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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

ht t p//:i cci ma.i r /f a/mat boat .ht ml  

 

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

.ئیدبهره مند فرما  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 آب
 - 31/11/19فارس

  وری آب کشاورزی در استان البرز با کشورهای اروپایی برابر استوری آب کشاورزی در استان البرز با کشورهای اروپایی برابر است  بهرهبهره

وری آب  بهره: درصد است، گفت 07وری کشاورزی در استان البرز  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه بهره

 .در بخش کشاورزی در این استان با کشورهای اروپایی برابر است

، سیدمجید موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز امروز در افتتاحیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .زی استهزار هکتار اراضی کشاور 07استان البرز دارای : اولین نمایشگاه تخصصی نهال، نشا و صنایع وابسته در این استان گفت

هزار هکتار از باغات به بار نشسته و  72دهد که در حال حاضر حدود  درصد آن را باغات کشاورزی تشکیل می 7.60: وی افزود

 .مابقی آن نهال است

برداری  شود که از نظر راندمان و بهره میلیون متر مکعب آب استفاده می077در این استان در بخش کشاورزی   :موسوی تصریح کرد

 .برداری مصرف آب در کشورهای اروپایی است بر با راندمان و بهرهبرا

به ازای کل مصرف آب در بخش : درصد است، اظهار داشت 07وی با بیان اینکه راندمان آب در بخش کشاورزی استان البرز حدود 

 .شود میلیون تن محصوالت زراعی، باغی و دامی تولید می 760کشاورزی در این استان 

دهد، بیان  درصد از اراضی کشاورزی کل کشور را تشکیل می ان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه استان البرز نیمرئیس سازم

 .شود میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می 760اما : داشت

میلیون تن محصول باغی از  .6ع هزار هکتار است که در مجمو 777میلیون و  7سطح زیر کشت باغات کشور   :موسوی تصریح کرد

 .شود سطح کل باغات کشور تولید می

 .شود درصد کل کشور تولید می 767هزار تن محصوالت باغی معادل  2.4در استان البرز : وی بیان داشت

تولید باغات  در هکتار است اما متوسط 77متوسط عملکرد باغات استان البرز : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ادامه داد

 .تن در هکتار است 67کشور 

 .در بعضی محصوالت باغی از لحاظ عملکرد در رده دوم تا سوم قرار داریم: موسوی افزود

های کشور است و از این تعداد  درصد تعداد نهالستان 8نهالستان در سطح استان البرز وجود دارد که معادل  72: وی بیان داشت

 .شود  هال تولید میمیلیون اصله ن 64نهالستان 

برای افزایش عملکرد   :رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه کشورمان یک کشور باغبانی است، تصریح کرد

گیری از نهال مناسب مورد توجه قرار گیرد و افزایش عملکرد  عالوه بر بهینه کردن مصرف آب و سایر ملزومات در مرحله اول بهره

 .با به کارگیری نهال مناسب در افزایش عملکرد بسیار مؤثر استباغات 

های رویشی و باغات متراکم  های استاندارد، پایه برای توسعه باغبانی و افزایش عملکرد باید به استفاده از نهال: موسوی بیان داشت

 .روی آوریم

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p64826664777888 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941113000888
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 آب
 آیانا- 1931بهمن  80, پنجشنبه

های وزارت های وزارت   ترین برنامهترین برنامه  مهممهم  //میلیارد متر مکعب از آب های کشور غیرمجاز غارت می شودمیلیارد متر مکعب از آب های کشور غیرمجاز غارت می شود  0202ساالنه ساالنه 

  جهاد کشاورزی برای حفاظت از منابع آبی جهاد کشاورزی برای حفاظت از منابع آبی 

 .برای تصویب به مجلس ارائه شده است 87هکتار در سال هزار  277طرح اجرای آبیاری نوین در 

به گزارش ایانا، علی مراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست مشترکی که با مدیر عامل آبفای استان تهران، 

د، با اشاره به اینکه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و مدیران شهرستان های جهاد کشاورزی استان تهران برگزار ش

طرح اجرای شبکه های نوین : طرح توسعه شبکه های نوین آبیاری از مهم ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است، افزود

 .آبیاری در مجلس شورای اسالمی در دست بررسی است و تصویب خواهد شد

ی آبیاری قطره ای است، مگر در مناطقی که امکان توجه و تاکید مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای طرح ها: وی گفت

 .اجرای آن نباشد

هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور زیرپوشش روش  7.تا پایان دی امسال : معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .های نوین آبیاری قرار گرفته است

آبیاری اجرا شده است که در صورت تخصیص کامل منابع مالی تا پایان درصد از برنامه توسعه طرح نوین  7.تاکنون : اکبری گفت

 .هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش طرح های نوین آبیاری قرار می گیرد 687امسال 

سه دولت برای اجرای : هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایالم خبر داد و افزود 777وی از اجرای طرح شبکه های نوین آبیاری در 

میلیارد دالر آن برای مهار آب های سطحی و روان آب  7میلیارد دالر اعتبار اختصاص داده است که حدود  67طرح بزرگ آبیاری 

میلیون دالر نیز برای اجرای طرح های آبیاری دشت سیستان صرف می  777میلیارد دالر برای احداث شبکه های فرعی و  4ها، 

 .شود

هزار هکتار از  607تاکنون طرح های نوین آبیاری و اصالح روش های آبیاری در : کشاورزی گفت معاون آب و خاک وزارت جهاد

هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی ایالم و  67اراضی دشت خوزستان و ایالم اجرا شده است و در دو ماه گذشته نیز موفق شدیم 

 .خوزستان را تحت پوشش روش های نوین آبیاری قرار دهیم

در برخی مناطق پشت سر هم سد ساختیم و در : ، محدودیت منابع آب را متاثر از رفتارهای انسانی و طبیعت خواند و افزود اکبری

میلیارد متر مکعب آب از بهمن شیر  4برخی مناطق که باید طرح سدسازی اجرا می شد از آن غافل ماندیم و در حال حاضر حدود 

میلیارد متر مکعب نیز در شمال کشور به دریا می ریزد که باید برای مهار این آب ها فکر  64.در جنوب کشور وارد دریا می شود و 

 .شود

 .برای مهار آب های بهمنشیر، طرح احداث سد مصوب شده است: وی گفت

یرزمینی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به وجود چاه های غیرمجاز و تاثیر نامطلوب آن بر منابع آب ز

میلیارد متر مکعب از منابع آب های استراتژیک را از دست دادیم و  667به علت برداشت های غیر مجاز و خشکسالی : افزود

 .میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی خواهد شد 66براساس برنامه ششم توسعه با اجرای طرح های مدیریت مصرف آب 
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ارد متر مکعب از آب های کشور به صورت غیرمجاز غارت می شود و با کمال تاسف میلی 77هم اکنون ساالنه : اکبری تصریح کرد

هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از فعالیت عامالن چاه های غیرمجاز انجام نشده است و فقط چسبیدیم به افرادی که به صورت 

 .مجاز از چاه ها بهره برداری می کنند

سداد چاه های غیر مجاز نیست و باید تمام دستگاه های قانونی، اجرایی همراهی و وزارت نیرو به تنهایی قادر به ان: وی گفت

 .همکاری کنند

/i t em/maj l es/i r.i ana.www//:ht t p70062-6ht ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/27714-1.html
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 آب
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  صادرات آب در بحبوحه بحران آب کشور صادرات آب در بحبوحه بحران آب کشور / / جای خالی آب مجازی در برنامه ششم توسعهجای خالی آب مجازی در برنامه ششم توسعه

جویی در  خواه در کشور و واردات آنها به نفع کشور خواهد بود و به منزله واردات آب به کشور و صرفه عدم تولید محصوالت پرآب

 .آب باقی مانده است

با ( ایانا)عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

برای : شود تا به مرحله تکامل برسد، گفت بیان اینکه آب مجازی، آبی است که طی فرآیند تولید برای هر نوع محصول استفاده می

شود،  شود که این آب شامل آبی است که به درخت داده می لیتر آب مصرف می A2 ،67 ید هر کاغذشود برای تول مثال گفته می

معنی  شود و این بدین شود و آبی که در فرآیند تولید کاغذ مصرف می آبی که برای تولید سم و کود داده شده به درخت مصرف می

 .شود لیتر آب دور ریخته می A2 ،67 است که با مصرف هر کاغذ

بر به منزله هدررفت آب و صادرات آن است،  آب برد و تولید محصوالت پر سر می امروز کشور در بحران آبی به: لیل کالنتری افزودخ

شود برای  ها مصرف می شود و آبی که برای تولید بذر، سم، کود و سایر نهاده میزان آب مصرفی اعم از آبی که به محصول داده می

خواه را از یکدیگر تفکیک کنیم و در تولید  آب خواه و کم ه، قابل توجه است؛ باید بتوانیم محصوالت پرآبتولید یک کیلوگرم هندوان

 .تغییر رویکرد دهیم

شود را در کشور تولید نکنیم و به واردات آنها  توانیم محصوالتی که در آنها آب مجازی باالیی مصرف می می: وی خاطرنشان کرد

 .بر، واردات آب به کشور خواهد بود کردن این محصوالت آببپردازیم که در واقع وارد 

باید با تغییر رویه از تولید : جویی در مصرف آب عنوان کرد و ادامه داد بر را یکی از راهکارهای صرفه آب کالنتری تولید محصوالت کم

 .بر بپردازیم آب محصوالت با آب مجازی باال پرهیز کنیم و به تولید محصوالت کم

های علمی و تحقیقاتی بوده است و در  در حال حاضر آنچه که در این باره در کشور مطرح شده است، تنها در حوزه: یح کردوی تصر

 .بخش علمی اتفاقی نیفتاده است

وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ فعالیت مشخصی : عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادآور شد

 .ریزی برای کار با محوریت آب مجازی نشده است تولید محصوالت بر مبنای آب مجازی نداشته است و تاکنون برنامهبرای 

محاسبه آب مجازی بر هر محصول، : شود، اظهار داشت ای از آب مجازی در عمل نمی کالنتری با تأکید بر اینکه در کشور استفاده

بر بر اساس میزان آب مجازی  آب بر و کم فعالیتی برای تعیین محصوالت پرآب کاری فنی و پیچیده است که تاکنون در ایران

 .ایم شان نداشته مصرفی

کنند، اما  رو هستند از این رویکرد استفاده می یافته که با مشکل آب روبه این در حالی است که در کشورهای توسعه: وی تأکید کرد

 .دهد شود و عمالً اتفاقی رخ نمی اهی مطرح میدر کشور ما این بحث تنها در مجامع علمی و دانشگ

آب مجازی در محصوالت استراتژیک مالحظات خاص خود را دارد و در تولید محصول گندم که غذای : کالنتری همچنین گفت

شود، اما تولید محصولی  کند و سایر محصوالت استراتژیک که باید تولید شوند بحث آب مجازی مطرح نمی مردم را تأمین می

 .همانند هندوانه که آب مجازی باالیی را در خود دارد، ضرورتی ندارد
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در حال حاضر، ما حتی هندوانه تولیدشده در کشور را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای اطراف : وی در ادامه افزود

رو  که خود در کشور با بحران آب روبه کنیم که صادرات هندوانه به سایر کشورها به منزله صادرات آب است، در حالی صادر می

 .هستیم

عالوه بر آنکه باید در تولید محصوالت کشاورزی : عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد

ت این محصوالت و خواه را از فرآیند تولید حذف کنیم، چون واردا مصرف آب کمتر لحاظ شود، باید به تدریج تولید محصوالت پرآب

توانیم محدود آبی که در  عدم تولیدشان در کشور در نهایت با کاهش میزان مصرف آب در کشور برای ما به صرفه خواهد بود و می

 .بر استفاده کنیم آب کشور باقی مانده است را در تولید محصوالت کم

متأسفانه : های توسعه شود، ادامه داد ت به تدریج وارد برنامهکالنتری با بیان اینکه باید بحث آب مجازی و انتخاب در تولید محصوال

در برنامه ششم نیز خبری از آب مجازی نیست و تاکنون وزارت جهاد کشاورزی برنامه مشخص و مدونی را برای تولید محصوالت با 

ساله هستیم و  های پنج ه برنامهرویکرد توجه به آب مجازی اعالم نکرده است، در حالی که ما نیازمند ورود تدریجی این بحث ب

 .توانست نقطه شروع خوبی برای این امر باشد که این اتفاق تاکنون رخ نداده است برنامه ششم می

دار این امر نیز است و باید هرچه زود  عنوان مسئول تولید محصوالت کشاورزی، عهده وزارت جهاد کشاورزی به: وی تصریح کرد

 .اذ کندهای الزم را اتخ گیری تصمیم

شود، هرچند به  درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می 87تا  88شود  در حال حاضر گفته می: کالنتری یادآور شد

گیری آب مصرفی در بخش صنعت  اعتقاد من این میزان صحیح نیست، چون در این بخش کنتور برای مصرف آب نداریم و با اندازه

 .دهند که این روش محاسبه صحیحی نیست بت میو آب شرب، مابقی را به کشاورزی نس

به هر حال هر درصدی را در مصرف آب در کشاوزی بپذیریم، بخش قابل توجهی از منابع آب کشور : وی در پایان تأکید کرد

دار است، باید  شود و وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت مدیریت منابع آب در تولید محصوالت کشاورزی را عهده محسوب می

 ./خواه پیش ببرد آب خواه از فرآیند تولید و افزایش تولید محصوالت کم های آینده خود را به سمت حذف محصوالت آب برنامه

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70077-6ht ml. 
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 اقتصاد کالن
 آیانا- 1931بهمن  11, یکشنبه

میلیون میلیون   4.74.7افزایش افزایش / / میلیارد ریال اعتبار در دهه فجرمیلیارد ریال اعتبار در دهه فجر  072072پروژه کشاورزی در تهران با پروژه کشاورزی در تهران با   8686افتتاح افتتاح 

    49334933تنی تولیدات تا سال تنی تولیدات تا سال 
ریالی میلیارد  707پروژه در ایام دهه فجر با صرف اعتباری  8.در ایام دهه فجر :رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .برداری می رسد در استان تهران به بهره

، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در جمع خبرنگاران از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

برداری  های آماده بهره هپروژ: میلیارد ریالی در استان تهران خبر داد و گفت 707پروژه در ایام دهه فجر با صرف اعتباری  8.افتتاح 

 .زایی مستقیم و غیرمستقیم خواهند داشت نفر اشتغال 777هزار و  در مجموع برای یک

های نوین آبیاری  هکتاری اجرای سیستم 777ها در حوزه آب و خاک هستند، به پروژه  اشرف منصوری با بیان اینکه عمده پروژه علی

میلیارد  .6گذاری  میلیون تومانی، احداث کارخانه صنایع لبنی و فرآوری با سرمایه 777در استان با صرف هزینه چهار میلیارد و 

 .ای اشاره کرد تومانی و افتتاح واحدهای دامداری و پرورش بوقلمون، تولید اسپرم و واحدهای گلخانه

در سال : م کرد و افزودهای نوین آبیاری اعال های اصلی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان را توسعه سیستم وی یکی از سیاست

های در دست اجرا  برداری رسیده و با احتساب طرح ها مجهز شده و به بهره هکتار از اراضی به این سیستم 777هزار و  جاری، شش

ند برداری خواه هزار هکتار از اراضی به بهره 67گرفته تا پایان سال  های صورت هکتار خواهد رسید که با برنامه 777هزار و  به هفت

هایی است که در زمینه آبیاری تحت فشار در تاریخ کشاورزی استان تهران انجام  درصد کل فعالیت 77رسید که معادل بیش از 

 .شده است

وری مصرف آب بسیار حائز اهمیت هستند،  های نوین آبیاری در افزایش راندمان آبیاری و بهره منصوری با بیان اینکه اجرای سیستم

هکتار  777هزار و  بار از آبیاری میکرو نیز استفاده شد و حدود یک رویکرد جدید در استان، امسال برای نخستین با: خاطرنشان کرد

هکتار آن تأمین منابع شده و به اجرا رسیده است و از آنجا که  677گذاری شده است که تاکنون  برای اجرا در سال جاری هدف

 .رساند، به سرعت پیگیر اجرایی شدن آن هستیم درصد می 87یش از ها راندمان آبیاری را به ب اجرای این سیستم

کند و بار مالی این  ها را دولت پرداخت می درصد هزینه طرح 87وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، 

ایم و  تومان از این منابع را دریافت کردهمیلیارد  67تاکنون : میلیارد تومان بوده، ادامه داد 27ها تاکنون برای استان تهران  پروژه

 .امیدواریم تا پایان سال بقیه منابع را با قول مساعد معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنیم

میلیارد تومان و مجموع اعتبارات  47های آبیاری تحت فشار را  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کل اعتبارات برای طرح

میلیارد تومان آن به سازمان  77اعالم کرد که تاکنون  82میلیارد تومان در سال  77های آب و خاک سطح استان را  ای طرحبر

 .پرداخت شده است

رصد در بخش تولیدات  60هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهند در حوزه آب و خاک،  درصد طرح 77: منصوری تصریح کرد

 .اند درصد باقیمانده را به خود اختصاص داده 68ها نیز  تولیدات دامی و سایر بخش درصد در حوزه 64گیاهی، 

ایم و در سال  دلیل اشباع شدن استانی و کشوری در بخش دام و طیور محدودیتی در توسعه این واحدها قائل شده به: وی یادآور شد

 .جاری مجوزی برای توسعه این واحدها صادر نشده است
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میلیون تن محصوالت  768در این استان : به سهم قابل توجه استان تهران در تولیدات کشاورزی کشور تأکید کرد منصوری با اشاره

دهنده سهم پنج درصدی استان در تولیدات کشوری و ظرفیت باالی آن در تولیدات محصوالت  شود که نشان کشاورزی تولید می

 .کشاورزی است

عنوان کرد و  6488میلیون تن در پایان سال  .06میلیون تن به  768زایش تولیدات استان از های آینده سازمان را اف وی از برنامه

 .اند های استان تدوین شده ها و ظرفیت ها کامالً اجرایی هستند و بر اساس شاخص برنامه: اظهار داشت

ای زراعی، باغی، طیور، دامی، آبزیان و ه های سازمان تمامی بخش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه برنامه

جلوگیری از : گیرد، به حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب آنها اشاره کرد و گفت زنبورعسل را دربر می

 .های سازمان است تخریب و تغییر کاربری اراضی از اولویت

نظیر  قمع ساخت و ساز غیرمجاز داشتیم که در تاریخ استان بیدر سال جاری حدود دوهزار مورد قلع و : منصوری همچنین افزود

 .ایم ساخت و سازهای غیرمجاز را به حدود صفر برسانیم است و توانسته

ها حق ورود به حرایم شهرها را ندارند و حرایم در اختیار  شهرداری: ها خاطرنشان کرد وی با اظهار نارضایتی از عملکرد شهرداری

 .ی استسازمان جهاد کشاورز

شود، صنایع فرآوری و تبدیلی  ویژه شهرستان دماوند برند کشاورزی کشور محسوب می منصوری با بیان اینکه سیب استان تهران به

مجوزهایی برای احداث صنایع فرآوری داده شده است که امیدواریم بتوانیم : های سازمان اعالم کرد و ادامه داد و تکمیلی را اولویت

 .های روز را در استان داشته باشیم صنایع فرآوری با تکنولوژیدر سال آینده 

وی با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای توسعه صنایع فرآوری و پرداخت تسهیالت در این زمینه نداریم، آمادگی سازمان را برای 

 .ترین زمان و همچنین کمک در دریافت تسهیالت اعالم کرد ارائه مجوزها در کوتاه

ورود : ها را برای بخش کشاورزی بسیار مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد ازمان جهاد کشاورزی استان تهران پایان تحریمرئیس س

های جدید به کشور، برقراری ارتباط با سایر کشورها، انتقال دانش فنی و افزایش صادرات همگی از پیامدهای رفع  تکنولوژی

 ./ها خواهد بود تحریم

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70082-6ht ml. 
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 اقتصاد کالن
 آیانا- 1931بهمن  12, دوشنبه

  گذاری اسپانیا و سوئیس برای تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی در گلستان گذاری اسپانیا و سوئیس برای تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی در گلستان   سرمایهسرمایه

نامه تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی،  تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی در گلستان تفاهمگذاری اسپانیا و سوئیس برای  سرمایه

گذاران و متخصصان کشورهای  زمینی با حضور سرمایه زمینی و صنایع فرآوری سیب ای، تولید بذر سیب تولید محصوالت گلخانه

 . های ایرانی در استان گلستان امضا شد اسپانیا، سوییس و شرکت

ش ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان گلستان، در این مراسم، جهانگیر عرب قائم مقام معاونت وزیر در امور به گزار

باغبانی، افزایش ضریب خوداتکایی در تولید بذرهای هیبرید و تولید محصول و نیز مثبت کردن تراز تجارت خارجی در محصوالت 

 .گذاری خارجی برشمرد کشاورزی را از اهداف جلب سرمایه

گذاران در  این سرمایه: گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان گلستان گفت وی با اشاره به حضور سرمایه

 .اند   گذاری اعالم کرده های اخیر بارها از این استان بازدید و آگاهانه آمادگی خود را برای سرمایه ماه

های  شرکت: مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز در این نشست، گفت همچنین در این مراسم، دکتر

، احداث گلخانه و فرآوری (جات صیفی)گذاری در پنج طرح از جمله تولید بذرهای هیبرید  خارجی آمادگی خود را برای سرمایه

 .محصوالت اعالم کردند

میلیون یورو با ایجاد چند هزار شغل خواهد بود که پس از نهایی شدن  677 ها چند گذاری این شرکت حجم سرمایه: وی افزود

 ./ها و قراردادها به تفکیک اعالم خواهد شد مذاکره

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70867-6ht ml. 
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 اقتصاد کالن
 آیانا-1931بهمن  83, هجمع

فرانسه به کمک صنایع غذایی ایران فرانسه به کمک صنایع غذایی ایران / / دو تشکل غیر دولتی در حضور وزیران دو کشور توافق کردنددو تشکل غیر دولتی در حضور وزیران دو کشور توافق کردند

  می آید می آید 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به همکاری ایران با فرانسه در زمینه کشاورزی که سند آن با حضور وزاری 

های  ها با فدراسیون توسعه تبادالت بین المللی محصوالت و تکنیک یکی از این همکاری : گفت کشاورزی دو کشور به امضا رسید،

 .فرآوری مواد غذایی است

به گزارش ایانا، در جریان سفر تجاری هیأت دولت به کشور فرانسه، روز گذشته پس از برگزاری پنل تخصصی کشاورزی در محل 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، سند همکاری کانون انجمن های صنایع غذایی  مدف به ریاست وزیر جهاد کشاورزی ایران و

ایران و فدراسیون توسعه تبادالت بین المللی محصوالت و تکنیک های فرآوری مواد غذایی در دفتر وزیر کشاورزی فرانسه با حضور 

 .وزرای دو کشور به امضا رسید

سند همکاری در  77سال، هیأت تجاری ایران  60هور ایران به کشور فرانسه پس از بنا بر این گزارش، در نخستین سفر رئیس جم

 .زمینه های متعدد تجاری از جمله همکاری هایی در زمینه کشاورزی و صنایع غذایی با همتایان فرانسوی خود به امضا رساند

نمایندگی از بخش خصوصی در حوزه کشاورزی در این سفر، کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران که به 

هیأت دولت را همراهی می کرد، سند همکاری را با فرانکو بورگاد، رئیس هیات مدیره فدراسیون توسعه تبادالت بین المللی 

 .، به امضا رساندADEPTAمحصوالت و تکنیک های فرآوری مواد غذایی

المللی محصوالت و تکنیک های فرآوری مواد غذایی در زمینه توسعه  ، فدراسیون توسعه تبادالت بینADEPTA شایان ذکر است

تولید تجهیزات و به عنوان تامین کننده فعال است و دارای دپارتمانهای طراحی، مهندسی و متخصصین در زمینه صنعت غذا و 

 .کشاورزی است

ن آالت فرآوری و بسته بندی ، تکنولوژی، همچنین اعضای هیات مدیره و صاحبان آن در بخش تجارت مواد غذایی، دانه ، ماشی

به همین دلیل امضای این سند همکاری، فصل جدیدی از همکاری بین المللی بین . تحقیق، آموزش و ایجاد تخصص فعالیت دارند

 .کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در عرصه بین المللی به شمار می آید

غذایی ایران نقش سیاست گذاری ، مشاوره به اعضای خود، برگزاری نمایشگاه و فعالیت با توجه به اینکه کانون انجمن های صنایع 

های علمی تحقیقاتی را برعهده دارد، در چندین حوزه با فدراسیون توسعه تبادالت بین المللی محصوالت و تکنیک های فرآوری 

 .مواد غذایی همکاری خواهد کرد

ها  وزه های سیاست گذاری، برگزاری سمینار و نمایشگاه در پاریس وتهران، تبادل ایدههمکاری بین کانون و فدراسیون مذکور در ح

و انتقال تکنولوژی، تامین مواد اولیه، مشارکت و سرمایه گزاری در تولید برای بازارهای منطقه، ایجاد ارتباط بین صنایع غذایی ایران 

و بهره برداری از آنها و همچنین ایجاد فرصتهای تجاری بین دو  و فرانسه، اعزام هیات های تجاری، سنجش پتانسیل های موجود

 .کشور تالش برای باال بردن تراز تجاری دوکشور خواهد بود

الزم به ذکر است با توجه به استقبال گسترده و تعامالت صورت گرفته بین هیئت اقتصادی ایران با همتایان خود در فرانسه و 

در قالب هیئت تجاری به ایران  .776در ماه جون  ADEPTAرانکو بوگارت، رئیس هیئت مدیره ایتالیا، فرانسوی ها به ریاست ف
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نفره به ریاست وزیر  47میالدی، ایران و اتاق بازرگانی میزبان هیئت  .776از سوی دیگر در تاریخ نهم و دهم فوریه . خواهند آمد

 .کشاورزی ایتالیا خواهند بود

کرات هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، فصل جدیدی از همکاری بین المللی ایران با گفتنی است با به ثمر رسیدن مذا

کشورهای اروپایی در زمینه های متعدد به خصوص صنایع غذایی آغاز می شود و عاالقه مندی شرکت های بزرگ و سرمایه گزاران 

یران و ورود تکنولوژی های روز بین المللی با هدف تواند منجر به شکوفایی صنعت غذایی ا خارجی برای ورود به بازار ایران می

 ./افزایش میزان بهره وری این صنعت در کشور باشد

/i t em/t ashakkol/i r.i ana.www//:ht t p70076-6ht ml. 
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 اقتصاد کالن
 آیانا- 1931بهمن  12, دوشنبه

  اعالم پروژه های افتتاحی دهه فجر امسال با سرمایه گذاری یک هزار و دویست میلیارد تومانی اعالم پروژه های افتتاحی دهه فجر امسال با سرمایه گذاری یک هزار و دویست میلیارد تومانی 

پروژه کشاورزی در دهه فجر امسال به بهره برداری  828هزار و  7: دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .می رسد

با بهره برداری از : نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ رمضان نژاد با اعالم این مطلب افزودبه گزارش ایانا به 

فرصت  777هزار و  60میلیارد تومان که در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد، 727این پروژه ها با سرمایه یک هزار و 

 .خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند می شود 486هزار و  84شغلی به صورت مستقیم ایجاد و 

فجر را پروژه های حوزه آب   رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بیشترین پروژه های افتتاحی در دهه

با توجه به اهمیت اجرای طرح های روش های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی : مورد اعالم و اضافه کرد 874و خاک با یک هزار و 

در پایداری تولیدات کشاورزی، اجرای طرح های بهره برداری بهینه از منابع آب و حفظ و غنی سازی ... اراضی،شبکه های آبیاری و

 .خاک در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد

مورد  677مورد،تولیدات گیاهی با  227پس از حوزه آب و خاک، پروژه های حوزه تولیدات دام و طیور با : رمضان نژاد اظهار داشت

 .هه فجر امسال خواهد بودمورد به ترتیب بیشترین تعداد پروژه های افتتاحی بخش کشاورزی در د 660و صنایع کشاورزی با 

 774پروژه، آذربایجان غربی با  470استان های کردستان با : دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

پروژه،به ترتیب بیشترین پروژه های افتتاحی دهه فجر در سال جاری را به خود اختصاص  767پروژه و سیستان و بلوچستان با 

 ./دداده ان

/i t em/maj l es/i r.i ana.www//:ht t p7086.-6addcomment s#ht ml. 
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 اقتصاد کالن
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  درصد شد درصد شد   44.044.0ماه ماه   نرخ تورم روستایی دینرخ تورم روستایی دی

درصد و نرخ تورم نقطه  6667ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را  مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی کشور در پایان دی

 .درصد اعالم کرد 862به نقطه را هم 

 6482به گزارش ایانا ، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در دی ماه سال 

 .76را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل  74767عدد  6482در دی ماه سال ( 6487=677بر مبنای )شاخص کل . را منتشر کرد

 .درصد افزایش داشته است

 862)درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  862( تورم نقطه به نقطه)کل نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص 

نسبت به دوره مشابه سال قبل  6482درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال . بدون تغییر است( درصد

 .کاهش یافته است( درصد 67) 6482م دوازده ماهه منتهی به آذرماه درصد است که نسبت به تور 6667( نرخ تورم روستایی)

درصد  667رسید که نسبت به ماه قبل  77267در این ماه به رقم « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»شاخص گروه عمده 

 664رسید که نسبت به ماه قبل  77662در ماه مورد بررسی به عدد « خوراکی ها»شاخص گروه اصلی . افزایش نشان می دهد

 .درصد افزایش نشان می دهد

درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه  067نسبت به ماه مشابه سال قبل « خوراکی ها»همچنین شاخص گروه اصلی 

درصد  68.سال قبل  نسبت به ماه مشابه« خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»شاخص گروه عمده . درصد است 6760این گروه 

 6764نسبت به دوره مشابه سال قبل  6482افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه 

 .کاهش یافته است( درصد .676) 6482درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 

درصد  767رسید که  76068به رقم  6482در دی ماه « غیر خوراکی و خدمات کاالهای»بر پایه این گزارش، شاخص گروه عمده 

نسبت به ماه مشابه « کاالهای غیر خوراکی و خدمات»میزان افزایش شاخص گروه عمده . نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد

 6767ه دوره مشابه سال قبل این گروه نسبت ب 6482درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دی ماه سال  .86سال قبل 

 .کاهش یافته است( درصد 6466) 6482درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 

/i t em/maj l es/i r.i ana.www//:ht t p700.7-6ht ml. 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا - 18/11/1931: خبرتاریخ  ایرنا

  گسترش همکاری های فنی بین المللی و تجارت امن با لغو تحریم ها گسترش همکاری های فنی بین المللی و تجارت امن با لغو تحریم ها 

لغو تحریم ها، سطح همکاری های فنی با مجامع بین المللی در عرصه های : رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت -ایرنا  -تهران 

 . تجارت امن را افزایش خواهد داد تشخیص آزمایشگاهی، کنترل بیماری های دام، طیور و آبزیان و نیز

سازمان دامپزشکی در دوران تحریم با محدودیت هایی در عرصه : به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی خلج یادآور شد

 .همکاری های فنی با مجامع بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی دام و سازمان فائو و همچنین تجارت امن روبرو بود

شرط الزم برای صادرات محصوالت دامی، رعایت الزامات بهداشتی کشورهای صادرکننده است و در : ی درباره تجارت امن گفتو

قانون ایران نیز تصریح شده که برای تجارت با کشورهای دیگر، و ایجاد شرایط امن و بهداشتی باید موافقتنامه های دامپزشکی را 

 .تر می توانستیم به این موافقتنامه ها دسترسی پیدا کنیمداشته ، البته در دوران تحریم کم

وقتی کلید : خلج با بیان اینکه برای امضای موافقنامه های دامپزشکی با سایر کشورها، قفل سیاسی در میان بود، اظهار داشت

ی، زمینه سرمایه گذاری های سیاسی به میدان بیاید در همه عرصه ها، گشایش ایجاد می شود و با امضای موافقتنامه های دامپزشک

 .مشترک در بخش تولید واکسن و داروهای دامی افزایش پیدا می کند

براساس موافقتنامه های دامپزشکی با روسیه و سایر کشورها، همکاری های علمی و سرمایه گذاری مشترک با شرکت : وی افزود

 .های مرتبط مورد توجه قرار گرفته است

تقال فناوریهای نوین در حوزه تولیدات دامپزشکی مانند تولید واکسن را از انتظارات و پیامدهای اجرای رییس سازمان دامپزشکی، ان

یکی از واکسن های راهبردی و مورد نیاز کشور، واکسن تب برفکی است و امید می رود بخشی از این : برجام خواند و تصریح کرد

 .واکسن از طریق شرکت های معتبر و پیشرفته تامین شود

گرایش ایران در شرایط پساتحریم برای مراودات تجاری در حوزه دامپزشکی با کشورهای معتبر جهان بیشتر : خلج پیش بینی کرد 

 .شود و با حذف واسطه ها، قیمت این محصوالت کاهش یابد

 .نیز امضا شود همکاری های منطقه ای، پیمان مشترک کنترل بیماری های دامی میان کشورها: وی ابراز امیدواری کرد 

/News/f a/i r.i r na.www//:ht t p86826..7/ 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  تراز سطح آب دریاچه ارومیه، افزایش یافت تراز سطح آب دریاچه ارومیه، افزایش یافت 

دریاچه ارومیه به دنبال ادامه بارش های برف و باران در شمال غرب کشور و انتقال آب بر اساس مصوبات ستاد تراز سطح آب 

 .متر از سطح دریا رسید 6707٫27سانتیمتر افزایش به  .4احیای دریاچه ارومیه با 

سانتیمتر نسبت به پایین ترین سطح تراز دریاچه در  .4به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، این تراز 

نیز ( 6484دی  78)مقایسه با تراز همین روز در سال گذشته . دی افزایش یافته است 77سانتیمتر نسبت به  7دوم آبان امسال و 

 .سانتیمتر پایین تر است 77نشان می دهد که تراز امسال دریاچه ارومیه 

ل آبی جاری تاکنون و مقایسه آن با دوره مشابه مانند سال گذشته و متوسط درازمدت حکایت از بررسی میزان بارش از ابتدای سا

میلیمتر بوده است که این میزان در مقایسه با میانگین  672آن دارد که میزان بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه برابر با 

 .میلیمتر کمتر است 77زان بارش در سال آبی گذشته همچنان میلیمتر افزایش را نشان می دهد، اما به نسبت می 77درازمدت، 

دی  78بر اساس اعالم پایگاه اطالع رسانی ستاد احیا دریاچه ارومیه، جدیدترین تصاویر ماهواره ای ناسا از دریاچه ارومیه که روز 

کارشناسان ستاد احیای دریاچه بر ثبت شده، نشان می دهد که همه ارتفاعات اطراف دریاچه ارومیه پوشیده از برف است و  6482

این باور هستند که با توجه به پوشش برف مناسب در حوضه های آبخیز دریاچه ارومیه، با آب شدن این برف ها، احتمال باالتر 

 .آمدن سطح آب دریاچه ارومیه وجود دارد

یی از قسمت جنوبی نیز که براساس تصویر ناسا همچنین نشان می دهد عالوه بر پرآب ترشدن قسمت شمالی دریاچه، بخش ها

 .تصاویر ماهواره ای تا آذرماه امسال کامال خشک بود، هم اکنون دارای آب است

براساس آمارهای موجود در وبسایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران کشور، میزان سطح پوشش برف حوضه های آبریز 

 46آذر حکایت از آن دارد که در این روزهای سال جاری  47تا  72شته در سال گذ 64دریاچه ارومیه به نسبت میانگین بازه زمانی 

 .کیلومتر مربع از حوضه آبریز دریاچه پوشیده از برف بوده است 6..هزار و 

 47کیلومتر مربع بوده که این میزان از افزایش  262هزار و  74ساله این حوضه  64این در حالی است که میانگین سطح پوشش 

 .ت دارددرصدی حکای

 7077سال گذشته با بحران شدید کم آبی مواجه شده و از پهنه  68دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در 

 .درصد باقی مانده است و با تداوم این امر هم اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارد 67کیلومتری آن تنها حدود 

متری  670266در تراز اکولوژیک . میلیارد متر مکعب نیز رسیده بود 47ارومیه تا پیش از این وضعیت، میزان آب موجود در دریاچه 

امسال روند خشکی سال های گذشته دریاچه ارومیه متوقف شده . میلیارد متر مکعب است 62دریاچه ارومیه، میزان آب نزدیک به 

 .و این دریاچه شرایط تثبیت را می گذراند

/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p70027-6ht ml. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  زیست در مذاکرات ایران با ایتالیا و فرانسه زیست در مذاکرات ایران با ایتالیا و فرانسه   آب و محیطآب و محیط

زیست، آب و انرژی اختصاص  جانبه به موضوع محیط دوکه بخش مهمی از مذاکرات  زیست با بیان این رئیس سازمان حفاظت محیط

جانبه با ایران بوده  های دو های مورد عالقه فرانسه و ایتالیا برای گسترش همکاری زیست ازجمله عرصه آب و محیط: داشت، گفت

 . است

زیست  رئیس سازمان حفاظت محیطجمهوری و  ، معصومه ابتکار معاون رئیس(پام)زیست  رسانی محیط به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

زیست، ضمن تأکید بر نگاه مثبت فرانسوا اوالند  رسانی محیط ای با پایگاه اطالع صبح جمعه و پس از بازگشت از فرانسه در مصاحبه

جمهوری ایران در نتیجه  نقش رئیس: وزیر فرانسه به توسعه همکاری با ایران تصریح کرد جمهوری و مانوئل والس نخست رئیس

شده ازسوی آقای روحانی برای پیشبرد صلح درجهان و حرکت به سمت جهان  ، همچنین راهکارهای ارایه7+6بخشی به مذاکرات 

فرانسوا اوالند : ابتکار گفت.های فرانسوی بود عاری از خشونت که ازجمله مصوبات سازمان ملل نیز هست، از نکات مورد توجه مقام

جمهوری ایران در مقابله با  جانبه با همراهی اعضای کابینه دوکشور، نقش مهم رئیس وجمهوری فرانسه در مذاکرات د رئیس

عنوان نیاز کنونی جهان  ها را به وگوی تمدن گرایی، تروریسم و خشونت درجهان، همچنین اهمیت ادامه و بسط مسأله گفت افراط

ویژه مسائل مرتبط با صلح و امنیت تأکید  هانی بهوگوها و درک متقابل و همراهی جمعی در مسائل مختلف ج برای پیشبرد گفت

 .داشت

جانبه در  های دو جمهوری به ایتالیا و فرانسه فصلی نوین از همکاری که سفر رئیس زیست با بیان این رئیس سازمان حفاظت محیط

رصت ایجادشده به لحاظ ف: زیست ایران را رقم زد، گفت های مختلف همچون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زمینه

های نوین، تبادل دانش و تجربیات با جهان، امیدی جدید  های موجود در زمینه اقتصادی، فناوری رفع بسیاری از نواقص و چالش

های مورد عالقه فرانسه و ایتالیا  زیست همواره ازجمله عرصه آب و محیط: او گفت.برای قرارگرفتن ایران در مسیر توسعه پایدار است

 .جانبه با ایران بوده است های دو ای گسترش همکاریبر

گذاری و فعالیت در ایران در موضوعاتی همچون آب، تصفیه فاضالب،  مند به سرمایه بخش خصوصی فرانسه بسیار عالقه: ابتکار گفت

ها، تعهد  فرآیند پاالیشگاه ویژه با محوریت کشاورزی پایدار، بهبود جویی و مصرف بهینه آب و انرژی به قراردادهای مرتبط با صرفه

 .برای اجرای استانداردهای روزآمد خودروسازی در ایران است

جانبه به موضوع  مضاف بر تفاهمنامه منعقد شده میان دوکشور، بخش مهمی از مذاکرات دو: جمهوری افزود معاون رئیس

 .زیست، آب و انرژی اختصاص داشت محیط

/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p70040-6ht ml. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/27737-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 دوم بهمناهم اخبار هفته 

 

10 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
  آیانا- 1931بهمن  12, دوشنبه

  تاالب کشور نهایی شد تاالب کشور نهایی شد   11های مدیریت جامع های مدیریت جامع   برنامهبرنامه

بهمن  64تاالب کشور در فردا  2های مدیریت جامع  سازی و مصوب شدن برنامه نهاییهای ایران از  مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب

 . ها خبر داد فوریه روز جهانی تاالب 7

برنامه مدیریت جامع : ، محسن سلیمانی روزبهانی گفت(پام)زیست  رسانی سازمان حفاظت محیط به گزارش ایانا از پایگاه اطالع 

هامون نهایی شده و برخی از آنها نیز توسط شورای  المللی  های بین غاخور و مجموعه تاالبچهار تاالب زریوار، حله بوشهر، چ

 . های استانی قرار دارند ها تصویب و در انتظار ابالغ استانداران برای اجرا به دستگاه ریزی استان برنامه

سال   نامه مدیریت جامع هفت سایت تاالبی که ازکه فرآیند تدوین بر های ایران با اشاره به این مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب 

های استانی و حمایت و پشتیبانی  با همکاری و مشارکت جوامع محلی و دستگاه: شدن است، گفت گذشته آغاز شده درحال نهایی

تدوین و پس از های فنی و مشورتی  ها و کارگاه ها در مجموعه نشست ها، برنامه مدیریت جامع تاالب مجموعه استانداری در استان

او ادامه . ها تقدیم شده است  ریزی استان های کارگاه به کتاب برنامه برای تصویب به شورای برنامه کار تخصصی و تبدیل خروجی

هامون نهایی شده   المللی های بین درحال حاضر برنامه مدیریت چهار سایت تاالبی زریوار، حله بوشهر، چغاخور و مجموعه تاالب: داد

محسن سلیمانی روزبهانی . ها نیز مصوب شده است ریزی استان جموع آنها برنامه مدیریت زریوار و حله در شورای برنامهو از م

زودی در  وبلوچستان تقدیم شده که امیدواریم به  هامون نیز به استانداری استان سیستان های  برنامه مدیریت تاالب: تصریح کرد

با : سلیمانی خاطرنشان کرد. های استانی ابالغ شود صوب شده و برای اجرا به دستگاهریزی استان مطرح و م شورای برنامه

طوری که تمامی ذینفعان  ها خواهیم بود به ها شاهد تغییرات چشمگیر در مدیریت و حفاظت تاالب ها در استان شدن برنامه اجرایی

 .ها کمک خواهند کرد برای حفاظت و احیای تاالب

/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p70088-6ht ml. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 18/11/1931: تاریخ خبر

  میلیون هکتار زمین بدون سند میلیون هکتار زمین بدون سند 4949//درصددرصد  7272رسیدن ضریب حفاظت از اراضی کشاورزی به حدود رسیدن ضریب حفاظت از اراضی کشاورزی به حدود 

رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه قانون جدید امور اراضی کشاورزی، حفاظت از زمین را تسهیل تر و  -ایرنا  -تهران 

ضریب حفاظت از اراضی کشاورزی به حدود : مسئولیت سازمان را سنگین تر خواهدکرد، گفت  . درصد رسیده است 78

د افشار در سالگرد تاسیس این سازمان با یادآوری اینکه قانون جدید امور اراضی به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی؛ قبا

همه باید با حفظ نگاه جهادی در این مسیر و در راه اهداف این سازمان حرکت : کشاورزی مراحل نهایی تصویب را می گذراند، گفت

 .کنیم؛ تاکنون نیز توانسته ایم بسیاری از مسائل را حل کنیم

هر شهروند و فرد روستایی که به ما مراجعه می کند : اینکه به دنبال سازمانی چابک و پاسخگو هستیم، اظهارداشت وی با بیان

 .نسبت به ما حق دارد و ما در قبال انجام کارش وظیفه مند هستیم

میلیون هکتار از اراضی  64نزدیک به : ، گفت 646افشار در ادامه با یادآوری راه اندازی گشت های حفظ کاربری اراضی و سامانه 

 .کشاورزی هنوز سند ندارند

با قبول انجام طرح بزرگ کاداستر که کار بسیار پرزحمت و طاقت فرسایی است، به : رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد

 .دنبال حل مشکل در این زمینه هستیم

درصد آن برعهده وزارت جهادکشاورزی است زیرا  87ش از میلیون هکتار وسعت کشور، مسئولیت بی6.7به گزارش ایرنا، اکنون از 

 .درصد آن را اراضی کشاورزی تشکیل می دهند 62تا  67درصد آن را اراضی ملی و منابع طبیعی و بین  87حدود 

/News/f a/i r.i r na.www//:ht t p86827788/ 
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 انتصابات
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 کشمش/ انگور
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  19: تاریخ

  آرامش بازار آجیل و خشکبار در شب عیدآرامش بازار آجیل و خشکبار در شب عید

پیش بینی میشود شاهد افزایش قیمت با توجه به افزایش تولید و وفور کاال در بازار : رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت

 .آجیل و خشکبار در ماه های پایانی سال نباشیم

با اشاره به رکود در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران در گفتگو با 

 .بازار راکد است و امیدواریم با رفع تحریم ها و افزایش صادرات بازار رونق خود را به دست آوردهنوز : بازار گفت

با توجه به اینکه در ماه های پایانی سال به سر میبریم اما پیش بینی میشود افزایش قیمت را در آجیل و خشکبار شاهد : وی افزود

 .نباشیم

 .ا دلیل ثبات قیمت ذکر کرداحمدی افزایش تولید و وفور جنس در بازار ر

البته نوسان قیمت ارز به قیمت آجیل و خشکبار بی تاثیر نیست و امکان دارد با : رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران تصریح کرد

 .از سر گیری صادرات به اروپا کمی افزایش قیمت داشته باشیم

 .ان صادر میشودبه گفته احمدی در حال حاضر پسته، کشمش، انجیر و تخمه از ایر

در بین آجیل و خشکبار به جز بادام هندی همه اجناس در داخل کشور تولید میشود اما چون تولید جوابگوی مصرف : وی ادامه داد

 .نیست ناچار از واردات برخی از اقالم هستیم

میشود و پیشنهاد ما این است که با باتوجه به ممنوعیت واردات بادام هندی این کاال از طریق قاچاق به کشور وارد : احمدی افزود

 .کاهش تعرفه واردات بادام هندی جلوی قاچاق گرفته شود

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7287787D%/8 
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 بازار و قیمت ها
 اقتصاد نیوز- 1931پنجشنبه، هشتم بهمن 

  تومانی قیمت مرغ در یک هفته تومانی قیمت مرغ در یک هفته   322322افزایش افزایش 
تومان افزایش قیمت مرغ داشتیم و قیمت آن از  877طی یک هفته اخیر حدود : رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت

. یمها هست تومان افزایش یافت که البته با توجه به کاهش تقاضا، از روز گذشته دوباره شاهد کاهش دوباره قیمت 277.به  7777

گیرد که البته رقیب ما در بحث مرغ  مرغ به عراق صورت می خانی با بیان اینکه عمده صادرات ما در بخش مرغ و تخم مهدی یوسف

جلساتی در : ریزی تاکید کرد و گفت بندی منظم جوجه مرغ، ترکیه است، با انتقاد از عرضه زیاد مرغ بر ضرورت زمان و به ویژه تخم

 .کردیم تا تولید مرغ به اندازه میزان مصرف شود که هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته استاین زمینه برگزار 

های  ها، داروها و واکسن های دامی مثل کنجاله، سویا، ذرت، مکمل ها و اجرای برجام ورود نهاده با برداشته شدن تحریم: وی گفت

 .شود و حذف واسطه ها منجر به بهبود شرایط در این حوزه میشود  طیور که اکثرا وارداتی است بدون واسطه انجام می

شوند که با اجرایی شدن  غالب نهاده های دامی از برزیل و اوکراین وارد می: رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی اظهار کرد

 .شوند برجام و بهبود روابط این نهاده ها بدون واسطه به کشور وارد می

سخنان خود با بیان اینکه وضعیت صید جنوب امسال بسیار خوب بوده و تولیدمان بهتر از سال گذشته وی همچنین در بخشی از 

شود نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافته و هر  قیمت ماهی قزل آال که از پرمصرف ترین ماهی ها محسوب می: است، عنوان کرد

هزار تومان و ماهی سیاه  76نین هر کیلوگرم ماهی شیرجنوب همچ. شود تومان عرضه می 777هزار و  64کیلوگرم ماهی قزل آال 

 .شود هزار تومان فروخته می 77

-DEN/St or i es/Li ve/com.eght esadnews.www//:ht t ps64.402 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  8282واردات واردات / / هزار میلیارد تومانی تصویب شدهزار میلیارد تومانی تصویب شد  نامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یکنامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یک  اساساساس

  هزار تن کود شیمیایی از هلند و آلمان هزار تن کود شیمیایی از هلند و آلمان 

 .میلیون تن رسید 6667های فنی، تولید گندم امسال به  هزار تن بذر کیفی و حمایت 277سال گذشته با در اختیار قرار دادن 

ایانا، عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز در نشست با خبرنگاران با بیان این خبر به گزارش   

هزار میلیارد تومان تشکیل  نامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو به تصویب رسیده و سال آینده این صندوق با سرمایه یک اساس: گفت

 .شود می

در نظر داریم نحوه تولید بذر برای : در عملکرد و افزایش تولید محصول موثر است، تاکید کرد وی با بیان این که بذور مناسب

