده است

در میلیارد تومان هزینه  4٥تا  9٥الیروبی یک بندر به طور متوسط   :وی در ادامه با اشاره به لزوم نگه داری و بهسازی بنادر گفت

  و منابع موجود اصال پاسخگو نیست و شیالت . بر دارد

   .باید به سمت رویکردهایی که درآمدزایی بیشتری دارد ، برود

با مشارکت مردم می توانیم فرصت های سرمایه گذاری را توسعه دهیم : وی با بیان تجارب خوب واگذاری ها و مشارکت مردم افزود

. یادی را در بندر ماهیگیری بیاوریم تا با مراجعه به بندر همه نیازهای صیاد برطرف شودو می خواهیم همه نیازهای جامعه ص

امیدوارم بتوانیم با کمک دولت در ارتقاء بنادر قدم برداریم و با افزایش سطح درآمدزایی به فاز جدیدی در بنادر ماهیگیری وارد 

 . شویم

   هزار صیاد دائمی و فصلی در سیستان 2۳فعالیت   

موقعیت جغرافیایی استان عامل اصلی پیشرفت فعالیت های شیالت استان : معاون اداره کل شیالت سیستان و بلوچستان هم گفت 

است و به دلیل شرایط خاص جغرافیایی از نظر توسعه فعالیت های شیالتی سیستان و بلوچستان ظرفیت های منحصر بفردی 

   .دارد

کیلومتر مرز آبی با دریای عمان و راه یابی به دریاهای آزاد دارای ظرفیت مناسب  1٥٥  تان بامحمد سیستانی با اشاره به اینکه اس

فروند شناور اعم از  41٥٥اسکله و جایگاه تخلیه صید و بیش از  99شیالت استان با بهره گیری از : با ناوگان شناوری است ، افزود

تعاونی صیادی دارای جایگاه ویژه ای در بین استانهای ساحلی  42لب هزار نفر صیاد دائمی و فصلی در قا 4٠قایق و لنج حدود
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   .جنوب و شمال کشور است

خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده در سال های اخیر تولید آبزیان در استان با رشد چشمگیری همراه : وی اظهار داشت 

درصد تولید آبزیان کشور به استان اختصاص یافته  4٥ور و درصد صید کل کش 1٠درصد صید آبهای جنوب، 19بوده به طوری که 

 .که البته این بخشی از استعدادهای بالقوه منطقه است

http://www.yjc.ir/fa/news/2391441/ 

 صنایع غذایی

 - 93/06/24فارس

 شود های غذایی با ماندگاری باال برگزار می نخستین همایش تولید فرآورده

با هدف هدایت پتانسیل ( بدون مواد افزودنی)های غذایی  اندگاری فرآوردههای افزایش م نخستین همایش روش

 .شود اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می 93و  92تحقیقاتی کشور به سمت حل مشکالت صنایع غذایی، 

کننده صنعت غذا همچون بسیاری از صنایع  نی، واحدهای تولیددر فضای رقابتی کنو خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنندگان متقاضی محصوالت متنوع، خوش  مصرف. ای روبرو هستند دیگر برای تولید و فروش محصوالت خود با مشکالت عدیده

توان اذعان داشت امروزه   در واقع می. طعم، بهداشتی و با کیفیت هستند که همگی به طور مستقیم با فناوری تولید در ارتباط است

 .بیشترین رقابت در صنعت غذا در ابعاد تکنولوژیک است

های روز دنیا برای حفظ و گسترش بازار صنعت غذا و فرآوری غذا امری ضروری بوده و  گیری از آخرین فناوری در این میان بهره

ی، طوالنی شدن عمر ماندگاری و تازگی محصول، هایی است که اهدافی همچون بهبود کارای آینده متعلق به محصوالت و فرآورده

 .کند های نوین نظیر خالء و نانو دنبال می گیری از فناوری بهبود کیفیت و ایمنی غذا را از طریق بهره

در حالی برگزار  (بدون مواد افزودنی)، «های غذایی های افزایش ماندگاری فرآورده نخستین همایش روش»: براساس این گزارش

ه امنیت غذایی به عنوان عنصر اصلی سالمت جسمانی و روانی هر روز در کشورهای در حال توسعه، مورد تهدید قرار شود ک می

 .گیرد می

در کنفرانس مطبوعاتی که پیش از ظهر امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، بیان  سید علی مرتضوی رئیس این همایش

 .ت کشاورزی و اتالف آنها از چرخه تولید تا مصرف، به صورت امری رایج درآمده استاز بین رفتن بخش زیادی از محصوال: داشت

 رود درصد از محصوالت کشاورزی در ایران از بین می 3۳* 

تواند غذای  شوند که این میزان، می درصد محصوالت کشاورزی در ایران در مراحل مختلف ضایع می 1٠به طور متوسط : وی افزود

 .نفر از جمعیت کشور را تامین کندمیلیون  4٥تا  9٠

اکنون میزان ضایعات  براساس آمار و ارقام هم: های غذایی با ماندگاری باال تصریح کرد رئیس نخستین همایش تولید فرآورده

 .درصد است 1٥درصد و ضایعات نان بیش از  ٠٥جات و سبزیجات در ایران  صیفی

 میلیون تن مواد غذایی  0۳صادرات * 

: میلیارد دالر است، گفت ٠میلیون تن به ارزش حدود  2٠در حال حاضر تقریبا   بیان اینکه میزان صادرات مواد غذایی مرتضوی با

 .میلیون تن برسد 99٠باید به چند برابر افزایش یابد و به حداقل  92٥٥بینی شده، این میزان تا سال  براساس برنامه پیش

http://www.yjc.ir/fa/news/4983223/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.farsnews.com/
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های تولید از یک سو و اجرای  شود، تغییرات آب و هوایی و کاهش ظرفیت برابر می 4 در چند دهه آینده نیاز به غذا: وی افزود

کند، لذا اگر فکر اساسی برای رفع این نیاز  های کالن در جهت رشد جمعیت از سوی دیگر، تقاضا برای غذا را بیشتر می سیاست

 .صورت نگیرد، بحران گرسنگی در کشور حتمی خواهد بود

خیز بودن ایران به لحاظ شرایط طبیعی و  های غذایی با ماندگاری باال با اشاره به حادثه تولید فرآوردهرئیس نخستین همایش 

ناپذیر کرده و در این همایش ارایه مقاالت  این موضوع توجه ویژه به تولید مواد غذایی با ماندگاری باال را امری اجتناب: اقلیمی گفت

 .ای قابل توجهی را به همراه خواهد داشتو گردهمایی متخصصان، بدون شک دستاورده

عالوه بر مشکالت طبیعی، بحث تأمین و توزیع : مرتضوی از تروریسم غذایی به عنوان مفهوم جدی در این حوزه یاد کرد و افزود

غذای سالم در شرایط مختلف جنگی و حمالت تروریستی تبدیل به یک چالش جدی شده است که موضوع افزایش ماندگاری غذا 

 .بسیار حائز اهمیت است

نگاه کشورهای جهان سوم به مسأله خوراک، رفع گرسنگی است در حالی که باید این مسأله به رفع گرسنگی : وی اظهار داشت

 .شود ها و ترکیبات مورد نیاز انسان از اهمیت فراوانی برخوردار می ها، ویتامین سلولی تبدیل شود به همین دلیل تولید ریزمغذی

برگزاری همایش یاد شده گامی مؤثر در توجه بیشتر : های غذایی گفت های افزایش ماندگاری فرآورده تین همایش روشرئیس نخس

های غذایی با  گذاران کافی است تا در زمینه تولید فرآورده مسئوالن کشور نسبت به اهمیت غذا است و توجه ویژه محققان و سرمایه

 .ای مناسب به صورت انبوه در کشور انجام شود و مزه ماندگاری باال، کم حجم با انرژی زیاد

جای تأسف است که با داشتن تکنولوژی قوی در حوزه مواد غذایی و محققان و دانشجویان فعال، همچنان : مرتضوی اظهار داشت

ه رشد جمعیت دنیا، در جایگاهی نامطرح در دنیا قرار داشته باشیم و این در حالی است که چندی پیش، نشریه نیوزویک با توجه ب

 .سالح است« غذا»درباره اهمیت غذا و مواد غذایی با تیتری برجسته به صراحت اعالم داشت که در آینده نزدیک، 

 شود درصد درآمد خانوارها در کشورهای توسعه یافته صرف تأمین مواد غذایی می ۷۳* 

 ٧٥در کشورهای در حال توسعه به طور میانگین خانوارها : افزودوی همچنین به میزان هزینه خانوارها برای تأمین غذا اشاره کرد و 

 .درصد است 99تا  9٠کنند در حالی که در کشورهای صنعتی این رقم بین  درصد درآمدشان را صرف تأمین مواد غذایی می

ر برگزاری این های غذایی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی د های افزایش ماندگاری فرآورده رئیس نخستین همایش روش

از مسئولین قانونگذاری،  در این همایش بدست آید برای اینکه دستاوردهای و پیشنهادات نهایی: همایش دخیل است، بیان داشت

  .اجرایی و بهداشتی کشور دعوت شده که در این همایش شرکت کنند

 99قرار دارد که این میزان  زوده در رتبه ششم کشورصنایع غذایی از نظر ارزش اف: مرتضوی با اشاره به آماری از وزارت تعاون گفت

 .برابر صنایع الستیکی کشور است 2برابر صنایع نساجی و  ٠.4برابر ارزش افزوده لوازم صوتی و تصویری و 

 بر است  جایگزینی مواد نگهدارنده طبیعی با شیمیایی هزینه* 

ها در  درصد از درآمد خانواده 4٠ طبق آمار بانک مرکزی حدود: حسین عزیزی دبیر علمی همایش گفت در ادامه این نشست محمد

  .رسد درصد و یا حتی بیشتر هم می ٠٥به  شود در حالیکه این میزان در برخی از خانواده به طور متوسط صرف غذا می کشور

تولید باال دقت شود و از ضایعات آن   بنابراین غذا برای خانوارها مهم است و باید در حفظ و نگهداری آن با توجه به هزینه: وی افزود

 .جلوگیری به عمل آورد

: دبیر علمی همایش در ادامه این نشست در مورد علت عدم استفاده از مواد نگهدارنده طبیعی در صنایع غذایی کشور، اظهار داشت

مردم این ذهنیت را   سازی در بین توان با فرهنگ  دلیل عمده آن گرانی این مواد و همچنین افزایش نهایی قیمت تولید است اما می

های درمانی را کاهش داد و  توان هزینه می ها بوجود آورد که با پرداخت هزینه بیشتر برای استفاده از مواد سالم غذایی سالم در آن

 .یکدیگر کرد ها را جایگزین این هزینه
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های مناسب طبیعی به جای  ما هم در کشور جایگزینروی است و  در حال پیش کل دنیا به سمت سالم سازی مواد غذایی: وی افزود

 .تواند به سالمت جامعه کمک شایانی کند های شیمیایی داریم که این موضوع می افزودنی

گیری از تجارب کلیه کارشناسان و متخصصین علوم و صنایع غذایی کشور  براساس این گزارش، این همایش در نظر دارد تا با بهره

های متداول افزایش ماندگاری محصوالت و تولیدات صنایع غذایی کشور در سه بخش مواد اولیه، فرآوری و  وشتری به ر نگاه دقیق

 .بندی و نگهداری داشته باشد تولید و همچنین بسته

های افزایش ماندگاری محصول در  هدایت پتانسیل تحقیقاتی کشور به سمت حل مشکالت صنایع غذایی کشور، بررسی روش

های مورد استفاده در صنایع غذایی کشور، شناسایی  بندی، بررسی تخصصی افزودنی ه مواد اولیه، فرآوری و بستههای تهی بخش

های صنایع غذایی از جمله اهداف برگزاری این  های جدید آنالیز افزودنی نیازهای پژوهشی صنایع غذایی کشور، معرفی روش

 .همایش است

اسفند ماه امسال در  91و  94های غذایی، در تاریخ  ی افزایش ماندگاری فرآوردهها نخستین همایش و نمایشگاه تخصصی روش

 .شود تهران برگزار می

توانند برای ثبت نامه و ارسال مقاالت خود به سایت همایش به نشانی  براساس این گزارش، عالقمندان می

www.TechnoFood.ir مراجعه کنند. 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦42٥٥٥9٠4 

 صنایع غذایی
 - 93/06/27فارس

 پای روغن پالم به صحن علنی مجلس هم باز شد

ه شیر و ماست پرچرب و روغن پالم هفته گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اظهارات وزیر بهداشت در زمین

 .شود آینده در صحن علنی پارلمان ارائه می

شنبه و چهارشنبه هفته آینده  ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی روزهای یکشنبه، سهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

 .دهند جلسه علنی میپس از سه هفته تعطیالت تشکیل 

 49مجلس از تاریخ  99ها مصوب  در زمینه چگونگی اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه 3٥ارائه گزارش کمیسیون اصل 

های علنی هفته آتی  نامه داخلی مجلس در دستور کار نشست آیین 9٥٠در راستای اجرای ماده  9134اسفند  43تا  9193آذرماه 

 .ردپارلمان قرار دا

همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی درباره اظهارات وزیر بهداشت در مورد شیر و ماست پرچرب و روغن پالم نیز در راستای 

 .نامه داخلی مجلس هفته آینده در صحن خانه ملت قرائت خواهد شد آیین 41٦اجرای ماده 

 .اظر در شورایعالی آب انتخاب خواهد شدکشاورزی با نظر مجلس به عنوان ن  هفته آینده یک نفر از اعضای کمیسیون

نفر از  4عنوان ناظر در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین انتخاب  نفر از اعضای کمیسیون آموزش به  4انتخاب 

 .نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در شورایعالی اداری در دستور کار جلسات علنی هفته آینده پارلمان قرار دارد

هفته بعد به عنوان ناظر در هیأت ( یک نفر از کمیسیون بهداشت و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه )از نمایندگان مجلس  نفر 4

 .شوند امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران برگزیده می

 4ریت و سرمایه انسانی و همچنین هفته آینده یک نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان ناظر در شورای توسعه مدی

 .های اجتماعی و آموزش به عنوان ناظر در هیأت عالی گزینش انتخاب خواهند شد نفر از نمایندگان کمیسیون

http://www.technofood.ir/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930624000852
http://www.farsnews.com/
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 صنایع غذایی
 - 93/06/31فارس

 سنگر اصلی سازمان بسیج مهندسین و منابع طبیعی اهتزاز پرچم امنیت غذایی است

سنگر اصلی سازمان بسیج مهندسین و منابع طبیعی : رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی گفت

 .اهتزاز پرچم امنیت غذایی است

محمدرضا جهانسوز، ریاست سازمان بسیج  سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

در جنگ تحمیلی، امنیت   پیروزی  یکی از دستاوردهای: مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص هفته دفاع مقدس گفت

ای از خاک مقدس اسالمی را به  بسیار باال و قوی است که امروز، شاهد آن در کشورمان هستیم و این پیروزی، باعث شد ما ذره

اجنبی ندهیم و پیروزی دیگر جایگاه باالی شهدای ما است که برکت خونشان باعث تداوم انقالب اسالمی شده وامروز ما یکی از 

 .ترین کشورهای دنیا هستیم ن و با ثباتتری امن

های جنگ تحمیلی بوده که قداست به انقالب بخشیده و هم انقالب را راه اندازی کرده ، اما  خون شهدا، یکی از بدیهی :وی افزود

 .امروزه در زمینه حفاظت از انقالب اسالمی، میدانی که برای ما باز شده میدان امنیت غذایی است

درحال حاضر از چالش های که در حوزه کشاورزی وجود  :یج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشترئیس سازمان بس

، رتبه های جهانی  های زیرزمینی دارد، شامل مشکالت عدیده ای مانند گرم شدن جهانی، خشکسالی متوالی،کاهش عمق آب سفره

 .زار واشتغال در بخش کشاورزی استکشورها از نظر فرسایش خاک همچنین نابسامان بودن وضعیت با

کند که باید بسیج به کمک بخش کشاورزی و  ها از جمله مسائلی هستند که امروزه به ما گوش زد می این: جهانسوز اظهار داشت

رهبری شاءاهلل ما بتوانیم به کمک متولیان این بخش ، پرچم امنیت غذایی را با توجه به فرمان مقام معظم  متولیان آن برود و ان

 .به اهتزاز در آوریم (مدظله العالی)

داند  همچنین در این راستا، سازمان بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی این امر را وظیفه و سنگر اصلی خود می: وی افزود

 .وطرح بسیج همگام با کشاورز هم نحوه ورودش به این کارزار امنیت غذای است

اقتصاد مقاومتی ابالغی توسط رهبر معظم  مورد  و منابع طبیعی درباره ارزیابی خود در رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی

ها باید اقتصاد  اقتصاد مقاومتی در واقع یک ضرورت است برای انقالب و مسیر اصلی حرکت ما، در تمام زمان: انقالب اسالمی، گفت

 .مقاومتی باشد

وری  انجام امور با کارآمدی و بهره»نباط از فرمایشات رهبری دریک جمله است یعنی است اقتصاد مقاومتی از نظر من،،: وی افزود

 .است« باال

برای انقالب ما چرا که کسی که   لذا این یعنی یک ضرورت: منابع طبیعی اظهار داشت رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و

مچنین در بخش کشاورزی در مقابل بروز آسیب طبیعت و بیگانگان و ه  های با راندمان مناسب و قوی حرکت کند در مقابل هجمه

ایم یک نقص ملی  توان نگهداری سیستم را دارد و اینکه ما تا بحال در این زمینه جدی نبوده  ، سرمازدگی وغیره بروز خشکسالی

 .باید خارج از شعار و در عمل دنبال اجرا کردن اقتصاد مقاومتی باشند است و همه

بطور کلی خط انقالب اسالمی که برگرفته از دستورات صریح اسالم ناب : اومت و پیروزی مردم غزه بیان داشتجهانسوز در مورد مق

ادامه دهنده این راه هستند، دارای ( مدظله العالی)محمدی است و در واقع یادگار امام راحل که هم اکنون مقام معظم رهبری 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930627000144
http://www.farsnews.com/
http://bmki.ir/?siteid=500&pageid=31197&newsview=1318
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برای اتکا به خداوند متعال است در واقع هرجا هر   ت و بالتردید جایگاهیرهنمود های رهایی بخش از کفر و استکبار جهانی اس

 .بزنند، قطعا پیروزی همراه آنان خواهد بود  الهی چنگ  ملتی ازجمله غزه و ایران به این ریسمان

زخود و خانواده و باید جان داد و ا یعنی برای رسیدن به حق  است( ع)این خط دنباله خط حضرت ابا عبداهلل الحسین : وی افزود

 .جزء پیروزی ندارد در واقع به این ریسمان چنگ زدند و این راه، عاقبتی  ملت ارزشمند غزه. مال و زندگی گذشت

پیروزی   مقاومت کردن و جنگیدن  الحمداهلل برای آنان که: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت

 .که شهید شدن پیروزی و برکت اخروی ان شاءاهلل نصیبشان شود دارد و آنان  و برکت دنیوی

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در دوران جنگ در مناطق عملیاتی همچون بیت : براساس این گزارش

علم و دانش المقدس، مصلح بن عقیل،مرصاد و همچنین مناطق عملیاتی غرب کشور حضورموثر داشته اند و اکنون در سنگر 

 .مشغول به فعالیت هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦19٥٥٥914 

 

 صنایع غذایی
 - 93/06/30فارس

 شود های سنتی و شکالت حذف نمی پالم از بستنی/ اولتیماتوم حذف پالم از لبنیات

استفاده از خمیر مرغ ممنوع شده . شود پالم از بستنی سنتی و شکالت حذف نمی: رئیس سازمان غذا و دارو گفت

 .درصد کاهش یافته است 3۳است و قیمت تجهیزات پزشکی در بخش دولتی 

مارستان و مدیریت به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، رسول دیناروند امروز در حاشیه اولین کنگره تخصصی ساخت بی

هفته اخیر انجام شده در گام اول  ٦با اقدامی که در : منابع و تجهیزات در رابطه با حذف روغن پالم در لبنیات از اول مهر گفت

 .هزار تن را خواهیم داشت 2٥٥واردات روغن پالم نسبت به سال گذشته به شدت کاهش یافته به طوری که امسال واردات 

هزار تن روغن پالم در  94٥ایم به طوری که  نین کاهش مصرف روغن پالم در صنعت لبنیات را نیز دنبال کردههمچ: وی ادامه داد

های سنتی و  شود و فقط در برخی موارد مانند تولید بستنی ای از آن حذف می شده که بخش عمده صنعت لبنیات مصرف می

 .اهد ماندشکالت که نیاز به چربی گیاهی با اشباع باال وجود دارد خو

بینی شده بودند اما این کار شدنی نیست و از مهر مصرف روغن پالم  برخی از این صنایع به دنبال تمدید مهلت پیش: دیناروند گفت

 .شود در لبنیات ممنوع می

روغن با ترانس سازی و شکالت اگر  ناپذیر است مثالً در صنعت شیرینی در برخی موارد استفاده از روغن پالم اجتناب: وی ادامه داد

کم حذف شود مجبوریم از روغن با ترانس باال استفاده کنیم به همین دلیل بهترین روش در این صنعت کاهش میزان مصرف روغن 

ای، مرزنشین و روستاها روغن  پالم است و مصرف روغن گیاهی جامد باید حذف شود این در حالی است که برخی شهرهای حاشیه

 .دکنن جامد گیاهی مصرف می

درصد انرژی روزانه باشد که  9٥بنابراین در برخی جاها مجبوریم از روغن پالم استفاده کنیم و سقف مجاز آن باید : دیناروند گفت

توانیم روغن پالم را از موادی که نیازی به این روغن ندارد حذف  شود بیش از این نباید مصرف شود از طرفی می گرم می 9٠ تا 9٥

 .ایم این اقدام را در دستور کار خود قرار داده کنیم مثل لبنیات که

کردنی از عادات بد غذایی است که مردم بهتر است سرخ کردن به تفت دادن تغییر  مصرف روغن سرخ: دیناروند همچنین گفت

 .های با ترانس پایین مثل روغن زیتون و کنجد مصرف کنند دهند و به جای این روغن از روغن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930631000832
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در شیر خشک صنعتی هنوز اجازه افزودن : رو همچنین در مورد استفاده از روغن پالم در شیر خشک گفترئیس سازمان غذا و دا

ایم و این شیر خشک بدون چربی است اما در شیر خشک نوزادان که عمدتاً وارداتی است وجود چربی در آن ضروری  پالم را نداده

 .است و باید میزان سقف مصرف این چربی رعایت شود

درصد نیاز به این  3٥های روغنی است چرا که  وزارت جهاد کشاورزی به دنبال برنامه بلندمدت جایگزین استفاده از دانه :وی گفت

های روغنی مفید مانند کلزا در دست است تا وابستگی کم  های روغنی وارداتی است، برنامه جدی برای توسعه کشت این دانه دانه

 .شود

اجازه افزودن خمیر مرغ را در سوسیس و کالباس تمدید : دن خمیر مرغ در سوسیس و کالباس گفتدیناروند همچنین در مورد افزو

ایم، مهلت داده شده به کارخانجات تولید این اقالم در حال سپری شدن است و از نظر وزارت بهداشت چون سالمت آن  نکرده

 .آن حذف شود امیدواریم به زودی مصرفشود و  تضمین شده نیست روش مجازی محسوب نمی

برای این بیماران ارتقای : العالج و سرطانی گفت رئیس سازمان غذا و دارو در رابطه با برنامه جدید برای حمایت از بیماران صعب

 .درمانی به مرکز کشور سفر کنند کنیم چرا که در برخی استانها بیماران مجبورند برای شیمی کیفیت خدمات را دنبال می

درمانی ارائه  بیمارستان خدمات شیمی 9٥ه دنبال آن هستیم تا دارو را به محل بیماران سرطانی ببریم هم اکنون ب: دیناروند افزود

کنیم این طرح آماده اجرا  دهند به همین دلیل افزایش توان ارائه خدمات، ارتقای کیفی و حمایت بیشتر از بیماران را دنبال می می

 .شودشده و ممکن است در ماه جاری عملیاتی 

درصد  9٥تأمین اعتبار برای تأمین داروی بیماران پیوندی توسط ما انجام شده است و دارو را به صورت سرپایی و بعضاً تا : وی گفت

 .کنند و بسیاری از داروهای اصلی این بیماران رایگان شده است هزینه را پرداخت می

یز اگر به دنبال پوشش بهتر داروی این بیماران است در چارچوب قوانین بیمه سالمت ایرانیان ن: رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد

 .ها کمک خواهیم کرد تواند از شورای عالی بیمه مصوبه دریافت کند و ما در همین چارچوب به بیمه می

یم اما هنوز فرایند ا در این زمینه اختیار را از دولت گرفته: گذاری تجهیزات پزشکی نیز گفت دیناروند در رابطه با سیاست قیمت

 .گذاری شروع نشده است و تنها کار در حال انجام کاهش قیمت تجهیزات پزشکی است قیمت

درصد بوده  3۳میانگین کاهش قیمت تجهیزات هم اکنون در بخش دولتی این کاهش قیمت انجام شده و : وی تصریح کرد

 .استدرصد هم گزارش شده  ٠٥درصد تا  9٠البته در برخی مطالعات  است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦1٥٥٥٥٦٦4 

 صنایع غذایی
 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

 حذف کامل روغن پالم از شیر و لبنیات از اول مهر 

 . بهداشت از حذف روغن پالم از صنعت شیر و لبنیات از اول مهرماه خبر دادرئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر 

در پاسخ به پرسش خبرنگاران ( ایران فارما)به گزارش ایسنا، رسول دیناروند در حاشیه افتتاح نخستین نمایشگاه دارویی ایران 

ابتدا آنکه امسال واردات روغن . بحث وجود دارددر این زمینه سه م: درباره آخرین اقدامات انجام شده در زمینه روغن پالم گفت

هزار تن از این روغن وارد کشور شد، اما امسال این میزان به کمتر از  ٧٥٥سال گذشته . یابد هزار تن کاهش می 1٥٥پالم حدود 

 .رسد هزار تن می 2٥٥

پیش از این، سرانه روغن پالم برای هر نفر . یابد به این ترتیب سرانه روغن پالم به ازای هر نفر چهار کیلوگرم کاهش می: وی گفت