 .را مورد بررسی قرار دهیم …های روغنی و  محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه

گذاران  باید سرمایه: است، تصریح کردمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینه تولید بذور در دنیا و کشور باال 

 .های تحقیقاتی نیز نیازهای اولیه آنها را فراهم کنند را برای فعالیت در این عرصه تشویق کنیم و موسسه

ای دقیق برای  تولید بذر سبزی و سیفی به خصوص سیب زمینی و پیاز باید مورد توجه بوده تا بتوان برنامه: کشاورز در ادامه گفت

 .و ایجاد بازاری مناسب برای این محصوالت اقدام کرد عرضه آن

به صورت استاندارد  …ساالنه در کشور مقدار قابل توجهی بذر محصوالتی مثل چغندر قند، ذرت، سیب زمینی و: وی یادآور شد

 .شود تولید می

شده و این در حالی که  ور تولید درصد گندم بذری در کش .2نزدیک به : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .درصد است 77است خیلی از کشورهای جهان تولید بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

شود سال آینده تولید شکر به یک  بینی می هزار تن شکر تولید شد و پیش 477عباس کشاورز با بیان اینکه امسال یک میلیون و 

 .سابقه است دستیابی به این رکوردها در تاریخ کشاورزی و صنعت شکر کشور بی: دهزار تن افزایش یابد، افزو 277میلیون و 

گرفته، تولید شلتوک  آبی، با اقدامات فنی صورت خاطر کم هزار هکتاری سطح زیر کشت برنج به 6.7به گفته وی، با وجود کاهش 

 .میلیون تن افزایش یافت 760امسال به 

هزار تن کود شیمیایی از مبداء کشورهای هلند و آلمان از  7.ها،  موقع و مناسب نهاده ین بهکشاورز با بیان اینکه در راستای تأم

هزار تن دیگر در بندر امام بوشهر تخلیه شده که تا  7.: طریق مجتمع بندری شهیدرجائی وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد

 ./شود وارد کشور می پایان امسال دو فروند کشتی کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان نیز

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70074-6ht ml. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1931بهمن  11, یکشنبه

  کلیات طرح اصالح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی تصویب شد کلیات طرح اصالح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی تصویب شد 

اصالح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در صحن علنی مجلس با اکثریت باالیی تصویب کلیات طرح 

 .شد

 66یکشنبه )به گزارش خبرنگار ایانا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی سرانجام پس از مدت ها انتظار در نشست علنی امروز  

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با کلیات این طرح با  در جریان بررسی طرح اصالح قانون تاسیس( بهمن

 .نماینده حاضر در صحن موافقت کردند 764رأی ممتنع از مجموع  67رأی مخالف و  66رأی موافق،  648

دیداری با علی  اما از آنجا که چندی پیش هیاتی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به ریاست احمد کبیری 

الریجانی داشتند و احتماال در آن جلسه به نقاط ضعف طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس که قبال با اعمال نظر موحدیان 

عطار، ریاست پیشین سازمان نظام مهندسی کشاورزی تدوین شده بود اشاره کرده بودند، لذا رئیس مجلس شورای اسالمی پس از 

با توجه به برخی نقایص این طرح از جمله مسائل مربوط به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و : ، گفتتصویب کلیات این طرح

منابع طبیعی بهتر است این طرح به صورت دو شوری بررسی شود تا اصالحات بیشتری در آن صورت گرفته و نقایص آن برطرف 

 .گردد

رح مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع براساس این گزارش، پس از سخنان رئیس نهاد قانونگذاری، ط 

 ./طبیعی مجلس ارجاع شد

/i t em/t ashakkol/i r.i ana.www//:ht t p70007-6ht ml. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  8282واردات واردات / / هزار میلیارد تومانی تصویب شدهزار میلیارد تومانی تصویب شد  نامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یکنامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یک  اساساساس

  هزار تن کود شیمیایی از هلند و آلمان هزار تن کود شیمیایی از هلند و آلمان 

 .میلیون تن رسید 6667های فنی، تولید گندم امسال به  هزار تن بذر کیفی و حمایت 277سال گذشته با در اختیار قرار دادن 

عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز در نشست با خبرنگاران با بیان این خبر به گزارش ایانا،   

هزار میلیارد تومان تشکیل  نامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو به تصویب رسیده و سال آینده این صندوق با سرمایه یک اساس: گفت

 .شود می

در نظر داریم نحوه تولید بذر برای : کرد و افزایش تولید محصول موثر است، تاکید کردوی با بیان این که بذور مناسب در عمل

 .را مورد بررسی قرار دهیم …های روغنی و  محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه

گذاران  باید سرمایه: تصریح کردمعاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینه تولید بذور در دنیا و کشور باال است، 

 .های تحقیقاتی نیز نیازهای اولیه آنها را فراهم کنند را برای فعالیت در این عرصه تشویق کنیم و موسسه

ای دقیق برای  تولید بذر سبزی و سیفی به خصوص سیب زمینی و پیاز باید مورد توجه بوده تا بتوان برنامه: کشاورز در ادامه گفت

 .جاد بازاری مناسب برای این محصوالت اقدام کردعرضه آن و ای

به صورت استاندارد  …ساالنه در کشور مقدار قابل توجهی بذر محصوالتی مثل چغندر قند، ذرت، سیب زمینی و: وی یادآور شد

 .شود تولید می

شده و این در حالی که  لید درصد گندم بذری در کشور تو .2نزدیک به : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

 .درصد است 77است خیلی از کشورهای جهان تولید بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

شود سال آینده تولید شکر به یک  بینی می هزار تن شکر تولید شد و پیش 477عباس کشاورز با بیان اینکه امسال یک میلیون و 

 .سابقه است تیابی به این رکوردها در تاریخ کشاورزی و صنعت شکر کشور بیدس: هزار تن افزایش یابد، افزود 277میلیون و 

گرفته، تولید شلتوک  آبی، با اقدامات فنی صورت خاطر کم هزار هکتاری سطح زیر کشت برنج به 6.7به گفته وی، با وجود کاهش 

 .میلیون تن افزایش یافت 760امسال به 

هزار تن کود شیمیایی از مبداء کشورهای هلند و آلمان از  7.ها،  موقع و مناسب نهاده کشاورز با بیان اینکه در راستای تأمین به

هزار تن دیگر در بندر امام بوشهر تخلیه شده که تا  7.: طریق مجتمع بندری شهیدرجائی وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد

 ./شود کشور می پایان امسال دو فروند کشتی کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان نیز وارد

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70074-6ht ml. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  صادرات آب در بحبوحه بحران آب کشور صادرات آب در بحبوحه بحران آب کشور / / جای خالی آب مجازی در برنامه ششم توسعهجای خالی آب مجازی در برنامه ششم توسعه

جویی در  خواه در کشور و واردات آنها به نفع کشور خواهد بود و به منزله واردات آب به کشور و صرفه تولید محصوالت پرآبعدم 

 .آب باقی مانده است

با ( ایانا)عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

برای : شود تا به مرحله تکامل برسد، گفت که آب مجازی، آبی است که طی فرآیند تولید برای هر نوع محصول استفاده میبیان این

شود،  شود که این آب شامل آبی است که به درخت داده می لیتر آب مصرف می A2 ،67 شود برای تولید هر کاغذ مثال گفته می

معنی  شود و این بدین شود و آبی که در فرآیند تولید کاغذ مصرف می درخت مصرف میآبی که برای تولید سم و کود داده شده به 

 .شود لیتر آب دور ریخته می A2 ،67 است که با مصرف هر کاغذ

بر به منزله هدررفت آب و صادرات آن است،  آب برد و تولید محصوالت پر سر می امروز کشور در بحران آبی به: خلیل کالنتری افزود

شود برای  ها مصرف می شود و آبی که برای تولید بذر، سم، کود و سایر نهاده ب مصرفی اعم از آبی که به محصول داده میمیزان آ

خواه را از یکدیگر تفکیک کنیم و در تولید  آب خواه و کم تولید یک کیلوگرم هندوانه، قابل توجه است؛ باید بتوانیم محصوالت پرآب

 .تغییر رویکرد دهیم

شود را در کشور تولید نکنیم و به واردات آنها  توانیم محصوالتی که در آنها آب مجازی باالیی مصرف می می: شان کردوی خاطرن

 .بر، واردات آب به کشور خواهد بود بپردازیم که در واقع وارد کردن این محصوالت آب

باید با تغییر رویه از تولید : عنوان کرد و ادامه داد جویی در مصرف آب بر را یکی از راهکارهای صرفه آب کالنتری تولید محصوالت کم

 .بر بپردازیم آب محصوالت با آب مجازی باال پرهیز کنیم و به تولید محصوالت کم

های علمی و تحقیقاتی بوده است و در  در حال حاضر آنچه که در این باره در کشور مطرح شده است، تنها در حوزه: وی تصریح کرد

 .نیفتاده است بخش علمی اتفاقی

وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ فعالیت مشخصی : عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادآور شد

 .ریزی برای کار با محوریت آب مجازی نشده است برای تولید محصوالت بر مبنای آب مجازی نداشته است و تاکنون برنامه

محاسبه آب مجازی بر هر محصول، : شود، اظهار داشت ای از آب مجازی در عمل نمی در کشور استفاده کالنتری با تأکید بر اینکه

بر بر اساس میزان آب مجازی  آب بر و کم کاری فنی و پیچیده است که تاکنون در ایران فعالیتی برای تعیین محصوالت پرآب

 .ایم شان نداشته مصرفی

کنند، اما  رو هستند از این رویکرد استفاده می یافته که با مشکل آب روبه کشورهای توسعه این در حالی است که در: وی تأکید کرد

 .دهد شود و عمالً اتفاقی رخ نمی در کشور ما این بحث تنها در مجامع علمی و دانشگاهی مطرح می

محصول گندم که غذای  آب مجازی در محصوالت استراتژیک مالحظات خاص خود را دارد و در تولید: کالنتری همچنین گفت

شود، اما تولید محصولی  کند و سایر محصوالت استراتژیک که باید تولید شوند بحث آب مجازی مطرح نمی مردم را تأمین می

 .همانند هندوانه که آب مجازی باالیی را در خود دارد، ضرورتی ندارد
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را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و سایر کشورهای اطراف  در حال حاضر، ما حتی هندوانه تولیدشده در کشور: وی در ادامه افزود

رو  کنیم که صادرات هندوانه به سایر کشورها به منزله صادرات آب است، در حالی که خود در کشور با بحران آب روبه صادر می

 .هستیم

باید در تولید محصوالت کشاورزی عالوه بر آنکه : عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد

خواه را از فرآیند تولید حذف کنیم، چون واردات این محصوالت و  مصرف آب کمتر لحاظ شود، باید به تدریج تولید محصوالت پرآب

در توانیم محدود آبی که  عدم تولیدشان در کشور در نهایت با کاهش میزان مصرف آب در کشور برای ما به صرفه خواهد بود و می

 .بر استفاده کنیم آب کشور باقی مانده است را در تولید محصوالت کم

متأسفانه : های توسعه شود، ادامه داد کالنتری با بیان اینکه باید بحث آب مجازی و انتخاب در تولید محصوالت به تدریج وارد برنامه

برنامه مشخص و مدونی را برای تولید محصوالت با در برنامه ششم نیز خبری از آب مجازی نیست و تاکنون وزارت جهاد کشاورزی 

ساله هستیم و  های پنج رویکرد توجه به آب مجازی اعالم نکرده است، در حالی که ما نیازمند ورود تدریجی این بحث به برنامه

 .توانست نقطه شروع خوبی برای این امر باشد که این اتفاق تاکنون رخ نداده است برنامه ششم می

دار این امر نیز است و باید هرچه زود  عنوان مسئول تولید محصوالت کشاورزی، عهده وزارت جهاد کشاورزی به: کردوی تصریح 

 .های الزم را اتخاذ کند گیری تصمیم

شود، هرچند به  درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده می 87تا  88شود  در حال حاضر گفته می: کالنتری یادآور شد

گیری آب مصرفی در بخش صنعت  میزان صحیح نیست، چون در این بخش کنتور برای مصرف آب نداریم و با اندازه اعتقاد من این

 .دهند که این روش محاسبه صحیحی نیست و آب شرب، مابقی را به کشاورزی نسبت می

جهی از منابع آب کشور به هر حال هر درصدی را در مصرف آب در کشاوزی بپذیریم، بخش قابل تو: وی در پایان تأکید کرد

دار است، باید  شود و وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت مدیریت منابع آب در تولید محصوالت کشاورزی را عهده محسوب می

 ./خواه پیش ببرد آب خواه از فرآیند تولید و افزایش تولید محصوالت کم های آینده خود را به سمت حذف محصوالت آب برنامه

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70077-6ht ml. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

ارزآوری چندهزار برابری اسانس ارزآوری چندهزار برابری اسانس / / شودشود  صادرات محصوالت فرآوری شده، جایگزین مواد خام میصادرات محصوالت فرآوری شده، جایگزین مواد خام می

  نسبت به گل محمدی نسبت به گل محمدی 

گیرد، در حالی که ارزش صادرات هر کیلوگرم اسانس چهار تا  دالر انجام می 67صادرات هر کیلوگرم گلبرگ گل محمدی به قیمت 

 .ایم تن صادرات اسانس گل محمدی داشته هزارم هزار دالر است و در سال گذشته تنها یک 67

با ( ایانا)رئیس گروه گیاهان دارویی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

زارم تن ه ، میزان صادرات اسانس گل محمدی را در سال گذشته یک6484تنی گالب در سال  864هزار و  اشاره به صادرات سه

 .گیرد مصرف گالب بیشتر در کشورهای اسالمی است و در سایر موارد اسانس است که مورد استقبال قرار می: عنوان کرد و گفت

گیری  های پیشرفته اسانس سازی واحدهای فرآوری و واردات دستگاه های آینده معاونت باغبانی را فعال فرزانه پوریانژاد از برنامه

ها  ویژه اسانس در تالش هستیم از صادرات مواد خام تا حد امکان جلوگیری کنیم و صادرات مواد فرآوری شده به :اعالم کرد و افزود

 .را جایگزین کنیم

بهداشتی استفاده  -در صنایع غذایی و آرایشی ... اسانس گیاهان دارویی همچون آویشن، نعناع، گل محمدی و: وی خاطرنشان کرد

 .دنبال افزایش ارزآوری با صادرات این محصوالت هستیم دارند، ما نیز بهقابل توجه و ارزش چشمگیری 

 67صادرات هر کیلوگرم گلبرگ گل محمدی به قیمت : تن گل محمدی تازه و خشک ادامه داد 677پوریانژاد با اشاره به صادرات 

 .هزار دالر است 67این در حالی است که ارزش صادرات هر کیلوگرم اسانس چهار تا . گیرد دالر انجام می

های موجود در کشور  دلیل آنکه دستگاه به: کند، تصریح کرد وی با بیان اینکه کیفیت اسانس است که ارزش ریالی آن را تعیین می

شود، این محصول در کشور ما  از استاندارد الزم برخوردار نیستند و این امر باعث کاهش کیفیت اسانس تولیدشده در کشور می

 .رسد هزار دالر به فروش می چهار تا هشت

وی با تأکید بر اینکه معاونت باغبانی تمام تالش خود را برای شروع فعالیت در این زمینه کرده است، گسترش صنایع فرآوری 

 .ویژه صادرات اسانس را از اهداف حائز اهمیت برنامه ششم و هفتم توسعه عنوان کرد به

هزار  6.8وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی تا رئیس گروه گیاهان دارویی معاونت باغبانی 

آبی مانند آویشن، اسطوخودوس، رزماری، گل محمدی  اولویت کشت با گیاهان مقاوم به کم: یادآور شد 6272هکتار تا پایان سال 

 .است... و

هزار تن  677هکتار با تولید بیش از  .27هزار و  48، 6484ال پوریانژاد سطح زیر کشت گیاهان دارویی را بر اساس آمارنامه س

 .شود در پایان سال جاری پنج درصد افزایش سطح زیر کشت داشته باشیم بینی می پیش: محصول بیان کرد و اظهار داشت

بیان، گل خشک و  رینوی از محصوالت مهم صادراتی در این بخش به گشنیز، تخم گشنیز، انواع زیره، حنا، وسمه، ریشه و شیره شی

 ./گلبرزگ تازه، گل محمدی و گالب اشاره کرد

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p7007.-6ht ml. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931بهمن  11, یکشنبه

گذاری گذاری   همایش بزرگ سرمایههمایش بزرگ سرمایه/ / های بخش کشاورزی برای پس از برجام به فاینانس رسیدهای بخش کشاورزی برای پس از برجام به فاینانس رسید  بستهبسته

  شود شود   کشاورزی پس از برجام برگزار میکشاورزی پس از برجام برگزار می

وجودآمده استفاده کند، اما واقعیت آن است که بخش کشاورزی فاقد  های طالیی به پس از برجام، بخش کشاورزی باید از فرصت

ورزی است و به همین دلیل نتوانسته از ظرفیت ایجادشده در روسیه نیز به نحو مطلوب لجستیک تخصصی صادرات محصوالت کشا

گذاری  های سهامی و زراعی در صف پذیرش سرمایه ، شرکتB.U.T گذار خارجی در قالب استفاده کند، ولی در حوزه جذب سرمایه

 .خارجی و فاینانس قرار گرفتند

، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی امروز (ایانا) به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ایران پس از برجام وارد شرایطی در حوزه اقتصادی شده است و بخش : در جمع خبرنگاران به مناسبت شروع دهه فجر گفت

 .ستفاده را داشته باشدهای ایجادشده پسابرجام حداکثر ا کند تا از فرصت کشاورزی نیز خود را تجهیز می

شده مبادالت مالی کاهش چشمگیری یافته است که این امر توانسته  های تمام ها هزینه هرچند با رفع تحریم: حسین صفایی افزود

 .های بدون استفاده زیادی در حوزه تولید دارد که باید مورد بازمهندسی قرار گیرد به نفع اقتصاد کشور باشد، اما هنوز ظرفیت

علت  گرفت که به های کشاورزی به کشور صورت می میلیون تن واردات نهاده 77های گذشته  در سال: اطرنشان کردوی خ

میلیون دالر کاهش پیدا کرده است؛  67تا  62داد و اکنون به  ها را به شدت کاهش می شده، هزینه واردات نهاده های اعمال تحریم

 .کنندگان قرار خواهد گرفت تری در اختیار مصرف ها به کشور با قیمت ارزان یاز نهادهاین بدان معناست که واردات مایحتاج مورد ن

 ایران فاقد لجستیک تخصصی بخش کشاورزی است 

شمار  های طالیی بخش کشاورزی به هرچند روسیه به عنوان یکی از ظرفیت: صفایی با اشاره به ظرفیت بازار روسیه ادامه داد

 .برداری را از این بازار داشته باشد جستیک تخصصی بخش کشاورزی، ایران هنوز نتوانسته حداکثر بهرهعلت نبود ل رود، اما به می

برای استفاده از بازار روسیه، تنها داشتن کاال و اراده مسئوالن کافی نیست و نیازمند وسائل ارتباطی لجستیکی و : وی تصریح کرد

بار، باید کانتینرهای دومداره تأمین شود که بتواند تا مرز ایران دمای برودتی  ترهریلی است؛ به این معنا که برای صادرات میوه و 

علت آنکه چنین  برای کاالها ایجاد کند و با قرار گرفتن در مرز روسیه، دمای حرارتی برای کاالهای ایرانی ایجاد کند که به

 .کانتینرهایی مورد نیاز نبوده، اکنون ایران فاقد چنین لجستیکی است

 گذاری خارجی زراعی در صف سرمایه -های سهامی  شرکت 

هایی برای  المللی، بسته معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه و همچنین ضرورت ورود به بازارهای بین

زراعی و فضای ایجاد  -های سهامی  ترین آنها شرکت گذاری خارجی در حوزه کشاورزی تعریف کرده است که مهم پذیرش سرمایه

 .شده است گلخانه و پرورش محصوالت کشاورزی در محیط کنترل

توانند با قرار دادن منابع بستری  زراعی بستر مناسبی برای ایجاد گلخانه هستند که می -های سهامی  شرکت: صفایی یادآور شد

رجی باشند و در قبال آن تولید محصول و بازار آن با های خا گذاری های الزم، محل تزریق سرمایه نظیر آب، خاک، زمین و زیرساخت

 .شریک تجاری خارجی باشد

های بعد از برجام برگزار خواهد شد و اکنون این  گذاری های کشاورزی برای سرمایه زودی همایش بزرگ تشکل به: وی تأکید کرد

 .گذاری قرار دارد های سرمایه سازمان در مرحله شناسایی فرصت
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 ی در تعاون روستایی مغفول باقی مانده استکشت فراسرزمین 

یافته  ویژه کشورهای تازه استقالل صفایی با اشاره به توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی به کشت فراسرزمینی در سایر کشورها به

 .این مقوله جزو مواردی است که در سازمان تعاون روستایی مورد غفلت واقع شده است: شوروی اظهار داشت

توانند با انتقال تکنولوژی در کشت  ترین ابزارهایی هستند که می زراعی یکی از مهم -های سهامی  شرکت: ین گفتوی همچن

 .اند فراسرزمینی ورود پیدا کنند، اما تاکنون فعال نشده

 شود صورت رسمی افتتاح می زودی به نپ به 

های  با مشارکت اتحادیه: کود و سم مورد نیاز کشاورزان افزودمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به ضرورت تأمین 

های  های حمل و نقل نیازمند سرمایه های کشاورزی فراهم شده است، اما انبارهای توزیع، شبکه تعاونی تولید، زنجیره تأمین نهاده

 .گیرد هایی صورت می ریزی هنگفتی است که برای آن برنامه

زودی به شکل رسمی افتتاح  های بعدی سازمان تعاون روستایی است که به پخش نپ از پروژه دهشرکت نها: صفایی خاطرنشان کرد

 .خواهد شد

 سازی میوه عید افزایش یافت ضریب ذخیره 

آوری سیب و پرتقال، ضریب  این سازمان بنا دارد بر اساس سال: گذاری در بخش کشاورزی ادامه داد وی با اشاره به سرمایه

 .را افزایش دهد سازی میوه ذخیره

منظور تسهیل در توزیع،  ای برای تأمین میوه شب عید وجود ندارد و به با توجه به حجم باالی تولید، دغدغه: صفایی تصریح کرد

 .سازی شده در انبارهای شهرستانی جاگیری شده است های ذخیره میوه

 شود های مرزی کنترل می قاچاق از بازارچه 

علت حجیم بودن محصول  های واردشده میوه قاچاق به کشور به هرچند محموله: های قاچاق یادآور شد وی با اشاره به ورود میوه

های مرزی و  های بزرگی را تشکیل دهد، اما این سازمان تالش کرد با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال، بازارچه تواند محموله نمی

 .وری را محدود کند خدمات پیله

هیچ پرتقال یا سیبی از بازارهای : ه عرضه میوه قاچاق در مراکز عرضه مستقیم میوه شب عید تأکید کردصفایی با رد هرگون

 .های پایانی سال خریداری نشده است منظور تأمین شب المللی به بین

  

 پروژه در دهه فجر 008افتتاح 

های  در دو سال گذشته پروژه: تأمین اظهار داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به الفبای اقتصاد مقاومتی و لزوم زنجیره

 .درصدی داشته است 676پروژه افزایش یافته بود که در سال جاری رشد  .77شبکه تعاونی روستایی به 

سازی نظیر انبارداری چندمنظوره، تجهیز و  مورد تأسیسات ذخیره 7.مورد ایجاد مراکز مستقل کاال،  86: وی همچنین گفت

میلیارد  876های اشتغال با  های تولید و ایجاد پروژه تن در تعاونی 407هزار و  84سازی  مراکز خرید، امکان ذخیره استانداردسازی

 .تومان تسهیالت دولتی ازجمله اقداماتی بوده است که طی سال جاری در دستور کار قرار گرفته است

زمینی و یونجه در قالب شرکتی  محصوالت گندم، جو، سیب شده تولید بذرهای پرورشی، مادری و گواهی: صفایی در ادامه افزود

 .شده در تعاون روستایی است ازجمله اقدامات انجام
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بر اساس : خبر داد و خاطرنشان کرد 84 - 82وی در پایان از جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی طی سال جاری 

ضمینی جایگزین خرید تضمینی شد که بر این مبنا، خرید جو در استان وری، قیمت ت قانون افزایش بهره 44تکالیف قانونی ماده 

های انبارداری  شده بورس کاالی کشاورزی و ارائه برگه کرمانشاه و خرید ذرت در استان خوزستان از طریق انبارهای مهر و موم

التفاوت آنها نیز توسط دولت به  شد و مابهعنوان اوراق بهادار در دست کشاورزان، محصوالت به قمیت رسیده در تاالر بورس عرضه  به

 ./کشاورزان پرداخت شد

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70008-6ht ml. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1931بهمن  19, سه شنبه

  سال سال   4242های کشاورزی پس از های کشاورزی پس از   نامه انتخاب نمونهنامه انتخاب نمونه  بازنگری اساسی آیینبازنگری اساسی آیین

های کارشناسی است و به هیچ عنوان سلیقه شخصی  های کشاورزی و منابع طبیعی کشور مالک انتخاب کمیته در انتخاب نمونه

 .شود اعمال نمی

کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مدیرکل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

اند، از بازبینی این  سال است که بازنگری نشده 67های کشاورزی بیش از  نامه انتخاب نمونه با بیان اینکه آیین( ایانا)کشاورزی ایران 

 .های جدید وزارت جهاد کشاورزی خبر داد ها با توجه به رویکردها و سیاست نامه آیین

ایم نظرات خود را  های کارشناسی درخواست کرده ها و کمیته های تخصصی، زیرگروه از تمامی معاونت: الریجانی گفت بهمن امیری

 .نامه جدید ارسال کنند های مورد نیاز برای تدوین آیین های جدید و مالک درباره شاخص

های گذشته شاهد  طی سال: الغ خواهد شد، افزودها اعمال و سپس دستورالعمل جدید اب وی با بیان اینکه تغییرات در تمامی رشته

های جدیدی  داری و کشاورزی حفاظتی از رشته های نوغان ایم، در سال جاری نیز رشته ها بوده ها و نمونه روند افزایش در تعداد رشته

 .عنوان نمونه کشوری انتخاب شدند بودند که در روند انتخاب به

در حین بازنگری : طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کردمدیرکل دفتر ترویج کشاورزی و منابع 

 .های جدید هم بحث خواهد شد های موجود، درباره ایجاد رشته های رشته نامه آیین

شک  انتخاب بی در هر داوری و: ها ادامه داد ها در انتخاب نمونه امیری الریجانی درباره اظهار نارضایتی برخی تولیدکنندگان و استان

های کارشناسی  های کشاورزی و منابع طبیعی نیز مالک انتخاب کمیته توان تمامی افراد را راضی نگه داشت، در انتخاب نمونه نمی

 .شود است و سلیقه شخصی به هیچ عنوان اعمال نمی

های  پس از بررسی: ، تصریح کرد، از قزوین آغاز خواهد شد6487های سال  وی با بیان اینکه کمیته فنی برای انتخاب نمونه

 .شود آوری نظرات، در تیرماه بازدید میدانی انجام خواهد شد و در شهریورماه ستادها تشکیل می گرفته و جمع صورت

ها هفته گذشته در محل دفتر ترویج و با حضور مدیرکل و معاون  گفتنی است، نخستین جلسه کمیته فنی انتخاب و معرفی نمونه

ها، مراتع و آبخیزداری کشور به همراه  شاورزی و منابع طبیعی و همچنین معاون دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلدفتر ترویج ک

 ./اعضای کمیته فنی منابع طبیعی و آبخیزداری تشکیل شد

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70868-6ht ml. 
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 برنامه و سیاست ها
  آیانا- 1931بهمن  12, دوشنبه

  درصد روستاهای کشور درصد روستاهای کشور   3232تصویب طرح هادی در تصویب طرح هادی در 

 . درصد روستاها مصوب شده است 87طرح هادی نزدیک به : درصد روستاها مصوب شده است گفت 87طرح هادی نزدیک به 

شده در برنامه چهارم توسعه و دالیل طوالنی  های تعریف به گزارش ایانا، محمدرضا شاملو، درباره پیشرفت طرح هادی از جمله برنامه

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، حکمی وجود دارد که دولت باید اعتبارات  66بر اساس ماده : شدن آن گفت

کرد، اما با توجه  خانوار کشور تا پایان برنامه پنجم را تامین می 77های هادی در روستاهای باالی  طرح موردنیاز برای تهیه و اجرای

 .به کسری بودجه دولت بویژه در این سه سال اخیر اجرای صددرصدی این طرح در تمامی روستاهای کشور به طول انجامید

ای که انجام شد در حال  ریزی گسترده شبختانه در تهیه طرح با برنامهخو: معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی افزود

 87طرح هادی نزدیک به . ها در دست تهیه است درصد روستاها دارای طرح هادی هستند یا طرح هادی برای آن 87حاضر بیش از 

 .ایم رسیدههایی هستیم که به هدف کمّی در این بخش  درصد روستاها مصوب شده است و جزو معدود دستگاه

میلیارد  777شده، سالیانه در حدود دو هزار و  های تعریف ای است و بنیاد برای اجرای طرح اجرا کار بسیار پرهزینه: شاملو ادامه داد

با توجه به مشکالتی که در درآمدهای دولت در دو تا سه سال گذشته وجود داشت میزان تخصیص اعتبارات . تومان اعتبار نیاز دارد

 .تری را شروع کنیم بود که امیدواریم بتوانیم از سال آینده و با شروع برنامه ششم کار گستردهمحدود 

پیشنهادات خوبی از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی به ستاد برنامه ششم : این مقام مسئول در بنیادمسکن انقالب اسالمی گفت 

نده شده و امیدواریم پس از تصویب قانون ششم توسعه، ابزارهای الزم توسعه ارایه شد که در اسناد برنامه، اغلب پیشنهادات گنجا

 .برای این بخش تامین شود

عمدتا در روستاهای : روستاها که هنوز طرح هادی برایشان تهیه نشده است گفت  مانده وی در پایان درباره وضعیت پنج درصد باقی 

. ها به تصویب نرسید های کارگاهی یا واحدهای نظامی این طرح بخش خانوار در آنها ساکن هستند، 77بسیار کوچکی که کمتر از 

های مالی موجود در  های استان نبودند که با توجه به محدودیت ای بودند که جزو اولویت همچنین تعدادی نیز روستاهای پراکنده

بشود و بتدریج ساماندهی صددرصدی سه ساله اخیر ترجیح داده شد تا طرح هادی ابتدا برای روستاهای بزرگ دارای سکنه تهیه 

 .صورت بگیرد

/i t em/maj l es/i r.i ana.www//:ht t p70876-6ht ml. 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  11: تاریخ

  ضرورت توجه به لجستیک تخصصی بخش کشاورزیضرورت توجه به لجستیک تخصصی بخش کشاورزی

 .در برنامه ششم توسعه بایستی به لجستیک تخصصی بخش کشاورزی توجه ویژه شود: سازمان تعاون روستایی بیان داشترئیس 

های  ، حسین صفایی رئیس سازمان تعاون روستایی در خصوص سیاستخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های حمایتی دولت از کشاورزان  قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی یکی از سیاست: دولت از کشاورزان اظهار داشت حمایتی

دهد به طوری که در  محصول زراعی و باغی را پوشش می 72مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس آن قانون،  8.است که در سال 

 .ایان شهریور ماه کلیه قیمت محصوالت زراعی را اعالم کندمحصول دولت وظیفه دارد تا پ 72تولید این 

از ابتدای دولت یازدهم این قانون با شدت بیشتری دنبال : افزود 84 -82وی با اشاره به افزایش عملکرد این قانون در سال زراعی 

ای در گندم  ایم به گونه ی بودهشاهد عملکرد این قانون در محصوالت استراتژیک و اساس 84 -82شده به طوری که در سال زراعی 

هزار تن گندم خریداری شده در حالی که میزان گندم  87میلیون و  8ترین محصول تحت حمایت دولت است امسال  که مهم

میلیون تن بوده و اکنون شاهد این هستیم  077میلیون و  2، 87هزار تن و در سال  077میلیون و  .، 84خریداری شده در سال 

ایم اما خرید تضمینی افزایش قابل  رغم اینکه در سال گذشته افزایش سطح زیر کشت محصول نداشته مینی علیکه خرید تض

 .توجهی داشته است

 88امسال در خرید تضمینی محصوالت نوآوری اتفاق افتاده که در سال : صفایی با اشاره به قیمت تضمینی محصول یادآور شد

که جایگزین خرید تضمینی بوده در مجلس تصویب و دولت مکلف شده که این قانون را وری قیمت تضمینی  افزایش قانون بهره

 .اجرا کند و حال امسال این قانون برای دو محصول ذرت و جو در استان خوزستان و کرمانشاه اجرا شده است

صوالت اتفاق دومی است خرید و فروش مح: وی با اشاره به خرید و فروش محصوالت کشاورزی و عرضه آن در بورس بیان داشت

شود و گفتنی است  که در سازمان تعاون روستایی پیش آمده به طوری که با خریداری عمده کاالها از طریق بورس ایران عرضه می

که بورس کاال در گذشته سهم اندکی از کاالی بخش کشاورزی را داشته اما این سیاست از سال گذشته اعمال شده و حال اعمال 

سازی در میان کشاورزان را به دنبال دارد و حال امیدواریم  کاال از طریق بورس کاال مزایایی همچون رقابت و فعالسیاست فروش 

 .در سال آینده با سرعت قابل توجهی توسعه بیابد

دید توسط در واقع یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی که همزمان با آغاز دولت ج : رئیس سازمان تعاون روستایی اظهار داشت

های ارزش در این زنجیره  مقام معظم رهبری ابالغ شده زنجیره تأمین محصوالت است که با همکاری تعاون روستایی کشور حلقه

 .تکمیل شده است

مهندسی  -های فنی پروژه از نوع زیرساخت .77در دو سال گذشته : گفت 82برداری سال  صفایی در ادامه با اشاره به گزارشات بهره

است که این روزها شاهد افتتاح آن هستیم و حال باید گفت که در سال  82مورد آن مربوط به سال  .64برداری رسیده که  رهبه به

 .های گذشته رشد داشته است درصد نسبت به سال 676های تعاونی  بردای از پروژه تعداد بهره 82

زمینی و یونجه  ی شده در چهار محصول گندم، جو، سیبرئیس سازمان تعاون روستایی در خصوص تولید بذرهای پرورشی و گواه

ایم که  سال گذشته قول تأسیس شرکت ملی برای تولید بذرهای پرورشی و گواهی شده در این چهار محصول داشته: بیان داشت

ل استراتژیک این شرکت ماه گذشته تحت مالکیت سازمان تعاون روستایی تأسیس شده و همواره افق تولید بذر در این چهار محصو

 .های اصالح شده که مورد نیاز کشور است را افزایش دهد تا سطح رقم

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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های داخل شبکه تعاون روستایی با  توسعه زیرساخت: مهندسی بیان داشت -ها و خدمات فنی وی با اشاره به توسعه زیرساخت

درصد اختصاص دادند و  67کمتر از  مشارکت معاونت توسعه ریاست جمهوری بوده که برای این پروژه تسهیالتی با کارمزد

میلیارد ریالی که به  877پروژه مشارکتی بین شبکه و معاونت توسعه ریاست جمهوری را با اعتبار بانکی  6.توانیم  خوشبختانه می

رد و در ها به صورت نمادین از دهه فجر کلنگ خواهند خو مورد از این پروژه 6.آن تخصیص داده شده به توافق برسانیم و اکنون 

ها به صورت وسیع خواهد بود و از طرفی در جهت گسترش تعاون روستایی و امکان افزایش ضریب  آینده دامنه توافق این پروژه

مورد آن در قزوین، یک مورد در خراسان جنوبی و  60تعاونی خواهیم بود که  77سازی و مکانیزاسیون اراضی شاهد افتتاح  یکپارچه

 .برداری خواهد رسید بهرهدو مورد در اصفهان به 

ای نیست که به راحتی انجام شده و از  میوه کاالیی پرحجم است و قاچاق آن به گونه: صفایی با اشاره به قاچاق میوه به کشور گفت

طرفی هم قیمت محصوالت طوری نیست که این امر در حجم وسیع صورت گیرد و از طرفی به سبب پایین بودن قیمت محصوالت 

  .ای نیست که این امر محقق شود رایط به گونهدر داخل ش

های دور هیچ  از گذشته: گذاری لجستیک تخصصی بخش کشاورزی بیان داشت رئیس سازمان تعاون روستایی در خصوص سرمایه

در گذاری جدی روی لجستیک صورت نگرفته و این امر یکی از دالیل باال بودن ضایعات کشاورزی است و حال بایستی  وقت سرمایه

های جهاد کشاورزی،  برنامه ششم توسعه توجه به لجستیک تخصصی کشاورزی امری بسیار مهم است که بایستی توسط وزارتخانه

 .معدن و تجارت صورت گیرد -راه و شهرسازی و صنعت

ری مناسب و بازار روسیه برای صادرات محصوالت کشاورزی ما بازا: وی با اشاره با صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه گفت

وری نخواهیم داشت زیرا یکی از  مطلوب است اما اگر سیستم لجستیک تخصصی برای داخل و خارج شکل نگیرد افزایش بهره

 .مشکالت صادرات به روسیه نداشتن کانتینرهای سردخانه دو مداره است

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7286607%/ 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  11: تاریخ

  بی مهری دولت به بیمه محصوالت کشاورزیبی مهری دولت به بیمه محصوالت کشاورزی

متاسفانه در سال زراعی گذشته بیمه محصوالت کشاورزی در جریان بودجه مورد بی مهری : معاون زراعت جهاد کشاورزی گفت

 .قرار گرفته است فراوانی

، درخصوص بیمه محصوالت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعباس کشاورز معاون زراعت جهاد کشاورزی در گفتگو با  

بیمه  84- 87انه در سال زراعی بیمه از جمله اقدامات موثر در راستای حمایت از کشاورزان است که متاسف:کشاورزی اظهار داشت

 .در جریان بودجه مورد بی مهری فراوانی قرار گرفته است

میلیارد تومانی خسارت  777با وجود حداقل هزار و :میلیارد تومانی بیمه در ساالنه گفت 777وی با اشاره به خسارت هزارو 

ناچیزی به بودجه اختصاص یافته که در این راستا وزیر جهاد محصوالت کشاورزی در سال، اما متاسفانه در دو سال اخیر اعتبار 

 .کشاورزی تالش های بسیاری برای کمک به بیمه انجام داده که امیدواریم بیمه محصوالت کشاورزی مورد حمایت قرار گیرد

رزان را تامین کند و الزم درواقع بایستی اصالح روش در بیمه انجام شود تا بیمه کلیه خسارت کشاو: کشاورزی در ادامه یادآور شد

 .به ذکر است که اکنون بیمه حداقل خسارت کشاورزان را پرداخت کند

نسخه ما مبارزه تلفیقی با استفاده از روش های غیر شیمیایی است که : جهاد در خصوص مصرف سموم در باغات گفت معاون وزیر 

کم خطر هستند و امیدواریم درفضای پساتحریم این امر محقق اکنون دایر شده است به طوری که اکثر کشاورزان به دنبال سموم 

 .شود

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7287727D%/8%A8%DB 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 193۱/ بهمن /  19, سه شنبه 

  های بازرگانی استهای بازرگانی است  کشاورزی، فقدان زیرساختکشاورزی، فقدان زیرساختترین گرفتاری بخش ترین گرفتاری بخش   مهممهم

 . های بازرگانی عنوان کرد مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مهمترین گرفتاری کشاورزی کشور را فقدان زیرساخت

ولید برای رفع این مشکل ت: ، در مراسم گشایش اولین نمایشگاه نهال و صنایع وابسته اظهار کرد(بهمن64)یزدان سیف، امروز،  

 .کنندگان باید با مشتری ارتباطی مستمر، هدفمند، اثرگذار و اثرپذیر داشته باشند

میلیارد دالر محصول صادر کند اما دستیابی به این رقم ملزوماتی دارد که  27تواند ساالنه  بخش باغبانی کشور می: وی افزود

 .خودمان باید آن را فراهم کنیم

کشاورزی یک صنعت دانش بنیان است اما با ظلمی که به آن شده در : اشاره کرد و گفتسیف به ملزومات رشد بخش کشاورزی 

افکار عمومی، سهم دانش در کشاورزی به درستی تبیین نشده است، بنابراین به دلیل اینکه درکی از سهم دانش در کشاورزی وجود 

 .هشی کشور ناچیز استهای پژو های پژوهشی در بخش کشاورزی به نسبت کل هزینه ندارد سهم هزینه

های تولیدی، باال رفتن میزان تولید  بزرگ شدن بنگاه: وی با بیان اینکه رفع این کمبود به راهکارای مناسبی احتیاج دارد، اظهار کرد

ور به عنوان مثال در سراسر کش. های تولیدی کشاورزی یکی از این راهکارهاست و در نتیجه قرار گرفتن متولی پژوهش در دل بنگاه

تومان به  777اگر به ازای هر نهال . میلیون اصله نهال تولید کنند 7.توانند ساالنه  نهالستان وجود دارد که می 777بیش از هزار و 

 .میلیارد تومان به بخش پژوهشی تولید نهال اختصاص داد 47توان بیش از  تحقیق و توسعه اختصاص یابد می

تجارت . خصوص وجود دارد بحث وجود شبکه روان و دانش بنیان توزیع محصوالت استنکته دیگری که در این : سیف ادامه داد

های ساماندهی شبکه توزیع راه  یکی از روش. موتور رشد بخش کشاورزی است، بنابراین باید شبکه توزیع محصوالت را سامان دهیم

 .هاست که امروز شاهد گشایش آن هستیم اندازی همین نمایشگاه

ایجاد شبکه گسترده نمایندگی نیز ضرورت دارد زیرا در غیر این صورت مصرف : تولید کنندگان نهال در البرز گفت وی در توصیه به

 .کننده ممکن است مجبور شود از نقاط دور و نزدیک کشور به کرج مراجعه کند

و عالوه بر آن دانش فنی  شبکه توزیع وظیفه دارد نیازهای کشاورز را به اطالع تولید کننده برساند: سیف خاطرنشان کرد

 .تولیدکننده را به کشاورز منتقل کرده و براساس اطمینان در کشاورز، احساس نیاز به محصوالت دانش بنیان را برانگیزد

 ایسنا:  منبع

/com.i r anecona//:ht t p77778D%/8%87%D8% 
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یاست هابرنامه و س  
 ایرنا - 12/11/1931: تاریخ خبر

  گزارش نماینده ایران در فائو در کمیسیون کشاورزی مجلس قرائت شد گزارش نماینده ایران در فائو در کمیسیون کشاورزی مجلس قرائت شد 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از قرائت گزارش سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان -ایرنا-تهران

 . متبوعش خبر داددر کمیسیون ( فائو ) خواربار و کشاورزی ملل متحد

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی -دوشنبه-به گزارش ایرنا از خانه ملت، محمد مهدی برومندی در تشریح نشست امروز 

با حضور در (  فائو) دهقان شعار نمانیده و سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد: مجلس گفت

 .ارشی از عملکرد نمایندگی ایران در این سازمان به نمایندگان عضو کمیسیون ارائه دادکمیسیون کشاورزی، گز

نحوه تبادل دانش و تکنولوژی در بخش کشاورزی بین کشورهای عضو فائو از : نماینده مردم مرودشت در مجلس نهم ادامه داد

 .محورهای گزارش سفیر جمهوری اسالمی ایران در سازمان فائو بود

استفاده از تجربیات کشورهای دیگر برای مبارزه با خشکسالی از موضوعات مطرح در : نده مردم در مجلس نهم افزوداین نمای

 .کمیسیون کشاورزی مجلس بود

ضرورت توجه به امنیت غذایی و به روز شدن آزمایشات مواد غذایی از دیگر موضوعاتی بود که در نشست امروز : وی یادآور شد

 .کمیسیون مطرح شد

/News/f a/i r.i r na.www//:ht t p86827686/ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1931بهمن ماه  18شنبه 

  هزار میلیارد تومانی تصویب شدهزار میلیارد تومانی تصویب شد  اساسنامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یکاساسنامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یک

میلیون تن  6667های فنی، تولید گندم امسال به  هزار تن بذر کیفی و حمایت 277اختیار قرار دادن سال گذشته با در < کشاورزی

 .رسید

نامه ایجاد صندوق  اساس: در نشست با خبرنگاران با بیان این خبر گفت  عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی،

 .شود هزار میلیارد تومان تشکیل می صندوق با سرمایه یکبذر گندم و جو به تصویب رسیده و سال آینده این 

در نظر داریم نحوه تولید بذر برای : وی با بیان این که بذور مناسب در عملکرد و افزایش تولید محصول موثر است، تاکید کرد

 .را مورد بررسی قرار دهیم …های روغنی و  محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه

گذاران را برای فعالیت در این عرصه تشویق  باید سرمایه: ان اینکه هزینه تولید بذور در دنیا و کشور باال است، تصریح کردوی با بی

 .های تحقیقاتی نیز نیازهای اولیه آنها را فراهم کنند کنیم و موسسه

ای دقیق برای  توجه بوده تا بتوان برنامهتولید بذر سبزی و سیفی به خصوص سیب زمینی و پیاز باید مورد : کشاورز در ادامه گفت

 .عرضه آن و ایجاد بازاری مناسب برای این محصوالت اقدام کرد

به صورت استاندارد  …ساالنه در کشور مقدار قابل توجهی بذر محصوالتی مثل چغندر قند، ذرت، سیب زمینی و: وی یادآور شد

 .شود تولید می

شده و این در حالی که است خیلی از کشورهای جهان تولید  دم بذری در کشور تولید درصد گن .2نزدیک به : وی خاطرنشان کرد

 .درصد است 77بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

شود سال آینده تولید شکر به یک  بینی می هزار تن شکر تولید شد و پیش 477عباس کشاورز با بیان اینکه امسال یک میلیون و 

 .سابقه است دستیابی به این رکوردها در تاریخ کشاورزی و صنعت شکر کشور بی: یش یابد، افزودهزار تن افزا 277میلیون و 

گرفته، تولید شلتوک  آبی، با اقدامات فنی صورت خاطر کم هزار هکتاری سطح زیر کشت برنج به 6.7به گفته وی، با وجود کاهش 

 .میلیون تن افزایش یافت 760امسال به 

هزار تن کود شیمیایی از مبداء کشورهای هلند و آلمان از  7.ها،  موقع و مناسب نهاده در راستای تأمین بهکشاورز با بیان اینکه 

هزار تن دیگر در بندر امام بوشهر تخلیه شده که تا  7.: طریق مجتمع بندری شهیدرجائی وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد

 .شود کشاورزان نیز وارد کشور می پایان امسال دو فروند کشتی کود شیمیایی مورد نیاز

cf6720b78a682b744f0b7b7=I d?aspx.Post/i r.f oodpr ess.www//:ht t p 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0b2b7f233b184a09b1247cf


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 دوم بهمناهم اخبار هفته 

 

11 
 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1931بهمن ماه  0پنج شنبه 

  حمایت از صادراتحمایت از صادراتجزئیات بخشنامه جدید گمرک برای جزئیات بخشنامه جدید گمرک برای 

براساس این : رئیس کنفدراسیون صادرات ازصدور بخشنامه جدید گمرک برای حمایت ازصادرات خبرداد و گفت< کشاورزی

 .شود گذاری می بخشنامه، کاالهایی که مشمول پرداخت عوارض یامشوق صادراتی نیستند،از سوی صادرکننده ارزش

در راستای رفع برخی موانع پیش : ای حمایت از صادرات کشور خبرداد و گفتمحمد الهوتی از صدور بخشنامه جدید گمرک بر

روی تجارت ایران و روسیه، ستادی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور معاونان وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، 

توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری معدن و تجارت و روسای کمیسیون صادرات اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات، بانک 

 .اسالمی ایران تشکیل شده که تاکنون سه جلسه نیز برگزار شده است

گذاری  در جلسه اخیر این ستاد، یکی از مشکالت صادرکنندگان در خصوص قیمت: رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود

گذاری کاالهای صادراتی از سوی گمرک جمهوری  ه قیمتکاالهای صادراتی ایران به روسیه مطرح شد که بر مبنای آن، نحو

 .پردازند اسالمی ایران، منجر به عقب ماندن صادرکنندگان ایرانی از رقبای خود مانده است، چراکه عوارض بیشتری می

میسیون های بازرگانی مشترک، ک ای با حضور اتاق بر این اساس بالفاصله گمرک جمهوری اسالمی ایران جلسه: وی تصریح کرد

ای از سوی گمرک جمهوری اسالمی  صادرات اتاق ایران و کنفدراسیون صادرات برگزار کرد که در نهایت، منجر به صدور بخشنامه

گذاری کاالهای صادراتی از سوی صادرکنندگانی که کاالهای صادراتی بدون عوارض یا مشوق صادراتی  ایران شد که بخشنامه ارزش

 .دارند، صورت گیرد

ای صادر کرده بود که بر مبنای آن، کاالهایی که عوارض ندارند یا  ه الهوتی، گمرک البته سال گذشته نیز بخشنامهبه گفت

گیرد، بر اساس نرخ اظهار صادرکننده، پذیرش شده و ارزشگذاری شود؛ اما متاسفانه این  های صادراتی به آنها تعلق نمی مشوق