 .یابد کیلوگرم بود که در شش ماه دوم سال به شش کیلوگرم کاهش می9٥حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000662
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های پرچرب لبنی با  در جهت سالمت مردم با موارد افزودن غیرمجاز چربی گیاهی پالم به فرآورده: رئیس سازمان غذا و دارو افزود

ها نظیر پنیر پیتزا حذف  همچنین افزودن مجاز روغن گیاهی پالم به برخی فرآورده. شود شدت برخورد و از آن جلوگیری می

طبق توافقی که با صنعت در این زمینه صورت گرفته است، از اول مهرماه اضافه کردن این روغن به محصوالتی که پیش از . شود می

 .طور کامل از صنعت شیر و لبنیات حذف خواهد شد به این ترتیب روغن گیاهی پالم به. شود این مجاز بوده نیز قطع می

 .چرب استفاده کنند البته توصیه دائمی ما به مردم آن است که از شیر و لبنیات کم: دیناروند همچنین گفت

اید اند نیز ب کرده درباره محصوالتی که به صورت غیرمجاز از روغن گیاهی پالم استفاده می: رئیس سازمان غذا و دارو همچنین گفت

 ./اند بگوییم که برخوردهای الزم در این زمینه صورت گرفته و متخلفان به دستگاه غذایی معرفی شده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠1٠-9.html 

 

 صنایع غذایی
 آیانا- 3121شهریور  13, دوشنبه

 پرچرب در مدارس ممنوع شد عرضه شیر

های تغذیه مدارس را  های گذشته با همکاری دفتر سالمت و تندرستی آموزش و پرورش، دستورالعمل پایگاه امسال نیز مانند سال

 های تغذیه مدارس تدوین شد تغذیه و اقالم غذایی مجاز و غیرمجاز در پایگاه 31بر این اساس دستورالعمل سال . بازنگری کردیم

های تغذیه مدارس با تمرکز بر کاهش عوامل  س دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت از بازنگری و ابالغ دستورالعمل پایگاهریی

 .های غیرواگیر خبر داد و اقالم مجاز و غیرمجاز جهت عرضه در بوفه مدارس را تشریح کرد ایجاد بیماری

با همکاری دفتر سالمت و تندرستی آموزش و پرورش، دستورالعمل  های گذشته امسال نیز مانند سال: زهرا عبداللهی گفت

های  تغذیه و اقالم غذایی مجاز و غیرمجاز در پایگاه 31بر این اساس دستورالعمل سال . های تغذیه مدارس را بازنگری کردیم پایگاه

وزش پزشکی و آموزش و پرورش به مدارس های بهداشت، درمان و آم این دستورالعمل با امضای وزارتخانه. تغذیه مدارس تدوین شد

 .سراسر کشور ابالغ خواهد شد

. مدارس موظفند در جهت آن دسته از اقالم غذایی که باید به بوفه مدارس بیاید، طبق این دستورالعمل اقدام کنند: وی تاکید کرد

های غیرواگیر مرتبط با تغذیه  یل بیماریآموزان داریم و همچنین به دل با توجه به افزایش شیوع اضافه وزن و چاقی میان دانش

مانند دیابت و فشارخون باال که در ایران نیز بسیار شایع هستند، الزم است با پیشگیری و تغذیه پیشگیرانه از افزایش بار این 

 .ها جلوگیری شود بیماری

ور حاوی نمک، قند و شکر اضافی نباید در آموزان، مواد غذایی چرب و ش بنابراین عالوه بر برنامه غذایی دانش: عبداللهی افزود

های یک نفره  براساس این دستورالعمل اقالم غذایی مجاز شامل انواع شیر و ماست کم چرب در بسته. های مدارس توزیع شود بوفه

و   بهعرضه نوشا. الزم است در بوفه مدارس گنجانده شود( حتما باید کم چرب باشد جهت ترویج مصرف شیر و لبنیات کم چرب)

های سالم مانند آب معدنی، دوغ  های حاوی قند افزوده در بوفه مدارس ممنوع است و در مقابل نوشیدنی دوغ گازدار یا انواع آبمیوه

 .بدون گاز و نمک اضافی مجاز هستند

های یک  بندی بستهبا توجه به اهمیت مصرف میوه، انواع مختلف میوه باید به صورت شسته شده و در : وی در این باره ادامه داد

های  عرضه انواع لقمه. های قلبی و عروقی است های مهم پیشگیری از بیماری نفره توزیع شود؛ چراکه مصرف میوه یکی از روش

ساده مانند نان و پنیر و نان و تخم مرغ که سالم هستند مجاز است و در مقابل عرضه سوسیس، کالباس، فالفل، سمبوسه و ساالد 

 .مقادیر زیاد روغن و نمک ممنوع است اولویه به دلیل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19535-1.html
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انواع مغزها و خشکبار . به گفته عبداللهی، عرضه انواع چیپس و تنقالت غذایی شور، غالت حجیم شده مانند انواع پفک ممنوع است

واع عرضه ان. های یک نفره و دارای پروانه وزارت بهداشت مجاز است بندی نیز به شرط کم نمک یا بدون نمک بودن در بسته

همچنین باید در تهیه . دار آن مجاز نیست عرضه انواع کرم. دار و ساده بودن مجاز است بیسکویت، کیک و کلوچه به شرط سبوس

 .باشد 9٥ها از روغنی استفاده شده باشد که اسید چرب ترانس آن زیر  کیک و بیسکویت

آموزان  پیشگیری و در درجه اول حفظ سالمت دانشهدف کلی این دستورالعمل : رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت

عروقی  –های قلبی  هایی مانند فشارخون باال و بیماری وزن و بیماری  است تا به این ترتیب از مشکالتی نظیر چاقی و اضافه

ط با کمبود آموزان باید طوری باشد که به رشد آنها کمک کند و مشکالتی در ارتبا از طرف دیگر تغذیه دانش. جلوگیری شود

 .ها هم به وجود نیاید مغذی ریز

های تغذیه مدارس تا چه میزان از ضمانت اجرایی برخوردار است و  وی در پاسخ به این پرسش که اجرای این دستورالعمل در پایگاه

ه وزارت بهداشت و ها از طریق بازرسان و کارشناسان تغذی بررسی. ها حتمی است انجام نظارت: گیرد؟ گفت آیا نظارتی هم صورت می

همچنین کارشناسان وزارت آموزش و پرورش به صورت مستمر انجام خواهد شد و با متخلفان مطابق با مواردی که در نظرگرفته 

 .شود شده است برخورد قانونی می

آموزان نیز  دین دانشهای کارشناسان بخش بهداشت دو وزارتخانه مذکور، تقاضا آن است که وال عالوه بر نظارت: عبداللهی ادامه داد

نظارت کافی را در این زمینه داشته باشند و در صورت مشاهده عوامل خالف این دستورالعمل حتما مراتب را به دفتر سالمت و 

تندرستی وزارت آموزش و پرورش و همچنین مرکز سالمت بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت اطالع دهند تا کنترل و نظارت 

 .د قانونی انجام شودصورت گیرد و برخور

اگر قرار است تهیه : نمک و دارای قند افزوده در مدارس تاکید کرد و گفت وی بر لزوم پرهیز از توزیع محصوالت غذایی پرچرب، پر

در بوفه مدارس صورت گیرد باید این تهیه غذا در شرایط بهداشتی ...( زرد، فرنی و مانند آش، سوپ، لوبیا، عدسی، حلیم، شله)غذا 

 .های غیرواگیر بازنگری شد در مجموع دستورالعمل مذکور با نگاه به کاهش عوامل ایجاد بیماری. ورت گیردص

همچنین غذایی که والدین برای مصرف . شود بسیار مهم است که چه محصوالتی در بوفه مدارس توزیع می: عبداللهی ادامه داد

دهند باید  آموز می پولی که والدین جهت خرید از بوفه مدرسه به دانش. گیرند بسیار مهم است شان در مدرسه در نظر می فرزندان

 .طوری صرف تهیه محصوالت سالم شود

http://www.iana.ir/food/item/93٦٥3-9.html 

 
 صنایع غذایی

 آیانا- 3121شهریور  92, پنجشنبه

های عرضه شده به بازار مصرف تقلبی هستند که این امر به اعتبار برندهای معتبر تولیدکننده  نمک در صد از 0۳حدود 

 .در این صنعت لطمه وارد کرده است

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیره اتحادیه تولیدکنندگان نمک ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیئت 

ای محصوالت خود را تولید و تحت عنوان برندهای شناخته شده به بازار مصرف  صورت شبانه و زیرپله بازار نمک به متخلفان: گفت

 .زنند کنند و به زحمات صادقانه برندهای معتبر در بازار لطمه می عرضه می

بندی  خرد کرده و با ظاهر و بسته ها را نمک  های تقلبی در مناطق سمنان و گرمسار، سنگ کنندگان نمک عرضه: مظفر شهابی افزود

 .رسانند شده معروف به فروش می های تصفیه مشابه با نمک

http://www.iana.ir/food/item/19609-1.html
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های بهداشتی معتبر  پروانه  در موارد بسیاری نیز مشاهده شده که متخلفان برای فروش محصوالت خود، شماره: وی خاطرنشان کرد

طور مرتب بسته  رسانند و برای اینکه ردی از خود باقی نگذارند به را با یک رقم تغییر یاتغییر مختصر عنوان یک برند به فروش می

 .گزینند های مختلفی را برمی بندی

هرساله موارد تخلف را به اداره نظارت بر مواد غذایی وزارت : این مقام مسئول در تشکل صنفی تولیدکنندگان نمک کشور ادامه داد

 .تخلفات، به راحتی قابل کنترل و مهار نیستنددلیل گستردگی این  کنیم، اما به بهداشت اعالم می

شده دارند، اما برای آزمون صحت این تولیدات، باید  های تصفیه نشده ظاهری شبیه به نمک های تصفیه نمک: شهابی تصریح کرد

ه نامناسب یا دهنده تصفی لیوان مقداری نمک باقی بماند، نشان  مقداری نمک را در یک لیوان آب حل کرد، در صورتی که انتهای

 .عدم تصفیه نمک است

 .هستند     آور زا بوده و برای سالمت افراد زیان دلیل سیلیس و سایر مشکالتی که دارند سرطان نشده به های تصفیه نمک: وی یادآور شد

ر کشور تولید تن نمک د 1٥٥با افزایش ظرفیت صنایع، روزانه : مدیره اتحادیه تولیدکنندگان نمک ایران تأکید کرد رئیس هیئت

شود که پاسخگوی مصرف کشور است، اما در کنار این تولیدات، متخلفان نیز روزانه چندین تن نمک تولید و به بازار عرضه  می

 .کنند که به اعتبار برندهای معتبر لطمه وارد کرده است می

شده توسط صنایع معتبر و برندهای  نمک تصفیه: شهابی پیرامون وضعیت نمک تولیدشده صنایع غذایی کشور نیز اظهار داشت

 .شود ویژه امارات و عمان صادر می های حاشیه خلیج فارس به        شده کشور کیفیتی مناسبی دارد و به کشور شناخته

ها و مواد  مندی مسئوالن وزارت بهداشت دولت یازدهم به مقابله با تقلب وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به عالقه

رسان به سالمت مردم، راهکار کارآمدی برای برخورد با متقلبان این ماده خوراکی پرمصرف در سبد خانوار ایرانیان  وراکی آسیبخ

 ./اتخاذ شود

http://www.iana.ir/food/item/93٠٦٥-9.html 

 
 صنابع غذایی

 آیانا- 3121شهریور  92, دوشنبه

 المللی صنعت آرد و نان  های آموزشی بورس کاالی ایران در هشتمین نمایشگاه بین برگزاری کارگاه

I)المللی صنعت آرد و نان  بورس کاالی ایران در هشتمین نمایشگاه بین BEX 2۳90 ) شهریورماه در  2۷تا  20که از

 .یابد ، با برپایی چند کارگاه آموزشی حضور میشود المللی تهران برگزار می های بین محل دائمی نمایشگاه

های آموزشی  الملل بورس کاالی ایران، کارگاه و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

، طی روزهای (و نانآشنایی با بورس کاال و استفاده از خدمات آن در صنعت آرد )با عنوان  IBEX 4٥92بورس کاالی ایران در 

برگزار  1٠ظهر در محل استقرار ستاد برگزاری نمایشگاه در سالن  94تا  9٥شهریورماه از ساعت  4٧و  4٦شنبه  چهارشنبه و پنج

 .شود می

وری بخش  قانون افزایش بهره 11بر اساس این گزارش، با توجه به اقدامات بورس کاال در راستای اجرایی شدن آیین نامه ماده 

ورزی، در صورتی که دولت بخواهد در راستای حمایت از تولید در بخش کشاورزی نسبت به اجرای سیاست قیمت تضمینی کشا

توانند گندم  ، درباره کاالی گندم اقدام کند، کشاورزان می(وری بخش کشاورزی قانون افزایش بهره 11نامه ماده  موضوع آیین)

ان وارد کرده و پس از صدور قبض انبار برای آنها که از قابلیت تبدیل شدن به سپرده تولیدی خود را به انبارهای بورس کاالی ایر

مند شوند چرا که گواهی سپرده کاالیی در شورای عالی عالی بورس اوراق بهادار  گواهی کاالیی برخوردار است، از مزایای آن بهره

ضمن آنکه . از تسهیالت نظام بانکی و تأمین مالی استفاده کردتوان به پشتوانه آن  عنوان ورقه بهادار شناخته شده و می کشور به

http://www.iana.ir/food/item/19560-1.html
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ضمن آنکه معامالت گندم در بازار فیزیکی بورس کاالی . عنوان برگه بهادار از قابلیت معامله برخوردار است گواهی سپرده کاالیی به

 .اهد بودایران نیز در صورت اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاال، به نفع کشاورزان خو

 .هزار تن بوده است 2٦٥های اخیر بیش از یک میلیون و  گفتنی است میزان معامالت انواع گندم در بورس کاالی ایران طی سال

سازی و اصالح الگوی تولید و  المللی صنعت آرد و نان با اهدافی چون فرهنگ این گزارش حاکی است، هشتمین نمایشگاه بین

های تجاری و سرمایه گذاری در صنعت آرد و نان و حمایت از احداث و توسعه و احدهای  فعالیت مصرف آرد و نان، افزایش سطح

تولید نان صنعتی در کشور، حرکت سازمان یافته در بخش خصوصی در زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه تولید نان، بسترسازی الزم 

آالت صنایع مرتبط با صنعت آرد و نان و ایجاد  در عرصه ماشینهای داخلی  جهت ارائه حداکثری ظرفیتها و توانمندیهای شرکت

های تولیدی و تجاری در حوزه  های بیشتر در صنعت آرد و نان کشور و با رویکردهای استانداردسازی فعالیت بستر تعامل و همکاری

 9٦مللی تهران در فضای تحت پوشش ال های بین در محل نمایشگاه 9131شهریورماه ماه سال  4٧تا  42تولید آرد و نان از تاریخ 

 .شود هزار مترمربع برگزار می

 ./ترین منابع غذایی در تغذیه مردم ایران هستند های آردی، مهم گفتنی است، نان و فرآورده

http://www.iana.ir/food/item/93٠49-9.html 

 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس 3121شهریور ماه  92هار شنبه چ

 !حذف خمیرمرغ از تولید سوسیس و کالباس غیرممکن است

در حالی رییس سازمان غذا و دارو از ممنوع شدن ورود خمیرمرغ به چرخه تولید سوسیس و کالباس از نیمه دوم امسال خبر داده 

 .ایران این کار را غیرممکن میداندهای گوشتی  است که مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده

از مسئوالن توقع داریم به صورت : با اشاره به اینکه امکان حذف خمیرمرغ از سوسیس و کالباس وجود ندارد، گفت  محمد موسوی

المللی  بینشود و این کار استاندارد  های گوشتی از خمیرمرغ استفاده می در همه جای دنیا در تولید فرآورده. منطقی اظهارنظر کنند

 .دارد

های تولید  در حال حاضر واحد: ای و غیرقانونی تولید خمیر مرغ عنوان کرد وی با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با واحدهای زیرپله

های  خمیر مرغی که از سوی کارخانه. کنند های گوشتی، خمیر مورد نیاز خود را عمدتا خودشان در داخل کارخانه تولید می فرآورده

شود، دارای مجوز سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی است و مشکلی  های گوشتی تولید و مصرف می ردهفرآو

شود غیر مجاز است و استاندارد ندارد که  های گوشتی تامین می های فرآورده ندارد اما عمده خمیر مرغی که از خارج از واحد

 .اند و قمع شده  مرغ نیز توسط تعاونی، استاندارد و بهداشت قلع بسیاری از واحدهای تولید این نوع خمیر

های گوشتی موظف هستند خمیر مرغ خود را از منابعی تامین کنند که دارای مجوز  های تولید فرآورده واحد :وی تاکید کرد

 .شوند بهداشت و استاندارد هستند در غیر این صورت با تعطیلی مواجه می

های گوشتی ایران در پاسخ به اینکه آیا در سال جاری تاکنون تخلفی از سوی  تولیدکنندگان فرآورده مدیرعامل شرکت تعاونی

 .ایم امسال موردی از تخلف نداشته: های گوشتی گزارش شده است یا خیر؟ اظهار کرد کنندگان فرآورده تولید

این درست نیست : های گوشتی نیز گفت صرف فرآوردهاظهارات چند ماه مسئوالن وزارت بهداشت درباره مناسب نبودن م  او درباره

های  مانند اینکه با تصادف چند اتوبوس کل اتوبوس. های گوشتی زیرسوال برود که به صرف مواردی از خالف کل صنعت فرآورده

است مناسب  های گوشتی برای وزیر بهداشت و امثال بنده که سنمان باال از سوی دیگر شاید مصرف فرآورده. کشور متوقف شوند

http://www.iana.ir/food/item/19528-1.html
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 .ها را مصرف نکنند شود افراد دیگر این فراورده نباشد اما دلیل نمی

نوع  9٥٥میلیارد تومان هزینه شده است و بیش از  200های گوشتی بیش از  های فرآورده فقط در یکی از کارخانه: وی تصریح کرد

 ٦9لی که در ترکیه هشت کیلوگرم در حالی که در آمریکا بوده در حا ٦.٠تا  ٦گوشتی   سرانه مصرف فرآورده. کند فرآورده تولید می

 .کیلوگرم بوده است

واحد به دلیل مشکالت مختلف  9٥تا  ٧٥های گوشتی در کشور وجود دارد که  واحد تولید فرآورده 1٥٥به گفته در حال حاضر 

 .تعطیل هستند

به چرخه تولید سوسیس و کالباس خبر داد و گفت  "مرغخمیر"اخیرا رییس سازمان غذا و دارو طی اظهاراتی از ممنوع شدن ورود  

 .شود که این موضوع از نیمه دوم امسال اجرایی می

های تولید کننده سوسیس و کالباس از یک دوره زمانی برخوردار خواهند بود تا بتوانند خود را با  به گفته رسول دیناروند شرکت

 .ضوابط تطبیق داده و خمیر مرغ را حذف کنند

های زیادی را درباره این صنعت به  د سال گذشته کشف مواردی از تخلف در واحدهای تولید سوسیس و کالباس شائبهطی چن

از جمله چند سال پیش اداره استاندارد تهران با انتشار تصاویری از تخلفات گسترده در تولید سوسیس و کالباس . وجود آورده است

 .ه شدای مواج های گسترده خبر داد که با واکنش

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس 3121شهریور ماه  92چهار شنبه 

 مالیات بر ارزش افزوده و سکوت سازمان مالیاتی گالیه برخی صنایع غذایی از نحوه دریافت 

از برخی مواد اولیه صنایع از جمله صنعت شکالت غیر قانونی است، اما  ش افزودهمالیات بر ارزدر حالی که طبق قانون دریافت 

ای جز افزایش قیمت تمام شده در  گویند در سه مرحله مختلف باید مالیات بر ارزش افزوده بدهند که نتیجه صاحبان این صنایع می

  .پی ندارد

قانون مالیات بر ارزش افزوده از تولید مطرح شده برخی از خبرگزاری فارس، طی پنج سال اخیر که دریافت  -گروه اقتصادی

 .دانند تولیدکنندگان نسبت به نحوه دریافت آن انتقاد داشته و آن را عاملی بر افزایش قیمت تمام شده می

شیر و پنیر  ر ،دام طیو آرد خبازی، های قانون مالیات بر ارزش افزوده محصوالت کشاورزی فراوری نشده، در کنار آن طبق یکی از بند

 .شیرخشک، شکر و روغن نباتی، قند ، برنج و انواع دارو و اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافند ،

،آرد، شکر را در  در حالیکه به اذعان مسئوالن صنایعی مانند شیرینی و شکالت، نان های صنعتی که بیشترین میزان مصرف روغن

 .اید چند بار در فرایند تولید و تهیه مواد اولیه مالیات بر ارزش افزوده بپردازندمحصوالت خود دارند ب

اقتصادی فارس، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در صنعت شیرینی و شکالت که از  وگو با خبرنگار در گفت ای جمشید مغازه

شود که برخی از اقالم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معافند را به ناحق دانست و  موادی همچون آرد، شکر و روغن استفاده می

ویژه صنعت شیرینی و شکالت  فی بر تولیدکنندگان بهاجرای ناقص این طرح و عدم اجرای آن در حوزه اصناف فشار مضاع: گفت

 .وارد کرده است

سازمان امور مالیاتی نتوانسته است این قانون را به طور کامل اجرا کند چرا که بندی در این قانون وجود دارد که  :وی افزود

وده است باید در تولید هم در این بخش از کنند که معاف از مالیات بر ارزش افز ای استفاده می واحدهای صنعتی که از مواد اولیه

پرداخت معاف باشند در صورتی که االن یک بار در تهیه مواد اولیه، یک بار در تولید نهایی و یکبار هم مصرف کننده باید مالیات بر 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4596bd63717b4a03b870b43627aee620&Title=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 .ارزش افزوده بپردازد که بیست و چند درصد بر قیمت نهایی افزوده خواهد شد

، ایم اما فریادمان به جایی نرسید سال اخیر موضوع را در دولت پیگیری کرده 2با اشاره به اینکه از  انجمن شیرینی و شکالتدبیر 

ای  ایم تا جایی که نامه طی یکسال اخیر دولت یازدهم قول همکاری داده و موضوع را در مجلس هم تا مراحلی پیش برده: افزود

 .خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر توقف این موضوع ارسال شده است

هزار  ٧٥٥تولیدی معادل   هزار تن، یک هفتم آرد و گندم ٠٥٥تولیدی کشور معادل  قند و شکراکنون ساالنه  هم: وی گفت

شود که در صنایع وابسته رونق ایجاد  هزار تن شیرخشک در صنعت شیرینی و شکالت مصرف می 4٥  هزار تن روغن و 94٥ تن،

 .کند می

نجفی منش به اتاق ایران، کانون صنایع غذایی در پی سخنان دبیر انجمن شیرینی و شکالت که البته پیش از آن کاوه زرگران دبیر 

نمایندگی از قطعه سازان خودرو و برخی نمایندگان مجلس بر نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده انتقادهای مشابه را داشتند که 

خبرنگار فارس از سازمان امور مالیاتی و معاونت مربوطه موضوع را پیگیر شد که بنا به دالیلی مسئول مربوطه از مصاحبه و ارائه 

 .متناع کردتوضیحات ا

البته اکنون سازمان امور مالیاتی در حال تدوین پیش نویس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده است که به گفته برخی نمایندگان 

  .مجلس باید این پیش نویس تا پایان مهر ماه به مجلس ارائه شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 یصنایع غذای
 فودپرس 3121شهریور ماه  92سه شنبه 

 جایگزین روغن پالم در لبنیات مشخص شد 

های صورت گرفته از ابتدای پاییز روغن پالم و هر گونه چربی گیاهی را از تولیدات صنعتی  در حالی که صنایع شیر براساس تفاهم

 .ی آن استفاده خواهند کردکنند، از چربی حیوانی و چربی طبیعی موجود در شیر گاو به جا خود حذف می

در شیر و لبنیات، روغن پالم ، پس از افشاگری وزیر بهداشت و ماجرای (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

 .ی در اذهان عمومی شکل گرفت که باعث کاهش خرید محصوالت لبنی پرچرب شدابهامات بسیار

های نظارتی داشتند، متعهد  ، سازمان غذا و دارو و دیگر دستگاهازمان استانداردساما پس از آن صنایع لبنی طی توافقاتی که با 

شدند از پایان شهریور ماه روغن پالم را از همه تولیدات لبنی خود حتی آن دسته از محصوالتی که پیش از این برای استفاده از 

 .روغن پالم مجوز داشتند حذف کنند

های لبنی سراسر کشور  ، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی پس از این تفاهم نامه مکاتبات بسیاری با کارخانهرضا باکریبه گفته 

 .صورت گرفته و مقرر شده روغن پالم از همه محصوالت لبنی حذف شوند

از این تاریخ به بعد در تولیدات لبنی به جای استفاده از روغن پالم از چربی طبیعی موجود شیر و چربی حیوانی استفاده  :وی افزود

 .شود می

یا ماست پرچرب از  شیراستفاده از چربی حیوانی و چربی طبیعی موجود در شیر به این صورت است که به عنوان مثال برای تولید 

  .شود درصد چربی البته با اندازه و دوزهای مشخص استفاده می 2٥خامه با 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
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http://foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9386acd47e524763b0d0051ee9e94cce&Title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%B4%D8%AF
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 صنایع غذایی
 فودپرس 3121شهریور ماه  13دو شنبه 

 شوند لم در تولید لبنیات پرچرب میاز فردا کره و خامه جایگزین پا

ای ه در تولیدات شیر و فرآورده -اول مهر  -از فردا  روغن پالمهای لبنی،  در حالی که براساس مکاتبات صورت گرفته با کارخانه

های  شود، عضو انجمن صنفی صنایع لبنی از جایگزین شدن خامه و کره به عنوان چربی طبیعی به جای روغن لبنی حذف می

 .گیاهی همچون پالم خبر داد

، پس از افشاگری وزیر مبنی بر استفاده از روغن پالم در لبنیات پرچرب و (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

و برخورد متخلفان در این زمینه، صنایع لبنی در نشست مشترکی با سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و دیگر  معرفی

های نظارتی متعهد شدند از پایان شهریور، روغن پالم و هرگونه چربی گیاهی را از خط تولید انواع محصوالت لبنی خود  دستگاه

 .حذف کنند( حتی محصوالتی که دارای مجوز رسمی بودند)

مجوز برای تولید هفت قلم کاال در صنعت لبنیات با چربی  2٠٥رغم صدور  ، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی علیرضا باکریبه گفته 

ای، پنیرهای پیتزا، پنیرهای پروسس  که شامل پنیرهای آنالوگ، پنیرهای خامه 9199از سال  سازمان غذا و داروگیاهی توسط 

های صادر شده به  همه پروانه -اول مهر  -شود، طبق توافقات صورت گرفته از فردا  و خامه گیاهی قنادی می  شده، انواع بستنی

 .آید حالت تعلیق در می

شود و  حذف می لبنیاتو انجمن صنفی صنایع لبنی از فردا روغن گیاهی از جمله پالم از صنعت ، عضمحمد فربدهمچنین به گفته 

شود که جزو چربی طبیعی شیر به حساب  ین مینهایی قرار دارد، جایگز  نخست و کره در مرحله  دو ماده جایگزین که خامه در وهله

 .آیند می

این دو فرآورده : روند، اظهار کرد شمار نمی که آیا کره و خامه جزو چربی حیوانی به وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این

 .ها همان چربی طبیعی شیر است های لبنی هستند که چربی آن جزو فرآورده

خواهند برای دولت مشکل درست کنند که یک روز به روغن و روزی دیگر به  خص نیست برخی مخالفان میمش: فربد تصریح کرد

 .سازی کنند های خود برای دولت حاشیه پردازند تا با شیطنت های گوشتی و غیره می لبنیات، فرآورده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 

 

 صنایع  غذایی
 فودپرس 3121شهریور ماه  92چهار شنبه 

یف مشترکی از خمیر مرغ وجود تعر/ دستگاه های نظارتی برای ساماندهی تولید و مصرف خمیر مرغ تعامل ندارند

 ندارد

سازمان ملی استاندارد در تدوین بسته  و سازمان غذا و داروعدم توجه دستگاههای اجرایی چون سازمان دامپزشکی،  -فود پرس 

سیاستی تولید، مصرف و توزیع خمیر مرغ مورد استفاده در صنعت فراورده های گوشتی موجب شده استفاده از این ماده غذایی در 

بدون  مقاطع مختلف زمانی جوی را در کشور ایجاد کند و از سوی دیگر سببب شده افراد سود جو در خال قانونی و نظارتی موجود

 .توجه به سالمت و بهداشت جامعه اقدام به تولید و مصرف غیر بهداشتی این کاال بکنند

به گزارش فودپرس، در روزهای اخیر سازمان غذا و داروی کشور دستور العملی را صادر کرده که پروانه تولید خمیر مرغ در برخی 

 .باطل می کند و استفاده از این ماده را ممنوع اعالم کرده استواحدهای تولیدی فرآورده های گوشتی صادره از این سازمان را 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8111d03dd7f54b1ab002e5fe52fbcf19&Title=%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%20%20%DA%A9%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B1%DA%86%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B0%D8%A7+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
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، رئیس انجمن صنایع همگن غذایی اسماعیل خاتمی مقدم در خصوص این موضوع و آگاهی یافتن از چند و چون آن به سراغ دکتر

 .و دارویی مازندران رفتیم و برخی از زوایای موضوع را از وی جویا شدیم

 دستگاه های نظارتی برای ساماندهی تولید و مصرف خمیر مرغ تعامل سازنده ندارند

بیش از یک دهه است که : گفت  خمیر مرغدر گفتگو با فود پرس، در مورد   رئیس انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران

دستگاه . مصرف میشود خمیر مرغ با هدف کاهش قیمت تمام شده و در عین حال حفظ ارزش تغذیه ای در فرآورده های گوشتی

هایی وجود دارد که توسط آن گوشت مرغ را ا الشه جدا کرده و به حالت خمیری درآورده و محصول به دست آمده در واحدهای 

 .تولیدی فرآورده های گوشتی بخصوص صنعت سوسیس و کالباس استفاده میشود

برای تولید خمیر مرغ در : اههای اجرایی گله کرد و گفت اسماعیل خاتمی مقدم از نبود تعریف مشترک تولید خمیر مرغ در دستگ

 .سه دستگاه دخیل یعنی سازمان های ملی استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو تعریف مشترکی وجود ندارد

از تولید و اعطای جواز تولید خمیر مرغ دارد در سازمان استاندارد جایگاه ندارد و مورد  سازمان دامپزشکیتعریفی که : وی افزود 

اورده قبول نیست یعنی سازمان دامپزشکی به واحدهای صنفی چون کشتارگاهها ، قطعه بندی های گوشتی و برخی کارخانجات فر

 .به عنوان محصول خام دامی، بدون الزام به مهر استاندارد مجوز تولید خمیر مرغ می دهد  های گوشتی،

سازمان دامپزشکی تولید این ماده را با رعایت ضوابط خود در کشور مجاز دانسته اما جایگاه مصرف آن را مشخص نکرده، : وی گفت

تعریف راهبردی ندارد و حتی مصرف آن را درکلیه فراورده های غذایی ممنوع سازمان ملی استاندارد برای تولید و مصرف آن 

میداند و در این میان سازمان غذا و دارو به چند واحد تولیدی اجازه استفاده از خمیر مرغ را داده بود که همه آنها را تا یک ماه 

سه دستگاه برای کاالیی به عنوان خمیر مرغ وجود  همه اینها در حالیست که هیچ تعریف مشترکی از سوی این. دیگر باطل میکند

 .ندارد

 امکانات دستگاه های نظارتی برای نظارت و تشخیص تخلف متناسب با حجم تخلفات نیست

چون مصرف این ماده غذایی بدون نظارت کارامد صورت میگیرد لذا : رئیس انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران گفت 

ولیدی به ویژه واحدهای بی نام و نشان و کم اعتبار اقدام به اضافه کردن مواد غیر گوشتی و برخی افزودنیهای بعضی از واحدهای ت

خمیر مرغ به ذات خود ماده مفیدی است اما زمانیکه . غیر متعارف به خمیر مرغ تولیدی خود میکنند که تبعات غیر بهداشتی دارد

 . ند مطمئنا کیفیت بهداشتی این ماده کاهش میابدسود جویان در خال نظارتی وارد این عرصه شو

 
وزارت بهداشت با این نگرش که نمیتواند سالمت خمیر مرغ را تایید کند و حتی احتماال شواهدی از تولید و :خاتمی بیان داشت 

در همه   است کهتوزیع کامال غیر بهداشتی آن را به دست آورده، مصرف آن را توسط واحدهای تولیدی ممنوع کرده اما جالب 

بر عهده   جای دنیا این ماده مصرف می شود و چون وزارت بهداشت توان نظارتی بر این قضیه ندارد مصرف آن را ممنوع میکند اما

 .این وزارت خانه است که ضعف نظارت را بپوشاند نه اینکه صورت مسئله را پاک کند

جود ندارد و نمیتوانند به یک تعریف مشترک از این مقوله برسند نظارت جامعی از سمت دستگاهای مسئول و: وی اظهار داشت 

درحالیکه این محصول چه با مجوز و چه بی مجوز در حال مصرف است وتا بحال ممنوعیت نسبی مصرف این کاال تاثیر چندانی 

تی و عدم ساماندهی فرایند نداشته و چه بسا انحرافات تولید و مصرف و حتی مراکز مصرف آن افزایش یافته و به دلیل ضعف نظار

 .تولید تا مصرف آن نمیتوان میزان مصرف را شناسایی و کنترل کرد

دغدغه دیگر، مصرف این ماده غذایی در اصنافی چون کبابی ها و رستوران هاست که عموما : این فعال صنعت غذای مازندران گفت

 .اشتی تهیه و سالمت مردم را تهدید می کننداین کاال را از مراکز بی نشان و زیر زمینی با حداقل کیفیت بهد

 !دغدغه وزارت بهداشت کامال به جاست اما راهکار آن نه

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84+%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AE%D9%85%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%BA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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دغدغه وزارت بهداشت از کیفیت و سالمت خمیر مرغ تولیدی کشور کامال به جا و قابل درک است و هرچه زودتر : خاتمی گفت 

 .باید این روند ناثواب و مخاطره آمیز اصالح شود

تا به االن دستگاههای نظارتی در مورد خمیر مرغ حداقل سه بار جو روانی را در کشور ایجاد کردند که  89از سال : شد وی یادآور

مدتی تیتر اخبار جراید شد و به همان داغی که شروع شده بود خیلی زود سرد شد و عمال بهره برداری بهداشتی از آن نشد و هر 

ع خود را پیگیری و اعتبار صنعت فراورده های گوشتی به ویژه واحدهای معتبر را ذلیل تر بار متخلفین با شگردهای جدیدتر مناف

حاال هم به نظر می رسد که سازمان غذا و دارو که به درستی دغدغه کیفیت نازل و غیر بهداشتی بخش عمده تولید این . کردند

پوشش نقاط ضعف قبلی که عمدتا در ناتوانی در ایجاد محصول را دارد بدون آسیب شناسی شکستهای اجرایی دوره های قبل وعدم 

اجماع وهماهنگ سازی سه دستگاه نظارتی و نیز ناکارامدی ابزار انسانی و آزمایشگاهی کنترل تخلف خالصه می شود، مجددا روش 

هر بار فرایند مبارزه با  باید پرسید چرا. غیر موثر گذشته را که حتی کارشناسان آن سازمان را هم اغنا نکرده، در پیش گرفته است

در حال  39تولید و مصرف ناصحیح خمیر مرغ با شکست در اجرا مواجه می شود؟ چرا تدوین استاندارد خمیر مرغ که در سال 

نهایی شدن بود ناگهان متوقف شد؟ کدام دستگاه کم کاری کرد؟ تا کجا مصرف کنندگان و تولید کنندگان واقعی و شریف باید 

 ری وخودخواهی دستگاه های مسئول را پس بدهند؟تاوان بخشی نگ

 مجاز بودن صادرات کاالهایی که بهداشت و سالمت آنها تضمین شده نیست خیانت به تولید ملی است

سازمان غذا و دارو مصرف این ماده را در کشور به دلیل فاکتورهای غیربهداشتی ممنوع اعالم میکند و از طرفی اجازه : خاتمی گفت 

را به شرط رضایت طرف وارد کننده صادر می کند، این حرکت به ویژه با دامن زدن رقبای خارجی موجب ایجاد جو   نصادرات آ

بی اعتمادی در کشور های وارد کننده می شود که ایران محصوالت بی کیفیت و غیر بهداشتی خود را صادر می کند و این ضربه 

زمانیکه خریداران خارجی تاجران و دالالن هستند . خیانت به تولید ملی استای به کل صنعت غذای کشور در صادرات و چه بسا 

آنها به دنبال سود بیشتر هستند و کاری به کیفیت ندارند لذا   برای آنها فرقی نمی کند که چه محصولی در اختیار آنها قرار دهید

 .تماد نیستنددر کشورهای همسایه این تفکر بوجود می آید که مواد غذایی ایرانی قابل اع

 ساماندهی تولید و مصرف خمیر مرغ عقالیی تر از دستور عدم مصرف آن است

فکر میکنم سهم خمیر مرغ با کیفیت خوب در مقابل خمیر مرغ غیر بهداشتی کمتر است اما باید دانست عمال و : وی اظهار داشت  

راه ساماندهی مرحله به مرحله فرایند تولید تا مصرف  منطقا حذف این ماده غذایی در کشور چندان امکان پذیر نسیت و بهترین

 .این کاالست

وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سالمت و بهداشت مردم، باید از صدور : وی در ارائه راهکار در رفع این مشکل گفت

تعریف مناسبی از ویژگی،   ندارددستورالعملهای جزیره ای و کم پشتوانه پرهیز و با تعامل موثر با سازمان های دامپزشکی و استا

تولید، مصرف و توزیع خمیر مرغ تدوین کند، امکانات شناسایی و ابزار نظارت متناسب با حجم تولید را در اختیار بگیرد، از بخش 

موثر  خصوصی برای ورود به امور کنترل و نظارت واحدهای تولیدی و بازار استفاده کند و امکان و اطمینان از اجرای یکنواخت و

قوانین را فراهم آورد تا دستورالعمل ها قدرت اجرایی پیدا کنند و عرصه بر سودجویان و متخلفین و متجاوزین به حریم سالمت 

  .مردم تنگ تر شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
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 صادرات و واردات

 - 93/06/26فارس

 کند ایران از مسیر کشور آذربایجان محصوالت کشاورزی به روسیه صادر می

یه و ارتباط وسیع جمهوری آذربایجان با ایران با توجه به روابط تیره اتحادیه اروپا با روس: وزیر جهاد کشاورزی گفت

تواند پل ارتباطی صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه باشد و بزودی هیئتی در این زمینه به باکو سفر  این کشور می

 .خواهد کرد

القات رسمی وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر صنایع و عصر امروز در مراسم م خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

: های دو جانبه کشاورزی دو کشور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت اقتصاد جمهوری آذربایجان در زمینه توسعه همکاری

دی دو کشور هم بیش امیدوارم همانطور که رهبران دو کشور عزم جدی در توسعه روابط دو کشور در همه ابعاد دارند روابط اقتصا

 .از گذشته توسعه یابد

: افزود با جمهوری آذربایجان ارتباطاتی را آغاز کند،( واردات و صادرات)بازرگانی   وی با بیان اینکه ایران آمادگی دارد تا در ارتباط با

جمهوری آذربایجان با روسیه  در مورد روسیه پیش آمده و با توجه به سطح روابط گسترده در مقطع فعلی در ارتباط با مسائلی که

بین ایران و جمهوری آذربایجان کشور شما به عنوان پل ارتباطی برای ارتباط ایران با  امیدواریم هستیم که عالوه بر روابط تجاری

 .روسیه باشد

تا : رار گیرد گفتهای تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان در دستور کار ق حجتی با بیان اینکه باید هر چه زودتر زیر ساخت

ها و امکان وسیع  آنجا که من اطالع دارم هنوز قطعنامه دام و دامپزشکی بین دو کشور مبادله نشده است و با توجه به توانمندی

ای در بخش کشاورزی با یکدیگر  های گسترده توانیم همکاری ها را فراهم کنیم قطعا می بخش کشاورزی دو کشور اگر زیر ساخت

 .داشته باشیم

های خوبی در شیالت وجود دارد و  زمینه منابع دریای خزر بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان همکاری در: وی افزود

 .ها و پتانسیل ایران قابل توجه و قابل انتقال به جمهوری آذربایجان است و تجربه در زمینه صید و صیادی همکاری

های آذربایجانی است و آمادگی برای  های ایرانی و شرکت ماده همکاری مشترک بین شرکتایران آ: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .تشکیل کارگروه مشترکی بین دو کشور دارد

نامه این است که محصوالت کشاورزی ایران به آذربایجان  ها و موافقت های زیرساخت ابتدایی ترین کار در کنار پیگیری: وی افزود

 .روسیه صادر شود منتقل شود و از آنجا به

 یابد روابط تجاری بین ایران و آذربایجان گسترش می* 

هیأت  آمیز در ادامه این مراسم شاهین مصطفی اف وزیر صنایع و اقتصادی جمهوری آذربان با ابراز خرسندی از سفر موفقیت

 .ترک ماه اوت استهدف از این سفر تسریع تحقق موارد پروتکل اجالس مش: نمایندگان این کشور به ایران گفت

آیم و با توجه به سطح گسترده روابط بین دو کشور  هایی داشته روز گذشته با وزرای نیرو، نفت، اقتصاد و ارتباطات دیدار: وی افزود

 .ها الزم است این مالقات

این فرآیندها : شتالمللی که برای کشور روسیه ایجاد شده، اظهار دا مصطفی اف با اشاره به فرآیندهای موجود در عرصه بین

 .شرایطی را برای ایران و آذربایجان ایجاد کرده تا با همکاری هم وارد بازارهای جدیدی شوند

امضاء شده است انجام شود و  4٥٥9باید اقداماتی در زمینه یادداشت تفاهم کشاورزی بین دو کشور که در سال : وی افزود

 .همکاری فراهم شود در زمینه دامپزشکی هم بین دو کشور شرایط همچنین

http://www.farsnews.com/
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موضوع پیشنهادی در مورد تأسیس کارگروه ویژه کشاورزی را به وزیر : وزیر صنایع و اقتصادی جمهوری آذربایجان اظهار داشت

 .دهم کشاورزی آذربایجان انتقال می

و آذربایجان به رشد محصوالت کشاورزی در دو کشور ایران و آذربایجان رو به رشد است : مصطفی اف در ادامه اظهار داشت

گیرد به آنها یارانه هم داده  کنندگان محصوالت کشاورزی مالیات نمی از تولید دهد و ضمن اینکه کشاورزی اهمیت زیادی می

 .شود می

عرصه : شود گفت وی با بیان اینکه میزان قابل توجهی از محصوالت کشاورزی جمهوری آذربایجان به کشورهای دیگر صادر می

رود و این کشور با دادن کود و سوبسیدهای خاص به کشاورزان از  نقاط مورد اتکا جمهوری آذربایجان به شمار می کشاورزی یکی از

 .کند این بخش حمایت می

آذربایجان با : مصطفی اف با بیان اینکه شرایط خاص کشور روسیه فرصت تجارت را برای ایران و آذربایجان فراهم آورده است، گفت

 .کند ت آزاد امضا کرده است و بدون پرداخت مالیات، به این کشور محصول صادر میروسیه توافق تجار

تواند پل ارتباطی برای  اخیر اتحادیه اروپا با روسیه کشور آذربایجان می با توجه به روابط :در ادامه این نشست مصطفی اف گفت

  .تجارت ایران با روسیه باشد

بازرگانی وزیر جهاد به باکو سفر  سینکی قائم مقام بزودی هیئتی به ریاست آقای: ر داشتدر پایان وزیر جهاد کشاورزی ایران اظها

آذربایجان به نتایج  تجاری ایران و خواهد کرد تا در مورد جزئیات صادرات به کشور روسیه از طریق آذربایجان و همچنین ارتباطات

 .و توافقاتی برسند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٦٥٥92٠1 

 صادرات وواردات
 فودپرس 3121شهریور ماه  92چهار شنبه 

 صادرات میوه به روسیه بهترین مزیت بازرگانی ایران است 

های باغی از جمله مرکبات به روسیه بهترین  میوهفروش : تهران گفت انیاتاق بازرگو صنایع غذایی  کمیسیون کشاورزی رییس

 .مزیت بازرگانی ایران در بخش تولید داخل است

های کاالیی روسیه در حال  درخواست: ، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  در گفت شاهرخ ظهیری

 .را به روسیه صادر می کنیم بررسی است و کاالهایی که بتوانیم در داخل تولید کنیم

های  ما در داخل برای میوه. خریدند اکنون از ایران بخرند خواهند محصوالتی که قبال از اروپا می ها می طور کلی روس به: وی گفت

 .گونه کمبودی نداریم و قادر به صادرات آن به میزان زیادی هستیم باغی به خصوص مرکبات هیچ

شمال پر از مرکباتی   عید امسال و بعد از عید، انبارهای میوه: ایع غذایی اتاق بازرگانی تهران افزودرییس کمیسیون کشاورزی و صن

که چه محصوالتی را  دهد تولید ما زیاد است و نیازی از این بابت نداریم اما این این نشان می. بود که به دلیل عدم تقاضا از بین رفت

 .طور جزئی گفته شود تا در تولید داخل بررسی کنیم روسیه به دقیقا قرار است صادر کنیم باید نیازهای

 .به گفته وی آنچه تا به حال گفته شده فقط در حد جلسات بوده و هنوز وارد عمل نشده است

کنیم و به طور طبیعی  بسیاری از اقالم خواسته شده از طرف روسیه محصوالتی است که خود ما وارد می: ظهیری اظهار کرد

آبی به  کنیم و با توجه به کم بخشی از کاالهای کشاورزی مثل گندم نیز خود ما از روسیه وارد می. م آنها را تولید کنیمتوانی نمی

  .خودکفایی حذف و گندم وارد کنیم  مند هستیم سیاست توسعه کشت گندم را از برنامه وجود آمده امسال عالقه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx٦ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626001453
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE+%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE+%D8%B8%D9%87%DB%8C%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c2e2919000494dfc8e6aa92dee245b3b&Title=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 صادرات و واردات
 - 93/06/26فارس

 همکاری مشترک ایران و جمهوری آذربایجان برای صادرات به روسیه

ایران و آذربایجان با : ربایجان پل ارتباطی ایران با روسیه است گفتوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جمهوری آذ

 .توانند زمینه صادرات محصوالت کشاورزی ایران را به روسیه فراهم کنند همکاری یکدیگر می

د حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران با شاهین ، در حاشیه مراسم مالقات رسمی محموخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دو جانبه کشاورزی دو کشور در تهران برگزار   مصطفی اف وزیر صنایع و اقتصاد جمهوری آذربایجان که در راستای توسعه همکاری

اسی بین برادر و هم فرهنگ ایران است و روابط عمیق سی  جمهوری آذربایجان کشور دوست،: شد، حجتی در جمع خبرنگاران گفت

 .دو کشور برقرار است

توانیم با یکدیگر داشته  زیادی می  روز به روز روابط بین دو کشور در حال توسعه است و ما در بخش کشاورزی همکاری: وی افزود

 .باشیم

تواند  کشاورزی در بخش بازرگانی محصوالت کشاورزی این کشور به عنوان رابط و پلی می  عالوه بر همکاری: حجتی تصریح کرد

 .بین ایران و روسیه قرار گیرد، زیرا این کشور روابط خوبی با روسیه دارد

ها را فراهم  رود و در آنجا زمینه همکاری به زودی هیاتی به سرپرستی یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی به باکو می: وی افزود

 .آورد می

 .نویس شده است ای بین دو کشور پیش نامه ه و موافقتدر زمینه دامپزشکی هم کارهایی انجام شد: حجتی تصریح کرد

های ایران  ملت: در ادامه شاهین مصطفی اف وزیر صنایع و اقتصاد جمهوری آذربایجان با ابراز خرسندی از روابط بین دو کشور گفت

 .مای های بسیاری با یکدیگر همکاری داشته و آذربایجان پیوندهای تاریخی با هم دارند و ما در زمینه

در راستای پروتکل اجالس کمیسیون : ها و ظرفیت اول ما با ایران است، افزود کشاورزی جز اولویت  وی با بیان اینکه همکاری

 .ایم ایم و یادداشت تفاهمی هم در زمینه دامپزشکی داشته مشترک و ایجاد کارگروه مشترک با ایران به توافقاتی رسیده

ایم که هیاتی از نمایندگان وزارت کشاورزی ایران به باکو سفر کنند و در آنجا  وافق کردههمچنین با ایران ت: وی اظهار داشت

 .های مختلف و کشاورزی دور هم جمع شوند و به تبادل نظرات با یکدیگر برای فعالیت بپردازند های مختلف در زمینه شرکت

های آذربایجانی تجارب بسیاری در زمینه صادرات  ما به فکر صادرات به کشور ثالث هستیم و شرکت: مصطفی اف اظهار داشت

 .دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٦٥٥919٧ 

 صادرات و واردات
 - 93/06/31فارس

 جدول+های آماده صادرات به روسیه فهرست میوه

ایران آمادگی صادرات انواع میوه و مرکبات را با ظرفیتی بیش از : حادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفترئیس ات

 .هزار تن به روسیه دارد 2

وگو با فارس با  در گفت رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

فروت، پرتقال  گریپ ایران آمادگی دارد محصوالتی از قبیل: بیان آمادگی برای صادرات محصوالت کشاورزی به کشور روسیه گفت

زمینی  ای، انگور، انار، ملون، سیب درختی ، انواع سبزی و صیفی و محصوالت گلخانه جنوب، لیموشیرین، نارنگی شمال، کیوی، سیب

 .کشور روسیه صادر کندو پیاز را به 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626001387
http://www.farsnews.com/
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هایی مانند هلو، شلیل، شفتالو و زردآلو به پایان رسیده  با توجه به اینکه فصل تولید میوه: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود

 .شود که اقالم زیر با تناژهای ذکر شده قابلیت صادرات به روسیه را داشته باشد بینی می است پیش

آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه این کشور نیز واردات محصوالت کشاورزی از آمریکا و اروپا را به مدت با تحریم : به گزارش فارس

 .یکسال ممنوع کرد

اعالم ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی از کشورهای اروپایی فرصت خوبی را برای کشورهای منطقه و ایران برای صادرات 

 .ه استمحصوالت خود به این کشور ایجاد کرد

 .اخیرا پوتین رئیس جمهور روسیه از ایران به عنوان کشوری برای واردات محصوالت کشاورزی یاد کرده بود

روی صادرات را برطرف  همچنین یک گروه اقتصادی هفته گذشته از روسیه به ایران آمده بودند تا موانع پیش "براساس این گزارش

 .لید بزنندو اقدام برای صادرات محصوالت کشاورزی را ک
  

 (تن)آمادگی برای صادرات  نوع محصول ردیف

 هزار تن 9٥٥ فورت گریپ 9

 هزار تن 9٥٥ پرتقال جنوب 4

 هزار تن9٥٥ لیمو شیرین 1

 هزار تن ٠٥ - ٦٥ نارنگی شمال 2

 هزار تن ٠٥ لمون ٠

 هزار تن 94٥ - 91٥ کیوی ٦

 هزار تن ٠٥٥ سیب درختی ٧

 هزار تن 1٠٥ - 2٥٥ انگور 9

 هزار تن 4٥٥ انار 3

 هزار تن 4٠٥ ای سبزی و صیفی و محصوالت گلخانه 9٥

 هزار تن 4٥٥ زمینی سیب 99

 هزار تن 9٠٥ پیاز 94

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦19٥٥9٦11 

 

 تصادرات و واردا
 ایسنا - 3121شهریور  92شنبه  سه

  شود میلیون تن محصوالت کشاورزی به کشور وارد می 22
  .شود کشاورزی به کشور وارد می میلیون تن محصوالت 44ساالنه : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930631001633
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لرستان، با انتقاد از اینکه متأسفانه بیشتر کشاورزان برای تأمین  منطقه( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران بهرام بیرانوند در گفت