ه بود و نه مبنای اجرا قرار گرفته بود، بنابراین برای اطالع مجدد این بخشنامه، تاکید رسانی شد بخشنامه از سوی گمرکات نه اطالع

 .بر این صورت گرفت که صادرکنندگان از تاریخ این بخشنامه گمرک، کاالهایشان را ارزیابی کرده و ارزشگذاری کنند

دراتی را بر اساس فاکتور کاال صادر کرده و گمرک بر این اساس برای کاالهای مذکور، صادرکننده، اظهارنامه صا: وی اظهار داشت

ضمن اینکه در مصوبه دیگری، مقرر شد تا فهرست کاالهای صادراتی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و . دهد نیز آن را مبنا قرار می

اتی ارایه شده از سوی های موجود در گمرکات، بر اساس قیمت صادر های ذیربط به گمرک ارایه شده و قیمت معادن ایران و تشکل

 . صادرکنندگان به روز رسانی شود
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 برنج
 - 31/11/83فارس

هزارتن برنج تاریخ گذشته در انبار شرکت هزارتن برنج تاریخ گذشته در انبار شرکت   492492/ / های تاریخ مصرف گذشته سمی استهای تاریخ مصرف گذشته سمی است  بخشی از برنجبخشی از برنج

  بازرگانی دولتیبازرگانی دولتی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اسالمی با بیان اینکه انبارهای پلمب شده برنج تاریخ مصرف گذشته زیر نظر وزارت 

آخر سال اعتبار های تاریخ مصرف گذشته سمی و بخشی هم تا  براساس آزمایشات انجام شده بخشی از برنج: بهداشت است، گفت

 .مصرف دارد

در مورد نتیجه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در گفت

های آلوده و  در مورد برنج من: های آلوده و تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی گفت کمیسیون ویژه مجلس در مورد برنج

های تاریخ مصرف گذشته موجود در انبارهای شرکت  تشکیل کمیسیون ویژه مجلس اطالعی ندارم، اما در جریان موضوع برنج

 .در حال پیگیری است دانم که موضوع می بازرگانی دولتی هستم و

ر انبارهای این شرکت موجود است و از توزیع آن اکنون د های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی هم برنج: وی افزود

 .جلوگیری شده است

های تاریخ مصرف گذشته توزیع شده است،  عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که آیا بخشی از برنج

اعالم و جلوی توزیع آن از انبارها ها، این موضوع  برنج اطالعی از این موضوع ندارم، اما به محض انقضاء تاریخ مصرف: تصریح کرد

 .گرفته شد و هیچ برنجی از انبار خارج نشد

 هزار تن برنج پلمب شد 492انبار نگهداری  *

هزار تن برنج در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی پلمب شده  647در حال حاضر : این نماینده مجلس شورای اسالمی بیان داشت

 .است و در حال آزمایش است

ها بخشی غیر قابل مصرف تشخیص داده شده و  پس از آزمایش بر روی این برنج: ر مورد نتایج آزمایش برنج اظهار داشتمصری د

عنوان شده است، ضمن اینکه هنوز نتیجه کامل اعالم نشده است و بخش دیگری از این  82بخشی هم قابل مصرف تا پایان سال 

 .آزمایش است ها در حال برنج

تاریخ مصرف دارد، باید مجدد تاریخ مصرف بر روی آن قید شود و این کار باید زیر نظر  82رنجی هم تا پایان سال اگر ب: وی افزود

انجام شود و تا زمانی که مجوزی از طرف سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت صادر نشود،  معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت

 .شود ریخ مصرف دارد، از انبار خارج نمیتا 82حتی آن بخشی از برنج که تا پایان سال 

های تاریخ مصرف گذشته  عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که بخشی از این برنج

بوده و ها دارای تاریخ مصرف   در آن زمان این برنج: های محرم و صفر توزیع شده است، گفت در ماه توسط شرکت بازرگانی دولتی

ها به پایان رسیده است و جلوی توزیع آن هم گرفته شده  براساس اسناد و مدارکی که موجود است، به تازگی تاریخ مصرف برنج

 .است

 .اطالع دقیقی ندارم، اما در سطح کشور پراکنده است :ها در کجاست، گفت انبارهای این برنج مصری در مورد اینکه

جواب این سؤال را باید : ها قبل از انقضا توزیع نشده و در انبارها مانده است، گفت این برنج وی در پاسخ به این سؤال که چرا

 .مسئوالن مربوطه بدهند
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عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی همچنین در پاسخ به این سؤال که وقتی هنوز تاریخ مصرف برنجی به پایان نرسیده شما 

از وجود مکانی که  اهلل به محض اینکه امت حزب: جلوی توزیع آن گرفته شده است، بیان داشتاید، و  چگونه از وجود آن مطلع شده

افرادی که به آنها اطالع داده  کنند و از جمله اطالع رسانی می های مربوطه  مواد غذایی گذشته به ارگان در آن تاریخ مصرف

 .شود، نمایندگان مجلس هستند می

ها اطالع رسانی صورت گرفت و قبل  این برنج ما خوشحالیم که به موقع در رابطه با: بیان داشت این نماینده مجلس شورای اسالمی

 .پایان برسد، به ما اطالع داده شد و ما هم جلوی توزیع آن را بین مردم گرفتیم از اینکه تاریخ مصرف آن به

ا ورود یافتیم هیچ برنجی توزیع نشده و از قبل ه از روزی که بحث این برنج: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 .آن اطالعی ندارم و در حال حاضر هم انبارها زیر نظر معاونت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت قرار دارد

ل قب: گفت ها مطلع شدید، در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شما دقیقا در چه تاریخی از وجود این برنج مصری

ها قبل از انقضا  ها مطلع شدم و به مسئولین امر تذکر دادم که برنج ها به پایان برسد از وجود این برنج از اینکه تاریخ مصرف برنج

اعالم کردم تا جلوی  توزیع شود که این کار انجام نشد و بعد از اینکه تاریخ مصرف آن گذشت، به صورت علنی از تریبون مجلس

 .توزیع آن گرفته شود

ها در زمان دولت قبل برای ذخایر  بلکه این برنج های اخیر نیست ها مربوط به ماه واردات این برنج: این نماینده مجلس بیان داشت

 .اند استراتژیک خریداری شده است که متاسفانه مسئوالن به موقع اقدام به فروش و توزیع آن نکرده

کشور باید در مورد محصوالت استراتژیک ذخیره داشته باشد، اما به  به هرحال: عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت

 .موقع برای توزیع آن اقدام کند و برنج جدید جایگزین کند

موضوع مطرح در این  :شود، گفت مجوز برای واردات صادر می وی در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم موجودی برنج باز هم

ا به موقع و قبل از پایان تاریخ مصرف توزیع نشده است، اما در مورد واردات توسط بخش ه مسئله این است که چرا این برنج

کند تا چنین اتفاقاتی نیفتد، بنابراین موضوع  خصوصی باید بگویم که بخش خصوصی غالبا خریدهای خود را به موقع توزیع می

 .برای واردات آن با این مقوله متفاوت است واردات برنج و مجوز

های داخلی برای ذخایر استراتژیک  شود و با پول آن حداقل از برنج ها به موقع فروخته می باید این برنج: صریح کردمصری ت

 .شد چرا که حتما نباید کاالی استراتژیک از خارج خریداری شود خریداری می

کند، اما تاکنون شنیده  رنج را ذخیره میدر حال حاضر هالل احمر هم برای شرایط بحرانی برخی از مواد غذایی از جمله ب: وی افزود

شود که الزم است ذخایر انبارها تعویض  نشده که ذخایر هالل احمر دچار انقضا تاریخ مصرف شود، بلکه هر موقع که احساس می

 .کند و این کار نشان دهنده مدیریت صحیح است شود آن را بین فقرا تقسیم می

 غذا و دارو استها بر عهده سازمان  تشخیص مصرف برنج* 

اگر : گردد؟ افزود است، به بازار مصرف برمی  ها که خراب نشده این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آن بخشی از برنج

ها قابلیت مصرف دارند ما هم در مورد توزیع آن حرفی نداریم، اما هدف  معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تشخیص دهد که برنج

ها که روز به روز در  های مختلف از جمله سرطان وگیری توزیع این برنج یا مسائلی از این دست این است که مانع بیماریما از جل

 .حال افزایش هست بشویم

 .کند و اگر از تاریخ مصرف آن بگذرد، گاز آرسنیک که یک گاز سمی است، تولید می شود وارداتی فرآوری می های برنج :وی افزود
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ها تاریخ مصرف داشته، توزیع  شرکت بازرگانی دولتی باید به مردم توضیح دهد که چرا تا زمانی که این برنج: داشتمصری بیان 

 .نشده است

 .است... های موجود در انبار شرکت بازرگانی برنج آرژانتینی، اروگوئه، هندی و  برنج: این نماینده مجلس گفت

اگر مسئول مربوطه از  چرا که: ها توضیح دهد، گفت مصرف این برنج دلیل انقضای مسئول مربوطه در مورد با تاکید بر اینکه وی

باید بگویم که چنین فردی اصال مدیر نیست و قابلیت مدیریت ندارد، اما اگر اطالع  ها اطالع نداشت، انقضای تاریخ مصرف این برنج

 .لمال هیچ حساسیتی نداردا تاریخ انقضا برنج اطالع داشته باید بگویم که این فرد نسبت به بیت

مسئولیتی شده و نسبت به عمل خود  دچار بی که مسئول مربوطه، دهد اتفاق نشان می در هر صورت این: این نماینده مجلس گفت

 .باید پاسخ گو باشد

و داروی معاونت غذا  های تاریخ مصرف گذشته در حال حاضر زیر نظر با توجه به اینکه انبارهای پلمب شده برنج: مصری گفت

توانند پاسخگوی نتیجه آزمایشات باشند، اما براساس آزمایشاتی که تاکنون انجام شده، بخشی از  وزارت بهداشت است آنها می

 .اعتبار مصرف دارد 82تا پایان سال  های تاریخ مصرف گذشته سمی است و قابلیت مصرف ندارد و بخشی هم برنج

های یک یا  قابلیت مصرف دارد بصورت کیسه 82هزار تن برنجی که تا پایان سال  647 پیشنهاد ما این است آن بخش از: وی افزود

هایشان آن را انبار نکنند و  بفروش برسد تا مردم در خانه های گسترده توزیع و با تاریخ مصرف مشخص از طریق شبکه دو کیلویی

 .بالفاصله پس از خرید مصرف کنند

پس از تشخیص : شود، گفت ندارد، چه می هایی که قابلیت مصرف سوال که تکلیف برنج عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این

شود و مسئوالن مربوطه موظف به  های تاریخ مصرف گذشته امحاء می وزارت بهداشت با حضور نماینده وزارت بهداشت برنج

 .رسیدگی به جزئیات این قضیه و برخورد با افراد خاطی هستند
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 برنج
 - 31/11/80فارس

  نفر هستندنفر هستند  4242وارد کنندگان برنج کمتر از وارد کنندگان برنج کمتر از / / هندیهندی    اعتراف نماینده ارشد مجلس هند به آلودگی برنجاعتراف نماینده ارشد مجلس هند به آلودگی برنج

شود،  های پلمب شده شرکت بازرگانی مشخص می با بیان اینکه هفته آینده نتایج آزمایشات برنجرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 

نماینده ارشد مجلس هند هم به آلودگی برنج تولیدی کشورش اذعان کرده و از من خواسته روی این موضوع سر و صدا : گفت

 .نکنیم

میزان واردات برنج و تأثیر آن »وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با عنوان  ، در گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

حسینی نایب رئیس انجمن  کاوه خاکسار مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی، مرتضی شاه« بر تنظیم بازار

عباس معروفان معاون  حسن ن کشاورزی مجلس شورای اسالمی وواردکنندگان برنج حضور داشتند و عباس رجایی رئیس کمیسیو

 .بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی به عنوان مهمانان تلفنی در این برنامه شرکت کردند

 هندی  اعتراف نماینده ارشد مجلس هند به آلودگی برنج: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس*

تنظیم بازار مطابق  تدای مجلس نهم قانون تنظیم شد که براساس آندر اب: عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

درصد  67یک سلسله مقررات توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و در آن قانون اشاره شده است که ساالنه باید واردات 

 .کاهش یابد و در مقابل تولیدات کشور افزایش یابد

 .توان این موضوع را تایید کرد نمی 84و  87ش واردات برنج بودیم اما در سال براین اساس در سال جاری شاهد کاه: وی افزود

شود مربوط به واردات رسمی و واردات  آماری که در رابطه با واردات برنج اعالم می: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان داشت

های مرزی و یا بصورت  ریق مرزنشینان و بازارچهاز مبادی قانونی است در حالی که بخشی از برنج از طریق قاچاق و همچنین از ط

 .شود شود که این مقدار واردات در آمار رسمی ذکر نمی لنجی به کشور وارد می ته

 نفر هستند  42وارد کنندگان برنج کمتر از * 

دکنندگان برنج به کشور تعداد وار: نفر وارد کننده برنج به کشور هستند، افزود 2شود تنها  وی در پاسخ به این سوال که گفته می

 .دهد شماری واردکننده در یک محصول قیمت را تحت تأثیر قرار می نفر هستند و قاعدتاً تعداد انگشت 67کمتر از 

 .شود این امر منجر به فساد در بازار می: رجایی با بیان اینکه مخالف انحصار در واردات هستیم، بیان داشت

بالفاصله پس از انتشار اخبار برنج های :های آلوده اظهار داشت یژه مجلس در مورد برنجوی همچنین در مورد نتیجه کمیسیون و

هزار  678آلوده کارگروهی مسئله را دنبال کرد اما هنوز اطالعات رسمی اعالم نشده و به صورت غیر رسمی اطالع گرفته ام که از 

 .تن تاییدیه برای مصرف توسط سازمان غذا و دارو نگرفته استهزار  67تن برنج موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی حداقل 

 .روز آینده اعالم می شود 8-0نتایج رسمی آزمایشات سازمان غذا و دارو تا : رجایی همچنین ادامه داد

 که در مجلس هشتم 80و  .8های  رغم اینکه در سال من از این مسئله متعجبم که علی: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود

ها به  هندی آلوده به فلزات سنگین است، چرا همچنان این برنج 6676مسئله برنج آلوده را بررسی کردیم و ثابت کردیم که برنج 

 .شود کشور وارد می

ها باید براساس تاریخ مصرفی که برای آن  هندی برنج ساختگی است و مشکالت خود را دارد و این برنج 6676برنج : رجایی افزود

ها یک یا دو بار تمدید شده است و براساس  شود مصرف شود در حالی که اسنادی موجود است که تاریخ مصرف این برنج تعیین می

 .ها تمدید شده است اطالعاتی که در دست است تا پایان سال جاری اعتبار بخشی از این برنج

http://www.farsnews.com/
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دولتی با زیر قیمت و بدون مناقصه به فردی به نام هزار تن برنج شرکت بازرگانی  87وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده که 

هزار تن برنج در انبارهای شرکت  678براساس اطالعات ما حدود : کنید، گفت فروخته شده آیا شما این موضوع را تایید می( پ.ه)

ی تایید مصرف اخذ نکرده هزار تن از سازمان غذا و دارو تاییدیه برا 67بازرگانی دولتی موجود است و از این مقدار حداقل حدود 

 .است

 .هندی است 6676های  ها هم جزء برنج عمده این برنج: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان داشت

کنم و حتی در نامه درخواستی  را تایید می( پ.ه)هزار برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران را به فردی به نام  87فروش : وی افزود

 .هندی به من بدهید 6676ج فرد متقاضی ذکر کرده است که این مقدار برنج تاریخ مصرف گذشته از نوعبرای خرید برن

ها میلیارد  فروش ترهینی برنج انجام شده و پولی بابت آن مبادله نشده، البته ممکن است بعدا پولی گرفته شده باشد و ده: وی افزود

 .بدهی دارند تومان برخی از خریداران به شرکت بازرگانی دولتی

های هندی پا  در اجالس فائو نماینده ارشد مجلس هند به من اعالم کرد که شما چرا اینقدر روی آلودگی برنج: رجایی تصریح کرد

 .ولی شما اینقدر روی این موضوع سر و صدا نکنید کنید، ما قبول داریم برنج هندی الودگی دارد فشاری می

های شرکت  روز دیگر نتایج آزمایشات بر روی برنج 8یا  0ظرف : طبیعی مجلس گفترئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع 

 .شود بازرگانی دولتی اعالم می

 شود کشور انجام می 8عمده واردات برنج از : معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی *

رد اینکه عمده واردات برنج از کدام کشورها در ادامه این برنامه حسن عباس معروفان معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در مو

شود ولی بصورت خرده ممکن است از  کشور به صورت عمده واردات برنج انجام می .در حال حاضر از : گیرد، گفت صورت می

 .های مرزی برنج از کشورهای مختلف وارد شود استان

مربوط به کشورهای آسیای شرقی و بیشترین برنج وارداتی و حدود های وارداتی  اما در حال حاضر بیشتر برنج: معروفان تصریح کرد

 .های هندوستان و پاکستان است درصد واردات مربوط به کشور 77

هزار تن برنج که تاریخ مصرف آن تا  87شود این شرکت  معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به این سؤال که گفته می

 87بله، : تخفیف و بدون مناقصه به یک فرد فروخته است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت درصد 77پایان امسال است را با 

 .کنید هزار تن برنج با مدت مصرف تا پایان سال فروخته شده اما نه به این شکل که شما به آن اشاره می

 .ها در بورس کاال عرضه شده و در آنجا به فروش رفته است این برنج: وی افزود

شود  های فروخته شده مطرح می مباحثی که در رابطه با تاریخ انقضای این برنج :ون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی تصریح کردمعا

 .ها تاریخ مصرف گذشته است، درست نیست شد که این برنج و حتی گفته می

ماه بعید  7هزار تن در مدت  677یا  77شود، مصرف  میلیون تن برنج مصرف می 4در کشوری که ساالنه : معروفان بیان داشت

 .رسد و نباید از بابت انقضاء تاریخ مصرف آن نگران بود نیست و به راحتی توسط مردم در این مدت به مصرف می

کنم چون دولت به دلیل  بله این موضوع را تایید می: اظهار داشت 87و  86های  در سال  وی همچنین در مورد مازاد واردات برنج

 .ریم و برای حفظ امنیت غذایی در آن زمان مجبور شد تا بیشتر از نیاز واردات برنج انجام دهدشرایط تح

 88همان فردی است که در سال ( ب.ه)شود که فرد  معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به این سؤال که گفته می

ایم و  شناخته این فرد را ما قبال نمی: آن فروخته است، بیان داشتوزارت بازرگانی وقت برای تنظیم بازار مرغ مقدار زیادی مرغ به 

 .ایم ایم و اطالعاتی از سوابق آن نداشته ای با آن نداشته هیچ گونه مراوده
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 .نفره به خریدار فروخته شده است 68این محصول با تشکیل یک کنسرسیوم : وی بیان داشت

فرد از سوی شرکت بازرگانی دولتی داده نشده است و اگر فرد دیگری متقاضی و  ای به این هیچ امتیاز ویژه: معروفان تصریح کرد

فروخته شده است حاضر است برنج به متقاضی ( پ.ه)خریدار برنج باشد، شرکت بازرگانی دولتی با همین قیمتی که برنج به فرد 

 .جدید بفروشد

درصد  77تواند  ضی که به شما برای خرید برنج مراجعه کند میمعاون شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به این سوال که آیا هر متقا

دانم این شایعات در  ایم و نمی خیر، ما برنج به صورت قسطی نفروخته: پول برنج را به صورت قسطی پرداخت کند، تصریح کرد

 .شود ملی چگونه مطرح می  رسانه

درصد هم به صورت ضمانت نامه بانکی دریافت  77فت شده و درصد پول نقد دریا 77هزار تن برنج  87بابت فروش : معروفان گفت

 .شده است

اسناد، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات گزارشاتی را از ما در رابطه با فروش برنج : معاون شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

 .کنیم بول نداشته و تایید نمیشود را ق اند و ما به هیچ عنوان این مسائلی که در مورد نحوه فروش برنج مطرح می گرفته

 نفر هستند 122واردکنندگان برنج حدود : نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج*

حسینی نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج در ادامه با بیان اینکه برنج یکی از کاالهای استراتژیک است، اظهار  مرتضی شاه

 .از احساسات و واقعیت باشد بنابراین باید واردات دقیق، مشخص، بدور: داشت

در دو سال گذشته برنج خارجی افزایش : درصد در سال جاری کاهش یافته است، افزود 22وی با تاکید بر اینکه واردات برنج حدود 

 .قیمت نداشته است

 .آمار مصرف برنج دقیق نیست: نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد

هندی  6676اردکنندگان برنج در این برنامه در پاسخ به اظهارات رجایی مبنی براینکه برنج حسینی نایب رئیس انجمن و شاه

است باید بگویم که  منظور شما از ساختگی بودن برنج چیست، اگر منظورتان برنج فرآوری شده یا غنی شده : ساختگی است، گفت

 .ح کردن اینگونه مسائل متشنج کنیماین نوع برنج هیچگونه ضرری ندارد و نباید افکار عمومی را با مطر

دوام و پایداری بیشتری دارد و استقامت برنج باالتر است و میزان  6676برنج : نایب رئیس انجمن وارد کنندگان برنج افزود

 .زدگی آن کمتر است آفت

 .بهترین زمان مصرف برنج حدود دو سال است: وی بیان داشت

های  شود ممکن است برنج های مرزی به کشور وارد می ی از برنج بصورت ته لنجی و از بازارچهالبته با توجه به اینکه بخش: وی افزود

 .شود تولیدی آمریکای جنوبی و شمالی باشند که به کشور وارد می

کارخانه  877در هندوستان مستقر شد و از  تشکیل شد و هیئتی از ایران GMP، 84از ابتدای سال : حسینی تصریح کرد شاه

ها هم رصد  های کشاورزی آن کارخانه کارخانه مورد تایید قرار گرفت و اسناد و مدارک آن مشاهده شد و زمین 77ندوستان ه برنج

 .شود می

 GMP شود و این شناسنامه به عنوان برنج هندی با شناسنامه وارد ایران می: نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت

با خاطی برخورد  های وارداتی و توزیع شده مشاهده شود شود و اگر تخلفی حتی در ایران در برنج می توسط سازمان غذا و دارو رصد

 .شود می
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 2.7هزار تن برنج وارد شد که فقط  877حدود یک میلیون و  87در سال : وی در مورد واردات یک میلیون تن برنج مازاد گفت

هزار  777شده است و باید گفت بخش خصوصی همان حدود یک میلیون و هزار تن آن توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد کشور 

 .تن واردات ساالنه خود را انجام داده است

 67آقای رجایی اگر معتقد هستند که واردکنندگان برنج کمتر از : همچنین در مورد واردکنندگان برنج اظهار داشت شاه حسینی

 .نفرهستند برای این موضوع مستندات ارائه کنند

نفر از این تعداد جزء  777کنند که حدود  حقیقی و حقوقی برنج به کشور وارد می نفر افراد 277در حال حاضر حدود  :وی افزود

 .وارد کنندگان جزء هستند

های مرز نشینی هستند و  نفر از این تعداد واردکننده جزء تعاونی 677بیش از : نایب رئیس انجمن وارد کنندگان برنج بیان داشت

 .نفر از این تعداد عضو انجمن واردکنندگان برنج هستند 77کنند و  ای برنج وارد می نفر از این تعداد به صورت حرفه 07حدود 

 .هزار تن برنج بصورت توافقی در این سال خریداری شد 77فقط : اظهار داشت 84افقی برنج در سال حسینی در مورد خرید تو شاه

 برنج آمریکایی بعد از انقالب به کشور وارد نشده است: مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی*

هزار تن و سال  877مقدار یک میلیون و  87سال : کاوه خاکسار مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .هزار تن برنج وارد کشور شد 877های قبلی مقدار  هم از ثبت سفارش 84

میزان : های قبلی برنج به کشور وارد شده است، افزود هزار تن از ثبت سفارش 762ماهه ابتدای امسال حدود  8وی با بیان اینکه در 

 .کند رت جهاد کشاورزی براساس میزان تولید و سرانه مصرف تعیین میواردات برنج را معاونت بازرگانی وزا

هزار تن برنج در کشور  877امسال حدود یک میلیون و : مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .تن در سال استمیلیون  4کیلوگرم حدود  48تا  40تولید شد و میزان مصرف برنج در کشور با توجه به سرانه حدود 

هزار تن به واردات برنج نیاز داریم  777با توجه به میزان مصرف و تولید ساالنه امسال در حدود یک میلیون و : خاکسار اظهار داشت

گیرد و سپس میزان واردات را تعیین  که البته معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی میزان موجودی برنج را هم در نظر می

 .کند می

 .شرط آزاد شد 4واردات برنج امسال با : افزود وی

 .خورد  اگر واردات برنج مدیریت نشود، تولید داخل ضربه می: مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

ن طرح خرید قیمت برنج کاهش پیدا کرد و برای کنترل قیمت برنج و جلوگیری از ضرر به تولیدکنندگا 84سال : وی بیان داشت

 .توافقی برنج از کشاورزان به اجرا درآمد که موجب شد قیمت برنج ثابت بماند و کاهش نیابد

 .تومان عنوان کرد 8777های گیالن و مازندران را حدود  خاکسار قیمت متوسط هر کیلو برنج مرغوب در استان

قطعا تعداد : دکنندگان برنج به کشور گفتمدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تعداد وار

 .نفر هستند 67واردکنندگان برنج بیش از 

ایم، ضمن اینکه مدیریت  بعد از انقالب سابقه واردات برنج از آمریکا را نداشته :وی در مورد واردات برنج از آمریکا اظهار داشت

 .واردات برنج بر اساس سالمت محصول است

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p64826678777702 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941108000074
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 برنج
 آیانا-1931بهمن  19, سه شنبه

شده شده   استقبال کم کشاورزان از بذور گواهیاستقبال کم کشاورزان از بذور گواهی/ / باربار  سازی و تکثیر ارقام بومی برنج برای نخستینسازی و تکثیر ارقام بومی برنج برای نخستین  خالصخالص

  برنج برنج 

شده برای ارقام بومی  بار به تولید بذور گواهی شده برنج از ارقام پرمحصول هستند و در سال جاری برای نخستین ر بذور گواهیبیشت

 . دهند، پرداخته شد که سطح بیشتری را به خود اختصاص می

از وظایف مؤسسه را ( ایانا)عضو هیأت علمی معاونت تحقیقات برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اولیه  به همین منظور هسته: شده عنوان کرد و گفت های معرفی های اولیه ارقام جهت حفظ خلوص ژنتیکی رقم تولید هسته

شوند و در سال بعد برای  گیری می شوند و پس از برداشت بذور خالص، طی فرآیندی کیسه های مخصوص تکثیر می هرساله در کرت

 .شوند تر کشت می ور مادری در سطح وسیعتولید بذ

های اولیه تولید کردیم  دالور با بیان اینکه در سال جاری برای ارقام شیرودی، فجر، ندا، کشوری و کوهستان هسته محمدزمان نوری

تأییدیه خلوص به بذرهای مادری پس از تأیید از سوی مؤسسه ثبت و گواهی نهال و بذر، برچسب : و مزرعه مادری داشتیم، افزود

های تولیدکننده بذر استان مانند شرکت  شود و این بذرها پس از بوجاری به شرکت زنی بذر داده می بذر استانداردسازی جوانه

 .شوند خدمات حمایتی کشاورزی یا اتحادیه تعاون روستایی استان مازندران تحویل داده می

ها نسل بعد بذر مادری  ری را بر عهده دارند بذر تولیدشده از سوی شرکتها وظیفه تکثیر بذور ماد این شرکت: وی خاطرنشان کرد

گیری در  شده هستند و تحت نظارت مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال هستند که در نهایت پس از کیسه هستند که بذر گواهی

 .شود سطح استان توزیع می

اضر است و ما امکانات و انبارهای مجهزی برای تولید داریم، اما میزان نیاز استان بسیار بیشتر از تولید حال ح: دالور ادامه داد نوری

 .تولید ما با توجه به استقبال و درخواست کشاورزان خواهد بود

شود و  متأسفانه در حال حاضر تنها پنج درصد از بذری که مورد نیاز استان مازندران است از این چرخه تأمین می: وی تصریح کرد

 .کنند از بذور خودمصرفی استفاده میبیشتر کشاورزان 

شود، قرار بر این است که  در برنامه خوداتکایی که در سال جاری اجرا می: عضو هیأت علمی معاونت تحقیقات برنج کشور یادآور شد

 .شده ترغیب کنیم شده را افزایش دهیم و کشاورزان را به استفاده از بذور گواهی مقدار تولید بذور مادری و گواهی

تا سال گذشته بیشتر بذور تولیدشده ارقام پرمحصول بودند و برای ارقام بومی که سطح بیشتری را به خود : دالور تأکید کرد نوری

شده نداشتیم که یکی از دالیل استقبال کم کشاورزان این موضوع است و در سال جاری برای  دهند، تولید بذر گواهی اختصاص می

 .سازی و تکثیر کنیم بومی را خالصبار توانستیم ارقام  نخستین

اکنون قادر به افزایش  هم: وی با تأکید بر اینکه در صورت استقبال کشاورزان از این بذور، محدودیتی در تولید نداریم، اظهار داشت

سنجی در برنامه خوداتکایی، تالش بر این است که طی چند سال با نیاز: دالور همچنین گفت نوری.چندبرابری تولید هستیم

شده و مادری را  های آموزشی و ترویجی و همچنین پیدا کردن پیمانکاران قوی و جدید بتوانیم تولید بذور گواهی کشاورزان، برنامه

های مؤسسه و وزارت  درصدی تولید بذر نسبت به سال گذشته، از سیاست 77وی با اشاره به افزایش .به سطح مطلوب برسانیم

 ./شده اعالم کرد لید بذور مادری و گواهیجهاد کشاورزی را افزایش تو

/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p70877-6ht ml. 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/27820-1.html
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 پسته
 ایران اکونا - 193۱/ بهمن /  83, جمعه 

  آیا پسته ایرانی به بازار آمریکا می رود؟آیا پسته ایرانی به بازار آمریکا می رود؟

سوال بزرگ این : اشاره به رقابت ایران و آمریکا در بازار پسته جهان و تاثیر لغو تحریم ایران بر این رقابت نوشتفایننشال تایمز با 

 است که آیا ایرانی ها می توانند راه ورود پسته این کشور به سمت بازار آمریکا را باز کنند؟ 

تحریم ها به این فکر افتاده اند که لغو تحریم ایران چه تاثیری  تجار بین المللی پسته بعد از لغو: فایننشال تایمز طی گزارشی نوشت

بر روند صادرات پسته ایران خواهد داشت و اینکه آیا پسته ایران خواهد توانست روزنه ای در بازار آمریکا که تاکنون به روی پسته 

 .ایرانی بسته بوده ایجاد نماید

ی جهان را تامین می کنند، در طی چند سال گذشته بر سر به دست آوردن درصد کل پسته تولید 87تا  07ایران و آمریکا که 

به لطف  این در حالی است که تقاضا برای پسته . عنوان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده پسته دنیا با هم رقابت کرده اند

 .گسترش ایده تغذیه سالم افزایش پیدا کرده است

. نیکولز در کالیفرنیای آمریکا گفت، موضوع ایران در ذهن پرورش دهندگان پسته آمریکا بوده استچاک نیکولز، رئیس مزارع پسته 

 «.مردم درباره این مسئله فکر می کنند»

محمود ابطحی، . مدیران صنعت پسته ایران اطمینان دارند که صادرات پسته این کشور به لطف لغو تحریم ها افزایش خواهد یافت

 «.معامالت قطعا آسان تر خواهد شد و کارها راحت تر انجام خواهد گرفت»: پسته ایران گفت معاون رئیس اتحادیه

پسته پادشاه . سال گذشته صادر شده و جای پایی قوی در بازار جهانی برای خود دست و پا کرده است 677پسته ایران در طی »

 «.همه آجیل هاست

توانست عنوان  7778ننده پسته بوده، سال گذشته برای اولین بار از سال ایران که از قرن پنجم قبل از میالد مسیح تولید ک

 .بزرگترین تولید کننده دنیا را به خود اختصاص دهد

 .به دلیل بدی آب و هوا تقریبا به نصف رسید 7767در مقابل، تولید پسته در کالیفرنیا در سال 

ر در هر پوند برسد و به ایران اجازه دهد تا تخفیف هایی را به دال 7کاهش عرضه موجب شده تا قیمت پسته کالیفرنیا به باالی 

 .مشتریان خارجی اش به خصوص چینی ها، که بزرگترین وارد کنندگان در این بازار هستند، ارائه دهند

آمریکا به چین سنت تا یک دالر کمتر از پسته  87به گفته ریچارد ماتوئیان، پسته کار برجسته آمریکایی، پسته ایران با قیمتی 

 .صادر می شود

بازار چین را  .776ما معتقدیم آمریکا جایگاه بزرگترین تولید کننده پسته جهان را به دست خواهد آورد و در سال : ماتوئیان افزود

 .به دست خواهد آورد

هرچند صادرات پسته به . شداروپا بازار بزرگ دیگری است که ایران به لطف لغو تحریم ها می تواند حضور موفقی در آن داشته با

 .اروپا مشمول تحریم نبوده، اما محدودیت های بانکی و کشتیرانی صادرات به اروپا را دشوار ساخت بود

پسته ایران به دلیل طعمی که دارد، جایگاه قوی »نیل هاید، تاجر انواع آجیل در این باره گفت، حتی با وجود چنین چالش هایی 

 «.ای در بازار اروپا دارد

مشکل مهم پسته ایران وجود مقادیری آفالتوکسین، نوعی ماده سمی در آن است که موجب شده بسیاری از خرده فروشان به جای 

 .پسته ایرانی پسته کالیفرنیا را خریداری کنند
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تر است، اما  من شخصا فکر می کنم پسته ایران لذیذ تر و خوشمزه»: کیز بلوکلند، تاجر بازار بین المللی آجیل در هلند گفت

 «.سوپرمارکت ها به راحتی پسته ایرانی را جایگزین نخواهند کرد

سال گذشته همواره افزایش یافته و به عقیده مدیران صنعتی این مسئله موجب خواهد  8با این وجود، قیمت پسته آمریکا در طی 

 .شد که خرید پسته ایرانی مورد تشویق قرار گیرد

یرانی ها می توانند راه ورود پسته این کشور به سمت بازار آمریکا را باز کنند؟ حتی قبل از تحریم سوال بزرگ این است که آیا ا

با لغو تحریم ها باید دید که آیا مقامات تجاری . درصدی ضد دامپینگ بود 477های آمریکا، پسته ایرانی مشمول تعرفه های حدودا 

 .نند یا خیرآمریکا باز هم همان تعرفه ها را مجددا اعمال می ک

/com.i r anecona//:ht t p77472D%/8%A7%DB% 
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 تامین منابع مالی
 - 31/11/12فارس

  میلیون دالر چایمیلیون دالر چای  822822واردات ساالنه واردات ساالنه / / درصد مطالبات چایکاراندرصد مطالبات چایکاران  3232پرداخت پرداخت 

درصد از مطالبات  87تاکنون : رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات چای کشور اقتصادی نیست، گفت

 .میلیارد تومان پرداخت شده است 674چایکاران معادل 

 64از روز گذشته با تأمین اعتبار، پرداخت حدود : گفت خبرگزاری فارسصادی وگو با خبرنگار اقت محمد ولی روزبهان در گفت

میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران آغاز شده و پرداخت این وجه مربوط به برداشت برگ سبز چای، چایکاران گیالن و 

 .استمازندران در تابستان و مهرماه سال جاری 

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد 409 *

بهای چای خریداری شده : خریداری شد، افزود هزار تن برگ سبز چای از چایکاران بصورت 80وی با بیان اینکه امسال در مجموع 

 674پرداخت وجه چایکاران به میلیارد تومان در هفته جاری کل  64میلیارد تومان بود که با پرداخت  64.67از کشاورزان معادل 

 .رسد میلیارد تومان می

درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده و امیدواریم تا هر چه زودتر باقی  87تاکنون : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .مطالبات آنها تأمین اعتبار و پرداخت شود

 87تاکنون : پرداخت مطالبات کشاورزان اهتمام جدی دارد، گفتروز بهان با اشاره به اینکه علیرغم مشکالت اقتصادی دولت در 

کنندگان تمایل  درصد چای استحصالی کارخانجات در سال جاری به فروش رسیده و این موضوع بیانگر این است که مصرف

 .اند بیشتری به مصرف چای تولیدی کشورمان پیدا کرده

این : کننده از چای تولیدی کشورمان عنوان کرد و افزود ستقبال مصرفخشک را نتیجه ا افزایش تولید برگ سبز چای و چای وی

در راستای منویات رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی است  کنندگان داخلی توجه به اقتصاد کشور و حمایت از تولید اتفاقات نشانه

 .و از طرف دیگر هم بیانگر کیفیت خوب چای تولیدی کشورمان در سال جاری است

درصد در دو  47افزایش قیمت تضمینی با میانگین  با اقدامات حمایتی دولت از تولید کنندگان چای از جمله :ن تصریح کردبها روز

صنعت چای کشور، اقداماتی است  و تشکیل صندوق حمایت از توسعه زراعی، تغذیه گیاه، هرس باغات انجام عملیات به سال اخیر،

کردند   خود مراجعه کنند و همین طور کارخانجات تالش رها کرده  شاط بیشتری به باغاتکه باعث شده تا چایکاران با امید و ن

محصول بهتری تولید کنند که نتیجه آن اقدامات مصرف چای تولیدی کشور است و همین طور و بازپرداخت قدر السهم  تا

 .میلیارد تومان که به حساب کشاورزان واریز شد 27کارخانجات با حدود 

و همچنین در تولید چای خشک آن  شود تولید آن سم استفاده نمی چای تولیدی دنیاست که در چای ایرانی تنها: داشت وی اظهار

 .کامال طبیعی تولید است شود و محصولی نمی  استفاده هم از هیچگونه عطر و رنگ مصنوعی

کل باغات چای رها  :در سال جاری، بیان داشت هزار هکتار از باغات چای رها شده 4رئیس سازمان چای کشور با اشاره به احیای 

این باغات را به چرخه تولید  هزار هکتار دیگر 2تا  تالش داریم هزار هکتار بود که در حال حاضر 0های اخیر حدود  شده در سال

 .برگردانیم

 77ایجاد شده و جلوی واردات  هزار نفر اشتغال 4حدود  حداقل برای هزار هکتار از باغات چای کشور 4با احیای : وی بیان داشت

 .میلیون دالر چای خارجی گرفته شده است

http://www.farsnews.com/
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سازمان در : و تصریح کرد های سازمان چای که باید در برنامه ششم توسعه پیگیری شود، اشاره رئیس سازمان چای کشور به برنامه

 .نین به فکر توسعه باغات استوری، افزایش راندمان چای تولیدی کشورمان و همچ برنامه ششم به دنبال ارتقای بهره

های آبیاری تحت فشار را در اولویت اول  وری و افزایش راندمان، هرس و تجهیز باغات چای به سیستم برای ارتقای بهره: وی افزود

 .دهیم قرار می

اغات به درصد از ب 7درصد باغات چای کشور دیم است و فقط حدود  88در حال حاضر : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

درصد باغات چای مجهز به شبکه آبیاری تحت فشار  77های نه چندان دور حدود  شبکه آبیاری مجهز است در صورتیکه در سال

 .بودند

بنابراین با توجه به تأثیر کمی و کیفی آبیاری تحت فشار در تولید محصول چای بحث تجهیز باغات چای را به : وی افزود

 .به صورت جدی دنبال خواهیم کردهای نوین آبیاری را  سیستم

بهتر  های دیگر سازمان چای در تولید هر چه های مناسب با اقلیم جزء اولویت و کلون همچنین استفاده از ارقام: روزبهان تصریح کرد

 .محصول چای در کشور است و بیشتر

 از تولید داخل درصد از چای مصرفی 02تولید * 

شد در حالی که در حال حاضر کمتر از  رصد از چای مصرفی کشور از چای داخلی تأمین مید 7.در گذشته حدود : وی بیان داشت

 .شود درصد چای کشور از تولیدات داخلی تأمین می 77

تولید چای به لحاظ افزایش اشتغال و : شود، تصریح کرد میلیون دالر چای به کشور وارد می 77.روزبهان با بیان اینکه ساالنه حدود 

میلیون دالر از چای مصرفی کشور از تولیدات  677وری بسیار حائز اهمیت است ضمن اینکه در حال حاضر حدود  کاهش بهره

 .شود داخلی تأمین می

هزار هکتار باغ چای  77کنند و حدود  هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم از تولید چای ارتزاق می 677حدود : وی بیان داشت

 .در کشور وجود داردکارخانه تولید چای  677و 

باغات چای دیم و : اند که مناسب کشت هیچ محصولی نیست، افزود وی با اشاره به اینکه عمده باغات چای در مناطقی واقع شده

در آن چای کشت نشود برای کشت محصول دیگری مناسب نیست و قطعا رها شدن این باغات   عمدتا در ارتفاعات قرار دارد که اگر

 .کند ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می به صنعت تولید چایو توجه نکردن 

 هزار تن چای در کشور 02تولید * 

تن جای  77.هزار و  68درصد است و در سال جاری حدود  7767 ضریب تولید چای: رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .خشک تولید شد

زراعی،  یکی از دالیل افزایش محصول عالوه بر عملیات به تولید شد که البتهتن  77.هزار و  62حدود  در سال گذشته: وی افزود

 .تر و بارندگی نسبت خوب بود شرایط آب و هوایی مناسب

و از کاشت قلمه در باغ و  سازی و انتظار دارد سازی، زمینه افزایش تولید چای نیازمند برنامه: رئیس سازمان چای کشور بیان داشت

ها افزایش ضریب مکانیزاسیون، توسعه شبکه  کشد و برنامه ما در این سال سال طول می 0برداری اقتصادی از آن حدود  بهرهتا زمان 

 .وری است ریزی برای افزایش بهره آبیاری تحت فشار و برنامه

 سطح باغات چای کشور اقتصادی نیست* 
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در : اظهار داشت ر کشور به عنوان یک مشکل کلیدی و بنیادی،روزبهان با اشاره به کاهش میانگین سطح زیر کشت هر باغدار د

وری  توان انتظار بهره متر است و با این سطح زمین نمی 4777حدود  حال حاضر میانگین سطح زیر کشت هر خانوار چایکار

 .اقتصادی مناسبی از باغ چای داشت

 27های اخیر  هزار متر بود که متاسفانه در سال . سال پیش میانگین باغات چای هر خانوار حدود 67حدود : وی بیان داشت

 .توان به موضوع تقسیم ارث اشاره کرد درصد کاهش یافته است و از دالیل آن می

 .هکتار افزایش یابد 7برای اقتصادی شدن باغات چای حداقل سطح هر باغ باید به : بهان افزود روز

شود ضمن اینکه بخشی از چای  هزار تن چای در کشور مصرف می 677ساالنه حدود : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .شود تولیدی کشور هم صادر می

شود برخی  چای تولید ایران بسیار با کیفیت است و با توجه به اینکه در چای تولیدی کشور هیچگونه سمی استفاده نمی: وی افزود

 .ایران هستند 4و  7از کشورهای همسایه حتی مشتری چای درجه 

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p648266677776.4 
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 تامین منابع مالی
 آیانا-1931بهمن  18, شنبه

  شود شود   پاالیشگاه غالت خاورمیانه تکمیل میپاالیشگاه غالت خاورمیانه تکمیل می/ / ها در پاالیشگاه غالت ایرانها در پاالیشگاه غالت ایران  گذاری هلندیگذاری هلندی  سرمایهسرمایه

ترین واحدهای تولیدی و صنعتی هلند در صنعت غذا،  ، یکی از بزرگBARENTZبا حضور عامالن هلدینگ زر و شرکت 

 .رسید گذاری در نخستین پاالیشگاه غالت کشور به امضاء نامه مشارکت و سرمایه تفاهم

نامه به منظور توسعه روابط  از روابط عمومی گروه صنعتی و پژوهشی زر، این تفاهم( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

گذاری در ایران و هلند و همچنین همکاری  های سرمایه ویژه همکاری در حوزه انتقال دانش و تکنولوژی، فرصت اجرایی و صنعتی به

 .بط دوجانبه بین دو کشور منعقد شده استمنظور توسعه روا به

بر اساس این گزارش، نخستین فاز پاالیشگاه غالت زر پیش از این در آذرماه سال جاری توسط معاون اول رئیس جمهوری و جمعی 

المللی دارد و  ای و بین های منطقه های تأمین، تولید و توزیع کشور در عرصه از وزرا و معاونان افتتاح شده بود که تأکید بر مزیت

های متنوع صنعتی را  ها واحد تولیدی زیردستی در شاخه کند که با فرآوری روزانه هزاران تن غالت، خوراک ده ای فعالیت می گونه به

 .پاالیش و فراهم کند

یرنفتی از اندازی کامل این پاالیشگاه، تحولی عظیم در صنعت کشور رقم خواهد خورد و فصل جدیدی در صادرات غ در صورت راه

شده با تکیه بر پرسنل ایرانی باز  شده عمیق و خدمات فنی و مهندسی بر پایه دانش فنی برتر بومی طریق ارائه محصوالت فرآوری

 .خواهد شد

ترین  کشوری و دسترسی به شبکه ریلی سراسری از مهم عنوان بندر خشک، استقرار در تقاطع ترانزیتی درون آفرینی به نقش

المللی و ایجاد اشتغال پایدار  پاالیشگاه است که ضمن ایجاد فرصت ارزآوری فراوان و حضور مؤثر در بازارهای بین های این ویژگی

 ./تواند در ارتقاء اعتبار ملی و حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی پیشرو باشد فراملی، می

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70077-6ht ml. 
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 تامین منابع مالی
 آیانا- 1931بهمن  11, یکشنبه

  ها در کشور ها در کشور   درصد برای احداث گلخانهدرصد برای احداث گلخانه  4646تدوام تخصیص تسهیالت بانکی با سود تدوام تخصیص تسهیالت بانکی با سود 

: وزارت جهاد کشاورزی گفتها در کشور معاون باغبانی  درصد برای احداث گلخانه 68تدوام تخصیص تسهیالت بانکی با سود 

 .ها تداوم دارد درصد برای احداث و توسعه گلخانه 68تخصیص اعتبارات و تسهیالت بانکی با سود 

داران استان با حضور  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، طهماسبی در نشستی با گلخانه 

 .ها صورت گیرد باید توجه بیشتری به احداث و توسعه گلخانه: تمسووالن و مدیران سازمان، اظهار داش

های احداث گلخانه با اعتبار زیر یک میلیارد تومان هماهنگی انجام شده است که از طریق شعب  در این راستا، برای طرح: وی افزود

 شود داران پرداخت می هدرصد آورده متقاضی به گلخان 67همچنین این تسهیالت با . شود های عامل پرداخت می بانک

 .ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد در صورت تامین اعتبار توسط دولت، سود تسهیالت به گلخانه: طهماسبی اضافه کرد

ها  هزار هکتار گلخانه نیاز به بازسازی دارند که عمدتا به علت مناسب نبودن سازه 7در کل کشور : معاون وزیر در امور باغبانی گفت

 .سیستم سوخت نیاز به بازسازی دارندو تاسیسات و 

گلخانه خوب است : ها یک دستورالعمل اجرایی ارسال شده است، بیان داشت این مقام مسوول با اشاره به این که برای صدور پروانه

نداشته  اما مهم این است که مکان احداث آن قبال مورد مطالعه قرار گرفته باشد که مشکل سوخت و انرژی و همچنین بازار مصرف

 .باشد

 .ها استفاده کرد تا تولید مقرون به صرفه باشد باید از تکنولوژی روز برای این گلخانه: وی خاطر نشان کرد

شود ولی اکر احداث شود باید تکنولوژی خاصی را رعایت کند و  در مناطق سرد اصوال گلخانه توصیه نمی: طهماسبی اظهار داشت

 .محصوالت عرضه شودهای خاص با تولید  همچنین گلخانه

 .ها تاکید کرد وی بر لزوم رعایت و استفاده از تکنولوژی روز و مدرن در احداث گلخانه

گذار در این بخش را  استان قزوین در تولید قارچ یک برند است و ظرفیت جذب سرمایه: معاون وزیر در امور باغبانی تصریح کرد

 .دارد

هکتار گلخانه  77تا کنون مجوز احداث : زمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز گفتپاک رییس سا در این نشست، دکتر ابراهیمی

 .اند در استان صادر و برای دریافت تسهیالت به بانک معرفی شده

 .یابد هکتار افزایش می 677های احداثی استان تا  ریزی انجام شده، سطح گلخانه با برنامه: وی افزود

 .ها به بانک معرفی شده است و در دست بررسی است ای طرح اعتبارات گلخانه: قزوین نیز گفت رمرودی مدیر بانک کشاورزی استان

 ./تواند بهبود یابد ها خوب است اما با رفع موانع و مشکالت می روند پرداخت تسهیالت بانکی برای گلخانه: وی افزود

/i t em/t ashakkol/i r.i ana.www//:ht t p70007-6ht ml. 
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 تحقیقات و نوآوری ها
  آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

درصد از درصد از   0808انتشار انتشار   //و موسسه تحقیقاتی برتر علوم کشاورزی ایران معرفی شدندو موسسه تحقیقاتی برتر علوم کشاورزی ایران معرفی شدند    دانشگاهدانشگاه  0202