این سبک و سیاق به  های مرغوب کشاورزی با در صورتی که زمین: کنند، اضافه کرد های کشاورزی می فروش زمین معیشت خود اقدام به

  .شویم  ت محصوالت غذایی وابسته میبه واردا فروش برسند قطعاً وابستگی ما در تأمین غذا و قوت مردم افزایش و

  .استفاده شود نیاز است کشاورزان در این باره حمایت و از منابع صندوق توسعه ملی: وی ادامه داد

شود و متأسفانه این  دامداری به کشور وارد می میلیون تن محصوالت کشاورزی و 44ساالنه : نماینده مردم بروجرد در مجلس اظهار کرد

  .خواهد بود دناک برای دولت و مملکتای در فاجعه

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦4٠92334/44 

 

 صادرات و واردات
 آیانا- 3121شهریور  1۳, یکشنبه

 ها راه یافت  ها و اماراتی هزار رأس گوسفند ایرانی، به سفره کویتی 0۳

هزار رأس گوسفند به کشور کویت و امارات صادر شده که با توجه به استقبال آنها، این روند همچنان ادامه  0۳تاکنون 

 . دارد

با اعالم این خبر ( ایانا)معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود که در این راستا کشورهای کویت و امارات،  های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می مهصادرات گوسفند و مرغ از برنا: گفت

 .مشتریان ویژه و پرطرفدار گوشت ایرانی هستند

هزار رأس گوسفند به کشور کویت و امارات صادر شده است که هر  2٠در عرض دو هفته گذشته، تعداد : الدین جاویدی افزود جمال

 .شود فزوده میروز نیز بر این تعداد ا

های خوزستان، بوشهر و کرمانشاه پیشتاز صادرات گوسفند زنده هستند که پس از طی مراحله قرنطینه،  استان: وی خاطرنشان کرد

 .شود صادرات به کشورهای فوق انجام می

 .رأس گوسفند تاکنون از بوشهر صادر شده و همچنان ادامه دارد ٦14چهارهزار و : جاویدی ادامه داد

 شود ردات تنها در مواقع خاص انجام میوا 

صادرات در دستور کار است : های پروتئینی تصریح کرد معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور درباره واردات فرآورده

 .شود و برای واردات به جز مواقع خاص، فکر نمی

تا  4٥از کشور ارمنستان واردات گوشت گوسفند تنها در حد در حال حاضر از کشور برزیل واردات گوشت گوساله و : وی یادآور شد

 .شود تن برای تنظیم بازار انجام می 2٥

سازمان دامپزشکی کشور فکری برای واردات گوشت از این کشور : جاویدی درباره ارتباط با جمهوری آذربایجان نیز تأکید کرد

 .ندارد

ولید، از این پس برای صادرات محصوالت پروتئینی از قبیل گوشت مرغ و با توجه به وضعیت مناسب ت: وی در پایان اظهار داشت

 ./شود ریزی می گوسفند برنامه

tiyoor/item/-http://www.iana.ir/daamo93٠34-9.html 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/93062514992/22
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 عسل

 آیانا- 3121شهریور  1۳, یکشنبه

 دلیل وزش بادهای شدید در ورامین  تولید کندوها بهدرصدی  ۳۳کاهش 

 .اش ابراز خشنودی و رضایت کرد هکتاری ۳۳زنبوردار ورامینی از درآمد کشاورزی در زمین 

کندو  1٥٥با بیان اینکه در حال حاضر ( ایانا)آباد ورامین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  زنبوردار روستای شمس 

دلیل وزش بادهای شدید، به کندوها آسیب وارد شده  کیلوگرم عسل تولید شد و امسال به 9٠سال گذشته از هر کندو : فتداریم، گ

 .ها کندو را نشناسند و این مسئله موجب شد تاکنون از هر کندو، هفت کیلوگرم عسل برداشت شود و باعث شد ملکه

هزار تومان فروختیم و در ورامین  9٠ی، هر کیلوگرم عسل را به قیمت دلیل کیفت باالی عسل تولید به: داریوش مقدادی افزود

 .شد هزار تومان فروخته می 1٥کیلویی 

هکتار به  9٥از این میزان : شود، خاطرنشان کرد اش انواع محصوالت کشاورزی تولید می هکتاری ٠٥وی با اشاره به اینکه در زمین 

 .شود ا هفت تن برداشت میکشت گندم اختصاص دارد که از هر هکتار پنج ت

میلیون تومان  9٥9میلیون تومان و امسال  93٥آباد ورامین در این باره با بیان اینکه سال گذشته  این تولیدکننده روستای شمس

ی خرند و در ورامین کیلوی تومان می 1٥٥این در حالی است که دالالن محصول خیار را از ما کیلویی : خیار فروخته است، ادامه داد

 .فروشند تومان می ٠٥٥هزار و  یک

دولت باید از کشاورزان بیشتر حمایت کند تا تولید آنها : مقدادی با بیان اینکه درآمدش از فعالیت کشاورزی خوب است، تصریح کرد

پاشی  سم طور مثال سال گذشته در نتیجه راهنمایی مروجان جهاد کشاورزی در زمینه اصالح بذر، زمان کوددهی، افزایش یابد، به

 .پاشی سن گندم از هر هکتار هشت تن گندم برداشت کردم علف هرز و سم

دولت می تواند : ها را کم نماید، افزود ها را قطع کند، دست کم تعداد واسطه وی با بیان این که وقتی دولت نمی تواند دست واسطه

 .اختصاص دهدضمن حمایت از محصول تولیدکننده، خرید تضمینی را به سایر محصوالت هم 

مقدادی از دولت خواست تا جهت ساماندهی نظام تولید و توزیع در اسرع وقت و بر اساس مناطق مختلف کشور الگوی کشت الزم 

 ./را تعیین کند

tiyoor/item/-http://www.iana.ir/daamo93٠99-9.html 

 

 عسل
 خبرنگاران جوان - 3121شهریور  92: تاریخ

 شود اندازی می آزمایشگاه کنترل کیفی عسل در صورت تامین اعتبار سال آینده راه

آزمایشگاه کنترل کیفیت عسل که ساختمان آن در کرج خریداری شده در صورت تامین اعتبار و برای خریداری و : حیدری گفت

 .شود میتجهیز کردن آن سال آینده راه اندازی 

و رطوبت محصول   در این آزمایشگاه میزان قند، سم: اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفرامرز حیدری در گفتگو با 

 . شود تا ما در آینده شاهد وضعیت بهتر تولید باشیم های روز اروپار اندازه گیری می عسل مطابق با استاندارد

در این جلسه قرار شد : داران کشور در سازمان تعاون روستایی کشور برگزار شد تصریح کردحیدری در خصوص جلسه ای که زنبور 

ها در اختیار تولید کنندگان زنبور عسل  ها و شهرستان با کمک صندوق حمایت از توسعه ی زنبور عسل کشور مراکزی در استان

 . قرار داده شود تا محصوالت ارگانیک خود را عرضه کنند

های جهانی برای این که زنبور عسل گرسنه نماند  طبق استاندار: یزان شکر استفاده در عسل تولیدی کشور گفتوی در خصوص م

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19588-1.html
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 . شود کیلو گرم دیگر در فصل پاییز به زنبور ها شکر داده می ٠کیلو در فصل بهار و  ٠

اند و هم چنین  ا اغلب تاریخ مصرف گذشتهه متاسفانه این سم: ها اضافه کرد ی مصرف هم برای کنترل جمعیت زنبور حیدری درباره 

 .شود که ما شاهد کاهش کیفیت عسل طبیعی در کشور هستیم های الزم دراین زمینه به کشاورزان داده نمی آموزش

http://www.yjc.ir/fa/news/23929٥4 

 

 گوشت قرمز

 اناآی- 3121شهریور  92, دوشنبه

 های کشور  میلیون رأسی دام 9۳ریزی برای کاهش  برنامه

 9۳سال باید  9۳ای که برای حفظ مراتع در حال اجرا است، طی  با توجه به مازاد تولید گوشت قرمز در کشور و برنامه

 .میلیون رأس دام کاهش یابد که صادرات تنها راه مؤثر برای این برنامه است

امسال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)د کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون امور دام وزارت جها 

ها  آبی و خشکسالی بودند، صادرات دام ویژه در مناطقی که دچار استرس، کم های سبک و سنگین به دلیل انباشتگی تولید در دام به

 .در دستور کار قرار گرفت

رو بودند که در این راستا  های شدیدی روبه های سمنان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی امسال با تنش ناستا: حسن رکنی افزود

اند، این فرصت باعث  ای به بره و گوسفند ایرانی داشته های مازاد آنها صادر شد و از آنجا که برخی کشورهای همسایه تعصب ویژه دام

 .شد که سود مناسبی عاید دامداران شود

میلیون رأس گوسفند در کشور وجود دارد که برنامه صادراتی، به یک درصد این  ٠٥در حال حاضر حدود : رنشان کردوی خاط

 .رسد تعداد نیز نمی

 شود صادرات دام باعث افزایش انگیزه تولید می 

شت نداریم و مباحث فشاری در بخش تولید داخل و استحصال گو: معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

تواند عامل  وجود خواهد آورد؛ در غیر این صورت، انباشتگی تولید می صادراتی، شکوفایی و انگیزه بیشتری را برای بخش دام به

 .ای برای افزایش تولید باشد محدودکننده

اند، کاهش یابد  را سنگین کرده هایی که ظرفیت مراتع بینی شده که برخی دام بر اساس قانون پنجم توسعه پیش: رکنی تصریح کرد

 .میلیون رأس کاهش پیدا کند 9٥سال بیش از  9٥که در برنامه داریم طی 

 .ها در کشور صادرات است تا فشار کمتری به مراتع وارد شود های تعدیل تعداد دام یکی از راه: وی یادآور شد

ای  برنامه صادراتی به اندازه: بیشتری دام سبک در کشور تأکید کردرکنی درباره نزدیکی نزدیکی اعیاد قربان و غدیر و نیاز به تعداد 

 .وجود آورد نیست که کمبودی برای مصرف داخل به

 .های پرمصرف وجود ندارد در حال حاضر مازاد تولید وجود دارد و مشکلی در ماه: وی اظهار داشت

ای وارد نکند، ادامه خواهیم داد که این مسئله عالوه بر  خل لطمههای صادراتی را تا جایی که به تولید دا برنامه: رکنی در پایان گفت

 ./کند، در تولید ثروت و ارزآوری برای کشور نیز مؤثر است سودی که عاید تولیدکنندگان می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠44-9.html 

http://www.yjc.ir/fa/news/4984102
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19522-1.html
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 ندمگ

 آیانا- 3121شهریور  92, شنبه

 اعالم نرخ تضمینی گندم، آزمون دولت برای حمایت از کشاورزی 

تقریبا تمام . آموزان اختصاص یافته است حال و هوای کشور در روزهای اخیر، تنها به فضای مدارس و شروع فصل تحصیلی دانش

اما همگی در این میان، . گویند های گوناگون سخن می ها و شهریه رسهاند و از کم و کیف باز شدن مد ها به این امر پرداخته رسانه

هزار سال قدمت دارد، بر 2فلسفه این جشن که بیش از . ایم ترین و ارزشمندترین جشن باستانی خود را فراموش کرده شاید مهم

 تر از زراعت و کشاورزی؟ ی بزرگهایی است که به ما ارزانی داشته است و چه نعمت اصل سپاسگزاری از خداوند به خاطر نعمت

 سال زراعی یا سال تحصیلی؟ 

امروز نه تنها . کردند شد و مردم به همین دلیل جشن و پایکوبی می این جشن به مناسبت آغاز سال زراعی در فصل پاییز برپا می

امروز، سال زراعی . خبر داردبه فراموشی سپرده شده، بلکه کمتر کسی از مردم شهرنشین، از سال زراعی و دوره آن « مهرگان»

شناسند؛ این در حالی است که محصوالت همین بخش، روزی  جای خودش را به سال تحصیلی داده و کودکان ما کشاورزی را نمی

 .کند سه بار سفره مردم را رنگین می

کند  گیری می تضمینی تصمیم گذشته از اینها گویا دولت هم نزدیک شدن به سال زراعی را فراموش کرده و موقعی برای نرخ خرید

هایی که برای کشت گندم در نظر گرفته شده، معموال در اوایل مهرماه برای  زمین. که دست کشاورز برای انتخاب، کامال بسته است

 .کند گیری می شوند و در این زمان است که کشاورز نسبت به نوع کشت خود تصمیم کشت آماده می

رغم  موقع قیمت خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبت بیشتری برای تولید نشان دادند و به در سال گذشته به دلیل اعالم به

میلیون تن از کشاورزان ٧از این مقدار . میلیون تن افزایش یافت9٥کاهش منابع آبی و مشکالت ناشی از آن، تولید کشور به بیش از 

 .ایع و غیره به مصرف رسیدها، صن های دیگری مانند مرغداری خریداری و مابقی نیز در بخش

 حمایت از تولید؛ از شعار تا عمل 

های دولت برای حمایت از تولید، اما هنوز این نرخ از طرف نهادهای مربوط اعالم نشده و کشاورزان  در سال جاری با توجه به وعده

بنابراین بهترین . ن شهریورماه اعالم شوداین درحالی است که قرار بود نرخ مورد نظر تا پیش از پایا. برای کشت و کار مردد هستند

شود؛ البته به شرطی که  زمان تعیین قیمت، همین چند روز آینده است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، شعار حمایت از تولید عملی می

 .قیمت آن هم منطقی باشد

که تقریبا به موقع ( هرکیلوگرم گندمبرای  9٥9٥تا  9٥٠٥)در حالی که برخی کارشناسان عقیده دارند نرخ تعیین شده پارسال 

یکی از . دهد اعالم شد، منطقی و قابل قبول بود اما بسیاری از کشاورزان معتقدند نرخ اعالم شده کفاف مخارج زندگی را نمی

 تومان نسبت به سال قبل از آن افزایش4٠٥تا  4٥٥اگرچه آخرین نرخ اعالم شده حدود »: گوید کشاورزان منطقه کرمانشاه می

 «.یافت و همین رغبت کشاورزان را برای کشت گندم باال برد اما باز هم این قیمت جوابگوی ما نیست

 به خواست کشاورزان احترام بگذارید 

ای ندارد  سال اخیر تقریبا این نرخ زمانی اعالم شده که مدت زیادی از زمان کشت گذشته و در عمل، کشاورز چاره9٠متاسفانه در 

های مربوط با مسئوالن  نگاری تشکل اما خواست کشاورزان چیز دیگری است؛ نامه. اند در پیش پایش گذاشته جز قبول راهی که

 .دولتی برای اعالم به موقع نرخ خرید گندم گویای همین مطلب است
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ما »: افزاید ت، میاکنون قیمت یک کیلوگرم کود شیمیایی تقریبا با یک کیلوگرم گندم برابر اس ایرج کاشفی با اشاره به اینکه هم

های دیگری به جز زمین خودمان  به همین دلیل مجبوریم زمین. ای درآمد داریم که از گرسنگی نمیریم پا به اندازه کاران خرده گندم

 «.را اجاره کنیم و در آن محصوالت دیگری بکاریم بلکه درآمدمان افزایش یابد

مطمئنا »: کند قصرشیرین فعالیت دارد، در ارتباط با کشت گندم اظهار می غالمرضا امیری، یکی دیگر از کشاورزانی که در منطقه

به عنوان مثال اگر کشاورز ببیند سود . سطح زیر کشت گندم برای هر سال به مقدار و زمان تعیین نرخ تضمینی بستگی دارد

هکتار، در صورت ٠ا بدهد، به جای های افزایش یافته ر بیشتری نسبت به سال گذشته نصیبش خواهد شد به طوری که کفاف هزینه

 «.تن محصول بیشتر تولید خواهد کرد٠کند و  هکتار کشت می٧امکان 

تومان افزایش نرخ خرید گندم برای هر کیلوگرم، یک میلیون تومان در سطح کالن، در واردات 9٥٥وی معتقد است که به ازای هر 

است دولت عالوه بر اعالم به موقع، قیمت آن را طوری تعیین کند که بنابراین بهتر . شود جویی می این محصول استراتژیک صرفه

رود، دردی از کشاورز  تومان باالتر می٠٥شود اما نرخ گندم  برابر می9٥های جاری  اینکه هزینه. ها را نیز بکند جبران افزایش هزینه

 .دوا نخواهد کرد

تومان  1٥٥تا هزار و  4٥٥رسد نرخ تضمینی امسال باید حدود هزار و  طبق برآوردی که از فعاالن این حوزه به عمل آمد، به نظر می

بر این اساس اگر کشت محصول استراتژیکی مانند گندم برای دولت مهم است و سعی دارد کشور را . برای هر کیلوگرم گندم باشد

صورت کشاورزی که اختیار زمین خود را  در غیر این. در تولید آن خودکفا کند، باید دو مقوله زمان و قیمت را مد نظر داشته باشد

بنابراین باید منتظر بود و دید که . خواهد و هم زحمت کمتر آورد که هم آب کمتری می دارد، به جای گندم، به کشت جو روی می

 جشن مهرگان کشاورزان در سال زراعی جدید با نرخ تضمینی گندم برپا خواهد شد یا نه؟

http://www.iana.ir/archive/item/93٠٧٠-9.html 

 
 

 
 گندم

 آیانا- 3121شهریور  92, چهارشنبه

 ای گندم با حضور وزیر جهاد کشاورزی  ابالغ دستورالعمل تغذیه

ی، مدیران و مسئوالن ای گندم با حضور وزیر جهاد کشاورز ای، نسخه جدید دستورالعمل تغذیه هفته آینده در جلسه

 .شود ستادی ابالغ می

با اعالم این ( ایانا)مشاور معاون وزیر در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تفاده از کودها به های فنی اس در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح برای هشت محصول استراتژیک، دستورالعمل: خبر گفت

 .مرحله اجرا رسید

شده برای هشت محصولی که در برنامه اقتصاد مقاومتی عنوان شده است، برای اظهار  های تهیه دستورالعمل: سعید سعادت افزود

مشکل  آوری شده و در صورت بی نظر نهایی به دفاتر تخصصی فرستاده شده است و تا پایان هفته جاری، قرار است نظرات جمع

 .بودن، ابالغ استانی شود

شود  ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مدیران ستادی و استانی این وزارتخانه برگزار می در هفته آینده، جلسه: وی خاطرنشان کرد

 .شده رونمایی و ابالغ خواهد شد صورت چاپ که دستورالعمل گندم به

 زودی های هفت محصول اقتصاد مقاومتی ب ابالغ دستورالعمل تغذیه 

http://www.iana.ir/archive/item/19575-1.html
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هفت محصول باقیمانده که در برنامه اقتصاد مقاومتی عنوان : مشاور معاون وزیر در ساماندهی کود و بهبود تغذیه گیاهان ادامه داد

زودی به مرحله اصالح نهایی خواهد رسید و سپس  ای، روغن، پنبه و شکر به ای، ذرت دانه شده از قبیل جو، برنج، محصوالت علوفه

 .شود یاعالم استانی م

روز شده و مصرف انواع کودها، مقدار و نوع  ای گیاهان مختلف بر اساس ابالغیه جدید به های تغذیه دستورالعمل: سعادت تصریح کرد

 .آنها و همچنین تأثیرگذاری در شرایط مختلف در آن قید شده است

اما نسخه جدید آن با توجه به شرایط فعلی آب و  ایم، های گذشته نیز دستورالعمل تغذیه گیاهان را داشته در سال: وی یادآور شد

 .های کشور تنظیم شده است هوایی و خاک

آوری و بررسی  شده وجود داشت، در مؤسسه تحقیقات خاک و آب جمع های ابالغ اگر نظری در دستورالعمل: سعادت تأکید کرد

 .شود و در نهایت به بخش کشاورزی اعالم خواهد شد کارشناسی می

های  زودی دستورالعمل از آنجا که کشت پاییزه نزدیک است، برای گندم هفته آینده و برای سایر محصوالت به: داشتوی اظهار 

 ./شود جدید ابالغ می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠29-9.html 

 

 ماشین آالت

 آیانا- 3121شهریور  1۳, یکشنبه

 درصدی کشت پاییزه در سال جاری  ۷۳پتانسیل مکانیزاسیون  

درصد عملیات کشت را  ۷۳شود  بینی می ادوات مکانیزه برای انجام کشت پاییزه در سال جاری مهیا است و پیش

 .پوشش دهد

همزمان با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ن رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا 

 .آالت و ادوات موردنیاز برای این بخش انجام شده و مشکل خاصی وجود ندارد آغاز کشت پاییزه در کشور، تأمین ماشین

یز هزار دستگاه کمباین برداشت تجه 9٠هزار دستگاه تراکتور و حدود  2٥٥در کشت پاییزه امسال حدود : کامبیز عباسی افزود

 .شدند

 .درصد مزارع با بذرکارهای مکانیزه مهیا شده است ٧٥در حوزه بذرکاری قابلیت کشت : وی خاطرنشان کرد

درصد مزارع در کشت پاییزه امسال در قالب کشاورزی حفاظتی کشت شود که  99بینی کرد که حداقل  عباسی پیش

 .هد بودساله مکانیزاسیون خوا 94های فوق مطابق طرح جامع  ریزی برنامه

 .های مکانیزه آماده شده است پاش درصد برای شروع فصل کشت پاییزه توسط سم 3٠پاشی مزارع،  در حوزه سم: وی ادامه داد

در کشت پاییزه امسال، مشکلی از لحاظ استفاده از ادوات مکانیزه وجود ندارد و امید : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون تصریح کرد

درصد عملیات کشت  ٦٥صورت مکانیزه انجام شود؛ این در حالی است که در سال گذشته  پاییزه بهدرصد کشت  ٧٥رود که  می

 .صورت مکانیزه انجام شد توسط بذرکارها به

درصد اعتبارات در حال جذب است  4٥تا  9٥های کشور،  در برخی استان: عباسی درباره اعتبارات خط مکانیزاسیون نیز یادآور شد

 .که جذب اعتبارات مکانیزاسیون در چند ماه آینده از سرعت چشمگیری برخوردار شود شود بینی می و پیش

 .های مربوط به مکانیزاسیون آماده شده است و به لحاظ پرداخت، هیچ مشکلی وجود ندارد پرونده: وی تأکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19548-1.html


 3931شهریور  چهارماهم اخبار کشاورزی  هفته  (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

95 
 

 ./رد ریالی مکانیزاسیون جذب بخش شودعباسی در پایان اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری، کل اعتبار هشت هزار میلیا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٦٥٥-9.html 

 مرکبات

 - 93/06/30فارس

 هزار هکتار از باغات لیموترش جنوب کشور به دنبال رشد آفت جاروک 9۷حذف 

به دلیل شیوع آفت جاروک لیموترش در : تات با تاکید بر حذف سموم در بخش کشاورزی، گفترئیس سازمان حفظ نبا

 .هزار هکتار از باغات لیمو ترش جنوب کشور حذف شده است 9۷جنوب کشور، تاکنون 

جهانی  به گزارش خبرنگار جامعه فارس، محمد علی باغستانی امروز در مراسم بیست و هفتمین سالگرد پروتکل مونترال و روز

های سازمان حفظ نباتات حذف سموم  یکی از مأموریت: اوزون که در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهارداشت

 .تواند نقطه مشترک همکاری میان سازمان محیط زیست و سازمان حفظ نباتات باشد است که می

برای : رل و پیشگیری از رشد آفات در داخل کشور دارد، گفترئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه قرنطینه نقش مهمی در کنت

هزار  1٥٥تا  4٥٥وارد کشور شد و تاکنون برای کنترل آن  ٠٥خوار اشاره کرد که این آفت از دهه  توان به آفت کرم ساقه مثال می

 .تن سم شیمیایی مصرف شده است

کن کردن آن تا حدودی  شود ریشه وقتی آفتی وارد کشور می: داشتوی با بیان اینکه امروز همچنان درگیر این آفت هستیم، ابراز 

 .محال است

ها،  در کنار این فعالیت: باغستانی در ادامه با اعالم اینکه در قرنطینه نیز مشکالت زیادی برای کنترل آفات وجود دارد، اظهارداشت

 .شود ها و آفات می آید که موجب افزایش بیماری بحث تغییر اقلیم پیش می

توان به بیماری جاروک لیموترش در جنوب کشور اشاره کرد که  به عنوان نمونه می: رئیس سازمان حفظ نباتات خاطرنشان کرد

 .تنها راه کنترل آن امحاء درخت بیمار و مبتال به این ویروس است

 .اند ویروس حذف شدههزار هکتار از باغات لیمو ترش جنوب کشور به دلیل کنترل این  9٧تاکنون : وی خاطرنشان کرد

به گفته باغستانی، تغییر اقلیم و افزایش درجه دما و خشکی باعث افزایش شیوع حشرات ناقل بیماری و ویروس در کشور و دنیا 

 .شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=٥٥٥٥٧4٥9131٥٦1 

 

 مرکبات
 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

 شود  ستاد تنظیم بازار برای مرکبات فردا دوشنبه برگزار می:

ستاد تنظیم بازار برای بررسی وضعیت تولید مرکبات و اتخاد تصمیمات الزم جهت تنظیم بازار این محصول، در وزارت 

 .دهد جهاد کشاورزی تشکیل جلسه می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19600-1.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000720
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برای : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ه باغداران مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل اتحادی 

ای در وزارت جهاد کشاورزی  جلسه( فردا)بررسی وضعیت تولید مرکبات در سال جاری و تنظیم بازار این محصول، روز دوشنبه 

 .شود ل میگیری برای بازار شب عید تشکی منظور تصمیم به

های مختلف کشور تهیه شده است و در  بینی تولید انواع مرکبات در استان تمام اطالعات مربوط به پیش: محمدرضا شعبانی افزود

 .های درستی برای تنظیم بازار گرفته شود گیری گیرد تا تصمیم جلسه این هفته در اختیار مسئوالن قرار می

شود  درصد نیاز شب عید در استان مازندران تولید می 3٥تقال تامسون تولیدی کشور و درصد از پر 3٥حدود : وی خاطرنشان کرد

 .که سرمای امسال بر میزان تولید تأثیر گذاشته است

اما وضعیت تولید نارنگی امسال بسیار مناسب است و از اوایل مهرماه به بازار مصرف : مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد

 .شود عرضه می

رس و دیررس تهیه شده که جزئیات آن در اختیار  رس، میان طور دقیق به سه شکل پیش تولید نارنگی به: شعبانی تصریح کرد

 .گیرد مسئوالن ستاد تنظیم بازار قرار می

ل بر قیمت شود که وضعیت و میزان تولید این محصو درصد مرکبات تولیدی کشور در استان مازندران تولید می ٠٥: وی یادآور شد

 .کند ها تأثیرگذار است، به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را با جدیت خاصی پیگیری می سایر میوه

ها درباره میزان مرکبات و تصمیمات اتخاذی کارگروه تنظیم بازار، ابتدای هفته  بندی با انجام جمع: شعبانی در پایان تأکید کرد

 .شود ارگروه و میزان تولید این محصول اعالم میآینده تصمیمات اتخاذی این ک

طوری که صندوق  گفتنی است، در سال گذشته سرما باعث از بین بردن بخشی از محصول درختان مرکبات در شمال کشور شد به

رارداد میلیارد تومان به کشاورزان شمال و شمال غرب که با بیمه ق 9٥بیمه محصوالت کشاورزی برای جبران خسارت کشاورزان 

 ./اند، پرداخت کرد داشته

http://www.iana.ir/tashakkol/item/93233-9.html 

 متفرقه

 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

 های غذایی  درخواست وزارت بهداشت از خطوط حمل و نقل مسافری برای اصالح بسته

ربط خواستار حرکت فرهنگی برای تأمین سالمت  ها و سازمان ذی ای به مسئوالن دستگاه بهداشت طی نامهوزارت 

 .مردم شد

ای به معاونت امور  ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی نامه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

منظور همراهی با اهداف کالن سالمت جامعه و  سالمی درخواست کرده است که بهرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد ا مطبوعاتی و اطالع

پیشگیری از سوءاستفاده برخی از سودجویان، طی یک حرکت فرهنگی همراه کمپین ایجاد شده برای سالمت مردم، کلیه 

ایی پرچرب و با نمک باال های غذ رسان به سالمت مانند فراورده مطبوعات و نشریات کشور از چاپ تبلیغات کاالهای آسیب

 .خودداری کنند

ها  عنوان یکی از سه علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی انسان های قلبی عروقی به بر اساس اعالم وزارت بهداشت در حال حاضر بیماری

لذا . کنند ا میها و مرگ ناشی از آن، نقش اصلی را ایف ها و نمک در ایجاد این بیماری در سراسر جهان مطرح است و مصرف چربی

 .ای این وزارتخانه، کاهش مصرف چربی و نمک در رژیم غذایی مردم است های تغذیه یکی از اهداف برنامه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/19499-1.html
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های غذایی  دلیل توزیع لبنیات پرچرب در بسته این گزارش حاکی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین به

ای به  ان با سفر استانی هیئت دولت به خراسان رضوی مشاهده شده بود، طی نامهمسافران در یکی از خطوط هواپیمایی که همزم

های غذایی خود با حذف مواد  مسئوالن وزارت راه و شهرسازی از آنان نیز خواسته است خطوط حمل و نقل مسافری با اصالح بسته

 ./رسان به سالمت مردم به سمت تأمین مواد غذایی سالم حرکت کنند غذایی آسیب

http://www.iana.ir/food/item/93٠91-9.html 

 

 متفرقه
 فودپرس 3121شهریور ماه  92دو شنبه 

 سفره ایرانیان چقدر کوچک شد؟

 1کم  از دیروز باشد اما این آرزو دست خواهند روز و روزگار ایرانیان هر روز بهتر نگاران نیز مثل هر ایرانی دلسوز دیگری می روزنامه

 .شود ساله است که جز به حسرت منجر نمی

دهد، در حالی که هر خانواده  های مصرفی خانوارها نشان می به گزارش افکارنیوز، آمارهای ارایه شده از طرف بانک مرکزی از هزینه

 9139های  ها هزینه داشته است، این رقم در سال شامیدنیها و آ میلیون ریال برای خوراکی 21رقمی معادل  913٥ایرانی در سال 

 .میلیون ریال شده است 1٧میلیون ریال و  13به ترتیب  9134و 

رقمی  9134درصد و در سال  3رقمی نزدیک به  9139دهد هر خانواده ایرانی در سال  یک محاسبه ساده انجام شده نشان می

نفر فرض کنیم هر نفر 2اگر هر خانوار ایرانی را به طور متوسط . اند ر خوراک خریدهدرصد نسبت به سال پیش از آن کمت ٦.٦معادل 

ها هزینه کرده  ها و آشامیدنی هزار تومان در هر ماه برای خوراکی 9٥هزار تومان یعنی کمتر از  3٥٥حدود  9134ایرانی در سال 

 .است

هزار تومان برای هر نفر بوده است،  99٥برای هر خانواده و میلیون ریال  22معادل  913٥با توجه به اینکه این رقم در سال 

ها هزینه  ها و آشامیدنی برای خوراکی 3٥درصد کمتر از سال  41رقمی معادل  9134توان محاسبه کرد که هر نفر ایرانی در سال  می

 .کرده است

مان و خرید اثاث، لوازم و خدمات ها در خرید پوشاک و کفش، بهداشت و در درصدی سفره مردم در این سال 4٠کوچک شدن 

 9139درصد نسبت به  4٦رقمی معادل  9134های ایرانی در سال  به طوری که خانواده. مورد استفاده در خانه نیز رسیده است

 .اند درصد نیز کمتر به خرید اثاث خانه اختصاص داده 93اند و  کمتر پوشاک خریده

 .دهد را نشان می 9134تا  913٥های مصرفی خانوارهای ایرانی در سال  هزینهآمار ارایه شده توسط بانک مرکزی تغییر در 

http://www.iana.ir/food/item/19513-1.html
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 متفرقه
 فودپرس 3121شهریور ماه  92شنبه 

 نماد روز جهانی گردشگری در ایران« گل زعفران«

را با استناد به همبستگی، رویش و توسعه  زعفرانان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نماد گل معاون گردشگری سازم

 .مهر ماه، معرفی کرد ٠در این طرح به عنوان نشان مراسم روز گرامیداشت جهانی گردشگری در تاریخ 

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، مرتضی رحمانی موحد در نشست با نمایندگان ارگان های دولتی و بخش خصوصی در جلسه 

گل زعفران با دارا بودن : معرفی کمپین تبلیغاتی روز جهانی گردشگری از سمبل گل زعفران به عنوان نماد این روز یاد کرد و گفت

غاتی ذاتی آن شامل هم افزایی، رویش، مفرح بودن و تجمیع ظرفیت های بالقوه، به عنوان نشان شناخته شده از سوی پیام های تبلی

 .کلیه اقشار جامعه توسط کمپین تبلیغاتی گرامیداشت روز جهانی گردشگری انتخاب و رونمایی می شود

در بسترهای رسانه ای مختلف سبب وحدت نگاه « ادوست گردشگر، دوست فرد»وی با بیان اینکه کمپین تبلیغاتی با عنوان 

در برنامه ریزی ویژه گرامیداشت روز جهانی گردشگری تالش شده است تا : فرابخشی به صنعت گردشگری کشور خواهد شد؛ گفت

با این صنعت بر تقویت نگاه فرابخشی در کشور، تاکید شود؛ از این رو شعار و نشان مورد نظر هر دو با محوریت بر وحدت و دوستی 

 .انتخاب شده است

رحمانی موحد با بیان اینکه رسیدن به شعار سال سازمان جهانی گردشگری با رویکرد جوامع محلی نیز در محتوای این شعار نهفته 

حرکت از درون گرایی با تقویت ساختار و ایجاد اتحاد فرابخشی میان تمامی نهادهای متولی امر سبب ورود به مسیر : است؛ گفت

 .برون گرایی و حضور شایسته در عرصه بین الملل خواهد شد

معاون گردشگری در پایان خطاب به نمایندگان ارگان های فرابخشی حاضر در جلسه خواستار استفاده از نشان گل زعفران و شعار 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://foodpress.ir/sana/fgh(1).jpg
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گی هر چه بیشتر با و نیز انعکاس اتصال و همبست« دوست گردشگر، دوست فردا» گرامیداشت روز جهانی جهانگردی با عنوان 

 .خانواده بزرگ گردشگری کشور در بسترهای تبلیغاتی نهاد مربوطه شد

در جلسه مذکور معاونین و نمایندگان ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت آموزش و 

امور خارجه، سازمان صدا و سیما، سازمان مناطق پرورش، وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، وزارت 

و سایر تشکل های   آزاد، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، ستاد مرکزی راهیان نور سازمان اردویی گردشگری بسیج

  .تاثیرگذار در صنعت گردشگری کشور حضور داشتند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 

 متفرقه
 - 93/06/30فارس

 مردم نگران نباشند/ های کوچک در آسمان تهران هیچ ضرر انسانی ندارد پروانه

های کوچک در آسمان تهران هیچ ضرر  معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه پروانه

 .هایشان خواهند رفت مردم نگران نباشند و این حشرات با سرد شدن هوا به زیستگاه: رد، گفتانسانی ندا

، چند روزی است که حشرات بسیار کوچک در آسمان تهران با تراکم زیاد وجود دارد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

و خیابانی پراکنده است و این نگرانی در مردم ایجاد شده است که آیا این حشرات کوچک برایشان ضرر  و در آسمان کوچه و برزن

 دارد یا خیر؟

اینها پروانه سفید به نام : وگو با فارس گفت یحیی ابطالی معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور در گفت

است و تقریبا در همه کشورها هم وجود   ای وارد کشور شده دلیل مسایل قرنطینه دهه گذشته به 1 -4از . هستند« سفیدبالک»

 .دارد

این حشره در حالت نابالغ آفت گیاه سویا و پنبه، جالیز، : معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .ای، خیار، کدو و باغات میوه است فرنگی، بادمجان، محصوالت گلخانه گوجه

مرحله زندگی دارد که یک مرحله آن به صورت حشره کامل است و بقیه مراحل زندگی خود را به صورت  2این حشره : وی افزود

 .کند پوره و چسبیده به پشت برگ گیاهان سپری می

 .حشره در مرحله پروانه هیچ خسارتی به گیاه و انسان ندارد: وی تأکید کرد

این : ان هستند که حشرات کوچک به دستگاه تنفسی آنها وارد شود و مشکالت ایجاد کند، گفتابطالی در پاسخ به اینکه مردم نگر

 .ضرر هستند و مردم به هیچ وجه نگران نباشند آزار و بی حشرات کامال بی

جب ضعیف مکد و مو این حشره در حالت نابالغ شیره گیاهان را می: معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .از سوی دیگر احتمال دارد به صورت غیرمستقیم باعث بیماری ویروسی در گیاهان شود. شود شدن گیاه می

و هوایی و از بین رفتن دشمنان طبیعی آنها در مزارع اطراف و  وی دلیل هجوم این حشرات ریز به منطقه تهران را تغییرات آب

 .ها عنوان کرد پارک

کند زودتر  ل هوای تابستان گرم بوده و بسیاری از محصوالت میزبانی که این حشره روی آنها زندگی میامسا: ابطالی همچنین گفت

 .اند اند و به همین دلیل به داخل شهر هجوم آورده برداشت شده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=772fd5c4d5c4454eb19591bc67cdb8d3&Title=%C2%AB%DA%AF%D9%84%20%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%C2%BB%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.farsnews.com/
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های خود خواهند رفت و مردم به هیچ عنوان  با خنک شدن هوا در فصل پاییز این حشرات کامل به زیستگاه: وی افزود

 .ان نباشندنگر

های گذشته اتفاق  خوار برنج در سال های کشاورزی مانند کرم غالف سویا و کرم ساقه ابطالی تصریح کرد که طغیان برخی آفت

 .افتاده است اما مشکلی برای انسان وجود ندارد

 .تی برای انسان نداردگونه خسار شود وگرنه هیچ هایی در برخی موارد فقط باعث نگرانی می طغیان چنین آفت: وی ادامه داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦1٥٥٥٥43٠ 

 متفرقه
 آیانا- 3121شهریور  92, دوشنبه

 ویژه شهریور منتشر شد  "اقتصاد سبز"ماهنامه

و در  13به صاحب امتیازی و سردبیری محمدرضا جمشیدی ویژه شهریور « اقتصاد سبز»ن شماره نشریه سی و هشتمی

 .صفحه منتشر شد 9۳2قالب 

است که به قلم سردبیر به رشته تحریر درآمده و « اقتصاد سبز»عنوان سرمقاله این شماره « برانداز های غیرمنصفانه خانمان هجمه» 

ای به  های رسانه این هجمه... »کلیت صنعت غذا خرده گرفته شده و در بخشی از آن آمده است که  های اخیر به در آن به هجمه

تنی خاصی به این  ای قلیل با رویین اند و عده های نظارتی در این مدت خواب بوده گیرد که گویی تمام دستگاه ای صورت می گونه

 «! ...رود، نیست کلیت یک صنعت ر نشانه می ها که اند و مرجعی هم پیگیر این تهمت کشفیات دست یافته

به خبرهای « باشی نیش تیز فضول»معرفی شدند، ایجاد بخش جدیدی با عنوان « اقتصاد سبز»شانس جشنواره  برنده خوش 1٥

 انتظار نامعقول انجام امور غیرتخصصی از»ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با عنوان  وگو با معاون برنامه کشاورزی، گفت

روغن پالم »مدیره انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت با تیتر  ، میزگرد تخصصی با حضور اعضای هیات«ها وزارتخانه

و به تاریخچه « خور شدن بشر از عصر حجر نان»و گزارش ماه این شماره که کاری است به قلم یحیی امیری با عنوان « سم نیست

 .صنعت نان پرداخته است

خیانت مجریان به طرح نان »با تیتر ( نان سه)مدیره و مدیرعامل شرکت نامی نیک نهاد  بابایی، رییس هیات... ا ی با نعمتوگوی گفت

ها، اختصاص  برگ برنده رقبای ایرانی در بازار منطقه گفتاری از پرویز جهانگیری دبیر انجمن افزودنی« جوایز صادراتی»، «صنعتی

سازان پخت نان با  ک کشاورزی به زنجیره تولید، گفتاری از محمود مرشدی، دبیر انجمن ماشیندرصد از منابع سال جاری بان9٠

ای در تولید و صادرات شیرینی و شکالت،  ، نقش تحوالت ساختارشکن منطقه«وزیر وقت بازرگانی باید جوابگوی مردم باشد»عنوان 

مدیره  ، میزگرد تخصصی با حضور اعضای هیات(ذیه نشریهکارشناس تغ)جادوی کیمیاگری نیست به قلم نوشین جمشیدی « پالم»

از تبریز تا بروکسل »، گزارشی کامال شکالتی با عنوان «رسد یارانه نان به سفره مردم نمی»انجمن صنفی آردسازان با تیتر 

بازار « بولر»ای تولید ه اکبر شریفی، والس  ساله 1٥به قلم زهرا گیو، گزارش آیین تجلیل از خدمات « های شکالتی جهان پایتخت

تبعات منفی جوش شیرین بیشتر از »کند، میزگرد تخصصی با حضور اعضای سندیکای خمیرمایه ایران با عنوان  ایران را قبضه می

های کشاورزی و صنایع غذایی استان همدان از جمله اهم مطالب  صفحه ویژه توانمندی 12، چند مقاله تخصصی و «روغن پالم است

 ./رود به شمار می« اقتصاد سبز»نشریه وزین این شماره 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠14-9.html 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000295
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19532-1.html
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 متفرقه
 آیانا- 3121شهریور  92, دوشنبه

 دره و یک جاده خاکی  توریسم روستای قره

دلیل طبیعت زیبا و آثار تاریخی و گردشگری آن به نقطه هدف گردشگران تبدیل شده است  ردستان بهاستان ک

دره یکی از روستایی شهرستان دیواندره اما متفاوت و  های فراوان دارد که قره ای که روستاهایی با جاذبه گونه به

 .گردشگرپذیر است

تان است که بیشترین جمعیت روستانشینی و بیشترین تعداد روستا را های استان کردس شهرستان دیواندره یکی از شهرستان 

های منحصر به فرد و زیبایی هستند که باید در راستای معرفی این روستاها تالش  داراست هر کدام از این روستاها دارای ویژگی

 .کرد

دره و نام محلی آن با زبان و لهجه کردی نام رسمی روستا قره : یکی از اهالی این روستا در مورد مشخصات تاریخی روستا گفت

دره به معنای دره سیاه است و این احتماالً به علت وجود  ای ترکی به معنی سیاه است و قره کلمه "قرَه". شود تلفظ می "ره ره وه قه"

 .های سرخ مایل به سیاه بوده است ای سنگی در روستا با سنگ دره

راد مسن مکان اصلی روستا در این جا نبوده، البته الزم به ذکر است که این مطلب سینه به بنا به گفته اف: محمدی افزود ناصر شاه

سینه به آنان نقل شده است که روستا قبالً آن طرف رودخانه قرار داشته و به علت وفور حشرات انگلی همچون کک، آنها مجبور 

 .اند به این طرف رودخانه کوچ کنند شده

ء دهستان کانی شیرین وقراتوره بوده اما امروز از لحاظ تقسیمات اداری جزو بخش کرفتو شهرستان روستای قره دره قبالً جز

 .دیواندره است

 عدم اجرای طرح هادی 

ترین مشکل  کنند که اساسی نفری در روستا زندگی می 24٥خانوار با جمعیت  ٧4: دره نیز اظهار داشت رئیس شورای روستای قره

های مسئولین و کاندیداهای انتخاباتی هنوز  رغم قول تا جاده خاکی به فاصله هفت کیلومتر است و علیآنها برای ماندن در روس

 .اقدامی صورت نگرفته است

کشی  های مردمی خوبی در روستا انجام گرفته است یکی از این موارد فاضالب خوشبختانه فعالیت: انور محمدپور خاطرنشان کرد

 .اجرا شده و جز روستاهای فعال شهرستان است ها قبل داخل روستا است که سال

 .کنند با همکاری فرمانداری یک زمین فوتبال خاکی هم در داخل باغ روستا ایجاد شده است جوانان از آن استفاده می

د داشت و ای که امسال این باغ دو میلیون تومان درآم شود به گونه درآمدهای باغ روستا برای عموم مردم هزینه می: وی ادامه داد

 .پول آن به حساب دهیاری برای انجام امورات خدماتی و عمرانی روستا واریز شد

 99آوری کردیم که کمیته امداد مبلغ  میلیون تومان زکات در این روستا جمع 3سال گذشته هم مبلغ : محمدپور تصریح کرد

میلیون زکات را  4٥دیم که امیدواریم امسال بتوانیم باالی میلیون تومان را به ما برگرداند و آن را نیز در اختیار دهیاری قرار دا

 .آوری و به کمیته امداد تحویل دهیم جمع

اند، اما  دره خودیاری و همیاری مردم است که همواره در آبادانی روستا کوشیده های روستای قره یکی از توانمندی: وی یادآور شد

 .اند انجام ندادهمتأسفانه مسئوالن برای اجرای طرح هادی کاری را 

 تمام ماندن طرح آبیاری بارانی نیمه 

کیلومتری مرکز شهرستان دیواندره  4٠دره در فاصله  روستای قره: یکی دیگر از اهالی روستا در مورد موقعیت جغرافیای روستا گفت

 .قرار دارد
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ین اصال جاده خاکی و ناهمواری آن را دره بسیار سرسبز و دیدنی است که مسافر مسیر منتهی به قره: عادل مجیدی تأکید کرد

 .شوند کنند و در زیبایی منطقه محو می احساس نمی

اکنون اداره  به گفته وی، روستای تازه آباد نیز همچون روستاهای مسیر رودخانه یول کشتی روستایی با طبیعتی زیبا است که هم

هکتار زمین دیم  4٠٥ستخر ذخیره آب است که با اجرای آن، منابع آب استان درحال اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ خط انتقال و ا

 .آباد را زیر پوشش آبیاری بارانی درآورده است که این نیز زیبایی خاصی به این منطقه خواهد داد دره و تازه روستاهای قره

کاره رها  ما این طرح نیمهمیلیون تومان برای این طرح هزینه شده است ا 1٥٥در حال حاضر با وجود اینکه مبلغ : مجیدی افزود

 .شده که امیدواریم این طرح هرچه زودتر تکمیل شود

 .شود آوری و به خارج از روستا انتقال داده می های داخل روستا توسط دهیاری جمع زباله: وی خاطرنشان کرد

بی، آلبالو،سیب، گیالس سنجد تولیدات باغی روستای قره دره شامل گردو، گال: دره اظهار داشت یکی دیگر از اهالی روستای قره

است وهم چنین گالبی وحشی، زالزالک و غیره نیز در این روستا وجود دارد اما بیشتر این تولیدات باغی مصرف داخلی داشته و 

 .رسد سهم اندکی نیز به فروش می

ریباً چهل صندوق وجود دارد و به های زنبورداری سنتی، یک طرح زنبورداری به تعداد تق عالوه بر شیوه: ادریس قادری تصریح کرد

 .توان گفت روستای قره دره بهترین مکان برای تولید زنبور عسل است جرات می

 ای گردشگرپذیر دره منطقه روستای قره 

این : های گردشگری این روستا و اطراف آن اظهار داشت دره که شش سال است این سمت را بر عهده دارد در مورد جاذبه دهیار قره

 .دلیل خاکی بودن جاده و نبود طرح هادی این مهم اجرایی نشد ا قرار بود جزو روستاهای هدف گردشگری قرار گیرد، اما بهروست

 .است "کویل قاضی"های این منطقه غار قاضی یا به اصالح محلی  یکی از این جاذبه: شیرکو زارعی ادامه داد

وبروی روستای قالوجه قرار گرفته و به گفته مردم روستا، انتهای آن به غاری غاری طبیعی و با دو دهانه بزرگ بر دامنه کوه قاضی ر

بنا بر نظر کارشناسان اداره میراث فرهنگی و هیئت غارنوردی استان  شود اما  در دو کیلومتری آن منتهی می     در داخل باغ روستا

در حال حاضر قابل شناسایی نیست و احتیاج به هزینه علت ریزش هایی در داخل غار  به 9199کردستان، طی بازدید در بهار سال 

 .های فراوان قرار گرفته است و طبیعتی زیبا با باغ یول کشتی   و کار بیشتری دارد و همچنین در پایین غار رودخانه

یر سفلی و های آن از روستاهای س سرچشمه: های این روستا را رودخانه یول کشتی دانست و تصریح کرد وی یکی دیگر از جاذبه

دلیل آب مناسب همین رودخانه و  های این منطقه است و به های طبیعی از کوهستان علیا و باشقشالق و قالوجه و همچنین چشمه

ای نزدیک سد سیر بر روی این رودخانه در حدود یک کیلومتری روستای قالوجه و  سارهای اطراف آن قرار است که در آینده چشمه

 .دره احداث شود که کارهای مطالعاتی آن به اتمام رسیده است هدو کیلومتری روستای قر

با توجه به آثار و وسایل قدیمی کشف : های این روستا اعالم کرد و یادآور شد داش را هم یکی دیگر از جاذبه زارعی، دره و قلعه قره

دراین  "هیالنه قاالو"ن قله سنگی به نام شده، این دره حکایت از قدمت چندین هزار ساله این منطقه و زندگی در ان است وهمچنی

 .دره هست که زیبایی خاصی به منطقه داده است

ای سنگی و زیبا بر دامنه همین رودخانه قرار گرفته که به گفته کارشناسان، زمانی  داش، قلعه قلعه قره: دره تأکید کرد دهیار قره

 .خورد ای از آثار باستانی و قبرستان قدیمی به چشم می نشانهها بوده و روبروی همین قلعه نیز  بسیار دور زیستگاه انسان

سال پیش دست نخورده باقی بود، اما 9٥دره که بنای اصلی آن تقریبا تا  روی روستای قره پیرمکاییل زیارتگاهی است روبه: وی افزود

های  ود دارد که زائران با چسباندن سنگای با خط عربی وج اند و در این مکان سنگ نوشته اکنون دیوارها وسقف آن را تعمیر کرده

 .سنجند کوچک به آن شانس و اقبال خود را می
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متری آن  ٠٥آیند و در  مندان زیادی به زیارت این مکان می پیرمکاییل نام و مکانی آشنا برای اهالی منطقه است که هر ساله عالقه

 .ران استنیز باغ روستا وجود دارد که مکانی مناسب برای استراحت این زائ

ای بسیار زیبا در پایین روستا دارد که توسط اعضای  های متنوع منظره دره با درختان میوه باغ روستای قره: زارعی خاطرنشان کرد

 .کنند شود و پول آن نیز هزینه کارهای عمرانی روستا می شورای اسالمی در فصل بهار به متقاضیان اجاره داده می

 روستاآیین فرهنگی و صنایع دستی  

های ماشینی در  با وجود گسترش فرش: نیوز گفت کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی در مورد مسائل فرهنگی روستا به بارانی

 .کنند بافی کسب درآمد می های هستند که از راه فرش دره خانواده روستاها همچنان در روستای قره

که هنوز هم  "هه لماتان"بازی یا  شود از جمله تیله تان انجام میهای محلی در فصل زمس بیشتر بازی: کورش محمدی ادامه داد

 .ویژه در میان نوجوانان آن هم در روزهای آفتابی زمستان دارد مندان زیادی به عالقه

ای در میان اهالی روستا به خصوص جوانان  کننده های زمستان بازی جذاب و سرگرم یا بازی با جوراب نیز در شب "گوروابازی"

 /.است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠49-9.html 

 

 متفرقه
 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

تداران دوس"چهارمین برنامه ترویجی حفاظت و پایداری از محیط زیست منطقه الموت، توسط اعضای گروه داوطلب 

و با حضور جمعی از مسئوالن ادارات محیط زیست الموت شرقی و الموت غربی در روستای کوچنان و محوطه  "الموت

 .برگزار شد( دره آبی)اودره  چشمه

و الموت ( به مرکزیت شهر رازمیان)ای است در استان قزوین، متشکل از دو بخش الموت غربی  الموت نام منطقه: حدیثه باقری 

های البرز واقع شده و در جنوب با قزوین،  کوه ه مرکزیت شهر معلم کالیه این منطقه خوش آب و هوا در دامنه جنوبی رشتهشرقی ب