  المللی المللی   دستاوردهای کشاورزی ایران در سطح بیندستاوردهای کشاورزی ایران در سطح بین

دانشگاه و موسسات تحقیقاتی برتر کشور در حوزه علوم کشاورزی  77از معرفی ( ISC) اسالمسرپرست پایگاه استنادی علوم جهان 

 .خبر داد ISI توسط پایگاه استنادی

کسب مرجعیت علمی مستلزم انجام : ، محمدجواد دهقانی با اعالم این خبر اظهار کرد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شود که پژوهش انجام شده مورد استفاده قرار گیرد تا آنجا که افزایش میزان  زمانی حاصل میتحقیقات کیفی است، این مرجعیت 

 .شود استفاده مترادف با افزایش مرجعیت قلمداد می

المللی از عملکرد و کارایی دانشمندان کشور  تا زمانی که محققان بین. زمینه دیپلماسی علمی است مرجعیت علمی پیش: وی افزود 

های گذشته در سطح کشور بیش از هر چیز به کمیت تولید علم  در سال. اصل نکنند، مشارکت علمی حاصل نخواهد شداطمینان ح

بند . های کالن علم و فناوری را ابالغ کردند خورشیدی مقام معظم رهبری سیاست 6484در شهریور . اهمیت داده شده است

های استنادی  حقایق مستخرج از پایگاه. المللی است اوری در سطح بینها جهاد برای کسب مرجعیت علم و فن آغازین این سیاست

 .ای است ریزی ویژه دهند که کسب مرجعیت علمی نیازمند برنامه المللی نیز نشان می بین

 المللی درصد از دستاوردهای حوزه علوم کشاورزی ایران در سطح بین 08انتشار  

درصد از  .7نزدیک به . های اصلی تولید علم در ایران و جهان است ز حوزهحوزه علوم کشاورزی یکی ا: دهقانی اظهار کرد

درصد آن در مجالت علمی داخل کشور  02المللی و  دستاوردهای حوزه علوم کشاورزی در جمهوری اسالمی ایران در سطح بین

ها را  ان که بیشترین علم تولید شده آنهای علوم فنی و مهندسی و علوم پایه ایر بنابراین برخالف پژوهشگران حوزه. شود منتشر می

هایشان در داخل  کنند، پژوهشگران حوزه علوم کشاورزی تمایل بیشتری به انتشار نتایج پژوهش المللی منتشر می در سطح بین

تولید درصد از کل  .به هر ترتیب نزدیک به . کشور دارند که البته این مساله مسلما تحت تاثیر ماهیت رشته کشاورزی نیز است

 .متعلق به پژوهشگران حوزه علوم کشاورزی است( ISC)علم کشور در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

به . المللی هستند استنادها مهمترین شاخص پذیرفته شده برای سنجش میزان مرجعیت علمی در سطح بین: گفت ISC سرپرست 

های مختلف علمی با یکدیگر متفاوت  اندازه رشته. استنادها است( سازی النرم)منظور مقایسه استنادی در ابتدا نیاز به هنجارسازی 

به . شوند سازی می از همین رو قبل از هر گونه مقایسه، استنادها نرمال. است و همچنین دریافت استناد تحت تاثیر عامل زمان است

ی رشته و سالی که مدرک در آن منتشر شده، این منظور، تعداد استنادهای هر مدرک انتشار یافته بر متوسط تعداد استنادها

اگر حاصل باالتر از یک بود، به آن معنی است که پژوهش بهتر از متوسط رشته عمل کرده است و هر چقدر این . شود تقسیم می

 .تر از متوسط رشته عمل کرده است دهنده آن است که پژوهش ضعیف عدد از یک کمتر باشد، نشان

دهد  نشان می 7762تا  7767در فاصله زمانی  ISI المللی سی کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی بینبرر: دهقانی ادامه داد 

ها که بین  دنیا را در اختیار دارد که در مقایسه با رتبه کل کمیت تولید علم کشور در خالل این سال .6که ایران از این حیث رتبه 

های تولید علم  اما همانند سایر حوزه. اند ای داشته بوده است، نشان از آن دارد که پژوهشگران این حوزه عملکرد شایسته 76تا  77

 .کشور، در کمیت بهتر از کیفیت عمل شده است
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 الملل پزشکی، مورد استفاده شبکه علم بین ها و گیاه های موسسه های تحقیقاتی جنگل پژوهش 

بهمن ماه  8تا تاریخ  ISI ررسی کل مدارک جمهوری اسالمی ایران در حوزه کشاورزی در پایگاه استنادیب: افزود ISC سرپرست

های  پزشکی کشور هر چند پژوهش ها و مراتع کشور و موسسه تحقیقات گیاه دهد که موسسه تحقیقات جنگل امسال نشان می

ای اندک بیش از متوسط جهانی حوزه کشاورزی مورد استفاده ه اند، اما همین پژوهش المللی منتشر کرده کمتری را در سطح بین

برابر  767ها و مراتع کشور نزدیک به  به طور متوسط هر پژوهش موسسه تحقیقات جنگل. اند الملل قرار گرفته شبکه علم بین

ت مشابهی برخوردار پزشکی نیز از وضعی موسسه تحقیقات گیاه. متوسط تحقیقات حوزه کشاورزی دنیا استناد دریافت کرده است

المللی استناد دریافت کرده  برابر متوسط تولیدات علمی کشاورزی در سطح بین 664است و هر پژوهش تولید شده در این موسسه 

 .است

 ترین تحقیقات حوزه کشاورزی اعالم رتبه دانشگاه ها در ارائه با کیفیت 

ترین تحقیقات حوزه کشاورزی توسط دانشگاه شهرکرد انجام شده  های کشور، با کیفیت در بین دانشگاه: دهقانی در ادامه گفت

دانشگاه ارومیه، شهید باهنر کرمان و فردوسی مشهد در . این دانشگاه دقیقا در سطح متوسط جهانی عمل کرده است. است

 .اند تر از متوسط جهانی عمل کرده ها پایین های بعدی قرار دارند؛ هر چند تمامی آن جایگاه

ها و موسسات تحقیقاتی در مجالت داخل کشور در حوزه علوم  میان کمیت تولید علمی که دانشگاه: در ادامه گفت ISC سرپرست 

کنند، همبستگی باالیی وجود دارد، بنابراین به  الملل منتشر می کنند و کمیت تولید علمی که در سطح بین کشاورزی تولید می

کنند که بیشترین تولید علم انتشار  ها و موسساتی تولید می ی کشور را همان دانشگاهالملل صورت غالب بیشترین تولیدات علمی بین

های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز وعلوم کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه. اند یافته در مجالت ملی را تولید کرده

 .اند دهگرگان به ترتیب بیشترین کمیت تولید علم کشاورزی کشور را تولید کر

کنند و  شوند، دریافت می المللی استنادهای بیشتری نسبت به انتشاراتی که در مجالت ملی منتشر می انتشارات بین: دهقانی گفت 

شود به مراتب بسیار بزرگتر از  ها محقق می المللی که شامل میلیون این امری بدیهی است، زیرا اندازه جامعه علمی در سطح بین

ها و موسسات تحقیقاتی غالب استنادهایشان را از انتشارات  به همین دلیل تقریبا تمامی دانشگاه. استجامعه علمی کشور 

های تهران، شیراز، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان به ترتیب بیشترین  دانشگاه. المللی خود دریافت کرده اند بین

 .اند دریافت کرده ISI و ISC های استنادی میزان استنادها را در مجموع پایگاه

هایی است که حتی در برخی  از شاخص( CPP) هر چند متوسط تعداد کل استنادها به تعداد مدارک: ادامه داد ISC سرپرست 

گیرد، اما این شاخص اگر به شکل صحیح مورد استفاده قرار نگیرد، تفسیر اشتباه از  المللی نیز مورد استفاده قرار می های بین نظام

ها یا موسسات  روش صحیح استفاده از این شاخص، مقایسه دانشگاه. ت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی را به همراه خواهد داشتوضعی

 .در یک رشته و همچنین یک سال خاص است

های اصلی در محاسبه رشد علمی کشورها است، اما  هر چند کمیت تولید علم یکی از شاخص: دهقانی در پایان خاطرنشان کرد 

های کالن  در همین زمینه، سند سیاست. کیه به این شاخص به صورت تک بُعدی مانع از توسعه همه جانبه علم ایران خواهد شدت

کسب مرجعیت علمی، توسعه دیپلماسی . تری را فراهم آورده است علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری اهداف شایسته

ها و موسسات تحقیقاتی و  دانشگاه. تماعی علم تولید شده از جمله این اهداف هستندعلمی و افزایش اثرگذاری اقتصادی و اج

 .همچنین سیاستگذاران علمی و فناوری کشور با نگاه به این ابعاد موجبات توسعه همه جانبه علم کشور را فراهم خواهند آورد

/i t em/maj l es/i r.i ana.www//:ht t p70024-6ht ml. 

http://www.iana.ir/majles/item/27743-1.html
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایران اکونا - 193۱/ بهمن /  83, جمعه 

  دو واکنش سخت بدن به مصرف ذرت تراریختهدو واکنش سخت بدن به مصرف ذرت تراریخته

فرانسه که در پارلمان اروپا منتشر شد، نشان می دهد، حیوانات مورد آزمایش، در اثر « کان»جدیدترین گزارش تحقیق دانشگاه 

 . رنج می برده اند« اختالل در غدد پستانی»و « مشکالت کلیوی»ساله از  7مصرف ذرتهای تراریخته پس از یک دوره 

شود که از انتقال یک یا چند ژن بین دو نوع موجود زنده  به محصوالتی اتالق می (دستکاری شده ژنتیکی)مواد غذایی تراریخته 

مند  تواند از محسناتی مانند پرمحصولی، و مقاومت نسبت به آفات بهره بنیان می آید؛ گرچه این محصوالت دانش مختلف به وجود می

آورد؛ این موارد گاهی چنان مضر  نسانها به وجود میباشد، اما مشکالت متعددی نیز برای چرخه طبیعی اکوسیستمها و سالمتی ا

مورد استفاده « عقیم سازی نسلها»عیار علیه ملتها، و حتی برای  تمام« سالح»عنوان یک  تواند به است که بنابه قول دکتر ظریف، می

امه ششم در دستور کار قرار گرفته قرار گیرد؛ اما متأسفانه مجوز به خروج این محصوالت از آزمایشگاهها و تجاری سازی آنها در برن

 {اینجا}. است

در پارلمان اروپا « .60بی تی »به گزارش یورو نیوز، جدیدترین نتایج تحقیق بر اثرات مخرب نوعی ذرت تراریخته، موسوم به 

 .است برای تغذیه دام و طیور مورد استفاده قرار گرفته( دستکاری شده ژنتیک)این نوع از ذرت تراریخته . منتشر شد

او درباره نتایج بدست آمده . ژیل اریک سرآلینی، استاد دانشگاه کان فرانسه، مسئولیت گروه تحقیقاتی را بر عهده داشته است

مشهور هستند، حدود پانزده درصد سموم حشره « بی تی»ذرتهایی که به لحاظ ژنتیکی دستکاری شده و به گروه »: تصریح کرد

و ( شیری)دمدت این ذرتها می تواند موجب بروز مشکالت کلیوی، ایجاد اختالل در غدد پستانی کش را در خود دارند؛ مصرف بلن

. اگر این محصوالت به شکل بلندمدت و بر روی یک حیوان آزمایش شود، به این نتایج می رسید. موارد دیگری از مشکالت شود

 «.تولید این نوع ذرت در اسپانیا قانونی است

سال متوالی و روی  7را طی « .60بی تی »ایج، محققان دانشگاه کان فرانسه آثار و تبعات مصرف ذرت برای رسیدن به این نت

از سوی دیگر، مطابق معمول سازمان های مدافع تجارت محصوالت دستکاری شده ژنتیکی . هفتاد رأس گاو مورد بررسی قرار دادند

 .در پذیرش نتایج این تحقیق مقاومت می کنند

/com.i r anecona//:ht t p77782D%/8%D%AF8%88D%-8%88% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایرنا - 19/11/1931: تاریخ خبر

  پسماند آنتی بیوتیک در گوشت مرغ از توهم تا واقعیت پسماند آنتی بیوتیک در گوشت مرغ از توهم تا واقعیت / / در میزگرد ایرنا بررسی شددر میزگرد ایرنا بررسی شد

ساله دارد و طی این مدت فعالیتهای بسیاری  118مرغ با هدف تولید انبوه در شکل صنعتی آن در جهان سابقه پرورش  -ایرنا -مشهد
در قالب اصالحات ژنتیکی، به گزینی و ابداعات درمانی و دامپزشکی به منظور ارتقاء عملکرد تولید اقتصادی مرغ صورت گرفته 

  است
شرفت نه تنها در زمینه مهندسی ساختمان و تجهیزات، تهویه و نور بلکه در این چارچوب تاکنون صنعت مرغداری شاهد پی

 . جهشهایی در ارتقا سطح علوم تغذیه و کنترل بیماریهای ماکیان بوده است

سال قدمت، به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی شاهد رشد کمی و کیفی قابل توجهی  7.در این میان صنعت مرغداری ایران با 

 . طوری که هم اکنون از نظر تولید گوشت مرغ در رتبه ششم و در تولید تخم مرغ در رتبه دوازدهم جهان قرار داردبوده است ب

بر اساس گزارش راهبردی گروه پژوهشی امور کشاورزی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص 

و میزان سرانه مصرف  6484کیلوگرم در سال 78به  6482م در سال کیلوگر 68مصلحت، مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران از 

کیلوگرم افزایش یافته که نشاندهنده اهمیت روزافزون و جایگاه مهم این  67،7کیلوگرم به  8،7تخم مرغ نیز در همین مدت از 

 . صنعت در تامین بخشی از نیاز به پروتئیین در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است

  چالش رشد* 

رشد شدید کمی در صنعت مرغداری همراه با رشد مناسب و کاهش فضای پرورش، چالشهایی نیز در پی داشته بطوری که کاهش 

روز و کمتر از آن، نیازمند تمهیدات ویژه بهداشتی و اقدامات  27روز به زیر  87زمان پرورش جوجه به مرغ دو کیلوگرمی از 

 . دامپزشکی گسترده شده است

ی جمعیت طیور در مرغداریها احتمال ابتالی آنها به بیماری را افزایش می دهد لذا در این شرایط مصرف آنتی بیوتیک به تراکم باال

 . شکل مناسب با نظارت دامپزشک ضروری است

یان و حتی آنتی بیوتیک به عنوان ضدانگل و قارچ از جمله داروهایی است که در عرصه دامپزشکی برای گاو، گوسفند، بز، طیور و آبز

 . زنبورعسل تجویز می شود

بر این اساس از آنتی بیوتیکها در صنعت پرورش طیور برای کاهش تلفات، افزایش تولید گوشت، افزایش قابلیت دسترسی یا جذب 

 . بعضی مواد و از بین بردن سم تولید شده توسط میکروبهای مضر در روده مرغ استفاده می شود

ا مورد استفاده برای کنترل بیماریهای عفونی با منشاء باکتری، باعث کاهش تلفات در مرغداریها شده و به این ترتیب آنتی بیوتیکه

تجویز صحیح آنتی بیوتیک می تواند باعث افزایش ویتامین و مواد . با شتاب دادن به رشد باعث بهبود ضریب تبدیل طیور می شود

 . معدنی و از بین رفتن باکتریهای مضر در مرغ شود

سیاری از این داروها مشابه آنتی بیوتیکهای انسانی یا هم خانواده با آنها هستند لذا مصرف بیش از حد گوشت این مرغها می تواند ب

 . بر سالمتی انسانها تاثیرات زیانباری داشته باشد

امل بروز مقاومتهای به رغم کاربرد مفید آنتی بیوتیک در صنعت مرغداری اگر تجویز و مصرف آن بطور صحیح صورت نگیرد ع

میکروبی در بدن طیور می شود که ممکن است از طریق مصرف گوشت مرغ به بدن انسان منتقل شده و مقاومتهای میکروبی را در 

 . مصرف کنندگان تشدید کند

برهم زدن همچنین مصرف بی رویه آنتی بیوتیک نه تنها باعث افزایش هزینه تولید در مرغداری بلکه تجویز غیراصولی آن سبب 
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 . فلور میکروبی در دستگاه گوارش طیور می شود

بر این اساس باید یک هفته قبل از کشتار مرغ، مصرف آنتی بیوتیک در مرغداری قطع شود تا این دارو در بدن طیور متابولیزه و 

 . منهدم گردد

مجوز متخصص می تواند موجب بروز تزریق داروهای آنتی بیوتیک به مرغ بطور بی رویه، خارج از رویه های علمی و بدون 

پاسخ ندادن به درمان برخی مبتالیان به عفونتهای بیمارستانی . مقاومتهای دارویی و آلرژیک در مصرف کنندگان این فراورده شود

تند که با آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هس. نیز می تواند از استفاده بی رویه داروها مصرف گوشت آنها توسط این بیماران ناشی شود

 . طبخ غذا نیز از بین نمی روند

روز و تسری این روند در صنعت مرغداری  27با این وجود تاکید بر این نکته ضروری است که فرآیند تبدیل جوجه به مرغ بالغ طی 

رغها را پرورش در واقع نوع ژن مرغ شرایط را برای مرغداران فراهم می کند که در مدت کوتاهی م. حاصل اصالح نژاد ماکیان است

رژیم غذایی سرشار از پروتئین، امالح معدنی، انواع ویتامین و اسیدهای آمینه طیور تحت نظر دامپزشک همچنین ایجاد . دهند

شرایط محیطی مناسب و کاربرد داروهای از جمله آنتی بیوتیک موجب می شود که سرعت پرورش مرغ نسبت به گذشته افزایش 

 . این باور که داروهای هورمونی سبب این سرعت در پرورش مرغ شده اند به کلی فاقد صحت استلذا . چشمگیری داشته باشد

ولی همزمان، واقعیت دیگری نیز وجود دارد که بر اساس آن پسماند آنتی بیوتیکها و داروهای شیمیایی در گوشت مرغ می تواند اثر 

 . ر جای بگذاردنامطلوبی بر سالمت انسان به عنوان مصرف کننده این محصول ب

اهمیت این موضوع، انگیزه برپایی میزگردی تخصصی ایرنا در مشهد با حضور نایب رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، 

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی این اداره کل، کارشناس اداره نظارت بر 

 . نیز مدیر روابط عمومی دامپزشکی خراسان رضوی شدبهداشت مواد غذایی و 

 در این چارچوب موضوع تولید مرغ و تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک، بررسی میزان باقیمانده آنتی بیوتیک در گوشت مرغ، کاربرد 

 . هورمون در صنعت طیور و موارد مشابه مورد بحث و بررسی کارشناسان این عرصه قرار گرفت

 مرغ گوشتی وضعیت تولید * 

هزار  77ساالنه دو میلیون تن گوشت مرغ در : نایب رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در میزگرد ایرنا در مشهد گفت

مرغداری در سطح ایران تولید می شود و در این میان استانهای اصفهان، مازندران و خراسان رضوی دارای بیشترین ظرفیت تولید 

 . هستند

هزار تن گوشت مرغ هم اکنون رتبه سوم کشور را در این زمینه به خود  647خراسان رضوی با تولید ساالنه : زودساسان سروری اف

 . اختصاص داده است

 . کشتارگاه خراسان رضوی ذبح و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود .6میلیون قطعه طیور در  07ساالنه : وی ادامه داد

تمام فراورده هایی دام و طیور مهمور به مهر دامپزشکی، به لحاظ کیفیت : مرغداران گوشتی گفت نایب رئیس اتحادیه سراسری

 . هیچگونه مشکلی ندارند و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد

هیچگونه تولید مرغ فاقد آنتی بیوتیک برای اطمینان بخشی از نبود : وی با اشاره به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در کشور افزود

 . آنتی بیوتیک در گوشت مرغ، از سالهای گذشته آغاز شده است

این در حالی است که گوشت مرغی که خارج از این فرآیند در سطح کشور تولید می شود نیز هیچگونه مشکلی : سروری ادامه داد

 . ندارد و باقیمانده آنتی بیوتیک در آن زیر حد مجاز است
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 . ن در تولید مرغ و تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک در سطح کشور پیشگام استخراسان رضوی هم اکنو: وی گفت

در همین راستا عملکرد دامپزشکی خراسان رضوی در سطح کشور از جایگاه : نایب رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود

 . را کسب کرد باالیی برخوردار است بطوری که امسال در بین ادارات کل دامپزشکی استانها رتبه نخست

واحد، موفق به دریافت مجوز تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک  27واحد مرغداری خراسان رضوی  77.تاکنون از هزار و : وی ادامه داد

 . شده اند

در واحدهای تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک فرآیند پرورش طیور و کشتار تحت شرایط خاصی صورت می گیرد : سروری گفت

نانی که در این واحدها کار می کنند برای ورود باید ابتدا دوش گرفته و لباس خود را تعویض کنند تا هیچگونه بطوری که کارک

 . آلودگی به محیط وارد نشود

ریال و قیمت  777هزار و  26گوشت مرغ ارزانترین ماده پروتئینی در ایران است، اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده : وی افزود

 . درصد افزایش دارد 67ریال است که در نوع بدون آنتی بیوتیک قیمتها حدود  777هزار و  78طبخ نیز  گوشت مرغ آماده

 آنتی بیوتیک باقیمانده در مرغ تولید خراسان رضوی زیر حدمجاز * 

در : هد گفتکارشناس اداره نظارت بر بهداشت مواد غذایی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مش

طول دوره پرورش طیور احتمال بیماری و بروز عفونت در گله های مرغ وجود دارد لذا برای پیشگیری از مرگ و میر و درمان طیور 

 . باید با تجویز دامپزشک به مرغها آنتی بیوتیک داده شود

قوانین خاص و پرهیز از کشتار در مدت  به همین خاطر مصرف آنتی بیوتیک در امر پرورش مرغ تابع: دکتر علیرضا تعالی افزود

 . زمان تعیین شده است

اگر باقیمانده آنتی بیوتیک در مرغهای کشتار شده از حد مجاز بیشتر باشد امکان انتقال آن از طریق مصرف فراورده : وی ادامه داد

 . های خام دامی به بدن انسان وجود دارد

در واحدهایی که مرغ بدون آنتی بیوتیک : داره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفتکارشناس اداره نظارت بر بهداشت مواد غذایی ا

تولید می کنند فرآیند پرورش با شرایطی خاص صورت می گیرد و از هیچ نوع آنتی بیوتیک در طول پرورش مرغ استفاده نمی 

 . شود

بود هیچگونه آنتی بیوتیک در گوشت مرغ تولید می مرغ فاقد آنتی بیوتیک در راستای ارتقا کیفیت و اطمینان کامل از ن: وی افزود

 . شود اما باید تاکید کرد این بدان معنا نیست که سایر مرغهای تولیدی از نظر سالمت دچار مشکل هستند

 بررسیهای آزمایشگاهی و نمونه گیریهای انجام شده نشان داده باقیمانده آنتی بیوتیک در مرغهای تولیدی: دکتر تعالی ادامه داد

 . خراسان رضوی خارج از فرآیند بدون آنتی بیوتیک، کمتر از حد مجاز است

آزمایشهای کنترل باقیمانده آنتی بیوتیک در مرغهای گوشتی طی پنج سال گذشته در خراسان رضوی در حال اجراست : وی گفت

ه های خام دامی این استان در حد مجاز می لذا با قطعیت و اطمینان خاطر اعالم می شود که باقیمانده آنتی بیوتیک در تمام فراورد

 . باشد

در قالب این بررسیها و نظارتها میزان : کارشناس اداره نظارت بر بهداشت مواد غذایی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود

یشتر از حد مجاز باشد باقیمانده آنتی بیوتیک در کشتارگاههای طیور اندازه گیری شده و اگر پسماند آنتی بیوتیک در گوشت مرغ ب

 . اجازه کشتار آن داده نمی شود

باقیمانده آنتی بیوتیک اگر در حد مجاز باشد برای سالمت مصرف کننده ضرری ندارد و منجر به سرطان، نازایی و : وی ادامه داد
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ون در طیور به هیچوجه اختالل رشد نمی شود همچنانکه مساله ریش درآوردن زنان و رابطه آن با کاربرد آنتی بیوتیک و هورم

 . صحت ندارد

در گذشته در برخی کشورها از آنتی بیوتیک برای رشد صنعت پرورش طیور استفاده می شد اما کاربرد آنتی بیوتیک : تعالی گفت

 . برای پرورش مرغ در ایران به هیچوجه صورت نگرفته است

روز کاهش یابد و دیگر نیازی به  47روز به  77ورش طیور از اجرای اصالح نژاد در دهه اخیر باعث شده طول دوره پر: وی افزود

 . استفاده از آنتی بیوتیکهای رشد و یا استفاده از هورمون نباشد

 درصد حجم تولید خراسان رضوی  67مرغ فاقد آنتی بیوتیک * 

تولید مرغ : نا در مشهد گفترئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایر

 . برای نخستین بار در کشور آغاز شد 6488بدون آنتی بیوتیک در این استان از سال 

درصد آن مرغ  67هزار تن گوشت مرغ در خراسان رضوی تولید می شود که  647هم اینک ساالنه : دکتر جعفر عطارباشی افزود

 . فاقد آنتی بیوتیک است

با پیچیدگیهای خاص همراه است بطوری که  'واحدهای تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک'ورش طیور در فرآیند پر: وی ادامه داد

 . بیشترین نظارتها در این خصوص اعمال می شود

غذا و آب مورد نیاز مرغ در واحدهای تولید بدون : رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت

ت کنترل است و شرایط رفت و آمد و همچنین نظافت و پاکیزگی کارکنان به لحاظ انتقال آلودگی به محیط آنتی بیوتیک تح

 . مرغداری از اهمیت بسیاری برخوردار است

 . درصد افزایش یافته است 47امسال تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در خراسان رضوی نسبت به مدت مشابه پارسال : وی افزود

واحد تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در خراسان رضوی مجوز فعالیت دارند و اگر تقاضا بیشتر شود  27: ادامه داددکتر عطارباشی 

 . امکان افزایش ظرفیت تولید نیز وجود دارد

فرایند تولید و عرضه تمامی فراورده های خام دامی در سطح خراسان رضوی با نظارت و بازرسی دقیق سازمان : وی گفت

 . نجام می شوددامپزشکی ا

صدور مجوز پروانه بهداشتی برای تمامی : رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی افزود

خودروهای حمل فراورده های خام دامی، بازرسی مستمر از مراکز عرضه فراورده های خام دامی در سطح شهر و وجود کد رهگیری 

 . الت برای ارتقا نظارت از جمله اقدامات نظارتی دامپزشکی در این زمینه به شمار می رودبه صورت بارکد بر روی محصو

 خراسان رضوی رتبه نخست تولید تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک * 

این استان در تولید تخم مرغ بدون : معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت

 . بیوتیک همانند تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک در سطح کشور پیشگام است آنتی

 . خراسان رضوی در کل تولید تخم مرغ رتبه سوم کشور را دارد: دکتر محمد رشتی باف افزود

تخم مرغ درصد حجم  67نیز ابتدای امسال در خراسان رضوی آغاز شد و اکنون  'تخم مرغ فاقد آنتی بیوتیک'تولید : وی ادامه داد

 . تولیدی در این استان را شامل می شود

هزار قطعه مرغ تخم گذار در این استان تخم مرغ بدون آنتی  877روزانه : معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت

 . بیوتیک می گذارند
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یت تولید فراورده های خام دامی به منظور عرضه مرغ و تخم مرغ فاقد آنتی بیوتیک یکی از اقدامات در راستای ارتقا کیف: وی افزود

 . خدمات رسانی بهتر به مصرف کنندگان است

در واحدهای تولید مرغ و تخم مرغ فاقد آنتی بیوتیک شرایط بهداشتی بسیار سختگیرانه ای حاکم است : دکتر رشتی باف ادامه داد

 . تهویه بسیار مناسب می باشدو بایسته های زیست محیطی پرورش طیور از ابعاد مختلف نظیر رطوبت و 

بر این اساس می توان این اطمینان را به ممصرف کنندگان داد که مرغ و تخم مرغهای دیگر که در خارج از این فرآیند : وی گفت

 . تولید می شوند نیز هیچگونه مشکلی ندارند و باقیمانده آنتی بیوتیک در آنها کمتر از حد مجاز است

هر محصول و فراورده خام دامی موجود در بازار که مهر دامپزشکی بر : دامپزشکی خراسان رضوی افزودمعاون سالمت اداره کل 

 . روی آن درج شده به دور از هرگونه نگرانی از بابت بهداشت، قابل مصرف برای عموم مردم است

 تصور نادرست پیرامون کاربرد هورمون در پرورش طیور * 

برخی مردم تفاوت میان آنتی بیوتیک با : اران گوشتی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفتنایب رئیس اتحادیه سراسری مرغد

 . هورمون را نمی دانند

عرضه مرغ فاقد آنتی بیوتیک در برخی فروشگاهها این تصور نادرست را ایجاد کرده که سایر مرغهای تولیدی دارای : وی افزود

 . هورمون هستند

 . آنتی بیوتیک محصولی است که از هیچ نوع دارو و آنتی بیوتیک در پرورش آن استفاده نمی شود مرغ بدون: سروری ادامه داد

 . اکنون از هیچگونه هورمون و دیگر عوامل شیمیایی رشد در صنعت پرورش طیور کشور استفاده نمی شود: وی گفت

عت طیور ایران شایعه ای بی اساس است زیرا استفاده از هورمون در صن: نایب رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود

تجویز هورمون رشد در تغذیه مرغ گوشتی برای واداشتن آن به رشد سریع و ناگهانی نه تنها مفید نیست بلکه زیان آور بوده و 

 . توجیه اقتصادی نیز ندارد

یور، دستیابی به شناخت دقیقتر نیازهای وی غیرقانونی بودن، هزینه زیاد، فقدان تاثیر هورمون و اثرات منفی آن بر عملکرد ط

 . غذایی طیور و اصالح ژنتیکی را از دالیل عدم استفاده از هورمون در صنعت مرغداری برشمرد

پیشینه استفاده از هورمون در دامپزشکی مربوط به کشورهای اروپایی و آمریکایی آن هم در زمان گذشته است : سروری ادامه داد

 . کنندگانی مانند گاو و گوساله کاربرد داشته استکه برای پرورش نشخوار

برخی بر این تصور اشتباه هستند که اگر جوجه ها در عرض مدت کوتاهی خوب رشد کرده و تبدیل به مرغ می شوند، : وی گفت

ر فرآیند پس حتما از هورمون برای پرورش آنها استفاده می شود حال آنکه دلیل این موضوع اصالح ژنتیکی و تغذیه مناسب د

 . پرورش طیور است

در پی پیشرفتهای علمی در عرصه اصالح ژنتیکی دام و طیور طی چند دهه : نایب رئیس اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود

 . روز کاهش یافته است 47روز به  07اخیر طول دوره پرورش جوجه های گوشتی برای دستیابی به وزن دو کیلوگرم از 

'هورمون رشد'تفاده از اس: وی ادامه داد هزینه باالیی می برد چنانکه اگر یک میلیگرم هورمورن به هر جوجه تزریق شود هزینه آن  

 . از ارزش یک مرغ به تنهایی باالتر خواهد بود لذا استفاده از هورمون رشد در پرورش طیور به هیچوجه توجیه اقتصادی ندارد

بدین منظور مرغهای تولیدی : در سطح کشور خبر داد و گفت 'دهنده های مرغ طعم'سروری همچنین از اجرای طرحی با عنوان 

همراه با اسانسهای مختلف خواهند بود بطوری که وقتی نایلون مرغ باز می شود، به جای بوی ساری از آن بوی مطبوعی در فضا 

 . پخش خواهد شد
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 مصرف فراورده های فاقد آنتی بیوتیک نیازمند فرهنگ سازی * 

ترویج مصرف مرغ بدون آنتی : روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نیز در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفتمدیر 

 . بیوتیک بین مردم یکی از برنامه های این اداره کل است که از طریق تبلیغات در رسانه های عمومی دنبال می شود

 . آنتی بیوتیک در خراسان رضوی نهادینه شود ظرفیت تولید آن وجود دارد اگر فرهنگ مصرف گوشت مرغ فاقد: هادی زارعی افزود

ارائه اطالعات از سوی افراد غیرکارشناس در خصوص فراورده های غذایی از جمله مرغ و گوشت هم اکنون یکی از : وی ادامه داد

 . چالشهای بزرگ در حوزه دامپزشکی است

انتشار مطالب نادرست پیرامون وجود هورمون در گوشت مرغ و : ن رضوی گفتمدیر روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسا

 . مضرات فراورده های خام دامی، در شبکه های مجازی و رسانه ها خدشه دار شدن و سلب اعتماد عمومی را در پی دارد

سی در مورد مصرف گوشت در مواردی مشاهده شده حتی برخی افراد متخصص بطور مثال پزشک اطالعاتی غیرکارشنا: وی افزود

 . مرغ و استفاده از آنتی بیوتیک و هورمون به بیماران می دهند که صحت ندارد

هنگامی که یک پزشک می گوید نوک بال مرغ محل تجمع هورمون است و این امر القاء شده و در ذهن شنونده : زارعی توضیح داد

چ نوع هورمونی هم اینک در صنعت پرورش طیور در ایران استفاده جای می گیرد، اصالح و تغییر آن مشکل است در حالی که هی

 . نمی شود

 راهکارها و پیشنهادها * 

تولید فراورده های : رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در ادامه میزگرد ایرنا در مشهد گفت

ی ارتقا خدمات رسانی و اطمینان بخشی از نبود هیچگونه باقیمانده دارویی در خام دامی فاقد آنتی بیوتیک نظیر مرغ و تخم مرغ برا

 . فراورده ها صورت می گیرد و به منزله این نیست که سایر فراورده های دامی مشکل دارند

 . یت قرار دهنددکتر جعفر عطارباشی از همین منظر، از مردم خواست تا مصرف فراورده های خام دامی فاقد آنتی بیوتیک را در اولو

مصرف محصوالت غذایی پروتئینی فاقد آنتی بیوتیک برای افراد بیمار و بستری در بخشهای عفونی بیمارستانها از اهمیت : وی افزود

 . بیشتری برخوردار است

نیازمند ترویج مصرف مرغ فاقد آنتی بیوتیک در بین مردم : کارشناس مواد غذایی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی نیز گفت

 . فرهنگ سازی در گذر زمان است

مرغ فاقد آنتی بیوتیک عالوه بر اینکه عاری از هرگونه باقیمانده دارویی است، از طعم و مزه ای متفاوت و : دکتر علیرضا تعالی افزود

 . بعضا بهتر بر اساس ذائقه افراد برخوردار می باشد

افراد غیرمتخصص باید از اظهار : گوشت مرغ، هورمون و آنتی بیوتیک ادامه دادوی با اشاره به برخی اظهارنظرهای نادرست پیرامون 

 . نظر غیرکارشناسی در مورد فراورده های خام دامی پرهیز کنند

از مردم نیز خواسته می شود هرگونه مطلب منتشره در پایگاههای : کارشناس مواد غذایی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت

های مجازی اجتماعی در مورد فراورده های خام دامی را نپذیرند و حتما برای اطالع از صحت و سقم اطالعات، به  اینترنتی و شبکه

 . نهادهای متولی و نظارتی مراجعه کنند

/News/f a/i r.i r na.www//:ht t p86827247/ 
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 تخم مرغ
 ایران اکونا - 193۱/  بهمن/  19, سه شنبه 

  هزار تن تخم مرغ تا پایان سال صادر می شودهزار تن تخم مرغ تا پایان سال صادر می شود  3232

هزار تن برسد که  87شود که صادرات تخم مرغ به  تا پایان سال پیش بینی می:مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار گفت

 . درصد افزایش داشته است 67نسبت به سال گذشته 

از ابتدای سال : مرغداران مرغ تخم گذار، در خصوص وضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشترضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه 

هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف از جمله عراق صادر شده و از طرفی طی ماه های اخیر تقاضا برای صادرات  00جاری حدود 

هم خوردن تعادل بازار داخلی است صادرات طبق روال این محصول بیش از برنامه تولید بوده اما به سبب اینکه این امر موجب بر

 .شود معمول انجام می

 67هزار تن برسد که این امر نسبت به سال گذشته تاکنون  87شود که صادرات تخم مرغ به  تا پایان سال پیش بینی می: وی افزود

 .درصد افزایش داشته است

طی یک ماه اخیر به سبب افزایش تقاضا به ویژه برای صادرات با  قیمت تخم مرغ: ترکاشوند با اشاره به نوسانات قیمت گفت

 .درصدی قیمت ها همراه بوده است 7الی  2نوسانات جزیی 

روز گذشته با افزایش  77از : مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار با اشاره به قیمت تخم مرغ برای مصرف کننده بیان داشت

ان میادین میوه و تره بار قرار دادی تنظیم شده که با عرضه مستقیم محصول از نوسانات قیمت قیمت تخم مرغ با مسئولین سازم

به  877هزار و  67بازار جلوگیری کنیم و به همین خاطر با عرضه گسترده محصول در میادین میوه و تره بار هر شانه تخم مرغ از 

 .تومان کاهش یافته است 777هزار و  67

سال اخیر وضعیت بازار تخم مرغ در جهان تحت تاثیر برخی عوامل تغییر کرده که با دوام نخواهد بود و به  طی دو: وی یادآور شد

 .همین دلیل طی ماه های اخیر شاهد افزایش تقاضا برای صادرات بوده ایم که این امر تاثیر به سزایی در قیمت ها داشته است

اگر شیوه محاسبه و ارزیابی قیمت نسبت به سال :ت از سوی بانک مرکزی گفتدرصدی قیم 77ترکاشوند با اشاره به اعالم افزایش 

گذشته باشد این حرف را تایید میکنم چرا که سال گذشته قیمت هر کیلو تخم مرغ پایین تر از نرخ واقعی خود بوده و چنانچه این 

 .درصدی قیمت نسبت به یک ماه گذشته باشد مبنای محاسبه صحیح نیست 77افزایش 

هزار  2الی  677هزار و  2متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری : یر عامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار تصریح کردمد

 .تومان بوده و این درحالی است که در هشت ماهه نخست سال جاری قیمت هر کیلوتخم مرغ زیر سه هزار تومان بوده است 077و 

/com.i r anecona//:ht t p77740/87D%-8% 
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 (سایر )تولیدات باغی 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 - 31/11/11فارس

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  0.80.8شاخص قیمت تولید گاوداری صنعتی شاخص قیمت تولید گاوداری صنعتی 

درصد افزایش  .767رسید که  777678به عدد  6482فصل پاییز  های صنعتی در کننده محصوالت گاوداری شاخص کل قیمت تولید

 .دهد درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می 76.2را نسبت به فصل قبل و 

های صنعتی در  کننده محصوالت گاوداری ، شاخص کل قیمت تولیدمرکز آمار ایران، به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

درصد افزایش را نسبت به فصل  76.2درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  .767رسید که  777678به عدد  6482فصل پاییز 

 .دهد مشابه سال قبل نشان می

 .رو بوده است درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبه 2607صل مورد بررسی شاخص کود با در ف

 .درصد کاهش نسبت به فصل قبل، مواجه بوده است 7680پرواری با  و این در حالیست که شاخص قلم گوساله

ست که در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد با رو ا ها، با افزایش روبه در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان

درصد کاهش در 7676درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان چهارمحال و بختیاری با  628.

 .شاخص کل نسبت به فصل قبل با بیشترین کاهش مواجه بوده است

 (6487=677) 6482کشور اعداد و تغییرات شاخص در فصل پاییز  های صنعتی کننده محصوالت گاوداری شاخص قیمت تولید

 گروه
ضریب اهمیت سال 

 پایه

شاخص پاییز 

6482 
 فصل قبل

فصل مشابه سال 

 قبل
 فصل مشابه سال قبل فصل قبل

 2684 7620 76.2 .767 777678 677677 شاخص کل

 -76602 7647 0670 7668 67.602 76.8 ی غیرباردار گاو تلیسه

 67640 7667 7664 7678 668677 676.8 شیریگاو 

 7678 7678 0678 76.8 6.4627 6620 گاو نرداشتی

 7646 6672 2687 -7680 720687 8678 پرواری گوساله

 678. 7608 .864 7670 708682 62647 گاو حذفی شیری وازده

 -8624 67627 2.678 6678 646607 7678 ی نر زیر چهار ماه گوساله

 7678 6670 7688 76.0 778682 ..786 شیر

  06.2 7628 2607 776648 6677 کود

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p64826662777674 
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 تولیدات دام و طیور
 - 31/11/19فارس

  هزار تن فرآورده خام دامی از استان تهرانهزار تن فرآورده خام دامی از استان تهران  0000صادرات صادرات 

های خام دامی از این استان  هزار تن انواع فرآورده 77بیش از  82ماهه نخست سال  67در : مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت

 .به کشورهای مقصد صادر شده است

 77بیش از  82ماهه نخست سال  67 در: نژاد گفت سازمان دامپزشکی کشور علی اصغر برائیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مرغ خوراکی، گوشت مرغ منجمد، پا و پنجه مرغ، دنبه گوسفندی با نظارت وگواهی  های خام دامی شامل تخم  هزار تن انواع فراورده

 .ده استش بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان تهران به کشورهای مقصد صادر

 .هزار تن تخم مرغ خوراکی به کشور عراق صادر شده است 8همچنین در این مدت بیش از : وی افزود

 .دهد درصد رشد نشان می 64، 84این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال : وی افزود

ار تن پا و پنجه مرغ به کشور ویتنام هز 67هزار تن گوشت مرغ منجمد به کشور عراق و بیش از  6764مقدار : نژاد بیان داشت برائی

 .هزار تن دنبه گوسفندی منجمد به کشور عراق صادر شده است 66.و 

نظارت دقیق و مستمر و همچنین انجام آزمایش مربوطه در  تمامی اقالم صادر شده با: مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

 .هترین زمان در انجام مراحل اداری انجام می پذیرد کوتا آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان تهران و

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p648266647764.7 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا- 1931بهمن  19, سه شنبه

  درصدی شاخص تولید محصوالت گاوداری در فصل پاییز درصدی شاخص تولید محصوالت گاوداری در فصل پاییز   0.810.81افزایش افزایش 

 .درصدی برآورد کرد 76.2مرکز آمار ایران قیمت شاخص تولید محصوالت گاوداری فصل پاییز رابا از افزایش 

را منتشر  82های صنعتی کشور پاییز  به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران در گزارشی شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .کرد

 777678به عدد  6482های صنعتی در فصل پاییز  شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری: در این گزارش آمده است

 .دهد درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می 76.2درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  .767رسید که 

این . رو بوده است درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبه 2607کود با  همچنین در فصل مورد بررسی، شاخص

 .درصد کاهش نسبت به فصل قبل، مواجه بوده است 7680در حالی است که شاخص قلم گوساله پرواری با 

این میان استان کهگیلویه و رو بوده است که در  ها، با افزایش روبه شاخص قیمت کل در بیشتر استان: افزاید این گزارش می

درصد  7676درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان چهارمحال و بختیاری با  628.بویراحمد 

 ./رو بوده است ترین کاهش روبه کاهش در شاخص کل نسبت به فصل قبل با بیش

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70848-6ht ml. 
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 تولیدات دام و طیور
  آیانا- 1931بهمن  19, سه شنبه

هزار هزار   990990صادرات صادرات / / درصدی تولیدات و بهبود شاخص های کشاورزی در دولت یازدهمدرصدی تولیدات و بهبود شاخص های کشاورزی در دولت یازدهم  40.140.1افزایش افزایش 

  مرغ برای نخستین بار از کشور مرغ برای نخستین بار از کشور   تنی مرغ و تخمتنی مرغ و تخم

با سی هفتمین دهه فجر انقالب اسالمی،آخرین دستاوردها و اقدام های وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم تشریح همزمان 

 .شد

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای حفظ، احیا و پایداری منابع و توان تولیدی کشور،  به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع

هزار هکتار به  777هزار هکتار و شبکه های آبیاری و زهکشی در سطح  707وین آبیاری در سطح های ن ظرف دو سال اخیر، سامانه

 .اجرا درآمده است

هزار هکتار صورت گرفته که طبق برآوردها، با این سطح از  427طی این مدت، عملیات آبخیزداری نیز در سطح یک میلیون و 

 .متر مکعب آب در هر هکتار ذخیره سازی می شود 777آبخیزداری، عالوه بر تقویت پوشش گیاهی، حداقل 

هزار  4از سوی دیگر، توسعه کشت نشایی به جای بذرکاری با تولید بیش از یک میلیارد نشا و با صرفه جویی آب به میزان حداقل 

 .رود متر مکعب از دیگر اقدام ها در حوزه حفظ و احیای منابع آبی به شمار می

هزار  78زدایی و کنترل کانون های بیابانی در سطح  هزار هکتار اراضی کشور و عملیات بیابان 87ر کاری د اجرای عملیات جنگل

 .هکتار از اقدام های وزارت جهادکشاورزی به منظور تقویت پوشش گیاهی ظرف دو سال اخیر کشور است

برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی اقدام های مهمی صورت گرفته که از جمله می توان : این گزارش می افزاید

درصدی تخلف و تغییر کاربردی های غیر  77، کاهش 87درصدی ضریب حفاظتی اراضی کشاورزی نسبت به سال  7.به ارتقای 

 .نقطه بحرانی کشور اشاره کرد 777ویژه حفاظت اراضی کشاورزی برای نخستین بار در و راه اندازی یگان  87مجاز نسبت به سال 

میلیون هکتار و انجام  7در حوزه حفظ و پایداری منابع و توان تولید کشور همچنین طرح کاداستر اراضی کشاورزی به میزان 

با مشارکت مردم ( غرب کشور)های بلوط  زی جنگلتوافقات با سازمان ثبت اسناد کشور برای صدور اسناد اراضی کشاورزی و بهسا

 .هکتار انجام گرفته است 887هزار و  76در سطح 

های عمومی دولت از کشاورزان افزایش نشان می دهد به طوری  در مدت روی کار آمدن دولت یازدهم،میزان تولید و سطح حمایت

هزار دستگاه انواع ادوات عمده کشاورزی به کشاورزان تحویل و  .7هزار دستگاه انواع تراکتور و کمباین و بیش از  78که بیش از 

 .رقم اصالح شده بذر و نهال در بخش های زراعت و باغبانی تولید و معرفی شده است 77

های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  تأمین مناسب، به موقع و تثبیت قیمت کودهای شیمیایی، اعالم به موقع و مناسب قیمت

آوری و دسترسی آسان کشاورزان به انواع نهاده های مورد نیاز مانند نهال های شناسنامه دار، بذور با کیفیت، سموم، و تامین، فر

های دامی نیز از دیگر اقدام ها به منظور افزایش سطح حمایت های عمومی دولت از تولیدکنندگان محسوب  ها و واکسن آفت کش

 .می شود

ها و  ت یازدهم تالش شده ضریب امنیت غذایی با اتکا به تولیدات داخلی افزایش یابد و بررسیاز سوی دیگر با روی کارآمدن دول

، 82میلیون تن در سال  8به بیش از  87میلیون تن سال  268درصدی میزان خرید گندم داخلی از  0.آمارها نیز از افزایش 

هزارتن در سال  777با تولید یک میلیون و  87به سال  هزارتنی تولید شکر استحصالی از چغندرقند و نیشکر نسبت 277افزایش 

 .سال گذشته حکایت می کند 77سابقه تولید این محصول طی  و دستیابی به رکورد بی 82
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 80درصد رشد از حدود  6762تامین ذخایر راهبردی کاالی اساسی در راستای امنیت غذایی و افزایش کل تولیدات کشاورزی با 

 .از دیگر اقدام ها برای بهبود امنیت غذایی می باشد 82میلیون تن در سال  667به بیش از  87میلیون تن در سال 

ظرف دو سال اخیر، وزارت جهاد کشاورزی به رونق اقتصادی، توسعه و تجارت محصوالت کشاورزی نگاه استراتژیک داشته به طوری 

 87میلیارد دالر سال  866ی روند مثبت را طی کرده و از منفی که با مجموعه اقدام های صورت گرفته، تراز تجاری کشاورزی و غذای

 .باز هم ادامه یابد 82پیش بینی می شود این روند در سال . بهبود یافته است 84میلیارد دالر در سال  762به منفی 

انسته است در فضای درصد کاهش و بخش کشاورزی تو 47در این مدت واردات و مازاد بر نیاز مصرف برای حمایت از تولید داخل 

 .درصدی را به خود اختصاص دهد .476کسب و کار کشور سهم 

مرغ برای نخستین بار از کشور طی این دوره اتفاق افتاده که نشانه ای از توسعه تجارت  هزار تنی مرغ و تخم 447صادرات 

 .محصوالت کشاورزی است

های جدید تولید محصوالت کشاورزی بوده و در این راستا می  ظرفیت در دولت تدبیر و امید، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال ایجاد

بینی تولید  آوری پرورش ماهی در قفس و با پیش پروری در آب های دریاهای جنوب و شمال کشور با استفاده از فن توان به آبزی

بندی و بازاریابی محصوالت  بسته هزار تن طی برنامه ششم توسعه، زراعت گیاهان دارویی و توسعه و گسترش صنایع فرآوری،777