عمده شهرت این . مرز است در باختر با طالقان، در شمال با مازندران و گیالن و در شرق با رودبار زیتون در استان گیالن، هم

روستای بزرگ و کوچک  94٥الموت بیش از . در آن است "لمبسر"و  "(حسن صباح)الموت " علت وجود دو دژ تاریخی منطقه، به

 .دارد

، برنامه خود را با کاشت یک اصله نهال سرو در "دوستداران الموت"طی جدول زمانی از پیش تعیین شده، جمعی از اعضای گروه 

همراهی . شیه رودخانه و نیز معابر اصلی روستا کردندهایی از حا روستای کوچنان شروع کرده و سپس اقدام به پاکسازی بخش

صمیمانه و استقبال گرم اهالی روستا، نشان داد که یکی از اهداف گروه که ترویج حفاظت از محیط زیست روستا و نواحی مجاور آن 

 .خوبی تأمین شده است در بین اهالی بومی است، به

های ترویجی، شامل توزیع بروشور و معرفی  اهالی روستا و اجرای برنامهحضور در مسجد روستای کوچنان، دیدار و گفتگو با 

این قسمت، با سخنرانی یوسفی عضو شورای شهر . ، بخش بعدی فعالیت گروه بود"دوستداران الموت"های اجرایی گروه  فعالیت

ای گروه دوستداران الموت و شمس قزوین و از اهالی کوچنان، خاکپور از مسئوالن اداره محیط زیست الموت، حسین آزاد از اعض

عضو شورای روستا همراه بود که طی آن، سخنرانان توضیحاتی را پیرامون خطرات تهدیدکننده محیط زیست منطقه الموت و 

 .مشکالت موجود در روستای کوچنان، ارائه دادند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19521-1.html
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در این روستا  "دوستداران الموت"های گروه  حضور در گلزار شهدا و اهدای گل به مزار شهدای روستای کوچنان، پایان بخش برنامه

 .بود

و محوطه اطراف آن کردند که با استقبال و ( دره آبی)اعضای گروه در مسیر بازگشت به قزوین، اقدام به پاکسازی چشمه اودره 

برنامه سرانجام با نصب بنر ترویجی در محل چشمه، چهارمین . رو شد همراهی خوب مسافران و گردشگران این مسیر روبه

 .به پایان رسید "دوستداران الموت"محیطی گروه  زیست

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/93٠22-9.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 93/06/26فارس

 بدیا های فرهنگی و امنیت عشایر ارتقا می شاخص

های فرهنگی،  در جلسه کمیسیون سیاسی اجتماعی شورای عشایری استان تهران هشت مصوبه درباره ارتقای شاخص

 .ها و تعرض به مراتع عشایری استان تهران به تصویب رسید امنیت در مناطق عشایری و جلوگیری از انسداد ایل راه

به نقل از روابط عمومی امور عشایر استان تهران جلسه کمیسیون سیاسی اجتماعی شورای عشایر  فارس خبرگزاریبه گزارش 

الدین چاوشی معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران برگزار شد و سیروس نصیری مدیر امور  استان تهران به ریاست سید شهاب

های فرهنگی و امنیت عشایر  ت مختلفی در خصوص ارتقای شاخصدر این جلسه موضوعا :گفت عشایر استان تهران در این باره

 .مصوبه به تصویب اعضای این کمیسیون رسید 9مطرح شد که در نهایت 

کوه شهرستان ورامین که به علت تقسیمات سیاسی این محدوده  بردار مراتع سیاه به منظور حل مشکالت عشایر بهره: وی یادآور شد

ای در فرمانداری ورامین و با حضور  شد جلسه استان های تهران، قم و سمنان ایجاد شده است مقررجغرافیایی که در گذشته بین 

مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل صنایع دستی،میراث فرهنگی و گردشگری، جهادکشاورزی، محیط زیست و 

 .رگزار شودامور عشایر استان تهران به منظور حل مشکل مدیریت این منطقه ب

ها و حریم آنها و مراتع  راه جهت جلوگیری از واگذاری یا تصرف مسیرهای کوچ، ایل: مدیر امور عشایر استان تهران تصریح کرد

عشایری مقرر شد مسیرهای کوچ و مراتع عشایری مجددا جهت حفظ آنان و اعمال قانون از طریق معاونت سیاسی اجتماعی 

 .ربط ارسال شوداستانداری به دستگاه های ذی 

همچنین در این جلسه درخصوص اجرای برنامه های فرهنگی مقرر شد کمیسیونی متشکل از دستگاه های فرهنگی : وی اضافه کرد

 .شود جهت ارائه خدمات فرهنگی در مناطق عشایری تشکیل 

داوسیما در مناطق عشایری استقرار نیروی انتظامی در مناطق ییالقی و افزایش پوشش شبکه های ص: نصیری خاطرنشان کرد

 .استان تهران از دیگر مصوباتی بود که در این جلسه اتخاذ تصمیم شد

جلسه کمیسیون سیاسی اجتماعی شورای عشایری استان تهران با هدف پیگیری موارد مرتبط با موضوعات اجتماعی و فرهنگی 

 .عشایر در محل استانداری تهران برگزار شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٦٥٥٥٧3٥ 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 93/06/30فارس

 بر جلوگیری از صادرات محصوالت آب/ بندی شوند محصوالت کشاورزی براساس ارزآوری اولویت: نوری

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/19544-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626000790
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بر  در شرایط خشکسالی باید از صادرات محصوالت کشاورزی آب: نابع طبیعی گفتعضو کمیسیون کشاورزی آب و م

 .بندی شود جلوگیری شود، همچنین باید صادرات براساس میزان ارزآوری محصول اولویت

در مورد عدم  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت

ریزی برای رسیدن به نتیجه مطلوب  برنامه در هر کاری: وجود الگوی مناسب برای صادرات و واردات محصوالت کشاورزی، گفت

وجهی ت موضوعی است که به آن بی ریزی و ارائه الگوی مناسب برای صادرات و واردات محصوالت کشاورزی الزم است بنابراین برنامه

  .شده است

کشاورزان از میزان ارزآوری و ارزبری محصوالت صادراتی و وارداتی اطالعی ندارند و بر اساس سود و منفعت شخصی : وی افزود

 .کنند می  اقدام به کشت

ت ارزآور اس  ها باید با حمایت دولت، کشاورزان به سمت کشت محصوالتی که صادرات آن: عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت

 .سوق یابند

همچنین به دلیل مواجهه با خشکسالی باید از صادرات محصوالت کشاورزی : سید راضی نوری با اشاره به خشکسالی کشور، گفت

  .سازی کشاورزان آنها را ترغیب به کشت محصوالت با مصرف آب کمتر کنیم بر جلوگیری کنیم و در مقابل با آگاه آب

نگر باشیم، تولیدات   زا و برون ما باید درون: اظهار داشت« اقتصاد مقاومتی»ظم رهبری تحت عنوان وی با اشاره به ابالغیه مقام مع

  .را تشویق کنیم تا ضمن تأمین نیاز داخل، صادرات هم داشته باشیم داخلی

گذاری برای  یهتنوع صادرات یکی از امتیازات هر کشوری است و سرما: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

 .صادرات روی یک یا چند محصول درست نیست

برای صادرات محصوالت کشاورزی  ای و متمرکز بر روی یک محصول باشد، بلکه صادرات نباید بصورت غده: نوری اظهار داشت

 .بندی کرد  براساس میزان ارزآوری باید اولویت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦1٥٥٥٥414 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3121شهریور  1۳, یکشنبه

 مهندس ناظر مزرعه در فارس  ۷3۳جذب و بکارگیری 

ت جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس نفر مهندس ناظر در مراکز خدما ۷3۳تا پایان اسفند ماه سال جاری 

 . مشغول به کار می شوند

براساس پی گیری ها و اقدامات صورت گرفته، مراحل قانونی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعالم این خبر افزود

 .جر به استخدام آنان می گرددجذب و بکارگیری مهندسین ناظر در استان فارس با جدیت دنبال می شود و امید می رود که من

در فرایند جذب مهندسین ناظر براساس ساختارهای قانونی و مصوب، کارها به دقت و دریافت مستندات الزم دنبال شده : وی افزود

 .و در نهایت اسامی پذیرفته شدگان در چند مرحله ازطریق منابع اطالع رسانی سازمان اعالم می گردد

براساس سهمیه اختصاص یافته به : هزار نفر از مهندسان ناظر کشاورزی در کشور گفت 9٥ام تدریجی قاسمی با اشاره به استخد

نفر می باشد که این افراد تا پایان اسفندماه همگی در مراکز خدمات  ٧1٥استان فارس ، سهمیه جذب مهندسان ناظر در فارس 

 ول می شوندجهاد کشاورزی شهرستان های استان به فعالیت و خدمت رسانی مشغ

: وی با توجه به اینکه در چند سال گذشته نسبت به ترمیم نیروی انسانی در جهاد کشاورزی اقدام جدی صورت نگرفته، تصریح کرد

هزار نفر بهره بردار با ظرفیت متنوع در بخش کشاورزی دارد که با این حجم بهره بردار با کمبود نیروی  4٧4استان فارس بیش از 

 .م و بسیاری از مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان فاقد نیروی متخصص و توانمند استمتخصص مواجه ای

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930630000232
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تزریق نیروی انسانی متخصص و جدید می تواند، توان این بخش را مضاعف : قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد

 .ایفا نمایدکرده و در تقویت، سیاست ها، برنامه ها و استراتژی سازمان نقش جلو برنده ای 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه اولویت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر گسترش کشاورزی علمی، 

مهندسی، افزایش بهره وری ، استفاده مطلوب از منابع، افزایش سهم بهره بردار از تولید و بکارگیری فن آوری های نوین در امر 

حضور مهندسین ناظر در عرصه کار و تولید با همکاری و تعامل سازنده با بهره برداران، نقش موثری : ر داشتکشاورزی است، اظها

 .در پیشبرد اهداف مورد نظر سازمان دارد

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس باید الگوی کشاورزی کشور باشد و نیروهای متخصص و توانمند می توانند در ایجاد : وی گفت

 .ی سازنده و اثر بخش در کشاورزی استان دارای سهم و اثر مناسب باشند فرصت ها

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با جذب و بکارگیری مهندسین ناظردر استان که با گرایش های مختلف تخصصی هم چون زراعت، 

دانش و تخصص خود در کنار دانش بومی این افراد با : هستند؛ گفت... باغبانی، مهندسی آب و خاک، حفظ نباتات، دامپروری و 

بهره برداران نقش محوری و اصلی خویش را در انتقال یافته های جدید علمی کشاورزی ،بکارگیری فن آوری های نوین و افزایش 

 ./توان تولید در بخش را فراهم آورند

a.ir/keshavarzi/item/http://www.ian93٦٥9-9.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3121شهریور  92, شنبه

 شود  اطالعات هواشناسی کشاورزی به تلفن های همراه ارسال می

ر هفته از طریق شنبه و چهارشنبه ه توانند از این پس اطالعات هواشناسی کشاورزی را در روزهای یک کشاورزان می

 .سامانه پیامکی بر روی تلفن همراه خود دریافت کنند

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های هواشناسی کشاورزی، اطالعیه،  هتوانند توصی راستای ترویج هواشناسی کشاورزی، از این پس کشاورزان و عالقمندان می

 .وار و بر روی گوشی همراه خود دریافت کنند صورت خالصه اخطاریه و پارامترهای جدی را به

دو بار در هفته از  4٥912انگلیسی به شماره  "K"توانند با ارسال کد مرکز استان قبل از حرف  متقاضیان می: مسعود حقیقت افزود

 .ببرند های هواشناسی بهره توصیه

توانند عملیات کاشت، داشت و  شود و کشاورزان می روز می شنبه و چهارشنبه به ها روزهای یک این توصیه: وی خاطرنشان کرد

 .برداشت خود را به این طریق مدیریت کنند

اورزی را در های هواشناسی کش عالقمندان با عضویت در این سامانه توصیه: رئیس اداره هواشناسی کشاورزی کشور تصریح کرد

 "R"کنند که برای این امر نیز باید کد استان قبل از حرف  طور خودکار و پیوسته دریافت می شنبه و چهارشنبه به روزهای یک

 ./ارسال کنند 1٥912انگلیسی را در تلفن همراه نوشته و به شماره 

w.iana.ir/keshavarzi/item/http://ww93٠٧3-9.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3121شهریور  92, شنبه

 دستیابی به صادرات یک میلیارد دالری در بخش گل و گیاه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19601-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19579-1.html
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ک میلیارد دالری در های اقتصاد مقاومتی و اختصاص اعتبار در این زمینه، دستیابی به صادرات ی با اجرایی شدن طرح

 .بخش گل و گیاه دور از ذهن نیست

از برگزاری جشنواره گل و گیاه ( ایانا)رئیس پژوهشکده گل و گیاه محالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

هریورماه سال جاری دایر ش 49تا  4٠ای دوساله جشنواره گل و گیاه محالت  پس از وقفه: محالت پس از دو سال خبر داد و گفت

 .رو شد هزار نفری روبه 9٠٥شد و با استقبال 

ها در بخش خصوصی و طی دو سال گذشته، جشنواره گل و گیاه در محالت برگزار  دلیل برخی نابسامانی به: محمدرضا شفیعی افزود

 .صورت مناسبی شاهد حضور تولیدکنندگان گل و گیاه بودیم نشد، اما امسال به

بخش گل و گیاه نیازمند اعتبارات مادی و معنوی است و با وجود آنکه این مرکز به پژوهشکده تبدیل شده : شان کردوی خاطرن

 .است، هنوز اعتباری برای گسترش کار اختصاص نیافته است

ه نیازمند اعتبار های بسیار زیادی در بخش گل و گیاه و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد ک پتانسیل: شفیعی ادامه داد

 .است

 طرح در بخش گل و گیاه در قالب اقتصاد مقاومتی 9۳تصویب  

های  طرح در قالب اقتصاد مقاومتی در حال تصویب است که بر روی جنبه 9٠: رئیس پژوهشکده گل و گیاه محالت تصریح کرد

 .مختلف گیاهان زینتی و صادرات آنها تمرکز دارد

های  ها و پروژه شود که با اجرای طرح یاه مورد نیاز در کشور ساالنه از طریق واردات تأمین میبخشی از گل و گ: وی یادآور شد

 .بینی شده، شاهد کاهش واردات و صادرات چشمگیر ارقام تولیدی کشورمان خواهیم بود پیش

ات در بخش گل و گیاه داشته راحتی ساالنه یک میلیارد دالر صادر های فوق خواهیم توانست به با اجرای طرح: شفیعی تأکید کرد

 .باشیم

 .های مختلف و تکثیر آنها اقدام کنیم باید دانش فنی در بخش گل و گیاه ارتقاء یابد تا بتوانیم به تولیدکننده پایه: وی اظهار داشت

راستای معرفی این جشنواره در : مهرماه سال جاری در محالت خبر داد و گفت 49های داوودی از  شفیعی از برگزاری جشنواره گل

 .شود رقم است، برپا می ٦٥٥ارقام جدید داوودی که حدود 

 ./ماه نیز ادامه خواهد یافت شود و تا دهم آبان های پژوهشکده برپا می این جشنواره در فضای آزاد و در زمین: وی در پایان افزود

.iana.ir/keshavarzi/item/http://www93٠٧9-9.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3121شهریور  92, دوشنبه

 انجام خرید تضمینی مشروط در شرایط حساس 

ش برداران بخ هایی که احساس شود بهره وزارت جهاد کشاورزی با خرید تضمینی محصوالت موافق نیست، اما در زمان

 .شود کشاورزی در معرض خسارت هستند، خرید مشروط انجام می

  
موقع دولت  از اقدام به( ایانا)مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بارهای کشاورزان مانده بود، برای کوتاه از آنجا که از سال گذشته مقداری خرما در ان: برای خرید توافقی خرما خبر داد و گفت

 .ها تصمیم گرفتیم که با باغداران همراه شویم و عالوه بر خرید محصوالتشان، به آنها سردخانه اجاره دهیم کردن دست دالل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19578-1.html


 3931شهریور  چهارماهم اخبار کشاورزی  هفته  (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

108 
 

ن را دریافت دهند و بخشی از پول آ ای قرار می های اجاره شده در سردخانه بندی باغداران محصول خود را بسته: حسین صفایی افزود

 .کنند تا برای امور بازاریابی صرف کنند می

این سازمان راغب نیست که خرید تضمینی برای محصول خرما اجرا شود و در حال حاضر نیز خریدهای فوق : وی خاطرنشان کرد

های  ا به قیمتتضمینی مشروط است تا در صورتی که مشتری برای محصول تولیدی نخلکاران پیدا نشود، خرمای تولیدی آنها ر

 .کند شده تضمینی خریداری می تعیین

هزار  دار تولید کشاورزان است و برای هر کیلوگرم خرمای مضافتی، یک سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امانت: صفایی ادامه داد

 .کند تومان پرداخت می

 .اشته باشنداین مبلغ برای آن است تا تولیدکنندگان فرصت بازاریابی را د: وی تصریح کرد

 تومان ۰۷۳خریداری ذرت تضمینی کیلویی  

عالوه بر آنکه خرمای سال گذشته نخلکاران خریداری شد، امسال نیز : مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور یادآور شد

 .تاکنون خرید این محصول توسط سازمان ادامه دارد

های غربی کشور آغاز شده است و به  حال حاضر برداشت ذرت در استان در: صفایی از خرید تضمینی ذرت خبر داد و تأکید کرد

 .شود، در حالی که این قیمت باالتر از قیمت بازار است صورت تضمینی از کشاورزان خریداری می تومان به 9٧٥قیمت هر کیلوگرم 

 .کنیم تضمینی خریداری می صورت هر مقدار که محصول ذرت توسط تولیدکنندگان وجود داشته باشد، به: وی اظهار داشت

خرد تا  صورت تضمینی می این سازمان هر مقدار از محصول تولیدی کشاورزان که دچار مشکل شود را به: صفایی در پایان گفت

 ./برداران بخش کشاورزی دچار خسارت نشوند، اما رغبتی برای خرید تضمینی نیست بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠41-9.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

 استان کشور  92اجرای طرح باروری ابرها در 

 .استان کشور در سال آبی جدید خبر داد 99معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از انجام باروری ابرها در تهران و 

های  صورت جدی در برنامه ، رحیم میدانی با بیان اینکه طرح باروری ابرها به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

اند و  جهیز شدهبینی و هواپیماها هم ت تمامی تجهیزات و بسترهای الزم برای انجام طرح پیش: وزارت نیرو قرار گرفته است، گفت

 .این کار از دو روش ژنراتورهای زمینی و عملیات هوایی انجام خواهد شد

آغاز خواهد شد و وزیر نیرو تأکید  31 - 32این طرح از ابتدای سال آبی : استان کشور، افزود 94وی با اشاره به انجام طرح در 

 .جدی بر باروری ابرها در محدوده استان تهران دارد

در سال گذشته عالوه بر اعتبار مصوب : نیرو در امورآب و آبفا درباره تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح، خاطرنشان کردمعاون وزیر 

خوبی تأمین  های الزم به میلیارد ریال اعتبار مازاد به این امر تخصیص یافت و همین امر باعث شد زیرساخت 9٥٥باروری ابرها، 

 .شود

هایی که  طی نشست: سنجی پیش از اجرای طرح باروری ابرها در هر منطقه، تصریح کرد های امکان طالعهمیدانی با تأکید بر انجام م

ها تمام شود تا درصورت امکان انجام  ایم، این سازمان متعهد شده است طی هشت ماه این مطالعه با سازمان هواشناسی کشور داشته

 ./های کشور تعمیم یابد این طرح به تمامی استان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠9٠-9.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19523-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19515-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3121شهریور  13, دوشنبه

شور، در حال بازنگری و های کلی علم و فناوری ک قانون اساسی و سیاست 00نقشه راه مؤسسه رازی در راستای اصل 

 .تدوین است

سازی رازی در افتتاحیه انخستین  ، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

سازی  مؤسسه رازی با سابقه طوالنی خود در صنعت واکسن: فناوری رازی، با بیان این مطلب گفت جلسه شورای مرکز رشد زیست

 .های بیولوژیک است دنبال تقویت نقش راهبری خود و توسعه بخش خصوصی در تولید واکسن و فرآورده به

بنیان و تشویق  های دانش های فناور و شرکت های علمی و فناوری و حمایت از هسته توسعه زیرساخت: حمید کهرام افزود

 .سازی است ه رازی برای توسعه صنعت واکسنهای مؤسس گذاری در این بخش از اولویت گذاران برای سرمایه سرمایه

المللی، توسعه صادرات،  های بین ، ازجمله اخذ تأییدیه92٥2انداز واکسن کشور در افق  وی دستیابی به اهداف کالن سند چشم

راکز و های فنی، انتقال تکنولوژی تولید به بخش خصوصی، ایجاد م سازی، توسعه زیرساخت توسعه مدیریت دانش در مراکز واکسن

 .های مؤسسه رازی خواند های علمی و فناوری را از اهم اولویت پارک

 درصد از سهم بازار جهانی واکسن  9۳، به 90۳0دستیابی ایران در سال 

در این جلسه و بر اساس اطالع از روابط عمومی مؤسسه یادشده، قائم مقام مؤسسه در حوزه اصالح ساختار و توسعه علمی و 

میلیارد دالر بوده که کشور،  42بیش از  4٥91های انسانی جهان در سال  ارزش بازار واکسن: سخنانی اظهار داشتفناوری نیز طی 

 .است 92٥2درصد این بازار در افق 9٥ریزی جدی برای دستیابی به حداقل  نیازمند برنامه

تا  9٥رشد بازار دارو پیشی گرفته و به میزان  های اخیر نرخ رشد بازار واکسن در جهان از نرخ در سال: بهمن عابدی خاطرنشان کرد

 .درصد رسیده است در حالی که نرخ رشد بازار دارو پنج تا هفت درصد است 9٠

کشور برتر سازنده  9٥درصد سهم بازار واکسن و قرار گرفتن ایران در فهرست  9٥برنامه مؤسسه رازی دستیابی به : وی ادامه داد

 .استواکسن و جایگاه اول در منطقه 

بنیان خصوصی در حوزه واکسن با حمایت دولت و بسترسازی  شرکت دانش ٦٥گیری حداقل  شکل: این مقام مسئول تصریح کرد

 .های ماست مؤسسه رازی و انستیتو پاستور از اولویت

ت را از اهم گذاری و تأسیس نخستین مرکز رشد تخصصی واکسن و تالش برای جلوگیری از واردا عابدی، تالش برای اصالح قیمت

 .اقدامات اخیر مؤسسه رازی جهت بسترسازی حضور بخش خصوصی خواند

های وارداتی،  بسیاری از واکسن: شرکت عنوان کرد و یادآور شد ٦٥های واردکننده واکسن در کشور را بیش از  وی تعداد شرکت

های انقباضی دولت در  ازمند سیاستشود که حضور و تقویت بخش خصوصی در تولید واکسن نی اکنون در کشور تولید می هم

 .واردات است

های  ترین برنامه منظور حمایت از تولید داخل از مهم عابدی تأسیس صندوق توسعه واکسن با همکاری دولت و بخش خصوصی را به

ست فناوری، ریزی و همکاری نزدیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه زی برنامه: آینده دانست و تأکید کرد

تواند به تعهد دولت تدبیر و امید برای خودکفایی در حوزه واکسن در چهار سال  مؤسسه رازی، انستیتو پاستور و وزارت بهداشت، می

 .آینده کمک شایانی کند

ندگان فناوری رازی امروز دوشنبه مورخ در محل مؤسسه رازی و با حضور نمای الزم به ذکر است، نخستین جلسه مرکز رشد زیست

 ./وزارت علوم و وزارت بهداشت و سایر اعضای مرکز رشد تشکیل شد

tiyoor/item/-http://www.iana.ir/daamo93٦42-9.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19624-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3121شهریور  92, پنجشنبه

 داران برطرف شد  بار برای لنج صادرات تره موانع حمل و

داران استان بوشهر با  منظور بررسی مسائل و مشکالت تعاونی لنج اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، به

 .مدیره این تعاونی به گفتگو نشستند هیئت

یی کاری پراسترس و سختی کار زیاد است؛ پس ، از آنجا که حمل و نقل دریا(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

داران، مدیرکل گمرکات استان بوشهر موافقت خود  از تأکیدات نماینده بوشهر در مجلس جهت برطرف کردن مسائل و مشکالت لنج

حمل گونه محدودیت در بحث صادرات و اجازه  داران بوشهری، عدم وجود هیچ بار برای لنج را پیرامون همکاری جهت حمل تره

 .دست و یکنواخت، اعالم کرد سره به کاالهای یک یک

: کل بنادر و کشتیرانی استان بوشهر خبر داد عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی به نقل از معاون دریایی و بندری اداره

خی ادارات جهت تخلیه باعث زمان داران در حوزه تخلیه و بارگیری و مجوزهای الزم اکنون گرفتن تأییدیه از بر درباره مشکالت لنج

 ./کار گرفته خواهد شد شود و تمام تالش خود را در سریع امور به بر شدن امور می

tiyoor/item/-http://www.iana.ir/daamo93٠٦٠-9.html 

 
 

 مصاحبهف سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3121شهریور  92 ,چهارشنبه

دی ماه در خیابان حجاب ، سالن  2۷تا  2۳نخستین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران 

 . نمایشگاهی مرکز آفرینش های هنری برگزار می شود

مایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان به گزارش ایانا و به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، نخستین ه 

 .در تهران، خیابان حجاب ، سالن نمایشگاهی مرکز آفرینش های هنری برگزار می شود 31دی ماه  4٠-4٧ایران 

ث های به ویژه در بح... این همایش با همکاری و حمایت وزارت جهادکشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شیالت ایران و 

 .تخصصی و کارگاه های خوراک دام و طیور آبزیان برگزار خواهد شد

گفتنی است عالقمندان به حضور و ارایه مقاله می توانند به وب سایت دفتر اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی 

 ./مراجعه کنند

tiyoor/item/-ttp://www.iana.ir/daamoh93٠٠٥-9.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

 دیدار معاون دامپزشکی روسیه با رییس سازمان دامپزشکی ایران 

 . کی فدرال روسیه با رییس سازمان دامپزشکی کشور دیدار و گفت و گو کردممعاون سرویس دامپزش