 .تولیدی اشاره کرد

های جدید تولید به سمت توسعه کشت محصوالت زراعی مانند کشت پاییزه چغندرقند  این وزارتخانه همچنین برای ایجاد ظرفیت

متر روی  میلی 277از به دلیل محدودیت آبی با اتکا به ارقام سازگار و ایجاد باغ های دیم مثمر در اراضی شیبدار با بارش بیش 

 .آورده است

/i t em/maj l es/i r.i ana.www//:ht t p70848-6ht ml. 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  18: تاریخ

  دامداران را دریابیددامداران را دریابید/ / دامداران تاوان لجبازی صنایع لبنی را می دهند دامداران تاوان لجبازی صنایع لبنی را می دهند 

 .صنایع لبنی از سال گذشته تاکنون به بهانه عدم توان قدرت خرید مردم حاضر به اجرای خرید شیرخام به نرخ مصوب نیستند

ام آور و سختی تولید در میان هزینه های سرس  ؛ چند سالی می شود کهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

تاریکی تونل بی مهری مسئوالن امان دامداران را بریده است بطوریکه که شکایت از شرایط موجود برایشان به یک اصل تبدیل شده 

  .است

با این امر در حالی است که خرید تضمینی شیر از سوی سازمان تعاون روستایی تا حدی مرهمی بر دل دامداران بوده است که 

 .توقف یکباره آن بازهم روزگار برای دامداران سخت ترشده است

با وجود اعطای مجوز افزایش قیمت   84البته داستان بی مهری به دامداران تنها به اینجا ختم نمی شود چرا که از تیرماه سال 

ید مردم حاضر به اجرای این مصوبه تومان از سوی دولت، صنایع لبنی به بهانه پایین بودن قدرت خر 6227شیرخام با نرخ مصوب 

 . نشدند

خبرنگار با این وجود چه بر سر دامداران خواهد آمد؟ علیرضا عزیز اللهی مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در گفتگو با 

قطب تولید شیرخام هستند با توقف طرح   برخی استان ها همچون اصفهان و تهران که  :گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

تومان کمتر از نرخ مصوب دولت به فروش می رسانند که این  777الی 677خرید تضمینی در حال حاضر هر کیلو شیرخام را بین

 .کاهش قیمت با متوقف شدن طرح خرید تضمینی باز هم دامداران مجبور به فروش می رسانند

است که طی یک سال و نیم  84یارانه پرداختی دولت به دامداران مربوط به سه ماهه اول سال آخرین  : وی در ادامه یاد آور شد

 .گذشته یک ریال به دامداران یارانه ای پرداخت نشده است

ت اگر کارخانه های صنایع لبنی قیم  :وی با اشاره به اینکه دامداران با شرایط موجود قادر به ادامه فعالیت خود نیستند اظهار داشت

چرا که ادامه   ها را اصالح نکنند و حمایت از سوی دولت صورت نگیرد در نهایت دامداران مجبور به کاهش تولید شیر خام هستند

 .فعالیتشان با روند تولید فعلی برای آنها مقرون به صرفه نیست

فرعی است به خبرنگار حسین صفایی رئیس سازمان تعاون روستایی چندی پیش در خصوص اینکه خرید تضمینی یک راه  

براساس تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کارخانه های لبنی ملزم  : اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفته بود

تومان از دامداران هستند که امیدواریم این اتفاق صورت بگیرد اما اگر مشابه دوره های قبل با  6227به خرید شیر خام به نرخ 

مجددا   ت صنایع لبنی در افزایش قیمت ها روبه رو شویم ممکن است به سبب حمایت از دامداران خرید تضمینی شیر خاممقاوم

 .آغاز شود

فضای کاالهای کشاورزی در بازار نباید به نقطه ای برسد که مشمول خرید تضمینی شود زیرا قاعدتا در شرایط مطلوب : وی افزود

اورزی جذب بازار صنعت، صاردات و مصرف شود اما در نهایت اگر نظام تولید و تجارت با نقصان باید کل کاالهای تولیدی و کش

 .مواجه شود خرید تضمینی به عنوان آخرین راه حمایت از کشاورزان انتخاب می شود

باشگاه خبرنگاران در این راستا محمد رضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور درگفتگو با خبرنگار اقتصادی 

با توجه به محدودیت قدرت اقتصادی مردم، افزایش قیمت شیر خام شدنی نیست و به همین خاطرالزم است تحریکی : جوان گفت

 .در بازار صورت گیرد تا مشکالت دامداران و کارخانجات مرتفع گردد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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یش از دامداران است به طوریکه این مشکالت کمر در حال حاضر مشکالت کارخانه ها ب: وی با اشاره به مشکالت صنایع لبنی گفت

تولیدکنندگان را خم کرده و آسیب های جدی به این صنعت وارد کرده و حال الزم است مسئوالن تمهیداتی برای افزایش تقاضا در 

 .مشکالت این زنجیره تولیدی از ابتدا تا انتها برطرف خواهد شد بازار به کار گیرند زیرا با افزایش تقاضا 

میلیون تنی  867با توجه به اینکه خرید تضمینی در مقابل تولید : اسماعیلی در خصوص اجرای مجدد طرح خرید تضمینی بیان کرد

درصدی  47شیر خام بسیار ناچیز است باید تمهیدات دیگری برای صنعت لبنیات به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک که سهم 

 .رفته شودسفره های مردم را دارند به کار گ

وعده وعیدهای افزایش قیمت ها با مقاومت صنایع لبنی انگار تمامی ندارد و حال باید گفت که با توقف خرید تضمینی شیر خام 

حداقل دلخوشی هم از دامداران دریغ شده و در این بین الزم است که مسئوالن مربوطه با تمهیدات بکری کارخانه ها و دامداران را 

 .د و بالتکلیفی نجات دهند تا چراغ این صنعت استراتژیک خاموش نشوداز سردرگمی تولی

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7208607D%/8% 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 31/11/83فارس

  آبیاری مزارع کشاورزی با آب فاضالب متوقف شودآبیاری مزارع کشاورزی با آب فاضالب متوقف شود/ / میلیون تن سبزی و صیفی در کشورمیلیون تن سبزی و صیفی در کشور  4646تولید تولید 

شود،  سال اخیر سطح اراضی کشاورزی که با آب فاضالب در تهران آبیاری می 7معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در 

 .این موضوع در برخی شهرهای کشور از جمله مشهد بیشتر است: بسیار کاهش یافته است، گفت

و در پاسخ به این سؤال که  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت عباس کشاورز معاون

هزار تن کود در  27فقط  87سال : کیفیت و تاریخ مصرف گذشته در انبارها وجود دارد، گفت شنیده شده بخش زیادی کود بی

 .د و اتفاقا برای تأمین کود با مشکل مواجه بودیمانبارها موجود بو

 .هزار تن بود دارای کیفیت مناسبی نبود و اجازه مصرف برای آن صادر نشد 67که حدود   بخشی از آن کودها که: وی افزود

ال قابل توجه نبود و فقط یک مورد کود از گذشته در انبارها باقی مانده بود که مقدار آن اص: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .آن را بلوکه کرده و اجازه ثبت به آن داده نشد

ضمن اینکه برای بخش خصوصی اصال صرفه اقتصادی ندارد که کودی را در انبارها نگهداری کند و حتما این بخش هر : وی افزود

 .کند، بازار مصرف آن را هم دارد حجمی را از کود وارد می

سال گذشته بسیار بهتر شده است و کود به لحاظ کمیت و کیفیت  667اضر وضعیت کود نسبت به در حال ح: کشاورز تصریح کرد

 .اند برند کود در کشور درخواست ثبت داده 4777ارتقا قابل توجهی کرده است، به طوری که 

یانگین مصرف درصد م 7.درصد میانگین مصرف جهانی و میانگین مصرف سم را  27کشاورز میانگین مصرف کود در کشور را 

 .جهانی عنوان کرد

میل شده  به علت توزیع کودهای نامرغوب در بین کشاورزان، در چند سال اخیر کشاورزان نسبت به مصرف کود بی: وی بیان داشت

 .بودند که این وضعیت در دو سال اخیر در حال تغییر است

هزار تن کود در کشور مصرف شود که حدود  077لیون و می 2براساس برآورد مؤسسه خاک و آب ساالنه باید : کشاورز تصریح کرد

 .شود هزار تن در کشور مصرف می 777میلیون و  7

ها در کشور نگران کننده نیست و ما  کش مصرف آفت: در کشاورزی اظهار داشت( سموم)ها  کش وی در مورد نحوه مصرف آفت

 .مینه وجود نداردکنیم و مشکل خاصی در این ز تولیدات کشاورزی را مرتبط پایش می

یکی از : تصریح کرد آلودگی مزارع را ناشی از کود و سم دانست، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه نباید همه

مشکالت در بخش کشاورزی آبیاری بخشی از اراضی کشاورزی با آب فاضالب است که این موضوع هم به تولید و هم به مزارع 

 .رساند آسیب می

کاهش  هزار هکتار به حدود چند هزار هکتار 92کشاورز با بیان اینکه سطح آبیاری با آب فاضالب در تهران از بیش از 

شود  می در حاشیه شهرها مشاهده این موضوع در اصفهان و مشهد در بخشی از مزارع کشاورزی: است، افزود یافته

 .تر است کننده که وضعیت در مشهد نگران

د کشاورزی در پاسخ به این سؤال که علیرغم اینکه ایران تقاضای کشت فرا سرزمینی محصوالت کشاورزی را در معاون وزیر جها

روسیه دارد، اما شنیده شده است که ایران قرار است به ترکیه برای کشت فرا سرزمینی محصوالت کشاورزی اجازه دهد، بیان 

 .ی داشته باشدخیر قرار نیست روسیه در ایران کشت فرا سرزمین: داشت
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میلیون تنی سبزی کشور  68میلیون تن سبزی و صیفی طلب کرده که این مقدار در مقابل تولید  667روسیه از ایران : وی افزود

رقم ناچیزی است و ما بدون اینکه به لحاظ آبی دچار مشکل شویم با استفاده از تکنولوژی های نوین کشت میکرو نشایی 

 .توانیم نیاز صادراتی روسیه را تأمین کنیم می ها گیری از گلخانه بهره و

 .شود میلیون تن گوجه فرنگی در کشور تولید می 767ساالنه حدود : بیان داشت کشاورز

 .شکر، برنج و ذرت از روسیه است های روغنی، ایران هم متقاضی واردات دانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد
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 چای
 - 31/11/12فارس

  میلیون دالر چایمیلیون دالر چای  822822واردات ساالنه واردات ساالنه / / درصد مطالبات چایکاراندرصد مطالبات چایکاران  3232پرداخت پرداخت 

درصد از مطالبات  87تاکنون : رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات چای کشور اقتصادی نیست، گفت

 .میلیارد تومان پرداخت شده است 674چایکاران معادل 

 64از روز گذشته با تأمین اعتبار، پرداخت حدود : فتگ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد ولی روزبهان در گفت

میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران آغاز شده و پرداخت این وجه مربوط به برداشت برگ سبز چای، چایکاران گیالن و 

 .مازندران در تابستان و مهرماه سال جاری است

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد 409 *

بهای چای خریداری شده : خریداری شد، افزود هزار تن برگ سبز چای از چایکاران بصورت 80با بیان اینکه امسال در مجموع وی 

 674میلیارد تومان در هفته جاری کل پرداخت وجه چایکاران به  64میلیارد تومان بود که با پرداخت  64.67از کشاورزان معادل 

 .رسد میلیارد تومان می

درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده و امیدواریم تا هر چه زودتر باقی  87تاکنون : ان چای کشور تصریح کردرئیس سازم

 .مطالبات آنها تأمین اعتبار و پرداخت شود

 87تاکنون : روز بهان با اشاره به اینکه علیرغم مشکالت اقتصادی دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان اهتمام جدی دارد، گفت

کنندگان تمایل  صد چای استحصالی کارخانجات در سال جاری به فروش رسیده و این موضوع بیانگر این است که مصرفدر

 .اند بیشتری به مصرف چای تولیدی کشورمان پیدا کرده

این  :کننده از چای تولیدی کشورمان عنوان کرد و افزود خشک را نتیجه استقبال مصرف افزایش تولید برگ سبز چای و چای وی

در راستای منویات رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی است  کنندگان داخلی توجه به اقتصاد کشور و حمایت از تولید اتفاقات نشانه

 .و از طرف دیگر هم بیانگر کیفیت خوب چای تولیدی کشورمان در سال جاری است

درصد در دو  47افزایش قیمت تضمینی با میانگین  ز جملهبا اقدامات حمایتی دولت از تولید کنندگان چای ا :بهان تصریح کرد روز

صنعت چای کشور، اقداماتی است  و تشکیل صندوق حمایت از توسعه زراعی، تغذیه گیاه، هرس باغات انجام عملیات به سال اخیر،

کردند   ارخانجات تالشخود مراجعه کنند و همین طور ک رها کرده  که باعث شده تا چایکاران با امید و نشاط بیشتری به باغات

محصول بهتری تولید کنند که نتیجه آن اقدامات مصرف چای تولیدی کشور است و همین طور و بازپرداخت قدر السهم  تا

 .میلیارد تومان که به حساب کشاورزان واریز شد 27کارخانجات با حدود 

و همچنین در تولید چای خشک آن  شود استفاده نمی تولید آن سم چای تولیدی دنیاست که در چای ایرانی تنها: وی اظهار داشت

 .کامال طبیعی تولید است شود و محصولی نمی  استفاده هم از هیچگونه عطر و رنگ مصنوعی

کل باغات چای رها  :هزار هکتار از باغات چای رها شده در سال جاری، بیان داشت 4رئیس سازمان چای کشور با اشاره به احیای 

این باغات را به چرخه تولید  هزار هکتار دیگر 2تا  تالش داریم هزار هکتار بود که در حال حاضر 0خیر حدود های ا شده در سال

 .برگردانیم

 77هزار نفر اشتغال ایجاد شده و جلوی واردات  4حدود  حداقل برای هزار هکتار از باغات چای کشور 4با احیای : وی بیان داشت

 .شده استمیلیون دالر چای خارجی گرفته 
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سازمان در : و تصریح کرد های سازمان چای که باید در برنامه ششم توسعه پیگیری شود، اشاره رئیس سازمان چای کشور به برنامه

 .وری، افزایش راندمان چای تولیدی کشورمان و همچنین به فکر توسعه باغات است برنامه ششم به دنبال ارتقای بهره

های آبیاری تحت فشار را در اولویت اول  ری و افزایش راندمان، هرس و تجهیز باغات چای به سیستمو برای ارتقای بهره: وی افزود

 .دهیم قرار می

درصد از باغات به  7درصد باغات چای کشور دیم است و فقط حدود  88در حال حاضر : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

درصد باغات چای مجهز به شبکه آبیاری تحت فشار  77دان دور حدود های نه چن شبکه آبیاری مجهز است در صورتیکه در سال

 .بودند

بنابراین با توجه به تأثیر کمی و کیفی آبیاری تحت فشار در تولید محصول چای بحث تجهیز باغات چای را به : وی افزود

 .های نوین آبیاری را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد سیستم

بهتر  های دیگر سازمان چای در تولید هر چه های مناسب با اقلیم جزء اولویت و کلون استفاده از ارقامهمچنین : روزبهان تصریح کرد

 .محصول چای در کشور است و بیشتر

 از تولید داخل درصد از چای مصرفی 02تولید * 

ه در حال حاضر کمتر از شد در حالی ک درصد از چای مصرفی کشور از چای داخلی تأمین می 7.در گذشته حدود : وی بیان داشت

 .شود درصد چای کشور از تولیدات داخلی تأمین می 77

تولید چای به لحاظ افزایش اشتغال و : شود، تصریح کرد میلیون دالر چای به کشور وارد می 77.روزبهان با بیان اینکه ساالنه حدود 

میلیون دالر از چای مصرفی کشور از تولیدات  677وری بسیار حائز اهمیت است ضمن اینکه در حال حاضر حدود  کاهش بهره

 .شود داخلی تأمین می

هزار هکتار باغ چای  77کنند و حدود  هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم از تولید چای ارتزاق می 677حدود : وی بیان داشت

 .کارخانه تولید چای در کشور وجود دارد 677و 

باغات چای دیم و : اند که مناسب کشت هیچ محصولی نیست، افزود ر مناطقی واقع شدهوی با اشاره به اینکه عمده باغات چای د

در آن چای کشت نشود برای کشت محصول دیگری مناسب نیست و قطعا رها شدن این باغات   عمدتا در ارتفاعات قرار دارد که اگر

 .کند ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد می و توجه نکردن به صنعت تولید چای

 هزار تن چای در کشور 02تولید * 

تن جای  77.هزار و  68درصد است و در سال جاری حدود  7767 ضریب تولید چای: رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .خشک تولید شد

زراعی،  به یکی از دالیل افزایش محصول عالوه بر عملیات تن تولید شد که البته 77.هزار و  62حدود  در سال گذشته: وی افزود

 .تر و بارندگی نسبت خوب بود شرایط آب و هوایی مناسب

و از کاشت قلمه در باغ و  سازی و انتظار دارد سازی، زمینه افزایش تولید چای نیازمند برنامه: رئیس سازمان چای کشور بیان داشت

ها افزایش ضریب مکانیزاسیون، توسعه شبکه  سالکشد و برنامه ما در این  سال طول می 0برداری اقتصادی از آن حدود  تا زمان بهره

 .وری است ریزی برای افزایش بهره آبیاری تحت فشار و برنامه

 سطح باغات چای کشور اقتصادی نیست* 
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در : اظهار داشت روزبهان با اشاره به کاهش میانگین سطح زیر کشت هر باغدار در کشور به عنوان یک مشکل کلیدی و بنیادی،

وری  توان انتظار بهره متر است و با این سطح زمین نمی 4777حدود  نگین سطح زیر کشت هر خانوار چایکارحال حاضر میا

 .اقتصادی مناسبی از باغ چای داشت

 27های اخیر  هزار متر بود که متاسفانه در سال .سال پیش میانگین باغات چای هر خانوار حدود  67حدود : وی بیان داشت

 .توان به موضوع تقسیم ارث اشاره کرد و از دالیل آن میدرصد کاهش یافته است 

 .هکتار افزایش یابد 7برای اقتصادی شدن باغات چای حداقل سطح هر باغ باید به : بهان افزود روز

شود ضمن اینکه بخشی از چای  هزار تن چای در کشور مصرف می 677ساالنه حدود : رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد

 .شود هم صادر میتولیدی کشور 

شود برخی  چای تولید ایران بسیار با کیفیت است و با توجه به اینکه در چای تولیدی کشور هیچگونه سمی استفاده نمی: وی افزود

 .ایران هستند 4و  7از کشورهای همسایه حتی مشتری چای درجه 
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 خرما 
  آیانا- 1931بهمن  80, پنجشنبه

هزار نهال کشت بافتی خرمای مجول با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی در سیستان و هزار نهال کشت بافتی خرمای مجول با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی در سیستان و   4242

  بلوچستان تولید می شود بلوچستان تولید می شود 

قرارداد تولید نهال های کشت بافتی خرما رقم مجول بین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان 

 . سیستان و بلوچستان منعقد شد

به گزارش ایانا، با توجه به بازدید زند، معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مراکز تحقیقاتی و 

شی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و درخواست تکمیل آزمایشگاه ها و آموزش همکاران منطقه در زمینه بیوتکنولوژی آموز

توسط خوش خلق سیما، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و شریعت پناهی، رییس بخش   کشاورزی، طی هفته جاری

تحقیقات کشت بافت و سلول این پژوهشکده بازدیدی از مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان انجام و ضمن بازدید از آزمایشگاه 

ریگی   شاورزی استان سیستان و بلوچستان،نجفی رییس سازمان جهاد ک  کشت بافت و نخلستان های مرکز جلسه ای با حضور

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، خالد میری رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

 طبیعی بلوچستان و مسوولین پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تشکیل و زمینه های همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و

 .مقرر شد در برنامه های متنوع سازمان جهادکشاورزی استان، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مشارکت فعال داشته باشد

هزار نهال کشت بافتی خرمای مجول به ارزش ده میلیارد ریال به صورت  67بنابراین گزارش، در نخستین قدم نیز قرارداد تولید 

استان سیستان و بلوچستان به عنوان سفارش دهنده و تامین کننده اعتبار از یک سو و  سه جانبه مابین سازمان جهاد کشاورزی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان به عنوان تولید کنندگان نهال از سوی دیگر به امضا 

 .رسید

ه ویژه ایرانشهر به عنوان مرجع تولید نهال کشت بافتی خرما به نظر می رسد با اجرای این قرارداد، استان سیستان و بلوچستان و ب

 .در کشور ایفای نقش کند

در ادامه بازدیدی از سواحل مکران و منطقه گوآتر در منطقه چابهار به منظور کشت سالیکورنیا توسط طرح ملی خوش خلق سیما 

ورزی این استان، مقرر شد تا یکی از اراضی منطقه مدیر ملی این طرح صورت گرفت و با دستور مساعد ریاست سازمان جهاد کشا

این زمین در اختیار این پروژه قرار گیرد و برای تسریع در عملیات اجرایی قراردادی نیز در زمینه   برای این منظور شناسایی و

 .تولید این گیاه با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان امضا شد

زمینه فعالیت های دیگر در مورد گیاهان گرمسیری و بذور صیفی و گل های شاخه بریده و پسته برای منطقه مکران در این بازدید 

 ./برنامه ریزی شد
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 خرید تضمینی
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 دانه های روغنی
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 روغن
 آیانا- 1931بهمن  12, دوشنبه

  های سیاسی شد های سیاسی شد   مایه بازیمایه بازی  روغن مصرفی خانوار هم دستروغن مصرفی خانوار هم دست

در صنعت غذا که بر اساس ادعای اعالم شده در  ای مبنی بر عدم تصفیه کامل روغن یک برند شناخته شده در پی انتشار شایعه

ماه سال جاری تولید شده است، مدیر روابط عمومی این شرکت از مردم خواست، کیفیت را فدای مسائل بازی های سیاسی  آبان

 .نکنند

در بازار  "فامیال"کنندگان روغن ذرت که با نام  ، چندی پیش یکی از مصرف(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مشهور است، خبری مبنی بر نارضایتی از این روغن به این رسانه منتشر کرد که در پی علت آن، از مبادی مختلف با مدیر روابط 

کنندگان  مشتریان و مصرف: عمومی این شرکت گفتگو شد که وی از وجود خدمات مشتریان فعال در سطح کشور خبر داد و گفت

دهند و مسئوالن کنترل کیفیت و بخش آزمایشگاه نسبت به حل  کشور هر نوع موردی باشد را سریع اطالع میفعال ما در سراسر 

 .کنند مسئله و پیگیری آن اقدام می

بندی و کیفیت،  با توجه به محدودیت روغن ذرت و موفق شدن این واحد برای گرفتن جایزه بهترین بسته: بصیری افزود

 .د مناسب نیستسازی درباره این برن شایعه

فرهنگ مردم و رژیم غذایی آنها با این روغن عجین شده و الزم است که مشتریان در صورت شایعاتی : وی خاطرنشان کرد

 .تر آگاه کنند چنینی، واحدهای تماس با مشتریان را هرچه سریع این

فی سفره خانوار را تحت تأثیر قرار دهد، اجازه ندهیم که برخی افکار سیاسی و مسموم بخواهد محصوالت مصر: بصیری تصریح کرد

 .کند ناپذیری وارد می زیرا این مسئله زیان جبران

ماه سال جاری بوی  آبان 72و  74های  های اجتماعی مدعی شدند روغن ای مشتریان روغن فامیال در شبکه گفتنی است، عده

 ./دهد و شبیه گریس مایع است ماندگی می
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 روغن
 فودپرس 1931بهمن ماه  19سه شنبه 

  های سیاسی شد های سیاسی شد   مایه بازیمایه بازی  روغن مصرفی خانوار هم دستروغن مصرفی خانوار هم دست

صنعت غذا که بر اساس ادعای ای مبنی بر عدم تصفیه کامل روغن یک برند شناخته شده در  در پی انتشار شایعه< غذایی  صنایع

ماه سال جاری تولید شده است، مدیر روابط عمومی این شرکت از مردم خواست، کیفیت را فدای مسائل بازی  اعالم شده در آبان

 .های سیاسی نکنند

این روغن به  در بازار مشهور است، خبری مبنی بر نارضایتی از "فامیال"کنندگان روغن ذرت که با نام  چندی پیش یکی از مصرف

این رسانه منتشر کرد که در پی علت آن، از مبادی مختلف با مدیر روابط عمومی این شرکت گفتگو شد که وی از وجود خدمات 

کنندگان فعال ما در سراسر کشور هر نوع موردی باشد را سریع  مشتریان و مصرف: مشتریان فعال در سطح کشور خبر داد و گفت

 .کنند ن کنترل کیفیت و بخش آزمایشگاه نسبت به حل مسئله و پیگیری آن اقدام میدهند و مسئوال اطالع می

بندی و کیفیت،  با توجه به محدودیت روغن ذرت و موفق شدن این واحد برای گرفتن جایزه بهترین بسته: بصیری افزود

 .سازی درباره این برند مناسب نیست شایعه

ی آنها با این روغن عجین شده و الزم است که مشتریان در صورت شایعاتی فرهنگ مردم و رژیم غذای: وی خاطرنشان کرد

 .تر آگاه کنند چنینی، واحدهای تماس با مشتریان را هرچه سریع این

اجازه ندهیم که برخی افکار سیاسی و مسموم بخواهد محصوالت مصرفی سفره خانوار را تحت تأثیر قرار دهد، : بصیری تصریح کرد

 .کند ناپذیری وارد می زیان جبرانزیرا این مسئله 

ماه سال جاری بوی  آبان 72و  74های  های اجتماعی مدعی شدند روغن ای مشتریان روغن فامیال در شبکه گفتنی است، عده

 .دهد و شبیه گریس مایع است ماندگی می
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  1۱: تاریخ

  آهنگ رشد صادرات همچنان کند استآهنگ رشد صادرات همچنان کند است/ / صادرات طالی سرخ به آمریکا تا چند روز آیندهصادرات طالی سرخ به آمریکا تا چند روز آینده

چند روز آینده صادرات طالی سرخ به آمریکا آغاز ساله باالخره تا  67با اجرای برجام و بعد از وقفه : عضوشورای ملی زعفران گفت

 .خواهد شد

، در خصوص صادرات زعفران به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضوشورای ملی زعفران در گفتگو با 

کیلویی  67ساله باالخره تا چند روز آینده صادرات  67ای دنیا بعد از وقفه با اجرای برجام و گشوده شدن در ه: آمریکا اظهار داشت

 .طالی سرخ به آمریکا آغاز میشود

متاسفانه به سبب حباب کاذب قیمت ها در بازار آهنگ رشد : وی با اشاره به وضعیت صادرات زعفران به دیگر کشورها گفت

ها و عرضه محصول به بازار  کنیم که با اصالح قیمت ل پیش بینی میصادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی است و حا

 .شاهد خروج از رشد منفی صادرات خواهیم بود

نرخ ارز آوری صادرات زعفران از سوی : حسینی با اشاره به متناقض بودن آمار صادرات گمرک با شورای ملی زعفران بیان داشت

 .کند متفاوت است های صادراتی گمرک ماه ها و حتی سالها تغییر پیدا نمی نرخشورای ملی زعفران با آمار گمرک به سبب آنکه 

 877میلیون و  7هزار الی  077میلیون و  7در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران بین کیلویی : عضوشورای ملی زعفران تصریح کرد

اذب قیمت ها شکسته شود وتا شاهد جهش هزار تومان بوده و گفتنی است که باید حداقل یک میلیون تومان دیگر از حباب ک

 .صادرات باشیم

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7282807D%/8%B7%D8%A0% 
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 زعفران
 فودپرس 1931بهمن ماه  19سه شنبه 

  ماهه امسالماهه امسال  4242میلیون دالری زعفران در میلیون دالری زعفران در   442442صادرات صادرات 

کیلوگرم زعفران از کشور صادر شده  482تن و  .0ماهه امسال  67نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه در < کشاورزی

 . میلیون دالر بوده است 667ارزش این صادرات چیزی حدود : است، گفت

 
ارزش این : ن از کشور صادر شده است، اظهارداشتکیلوگرم زعفرا 482تن و  .0ماهه امسال  67غالمرضا میری با بیان اینکه در 

 .میلیون دالر بوده است 667صادرات چیزی حدود 

نوسانات قیمت : درصد کاهش یافته است، افزود 4768وی با اشاره به اینکه صادرات طالی سرخ نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .زعفران سبب کاهش صادرات آن شده است

توان این مساله  نمی: شود؟ گفت ها چه میزان طالی سرخ تا پایان سال صادر می بینی که براساس پیشمیری در پاسخ به این پرسش 

اگر نوسانات به همین شکل ادامه داشته باشد، با عدم تقاضا برای محصول و رکود مواجه . بینی کرد، بستگی به شرایط دارد را پیش

 .ط بازار استو رونق صادرات نیازمند ثبات یافتن شرای  خواهیم بود

توانیم به مشتری تعهد بدهیم که آن را فراهم خواهیم  در شرایط فعلی اگر کسی از ما درخواست زعفران کند، نمی: وی ادامه داد

 .ریزد ها باال می رود و شرایط به هم می کرد، چون تا بخواهیم اقدام به خرید کنیم، قیمت

که پیش از   ها ما قادر خواهیم بود به کشورهایی مثل آمریکا که با رفع تحریمنایب رئیس شورای ملی زعفران همچنین با بیان این

چند سالی بود که به دلیل تحریم، قادر نبودیم به : این با ممنوعیت صادرات به آنجا مواجه بودیم، طالی سرخ صادر کنیم، گفـت

 .یریمتوانیم این کار را از سر بگ آمریکا زعفران صادر کنیم اما در حال حاضر می

7e.787c.672c02264f78=I d?aspx.Post/i r.f oodpr ess.www//:ht t p 
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 زیتون
 ایران اکونا - 193۱/ بهمن /  18, شنبه 

  آمادگی ایران برای صادرات زیتون به روسیهآمادگی ایران برای صادرات زیتون به روسیه

آماده صادرات این : درصدی زیتون کنسروی در سال جاری خبر داد و گفت 47تا  77افزایش تولید عضو شورای ملی زیتون از 

 . محصول به روسیه و دیگر کشورها هستیم که مسووالن باید برای آن تدبیری بیندیشند

د شد که امسال حدود هزار تن زیتون کنسروی تولی 07سال گذشته حدود : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد نادر جاللت در گفت

هزار تنی این محصول در داخل کشور  77ایم و با توجه به مصرف حدود  درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته 47تا  77

 .کنندگان باقی نماند های گذشته زیتون ایرانی روی دست تولید توانیم برای مازاد آن به فکر صادرات باشیم تا مانند سال می

توانیم صادرات زیتون کنسروی را به شرط رفع شدن  اش با ترکیه تیره و تار شده است، می که روسیه روابط با توجه به این: وی افزود

 .ها، به این کشور آغاز کنیم های سنگین روس مشکالت بر سر راه تاجران ایرانی از جمله تعرفه

های گذشته به کشورهایی مانند آلمان و استرالیا صادر شده  های زیتون طی سال که فرآورده عضو شورای ملی زیتون با بیان این

گرم  277گرم است، در حالی که این میزان در دنیا به حدود  077تا  77.سرانه مصرف داخلی زیتون کنسروی حدود : است، گفت

 .رسد می

گرمی روغن  777سرانه مصرف با توجه به : جاللت به تولید حدود پنج هزار تنی روغن زیتون در سال جاری اشاره کرد و گفت

هزار تن واردات نیاز داریم که باید  67هزار تنی روغن زیتون به حدود  67توان گفت برای تامین نیاز حدود  زیتون در کشور، می

 .برای آن تدبیری اندیشیده شود تا روغن تفاله زیتون و پومیس که ارزش خوراکی ندارد، به کشور وارد نشود

گذاری کنند که  ای سیاست مسووالن وزارت جهاد کشاورزی و شورای ملی زیتون با تعامل با یکدیگر به گونه باید: وی تاکید کرد

ضمن نظارت بر چگونگی، میزان و زمان واردات روغن زیتون براساس تولید داخلی، تعرفه واردات آن را کاهش دهند و از محل 

 .هند تا آنها ترغیب شوند تا تولید روغن زیتون را افزایش دهندای به باغداران بد درآمدهای تعرفه روغن زیتون یارانه
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 سالمت
 فودپرس 1931ماه  بهمن 19سه شنبه 

  افتد؟ افتد؟   کنید چه اتفاقی میکنید چه اتفاقی می  وقتی سرکه سیب میل میوقتی سرکه سیب میل می

 .شود آید، در مورد سرکه سیب خواص ضد و نقیضی مطرح می های خوراکی به میان می درمانوقتی پای < غذا و تغذیه

ای که از تخمیر آب سیب درست شده و حاوی فیبر و مواد مغذی  کنند این محصول آشپزخانه های زیادی ادعا می ها و پیام مقاله

 .جات گرفته تا ریفالکس و دیابت و سرطان و یبوست تواند تقریباً هرچیزی را درمان کند، از میل شدید به شیرینی است می

ها و  چون سرکه سیب خوب و کهنه حاوی فیبر ، ویتامین. اساس هستند بسیاری از این ادعاها کامالً بی: عالی است، مگرنه؟ خبر بد

ها و مطالعات از  که پژوهشاما ادعاهایی وجود دارد . ها را دارد مواد معدنی نیست و ثابت نشده که قابلیت درمانی بیشتر بیماری

 .کنند ها پشتیبانی می آن

تواند به شما کمک کند تا مواد مغذی بیشتری را از غذا جذب کنید چه مستقیماً آن را سربکشید و چه  که سرکه سیب می اول این

 .آن را به ترکیبات خام مثل ساالد اضافه کنید

نوع دوم   تواند به محدود کردن اشتها و احتمال ابتال به دیابت ر نتیجه میدهد که د که قندخون را بعد از خوردن کاهش می دوم این

سیب پیش از غذا میزان گلوکز خون را در بیمارانی که در مرحله پیش از  ای نشان داد مصرف سرکه درحقیقت، مطالعه. کمک نماید

 .رساند ابتال به دیابت هستند تقریباً به نصف می

 افتد؟ چه اتفاقی میکنید  وقتی سرکه سیب میل می

 تواند باعث تهوع شود نوشیدن سرکه سیب با معده خالی می -6

. ام شاید من آن را خیلی سریع نوشیدم، اما بعد از نوشیدن یک لیوان آب مخلوط شده با سرکه، احساس کردم چیز بدی خورده

کردم هر چیز دیگری بخورم  آروغ زدم و احساس میام داشتم، زیاد  اتفاق خیلی بدی نیفتاد اما من این حس ناخوشایند را در معده

 .ای خوشایند بنابراین بله، درست است میلم را به خوردن محدود مهار کرد اما نه به شیوه. برخواهم گرداند

 خوردن سرکه سیب بعد از غذا خیلی بهتر است -7

باشید و نخواهید یک وعده غذایی سالم را بخورید که احساس تهوع داشته  این. عنوان پیش غذا برای من مفید نبود خوردن سرکه به

سیب فوراً بعد از خوردن غذا بود  اینطور نیست؟ یک راه بهتر پیدا کردم و آن نوشیدن سرکه. چیزی نیست که در برنامه شما باشد

صرف نظر کردم، البته ام بود از آن احساس  کردم اما چون تازه غذا خورده بودم و هنوز در معده اما هنوز هم احساس گرسنگی می

 .سیب هم مطمئناً به کاهش اشتهای من کمک کرد سرکه

 کند تر می سرکه سیب گوارش را راحت -4

من کامالً توانستم . دور از انتظار بود اما یک ارتباط حتمی میان مصرف سرکه سیب و کاهش زمان انتقال غذا و گوارش وجود داشت

 .ایم مفید است طبیعی و مالیم هنگامی که دچار بدهضمی شدهعنوان ملین  سیب به ببینم که مصرف سرکه

 تان خواهد سوخت اگر سرکه سیب را درست ننوشید، مری -2

یک قاشق غذاخوری سرکه سیب را : بهترین کار این است. سوزاند تان را می سرکه سیب را مستقیم و خالی ننوشید؛ مثل آتش مری

 .برای من این متد، قابل تحمل بود. تان تماس پیدا نکند بنوشید تا با پُرزهای چشاییبا کمی آب مخلوط کنید و سپس آن را با نی 

 نکته آخر

سیب را بخشی از  کننده بود و توانست به کاهش اشتها کمک کند اما من ترکیب آب و سرکه هرچند این آزمایش آموزنده و روشن
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ای را سرکوب کنم به  م یا بخواهم میل به خوردن شیرینی خامهدرعوض، اگر یبوست داشته باش. ام ام نکرده تغذیه ثابت روزانه

کنم و البته وقتی بخواهم سُس خانگی سالم درست کنم و بیشترین بهره را از تمام  احتمال زیاد از سرکه سیب استفاده می

 .برم کار می سبزیجات ساالدم ببرم حتماً سرکه سیب را به
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 سالمت
 فودپرس 1931بهمن ماه  0پنج شنبه 

  کنند کنند   غذاهایی که شما را گرسنه تر میغذاهایی که شما را گرسنه تر می

بله درست است اما هنگامی که خودتان سوپ را . گفته می شود سوپ به کاهش وزن موثر و سریع کمک می کند< مواد غذایی

این سدیم باعث می شود تمایل . معموال سوپ های آماده حاوی سدیم بیشتری نسبت به غذاهای دیگر هستند. درست کنید

 .بیشتری به خوردن پیدا کنید

افت می کند و حتی بیش از پیش هنگامی که گرسنه هستید و این غذاها را مصرف می کنید، قند خونتان ناگهان باال رفته و سپس 

 .در اینجا با غذاهایی که ضررشان بیشتر از فایده شان است آشنا می شوید! گرسنه می شوید

 مصرف برخی مواد غذایی باعث گرسنگی بیشتر می شود

 پنیر

پروتئین موجود در شیر ( کازئین)انسان طوری برنامه ریزی شده است که نسبت به . عالقه به پنیر به زمان کودکی مان بازمی گردد

نشان می دهد به همین علت نوزادان به مصرف مقدار ( شبیه به واکنشی که در مصرف مواد مخدر تجربه می شود)واکنش اپیوئید 

 .مناسبی شیر مادر تمایل پیدا میکنند

ین در پنیر با مقدار زیادی چربی و این ترکیبات پروتئینی به نام کازومورف. پنیر که نوع غلیظ شده شیر است نیز همین تاثیر را دارد

بنابراین طبیعتا هر قدر پنیر بیشتری بخورید، بیشتر به خوردن آن . نمک ترکیب شده اند که تمایل شدیدی به پنیر ایجاد می کند

 .تمایل پیدا می کنید

 مصرف آبمیوه باعث افزایش ناگهانی قند خونمی شود

 آب میوه

در حال حاضر محبوبیت زیادی دارند اما ( آب میوه هایی مخصوص سم زدایی بدن)اک کننده اگر چه آب میوه ها و آب میوه های پ

این امر . در فرایندی که برای تولید آنها انجام می شود، بیشتر مواد مغذی و فیبرهای سیر کننده از مایع شیرین آن جدا می شود

افزایش ناگهانی قند خون و سپس افت آن میشود که به باعث میشود نوشیدنی حاصل حاوی مقدار زیادی کالری باشد که موجب 

 .گرسنه تر شدن شما منجر میشود

بنابراین هنگام تشنگی . مطالعات نشان داده اند که بدن ما با کالری آب میوه سیر نمیشود در حالی که در مورد غذا برعکس است

اگر میل به نوشیدنی . مصرف کنید( فیبر موجود در آنها همراه با)بهتر است آب بنوشید و میوه ها و سبزیجات را به صورت کامل 

 .دارید و تمایلی به میان وعده ندارید، میوه ها و سبزیجاتی را که میخواهید آبشان را بگیرید، مخلوط کنید

بر عمل چربی و پروتئین افزوده همانند فی. همچنین می توانید مقداری پودر پروتئین یا کره مغزهای گیاهی به آن اضافه کنید

 .کرده و جذب غذا در جریان خون را کند میکنند و در نتیجه مدت بیشتری احساس سیری میکنید

 ماست کم چرب

ماست اگر چه به عنوان یک غذای فوق العاده سالم شناخته میشود اما سالم بودن آن بستگی به این دارد که چه نوع ماستی را 

 .گرم قند دارد 77گرم چربی و حدود  667گرم پروتئین،  .کالری،  677میوه یک لیوان ماست حاوی تکه های . انتخاب میکنید

هر قدر مقدار کربوهیدرات آن بیشتر و چربی آن کمتر باشد، حتی پس از این که مقدار زیادی ماست خورده اید دلتان میخواهد 

د و خودتان میوه، تخمه و مغزهای گیاهی به به جای آن میتوانید ماست ساده مصرف کنید که دو برابر پروتئین دار. بیشتر بخورید



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 دوم بهمناهم اخبار هفته 

 

35 
 

 .آن اضافه کنید تا محتوای فیبر و آنتی اکسیدان آن را افزایش دهید

غذاهایی که به جویدن . این غذاها اغلب به عنوان میان وعده سالم شناخته میشوند اما ما را سیر نمیکنند و نیازی به جویدن ندارند

 .ویدنی اغلب احساس سیری ایجاد نمیکنند و تمایل به مصرف غذاهای جامد را افزایش میدهدنیاز ندارند در مقایسه با غذاهای ج

 ویتامینهای گروه ب از سالمت مغز و عضالت محافظت می کنند

 سفیده تخم مرغ

. اگر املت صبحانه را با سفیده تخم مرغ درست می کنید، تعجبی ندارد که خیلی زود پس از صبحانه احساس گرسنگی کنید

فیده تخم مرغ اگر چه منبع خوبی برای پروتئین است اما چربی های سالم، ویتامین ها و مواد معدنی تخم مرغ در زرده آن قرار س

 .دارد

منتشر شد نشان داد چربیهای  American Journal of Clinical Nutrition که در 7767یک مطالعه متا آنالیز در سال 

چربیهای اشباع موجود در تخم مرغ نه . عروقی، سکته یا بیماریهای عروق کرونری مرتبط نیستاشباع با افزایش خطر بیماری قلبی 

آنتی )تنها شما را سیر میکند بلکه برای تولید هورمون و جذب برخی ویتامینها و مواد معدنی الزم است از جمله ویتامین آ 

و کولین که از سالمت مغز و عضالت محافظت ( ی انرژیبرا)، ویتامینهای گروه ب (اکسیدان عالی برای پوست و سیستم ایمنی

 .میکنند

 سس ساالد بدون چربی

وقتی سس ساالد بدون چربی را انتخاب میکنیم، فکر میکنیم برنامه غذایی سالمی برگزیده ایم اما این سسهای بدون چربی مملو از 

مصرف میکنیم تا مواد ساالدمان به خوبی طعم  در نتیجه مقدار بیشتری سس. نمک و شکر هستند تا طعم خوبی به سس بدهند

 .بگیرند

این دقیقا . پس از تمام شدن ساالد، نمک و شکری که دریافت کرده ایم باعث احساس گرسنگی و تمایل بیشتر به خوردن می شوند

 .همان چیزی است که شرکتهای سازنده سس ساالد می خواهند اتفاق بیفتد اما مسلما شما نمی خواهید

 "سالم"ی با برچسب غذاها

منتشر شد، معموال وقتی  Journal of the Association for Consumer Researchطبق پژوهش اخیری که در 

این باعث میشود پرسهای غذایی بیشتری از آنها مصرف . فکر میکنیم غذایی سالم است، بیشتر به خوردن آن تمایل پیدا میکنیم

دلیل آن هنوز دقیقا مشخص نیست اما احتماال ناخوداگاه آن را با . سیری داشته باشیم کنیم و پس از مصرف آنها کمتر احساس

مراقبت ادعای سالم بودن غذا باشید و همیشه ترکیبات محصول را پیش از خرید، . غذاهای ناسالم سیر کننده مقایسه میکنیم

 .بخوانید

 قند 

، همه به شدت شما را به خود عادت میدهند چون باعث (شکر ارگانیک از شیرین کننده های مصنوعی گرفته تا نی)قند و امثال آن 

حقیقت این است که در مراحل تکامل به شکلی طراحی شده ایم که به دنبال مواد غذایی شیرین . افزایش ترشح دوپامین میشوند

 .دارند باشیم تا زنده بمانیم اما امروزه منابع با غلظت باالی قند در همه جا به مقدار زیاد وجود

شیرین کننده های تصفیه شده . اعتیاد به قند شیوع روز افزون دارد و نقش حائز اهمیتی در بحران سالمت امروزه دنیا ایفا میکند 

اما مصرف میوه . و فرآوری شده توانایی قابل توجهی در ترغیب شما به پرخوری دارند در حالی که احساس سیری ایجاد نمی کنند

غذاهای کامل حاوی قند مانند میوه داستان متفاوتی دارد چون محتوای فیبر و مواد مغذی آنها زیاد . نگذاریدهای کامل را کنار 
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 .است

به همین علت میتوانید چند شکالت یا یک آب میوه بزرگ را بدون احساس سیری بخورید اما نمیتوانید ده عدد سیب یا گالبی را  

 .دبه راحتی بخورید و احساس سیری پیدا نکنی

 گرانوال یک صبحانه و میان وعده غذایی است 

 گرانول

گرانوال یک صبحانه و میان وعده غذایی متشکل از جو ، مغز، عسل، و برنج است، که گاهی اوقات به آن میوه خشک شده، مانند )

روغن هیدروژنه تهیه گرانولهای مرسوم اغلب از شکر و . (کشمش و خرما، و انواع شیرینی مانند شکالت به آن اضافه شده است

 (.پروتئین باعث احساس سیری میشود)میشوند و حاوی پروتئین نیستند 

طعم آن اشتها را بر می انگیزد اما . اغلب گرانولها کم کالری تر از یک وعده غذایی هستند و به عنوان جایگزین غذا مصرف نمیشوند

 .خوردن آن شما را گرسنه تر میکند

 کچاپ

کچاپ یا هر غذای . اپ روی سیب زمینی سرخ شده یا نیمروی صبحانه تان بریزید، یک بار دیگر فکر کنیدپیش از این که سس کچ

 .دیگری که از شربت ذرت با فروکتوز باال تهیه میشود اشتهای شما را افزایش میدهد

در نتیحه هیچ پیامی . ینمایداین ماده متابولیسم بدن را مختل کرده و تولید لپتین را که به احساس سیری کمک میکند، آهسته م

 .به بدن ارسال نمیشود که سیر شده اید و باید دست از خوردن بردارید

 مافین به خاطر محتوای شکر زیاد به سرعت گوارش و جذب می شوند 

 مافین 

ین مواد غذایی تاکنون تجربه کرده اید که پس از خوردن یک مافین یا کیکهای دیگر بیشتر احساس گرسنگی میکنید؟ با این که ا

 .مملو از کالری هستند اما به خاطر محتوای شکر زیاد به سرعت گوارش و جذب میشوند و به بدن بیشتر احساس گرسنگی میدهند

 غالت صبحانه شیرین 

ه بسیاری از غالت صبحانه های شیرین هیچ فیبر و پروتئینی ندارند در حالی که فیبر و پروتئین دو ماده مغذی مهم برای صبحان

ترکیب غالت صبحانه شیرین با . است که قند خون را تنظیم و ثابت میکند و از افت قند و گرسنگی پیش از ظهر جلوگیری مینماید

 .شیر بدون چربی باعث میشود چربیهای الزم برای سیری را دریافت نکنید

مراقب کم . تئین یا چربی نیز داشته باشدگرم فیبر بوده و پرو 7غالت صبحانه ای خریداری کنید که در هر سهم حاوی بیش از  

حتی اگر غذایتان قند و کالری کمی داشته باشد باز ممکن است محتوای فیبر و پروتئین آن . کالری بودن غالت صبحانه نیز باشید

 .کم بوده و شما را وادار به بیشتر خوردن کند

  دنان و بیسکوئیت تهیه شده از آرد سفید احساس سیری ایجاد نمیکنن 

 آرد و غالت تصفیه شده

حجم زیاد حاصل از غذاهای سرشار از فیبر در رژیم غذایی موجب احساس سیری . آب همراه با فیبر باعث افزایش حجم میشود

نان و بیسکوئیت تهیه شده از آرد سفید احساس سیری   فیبر از آن جدا میشود،( تهیه آرد سفید)چون هنگام تصفیه آرد . میشود

به همین علت است که خوردن و تمام کردن یک نان سفید راحت تر از . ند و بنابراین مقدار بیشتری از آن میخوریدایجاد نمیکن
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 .تمام کردن همان مقدار برنج قهوه ای است

 اسنک های شور

ستند و حقیقت دارد که هرگز نمی توانید به خوردن یک اسنک شور اکتفا کنید چون اسنک های شور حاوی مقدار زیادی سدیم ه

کم بودن پروتئین و . محتوای زیاد نمک این مواد غذایی باعث بی آب شدن بدن می شود. اغلب عاری از پروتئین یا فیبر می باشند

 .فیبر این مواد به معنی کربوهیدرات زیاد و نامتعادل است که منجر به افزایش اجتناب ناپذیر ناگهانی قند خون می شود

د که سدیم ترشح دوپامین را که هورمون مسئول احساس لذت است تحریک می کند بنابراین با اسکن های مغزی نشان می دهن

 .خوردن اسنک های شور دلتان می خواهد بیشتر بخورید

 شیرین کننده های مصنوعی باعث دل درد و ناراحتی های گوارشی می شوند 

 شیرین کننده های مصنوعی 

روی  "بدون شکر"به خاطر داشته باشید برچسب . کنید شیرین کننده های مصنوعی استیکی دیگر از انواع غذاهایی که باید ترک 

همیشه برچسب روی محصول بدون شکر را . محصوالت به این معنی نیست که می توانید با خیال راحت از این محصوالت بخورید

 .هبررسی کنید ببینید آیا از شیرین کننده مصنوعی به جای آن استفاده شده است یا ن

وقتی چیزی که بدن . شیرین کننده های مصنوعی مغز را فریب می دهند تا باور کند غذای خوب و لذت بخشی دریافت شده است 

عالوه بر این شیرین کننده های . انتظار دارد مصرف نمی کنید، احتماال گرسنگی و میل به غذاهای شیرین افزایش می یابد

 .ارشی میشوندمصنوعی باعث دل درد و ناراحتی های گو

 غذاهای چینی

غذاهای چینی اغلب مملو از . باورتان نمیشود چگونه پس از خوردن غذای چینی احساس گرسنگی تان بیش از پیش می شود

گلوتامات مونوسدیم هستند که برای افزایش طعم استفاده می شود و در انواع دیگر غذاها مانند سوپ ها، گوشت های فرآوری شده 

 .رد استفاده قرار می گیردو غیره نیز مو

برخی تحقیقات نشان می دهند مواد شیمیایی گلوتامات مونو سدیم باعث افزایش چشمگیر اشتها می شود و به نظر می رسد  

افرادی که بیشتر از غذاهای حاوی گلوتامات منوسدیم استفاده می کنند در مقایسه با افرادی که این ماده در رژیم غذایی شان 

 .، بیشتر دچار اضافه وزن میشوندوجود ندارد

 سوپ به کاهش وزن موثر و سریع کمک می کند 

 سوپ های آماده

. بله درست است اما هنگامی که خودتان سوپ را درست کنید. گفته می شود سوپ به کاهش وزن موثر و سریع کمک می کند

ن سدیم باعث می شود تمایل بیشتری به خوردن ای. معموال سوپ های آماده حاوی سدیم بیشتری نسبت به غذاهای دیگر هستند

 .پیدا کنید

 آدامس 

. متاسفانه چنین روشی اصال موثر نیست. بسیاری از افرادی که رژیم الغری دارند، آدامس می خورند تا غذا خوردن را فراموش کنند

جویدن بدن را فریب می دهد و بدن تصور می کند غذایی وارد شده است : افرادی که عادت دارند ته مداد را می جوند توجه کنند

بنابراین اسید معده بیشتر ترشح می شود و معده آماده هضم غذا می گردد اما هنگامی که غذایی وارد آن نمی شود، نه تنها ممکن 
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 .تمایل بیشتری به مصرف غذا پیدا می کنید است دچار معده درد شوید بلکه

 مصرف غذاهای کم فیبر موجب افزایش ناگهانی قند خون می گردد

 غذاهای کم فیبر 

بسیاری از غذاهایی که باعث میشوند بالفاصله پس از خوردن آنها احساس گرسنگی کنیم، فرآوری شده، تصفیه شده و کم فیبر 

 .ن فرایند جذب غذایی که خورده ایم و وارد شدن آن به جریان خون را کند میکندچرا اینقدر فیبر مهم است؟ چو. هستند

هنگامی که غذا کم فیبر باشد، به سرعت از معده خالی و وارد جریان خون میشود که این امر موجب افزایش ناگهانی قند خون می  

خون خارج می کند چون باقی ماندن قند در خون سپس انسولین برای فرایند جذب قند ترشح می شود و قند را از جریان . گردد

بنابراین مصرف غذاهایی که به سرعت واکنش انسولین را به دنبال دارند باعث می شود در بلند مدت گرسنه . میتواند خطرناک باشد

 .تر شویم

 پیراشکی و شیرینی جات 

مواد از آرد تصفیه شده و شکر سفید تهیه شده اند که اگر چه شیرینی و پیراشکی به نظر می رسد خیلی سیر کننده باشند اما این 

در نتیجه همان فرایند افزایش ناگهانی قند خون و سپس ترشح انسولین و کاهش قند خون . هیچ فیبر و ماده مغذی در آنها نیست

 .اتفاق می افتد که در نتیجه آن بیش از پیش گرسنه می شوید

 د احساس گرسنگی می شودمصرف اسموتی میوه باعث افت قندخون و ایجا

 اسموتی میوه 

اگر به نوشیدنی میوه ای عالقه دارید و میخواهید اسموتی خوشمزه و پرکالری خریداری کنید، بهتر است در کار خود تجدید نظر 

سپس  نتیجه آن افزایش و. در صورتی که اسموتی، حاوی پروتئین یا سبزیجات نباشد تنها فروکتوز وارد بدن خود میکنید. کنید

 .افت قندخون و گرسنگی است

به عالوه معموال اسموتی های کم کالری باعث میشوند کالری که برای سیر شدن به آن نیاز دارید دریافت نکنید و میل بیشتری به 

 .خوردن داشته باشید

 الکل 

بدن ما گنجایش . غذا میشوداگر چه الکل یک غذا محسوب نمیشود اما بهتر است یادآوری کنیم که باعث افزایش شدید میل به 

فرایند حذف الکل از بدن باعث می شود به سرعت ذخیره گلیکوژن ( . بر خالف ظرفیت نامحدود ذخیره چربی)ذخیره الکل ندارد 

بیش از دو نوشیدنی در زنان و )تمام شود بنابراین هنگامی که الکل زیاد می نوشیم ( که عمدتا از کربوهیدرات ها به دست می آید)

 .، میل به مصرف کربوهیدرات پیدا می کنیم تا ذخیره گلیکوژن از دست رفته مان را جایگزین کنیم(ش از سه نوشیدنی در مردانبی

متاسفانه الکل قدرت تصمیم گیری را نیز دچار اشکال می کند و باعث می شود هنگام میل به کربوهیدرات، انتخاب درستی  

تعادل را در مصرف رعایت کنید و در صورتی . مصرف کنیم( اده، فرآوری شده و سرخ شدهس)نداشته باشیم و کربوهیدرات های بد 

که پس از مصرف خیلی میل به کربوهیدرات پیدا کردید، به دنبال کربوهیدرات های پیچیده و سالم مانند تخمه ها و مغزهای 

 .گیاهی باشید

 خرید فست فود 

و شکمی که با تالش زیاد صاف کرده اید را به همین صورت حفظ کنید، از خرید اگر می خواهید چربی که به زحمت آب کرده اید 
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این غذاهای بسیار فرآوری شده پر از نگهدارنده، چربیهای ترانس، نمک و شربت ذرت با . فست فود با خودرو صرف نظر کنید

 .فروکتوز باال هستند

در توانایی ارتباط معده با مغز میشود و از آنجا که احساس سیری  محتوای نگهدارنده ها و چربیهای ترانس این غذاها باعث اختالل

مربوط به هورمونهایی است که در مغز باید تولید شوند و با مصرف این غذاها تولید آنها دچار اشکال می شود، مغز توانایی تشخیص 

 .سیری را از دست میدهد بنابراین بیشتر از حد معمول میخوریم

اغلب هنگامی . ست فود که باعث احتباس آب و بی آب شدن بدن و نفخ میشود را نیز به آن اضافه کنیدمضرات نمک موجود در ف

 .که فکر میکنیم گرسنه هستیم در واقع بدنمان بی آب شده و نیاز به مایعات دارد

 غذاهایی که احتمال پرخوری آنها زیاد است

پرکالری واکنشی در مغز به همراه دارد که مشابه واکنش به مواد مصرف زیاد غذاهای . پرخوری منجر به پرخوری بیشتر می شود

 .و باعث تکرار رفتار و اعتیاد به خوردن می شود( احساس لذت)مخدر است 

 دونات 

اگر هر بار دونات ها و پیراشکی های خوش رنگ و لعابی که می بینید را بخواهید بخرید و بخورید، احتماال به قدری چاق می شوید 

 .ر می شوید به روش های الغری مختلف روی بیاوریدکه مجبو

دونات . همه دونات ها به شدت سرخ شده و پر از شکر هستند. هرگز به دونات جذب نشوید حتی اگر به نظرتان غذای سالمی باشد

 .کامال از شکر تهیه میشود و در بدن به قند تجزیه شده و باعث می شود انسولین بیشتری در بدن ترشح شود

نتیجه این است که افت قند . گامی انسولین بدن باال می رود، مقدار زیادی قند وارد سلولها میشود و قند خون پایین می آیدهن

 .خون شما را گرسنه تر می کند و باعث می شود به خوردن یک دونات اکتفا نکنید

 اگر هوس خوردن خوراکی دارید، دقیقا همان را بخورید

اهی که میل ساده به خوردن چیزی دارید، اگر خوراکی دیگری به جای آن بخورید میلتان به خوردن می تا کنون فکر کرده اید گ

 .تواند از کنترل خارج شود

اگر میل به چیزی دارید و سپس میخواهید این میل را با خوراکی دیگری سرکوب کنید، احتماال با خوردن خوراکی های دیگر 

به همین دلیل . ام به دنبال چیزی هستید که مشابه غذایی که ابتدا هوس کرده بودید باشددر نتیجه مد. میلتان برطرف نمیشود

 .معموال برای بلند مدت بهتر است سهم کوچکی از چیزی که دلتان میخواهد را بخورید تا از پرخوری جلوگیری کنید
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 سیب درختی
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  83: تاریخ

  برنامه ریزی برای مازاد صادرات سیب ضروری استبرنامه ریزی برای مازاد صادرات سیب ضروری است

این در سال جاری وضعیت تولید سیب درختی به حدی است که حتما باید مازاد : معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .محصول صادر شود

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد علی طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با 

حتما باید مازاد این در سال جاری وضعیت تولید سیب درختی به حدی است که : وضعیت تولید سیب درختی اظهار داشت

 .محصول صادر شود زیرا در صورت عدم برنامه ریزی مناسب برای صادرات این محصول ممکن است فاسد شوند

هزار تن از این محصول  877الی  77.میلیون تن است که بین  467میزان تولید سیب درختی در سال جاری باالی : وی افزود

و به همین خاطر بایستی مازاد مصرف آن را به بازارهای مصرفی از جمله روسیه صادر  امکان جذب در بازارهای داخلی را ندارد

 .کنیم

میلیون تن بوده و گفتنی است که تولید پرتغال  2درواقع به طور کلی امسال تولید مرکبات در سال پیش از : طهماسبی تصریح کرد

 .ر مقایسه با سال گذشته افزایش داشته استهزار تن د 77.بیش از دو میلیون و میزان تولید نارنگی بیش از 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  12: تاریخ

  کاهش قیمت، سیب زمینی کاران را از نفس انداختکاهش قیمت، سیب زمینی کاران را از نفس انداخت

سیب زمینی کاران در سال جاری به سبب کاهش بیش از پیش قیمت از نفس : رئیس هیات مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت

 .افتادند

، در خصوص جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران  رحیم نیازی رئیس هیات مدیره انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با 

خرید تضمینی محصول از سیب زمینی کاران در برخی استان ها همچون اصفهان و فارس انجام : تولید سیب زمینی اظهار داشت

 .شده اما به سبب آنکه قیمت تمام شده محصول از قیمت خرید تضمینی باالتر بوده کشاورزان در وضعیت بغرنجی قرار گرفته اند

هزار تن سیب زمینی از کشور صادر شده که نسبت  277در نه ماهه سال جاری بیش از : سیب زمینی گفت وی با اشاره به صادرات

به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است و حال الزم به ذکر است که امکان افزایش صادرات بیش از رقم فعلی 

 .به شرط پرداخت یارانه صادراتی به صادر کنندگان وجود دارد

متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته طی مصوبه ای قرار بود به ازای صادرات هر کیلو سیب : نیازی درادامه یادآور شد

تومان مشوق صادراتی به صادر کنندگان پرداخت کند که متاسفانه به علت محدودیت های موجود تاکنون این رقم  677زمینی 

 .ه سزایی در ضرر و زیان سیب زمینی کاران داشته استتخصیص داده نشده و همین امر تاثیر ب

در سال جاری عدم رعایت الگوی کشت در برخی استان ها، کمبود نقدینگی کشاورزان، : رئیس انجمن سیب زمینی کاران گفت

دست هم نبود حمایت های صادراتی، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و سوء استفاده دالالن در عرضه محصوالت همگی دست به 

 . داده به گونه ای که با کاهش بیش از پیش قیمت سیب زمینی کاران از نفس افتاده اند

تولیدکنندگان در سال زراعی آینده طی یک برنامه تحمیلی به اجبار میزان تولید خود را کاهش می دهند و : نیازی تصریح کرد

ندگان معترض خواهند شد و به همین خاطر بایستی برای حال با کاهش تولید و افزایش قیمت در سال زراعی آینده مصرف کن

 .تعادل در عرضه و تقاضا سطح کشت سیب زمینی توسط مسئوالن وزارت جهاد کنترل شود

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7286048%/ 
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 شیالت
 آیانا- 1931بهمن  12, دوشنبه

  کشف محموله خاویار قاچاق در ایست بازرسی کردکوی کشف محموله خاویار قاچاق در ایست بازرسی کردکوی 

 .گرم خاویار قاچاق کشف شد 277در عملیاتی توسط یگان حفاظت شیالت گلستان مقدار یک کیلو و 

کل و مأمورین ناجا در حین بازرسی از یک خودروی  به گزارش ایانا از گلستان، این مقدار خاویار با همکاری یگان حفاظت این اداره

در شهرستان کردکوی کشف و ضبط شد و پرونده محموله خاویار قاچاق جهت رسیدگی به مراجع قضایی شهرستانی ارجاع  سواری

همچنین در عملیاتی دیگر با تالش نیروهای یگان حفاظت شیالت گلستان یک فروند قایق موتوری غیرمجاز به همراه دو . شد

 .سرنشین در حوزه استحفاظی آشوراده کشف و ضبط شد

نیروهای یگان حفاظت طی یک مرحله گشت مشترک دریایی : فرمانده یگان حفاظت شیالت استان گلستان با اعالم این خبر گفت

در حوزه استحفاظی آشوراده، توسط دو فروند گلف دریابانی پایگاه آشوراده و دو فروند گلف یگان، یک قایق موتوری با دو سرنشین 

 .یادی غیرمجاز را شناسایی کردندغیرمجاز به همراه ادوات و آالت ص

زنی یک فروند قایق موتوری هشت قوه اسب بخار و مقدار یک کیلوگرم  در این مرحله از گشت: سرهنگ پاسدار غفار سعیدی افزود

 .در منطقه چاالشت کشف و ضبط شد( کلمه)ماهی استخوانی 

 .آنها ضبط و کشف و به پایگاه آشوراده انتقال داده شدبا اقدام نیروهای گشتی جهت توقیف قایق، کلیه آالت و ادوات صیادی 

متهم به همراه آالت و ادوات کشف شده پس از تشکیل پرونده قضایی جهت رسیدگی به مراجع : وی در پایان خاطرنشان کرد

 .اند قضایی شهرستان بندرترکمن معرفی و اعزام شده

رشته دام استخوانی بالصاحب را جهت پاکسازی  677وانستند تعداد زنی مأمورین گشت دریایی ت گفتنی است، در ادامه این گشت

 ./آوری کنند منطقه جمع

/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p70862-6ht ml. 
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 شیالت
 آیانا- 1931بهمن  11, یکشنبه

های زینتی ایران به زودی راهی اروپا های زینتی ایران به زودی راهی اروپا   ماهیماهی/ / های صادراتی ایران به آذربایجان و عراقهای صادراتی ایران به آذربایجان و عراق  صادرات ماهیصادرات ماهی

  شوند شوند   میمی

پذیری را بیشتر کرده و تولیدکننده  معتقد به وجود مافیا در بازارهای داخلی نیستیم، چرا که بازار آزاد همواره می تواند رقابت

 .د بودهمگام با علم روز مجبور به فعالیت خواه

وضعیت : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مسئول بهداشت شرکت ماهیران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

پرورش ماهیان زینتی رشد صعودی به خود گرفته است و تعداد زیادی از فعاالن حوزه کشاورزی در این عرصه مشغول به فعالیت 

صورت علمی متمرکز کرده و این صنعت در حال گذار از مرحله  های خود را به دهندگان فعالیت پرورشهای اخیر  هستند که در سال

 .سنتی به مدرن است

ترین سایت خاورمیانه از پیشگامان  اندازی بزرگ تحقیقاتی ماهیران افتخار دارد که با راه - شرکت پرورشی: بیوکی افزود هومن یزدان

 .های پرورش، تولید، واردات و صادرات ماهیان زینتی و ملزومات آکواریوم فعالیت کند مینهشمار رفته و در ز این صنعت به

 واردات خوب است

بر : وی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقد به وجود مافیای وارداتی ماهی و فلج کردن بازار داخلی هستید، خاطرنشان کرد

پذیری را بیشتر کرده و  تواند رقابت شده، معتقدیم که مافیایی در بازار داخلی وجود ندارد و بازار آزاد می خالف ادعای مطرح

سال گذشته  77اگر سیاست درهای بسته اتخاذ شود، چنانکه در . مجبور به فعالیت خواهد شدتولیدکننده همگام با علم روز 

 .چنین بود؛ تولیدکننده نیز به فکر ارتقاء سطح و توان خود نخواهد بود و کیفیت تولید تنزل خواهد یافت این

ها به خودکفایی رسیده و  تولید بسیاری از گونهاکنون که سیاست درهای باز تا حدودی وضع شده، ایران در : بیوکی ادامه داد یزدان

با وجود اینکه واردات این گونه آزاد است، اما کسی تمایل به واردات ندارد؛ چرا که از نظر کیفیت و قیمت، محصول داخلی بهتر 

 .است

صنعت را ورشکست خواهد مدت به نفع تولیدکننده باشد، اما در بلندمدت کل  سیاست درهای بسته شاید در کوتاه: وی تصریح کرد

 .سازد کرد و در ضمن زمینه را برای قاچاق فراهم می

 رابطه شیالت و سازمان دامپزشکی خوب است 

مسئول بهداشت شرکت ماهیران در پاسخ به این پرسش که عملکرد سازمان شیالت و دامپزشکی را در همکاری با تولیدکنندگان و 

های دامپزشکی و شیالت اخیراً از این شرکت بازدید کردند، یادآور  د که رؤسای سازمانکنید و چطور ش یکدیگر چگونه ارزیابی می

روزرسانی دارد  ها احتیاج به بازنگری و به در کل هر دو سازمان رابطه خوبی با این صنعت دارند، البته بسیاری قوانین آن سازمان: شد

 .ن و فعاالن این صنعت در بخش خصوصی هستنداندرکارا نظر ما بهترین مشاوران در این زمینه، دست که به

بازدید اخیر رئیس سازمان شیالت ایران و رئیس سازمان دامپزشکی کل کشور از مجموعه پرورشی و : بیوکی تأکید کرد یزدان

ری و فک تحقیقاتی ماهیران، نشانگر توجه و عالقه این دو سازمان به موضوع ماهیان زینتی است که بازدیدهای مکرر بعدی، هم

 .همکاری بیشتری را بین طرفین در پی خواهد داشت

 کند ماهیران به عراق و آذربایجان ماهی صادر می 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 دوم بهمناهم اخبار هفته 

 

181 
 

همواره نزدیک به سال نو افزایش تقاضا وجود دارد که شرکت : های پایانی سال اظهار داشت وی با اشاره به افزایش تقاضا در ماه

 .این نیاز را برطرف خواهد کردماهیران با توجه به ظرفیت باالی قرنطینه خود، 

روز  مجموعه ماهیران باعث شده تقاضا برای صادرات روزبه: بیوکی با اشاره به کیفیت تولید و قرنطینه در مجموعه خود گفت یزدان

ا و ه افزایش یابد و در زمان حاضر این شرکت توانسته ماهیان زینتی به آذربایجان و عراق صادر کند و با توجه به رفع تحریم

 ./ای کشور، در آینده نزدیک شاهد صادرات این نوع ماهیان به کشورهای اروپایی نیز خواهیم بود های منطقه موقعیت

/i t em/t i yoor-daamo/i r.i ana.www//:ht t p70007-6ht ml. 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 193۱بهمن  80: تاریخ

  آال سایه انداختآال سایه انداخت  بی مهری واردات تیالپیا بر سر تولیدکنندگان قزلبی مهری واردات تیالپیا بر سر تولیدکنندگان قزل

کیفیت ماهیان تیالپیا منجر به کاهش قیمت  رویه و بی افزایش حجم واردات بی: مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت

 .های اخیر شده است  آال در هفته قزل

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

دالیل کاهش ترین  کیفیت ماهیان تیالپیا از مهم رویه و بی افزایش حجم واردات بی: آال اظهار داشت خصوص کاهش قیمت قزل

 .آال در هفته اخیر است قیمت قزل

آال تأثیر مستقیمی بر تولید دارد زیرا این امر عالوه بر عدم رقابت تولیدکنندگان در بازار موجب به  کاهش قیمت قزل: وی افزود

 .خطر افتادن اقتصاد مولد و پایدار خواهد شد

ت شیالتی را همانند سایر محصوالت کشاورزی با اعمال تعرفه بنده معتقدم مسئوالن امر باید محصوال: قاسمی در ادامه گفت

 .وارداتی حمایت کنند

در واقع بیشترین حجم ماهیان تیالپیا از کشور چین با تعرفه چهار درصدی : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان یادآور شد

شود و از همین رو الزم است که مسئوالن  ن صادر میدرصدی به چی 68وارد شده این در حالی است که میگوی ایرانی با تعرفه 

وزارت جهاد کشاورزی تعرفه واردات این ماهیان که ارزش غذایی چندانی ندارد را افزایش دهند یا به عبارتی تعرفه صادرات میگو را 

 .کاهش دهند

ه همین خاطر بایستی این امر در اختیار تواند تنظیم بازار را به درستی انجام دهد و ب گفتنی است که وزارت جهاد کشاورزی نمی

 .وزارت بازرگانی قرار گیرد

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p720.06.%/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5476716/%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

ht ml.mat boat/f a/i r.i cci ma//:ht t p                                                                                                                             4931 دوم بهمناهم اخبار هفته 

 

186 
 

 (نیشکر/ چغندر )شکر 
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 شیر و فراوردهها
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 صادرات و واردات
  - 31/11/12فارس

  سازمان استاندارد پاسخگو باشدسازمان استاندارد پاسخگو باشد/ / حذف استانداردهای اجباری صادرات عسل را کاهش دادحذف استانداردهای اجباری صادرات عسل را کاهش داد

با برداشتن استاندارد : مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور با بیان اینکه امسال صادرات عسل کاهش یافته است، گفت

 .فاقد استاندارد به کشور برگشت های صادراتی اجباری عسل محموله

در مورد علت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران در گفت

داشته است و دلیل آن تبدیل صادرات عسل نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری : کاهش صادرات عسل، اظهار داشت

 .استاندارد عسل از اجباری به تشویقی است

داشتن یا نداشتن استاندارد برای محصول اجباری نیست و در صورت تخلف در محصول  با تشویقی شدن استاندارد، :افزود وی

 .شود تولیدی با جریمه اندک موضوع رفع می

هم  شناخته شده ها تعدادی برند ها با برندهای مختلف که در میان آن کتیک سری شر دو سال قبل :رئیسی سرحدی اظهار داشت

فاقد استاندارد بود و سعی کردند تا با تحت فشار قرار دادن سازمان استاندارد کشور، استاندارد  شان های تولیدی عسل وجود داشت

کشاورزی، انجمن علمی زنبور عسل و اتحادیه  معاونت امور دام وزارت جهاد اجباری عسل را بردارند که در آن زمان با همکاری

 .مرکزی زنبورداران ایران جلوی این اقدام گرفته شد

وی در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش صادرات عسل به ترکیه که یکی از مشتریان عمده عسل ایران بوده است، چیست، بیان 

های صادراتی به ترکیه برگشت  ه است و به همین دلیل محمولههای فاقد استاندارد بود به ترکیه عسل های صادراتی عسل :داشت

 .خورده است، چرا که مشتریان خارجی برای سالمت مردمشان ارزش قائل هستند

های صادراتی ایران اجازه واردات عسل  کشور ترکیه پس از آزمایش بر روی عسل :مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران تصریح کرد

ها فاقد استاندارد الزم برای مصرف در ایران است و پس از مرجوع شدن به  نداد و حتی اعالم کرد که این عسلایران به کشورش را 

 .ایران باید معدوم شود

کنند با  خود را صادر می های فاقد استاندارد کنندگانی که عسل تولید  :بیان داشت اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور مدیرعامل

ای شدن استاندارد شدند و سازمان استاندارد هم استاندارد  استاندارد از این سازمان خواستار محلی و منطقه اعمال فشار به سازمان

 .اجباری عسل را به استاندارد تشویقی تغییر داد

و با فرموله شده است ساز و  شود، بلکه بخش اعظمی از آن، عسل دست در طبیعت درست نمیغیر استاندارد   عسل: وی افزود

 .کنند ها را تولید می شکستن فضای مولکولی این عسل

هایی است که زنبور در تولیدشان نقشی نداشته بلکه  های فرموله، عسلی عسل: مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور گفت

به مخلوط گلوکز و  قابلیت مصرف است با افزودن اسید کنند و برای اینکه نشان بدهند عسل دارای گلوکز را با اسانس مخلوط می

  .کنند اسانس و درصد کمی عسل آن را مشتری پسند می

وقتی صادرات عسل خارج از اتحادیه و توسط دالل و واسطه انجام شود قاعدتا چنین اتفاقاتی هم دور از انتظار : رئیسی تصریح کرد

 .نیست

هزار تومان در بازار  67هد عرضه عسل با قیمت هر کیلو اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور با بیان اینکه در حال حاضر شا مدیرعامل

 .کنند های فرموله شده عسل را تهیه می ها زنبوردار نیستند و به روش کنندگان این گونه عسل تولید: ها هستیم، گفت و فروشگاه

http://www.farsnews.com/
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 های فرموله به فروشندگان درصدی تولیدکنندگان عسل 82پرداخت سود * 

درصدی  7.ها عرضه کننده محصوالت شان سودهای  های غیر استاندارد به فروشگاه دگان این عسلکنن وی با بیان اینکه تولید

 .شود به فروش نرسد همین موضوع باعث شده تا عسلی که به صورت کامال طبیعی تولید می: کنند، تصریح کرد پرداخت می

ها فضا را برای تولید محصول ناسالم باز  ف فروشگاهدرخواست سود باال از طر: مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران بیان داشت

کنندگان  ها برای تولید درصدی به فروشگاه 7.یا  77گیرد، در حالی که پرداخت سود  کرده و متاسفانه تولید سفارشی صورت می

 .پذیر نیست محصول سالم اصال امکان

هزار تومان  20عسل طبیعی و استاندارد در سال جاری قیمت تمام شده هر کیلو : رئیس اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور گفت

 .است

ها  شود شک کنند و مصرف این گونه عسل باید به عسلی که با قیمت پایین عرضه می های تولید مردم با توجه به هزینه: وی گفت

 .اندازد سالمت جامعه را به خطر می

های ارزان بدون استاندارد به  این در حالی است که عسل: ، افزودهای دنیا است رئیسی با بیان اینکه عسل ایران جزء بهترین عسل

 .شود کشورهایی مثل افغانستان صادر می

شود که مانند ایران دارای انواع مختلف گیاهان دارویی  عسل دارای مزیت رقابتی است و کمتر کشوری پیدا می: وی بیان داشت

 .برای تولید این محصول باشد

 عسل بازگرداننده شوداستاندارد اجباری * 

با جهان در حال تعامل است و متقاضیان جدیدی برای محصوالت کشاورزی ایران وجود  در شرایطی که ایران: رئیسی تصریح کرد

 .دارد، استاندارد عسل باید سریعا به استاندارد اولیه برگردد و ابزار کنترل آن را به اتحادیه بدهند

کننده عسل فاقد استاندارد، شود، و باید پاسخ  های تولید اندارد کشور باید تسلیم تعدادی از شرکتوی با بیان اینکه چرا سازمان است

 .این سازمان باید سالمت مردم و منافع ملی کشور را در نظر بگیرد: دهد که چه توجیهی برای کاهش استاندارد عسل دارد، گفت

کننده عسل به خطر افتاده است، بلکه سالمت و منافع  هزار تولید 07افع با برداشتن استاندارد عسل نه تنها من: رئیسی تصریح کرد

 .ملی هم دچار خطر شده است

نباید اجازه صادرات : درصد کاهش یافته است، گفت 87وی با اشاره به اینکه صادرات عسل ایران در سال جاری نسبت به سال قبل 

شود و با توجه به اینکه موم  طبیعت استفاده می هایی است که در شک ها منشاء تجمع آفت عسل با موم داده شود، چرا که موم

کنندگان  کند و همچنین تولید هایی را که در هوا وجود دارد را به خود جذب می کش ای چرب و جاذب است تمام آفت ماده

 .ن خودداری کنندکنند، بنابراین مردم باید از مصرف آ غیراستاندارد عسل برای تولید موم از پارافین استفاده می

اکنون در دست سوداگران است و به علت تغییر استاندارد اجباری  بازار عسل هم: مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران تصریح کرد

 .به تشویقی، قانون هم به آنان کاری ندارد

شفا نیست،  اند، عسل نه تنها رفتهپیش گ عسل برای تولید عسل کنندگان ای که برخی به اصطالح تولید با شیوه: رئیسی بیان داشت

 .اندازد بلکه مرض و درد است و مصرف آن جان مردم را به خطر می

ها به علت سود کمی که از آن  کنندگان داخلی توسط فروشگاه در حال حاضر محصول با کیفیت و با استاندارد تولید: وی بیان داشت

 .شود کنند، خریداری نمی حاصل می
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 78کاهش چشم گیری داشته و از  84مطابق آمار گمرک صادرات عسل در سال جاری نسبت به سال : دافزای این گزارش می

 .میلیون دالر کاهش یافته است 7میلیون دالر به 
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 صادرات و واردات
 - 31/11/11فارس

  ماه با وجود کم آبیماه با وجود کم آبی  4242میلیون دالر هندوانه و خربزه در میلیون دالر هندوانه و خربزه در   417417صادرات صادرات 

 .میلیون دالر هندوانه و خربزه صادر شده، در حالی که کم آبی وجود داشته است 620ماه امسال بالغ بر  67براساس آمارها طی 

 620ماه امسال، بالغ بر  67، بر اساس گزارش گمرک از حجم تجارت خارجی در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دالر هندوانه تازه، خربزه و همانند آن و پاپایا تازه از ایران به کشورهای دیگر صادر شده است 427هزار و  487میلیون و 

دالر سهم خربزه و  20هزار و  777میلیون و  77دالر سهم هندوانه و  707هزار و  64میلیون و  677لغ بر از این میزان صادرات با

 .هزار دالر پاپایای تازه است 2همانند آن و 

 .ماه سال جاری صادر شده است 67هزار تن از این محصوالت طی  77.در مجموع بیش از 

هزار تن از این محصوالت به دیگر  848دالر با وزنی بالغ  828هزار و  407میلیون و  .74به گزارش فارس، سال گذشته نیز 

  .کشورها صادر شده است
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 صادرات و واردات
 - 31/11/11فارس

ها ها   فتوایی درباره حالل یا حرام بودن آنزیمفتوایی درباره حالل یا حرام بودن آنزیم/ / های غذایی با نظارت وزارت بهداشتهای غذایی با نظارت وزارت بهداشت  واردات افزودنیواردات افزودنی

  نداریمنداریم

شود،  ها با نظارت وزارت بهداشت وارد می های صنایع غذایی با بیان اینکه مواد اولیه صنایع غذایی و آنزیم رئیس انجمن افزودنی

 .شود مکروهند های وارداتی صادر نشده است، هر چند گاهی گفته می حالل بودن آنزیم فتوای مشخصی درباره حرام یا: گفت

های مطرح شده مبنی بر استفاده از مواد اولیه و  در مورد بحث خبرگزاری فارسو گو با خبرنگار اقتصادی   پرویز جهانگیری در گفت

دهد و  ها انجام می وزارت بهداشت کنترل الزم را بر واردات این آنزیم: ی حرام در صنایع غذایی، اظهار داشتهای با منشأ حیوان آنزیم

 .گیرد مگر اینکه کاالیی به صورت قاچاق وارد کشور شود بدون مجوز این وزارتخانه، واردات این نوع محصوالت صورت نمی

واردات مواد : گیرد، گفت های رسمی صورت نمی حیوانی حرام از طریق کانال وی با بیان اینکه واردات مواد اولیه غذایی با منشأ

 .گیرد که ذبح حیوان در آنجا تحت نظارت و به صورت شرعی صورت گرفته باشد غذایی با برند حالل و از کشورهایی صورت می

این : گفت  شود، واردات تأمین میدرصد ژالتین مورد نیاز در صنعت غذای کشور از طریق  7.جهانگیری با بیان اینکه حدود 

 .شود از پاکستان، کشورهای اروپایی و کشورهای اسالمی به ایران وارد می  محصول عمدتاً

شوند و  ها اکثراً از کشت میکروب تولید می آنزیم: های وارداتی به کشور مشکلی ندارند، اظهار داشت وی همچنین با بیان اینکه آنزیم

 .گیرد که ممکن است منشأ حیوانی و یا میکروبی داشته باشند برای تولید آنزیم صورت می ها در واقع یکسری واکنش

این کار تا کنون انجام نشده و   :گیرد؟ تصریح کرد ها نیز مورد بررسی قرار می وی در پاسخ به این سوال که آیا منشأ حیوانی آنزیم

 .سال زمان نیاز است 7یک تا  مشکل خاصی نیز وجود ندارد اما برای بررسی عمیق این موضوع

ها ارائه نشده است، هر  فتوای مشخصی در مورد حرام یا حالل بودن این آنزیم :های صنایع غذایی ادامه داد رئیس انجمن افزودنی

 .شود که مکروه هستند چند گاهی گفته می

حیوانی خوکی صرفه   کشت آنزیم با منشأ: فت، گ شود های غذایی از منشأ خوکی استفاده نمی وی با بیان اینکه در تولید آنزیم

 .شود اقتصادی ندارد و بیشتر با کشت میکروب تولید می
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 صادرات و واردات  
 - 31/11/19فارس

  هزار تن فرآورده خام دامی از استان تهرانهزار تن فرآورده خام دامی از استان تهران  0000صادرات صادرات 

های خام دامی از این استان  هزار تن انواع فرآورده 77بیش از  82ماهه نخست سال  67در : مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت

 .به کشورهای مقصد صادر شده است

 77بیش از  82ماهه نخست سال  67 در: نژاد گفت به نقل از سازمان دامپزشکی کشور علی اصغر برائی خبرگزاری فارسبه گزارش 

مرغ خوراکی، گوشت مرغ منجمد، پا و پنجه مرغ، دنبه گوسفندی با نظارت وگواهی  های خام دامی شامل تخم  هزار تن انواع فراورده

 .شده است قصد صادربهداشتی اداره کل دامپزشکی استان تهران به کشورهای م

 .هزار تن تخم مرغ خوراکی به کشور عراق صادر شده است 8همچنین در این مدت بیش از : وی افزود

 .دهد درصد رشد نشان می 64، 84این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال : وی افزود

هزار تن پا و پنجه مرغ به کشور ویتنام  67ش از هزار تن گوشت مرغ منجمد به کشور عراق و بی 6764مقدار : نژاد بیان داشت برائی

 .هزار تن دنبه گوسفندی منجمد به کشور عراق صادر شده است 66.و 

نظارت دقیق و مستمر و همچنین انجام آزمایش مربوطه در  تمامی اقالم صادر شده با: مدیرکل دامپزشکی استان تهران تصریح کرد

 .هترین زمان در انجام مراحل اداری انجام می پذیرد ان تهران و کوتاآزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی است
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 صادرات و واردات
 - 31/11/12فارس

  شدشدواردات گندم ممنوع واردات گندم ممنوع 

را ممنوع و واردات این محصول را  87وزیر جهاد کشاورزی با توجه به برنامه خودکفایی تولید گندم، واردات این محصول در سال 

 .برای کارخانجات آرد و گندم دوروم مشروط کرد

جتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در پاریس اعالم کرد، هفته گذشته محمود ح خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .ایران قصد دارد تا با افزایش میزان تولید گندم در این محصول استراتژیک کشاورزی به خودکفایی برسد

 میلیون تن کاهش یافته و با توجه به 667به  82واردات گندم در سال : وی همچنین در مجمع تجاری ایران و فرانسه بیان داشت

 .برنامه تولید این محصول امیدواریم تا سال آینده در این محصول به خودکفایی برسیم

میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان  8و نیم تن گندم در کشور تولید شد و بیش از  66امسال  :براساس این گزارش

 .خریداری شده است

زاده  ای به محمدرضا نعمت وزیر جهاد کشاورزی در نامه 87گندم در سال در راستای خودکفایی در تولید : افزاید این گزارش می

از  نیازی به واردات گندم نیست و از انجام ثبت سفارش جدید برای واردات گندم 87و معدن اعالم کرده است که سال  وزیر صنعت

 .این تاریخ برای گندم جلوگیری شود

ترتیبی که شورای اقتصاد  توانند به ایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند میه وی همچنین به وزیر صنعت اعالم کرده است واحد

 .مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند دارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری نمایند و چنانچه عالقه مقرر می

هایی که بین این دو وزیر انجام شده است واردات  نگاری براساس مذاکرات وزاری کشاورزی و صنعت و نامه: افزاید این گزارش می

 .گندم در سال آینده به صورت مشروط ممنوع است

همچنین زمان تمامی ثبت سفارش کاالهای اساسی از جمله گندم، برنج، روغن خام و شکرخام به مدت سه ماه و حداکثر برای 

 .مدت یک ماه قابل تمدید است

 »زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است که اد کشاورزی به محمدرضا نعمتدر نامه محمود حجتی وزیر جه

 .باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید نیازی به واردات گندم نمی 6487ــ در سال  6

دارد، از شرکت بازرگانی دولتی  شورای اقتصاد مقرر میترتیبی که  توانند به هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می ــ واحد 7

 .مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند ایران خریداری نمایند و چنانچه عالقه

 :توانند شرط صادرات می ــ کارخانجات آرد به 4

 (در قالب ورود موقت)الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند 

 .گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نمایدالتفاوت خرید  ب ــ دولت مابه

گندم، برنج، )لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کاالهای اساسی  .826867مورخ  777677668ضمناً پیرو نامه شماره 

 .شدبا مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید با( شکر خام و روغن خام
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  83: تاریخ

  بینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دامبینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دام  پیشپیش

بینی شده که صادرات خوراک دام و طیور در سال به  در برنامه ششم توسعه پیش: گفت رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور

 .یک میلیون تن برسد

 ،خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران در گفتگو با 

دولت برای صادرات خوراک دام و طیور به سبب استفاده از ارز مبادالتی : در خصوص صادرات خوراک دام و طیور اظهار داشت

ها ابالغ کرده این در حالی است که  ای به گمرک استان تعرفه صادراتی وضع کرده و در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی نامه

های  ای وضع نکرده بلکه مشوق نی که نهادهای آن با ارز مبادالتی وارد شده نه تنها تعرفهبرای صادرات محصوالت پروتئینی و لب

 .کند صادراتی به صادرکنندگان پرداخت می

کشور دنیا صادر  66هزار تن خوراک دام و طیور به  777از ابتدای سال تاکنون : وی با اشاره به صادرات خوراک دام و طیور گفت

 .شده است

بینی شده که صادرات خوراک دام و طیور در سال به یک میلیون تن برسد  در برنامه ششم توسعه پیش: امه یادآور شدقدیری در اد

گذاران اقتصادی به این موضوعات توجه داشته باشند تا صادرات به کشورهای  گیری و سیاست و تنها الزم است که مراجع تصمیم

 .منطقه و بازارهای سنتی افزایش یابد

بعد از اجرای برجام اهمیت موضوع دیپلماسی : هزار تنی خوراک دام و طیور با الجزایر اظهار داشت 77اشاره به انعقاد قرارداد وی با 

اقتصادی دولت در افزایش تعامالت و صادرات بازارهای هدف و کاهش قیمت تمام شده تأثیر بسزایی داشته به طوری که بعد از 

 .هزار تنی صادرات انعقاد شده است 77رداد سفر رئیس جمهور به الجزایر قرا

کند و حال  درصد صادرات غیرنفتی کشور را تأمین می 77کشاورزی صنعتی است که : رئیس انجمن صنایع خوراک دام تصریح کرد

 .درصد از این سهم مربوط به صادرات خوراک دام و طیور است 77الی  67الزم به ذکر است که 

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7208887D%/8%BE 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  11: تاریخ

  واردات گوشت قرمز از روسیهواردات گوشت قرمز از روسیه

گوشت قرمز را بر اساس شرایط کشورهای واجد سازمان دامپزشکی پروتکل های واردات : مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت

 .شرایط به ایران منعقد می کند

، در خصوص واردات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلیرضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفتگو با 

هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود و این درحالی است که مصرف  877حاضر حدود در حال :گوشت قرمز اظهار داشت

کیلوگرم بایستی مابقی نیاز خود را از طریق  6767گوشت در کشور باالی یک میلیون تن و حال به سبب حفظ سرانه مصرف 

ر اساس شرایط کشورهای واجد شرایط به ایران واردات تامین کنیم و حال سازمان دامپزشکی پروتکل های واردات گوشت قرمز را ب

  .منعقد می کند که در این میان ممکن است روسیه شرایط واردات گوشت قرمز را دارا باشد

هزار راس دام سنگین به کشور  07ساالنه حدود یک میلیون راس دام سبک به کشورهای عربی و : وی با اشاره به صادرات دام گفت

الزم به ذکر ست که در دوسال اخیر مجوز صادرات دام به صادرکنندگان داده شده تا با صادرات رسمی دام عراق صادر می شود و 

 .عالوه بر امکان نظارت و حفظ بازارهای صادراتی جلوی قاچاق این امر گرفته شود

در تولید گوشت قرمز مستلزم  خودکفایی: مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه خودکفایی در تولید گوشت قرمز افزود

تامین منابع پایه برای استفاده از ظرفیت صنعت دامپروری کشور است زیرا منابع پایه تولید در کشور وجود دارد اما به سبب آنکه 

 حمایت های کافی از سوی دولت وجود دارد این امر تاکنون محقق نشده است و ازطرفی الزم است ظرفیت تامین خوراک دام را در

 .کشور افزایش دهیم

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7287777%/ 
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 صنایع غذایی
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 عسل
  - 31/11/12فارس

  پاسخگو باشدپاسخگو باشدسازمان استاندارد سازمان استاندارد / / حذف استانداردهای اجباری صادرات عسل را کاهش دادحذف استانداردهای اجباری صادرات عسل را کاهش داد

با برداشتن استاندارد : مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور با بیان اینکه امسال صادرات عسل کاهش یافته است، گفت

 .های صادراتی فاقد استاندارد به کشور برگشت اجباری عسل محموله

در مورد علت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران ایران در گفت

صادرات عسل نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و دلیل آن تبدیل : کاهش صادرات عسل، اظهار داشت

 .عسل از اجباری به تشویقی است استاندارد

داشتن یا نداشتن استاندارد برای محصول اجباری نیست و در صورت تخلف در محصول  با تشویقی شدن استاندارد، :افزود وی

 .شود تولیدی با جریمه اندک موضوع رفع می

هم  شناخته شده ها تعدادی برند نها با برندهای مختلف که در میان آ یک سری شرکت دو سال قبل :رئیسی سرحدی اظهار داشت

فاقد استاندارد بود و سعی کردند تا با تحت فشار قرار دادن سازمان استاندارد کشور، استاندارد  شان های تولیدی عسل وجود داشت

حادیه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، انجمن علمی زنبور عسل و ات اجباری عسل را بردارند که در آن زمان با همکاری

 .مرکزی زنبورداران ایران جلوی این اقدام گرفته شد

وی در پاسخ به این سوال که دلیل کاهش صادرات عسل به ترکیه که یکی از مشتریان عمده عسل ایران بوده است، چیست، بیان 

راتی به ترکیه برگشت های صاد های فاقد استاندارد بوده است و به همین دلیل محموله به ترکیه عسل های صادراتی عسل :داشت

 .خورده است، چرا که مشتریان خارجی برای سالمت مردمشان ارزش قائل هستند

های صادراتی ایران اجازه واردات عسل  کشور ترکیه پس از آزمایش بر روی عسل :مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران تصریح کرد

فاقد استاندارد الزم برای مصرف در ایران است و پس از مرجوع شدن به ها  ایران به کشورش را نداد و حتی اعالم کرد که این عسل

 .ایران باید معدوم شود

کنند با  خود را صادر می های فاقد استاندارد کنندگانی که عسل تولید  :بیان داشت اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور مدیرعامل

ای شدن استاندارد شدند و سازمان استاندارد هم استاندارد  لی و منطقهاعمال فشار به سازمان استاندارد از این سازمان خواستار مح

 .اجباری عسل را به استاندارد تشویقی تغییر داد

و با فرموله شده است ساز و  شود، بلکه بخش اعظمی از آن، عسل دست در طبیعت درست نمیغیر استاندارد   عسل: وی افزود

 .کنند می ها را تولید شکستن فضای مولکولی این عسل

هایی است که زنبور در تولیدشان نقشی نداشته بلکه  های فرموله، عسلی عسل: مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور گفت

قابلیت مصرف است با افزودن اسید به مخلوط گلوکز و  کنند و برای اینکه نشان بدهند عسل دارای گلوکز را با اسانس مخلوط می

  .کنند آن را مشتری پسند می اسانس و درصد کمی عسل

وقتی صادرات عسل خارج از اتحادیه و توسط دالل و واسطه انجام شود قاعدتا چنین اتفاقاتی هم دور از انتظار : رئیسی تصریح کرد

 .نیست

مان در بازار هزار تو 67اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور با بیان اینکه در حال حاضر شاهد عرضه عسل با قیمت هر کیلو  مدیرعامل

 .کنند های فرموله شده عسل را تهیه می ها زنبوردار نیستند و به روش کنندگان این گونه عسل تولید: ها هستیم، گفت و فروشگاه

http://www.farsnews.com/
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 های فرموله به فروشندگان درصدی تولیدکنندگان عسل 82پرداخت سود * 

درصدی  7.ها عرضه کننده محصوالت شان سودهای  گاههای غیر استاندارد به فروش کنندگان این عسل وی با بیان اینکه تولید

 .شود به فروش نرسد همین موضوع باعث شده تا عسلی که به صورت کامال طبیعی تولید می: کنند، تصریح کرد پرداخت می

اسالم باز ها فضا را برای تولید محصول ن درخواست سود باال از طرف فروشگاه: مدیرعامل اتحادیه مرکزی زنبورداران بیان داشت

کنندگان  ها برای تولید درصدی به فروشگاه 7.یا  77گیرد، در حالی که پرداخت سود  کرده و متاسفانه تولید سفارشی صورت می

 .پذیر نیست محصول سالم اصال امکان

زار تومان ه 20قیمت تمام شده هر کیلو عسل طبیعی و استاندارد در سال جاری : رئیس اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور گفت

 .است

ها  شود شک کنند و مصرف این گونه عسل باید به عسلی که با قیمت پایین عرضه می های تولید مردم با توجه به هزینه: وی گفت

 .اندازد سالمت جامعه را به خطر می

زان بدون استاندارد به های ار این در حالی است که عسل: های دنیا است، افزود رئیسی با بیان اینکه عسل ایران جزء بهترین عسل

 .شود کشورهایی مثل افغانستان صادر می

شود که مانند ایران دارای انواع مختلف گیاهان دارویی  عسل دارای مزیت رقابتی است و کمتر کشوری پیدا می: وی بیان داشت

 .برای تولید این محصول باشد

 استاندارد اجباری عسل بازگرداننده شود* 

با جهان در حال تعامل است و متقاضیان جدیدی برای محصوالت کشاورزی ایران وجود  شرایطی که ایراندر : رئیسی تصریح کرد

 .دارد، استاندارد عسل باید سریعا به استاندارد اولیه برگردد و ابزار کنترل آن را به اتحادیه بدهند

کننده عسل فاقد استاندارد، شود، و باید پاسخ  ی تولیدها وی با بیان اینکه چرا سازمان استاندارد کشور باید تسلیم تعدادی از شرکت

 .این سازمان باید سالمت مردم و منافع ملی کشور را در نظر بگیرد: دهد که چه توجیهی برای کاهش استاندارد عسل دارد، گفت

ه است، بلکه سالمت و منافع کننده عسل به خطر افتاد هزار تولید 07با برداشتن استاندارد عسل نه تنها منافع : رئیسی تصریح کرد

 .ملی هم دچار خطر شده است

نباید اجازه صادرات : درصد کاهش یافته است، گفت 87وی با اشاره به اینکه صادرات عسل ایران در سال جاری نسبت به سال قبل 

با توجه به اینکه موم شود و  طبیعت استفاده می هایی است که در کش ها منشاء تجمع آفت عسل با موم داده شود، چرا که موم

کنندگان  کند و همچنین تولید هایی را که در هوا وجود دارد را به خود جذب می کش ای چرب و جاذب است تمام آفت ماده

 .کنند، بنابراین مردم باید از مصرف آن خودداری کنند غیراستاندارد عسل برای تولید موم از پارافین استفاده می