و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، کنستانتین معاون رییس سرویس ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

روسیه به ایران سفرکرده بود، در سازمان دامپزشکی   ایران و  دامپزشکی فدرال روسیه که به منظور شرکت در کمیسیون مشترک

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19565-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19550-1.html
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قات با خلج رییس سازمان دامپزشکی، با معاونان، مدیران کل و دیگر مسووالن سازمان دامپزشکی کشور حضور یافت و عالوه بر مال

 .دیدار و گفت وگو کرد 

معاون سرویس دامپزشکی فدرال روسیه در این دیدار با عملکرد و فعالیت های سازمان دامپزشکی کشور و برنامه های در دست 

 .اجرای این سازمان آشنا شد

گزارش، در دیدار معاون سرویس دامپزشکی فدرال روسیه با رییس سازمان دامپزشکی تصمیماتی برای بهبود فضای بر اساس این 

 .همکاری ها اتخاذ گردید

 ./بر پایه این گزارش اطالعات بیشتری پیرامون این دیدار از سوی روابط عمومی مخابره نشده است

tiyoor/item/-http://www.iana.ir/daamo93٠94-9.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3121شهریور  92, شنبه

 نیاز به واردات مرکبات نداریم : رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی

های پرمصرف،  موقع میوه سازی به یانی سال وجود دارد، با ذخیرههایی که برای تأمین مرکبات در ایام پا بر خالف نگرانی

 .نیازی به واردات این محصول وجود ندارد

با اعالم این خبر درباره ( ایانا)رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های  جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار و در آن به موضوع تنظیم بازار میوه: عید، گفت تصمیم ستاد تنظیم بازار برای بازار مصرف شب

 .پرمصرف برای شب عید پرداخته شد

 1.٠وضعیت تولید امسال سیب در کشور مناسب است و با وجود سرمازدگی محدود در برخی مناطق، تولید : موسی رهنمایی افزود

 .توان بخشی از آن را نیز صادر کرد بر تأمین نیاز بازار داخل میشود که عالوه  میلیون تنی تخمین زده می

تنها بخشی از محصول : کننده نیست، خاطرنشان کرد وی با اشاره به اینکه وضعیت تولید مرکبات بر خالف اظهار نظرها نگران

موقع قابل جبران  سازی به همرکبات شمال کشور دچار خسارت شده که این نقصان از طریق سایر مرکبات مانند نارنگی و ذخیر

 .است

های پرمصرف مانند سیب، مرکبات و کیوی مشکلی برای تأمین  سازی میوه با ذخیره: رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران ادامه داد

 .شود نیاز بازار شب عید وجود ندارد و کمبود تولید مرکبات منجر به افزایش قیمت میوه در روزهای پایانی سال نمی

برای دستیابی به اطالعات دقیق درباره میزان تولید مرکبات در سال جاری باید منتظر اعالم نظر اتحادیه : تصریح کردرهنمایی 

 ./تولید مرکبات مازندران ماند

 http://www.iana.ir/tashakkol/item/93٠9٥-9.html 

 

 نرانی، بازدیدهامصاحبه، سخ
 فودپرس 3121شهریور ماه  92دو شنبه 

 وزارت بهداشتی ها خواستار اصالح بسته های غذایی پروازهای مسافربری شدند

 .وزارت بهداشت طی نامه ای به مسئولین دستگاه ها و سازمان ذی ربط خواستار حرکت فرهنگی برای تامین سالمت مردم شد

درمان و آموزش پزشکی، طی نامه ای به معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و به گزارش ایانا، وزارت بهداشت، 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/19512-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/19580-1.html
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ارشاد اسالمی درخواست کرده است که به منظور همراهی با اهداف کالن سالمت جامعه و پیشگیری از سوء استفاده برخی از 

م، کلیه مطبوعات و نشریات کشور از چاپ تبلیغات سودجویان، طی یک حرکت فرهنگی همراه کمپین ایجاد شده برای سالمت مرد

 .یی پرچرب و با نمک باال خودداری نمایندغذاکاالهای آسیب رسان به سالمت مانند فراورده های 

در حال حاضر بیماری های قلبی عروقی به عنوان یکی از سه علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی انسان  وزارت بهداشتبر اساس اعالم 

بیماری ها و مرگ ناشی از آن، نقش اصلی را ایفا می ها در سراسر جهان مطرح است و مصرف چربی ها و نمک در ایجاد این 

 .لذا یکی از اهداف برنامه های تغذیه ای این وزارتخانه، کاهش مصرف چربی و نمک در رژیم غذایی مردم است. نمایند

پرچرب در بسته های غذایی  لبنیاتاین گزارش حاکی است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین به دلیل توزیع 

مسافران در یکی از خطوط هواپیمایی که همزمان با سفر استانی هیات دولت به خراسان رضوی مشاهده شده بود، طی نامه ای به 

است خطوط حمل و نقل مسافری با اصالح بسته های غذایی خود با حذف  مسئولین وزارت راه و شهرسازی از آنان نیز خواسته

  .مواد غذایی آسیب رسان به سالمت مردم به سمت تامین مواد غذایی سالم حرکت کنند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 3121شهریور  9۲: تاریخ

 خرد شدن اراضی کشاورزی تهدید برای امنیت غذایی

دهد و  های مکانیزاسیون را کاهش می خرد شدن اراضی کشاورزی اگر به همین منوال ادامه پیدا کند فعالیت: شریعت نژاد گفت

 .تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است

خردشدن : شدن اراضی کشاورزی گفت درباره پیامد های خردخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران شمس اهلل شریعت در گفتگو با 

اراضی کشاورزی در حال حاضر به معنای جدید برای کشاورزی ماست که اگر این کار جلوگیری نشود اثرات جبران ناپذیری برای 

 . آینده کشاورزی ما به همراه خواهد داشت

های مکانیزاسیون را  کند و امکان فعالیت می خرد شدن اراضی کشاورزی زمین را از اقتصادی بودن خارج: این نماینده مجلس افزود 

 .دهد  کاهش می

اگر اراضی به همین صورت و پشت سر هم بر اساس قانون ارث تقسیم   :عضو کمیسیون کشاورزی درمجلس شورای اسالمی گفت 

کند که عالوه  راهم میشود اراضی عمال به عنوان یک واحد اقتصادی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و زمینه را برای کاهش تولید ف

 . بر آن امنیت غذایی کشور نیز تهدید خواهد شد

ای توانسته موفق عمل کند ولی  یکپارچه سازی از سالها پیش در دستور دولتمردان بود و تا اندازه: شریعت نژاد خاطر نشان کرد 

  به دنبال تجزیه اراضی هستیم تا یکپارچهاینگونه که تفکیک اراضی سرعت دارد یکپارچه سازی اراضی محو شده است و ما بیشتر 

 . سازی آن

قانون تبدیل اراضی وجود دارد ولی تا کنون قانون برای خرد : شریعت نژاد درباره وجود قانون برای مقایسه با این معضل گفت 

 . کردن راهی ارائه نشده است

تواند زمین خودش را بین وراث تقسیم کند  هر کس می در این زمینه در قانون ارث باید تجدید نظر صورت بگیرد که بر اساس آن 

 .ای که مطرح است عدم وجود یک قانون برای مقایسه آن است که یک تهدید جدی برای کشاورزی وامنیت غذایی است اما مسئله

http://www.yjc.ir/fa/news/2392٥4٥ 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9184ec6feb40424796cfbc0ee14fec97&Title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4984020/%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 3931شهریور  چهارماهم اخبار کشاورزی  هفته  (www.iccima.com)دفتر کشاورزی وآب    

 

113 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 3121 شهریور 9۲: تاریخ

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعالم مناقصه تولید کود ماکرو در کشور را برعهده دارد

شرکت خدمات حمایتی بخش کشاورزی اعالم مناقصه تولید ماکرو را بر اساس کیفیت و کمیت کارخانه مورد نظر را : رابط گفت

 .ها اعالم خواهد کرد پس از بررسی

در برنامه که بخش کشاورزی کشور اردیبهشت ماه : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراندر گفتگو با  اکبر رابط، علی

ه ی آن از سوی شرکت خدمات حمایتی ک سال جاری در هتل المپیک برگزار شد معاونت زراعی تولید کود ماکرو و اعالم مناقصه

 . ها اعالم کرد شود را از رسانه ها برگزار می قرار است طی ماه

ی معدنی دریایی هست که به کود اضافه  شود و یک ماده درصد کلروپتاس کشور از روسیه و ازبکستان وارد می ٦٥: وی افزود

 . شود می

هد باید منافع مورد نظر انجمن را در نظر رابط با بیان این که اگر قرار است سازمان حمایتی اتاقی به بخش کشاورزی اختصاص د

های تولید پخش آید نباید به گردن این انجمن  یعنی اگر مشکلی از نظر کیفی یا حتی کمی از سوی شرکت: بگیرد، تصریح کرد

 . گذاشته شود

http://www.yjc.ir/fa/news/23922٧2 

 
 رانی، بازدیدهامصاحبه، سخن

 ایسنا - 3121شهریور  9۲جمعه 

  ... شد اگر ضایعات کشاورزی نصف می
درصدی تولیدات کشاورزی  ٠٥تواند موجب افزایش  می ترویج کشاورزی عاملی مهم در کاهش ضایعات محصوالت است؛ به طوری که این امر

  .شود

گذاری وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه است اما با  سرمایه شاورزی مستلزموری ک همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش بهره

  .امید داشت توان خیلی به ارتقای سطح علمی کشاورزی کشور شود نمی توجه چندانی به این امر نمی توجه به اینکه درحال حاضر

ما تعطیل است؛ به این معنا که به علم تولید توجهی  کشور ، وضعیت ترویج کشاورزی در(ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

درآوردن چرخه اقتصاد  تجربی است در حالی که آموزش و بکارگیری علم در مزرعه تاثیر بسزایی در به حرکت شود و تولید کامال سنتی و نمی

  .کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت

وری و درآمد و ارتقای  های نو جهت افزایش تولید و بهره فناوری سمی به روستاییان و استفاده ازترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر ر

  .تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستایی شناخته شده است سطح زندگی

شود  ایش تولید محصوالت کشاورزی و بهره وری میافز کشاورزی موجب  بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که ترویج آموزش

  .ندارد این بخش تخصیص داده نمی شود و حتی بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی فعالیت چندانی اما با این وجود اعتبار کافی به

جهاد کشاورزی است به این  گذاری معنوی و مادی وزارت سرمایه وری در بخش کشاورزی مستلزم به گفته کارشناسان این حوزه، افزایش بهره

  .باشد های ترویج وجود داشته برای گسترش امر ترویج و اعتبار کافی برای اجرا شدن یافته معناکه باید اقدامات الزم

عنوان کرد و گفت اگر کارشناسان متخصص، امر ترویج را  وری در ایران را نبود امر ترویج به طور کلی می توان یکی از عوامل کاهش بهره

وضعیت کشاورزی کشور  توان نسبت به بهبود و ارتقای های خود داشته باشند، می الزم را برای ترویج یافته آموزش ببینند و اعتبار و وسایل

  .امید داشت

کافی نسبت به شرایط محصول خود داشته باشد  در حال حاضر تعداد مروجان کشاورزی بسیار کم است در حالی که اگر کشاورز آگاهی

  .افزایش دهد واند تولید خود را با حداقل ضایعاتت می

https://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/4984474
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درصد افزایش داد و  ٠٥توان میزان تولیدات کشاورزی را تا  می علم ترویج  بسیاری از مروجان و کارشناسان کشاورزی بر این باورند که با توسعه

انتظار است وزارت جهاد کشاورزی  شود را دارند می آمادگی دریافت تمامی مطالبی که موجب افزایش سود و تولید آنها از آن جاکه کشاورزان

  .که این امر موجب افزایش تولید، صادرات و در پی آن افزایش ارز آوری می شود سرمایه گذاری ویژه ای را در این بخش انجام دهد چرا

توان گفت بخش  همیت بسیاری است، میکشاورزی دارای ا با توجه به اینکه ترویج کشاورزی به لحاظ فنی و نقش آن در پیشبرد اهداف بخش

  .کشور باشد های آموزشی و ترویجی می تواند پاسخگوی مناسبی به نیازهای روزافزون غذایی برنامه کشاورزی با تحت پوشش قرار گرفتن

فیزیکی آن ها در مزارع و با تربیت مروجان و حضور  به همین دلیل انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی توجه به این بخش را مهم تلقی کند

کاهش ضایعات  با بکار گیری از تجربه های کشاورزان و ترکیب آن با علم روز موجب افزایش بهره وری و موجب افزایش علم روز کشاورز شود و

  .شود

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦499٦24٥ 

 

 نرانی، بازدیدهامصاحبه، سخ
 ایسنا - 3121شهریور  1۳یکشنبه 

  کاهش مصرف مواد مخرب الیه اوزون در ایران فراتر از تعهدات است
های این سازمان دانست و بر اشتراک حوزه  جمله اولویت رییس سازمان حفظ نباتات مدیریت آفات و کاهش مصرف مواد مخدر الیه اوزون را از

  .با سازمان حفظ نباتات تاکید کرد زیست مسئولیت سازمان حفاظت محیط

وپنجمین  میبدی در مراسم گرامیداشت بیست ، محمدعلی باغستانی(ایسنا)به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری دانشجویان ایران 

زیست و  تات جزوی از محیطنبا: تاکید بر لزوم همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد سالگرد الحاق ایران به پروتکل مونترال با

محیط زیست مسئولیت تامین امنیت غذایی را به عهده  این سازمان در کنار بحث حفاظت از. حفاظت از نباتات حفاظت از محیط زیست است

  .دارد

سه : است، تصریح کرد همگانی و مغذی بودن موادغذایی های امنیت غذایی، کافی بودن، سالمت، دسترسی ترین مولفه وی با اشاره به اینکه مهم

  .تحقق آن داریم مسئولیت ماست که با مدیریت و کنترل استفاده از سموم کشاورزی و شیوع آفات سعی در مولفه امنیت غذایی در حوزه

 هایی مثل ضدعفونی کردن خاک قرنطینه و حفظ حوزه رییس سازمان حفظ نباتات ضمن اشاره به اینکه ماده متی بروماید برای حفظ آفات

تالش کردیم در : کرد الیه اوزون شده و پیامدهای ناگواری مثل تغییر اقلیم را به دنبال داشته است، اظهار شد و حاال باعث تخریب استفاده می

  .ایم حوزه ضدعفونی کردن چوب، اقداماتی فراتر از تعهدات خود انجام داده بروماید در زمینه مدیریت آفات قرنطینه و کاهش مصرف ماده متی

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦1٥99٥9٥ 

 گزارشات جهانی

 - 93/06/25فارس

 های روغنی در بازارهای جهانی افزایش قیمت گندم و دانه

 .کردند های روغنی و خوراک دام افزایش یافت اما شکر و دام کاهش قیمت را تجربه امروز در بازارهای جهانی قیمت گندم، دانه

، امروز قیمت محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی در گروه غالت به غیر از خبرگزاری فارسالملل  بین به گزارش گروه اقتصاد

 .سنتی داشت بقیه اقالم این گروه افزایش قیمت داشتند 1برنج سخت که افت 

هر بوشل گندم نیز . سنت به فروش رفت 25دالر و  121سنت به قیمت  4٠وشل ذرت با افزایش امروز در بازارهای جهانی هر ب

 .سنت خرید و فروش شد 4٠دالر و  ٠.1دالری داشت و به قیمت  4.٠رشد 

http://www.isna.ir/fa/news/93062816420
http://www.isna.ir/fa/news/93063018080/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1
http://www.farsnews.com/
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 9.٠دالر، 9.٠هایی  بر این اساس محصوالتی مانند یوالف، سویای خوراکی، سویای روغنی و گیاه روغنی کانوال به ترتیب افزایش

 ا.سنت را داشتند 9٥سنت و  3دالر، 

  

 کاهش قیمت شکر در بازارهای جهانی*

 .سنت مواجه شد 1٠دالر و  4دالر را تجربه کرد اما قهوه با کاهش  2در گروه محصوالت نرم نیز کاکائو رشد 

سنت به فروش  4٧ر و دال 9٦دالر مواجه شد و به قیمت  ٥.٥٠در این گروه شکر به عنوان یک محصول صنعتی با کاهش قیمت 

 .رفت

 کاهش قیمت شکر در بازارهای جهانی* 

سنت و دام  ٦٥  دالر و 9٠9  سنت به قیمت 43دام زنده با کاهش . در گروه دام قیمت دام زنده و پرواری هر دو کاهش داشتند

 .سنت به فروش رفت ٧٥  دالر و 225سنت به قیمت  9٠پرواری با کاهش 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٠٥٥٥19٠ 

 
 گزارشات جهانی

 - 93/06/25فارس

 وضعیت مناسب بازارهای امروز بورس آسیا

های  خصشا. امروز بازارهای بورس آسیا وضعیت نسبتا مناسبی نسبت به بازارهای بورس آمریکا و اروپا داشت

 .درصد را تجربه کردند ۳.۰و  ۳.9۰های  کنگ و شانگهای چین به ترتیب افزایش هنگ

درصدی داشت اما  ٥.4٦در بازارهای بورس آمریکا شاخص داوجونز رشد  ، امروزخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .درصد را تجربه کردند 9.٥٧  درصد و ٥.٥٧  ترتیب کاهشو نزدیک به  S&Pهای  شاخص

درصد را تجربه  ٥.2و  ٥.9به ترتیب کاهش  FTSEهای بورس اروپا نیز شاخص یورواستاکس و  بر اساس این گزارش در بازار

 .درصدی مواجه شد ٥.3در این گروه تنها شاخص دویچه آلمان با افزایش . کردند
  

 های بورس آسیا نسبت به آمریکا و اروپاوضعیت نسبتا مناسب بازار*

کنگ و شانگهای چین به ترتیب  های هنگ امروز بازارهای بورس آسیا وضعیت نسبتا مناسبی داشتند به طوری که شاخص

 .درصدی مواجه شد ٥.9٠درصد را تجربه کردند، تنها شاخص نیکی ژاپن با افت  ٥.9  و ٥.9٦های  افزایش

درصد را تجربه  ٥.4و  ٥.٦، ٥.9٥ش صنعت شاخص انرژی، دارایی و تکنولوژی به ترتیب کاهش در بخ  اساس این گزارش  بر

 .کردند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٠٥٥٥1٥9 

 
 

 گزارشات جهانی
 - 93/06/23فارس

 سال گذشته 9۳تولید غالت دنیا بیشترین میزان طی /میلیون تن افزایش یافت 90ندم تولید جهانی گ

میلیون تن افزایش یافت  90تولید جهانی گندم امسال به دلیل آب و هوای مناسب : سازمان خواروبار جهانی اعالم کرد

 .سال گذشته رسید 9۳و تولید غالت به بیشترین میزان طی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930625000315
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930625000301
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به نقل از فائو، سازمان خوار و بار جهانی، امسال به دلیل آب و هوای مناسب تولید غالت  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه بین

 .میلیون تن افزایش یافت 92جهان 

میلیون تن  ٧9٦.٠ه رقم شود ب بینی می آمار تولید جهانی گندم امسال پیش  بر اساس این گزارش و بر اساس آمار ماهانه فائو

 .رسد می

همچنین بر اساس فائو تولید گندم در آرژانتین، برزیل، چین، اتحادیه اروپا، هندوستان و روسیه به طور قابل توجهی افزایش یافته 

 .میلیون تن مواجه شده است 9٥درصدی یعنی  4٦است اما در کشورهای استرالیا به ویژه کانادا با کاهش حدود 

میلیون تن  1بینی ماه جوالی حدود  دهد که تولید برنج امسال در مقایسه با پیش ازمان خوار و بار جهانی نشان میآمارهای س

 .های فصلی است که تولید برنج را کاهش داده است این کاهش تولید به دلیل باران. کاهش یابد

 .هزار تن برسد 2٥٥میلیون و  ٠٥٥ال گذشته به رقم درصد نسبت به س ٥.2شود که با رشد  بینی می تولید برنج جهانی امسال پیش

سال گذشته خواهد رسید که دلیل عمده آن برداشت مناسب  9٠از نظر حجمی میزان تولید غالت دنیا به بیشترین سطح خود طی 

 .سال پیش آغاز شده است 4است که از 

میلیون تن اعالم کرد که نسبت به  ٦9٦حدود  4٥9٠سازمان خوار و بار جهانی همچنین میزان ذخایر غالت دنیا را در سال 

خواهد  4٥92میلیون تن بیش از ذخایر ابتدای سال  1٧درصد یعنی حدود  ٦میلیون تن افزایش یافته است و  94بینی اخیر  پیش

 .بود

xt.php?nn=http://www.farsnews.com/newste9131٥٦41٥٥٥913 

 
 

 گزارشات جهانی
 - 93/06/26فارس

 افزایش دو برابری صادرات محصوالت کشاورزی ترکیه به روسیه

بینی کردند با ممنوعیت واردات کاالهای کشاورزی و دامی غربی به روسیه،صادرات  صادر کنندگان ترک پیش

 .زایش یابدمحصوالت کشاورزی ترکیه به روسیه به حدود دو برابر اف

به نقل از حریت، طی روز گذشته وزرای اقتصاد ترکیه و روسیه طی دیداری  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .های گسترش مناسبات تجاری دو کشور را بررسی کردند در استانبول راه

ای غرب علیه روسیه، آمادگی خود را برای افزایش صادرات و تأمین نیاز های روسیه اعالم کرده ه ترکیه از ابتدای اعمال تحریم

 .در حال حاضر ترکیه در حال تبدیل شدن به یکی از اصلی ترین تأمین کنندگان محصوالت کشاورزی و دامی روسیه است.است

 .میلیارد یورو به امضا رساند ٧٥به ارزش بالغ بر  پیشتر وزیر انرژی روسیه نیز طی سفری به ایران تفاهم نامه هایی را

با ورود کشورهایی مانند ایران، ترکیه و کشورهای آمریکایی التین به عرصه همکاری با روسیه در زمینه افزایش صادرات کاال به این 

 .ه را افزایش داده استکشور به نظر می رسد این کشور فعالیت های خود در زمینه تالفی کردن تحریم های اروپا علیه روسی

 .مراکش نیز از جمله کشورهایی است که در صدد است تا صادرات محصوالت کشاورزی خود به روسیه را افزایش دهد

 .صادر کنندگان ترک پیش بینی کردند صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه از ترکیه به حدود دو برابر افزایش یابد

غرب به مدت یک سال واردات محصوالت کشاورزی و دامی از اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا، های  دولت روسیه در پاسخ به تحریم

 .استرالیا، و نروژ به این کشور را ممنوع اعالم کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9٠9131٥٦4٦٥٥٥9 
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 گزاشات جهانی

 - 93/06/26فارس

 مراکش به دنبال تصاحب بازار محصوالت کشاورزی روسیه

صادر کنندگان مراکشی در پی خالی شدن بازار روسیه از محصوالت کشاورزی اروپایی در صدد هستند تا صادرات 

 .خود را به این کشور افزایش دهند

، صادر کنندگان محصوالت کشاورزی مراکش امیدوار ایتارتاسبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .هستند تا با اعمال تحریم روسیه علیه محصوالت کشاورزی اروپایی، صادرات خود را به این کشور افزایش دهند

 94به  4٥91درصد از صادرات محصوالت کشاورزی مراکش به مقصد روسیه بوده است و این میزان در سال  2تنها  4٥٥9در سال 

 .درصد در سال جاری افزایش دهند 9٠اند تا این سهم را به  درصد افزایش یافته است و صادر کنندگان مراکشی در تالش

ن، ترکیه، وکشورهای آمریکای التین آمادگی خود را برای تأمین نیازهای کشاورزی و بسیاری از کشورها از جمله ایران، آذربایجا

 .دامی روسیه به جای محصوالت اروپایی اعالم کرده اند

دولت روسیه طی ماه گذشته و در راستای اتخاذ اقدامات تالفی جویانه علیه تحریم های اعمال شده توسط غرب علیه این کشور، 

 .ی و کشاورزی را از اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نروژ ممنوع کرده استواردات محصوالت دام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9131٥٦4٦٥٥٥٠43 

 
 گزارشات جهان

 آیانا- 3121شهریور  92, سه شنبه

 تصاویر +طراحی ربات خورشیدی برای کاشت و برداشت محصول:تررو تی

اند که قادر به برداشت و کاشت  محققان استرالیایی یک ربات خورشیدی را برای انجام امور کشاورزی طراحی کرده

 . محصول است

یا توسعه داده شده است؛ یک ربات خورشیدی که قادر به انجام کارهای کشاورزی است توسط محققان دانشگاه سیدنی در استرال 

 .های فتوولتاییک پوشش داده شده است این دستگاه به رنگ قرمز است و با پنل

شود و بدون دخالت انسان  سازی سبزیجات و حبوبات طراحی شده است؛ از طریق لیزر هدایت می این ربات به منظور نظارت و بهینه

 .قادر به حرکت و انجام وظایف در زمین کشاورزی است

 .ها و سبزیجات و حضور آفات است ها و دوربین فراطیفی برای شناسایی رشد میوه ارای یک سری سنسور لیزر، دوربیند

 .شود های هرز در مزرعه است؛ این بازوی رباتیک برای برداشت نیز استفاده می مجهز به یک بازوی رباتیک برای بیرون ریختن علف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/93٠2٥-9.html 

 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 3121شهریور  91, یکشنبه

 بروز وخیم ترین خشکسالی تاریخ در کالیفرنیا 

بر ایالت  بدیل شده است که این کار افزونهای آمریکا ت در پی وقوع خشکسالی، فروش آب خصوصی به یک موضوع رایج در ایالت

 .شود های کلرادو و تگزاس نیز انجام می کالیفرنیا، در ایالت

http://www.farsnews.com/
http://en.itar-tass.com/economy/749830
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930626000529
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19540-1.html
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. در حالی که کره زمین سال گرمی را پشت سر می گذارد، بسیاری از کشورها با مشکل کمبود آب و خشکسالی روزگار می گذرانند

خشکسالی که به عنوان وخیمترین کم آبی در دهه های گذشته قلمداد  کالیفرنیا درگیر خشکسالی شدید برای سومین سال است؛

 .میلیون نفر شود 2٥می شود و می تواند سفره های زیرزمینی آب را خشک کند و باعث قطع آب حدود 