اکنون در دست سوداگران است و به علت تغییر استاندارد اجباری  بازار عسل هم: نبورداران تصریح کردمدیرعامل اتحادیه مرکزی ز

 .به تشویقی، قانون هم به آنان کاری ندارد

شفا نیست،  اند، عسل نه تنها پیش گرفته عسل برای تولید عسل کنندگان ای که برخی به اصطالح تولید با شیوه: رئیسی بیان داشت

 .اندازد و درد است و مصرف آن جان مردم را به خطر می بلکه مرض

ها به علت سود کمی که از آن  کنندگان داخلی توسط فروشگاه در حال حاضر محصول با کیفیت و با استاندارد تولید: وی بیان داشت

 .شود کنند، خریداری نمی حاصل می
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 78کاهش چشم گیری داشته و از  84ی نسبت به سال مطابق آمار گمرک صادرات عسل در سال جار: افزاید این گزارش می

 .میلیون دالر کاهش یافته است 7میلیون دالر به 
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 عسل
 آیانا- 1931بهمن  11, یکشنبه

  تعیین مناطق خیلی مستعد جهت کوچ زنبورهای عسل برای نخستین بار در کشور تعیین مناطق خیلی مستعد جهت کوچ زنبورهای عسل برای نخستین بار در کشور 

برای نخستین بار در کشور، مناطق خیلی مستعد جهت کوچ کندوهای های زنبور عسل از سوی اداره هواشناسی کشاورزی سازمان 

 .هواشناسی کشور تعیین شد

ناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور، در راستای بکار گیری داده ها و اطالعات هواشناسی و کمک به گزارش ایانا، اداره هواش

به کاربران بخش کشاورزی ، برای نخستین بار در کشور اقدام به تعیین مناطق خیلی مستعد جهت کوچ کندوهای های زنبور عسل 

 .کرد

بور داران عزیز می توانند با مشاهده نقشه های هر ماه و استعالم از در این نقشه ها که در مقیاس شهرستانی تهیه شده است، زن

 .مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان اقدام به کوچ کنند

 .در این نقشه ها رنگ سبز نشان دهنده مناطق مستعد و رنگ سفید نشان دهنده مناطق غیر مستعد جهت کوچ است

 ./تماس حاصل کنند 707777..776و یا شماره تلفن  Agro.irimo.ir کاربران جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت

/i t em/j angal omar at e/i r.i ana.www//:ht t p700.8-6ht ml. 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا-1931بهمن  11, یکشنبه

تکنولوژی فرآوری گیاهان دارویی، متعلق به نیم تکنولوژی فرآوری گیاهان دارویی، متعلق به نیم / / شده از کشورشده از کشور  صادرات صفر گیاهان دارویی فرآوریصادرات صفر گیاهان دارویی فرآوری

  قرن پیش قرن پیش 

توان  تکنولوژی نمیسال پیش به یادگار مانده است و با چنین  77های موجود در کشور برای فرآوری گیاهان دارویی از  تکنولوژی

 .توقع تولید و رقابت با سایر کشورها را داشته باشیم

با تأکید بر اینکه صادرات گیاهان ( ایانا)رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شود، گالب و  شده گیاهان دارویی که صادر می رآوریدر حال حاضر تنها محصول ف: شده در کشور وجود ندارد، گفت دارویی فرآوری

 .شده را صفر در نظر گرفت توان میزان صادرات گیاهان دارویی فرآوری کمی اسانس است که بدون در نظر گرفتن آن می

ی که بتوان بر متأسفانه اختالف زیادی در زمینه فرآوری با سایر کشورها داریم و نحوه استخراج استاندارد: محمدباقر رضایی افزود

 .آن تکیه کرد تا محصول یکنواخت تولید کنیم، وجود ندارد

دلیل وجود تفاوت میان محصول در دو سال  حتی اگر بتوانیم در سال نخست جذب مشتری داشته باشیم، به: وی خاطرنشان کرد

 .اخت برای صادرات استپیاپی بازار را از دست خواهیم داد، چون آنچه در این بازار مهم است، تولید عصاره یکنو

: ای گیاهان دارویی از کشور، حجم صادرات را نسبت به تولید، صفر عنوان کرد و ادامه داد رضایی با اظهار تأسف از خروج فله

سال پیش و از کشورهای بلغارستان، ترکیه و آلمان هستند و در حال حاضر تکنولوژی  77های موجود در کشور متعلق به  تکنولوژی

 .ای برای تولید اسانس نداریم پیشرفته

شود که آن نیز از استاندارد الزم برخوردار  صنعتی محسوب می گیری مورد استفاده در کشور نیز نیمه روش عرق: وی تصریح کرد

 .نیست

ن آنچه که برای مشتری خارجی نخستین اولویت را دارد، تأمین محصول با هما: رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران یادآور شد

تواند چنین تعهدی را بدهد که قادر به تولید همان محصول با همان  کس نمی کیفیت برای سال بعد نیز هست، اما در کشور ما هیچ

 .کیفیت برای سال آینده نیز هست

: ، تأکید کردها هستیم روزرسانی تکنولوژی و بازنگری در سیستم استخراج و فرآوری و استانداردسازی رضایی با بیان اینکه نیازمند به

کند و میزان ماده مؤثری مورد نیاز از آن استخراج  گیاه دارویی در شرایط اکولوژیک مناسب و طبیعی خود است که رشد می

پذیر نیست و باید پایش زراعی گیاهان دارویی را در کشور  اش در اراضی مختلف امکان ای و توسعه شود و انتقال آن به هر منطقه می

 .داشته باشیم

گونه بوده است و هنوز نیز بر سر حرف  77سال گذشته حرف ما زراعت سالم گیاهان دارویی با اولویت  67در : ی اظهار داشتو 

 .خود هستیم، هرچند حرف ما به جایی نرسیده است

: استفاده کنند، گفترضایی با بیان اینکه کشورهای اروپایی قابلیت کشت گیاهان دارویی را ندارند و مجبور هستند از بازار کشور ما 

تر صورت خواهد گرفت نیازمند عزم  برقراری ارتباطات با سایر کشورها و استفاده از تکنولوژی آنها که با برداشته شدن تحریم راحت

 .ملی است
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برای : های سایر کشورها برای خرید برخی محصوالت گیاهی، تولید آنها در کشور و فرآوری آنها افزود وی با اشاره به درخواست

ها  داشتن عملکردی مناسب باید روی چند محصول خاص متمرکز شویم و ستاد تشکیل دهیم، نه آنکه بخواهیم در همه عرصه

 .حضور پیدا کنیم و در آخر نیز به هیچ برسیم

شدن بر این در صورت عدم توجه به نوع و نحوه کشت گیاهان دارویی و متمرکز : رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران خاطرنشان کرد

 .موضوع در آینده، به واردکننده گیاهان دارویی تبدیل خواهیم شد

ها کارشناسی انتخاب نشوند، ضرر آن بیشتر  دار را طرحی مناسب دانست که اگر گونه رضایی کشت گیاهان دارویی در اراضی شیب

رت گیرد که عالوه بر حفاظت اراضی، محصول با گونه ای صو دار باید به کاشت در اراضی شیب: از منفعتش خواهد بود و ادامه داد

 .عملکرد باال نیز تولید شود که این امر نیازمند داشتن الگو است

: های کاربردی برای محصوالت ویژه کشور برشمرد و تصریح کرد وی راهکار حل مشکالت بخش گیاهان دارویی را تشکیل کمیته

های  هایی راهبردی محصوالتی با کیفیت یکسان در سال بتوانیم با تشکیل کمیتهای ندارد و باید  تنهایی فایده برگزاری جلسه به

دست آوریم که یکی از راهکارهای این امر، سورتینگ زراعی محصوالت و صادرات به میزان  پیاپی تولید کنیم تا بازار صادرات را به

 ./توان کشور است

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70000-6addcomment s#ht ml. 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا-1931بهمن  11, یکشنبه

  کینوا، درمانی برای مبتالیان به سلیاک کینوا، درمانی برای مبتالیان به سلیاک / / وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت کینواوزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت کینوا  ریزیریزی  برنامهبرنامه

های آینده وزارت  گیاه کینوا همراه با معرفی ارقام مناسب و پرمحصول و همچنین ارقام روزبلند و روزکوتاه از برنامهتوسعه کشت 

 .جهاد کشاورزی است

المللی کینوا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و مشاور ملی پروژه بین 

و بررسی سازگاری این گیاه در مناطق مختلف  6408با اشاره به آغاز تحقیقات گیاه کینوا در ایران از سال ( ایانا) کشاورزی ایران

گرفته حاکی از سازگاری کینوا در مناطق خوزستان، سیستان و بلوچستان و  تحقیقات صورت: ویژه در مناطق جنوبی گفت کشور به

 .دالبرز و تولید محصول با عملکرد مناسب بو

گرفته روی نیازهای زراعی کینوا، کارهای تکمیلی برای کشت کینوا آغاز شد و تحقیقات  های صورت با بررسی: نیازعلی سپهوند افزود

ها  ها انجام شد و با همکاری برخی دانشگاه متعددی در مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر و مراکز تحقیقاتی کشاورزی استان

 .دست آمد این محصول در کشور به اطالعات مفیدی برای تولید

گذاری کرد، فائو نیز برای  المللی کینوا نام را سال بین 7764تا آنجا که مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال : وی خاطرنشان کرد

میت المللی را برای نشان دادن اه شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد، تعدادی پروژه بین آنکه به اهداف تعیین

 .رو هستند، آغاز کرد های اقلیمی و محیطی روبه کینوا و نقش آن در تأمین غذا در مناطقی که با چالش

بررسی روی ارقام در دسترس و : ها با فائو ادامه داد سپهوند با اشاره به حضور ایران و هفت کشور دیگر در این پروژه و آغاز همکاری

المللی با حضور هشت کشور  کارگاهی بین 6484ای که در سال  گونه بود، ادامه یافت؛ به ارقامی که فائو در اختیار ما قرار داده

 .محقق خارجی برگزار شد 77محقق داخلی و  77منطقه، فائو و سایر کشورها و همچنین 

رویجی در خوزستان با ادامه این پروژه، زمینه کشت کینوا در مزارع ترویجی فراهم شد و در حال حاضر نیز مزرعه ت: وی تصریح کرد

 .اند و ایرانشهر بلوچستان کشت کینوا را برای تولید و تکثیر محصول آغاز کرده

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر با بیان اینکه کینوا محصولی با ارزش غذایی باال و کامل از لحاظ دارا 

حصول برای مبتالیان به سلیاک بسیار مناسب است و برای درمان بیماری این م: بودن پروتئین و عناصر غذایی است، یادآور شد

 .شود های قلبی و افراد حساس به مواد غذایی داروی گیاهی مناسبی محسوب می پوکی استخوان، بیماری

ت در اراضی سپهوند با اشاره به مقاومت کینوا به شوری و خشکی و نیاز آن به آب کم، این گیاه را محصولی ارزشمند برای کاش

 .آبی حال حاضر و توسعه اراضی شور عنوان کرد کشور برای مقابله با مشکالت کم

های تحقیقاتی برای  همزمان برنامه: های آینده وزارت جهاد کشاورزی را توسعه کشت کینوا عنوان کرد و اظهار داشت وی از برنامه

 ./ر دست اجرا استمعرفی ارقام مناسب و پرمحصول و ارقام روزبلند و روزکوتاه د

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70002-6ht ml. 
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 گل و گیاهان صنعتی
  آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

هزار گردشگر داخلی و هزار گردشگر داخلی و   422422پیش بینی بازدید پیش بینی بازدید / / آغاز برداشت گل از نرگس زارهای طبیعی فارسآغاز برداشت گل از نرگس زارهای طبیعی فارس

  خارجی در یک ماه خارجی در یک ماه 

جشنواره گل نرگس در بزرگ ترین نرگس زار طبیعی کشور در بخش جره و باالده شهرستان کازرون با حضور معاون گردشگری 

معاون فنی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی فارس، فرماندار کازرون و استاندار فارس، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس، 

 .جمعی از گردشگران و مردم شهرستان کازرون و شیراز در روستای جره از بخش باالده این شهرستان برگزار شد

مواهب طبیعی : ر داشتاظها "گل نرگس"به گزارش ایانا از شیراز، شاهپور رستمی، معاون گردشگری استاندار فارس در جشنواره  

که در استان فارس به ویژه در شهرستان کازرون و روستاهای آن وجود دارد، ظرفیت مناسبی برای گردشگری است، بنابراین باید 

 .مورد توجه بیشتری قرار گیرد

رند، ظرفیت بسیار درصد جامعه عشایری کشور سکونت دا 6767هزار روستا و  2با توجه به اینکه در استان فارس حدود : وی گفت

 .تواند نقش بسزایی را در توسعه پایدار داشته باشد های گردشگری آن می خوبی است که با احیای جاذبه

: معاون گردشگری استاندار فارس جشنواره گل نرگس در روستای جره، بخش باالده کازرون را بسیار خوب ارزیابی کرد و متذکر شد

 .ین ظرفیت به دیگر مناطق دنیا استهدف این جشنواره شناساندن بیشتر ا

محمدرضا معینی رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان کازرون با بیان اینکه جشنواره گل نرگس کازرون یکی از برنامه های تاثیر 

جشنواره گل نرگس به عنوان بک پدیده مکانی و تک زمانی می تواند به یک : گذار در جهت توسعه گردشگری استان است افزود

 .جاذبه منحصر به فرد گردشگری برای این شهرستان تبدیل شود

این جشنواره می تواند در تقویم گردشگری استان فارس به ثبت برسد و هرساله با رویش گل های نرگس در نرگس : وی گفت

 .زارهای شهرستان برگزار گردد

آخر بهمن ماه و با توجه به رویش گل ها در مناطقی  به گفته معینی، جشنواره گل نرگس کازرون از اول بهمن ماه آغاز شده و تا

از برنامه های جنبی این جشنواره می توان به برپایی غرفه های صنایع دستی و : وی افزود. چون جره، بلبک و باالده ادامه دارد

 .معرفی آداب و رسوم مردم منطقه به خصوص روستای جره اشاره کرد

درصد گل نرگس فارس در این بخش تولید  07حدود : االده نیز در این جشنواره گفتسید مجتبی علوی بخشدار بخش جره و ب

میلیون شاخه گل تولید و به بازارهای  47هکتار سطح زیر کشت گل نرگس در منطقه جره و باالده، افزون بر 777شود و از  می

 .شود شیراز و استان های تهران، اصفهان، بوشهر و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می

همه ساله تعداد زیادی گردشگر و عالقه مند به طبیعت از سراسرکشور و حتی گردشگرانی از سایر نقاط جهان برای بازدید از نرگس 

 .کنند  زارهای طبیعی به استان فارس مسافرت می

ارهای این بخش بازدید در یک ماه گذشته بیش از صد هزار گردشگر داخلی و خارجی از نرگس ز: بخشدار بخش جره و باالده گفت

 .کرده اند

 .تایی از اوایل دی تا اواخر بهمن ماه به گل می نشیند 8تا  4سانتی متر و گل های  27تا  47گل نرگس با ارتفاع بین 
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هکتار سطح زیر کشت گل نرگس، رتبه نخست را در کشور داراست که به علت تنوع اقلیمی این استان  478استان فارس با 

میلیون شاخه گل نرگس در این استان  607گس تا پایان اسفند ادامه داد و پیش بینی می شود امسال بیش از برداشت گل نر

 .تولید شود

این گل از پیازداران به شمار می رود که امکان رشد و تکثیر طبیعی آن تنها در نقاط خاصی با شرایط آب و هوایی ویژه وجود دارد 

طر بیشتر و مدت زمان نگهداری باال نسبت به گل های نرگس دیگر نقاط کشور معروفترین و و در ایران، نرگس شیراز به علت ع

 .محبوبترین گل نرگس در بین ایرانیان است

 .شهرستان های کازرون، جهرم، سپیدان، ممسنی، رستم، شیراز و اقلید از مناطق عمده تولید گل نرگس در استان فارس هستند

 .ع گل نرگس با نام های نرگس شیپوری، پُر پَر، هزار پَر و شهال برداشت می شودهمچنین در این استان چهار نو

نفر بهره بردار به صورت مستقیم در زمینه تولید گل نرگس و حدود دو  877فارس مقام نخست برداشت گل نرگس را دارد و حدود 

 ./هزار نفر به صورت غیر مستقیم در زمینه فروش و بازاریابی فعالیت می کنند

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p700.7-6ht ml. 
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 گندم
 - 31/11/12فارس

  واردات گندم ممنوع شدواردات گندم ممنوع شد

را ممنوع و واردات این محصول را  87وزیر جهاد کشاورزی با توجه به برنامه خودکفایی تولید گندم، واردات این محصول در سال 

 .برای کارخانجات آرد و گندم دوروم مشروط کرد

هفته گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در پاریس اعالم کرد،  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .تولید گندم در این محصول استراتژیک کشاورزی به خودکفایی برسدایران قصد دارد تا با افزایش میزان 

میلیون تن کاهش یافته و با توجه به  667به  82واردات گندم در سال : وی همچنین در مجمع تجاری ایران و فرانسه بیان داشت

 .برنامه تولید این محصول امیدواریم تا سال آینده در این محصول به خودکفایی برسیم

میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان  8و نیم تن گندم در کشور تولید شد و بیش از  66امسال  :س این گزارشبراسا

 .خریداری شده است

زاده  ای به محمدرضا نعمت وزیر جهاد کشاورزی در نامه 87در راستای خودکفایی در تولید گندم در سال : افزاید این گزارش می

از  نیازی به واردات گندم نیست و از انجام ثبت سفارش جدید برای واردات گندم 87الم کرده است که سال و معدن اع وزیر صنعت

 .این تاریخ برای گندم جلوگیری شود

ترتیبی که شورای اقتصاد  توانند به هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می وی همچنین به وزیر صنعت اعالم کرده است واحد

 .مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند ارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری نمایند و چنانچه عالقهد مقرر می

هایی که بین این دو وزیر انجام شده است واردات  نگاری براساس مذاکرات وزاری کشاورزی و صنعت و نامه: افزاید این گزارش می

 .ممنوع استگندم در سال آینده به صورت مشروط 

همچنین زمان تمامی ثبت سفارش کاالهای اساسی از جمله گندم، برنج، روغن خام و شکرخام به مدت سه ماه و حداکثر برای 

 .مدت یک ماه قابل تمدید است

 »زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است که در نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به محمدرضا نعمت

 .باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید نیازی به واردات گندم نمی 6487ــ در سال  6

دارد، از شرکت بازرگانی دولتی  ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می توانند به هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می ــ واحد 7

 .د به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایندمن ایران خریداری نمایند و چنانچه عالقه

  :توانند شرط صادرات می ــ کارخانجات آرد به 4

 (در قالب ورود موقت)الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند 

 .التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید ب ــ دولت مابه

گندم، برنج، )لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کاالهای اساسی  .826867مورخ  777677668ضمناً پیرو نامه شماره 

 .با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد( شکر خام و روغن خام

=nn?php.newst ext/com.snewsf ar.www//:ht t p64826667777874 
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 گندم
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  8282واردات واردات / / هزار میلیارد تومانی تصویب شدهزار میلیارد تومانی تصویب شد  نامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یکنامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یک  اساساساس

  هزار تن کود شیمیایی از هلند و آلمان هزار تن کود شیمیایی از هلند و آلمان 

 .میلیون تن رسید 6667های فنی، تولید گندم امسال به  حمایتهزار تن بذر کیفی و  277سال گذشته با در اختیار قرار دادن 

به گزارش ایانا، عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، صبح امروز در نشست با خبرنگاران با بیان این خبر   

هزار میلیارد تومان تشکیل  یه یکنامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو به تصویب رسیده و سال آینده این صندوق با سرما اساس: گفت

 .شود می

در نظر داریم نحوه تولید بذر برای : وی با بیان این که بذور مناسب در عملکرد و افزایش تولید محصول موثر است، تاکید کرد

 .را مورد بررسی قرار دهیم …های روغنی و  محصوالتی مانند گندم، جو، ذرت، حبوبات، دانه

گذاران  باید سرمایه: ت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینه تولید بذور در دنیا و کشور باال است، تصریح کردمعاون امور زراعت وزار

 .های تحقیقاتی نیز نیازهای اولیه آنها را فراهم کنند را برای فعالیت در این عرصه تشویق کنیم و موسسه

ای دقیق برای  زمینی و پیاز باید مورد توجه بوده تا بتوان برنامهتولید بذر سبزی و سیفی به خصوص سیب : کشاورز در ادامه گفت

 .عرضه آن و ایجاد بازاری مناسب برای این محصوالت اقدام کرد

به صورت استاندارد  …ساالنه در کشور مقدار قابل توجهی بذر محصوالتی مثل چغندر قند، ذرت، سیب زمینی و: وی یادآور شد

 .شود تولید می

شده و این در حالی که  درصد گندم بذری در کشور تولید  .2نزدیک به : اعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کردمعاون امور زر

 .درصد است 77است خیلی از کشورهای جهان تولید بذرشان از منابع داخلی کمتر از 

شود سال آینده تولید شکر به یک  بینی می هزار تن شکر تولید شد و پیش 477عباس کشاورز با بیان اینکه امسال یک میلیون و 

 .سابقه است دستیابی به این رکوردها در تاریخ کشاورزی و صنعت شکر کشور بی: هزار تن افزایش یابد، افزود 277میلیون و 

گرفته، تولید شلتوک  آبی، با اقدامات فنی صورت خاطر کم هزار هکتاری سطح زیر کشت برنج به 6.7به گفته وی، با وجود کاهش 

 .میلیون تن افزایش یافت 760مسال به ا

هزار تن کود شیمیایی از مبداء کشورهای هلند و آلمان از  7.ها،  موقع و مناسب نهاده کشاورز با بیان اینکه در راستای تأمین به

ده که تا هزار تن دیگر در بندر امام بوشهر تخلیه ش 7.: طریق مجتمع بندری شهیدرجائی وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد

 ./شود پایان امسال دو فروند کشتی کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان نیز وارد کشور می

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70074-6ht ml. 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  11: تاریخ

  واردات گوشت قرمز از روسیهواردات گوشت قرمز از روسیه

سازمان دامپزشکی پروتکل های واردات گوشت قرمز را بر اساس شرایط کشورهای واجد : مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت

 .شرایط به ایران منعقد می کند

، در خصوص واردات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگو با علیرضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور در گفت

هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود و این درحالی است که مصرف  877در حال حاضر حدود :گوشت قرمز اظهار داشت

کیلوگرم بایستی مابقی نیاز خود را از طریق  6767حفظ سرانه مصرف گوشت در کشور باالی یک میلیون تن و حال به سبب 

واردات تامین کنیم و حال سازمان دامپزشکی پروتکل های واردات گوشت قرمز را بر اساس شرایط کشورهای واجد شرایط به ایران 

  .منعقد می کند که در این میان ممکن است روسیه شرایط واردات گوشت قرمز را دارا باشد

هزار راس دام سنگین به کشور  07ساالنه حدود یک میلیون راس دام سبک به کشورهای عربی و : ی با اشاره به صادرات دام گفتو

عراق صادر می شود و الزم به ذکر ست که در دوسال اخیر مجوز صادرات دام به صادرکنندگان داده شده تا با صادرات رسمی دام 

 .رهای صادراتی جلوی قاچاق این امر گرفته شودعالوه بر امکان نظارت و حفظ بازا

خودکفایی در تولید گوشت قرمز مستلزم : مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با بیان اینکه خودکفایی در تولید گوشت قرمز افزود

ارد اما به سبب آنکه تامین منابع پایه برای استفاده از ظرفیت صنعت دامپروری کشور است زیرا منابع پایه تولید در کشور وجود د

حمایت های کافی از سوی دولت وجود دارد این امر تاکنون محقق نشده است و ازطرفی الزم است ظرفیت تامین خوراک دام را در 

 .کشور افزایش دهیم

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7287777%/ 
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 رغگوشت م
 اقتصاد نیوز- 1931پنجشنبه، هشتم بهمن 

  تومانی قیمت مرغ در یک هفته تومانی قیمت مرغ در یک هفته   322322افزایش افزایش 
تومان افزایش قیمت مرغ داشتیم و قیمت آن از  877طی یک هفته اخیر حدود : رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی گفت

. ها هستیم گذشته دوباره شاهد کاهش دوباره قیمتتومان افزایش یافت که البته با توجه به کاهش تقاضا، از روز  277.به  7777

گیرد که البته رقیب ما در بحث مرغ  مرغ به عراق صورت می خانی با بیان اینکه عمده صادرات ما در بخش مرغ و تخم مهدی یوسف

جلساتی در : کرد و گفتریزی تاکید  بندی منظم جوجه مرغ، ترکیه است، با انتقاد از عرضه زیاد مرغ بر ضرورت زمان و به ویژه تخم

 .این زمینه برگزار کردیم تا تولید مرغ به اندازه میزان مصرف شود که هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است

های  ها، داروها و واکسن های دامی مثل کنجاله، سویا، ذرت، مکمل ها و اجرای برجام ورود نهاده با برداشته شدن تحریم: وی گفت

 .شود شود و حذف واسطه ها منجر به بهبود شرایط در این حوزه می ا وارداتی است بدون واسطه انجام میطیور که اکثر

شوند که با اجرایی شدن  غالب نهاده های دامی از برزیل و اوکراین وارد می: رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی اظهار کرد

 .شوند ور وارد میبرجام و بهبود روابط این نهاده ها بدون واسطه به کش

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه وضعیت صید جنوب امسال بسیار خوب بوده و تولیدمان بهتر از سال گذشته 

شود نسبت به یک ماه گذشته کاهش یافته و هر  قیمت ماهی قزل آال که از پرمصرف ترین ماهی ها محسوب می: است، عنوان کرد

هزار تومان و ماهی سیاه  76همچنین هر کیلوگرم ماهی شیرجنوب . شود تومان عرضه می 777هزار و  64 کیلوگرم ماهی قزل آال

 .شود هزار تومان فروخته می 77

-DEN/St or i es/Li ve/com.eght esadnews.www//:ht t ps64.402 
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 ماشین آالت
 آیانا-6482بهمن  667 شنبه

فروند هواپیما، فروند هواپیما،   0707//نوسازی ناوگان هواپیمایی ویژه، در صورت تایید شرکت مادر تخصصی کشاورزینوسازی ناوگان هواپیمایی ویژه، در صورت تایید شرکت مادر تخصصی کشاورزی

  نیازمند نوسازی اساسی نیازمند نوسازی اساسی 

کنند، ناوگان هواپیمایی ویژه در انتظار تصمیم  در حالی که تمامی خطوط هوایی کشور در جهت نوسازی سیستم خود اقدام می

 .نهایی شرکت مادرتخصصی کشاورزی است

در برنامه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل شرکت خدمات هوایی ویژه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های روز دنیا مجهز باشد، تعویض کنیم داریم که برخی هواپیماهای قدیمی را با انواع جدیدتر که با تکنولوژی

سازی یگان هوایی خدمات  ایم که اجازه بهنگام در این راستا از شرکت مادرتخصصی کشاورزی درخواست کرده: حمد طمراسی افزودا

 .ویژه را صادر کند

 .این شرکت در حال بررسی است تا تصمیم نهایی و اجازه برای جایگزینی هواپیماهای قدیمی صادر شود: وی خاطرنشان کرد

های  ها پشت سر گذاشته شده است، بخشی قطعات و سرویس با وجود آنکه تحریم: هوایی ویژه ادامه داد مدیرعامل شرکت خدمات

تر مجوز فروش هواپیماهای قدیمی صادر شود تا از درآمد حاصل از  هواپیماهای موجود دارای مشکل بوده که الزم است هرچه سریع

 .آن بتوانیم هواپیماهای جدید خریداری کنیم

هایی  با وجود آنکه ممکن است از فروش هواپیماهای قدیمی درآمد زیادی حاصل نشود، اما خریداری ایرالین: یح کردطمراسی تصر

 .شود های جدید در حوزه کشاورزی تجهیز باشد، برای بخش مثبت تلقی می که به تکنولوژی

عملیات مناسبی را در بخش کشاورزی انجام دهند، صورت هایی که بتوانند اقدامات  های الزم و ایرالین ریزی برنامه: وی یادآور شد

 .کنیم گرفته است و به محض آنکه اعالم شرکت مادرتخصصی انجام شود، برای نوسازی اقدام می

پذیر  با استفاده از هواپیماهای ویژه در بخش کشاورزی، امکان اجرای بسیاری از عملیات زراعی و باغی امکان: طمراسی تأکید کرد

های هوایی،  ها، عکسبرداری پاشی دهند، بلکه بسیاری محلول پاشی را انجام نمی ود، زیرا این هواپیماها تنها عملیات سمخواهد ب

 .توسط این ناوگان شدنی است... ها و العبور، پایش جنگل های صعب بذرپاشی در مکان

 ./ه به نوسازی اساسی نیاز داردفروند هواپیما در واحد خدمات ویژه مستقر است ک 70گفتنی است، در حال حاضر 

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70072-6ht ml. 
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 ماشین آالت
 آیانا- 1931بهمن  12, دوشنبه

درصدی درصدی   6060برداشت حدود برداشت حدود / / نوع فناوری نوین مکانیزاسیون در سطح کشورنوع فناوری نوین مکانیزاسیون در سطح کشور  9090کارگیری کارگیری   معرفی و بهمعرفی و به

  غالت کشور با کمباین غالت کشور با کمباین 

 .کارگیری شده است فناوری نوین در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی به عرصه معرفی و به 47همزمان با ایام دهه فجر، حدود 

به مناسبت آغاز دهه فجر از ( ایانا)فتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور امروز در گ

: نوع فناوری جدید در حوزه مکانیزاسیون و در سطح مزارع کشور طی یک سال اخیر خبر داد و گفت 47کارگیری  معرفی و به

زاسیون کشاورزی را عنوان کنیم که نسبت به دو های نوین در عرصه مکانی کارگیری فناوری توانیم به عنوان دستاورد دهه فجر می به

 .سه سال اخیر عملکرد بخش تولید را افزایش قابل توجهی داده است

های برداشت ذرت بذری، توسعه مناسب استفاده از بوجارهای وزنی،  کارگیری آخرین تکنولوژی معرفی و به: کامبیز عباسی افزود

های مناسب داشت و برداشت نخیالت،  کشور در سطح وسیع، تکنولوژی های مناسب برداشت چغندرقند توسعه تکنولوژی

کار و نوارهای  های کاشت مجهز به تیپ های برداشت پنبه، ارتقاء کمی و کیفی مکانیزاسیون برنج کشور، توسعه ماشین کمباین

ازجمله موارد به وقوع ... ر و آبزیان وهای دام، طیو های نوین در عرصه ماشین های مبارزه با تگرگ و فناوری آبیاری، توسعه سامانه

 .توان در ایام فوق از آنها یاد کرد پیوسته در تولید بخش کشاورزی است که می

دستاورد است که در حال حاضر در مزارع کاربرد  47تا  47های نوین حوزه مکانیزاسیون حدود  ادوات و فناوری: وی خاطرنشان کرد

 .دارد

 مباین و نقش مهم آن در کاهش ضایعاتدستگاه ک 322تأمین بیش از  

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور درباره مدیریت برداشت مکانیزه غالت کشور که باعث شده کاهش ضایعات و دستیابی به 

شود که با  ترین عملیات مکانیزه در سطح کشور محسوب می برداشت غالت یکی از بزرگ: تولید مناسب رقم بخورد، ادامه داد

 84 - 82های الزم به نحو مطلوب در سال زراعی  ها و معاینه فنی ها و انجام نظارت جایی کمباین های مناسب و جابه ریزی مهبرنا

 .عملکرد مناسبی را در بخش تولید باعث شد

 ها وجود با وجود آنکه در سال زراعی فوق شرایط خاص آب و هوایی همچون خشکسالی و سایر محدودیت: عباسی تصریح کرد

 .داشت، توانستیم برداشت مناسب ذرت با حداقل ضایعات را داشته باشیم

در زمینه برداشت غالت نقش مهمی در برداشت  84و  87های  دستگاه کمباین طی سال 877تأمین بیش از : وی یادآور شد

 .موقع همراه با کاهش ضایعات در محصوالت اساسی و استراتژیکی همچون گندم و جو داشته است به

درصد برآورد شده است که در  2628ها برابر  درصد و ضایعات کمباین .766ضایعات طبیعی در زمان برداشت : عباسی تأکید کرد

 .رساند درصد می 6.2.مجموع رقم کلی ضایعات را به 

 867مازندران با و  868، مرکزی با 67، کرمانشاه با عدد 67660های خراسان جنوبی با دارا بودن درصد  استان: وی اظهار داشت

 .اند درصد بیشترین میزان ضایعات در بخش غالت را داشته

 .468درصد، اصفهان با  4670درصد، قم با  4668هایی چون یزد با  استان: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشور همچنین گفت

 .اند طح کشور داشتهدرصد، کمترین میزان ضایعات غالت را در س 2677درصد، البرز با چهار درصد و فارس با 
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جایی  ریزی منسجم و مدیریت استانی و حضور فعال ستاد برداشت غالت کشور منجر به جابه برنامه: عباسی در ادامه افزود

موقع عملیات برداشت و  ها نقش مهمی در انجام به جایی دستگاه شد که این جابه 287هزار و  67های مهاجر به تعداد  کمباین

 .کاهش ضایعات داشت

شود، بنابراین تأمین  درصد مجموع گندم و جوی آبی و دیم کشور با کماین برداشت می 82680بیش از : وی خاطرنشان کرد

 ./های مناسب از اهم نیازهای این حوزه است کمباین

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70878-6ht ml. 
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 متفرقه
 - 31/11/12فارس

زنانی که تحصیل و کار آفرینی را با هم زنانی که تحصیل و کار آفرینی را با هم / / چرخدچرخد  چرخ اقتصاد مقاومتی حتی در روستای کوچک میچرخ اقتصاد مقاومتی حتی در روستای کوچک می

  تجربه کردندتجربه کردند

زنانی در شرایطی که بسیاری از جوانان تحصیل کرده بی کارند و حاضر نیستند در شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی کار کنند، 

 .کنند  هستند که کمر همت بسته و در کنار تحصیل به اشتغال و کار آفرینی نیز مشغول اند و به امرار معاش خانواده کمک می

، موضوع اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی از باشگاه خبرنگاران جهادی از بسیج سازندگی همدانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .مباحثی است که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری و کارشناسان اقتصادی و مسوالن بوده است

ها و راهکارهایی در راستای تحقق اصالح تفکر پشت میز نشینی صورت گرفته است، متاسفانه  این میان علی رغم تمام توصیه در

هنوز هم اکثر جوانان کار را فقط پشت میز نشینی می دانند و کمتر کسی رغبت می کند در شغلی غیر مرتبط با رشته تحصیلی 

 .مشغول به کار شود

ی تالش و خالقیت و داشتن ایده ای نو در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشت و شرایط اقتصادی را به اما کافی است با کم

 .نفع خود تغییر داد

 .کم نیستند افراد کارآفرینی که با پشتکار و خالقیت این مسیر را طی نموده و به موفقیت رسیده اند

 پرورش قارچ خوراکی توسط زنان روستایی

 .ه گفتگویی با خانم افشار از جمله کارآفرینان شهرستان قهاوند انجام داده ایمبه این بهان

 :لطفاً خودتان را معرفی کنید و از وضعیت اشتغال تان برای ما بگویید

بنده زرافشان افشار هستم، در حال حاضر ساکن روستای یسرلو از توابع بخش قهاوند هستم دیپلم علوم انسانی رو دارم و متاهل 

سال هست که با مشارکت همسرم و خواهرم ، در یک کارگاه تولیدی به کشت قارچ مشغول  4نزدیک به . فرزند نیز دارم 7ه و بود

 .هستم

 .از مهمترین فعالیت ها و عوامل موفقیت های خود برای ما بگویید

و بخشداری منطقه قهاوند آغاز  سال قبل کشت قارچ دکمه ای را در یک کارگاه های خانگی با حمایت بسیج 4به طور کلی، از 

در ادامه و با تحقیق و بررسی در مورد مشاغل . در ابتدا یک دوره آشنایی با مشاغل خانگی توسط بسیج برای ما برگزار شد . کردیم

موجود، آموزش های الزم را در دوره های اموزشی پرورش قارچ در موسسات خصوصی و با مشاوره های خواهرم، کسب کردم و 

خوشبختانه در نخستین . احداث کارگاه نیمه تخصصی کشت قارچ توسط مهندسان معرفی شده از طرف بسیج را آغاز کردیم سپس

تجربه کشت با رعایت اصول و استاندارد های کار توانستیم میزان تولید خوب و قابل توجهی داشته باشیم و همین امر سبب شد که 

افزایش سطح واحد کشت و برداشت محصول بیشتر و ایجاد اشتغال برای چند فرد دیگر،  و با. اشتیاق ادامه کار را داشته باشیم

و سبب گردد که ما به عنوان یک کار آفرین و به عنوان . تحمل مشکالت عرضه و توزیع و فروش قارچ نیز برای ما راحت تر باشد

 .یک فعال اقتصادی معرفی شویم

 شروع شد و شما در حال حاضر برای چند نفر اشتغال زایی داشتید؟انگیزه شروع کار تولید پروش قارچ از کجا 

با تغییر شرایط آب و هوایی و نامساعد شدن وضعیت کشاورزی در بیشتر مناطق کشورمان بویژه در منطقه قهاوند که چندین سال 

کونت در این منطقه و اشتغال است که با مشکل کمبود آب کشاورزی و فرورفتگی ها و چاله های زمینی روبرو شده است، ادامه س

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3846350
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بنابراین یکی از انگیزه های اصلی ما برای احداث این کارگاه تولیدی ایجاد اشتغال و تولید محصوالت . با مشکل مواجهه شده است

 نفر .خوشبختانه با احداث این کارگاه توانستیم برای . کشاورزی با حداقل مصرف آب با توجه به شرایط اب و هوایی بوده است

نفر نیروی آقا اشتغال ایجاد نمائیم، اگرچه این شغل به صورت مقطعی است اما از اینکه در یک مقاطعی از سال نیز  7نیروی خانم و 

که این کار در سطح گسترده تری ... می توانیم سبب کسب درآمد برای سایر افراد نیز باشیم، از این موضوع بسیار خوشحالم و انشا ا

 .های پیشرفته تری سبب اشتغال بیشتر گردد و با بکارگیری روش

 فکر می کنید مجموعه عوامل موفقیتتان تا به حال چه بوده است؟

کشت قارچ از جمله فعالیت هایی است که . اولین و مهم ترین راهنما و پشتوانه در آغاز و ادامه هر فعالیتی توکل بر خداوند است

وجود پشتوانه خانوادگی نیز مورد مهم دیگری است . یه توکل به خدا فراهم می گرددنیازمند حوصله وتوان باالست که هر دو در سا

احساس رضایت از کار گروهی و اعتماد و . که همسر و فرزندانم با تشویق و دلگرمی هایشان نقش مهمی در کار من داشته اند

همسرم نیز همواره با تحمل سختی ها . است همکاری متقابل نیروهای کاری عامل مهم دیگری است که در موفقیت ما نقش داشته

در کشت و فروش قارچ همواره همراه من بوده است و بر خالف دیدگاه های منفی که به اشتغال زنان در شهرهای کوچک وجود 

در  و همکاری و مشارکت خواهرم نیز یکی از عوامل موفقیت ما در کشت و فروش بود که. دارد، ایشان همواره مشوق من بوده اند

 .ادامه ایشان نیز خود را معرفی خواهند کرد

 :خانم پروین افشار خودتان را معرفی کنید و از نقشی که به عنوان یک بانوی ایرانی در فعالیت کشت قارچ داشته اید بفرمائید

ه همراه خواهرم به کشت سال هست که ب 4با نام و یاد خداوند متعال، بنده پروین افشار هستم و در منطقه قهاوند متولد شده ام و 

بنده در رشته دکترا مدیریت بازاریابی تحصیل کرده ام و نیز در تولید قارچ و آموزش و . قارچ دکمه ای در کارگاه مشغول هستیم

واحد کارگاهی و خانگی در حال فعالیت  777در حال حاضر در سطح استان همدان نزدیک به . مشاوره کشت نیز فعالیت داشته ام

سال گذشته تا کنون کشور ما از  77در طول . ه با سرمایه های شخصی و حمایت برخی نهادها شروع به فعالیت کرده اندهستند ک

نظر رشد تولید و مصرف قارچ رتبه نخست را در جهان دارد و این رتبه نشانگر این است که با بهره گیری از روش های مدرن این 

یشتری بر روند تولید و رشد اقتصادی و صادرات غیر نفتی کشور ما داشته باشد و از طرفی فعالیت می تواند در آینده تاثیر مثبت ب

اما همانند سایر حوزه ها نیازمند آموزش فنی و تخصیص سرمایه است که به نظر می رسد بخش . سبب ایجاد اشتغال بیشتری گردد

وری است که قارچ به عنوان یک محصول غذایی مفید در از سویی دیگر ضر. خصوصی به تنهایی نمی تواند این مسیر را طی نماید

و اسید فولیک نقش  D سبد مصرفی تمام افراد کشور گنجانده شود چرا که با دارا بودن خواصی نظیر منبع غنی پروتئین و ویتامین

همچنین به . دارد مهمی در افزایش ایمنی بدن و جلوگیری از خستگی، جلوگیری از پوکی استخوان و افزایش جذب ویتامین ها،

علت پایین بودن اسید اوریک آن بسیاری از پزشکان مصرف آن را برای سالمندان و مبتالیان به نقرس وبیماریهای مربوطه توصیه 

است که برای محافظت از پوست و ایجاد آلرژی در بـدن  H و B7 – B6-B67 – B. – C های از طرفی دارای ویتامین.  اند کرده

عصبــی، سالمت پوست و چشـم و بافتـهای بدن ، تشکیل اسیــدهای چرب ضروری در سیستم عصبی و ، سالمت سیستم 

خونی و جلوگیری از بروز ضایعات در مغز و ستون فقرات نقش اساسی دارند که البته در صورت استفاده از  ها ، درمان کم ماهیچه

همچنین حاوی مقادیر بسیار مناسبی از .گردد  ها حفظ می ، فریز و خشک کردن خواص تمام این ویتامین های صحیح پخت روش

دارای درصد بسیار کمی چربی و کالری و مقادیر مطلوبی . باشد  پتاسیم ، فسفر، منگنز، مس، آهن و کلسیم می: مواد معدنی شامل 

این . گیرد  رد استفاده قرار میباشد، بنابراین در رژیم های الغری بسیار مو از لیستین که عامل پایین آورنده چربی خون است می

است که خاصیت ضد سرطانی « لنتیان » ها از جمله  اکسیدانت سرشار از انواع آنتی Health Food غذای سالمت و تندرستی
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نامه اما برای استمرار تولید، تولیدکنندگان نیاز به حمایت و بر. بنابراین با وجود این فواید مصرف ان برای افراد ضروری است.دارند 

ریزی های اساسی در بیمه محصوالت و نظام بازاریابی و قیمت گذاری منسجم دارند که نیازمند توجه انجمن تولید کنندگان قارچ 

البته امیدواریم که مسئولین حمایت . خوشبختانه این فعالیت ما سبب تشویق سایر زنان عالقه مند به فعالیت نیز گردید. ایران است

 .ن افراد داشته باشندهای مستمر را از ای

فشار کار و سختی ها را چگونه تحمل می کنید؛ با حجم کاری باالیی که دارید؟ چطور احساس و روحیه تان را زنده نگه می دارید 

 و آن را تقویت می کنید؟

امل منطقی عوامل رضایت و موفقیت در هر کاری به دو دسته تقسیم می گردد برخی عوامل روحی و احساسی هستند و برخی عو

عوامل . که عوامل روحی نیازمند مشارکت اعضای خانواده، دلگرمی ها و افزایش میزان تولید و فروش و برخی عوامل دیگر است 

منطقی نیز شامل یادگیری مهارت ها و فنون و روش های صحیح کشت و مراقیت و برداشت محصول می باشد که در هر دوره 

فعالیت تولیدی احساس سرزندگی و روحیه به فرد می . و میزان خطرات کشت کاهش می یابد کشت با افزایش تجربه میزان ریسک

بنده از ابتدا نیز به کشت قارچ عالقه مند بودم و از انجایی که یکی از بزرگترین و اولین واحد تولید قارچ با عنوان واحد کشت . دهد

یغات فراوان نقش بسزایی در فرهنگ سازی مصرف قارچ و سالمت افراد و صنعت قارچ سینا در شهر همدان دایر بود و سال ها با تبل

در کشور داشت، همین امر سبب شد تا بنده مطمئن باشم که چون مردم همدان نسبت به قارچ شناخت بیشتری دارند بازار فروش 

 .هم میسر خواهد بود و با عالقه و اطمینان بیشتری به تولید بپردازم

 ویری که از خودتان در حضورتان روی زمین و در جامعه دارید چیست؟مهمترین و بزرگترین تص

خدمت به جامعه و خدمت به افراد و مشارکت هر چند کوچک در اقتصاد و تولید . هدف از خلقت هر انسانی رسیدن به کمال است

نقش موردنظر که می توانم کشور حس سودمند بودن و هدف دار بودن را به من می دهد اما فکر می کنم هنوز با آن تصویر و 

 .احساس رضایت و سودمندی بیشتری داشته باشم فاصله زیادی هست و باید تالش و کوشش بسیاری را به کار بگیرم

 اعتقادات و باورهای کلیدی که شما را در رسیدن به اهدافتان کمک می کنند چیست که اینچنین قدرتمند پیش می روید؟

 .و این که ما رودیم که آسودگی ما عدم ماست. و کمک از او در تمام لحظاتتوکل بر نیروی الیزال خداوند 

 .از بهترین الگوهای زندگیتان در مسیر موفقیت، برای ما بگویید

اولین الگوی ما زنان حضرت فاطمه زهراست که نمونه بارز یک زن مسلمان و با تدبیر است همچنین یکی از الگوهای موفق مادرم 

در کشورمان نیز خانم سید فاطمه مقیمی، کارافرین نمونه و . من تالش و پایداری مستمر رو آموخته اند هست که همواره به

 .الملل سدیدبار، نمونه معاصر از یک بانوی ایرانی و کارآفرین است مؤسس و مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین

جنبة اقتصادی، شهرتی، کارآفرینی و دیگر جنبه ها موفق در کارهایی که وارد می شوید چطور متوجه می شوید که با این کار در 

خواهید شد و دست به انتخاب و انجام آن کار می زنید؟ چگونه تشخیص دادید که با گذاشتن وقت و سرمایه در این حرفه موفق 

 خواهید شد؟

نیازمند منابع فکری و مالی است، چه برای اغاز هر فعالیتی در ابتدا باید حال و آینده آن را سنجید این که چقدر آن فعالیت 

 محدودیت ها و چه مشکالتی را به همراه دارد، نیازمند بررسی است؟

. از طرفی در هر کاری باید امیدوار بود و برای موفقیت باید تالش کرد و سختی ها را تحمل نمود و دید مثبتی به اینده داشت

صحیح به کار گرفته شود به تدریج قدم ها به سمت موفقیت برداشته می هنگامی که تمام تالش ها به همراه تصمیم گیری های 
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کشت قارچ نیز نیاز به سرمایه . برای کسب درامد و سرمایه، در ابتدا باید برای ان سرمایه ای را خرج کرد تا بتوان نتیجه گرفت. شود

 .در گردش دارد و باید برای ادامه فعالیت سرمایه کافی داشت

 توانند حماسه اقتصادی و سیاسی نقش آفرینی کنند؟ چگونه می به نظر شما زنان

در گذشته نیز زنان در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشتند اما مانند امروز مشخص نبود و امروزه به علت نیاز جامعه این 

تولیدی کشور  مشاغل خانگی اقتصادی سبب می گردد که مشارکت زنان در چرخه اقتصادی و. مشارکت محسوس تر شده است

 .بارزتر گردد و به تبع مشارکت سیاسی آنان نیز افزایش یابد

 پیشنهاد شما به عنوان یک الگوی نمونه از زن کارآفرین ایرانی به سایر زنان کشورمان چیست؟

حتی  حتی ممکن است ما گاهی با وجود تالش و فعالیت فراوان به نتیجه نرسیم و. هیچ وقت از تالش هایشان خسته نشوند 

 .شکست بخوریم ولی نباید فراموش کنیم که این شکست با تجربیاتی برای ما همراه بوده است

 :نظرتان را در مورد بسیج بفرمایید

در منطقه . بسیج همان گونه که در تعاریف آمده است یک تشکل اجتماعی است که هدف آن تحقق آرمان های واالی انسانی هست

ف و هدف، بسیج نقش موثری در آموزش و هدایت و تامین امکانات برای فعالیت مفید و موثر نیروهای قهاوند نیز همسو با این تعری

انسانی داشته است و جا دارد که در این جا از حمایت های بخشدار محترم منطقه و همچنین از تالش ها و حمایت های خانم 

 .ده اند، تشکری ویژه داشته باشمقهاوندی فرمانده بسیج خواهران نیز که همواره مشوق و دلسوز بو

 :از دیگر اهداف آینده تان برای ما بفرمایید

ما قصد داریم که فعالیتمان را در ابعاد وسیع تری گسترش بدهیم و از روش های جدیدتری در ... با امید و مدد خداوند متعال انشاا