توجهی از  کالیفرنیا یک بار دیگر دچار خشکسالی شده و فعالیت کارگران مزارع متوقف شده است و از آنجا که کالیفرنیا بخش قابل

 .وجود آمده است های زیادی از بابت تامین امنیت غذایی به کند، نگرانی میوه و سبزیجات کشور آمریکا را فراهم می

دالر  44٥٥لیتر آب به  294هزار و  411برابر افزایش یافته و ارزش حدود یک میلیون و  9٥تنها در پنج سال گذشته قیمت آب 

 .رسیده است

بر ایالت  های آمریکا تبدیل شده است که این کار افزون ، فروش آب خصوصی به یک موضوع رایج در ایالتدر پی وقوع خشکسالی

 .شود های کلرادو و تگزاس نیز انجام می کالیفرنیا، در ایالت

هایی  اید در سالش»: اعالم کرد( ای یو سی ال)لس انجلس -استفانی پینستل، مدیر مرکز جوامع پایدار کالیفرنیا در دانشگاه کالیفرنیا

هایی که آب کمتر است، آب بسیار گران خواهد بود زیرا آبیاری چمن، یک ضرورت  تر باشد ولی در سال که آب زیاد باشد، آب ارزان

 .«برای رفاه انسانی نیست

زایش قیمت پس این اف.، مسووالن این ایالت اجازه دادند تا بازار قیمت آب را تعیین کند4٥٥3برخالف خشکسالی پیشین در سال 

های آبی کالیفرنیا انجام  های تامین و نگهداری سامانه تر و افزایش هزینه بر وقوع خشکسالی بد از هشدارهای پیاپی دانشمندان مبنی

 .شده است

تداوم خشکسالی در کالیفرنیا همچنین باعث شده است بسیاری از کشاورزان در این منطقه زمین های خود را رها کنند و هیچ 

 .و زرعی در آنها انجام ندهند کشت

جاستین .اند های آب زیرزمینی شده برخی از اقتصاددانان آب خواستار وضع مقرات بیشتر برای جلوگیری از خالی شدن سفره

سالیوان عکاس پایگاه عکس گتی ایمیژ، تصاویر تأسف باری از قبل و بعد از خشکسالی در این ایالت تهیه کرده که به خوبی عمق 

 .کم آبی را به تصویر کشیده است فاجعه

1.html-http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19506f  
 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 3121شهریور  92, دوشنبه

 ! ه ظاهر می میرندیک دانشمند هوافضا، ناجی زنبورعسل هایی شد که ب

 !در ببیشتر مواقع امکان نجات دادن جان زنبورهایی که به ظاهر مرده اند، وجود دارد

 Hady Ghassabian، پژوهش های جدید دانشمندان از جمله (ایانا)به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری کشاورزی ایران 

Gilan تر زنبورهائی که به صورت زنبور های مرده در زنبورداری ها جمع پژوهشگر ایتالیایی حاکی از این موضوع است که بیش

یک زنبور کارگر ممکن است تنها برای جمع آوری . آوری می شوند، هنوز زنده بوده و در واقع خستگی، آن ها را از پا درآورده است

 .مختلفی مراجعه کندپرواز کرده و به گیاهان ( کیلومتر 99)مایل ٠٠، بیش از ( حدود نیم کیلو)یک پوند عسل 

بار  4٥٥حرکت کرده و بال هایشان را ( کیلومتر در ساعت 42) مایل در ساعت  9٠از سوی دیگر معموال زنبورهای عسل با سرعت 

این میزان از فعالیت شدید روزانه در بسیاری از مواقع می تواند زنبورها را تا حد مرگ خسته کرده و قدرت . در ثانیه به هم می زنند

پژوهشگران با جمع آوری تعدادی از این زنبورهای به ظاهر مرده؛ آن ها را با آب و شکر تغذیه کردند و با . ک را از آن ها بگیردتحر

 .کمال شگفتی بیشتر این زنبورها پس از اندک زمانی، به حرکت و جنب و جوش افتاده و سپس قادر به پرواز شدند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/19506-1.html
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تش در حوزه مهندسی هوا فضا از دانشگاه پادوای ایتالیاست و کاشف این موضوع بوده، این پژوهشگر ایتالیایی که در واقع تحصیال

بهترین کار این است که یک یا دو قطره از شربت تهیه شده را در نزدیکی دهان : در توضیح روش صحیح این عمل می گوید

البته طبیعی است که در . شدن دوباره آن ها باشیدزنبورهای از پا افتاده بریزید و سپس اندکی منتظر مانده تا شاهد معجزه زنده 

زنبور داری های بزرگ امکان ریختن قطرات شربت در دهان همه زنبور ها وجود ندارد پس می توان این زنبورها را در جائی جمع 

 .کرده و شربت را به روی آن ها اسپری کرد

رای زنبورداران از نظر اقتصادی بسیار ارزشمند باشد، زیرا این روش آسان و کم خرج برای حفظ جان زنبورهای عسل می تواند ب

 .مرگ و میر زنبورهای یک کندوی عسل از مهم ترین مشکالتی است که زنبورداران با آن روبه رو هستند

فاده زنبورها نقشی کلیدی در ایجاد تعادل در محیط زیست کره زمین داشته اند، اما متاسفانه آمارها نشان می دهد به دلیل است

درصد کاهش  1٥گسترده از آفت کش ها و سمپاشی های زیاد در سراسر دنیا، جمعیت زنبورهای عسل نسبت به گذشته بیش از 

 ./داشته است

tiyoor/item/-http://www.iana.ir/daamo93٠93-9.html 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا- 3121شهریور  99, شنبه

  2۳90سابقه شاخص قیمت مواد غذایی فائو در اگوست  کاهش بی

به کاهش پنج ماهه خود ادامه داد و به ( مرداد) بنا بر اعالم فائو شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان در ماه آگوست

 .کمترین مقدار در چهار سال گذشته رسید

این شاخص  93٦.٦، اندازه (سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد)و به نقل از فائو ( ایانا)برگزاری کشاورزی ایران به گزارش خ 

 .درصدی نسبت به ماه ژوییه است 1.٦دهنده یک کاهش  سابقه است، نشان تاکنون بی 4٥9٥در ماه اگوست که از سپتامبر 

 .طور قابل توجهی کاهش یافته است گیرند، به شاخص مورد توجه قرار می جز گوشت قیمت بقیه اقالمی که در محاسبه این به

درصدی نسبت به  99.4قیمت لبنیات در نتیجه دوبرابر شدن عرضه و کاهش تقاضا، بیش از بقیه اقالم کاهش یافته و با یک افت 

 .رسیده است 4٥٥.9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به  99.3ماه ژوییه و افت 

این در حالی . واردات لبنیات از چند کشورهای اروپایی توسط روسیه در اوایل ماه اگوست منجر به کاهش اندازه شاخص شد تحریم

 .نیز به تقویت شرایط عدم اطمینان بازار کمک کرد( ترین واردکننده شیر در جهان بزرگ)بود که کاهش واردات شیر توسط چین 

به  4٥91درصد کاهش نسبت به ماه اوت  99.٧درصد کاهش نسبت به ماه گذشته و  9.٠شاخص قیمت غالت فائو در ماه اوت با 

 .رسید ٠.994

سالی بود که تولید گندم برای یک سال دیگر نیز رکورد زد، قیمت غالت اصلی در ماه اوت باز هم  4٥92با توجه به اینکه سال 

 .رسید 4٥9٥کاهش یافت و به کمترین سطح خود از ژوییه 

اندازه این شاخص نسبت به مدت . رسید 422.1درصد کاهش نسبت به ماه ژوییه به  ٠.٧شکر فائو در ماه اگوست با  شاخص قیمت

 .مشابه سال قبل یک درصد افزایش داشت

درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به  92درصد افزایش نسبت به ماه ژوییه و  9.4قیمت گوشت فائو در ماه اگوست با 

 ./درسی 1.4٥٧

http://www.iana.ir/tashakkol/item/9323٥-9.html 
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 گزارشات جهانی
 ایسنا - 3121شهریور  1۳یکشنبه 

  ها در جست و جوی شریک برای ایجاد کارخانه کود اوره در ایران هندی
  .برای ساخت کارخانه کود در ایران است به دنبال مشارکت با یک شریک ایرانی( ر سی افآ)شرکت مواد شیمیایی و کود راشتریا 

: نقل از آر جی راجان، مدیر کل شرکت آر سی اف نوشت ، پایگاه اینترنتی بیزنس استاندارد به(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

  .میلیون تن است 9.4٧میلیون دالری کود اوره در ایران با ظرفیت تولید  9٥٥انه برای ساخت یک کارخ این شرکت به دنبال یک شریک ایرانی

  .انتخاب خواهد شد "اس بی آی کپیتال مارکتس"گذاری  به گفته وی شریک ایرانی از سوی بانک سرمایه

  .ی و صادرات آن به هند استتولید کود زراع تر ایران برای بر اساس این گزارش، این شرکت هندی درصدد بهره بردن از گاز ارزان

  .های غربی علیه ایران محقق شود رود این پروژه پس از برداشته شدن تحریم انتظار می

اضافه نکرده که منجر به افزایش شکاف میان  سال گذشته به دلیل نبود یک چارچوب سیاستی ظرفیت جدید برای تولید اوره 91هند در 

  .عرضه و تقاضا در این کشور شده است

میلیون تن  1٥حالیکه میزان مصرف فعلی حدود  میلیون تن ثابت مانده در 44همچنان در  4٥٥٧-4٥٥9تولید اوره در هند از سال مالی 

  .است

  .های اصلی خود قرار داده است از اولویت آنانت کومار، وزیر جدید کود و مواد شیمیایی هند خودکفایی در تولید اوره را یکی

http://www.isna.ir/fa/news/31٥٦1٥9٧٦39 
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	انتصابات
	مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد
	ترکیب جدید هیاتمدیره انجمن صنفی نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور انتخاب شد
	ایران با کسب بیشترین آرا، رییس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی شد
	در شصت و پنجمین اجلاس کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی (ICID) در کشور کره جنوبی، نماینده ایران به عنوان رئیس این کمیسیون جهانی برگزیده شد.
	در بحران دریاچه ارومیه گفتند کشاورزان کشت نکنند، ما هم گفتیم چشم!
	وزارت نیرو تنها می تواند جلوی اضافه برداشت ها را بگیرد و چاه های غیرمجاز را تعطیل کند، اما نمی تواند آب بخش کشاورزی را کم کند.
	۳۹۵ میلیارد ریال اعتبار برای پیشگیری و مقابله با آتشسوزی در جنگلها و مراتع کشور اختصاص یافت.
	تدوین طرح احیای جنگلهای زاگرس/ 120 میلیارد تومان برای بیابانزدایی حوزه دریاچه ارومیه
	معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین طرح احیای جنگلهای زاگرس خبر داد و گفت: همچنین ۱۲۰ میلیارد تومان برای بیابانزدایی در حوزه دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است.

	آب
	بهرهوری آب در ایران ۳۵درصد در دنیا ۶۰درصد/لزوم استفاده از روش نوین آبیاری کشاورزی
	عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، با بیان این که بهرهوری آب در ایران ۳۵ درصد و در دیگر کشورها ۶۰ درصد است، گفت: آبیاری نوین نه تنها باعث کاهش مصرف آب میشود، بلکه افزایش تولید محصولات کشاورزی را هم به دنبال دارد.
	راه هاي افزايش بازدهي آبياري در بخش كشاورزي
	روابط عمومي شركت سهامي آب منطقه اي مازندران و گلستان
	تعرفه واردات محصولات آببر کاهش یابد/ تجارت براساس آب مجازی
	استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز گفت: در سالهای اخیر تجارت محصولات کشاورزی از دیدگاه آب مجازی مورد توجه قرار گرفته و کارشناسان معتقدند که در تجارت محصولات کشاورزی باید به این مقوله توجه کرد.
	نمیتوان ادعا کرد که مزارع با آب فاضلاب آبیاری نمیشوند/ مزارع شهر ری بیشترین آلودگی را دارند
	رئیس اداره کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه نمیتوان ادعا کرد که هیچ یک از زمینهای کشاورزی کاشت سبزیجات و صیفیجات استان تهران با آب فاضلاب آبیاری نمیشود، گفت: در این خصوص بیشتر آلودگی در مزارع شهر ری مشاهده شده بود.
	سد لار با ۳ درصد ظرفیت آب/ وضعیت قرمز است، همه صرفهجویی کنیم
	در حالی که حجم مخزن سد لار تهران ۹۶۰ میلیون متر مکعب است، در حال حاضر فقط ۳۰ میلیون متر مکعب تنها ۳درصد آب در این سد وجود دارد.
	۱۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی صرف آب و کشاورزی شود/ سدسازی غیراصولی به کشاورزی صدمه زده است
	مشاور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در شورای عالی کشاورزی گفت: سرمایهگذاری در سالهای اخیر در ساماندهی آب بیشتر صرف سدسازی شده، در حالی که این سدها علیرغم منفعت، زیانهایی به بخش کشاورزی وارد کرده و کشاورزی دیم را به سمت آبی بردهاند.
	سطح آبیاری تحت فشار به 1.5 میلیون هکتار میرسد
	با اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار در کشور، سطح این روش نوین آبیاری به یکهزار و 550 هزار هکتار خواهد رسید.
	فرهنگ مصرف آب بسته بندی را نهادینه کنید دیگر دغدغه بحران آب شرب نخواهید داشت
	چه نسخهای برای تشنگی کرمان پیچیده شد؟

	برنامه و سیاست ها
	بانک ایران و روس احیا میشود/ صادرات مستقیم به روسیه از بندر انزلی
	رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: برای رفع موانع نقل و انتقال مالی صادرات محصولات کشاورزی بانک ایران و روس در کشور راهاندازی میشود. واردات مستقیم ایران به روسیه از بندر انزلی انجام خواهد شد.
	236 نوع شغل در بخش کشاورزی تا پایان مردادماه سال جاری شناسایی و در هفت گروه شغلی طبقهبندی شد.
	طرح جامع توانمندسازی تشکلهای کشاورزی، قبل از بستن بودجه 94 به مجلس ارائه میشود
	دفتر امور تشکلهای کشاورزی برای آموزش، توانمندسازی و توسعه زیرساختهای تشکلهای بخش کشاورزی، طرح جامعی را برای توانمندسازی تشکلها در دست تدوین دارد که تا قبل از بسته شدن بودجه 94 به مجلس ارائه میکند.
	برگزاري مرحله دوم دوره آموزشي سرشماري عمومي كشاورزي
	آموزش مرحله دوم سرشماري عمومي كشاورزي از تاريخ 15 تا 20 شهريور 1393 تشكيل شد.
	همکاری ایران و ارمنستان در راستای توسعه تعاونیها
	کشت فراسرزمینی به توسعه اشتغالزایی کمک میکند
	تقویت خوداتکایی در کشاورزی مهمتر از خودکفایی است
	تعاونیهای روستایی و کشاورزی از مسیر اصلی خود خارج شدهاند

	بازار و قیمت ها
	75درصد دلالان میدان میوه و ترهبار حذف شدند/ نظارت و تنظیم بازار ادامه دارد
	رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه از اواسط مرداد تاکنون طرح نظارت و تنظیم بازار میوه همچنان اجرا میشود، گفت: پس از اجرای طرح مذکور 75 درصد از دلالان از میدان حذف شدند و قیمت میوه هم در این مدت هیچگونه افزایشی نداشته است.
	قیمت انواع میوه و سبزیجات+جدول
	قیمت انواع میوه و سبزیجات در بازار میوه شهرستانی میدان امام حسین(ع) تهران و میادین میوه و ترهبار تقریباً ثابت بوده و افزایش نداشته است.
	«طرح نظارت» قیمت میوه را کنترل نکرد/گرانی قیمت میوه در سطح شهر
	با اجرای «طرح نظارت و تنظیم بازار میوه» که قرار بود قیمت متعادل شود اما قیمت میوه در بازار همچنان بالاست در حالی که واحدهای میوه فروشی تنها مجازند 35 درصد به قیمت میوه اضافه کنند اما این رقم همچنان بالاست.
	«طرح نظارت» تنها جیب مغازهداران را پر کرد
	رئیس اتحادیه میادین میوه و ترهبار گفت: در حالی که با اجرای طرح نظارت ۸۰ درصد دلالان میدان بزرگ میوه و ترهبار حذف و قیمت در این مکان ۱۰ تا ۳۰ درصد افت کرد، اما مغازههای سطح شهر قیمت را پایین نیاوردند.
	میوهفروشیهای سطح شهر ۱۰۰ درصد گرانتر از میدان میفروشند
	دبیر اتحادیه بار فروشان گفت: در حالی میوه فروشان سطح شهر بر اساس قانون مجازند تنها ۳۵ درصد بیشتر از قیمتی که از میدان میوه خریداری کردند، بفروشند، اما آنها بیش از ۱۰۰ درصد و در مواردی دو تا ۳ برابر بیشتر میفروشند.
	قیمت مواد غذایی به کمترین میزان خود طی چهار سال گذشته رسید
	گرانترین و ارزانترین گوشت در بازار + جدول
	موز صادراتی 5000 تومان زیر قیمت بازار

	برنج
	قیمت خرید حمایتی ارقام مختلف برنج اعلام شد
	معاون فنی و بازرگانی تعاون روستایی گلستان قیمت خرید حمایتی ارقام مختلف برنج را اعلام کرد.
	خوشهدهی مجدد رتون در مازندران / اتمام برداشت برنج تا پایان شهریور
	معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از خوشهدهی اراضی نشای مجدد رتون خبر داد و گفت: برداشت برنج در مازندران پایان شهریور ماه امسال به اتمام می رسد.
	نرخ برنج در گیلان افزایش یافت
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از افزایش نرخ برنج از 5 هزار و 500 تومان به بیش از 6 هزار و 100 تومان در این استان خبر داد.
	بازار برنج تکان خورد
	با خرید حمایتی توافقی برنج توسط تعاون روستایی، بازار برنج تکان خورد، اما هنوز بهای محصول نصیب بهرهبرداران نشده است.
	آغاز برداشت ارقام مختلف برنج از شالیزارهای قزوین
	برداشت ارقام مورد کاشت برنج استان قزوین شامل هاشمی، علی کاظمی، صدری استخوانی، صدری دم سیاه و موسی طارم آغاز شد.

	پنبه
	دولت با پرداخت یارانه از کشت پنبه حمایت کند/ کاهش 10 هزار تنی محلوج پنبه/طلای سفید به جای ارزآوری ارز بر شده است
	رئیس هیأت مدیره اتحادیه پنبه و دانههای روغنی با بیان اینکه در سالهای پیش صادرات پنبه بعد از نفت بیشترین ارزآوری را برای کشور داشت، گفت: هماکنون یک وارد کننده عمده پنبه هستیم و دو سوم پنبه نساجیها از طریق واردات تأمین میشود.
	پیشبینی تولید 180 هزار تن پنبه بهرغم گذراندن دوره خشکسالی
	در حالی که خشکسالی بخشی از کیفیت و کمیت محصول پنبه را تحت تأثیر قرار داده است، پیشبینی میشود تولید این محصول در کشور به 180 هزار تن برسد.

	پسته
	نصف شدن تولید پسته کرمان/ چین جدیترین رقیب پسته ایران
	130 هزار تن پسته در سال ، دسترنج پسته کاران ايران

	تولیدات زراعی و باغی
	عدم رعایت تاریخ کشت از علل عمده کاهش عملکرد محصولات دیمی است
	رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه 95 درصد مناطق کشورمان را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل میدهند، گفت: عدم رعایت تاریخ کشت از علل عمده کاهش عملکرد محصولات دیمی در کشورمان است.
	انار انبوه در روستای تاریخی "انبوه"! (تصویر)
	سطح زیر کشت کلزا به 270 هزار هکتار میرسد
	در راستای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید دانههای روغنی، سطح زیر کشت کلزا در کشور به 270 هزار هکتار میرسد.
	خرید محصولات باغی با ذخیره سازی و عرضه مناسب

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	خودکفایی کشور در تولید مواد ژنتیک گاوی و صادرات به کشورهای دیگر/ برنامه افزایش تولید کره کلید خورد
	مدیر عامل شرکت نهادههای دامی جاهد با بیان اینکه کشور در تولید مواد ژنتیک گاوی به خودکفایی رسیده و برنامه صادرات به کشورهای دیگر دارد از برنامه افزایش تولید کره در کشور با اصلاح نژاد جرزی خبر داد.
	مدیر عامل شرکت نهادههای دامی جاهد با بیان اینکه کشور در تولید مواد ژنتیک گاوی به خودکفایی رسیده و برنامه صادرات به کشورهای دیگر دارد از برنامه افزایش تولید کره در کشور با اصلاح نژاد جرزی خبر داد.
	مدیر عامل شرکت نهادههای دامی جاهد با بیان اینکه کشور در تولید مواد ژنتیک گاوی به خودکفایی رسیده و برنامه صادرات به کشورهای دیگر دارد از برنامه افزایش تولید کره در کشور با اصلاح نژاد جرزی خبر داد.
	نمونهگیری و ثبت اطلاعات ژنومیک گاوهای داخلی، برای نخستینبار در کشور
	برای نخستینبار اطلاعات ژنومیک و ارزش ژنتیکی گاوهای داخلی کشور پس از نمونهگیری طی نیمه نخست امسال جمع آوری و ثبت شد.
	رئیس انستیتو تحقیقات تغذیهای کشور مصرف زیاد اسید پالمتیک که 44 درصد روغن پالم را تشکیل می دهد، را موجب افزایش کلسترول خون و عامل بروز بیماری های قلبی و عروقی اعلام کرد و بیشترین مصرف روغن پالم وارداتی در تولید روغن های سرخ کردنی است.

	تولید دام و طیور
	هزاران تن مرغ مازاد روی دست تولیدکنندگان مانده است/ کاری برای صادرات انجام نمیشود
	راهاندازی بزرگترین تولید کننده طیور در غرب کشور
	با مشارکت بنیاد برکت، بزرگترین واحد تولید کننده طیور در غرب کشور راهاندازی شد.

	خدمات دام
	گردهمایی شبانه دامداران برای بیان مشکلات/ ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه میخواهیم
	فعالان صنعت دامداری کشور شب گذشته گرد هم آمدند تا به بیان مشکلات خود بپردازند. در این نشست دامداران ضمن تشریح نیازهای خود، اعلام کردند برای ادامه فعالیت نیاز به دریافت ماهانه 100 میلیارد تومان یارانه دارند.
	وضع عوارض ۳۲۰ هزار تومانی برای صادرات گوسفند
	پس از آزاد شدن صادرات دام سبک عوارض ۳۲۰ هزار تومانی برای صادرات هر رأس گوسفند در نظر گرفته شده است.
	افزایش سهبرابری قیمت واکسن پرخوری دام

	خدمات زراعی و باغی
	تجدیدنظر در قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
	قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ تعیین شد+جدول
	معاون اول رئیس جمهوری مصوبه «تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ را ابلاغ کرد.
	عدم حمایت از کشاورز آنها را مجبور به فروش زمین به ویلاساز میکند
	عضو ستا مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برای زمینی که ارزش آن 5 میلیون تومان است دلالان 20 میلیون تومان میدهند در حالی که از آن زمینها هیچ سودی نصیب کشاورز نمیشود برای اینکه کشاورز زمینش رانفروشد دولت بایداز آنها حمایت کند.

	خرما
	سفره نخلداران هیچگاه رنگین نشد / دلالان؛ سلطان بلامنازع بازار خرما
	در سالهای اخیر با وجود تلاش مسئولان، درد نخلداران دوا نشده و دلالان باز هم برنده ماجرا شدهاند و بدون زحمت و تلاش، چندین برابر نخلداران و تولیدکنندگان، پول به جیب میزنند.
	نرخ خرید خرما در خوزستان اعلام شد
	با اعلام کمیته خرید توافقی خرما، نرخ خرید خرما در خوزستان اعلام شد.
	بازار خرما تکان خورد
	با خرید بهموقع محصول خرما توسط اتحادیه مرکزی تعاون روستایی کشور، بازار راکد این محصول تکان خورد.
	کاهش نرخ دلار، افزایش هزینههای تولید شامل دستمزدها، حمل و نقل و... باعث کاهش نرخ خرید خرما از کشاورز برای رقابتپذیری صادرات شد.
	خرمای ایرانی فاقد بسته بندی صادراتی

	زعفران
	برند "زعفران ایرانی" روبه فراموشی

	زیتون
	زیتون روغنی طرح طوبی به کنسرو تبدیل شد

	سم
	قیمت سموم برای سال زراعی جدید ثابت میماند
	با توجه به ثابت بودن نرخ مواد اولیه تولید سموم، در سال زراعی آینده تفاوتی در قیمت فروش سموم نخواهیم داشت و بیشتر محصولات بدون تغییر و به نرخ امسال فروخته میشود.
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	نخستین همایش روشهای افزایش ماندگاری فرآوردههای غذایی (بدون مواد افزودنی) با هدف هدایت پتانسیل تحقیقاتی کشور به سمت حل مشکلات صنایع غذایی، 12 و 13 اسفندماه سال جاری در تهران برگزار میشود.
	پای روغن پالم به صحن علنی مجلس هم باز شد
	گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس درباره اظهارات وزیر بهداشت در زمینه شیر و ماست پرچرب و روغن پالم هفته آینده در صحن علنی پارلمان ارائه میشود.
	سنگر اصلی سازمان بسیج مهندسین و منابع طبیعی اهتزاز پرچم امنیت غذایی است
	رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی گفت: سنگر اصلی سازمان بسیج مهندسین و منابع طبیعی اهتزاز پرچم امنیت غذایی است.
	اولتیماتوم حذف پالم از لبنیات/ پالم از بستنیهای سنتی و شکلات حذف نمیشود
	رئیس سازمان غذا و دارو گفت: پالم از بستنی سنتی و شکلات حذف نمیشود. استفاده از خمیر مرغ ممنوع شده است و قیمت تجهیزات پزشکی در بخش دولتی ۳۰ درصد کاهش یافته است.
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	ضایعات کشاورزی نصف میشد اگر ...
	کاهش مصرف مواد مخرب لایه اوزون در ایران فراتر از تعهدات است
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