بتوانیم ... آب، بهروری در مصرف آب می گردد تا انشا اکشت استفاده نمائیم که سبب افزایش تولید و با توجه به مسئله کمبود 

 .اشتغال بیشتری را نیز ایجاد نمائیم

از برنامه های . برای رسیدن به این هدف نیازمند یاری بسیج و بخشداری منطقه در تولید و ایجاد کانال های فروش نیز هستیم

اص و فواید مصرف قارچ در جهت شناخت و فرهنگ سازی مصرف دیگر ما برگزاری نمایشگاه غذاهای با قارچ برای اشنایی با خو

با ... قارچ و استفاده از نیروی بانوان عزیز با هدف کمک به بانوان بی سرپرست و بد سرپرست منطقه است که امید می رود انشاا

 .همکاری مسئوالن این برنامه عملی شود

=nn?php.newst ext/com.f ar snews.www//:ht t p64826667777266 
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 متفرقه
 آیانا- 1931بهمن  12, دوشنبه

    ((GGoollddeenn  RRiiccee))  سازی برنج زردسازی برنج زرد  سوءاستفاده اخالقی از کودکان جهت تسریع تجاریسوءاستفاده اخالقی از کودکان جهت تسریع تجاری

عنوان  این برنج جهت تولید بتاکارتن به. آمده استبه میان  Golden Rice چند سالی است که در محافل علمی بحث برنج زرد یا

 .، مهندسی ژنتیک شده استA منبع غنی برای ویتامین

 Aگزارش کردند که مقادیر مؤثرتری ویتامین  7767، پژوهشگران در سپتامبر (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

صورت تصادفی با جیره غذایی برنج  در این تحقیق کودکان چینی به. شود می در برنج زرد تولید A نسبت به سایر منابع ویتامین

 .تغذیه شدند( استخراج شده از روغن اسفناج)خالص  A و یا ویتامین( Golden Rice) زرد

 :، مسترد شده استAJCN منتشر شده بود به دالیل زیر توسط مجله 7767مقاله فوق که در تاریخ سپتامبر 

نتوانستند مدرک معتبری ارئه دهند که اثبات کند این مطالعه تحت نظارت یک کمیته اخالق محلی در استان نویسندگان مقاله 

 .های مؤسسه ملی بهداشت مطابقت داشته باشد زیرا آزمایش ها باید با دستورالعمل! هونان چین انجام شده باشد

ای ناظر ندادند و صالحیت اعضای کمیته ناظر به لحاظ اخالقی های الزم را به نهاده نهادهای درگیر در این پروژه در چین، تضمین

 .مورد تأیید قرار نگرفت

کننده در این پروژه، اقدام به آزمایش ها کردند و نتوانستند هیچ سندی  نویسندگان مقاله بدون اخذ رضایت والدین کودکان شرکت

 .در این زمینه ارائه دهند

مده است که بنا بر موارد فوق، عالوه مجازات محققانی که از کودکان سوءاستفاده کردند، در حکم دادگاه عالی ماساچوست آمریکا آ

 .سازی برنج زرد محکوم کرد های غیراخالقی را جهت تجاری استفاده از روش

ت اقدام به کشت برنج زرد کرده بودند نیز احساس خوشایندی نسب 7764دهد کشاورزان فیلیپینی که در سال  تحقیقات نشان می

با رد شدن این . آنها معتقد بودند که برنج زرد بر روی سالمتی و محیط زیست تأثیر مخرب خواهد داشت. به این برنج نداشتند

تاکنون فشارهای . وجود نخواهد داشت( Golden Rice) ای و سالمتی برنج زرد مقاله، هیچ تحقیق علمی در ارزیابی مواد تغذیه

وجود  .776سازی آن در سال  جهت تجاری( سینجنتا)تحقیقات برنج و کمپانی مالک ایرن برنج  المللی زیادی از سوی مؤسسه بین

 .عالوه بر فیلیپین، کشورهای اندونزی و بنگالدش نیز کشت آزمایشی برنج زرد را انجام داده بودند. داشته است

 تخریب مزارع برنج زرد توسط کشاورزان و دوستداران محیط زیست در فیلیپین

رسد که دقت و نظارت  نظر می بنیان به های دانش شده در شرکت وجه به اظهارات برخی از مدیران کشور مبنی بر تولید برنج غنیبا ت

 برنج تراریخته. بیشتری باید روی محصوالت تراریخته خوراکی به عمل آید تا شاهد چنین رخدادهای ناخوشایندی در کشور نباشیم

(Golden Rice )المللی به خود  های زیادی را در سطح بین عنوان یک دستاورد مهندسی ژنتیک جایزه که به سالیان سال است

توان نتیجه  پس می. رو شده است سازی این دستاورد بیوتکنولوژی با مشکل روبه اختصاص داده است؛ اما امروز شاهدیم تجاری

امید است دولت با حذف تکلیف تجاری شدن . را ندارد گرفت هر دستاورد علمی لزوماً قابلیت تجاری شدن و ورود به سفره مردم

سازی ناموفق برنج و پنبه جلوگیری به عمل آورد تا مردم ما از مخاطرات این  از تجاری( مهندسی شده ژنتیک)محصوالت تراریخته 

 ./محصوالت در امان باشند

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70877-6ht ml. 
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 متفرقه
 آیانا- 1931بهمن  18, شنبه

  تا آخر بهمن ادامه می یابد تا آخر بهمن ادامه می یابد « « زمین، ایستگاه غذازمین، ایستگاه غذا»»دوره پنجم مسابقه اینترنتی دوره پنجم مسابقه اینترنتی 

 پنجمین دوره مسابقه اینترنتی زمین ایستگاه غذا، با هدف ترویج ضرورت های حفاظت از زمین های کشاورزی برای کودکان و

 .شود نوجوانان توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر برگزار می

که حاصل « 7زمین ایستگاه غذا »به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی استان بوشهر، دوره پنجم مسابقه اینترنتی  

ور اراضی استان بوشهر و روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است همکاری مشترک مدیریت ام

ادامه  82/66/47  آغاز به کار کرده و تا روزir.kanoonquiz.www و در سایت مسابقات کانون به نشانی  76/66/82که از تاریخ 

 .خواهد داشت

زمین ایستگاه »پرسش مسابقه اینترنتی  77عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند با مراجعه به سایت مسابقه کانون به 

برگزارکنندگان این مسابقه تالش می کنند با طرح این پرسش ها، کودکان و نوجوانان با . دقیقه پاسخ دهند 77ظرف مدت « 7غذا 

پس از پایان مهلت این . و اینکه چرا باید از این این سرمایه های ملی حفاظت نماییم، آشنا شوند حفاظت از زمین های کشاورزی

 .مسابقه به برگزیدگان به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد

ir .sjkob.Araziشود برای پاسخ به پرسش های قبل از شرکت در آزمون به سایت  کنندگان پیشنهاد می در ضمن به شرکت

 .مراجعه و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، کتاب بازی و حفظ زمین کشاورزی، بروشورهای مربوطه را مطالعه کنند

گفتنی است مدیریت امور اراضی استان بوشهر با همکاری روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

 .دوره متوالی مسابقه اینترنتی زمین ایستگاه غذا کرده است 7تا کنون اقدام به برگزاری  88ور از سال کش

این مسابقه با طرح پرسش هایی، تالش می کند نسل های آینده و همین طور والدین آنها را با حفاظت از زمین های کشاورزی و 

در این مدت اطالع رسانی از طریق پایگاه های اطالع رسانی مدیریت . کند اینکه چرا باید از این ثروت ملی حفاظت نماییم آشنا 

امور اراضی استان، سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و سازمان امور اراضی 

 .شهر انجام گردیده استکشور و همچنین اتوماسیون اداری و سامانه ارسال پیامک سازمان جهاد کشاوزی استان بو

دوره برگزاری این مسابقه اینترنتی، شرکت کنندگان متعددی از اقصی نقاط کشور در این مسابقه شرکت کرده اند و با  7در طول 

هزینه ای بسیار اندک طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان کشور از این طریق با اهمیت حفظ منابع پایه کشورف ضرورت های 

غذایی جامعه، آسیب های تخریب زمین و محیط زیست، قوانین حفاظت اراضی، وضعیت زمین های کشاورزی در تامین امنیت 

 ./ایران و جهان و اهمیت حفاظت از زمین های کشاورزی که ثروتی ملی است آشنا شده اند

/i t em/angal omar at ej/i r.i ana.www//:ht t p70026-6ht ml. 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/11/19فارس

  مهمترین گرفتاری حوزه کشاورزی نداشتن زیرساخت بازرگانی استمهمترین گرفتاری حوزه کشاورزی نداشتن زیرساخت بازرگانی است

مهمترین : بنیان تعریف شود، گفت دانشمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه برای کشاورزی باید شبکه توزیع 

 .گرفتاری در حوزه کشاورزی زیرساخت بازرگانی است

، یزدان سیف مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در مراسم افتتاح خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برای افزایش صادرات در بخش کشاورزی ملزوماتی وجود دارد که : ایع وابسته استان البرز گفتاولین نمایشگاه نهال، نشاء و صن

 .بنیان کردن بخش کشاورزی است یکی از این ملزومات دانش

بنیان است اما ظلمی که به آن شده این است که در افکار عمومی سهم دانش این  کشاورزی یک صنعت و تجارت دانش: وی افزود

 .نان که باید مشخص نیستمحصول آن چ

شود  های پژوهش یک کشور مقایسه می های پژوهش در بخش کشاورزی نسبت که کل هزینه وقتی سهم هزینه: سیف بیان داشت

های پژوهشی  بریم که کمتر به آن پرداخته شده اما دنیا برای این موضوع راهکار ارائه کرده و سهم سربار هزینه به این نکته پی می

 .ید کوچک کرده استرا بر تول

شود،  های پژوهشی بر تولید کوچک می هایی است که در آن سربار هزینه های تولیدی یکی از راه بزرگ شدن بنگاه: وی بیان داشت

شود که اگر به ازای هر نهال  ها تولید می میلیون نهال از این نهالستان 7.نهالستان در کشور وجود دارد که  6777امروز بالغ بر 

میلیارد تومان صرف تحقیق و توسعه در بخش تولید نهال کرد و  47توان  ومان برای تحقیق و توسعه هزینه شود میت 777

 .های تحقیق و توسعه سربار در تولید را کاهش داد ترتیب بخشی از هزینه بدین

های توزیع  بنیان و شبکه ی دانشها میلیارد دالر محصوالت باغی با توسعه شرکت 27دستیابی به صادرات ساالنه : وی بیان داشت

 .نهال امکان پذیر است

برای تجاری شدن کشاورزی و توسعه آن باید شبکه توزیع را سامان داد و : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد

 .ها است یکی از راهکارهای سامان دادن شبکه توزیع برگزاری همین نمایشگاه

ها داشته باشیم تا نیاز کشاورزان به اطالع تولید کننده برسد و این  د شبکه گسترده توزیع در استانهمچنین بای: سیف تصریح کرد

 .تواند داشته باشد این است که دانش فنی مورد نیاز کشاورزان را تامین و در اختیار آنها قرار دهد شبکه کارکرد دیگری که می

 .ستسومین کارکرد شبکه هم تولید دانش ا: وی بیان داشت

مهمترین گرفتاری در حوزه کشاورزی زیرساخت بازرگانی آن است چرا : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیان داشت

که باید برای توسعه کشاورزی و تجاری ساختن آن با مشتریان نهایی ارتباط داشت و ارتباط از دید ارسطو دارای اجزاء مختلفی از 

 .ری و اثرپذیری استجمله استمرار، هدفمندی، اثرگذا

ای ندهیم بلکه نهال تولیدی باید توسط  ما برای اعتماد سازی باید اجازه توزیع و عرضه نهال را به هر فروشنده: سیف بیان داشت

 .موسسه ثبت گواهی نهال و بذر تائید شود و سیستم توزیع آن هم مشخص باشد

کند،  اند فراهم می هایی که ثبت گواهی شده توزیع را برای نهال وی با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این امکان

شعبه در سراسر کشور است که آماده است تا در این شعبات میز عرضه  42شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارای : اظهارداشت

 .نهال و بذر قرار دهد  های ثبت و گواهی شده موسسه ثبت گواهی نهال را در اختیار نهال
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هزار دفتر کارگزاری شرکت خدمات حمایتی در  4کنندگان نهال و نشا در  همچنین میز نهال با مشارکت تولید  :ح کردسیف تصری

 .شود سراسر کشور ایجاد می

سومین حمایتی که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای توزیع نهال و بذر : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

 .این است که برگشت پول را تضمین خواهد کرددهد  گواهی شده انجام می

: بنای باغبانی است، گفت در ادامه عبدالرضا کاوند معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر با بیان اینکه نهال سنگ

عمیقی در مثبت ها از بالقوه به بالفعل تبدیل شود قطعاً تاثیر بسیار  هایی در بخش باغبانی وجود دارد که اگر این فرصت فرصت

 .کردن تراز کشاورزی خواهد داشت

...  های ویژه در محصوالتی مانند بادام، انار، خرما، پسته، زعفران و وی با بیان اینکه کشورمان خاستگاه بسیاری از ارقام و ژنوتیپ

توان به  درست انتخاب شود می ها بستگی به استفاده از نهال استاندارد دارد و اگر نهال استفاده از این فرصت: است، اظهارداشت

 .تولید، صادرات، ارزش افزوده، توسعه و همچنین صنایع جانبی در بخش کشاورزی فکر کرد

اند که این  ها شرایط و ضوابطی تعیین کرده اند برای استفاده از نهال کشورهایی که در صنعت باغبانی رشد کرده: کاوند بیان داشت

 .شود گذاری، رفع نگرانی مصرف کننده و قدرت بخشیدن و تقویت ادعای تولید کننده می هشرایط و ضوابط موجب تضمین سرمای

ها  های فنی قابل قبول نهال در نهالستان استانداردها حداقل شاخص: معاون مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر تصریح کرد

مل تهدید کننده مثل بیماری ضرورت دارد تا استانداردها به ها هستند و با توسعه جوامع شهری و به وجود آمدن عوا یا آزمایشگاه

 .روز شود و دغدغه تولیدکننده و مصرف کننده رفع شود

خوشبختانه این فرصت با تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال فراهم شده است به : کاوند تصریح کرد

 .استاندارد تعریف شده است و این استانداردها در دسترس قرار داردهای تکثیری  طوریکه برای بذر، نهال و اندام

گیرد  ای که بر روی نهال عرضه شده قرار می شناسه: کاوند با اشاره به اینکه با تولید نهال در مقیاس تجاری فاصله داریم اظهارداشت

های مختلف  ارت جهاد کشاورزی و در بخشای منسجم در وز شود توسط مجموعه و توسط آن، آن نهال به مصرف کننده معرفی می

تواند از این  شود و اگر مصرف کننده یا باغدار پس از خریداری نهال در باغ خود دچار مشکلی شد می با رصد نهال تولیدی تهیه می

 .شناسه در صورت لزوم به مراکز قضایی ارائه دهد

تواند تهدیدهایی هم داشته باشد به عنوان مثال بسیاری از  کند می هایی که نهال ایجاد می عالوه بر فرصت: وی همچنین اظهارداشت

شود که اگر در این مورد دقت نشود، یک صنعت  های تکثیری جا به جا می های سیستمیک غیرقابل عالج توسط نهال و اندام بیماری

 .تواند با تهدید مواجه کند را می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/11/12فارس

  پروژه کشاورزی در دهه فجرپروژه کشاورزی در دهه فجر  06160616برداری از برداری از   بهرهبهره

میلیارد تومان در دهه فجر  6727پروژه کشاورزی با سرمایه  7828: دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .رسد برداری می امسال در اقصا نقاط کشور به بهره

نژاد دبیر ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر وزارت جهاد  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ رمضان خبرگزاری فارسبه گزارش 

برداری  میلیارد تومان در دهه فجر امسال در اقصی نقاط کشور به بهره 6727با سرمایه پروژه کشاورزی  7828: کشاورزی گفت

 .رسد می

ها  خانوار از مزایای این پروه 486هزار و  84فرصت شغلی به صورت مستقیم ایجاد و  6077ها،  برداری از این پروژه بهره: وی افزود

 .شوند مند می بهره

با توجه به : اعالم و بیان داشت 6874های حوزه آب و خاک با  تتاحی در ایام دهه فجر را پروژههای اف نژاد بیشترین پروژه رمضان

در پایداری تولیدات کشاورزی، ... های آبیاری و  های نوین آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی، شبکه های روش اهمیت اجرای طرح

 .های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد سازی خاک در اولویت برنامه برداری بهینه از منابع آب و حفظ و غنی های بهره اجرای طرح

مورد و صنایع  677مورد، تولیدات گیاهی با  227های حوزه تولیدات دام و طیور با  پس از حوزه آب و خاک، پروژه: وی تصریح کرد

 .دهه فجر امسال خواهد بود های افتتاحی بخش کشاورزی در ایام مورد به ترتیب بیشترین تعداد پروژه 660کشاورزی با 

 774پروژه، آذربایجان غربی با  470های کردستان با  استان: دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

های افتتاحی دهه فجر در سال جاری را به خود اختصاص  پروژه به ترتیب بیشترین پروژه 767پروژه و سیستان و بلوچستان با 

 .اند داده
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/11/12فارس

نگاری با شهرداری درباره تخلفات میادین نگاری با شهرداری درباره تخلفات میادین   نامهنامه/ / ماهماه  33هزار تن محصول کشاورزی قاچاق در هزار تن محصول کشاورزی قاچاق در   0202کشف کشف 

  باربار  و ترهو تره    میوهمیوه

 8هزار تن انواع محصوالت کشاورزی تا پایان  6868مدیر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از کشف 

 .ایم بار، با شهرداری مکاتبه کرده وه و ترههای قاچاق در میادین می در خصوص تخلفات عرضه میوه: ماهه امسال خبر داد و گفت

بار شهرداری از تولید به مصرف و محل  قرار بود میادین میوه و تره: عباس نخعی گفت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اند ف خود فاصله گرفتهعرضه محصوالت داخلی باشند نه تولید، داللی و مصرف، اما از اهدا

ورود نارنگی پاکستانی ممنوع است، اما مشاهده : های قاچاق در این میادین، مثال زد وی با اشاره به مشاهده برخی اقالم از میوه

 .رسند می  های قاچاق در این میادین به فروش کنیم این نوع میوه و سایر نمونه می

شود، اما در  بامبو اصال در کشور تولید نمی گیاه الکی: گیاه قاچاق اشاره کرد و گفتنخعی همچنین به عرضه برخی از اقالم گل و 

 .رسد های عرضه گل و گیاه قابل مشاهده است و به فروش می محل

د بار را گوشز نوشته و تخلفات میادین میوه و تره  بر همین اساس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به شهرداری نامه: وی ادامه داد

 .کرده است

هزار تن انواع محصوالت کشاورزی قاچاق اعم از زراعی، باغی و کود و  6868مدیر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف همچنین از کشف 

کیلو کشف  768هزار و  4.0میلیون و  67هزار کیلو و در بخش زراعی  480میلیون و  7در بخش اقالم باغی، : سم خبر داد و گفت

 .ایم همحصول قاچاق داشت

بیشترین کشفیات مربوط به : هزار کیلو ذکر کرد و گفت 777میلیون و  2ترین اقالم قاچاق در حوزه زراعی را برنج با  وی مهم

 .هزار کیلو و سپس فارس و بوشهر است 672خوزستان با یک میلیون و 

دماه از آذربایجان غربی و همچنین سیستان و در بهمن و اسفن: زمینی قاچاق خبر داد و گفت هزار کیلوگرم بادام 87نخعی از کشف 

 .کند شود که سالمت مردم را تهدید می ای وارد کشور می بلوچستان، آجیل بدون هیچ گونه قرنطینه

اگرچه قاچاق این محصول : وی با اشاره به قاچاق سیر چینی از مبادی سیستان و بلوچستان، عراق، کردستان و کرمانشاه افزود

 .ته و کف این سیرها زده شده و کامال آلوده هستند. همچنان وجود داردمحدود شده، اما 

گیاهان دارویی به شکل کپسول از پاکستان وارد شده و : هزار کیلوگرم حبوبات، اظهار داشت 677نخعی همچنین با اشاره به کشف 

رسند و یا در  ها به فروش می در عطاری های سالمت هستند هیچ گونه برچسب و نشانی ندارند،این اقالم قاچاق که فاقد تاییدیه

 .شوند های زیرزمینی تبدیل به کپسول و شربت می کارگاه

: ماهه سال خبر داد و ادامه داد 8کیلوگرم در  787هزار و  .76وی در بخش سایر اقالم به قاچاق سموم و کود شیمیایی به میزان 

شوند، در دنیا ممنوع شده  کودهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می این مسئله بسیار جای نگرانی دارد، مصرف برخی از سموم و

 .های العالج شوند تواند سبب ایجاد بیماری و می

 467هزار و  74ماهه سال به میزان  8مدیر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف همچنین به کشف و ممانعت از خروج گیاه زعفران در 

 .کیلوگرم اشاره کرد
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شده به جز آنهایی که از طریق ترانزیت وارد شده و به جای ترک کشور، به شکل  تمامی محصوالت باغی کشف :نخعی اظهار داشت

 .شوند شوند و کاالهای وارد شده از طریق ترانزیت به نفع دولت ضبط می شان تخلیه شده است، معدوم می غیرقانونی محموله

قاچاق محصوالت کشاورزی : نارگیل را در عین حال قانونی ذکر کرد و گفت محصول استوایی یعنی آناناس، انبه، پاپایا و 7وی ورود 

 .از دو بعد، تهدید تولید داخل و تهدید سالمتی جامعه اهمیت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد

اشاره کرد و  مدیر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف همچنین به مذاکره با وزارت جهاد برای تأمین میوه و مخصوصا مرکبات شب عید

 .وزارت جهاد اعالم کرده خریدها را انجام داده و بر این اساس مشکلی برای تأمین بازار شب عید وجود نخواهد داشت: گفت

 .دهد میلیون تن آن را پرتقال تشکیل می 767میلیون تن است که  2تولید مرکبات کشور : وی گفت

سال گذشته برخی شایعات در خصوص کمبود عرضه : شب عید سال گذشته، گفتآمده در بازار  نظمی به وجود نخعی با اشاره به بی

نظمی و گرانی شد، اما امسال  هایی که وزن غیر استاندارد داشتند و مناسب پذیرایی نبودند، سبب ایجاد بی و همچنین عرضه پرتقال

 .ین بازار وجود نخواهد داشتتولید مرکبات در کشور مناسب بوده و بر اساس اعالم وزارت جهاد، مشکلی برای تأم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1931بهمن  11, یکشنبه

ها در ها در   افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی با حال و هوای پس از برجام و لغو تحریمافتتاح چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی با حال و هوای پس از برجام و لغو تحریم

  اصفهان اصفهان 

ماه با  از بعد از ظهر امروز یازدهم بهمن( ها، محصوالت و خدمات وابسته نهاده)المللی تکنولوژی کشاورزی  چهاردهمین نمایشگاه بین

 . شود ها در اصفهان افتتاح می حال و هوای پس از اجرای برجام و لغو تحریم

امروز در محل نمایشگاه  67به اصفهان، در حالی این نمایشگاه ساعت ( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

 ، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران با حضور عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد"پل شهرستان"المللی اصفهان واقع در  بین

های حاضر در  شود که شرکت کننده افتتاح می های شرکت کشاورزی، مسئوالن جهاد کشاورزی استان اصفهان و مدیران غرفه

مترمربع، به ارائه جدیدترین دستاوردهای خود در  777هزار و  چهاردهمین سال برگزاری نمایشگاه اگروت، در فضایی به متراژ هشت

 .پردازند اورزی، گلخانه و آب و آبیاری میهای کود، سم و بذر، خدمات کش زمینه

 62تا  66از ( ها، محصوالت و خدمات وابسته نهاده)المللی تکنولوژی کشاورزی  بنا بر این گزارش، چهاردهمین نمایشگاه بین

شرکت از  های تهران، مرکزی، خراسان رضوی، فارس و اصفهان؛ حضور مستقیم چهار کنندگانی از استان ماه با حضور مشارکت بهمن

المللی  های بین های کشور اسپانیا، چین، کانادا، آمریکا و هند در محل نمایشگاه کشورهای هلند، ترکیه، عراق و بحرین و نمایندگی

رود با  دوره گذشته است، انتظار می 64شده طی  های تثبیت شود و از آنجا که این نمایشگاه جزو نمایشگاه استان اصفهان برگزار می

تری برای کشاورزان و بازرگانان حوزه کشاورزی  بار فضای به مراتب جذاب های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران، این مرفع تحری

 .تری را به ارمغان آورد های کشاورزی و صنایع خدماتی وابسته باشد و دستاوردهای تازه کنندگان نهاده ویژه تأمین به

که فقط دو -المللی استان اصفهان تا این لحظه  های بین واحد رسانه شرکت نمایشگاه شده از سوی اگرچه بر اساس اطالعات ارائه

، "اگروت"شرکت حاضر در چهاردهمین سال برگزاری نمایشگاه  672قرار است  -ساعت تا شروع مراسم افتتاحیه باقی مانده است

خدمات کشاورزی، گلخانه و آب و آبیاری را به های کود، سم و بذر،  طی این چهار روز، جدیدترین دستاوردهای خود در زمینه

 .المللی، قرار دهند های داخلی و بین های روز شرکت معرض دید کشاورزان مشتاق آشنایی با جدیدترین فناوری

البته بر اساس اطالعات دریافتی قرار نیست که این نمایشگاه صرفاً محلی برای نمایش دستاوردهای تجاری باشد و در اقدامی 

آشنایی الزم "بهمن، همایشی نیز با عنوان  64روز  68جی و آموزشی قرار است تا در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در ساعت تروی

با حضور کارشناسانی از  "های مختلف ایران فرنگی و پتانسیل کاشت آن در اقلیم های انواع بذر خیار و گوجه با خصوصیات و ویژگی

 .کشور ترکیه برگزار شود

المللی نمایشگاهی در کشور  ترین برندهای نمایشگاهی در حوزه کشاورزی و موفق و بین شده که یکی از شناخته "اگروت"نمایشگاه 

نمایشگاهی که به اذعان . ، میزبان متخصصان و بازدیدکنندگان است76تا  67ماه در ساعات برگزاری  بهمن 62تا  66است، از 

های این حوزه  های گذشته تأثیر ملموسی در ارتقای سطح کیفی تولیدات و تکنولوژی ر سالکارشناسان و مسئوالن این بخش، د

ها و همچنین مذاکرات خیلی  داشته است و حال باید دید در نخستین نمایشگاه تخصصی کشاورزی پس از برجام و لغو تحریم

و فعاالن بخش خصوصی به ایتالیا و فرانسه  خوبی که بخش کشاورزی کشور در سفر اخیر ریاست جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی

 /داشته است، حال و هوای فضای تجاری نمایشگاه پیش رو چگونه خواهد بود؟

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70084-6ht ml. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1931 بهمن 18, شنبه

  میلیون تن محصول کشاورزی در استان فارس میلیون تن محصول کشاورزی در استان فارس   11هزار تن سردخانه، برای هزار تن سردخانه، برای   022022وجود تنها وجود تنها 

نخستین مساله در موضوع کشاورزی مدیریت منابع آب است : استاندار فارس در جلسه شورای کشاورزی استان فارس اظهار داشت

 .و باید این منابع به درستی مدیریت شود

با گالیه از گذشته کاری درست نمی شود و از همین امروز می توان با : شیراز، سید محمد علی افشانی گفتبه گزارش ایانا از  

 .استفاده از آب و زمین موجود، موجودی آب را افزایش دهیم

امروز مشکل آب داریم و اگر جلوی تصرفات و کشت ها در : وی همچنین به تصرف و کشت در شیب کوه ها اشاره کرد و افزود

 .شیب کوه ها را نگیریم فردا مشکل خاک نیز خواهیم داشت

ما باید به دنبال افزایش راندمان : استاندار فارس با اشاره به اینکه مساله مهم امروز جامعه مدیریت منابع آب است اظهار داشت

 .داردباشیم و این مهم هم به صرف فرمایش و برگزاری جلسات محقق نمی شود و نیاز به طرح های اساسی 

آنچه که امروز آماده است و می تواند در زمینه مدیریت منابع آب موثر باشد، کشت گلخانه ای است که مصرف آب : افشانی افزود

در برخی از محصوالت گلخانه ای میزان مصرف آب یک سوم و میزان تولید محصوالت هم سه برابر . کمتر و راندمان باالتری دارد

 .خاص در این رابطه کار شودمی شود که باید به صورت 

سال قبل در حوزه کشاورزی طرحی را آماده می کردند و  67باید : افشانی خطاب به اعضای شورای کشاورزی استان اظهار داشت

امروز هم فقط بیان کلمه . آبیاری نوین و گلخانه ای جایگزین شیوه فعلی می شد تا از اتالف منابع آبی جلوگیری به عمل می آمد

 .بی فایده ای ندارد و باید عمال کار را شروع کنیم و همه را ملزم کنیم که از روش های جدید استفاده نمایندکم آ

 .باید به دنبال وارد کردن تکنولوژی باشیم نه اینکه دنبال وارد کردن محصول باشیم: استاندار فارس افزود

میلیون و  7با وجود تولید حدود : استان گالیه کرد و اظهار داشتوی همچنین از کمبود سردخانه متناسب با تولیدات کشاورزی 

هزار تن محصوالت باغی و یک میلیون تن محصوالت دامی کشور در استان فارس سردخانه های موجود در استان جوابگوی  877

 .هزار تن محصوالت است که این کمتر از هشت درصد نیاز استان است 777کمتر از 

این سردخانه ها در زمان برداشت محصوالت باید بتوانند : احداث سردخانه های مجهز در استان تاکید کرد و افزوداستاندار فارس بر 

 .به کشاورزان کمک کنند و محصوالت آنها را در خود جای دهند تا در زمان مناسب که بازار نیاز دارد وارد بازار شود

هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند، میزان : بررسی قرارداد و اظهار داشت استاندار فارس وضعیت کشورهای توسعه یافته را مورد

 .اشتغال در بخش کشاورزی کمتر و در بخش خدمات بیشتر است

با توجه به اینکه استان فارس منابع فراوانی در زمینه کشاورزی دارد، باید بخش خصوصی ورود پیدا کند و از توان آنها : وی گفت

 .استفاده کنیم

درصد  77هزارتن گوشت قرمز و بیش از  7.ساالنه : این جلسه قاسمی، رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز گفتدر 

 .محصوالت باغی کشور در فارس تولید می شود

درصد نسبت به سال گذشته بیش از میانگین تولید  67محمد قاسمی با بیان اینکه سرانه تولیدات دامی فارس با افزایش حدود 

درصد مرکبات جهان را تولید می کند و رکورد عملکرد استان  67درصد مرکبات کشور و  .7فارس همچنین : است، افزودکشوری 
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هزار تن است و ساالنه  742کیلوگرم است که نیاز استان به مرکبات در حدود  77تن و سرانه مصرف  647فارس در زمینه مرکبات 

 .به سایر استان ها صادر می شود حدود یک میلیون تن مرکبات مازاد نیاز فارس

وی گرایش کشاورزان و باغداران به تولید محصول مکانیزه، آموزش های مروجان کشاورزی و دامپروری و به کارگیری بذر، نهال و 

 .سامانه های آبیاری مکانیزه را از مهم ترین عوامل موفقیت بخش کشاورزی و دامی فارس، عنوان کرد

تنوع و گستردگی حیطه وظایف وزارت جهاد : رزی فارس در سومین جلسه شورای کشاورزی استان گفترییس سازمان جهاد کشاو

در صد عرصه اراضی می  87کشاورزی و باطبع آن سازمان جهاد کشاورزی فارس از مباحث قبل از تولید تا پس از تولید و در حدود 

ود اختصاص داده است و سهم کسب و کار کشاورزی از تولید در صد تولید ناخالص داخلی را به خ 867باشد، که بخش کشاورزی 

 .درصد است .476ناخالص ملی 

های زیرزمینی و مهارت های کشت  در سال های گذشته به بهره برداری از آب: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت

آب و یکی از راه کارهای برون رفت از این دقت کافی نشده است و بزرگ ترین مشکل کشاورزان در شرایط کنونی را ، کمبود 

مشکل را ایجاد شهرک های کشاورزی و مجتمع های گلخانه ای دانست که به این طریق می توان از منابع محدود، بهترین استفاده 

ه با را کرد و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار یکی از موارد مدیریت منابع آب کشاورزی است و کاهش مصرف آب را همرا

 .افزایش میزان تولید؛ به همراه خواهد داشت

هدایت فعالیت های کشاورزی و : وی هدف اصلی تاسیس این شهرک ها را توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی دانست و گفت

گسترش توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی از اهداف مهم تاسیس این شهرک هاست، به طوری که با ایجاد آن ها می توان 

 .ان تولید محصوالت کشاورزی، دامی و منابع طبیعی را با استفاده کمتر از منابع تولید، باالبردمیز

 .جهت بهره وری از آب و مدیریت صحیح آن نیازمند به جهاد گلخانه ای در سطح استان فارس هستیم: قاسمی افزود

بحران کم آبی نیز به تغییر الگوی کشت های بهاره در رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارساز رویکرد های این سازمان در 

پاییز، حذف محصوالت با آب بری باال، استفاده از ارقام زودرس، توسعه کشت های نشایی و گلخانه ای و اجرای آبیاری نوین اشاره 

 ./کرد

/i t em/havar zikes/i r.i ana.www//:ht t p700.6-6ht ml. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا– 193۱/ بهمن /  18, شنبه 

  معیشت جوامع محلی درپروژه مدیریت چند منظوره جنگل ها، مورد توجه قرار بودمعیشت جوامع محلی درپروژه مدیریت چند منظوره جنگل ها، مورد توجه قرار بود

مدیریت چند منظوره جنگل های معاون امور جنگل سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور گفت که در اجرای پروژه ملی 

 .  هیرکانی به ارتقای معیشت جوامع محلی ساکن در حاشیه این جنگل ها توجه شده است

بهزاد انگورج روز شنبه در کارگاه مشورتی استراتژی توسعه سبز منطقه هیرکانی که با حضور مشاور ارشد بین المللی این طرح در 

  . ه توانسته است که ظرفیت های بهره گیری مناسب از جنگل های هیرکانی را فراهم کنداجرای این پروژ: ساری برگزار شد افزود

: وی از پروژه ملی مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی به عنوان پروژه مهم برای توسعه مناطق روستایی نام برد و گفت 

ی تواند زمینه و بستر خوبی برای درآمدزایی ظرفیت سازی در بخش های مختلف و ارزش گذاری به خدمات اکوسیستمی جنگل م

 .و اشتغال پایدار روستاییان را فراهم بکند

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور مدیریت یکپارچه بر جنگل ها را مهمترین نتیجه اجرای پروژه ملی 

 .مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی برشمرد

 مان جنگل ها در سال های اخیر با اجرای این پروژه اقدامات مدبرانه خوبی را برای این جنگل ها انجام داده استساز:وی اظهار کرد

. 

سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور نبود مدیریت بهینه را بزرگترین آسیب شناسایی شده در زمینه جنگل ها : وی گفت 

 . برشمرده است

مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی را راهبرد اجرایی برای گذر از این آسیب و بهره گیری از ظرفیت انگورج اجرای پروژه 

  . های اجتماع محور دراین حوزه نام برد

وی از پروژه ملی مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی به عنوان مدل اجرایی مناسب برای برون رفت از مشکالت این جنگل ها 

  . ت که اجرای این طرح پیشرفت فیزیکی خوبی را در جنگل های شمال کشور داردنام برد و گف

معاون امور جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید کرد که مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی یک گام به جلو در 

 .مدیریت بهینه جنگل ها است

ای یکپارچه سیاستگذاری جامع و متمرکزی برای جنگل ها داشته شرایط مدیریت کالن ایجاب می کند که دستگاه ه: وی گفت 

  .باشند

 وی ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن همکاری های بیشتر رشد فزاینده ای در اجرای این طرح در سالهای آینده شاهد باشیم

. 

میان دولت ایران و سازمان  6487سال  سند اجرای پروژه پنج ساله مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی در اردیبهشت ماه

 . ملل متحد به امضا رسید

این طرح با همکاری سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور و برنامه عمران سازمان ملل متحد با هدف حفظ تنوع زیستی در 

 . پهنه جنگل های هیرکانی و تغییر مدیریت واحد به مدیریت چند منظوره در ایران آغاز شد

هزار هکتار جنگل های گیالن ، 677وژه مدیریت جنگل های چندمنظوره جنگل های هیرکانی به صورت پایلوت در سطح پر

 . گلستان و مازندران در حال اجراست

/com.i r anecona//:ht t p77428D%/8%87%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 11/11/1931: خ خبرتاری

در در : : معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تولید محصوالت استراتژیک گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تولید محصوالت استراتژیک گفت   --ایرناایرنا  --بندرعباس بندرعباس 

    ..درصدی دست یافته ایمدرصدی دست یافته ایم  6060تولید گندم به خوداتکایی تولید گندم به خوداتکایی 

لید محصوالت عباس کشاورز روز یکشنبه پس از بازدید از فعالیت های سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خود اتکایی در تو

 .استراتژیک ازجمله گندم و دانه های روغنی را از مهمترین سیاست های دولت تدبیر و امید اعالم کرد

با برنامه : هزارتن عنوان کرد و افزود777میلیون و 64این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تقاضای سالیانه گندم در کشور را 

 .آب وخاک می توان در تولید این محصول خودکفا شد ریزی مناسب و استفاده درست از منابع

برای خوداتکایی کشور به این : هزارتن ذکر کرد و ابراز داشت777وی در ادامه میزان تولید ساالنه جو کشور را سه میلیون و 

 .وزارتخانه استدرصدی واردات جو ازاز برنامه های در دست اقدام این 27محصول یک میلیون تن کمبود تولید داریم که کاهش 

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اهمیت انواع کودهای شیمیایی بعنوان یکی از نیازهای اصلی بخش 

 .هزارتن کود شیمیایی از مسیر مجتمع بندری شهید رجایی کرده است7.دولت اقدام به واردات : کشاورزی بیان داشت

کود : نگی تخلیه و بسته بندی کودهای شیمیایی وارداتی در بندرشهید رجایی خاطرنشان کرداین مسئول هنگام بازدید از چگو

 .پتاسیم و فسفات تریبل از با کیفیت ترین کودهایی هستند که از کشورهای آلمان وهلند خریداری و وارد کشور شده است

کیلوگرمی ،به مقصد استان های 77کیسه های  کودهای خریداری شده پس از نمونه گیری و بسته بندی در: کشاورز اضافه کرد

 .مختلف بارگیری و حمل می شود

هزارتن انواع کود شیمیایی نیز در 7.اضافه بر مجتمع بندری شهید رجایی بطور همزمان : معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآورشد

 .تخلیه شده است( خوزستان)بندر امام خمینی 

تمرکز دولت بر واردات کودهای پتاس و : کود سولفات پتاسیم در داخل کشور اظهار کردهزار تنی  677وی با اشاره به موجودی 

 .دیگر نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی است

 .تن ذکر کرد777معاون زراعی وزارت جهاد کشاورزی سهم استان هرمزگان از کودهای شیمیایی وارداتی را یکهزارو 

هزارتن محصول باغی و زراعی اعالم شده 477ر هکتار با تولید ساالنه دو میلیون و هزا672وسعت زمین های کشاورزی هرمزگان 

 4/ک.است

/News/f a/i r.i r na.www//:ht t p86827877/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 18/11/1931: تاریخ خبر

  نگاه دنیا به ایران است نگاه دنیا به ایران است / / مسیرهمکاری های اقتصادی ایران و لبنان را هموار می کنیممسیرهمکاری های اقتصادی ایران و لبنان را هموار می کنیم::آالن حکیمآالن حکیم

» وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان با توصیه به کشورهای عربی برای استفاده از فرصت بازگشت « آالن حکیم » -ایرنا  –بیروت 

افتخار دارم در دوران وزارتم با بزرگترین »  صاد خود، تاکید کرد کهبه میدان منطقه وجهان برای تقویت اقت«اقتصاد بزرگ ایران 

هیات اقتصادی و بازرگانی لبنان به ایران سفر می کنم تا سنگ بنای همکاری ها و روابط جدید در این زمینه ها را بگذاریم و مسیر 

 . را هموار کنیم

مارس است، در آستانه سفر به ایران برای شرکت در  62گروه وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان که عضو حزب الکتائب از احزاب 

هفتمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و لبنان در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا گفت که برای افزایش 

 .و خواهیم کردمبادالت بازرگانی و توسعه همکاری های اقتصادی و کشاورزی بین دو بخش دولتی و خصوصی در تهران گفت وگ

قرار است در راس یک هیات بزرگ اقتصادی و بازرگانی متشکل از نمایندگان بیشتر وزارت خانه ها و ( یکشنبه) آالن حکیم فردا

دستگاه های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی لبنان عازم تهران شود و عالوه بر دیدار و گفت وگو با مقامات جمهوری اسالمی 

 .هفتمین دوره کمیسیون مشترکت همکاری های اقتصادی دو کشور شرکت کندایران در نشست های 

وزیر راه وشهرسازی ایران و وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان ریاست طرف های ایران و لبنانی کمیسیون همکاری های مشترک 

 .ده استدر بیروت برگزار ش 6480اسفندماه  77اقتصادی دو کشور را برعهده دارند که آخرین دوره آن 

سفر هیات بزرگ اقتصادی و بازرگانی لبنان به تهران و برگزاری نشست های کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بعداز 

اجرای توافق هسته ای و رفع تحریم های ایران ، رنگ و بوی خاصی دارد و حتی فشارهای آل سعود بر همپیمانان خود در لبنان 

 .مارس برای رفتن به ایران خللی ایجاد کند 62این وزیر عضو گروه  هم نتوانسته است در عزم و اراده

این نخستین سفر یک مقام ارشد لبنانی به جمهوری اسالمی ایران بعداز رفع تحریم هاست و ناظران احتمال فعال و اجرائی شدن 

ری های اقتصادی و بازرگانی بین دو توافق ها و یاداشت تفاهم های گذشته بین تهران و بیروت و گشوده شدن افقی جدید در همکا

 .طرف را دور از انتظار ندانسته اند

وزیر اقتصاد لبنان گفت که هدف از این سفر احیای روابط لبنان با ایران و نهادن سنگ بنای همکاری های تجاری و اقتصادی جدید 

ز یکصد میلیون دالر در سال فراتر نمی رود و افزایش مبادالت تجاری بین ایران و لبنان که در زمان حاضر ا. بین دو کشور است

 .انعقاد قراردادهائی برای صادرات و واردات کاالها بین دو کشور در دستور کار سفر آالن حکیم به تهران قرار گرفته است

ایه گذاری های ایجاد مناطق آزاد تجاری و تبادل تجربیات در حوزه های مالی و بانکی، و نیز گفت وگو درباره راه های تشویق سرم

 . متقابل هم در دستور کار این سفر قرار دارد

 اشتیاق سفر به ایران** 

آالن حکیم با وجود این که دو قرار قبلی اش برای سفر به ایران به خاطر مشکالت غیرارادی لغو شده بود، اکنون اشتیاق خود را 

به این دعوت و استقبال از آن، امیدهای بسیاری به نتایج  برای تحقق این سفر پنهان نمی کند و ضمن تاکید بر پاسخ مثبت خود

 . سفرش دارد

 .وی ابراز امیدواری کرد که در این سفر کارگروهی برای ایجاد مرحله نوینی از روابط اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور تشکیل شود

ان به لبنان قبل و بعد تحریم ها استناد کرد و لبنان وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان به محبت های دولت و ملت ایران و کمک های ایر
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 . متمایل به ایران خواند« فکری و اقتصادی» را از لحاظ 

 . آالن حکیم ابراز امیدواری کرد که روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و لبنان به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شود

 د و بازرگانی لبنان متن کامل مصاحبه اختصاصی ایرنا با وزیر اقتصا

 اگر در منطقه به ایران اعتماد نکنیم ، به چه کسی می توانیم اعتماد کنیم** 

 در زمان حاضر همکاری های اقتصادی و بازرگانی ایران و لبنان در چه وضعیتی قرار دارد؟ : سئوال

ابتدای مسئولیتم در کابینه تمام سالم  ایران برای من یکی از مهمترین مناطق نفوذ اقتصادی در منطقه است، از همان: جواب

 . نخست وزیر، ایران هدف اول و آخر من بوده است

مقدمات سفر به ایران را آماده می ( خدا رحمتش کند)قبل از رفع تحریم ها، با سفیر سابق ایران در لبنان آقای غضنفر رکن آبادی 

 . ه لبنان آمدکردیم، مدتی بعد وی عوض شد و سفیر جدید آقای محمد فتحعلی ب

دو بار قرار سفر گذاشته شد که یک بار به خاطر حضورم در شرم الشیخ مصر به نمایندگی از نخست وزیر و بار دوم به دلیل عدم 

 . آمادگی تهران برای موعد خواسته شده، مجبور به لغو سفر شدیم

 . انجام شودپس از رفع تحریم ها ، مجددا تماس هایی برقرار کردیم تا سفر در اسرع وقت 

بنابراین تنها موضوع رفع تحریم ها نیست، ما به اقتصاد ایران و حمایت آن از اقتصاد لبنان اطمینان داشته و داریم به ویژه بر 

 .اهمیت تجارب بین دو کشور واقف هستیم

 اگر در منطقه نخواهیم به ایران اعتماد داشته باشیم به چه کشوری می توانیم اعتماد کنیم؟ 

د ما به ایران در وهله اول رویکرد دوستی است، ما به جمهوری اسالمی ایران عالقه مند هستیم و دولت لبنان در مرحله رویکر

 . تحریم ها هم در کنار ایران قرار داشت

 . ما برای حمایت از اقتصاد لبنان، به جمهوری اسالمی ایران تکیه می کنیم و به حمایت های آن نیاز داریم

صادی بسیار بزرگ و امکانات گسترده ای برخوردار است و ما چنانچه قادر کمک به اقتصاد ایران باشیم، کوتاهی نخواهیم ایران از اقت

 .کرد

 . من به عنوان وزیر اقتصاد و بازرگانی، وجود لبنان در کنار ایران را مساله ای اساسی می دانم

میلیون مصرف کننده و  87وجود . درصدی می رود .یم که انتظار رشد امروز اگر نگاهی به اقتصاد ایران داشته باشیم، باید بگوی

مهمتر از همه اینها نسل جوان ایران . میلیارد دالر فراتر می رود از ظرفیت های ایران است 477درآمدهای داخلی که ارزش آن از 

 . قتصاد ایران استاست که بخش بزرگی از جمعیت آن را تشکیل می دهد و نوید بخش آینده ای درخشان برای ا

 بخش مالی و بانکی در اولویت است** 

 همکاری های اقتصادی ایران و لبنان در چه بخش هایی می تواند اتفاق بیفتد؟ : سئوال

به اعتقاد من بخش مالی و بانکی در مرتبه اول قرار دارد، لبنان در این حوزه به دلیل تجارب و پایبندی آن به قوانین بین : جواب

 . می تواند کمک های زیادی به ایران بکند و راه ارتباط مالی و بانکی ایران با بقیه کشورهای دنیا را هموار سازدالمللی 

 . بخش کشاورزی نیز از بخش های بسیار مهمی است که باید در روابط ایران و لبنان مورد توجه قرار گیرد

 . رست تجاری بین ایران و لبنان قرار گیردهرگونه محصوالت کشاورزی مانند مرکبات می تواند در لیست فه

 . حوزه دیگری که از اهمیت ویژه ای برخوردار است حوزه علم، دانش و ابتکار است که در چارچوب منابع انسانی قرار می گیرد

کشور تبادل  ما در این حوزه به ویژه در دانشگاه ها و بخش تربیت می توانیم همکاری های خوبی با ایران انجام دهیم و بین دو
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 . دانشجو داشته باشیم

در این زمینه می توان آموزش زبان فارسی را برای عالقه مندان در نظر داشت چرا که تجارت بدون آگاهی از زبان معنا ندارد و 

 . تبادل لغوی بین دو کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 نگاه دنیا امروز به ایران دوخته شده است** 

از رفع تحریم های ایران دائما زمزمه هایی در لبنان به گوش می رسید که روابط دو کشور پس از رفع تحریم ها بهتر پیش : سئوال

از اوضعیت کنونی خواهد بود، حال که تحریم ها رفع شده لبنانی ها برای گسترش و تعمیق روابط بین دو کشور چه اقداماتی باید 

 انجام دهند؟ 

 . زرگانی لبنان حتی پیش از رفع تحریم ها موضع روشنی در این باره داشتوزارت اقتصاد و با: جواب

 . روابط ما با ایران چه در زمان تحریم ها و چه بعد از رفع تحریم ها باید کامل و مستحکم باشد

 . روابط مستحکم بین دو کشور و دو ملت ایران و لبنان ربطی به وجود و یا عدم تحریم ندارد

 . توان از عالقه مردم ایران به مردم لبنان استفاده کرد و من بر روی این مساله تاکید ویژه می کنم باید دید چطور می

امروز محبت و عالقه مردم ایران به مردم لبنان مهمترین مساله به شمار می آید، اجازه بدهید صریح صحبت کنم، لبنان اقتصاد 

ا این وجود، ایران با اختصاص دادن جایگاهی ویژه برای لبنان در دل اقتصاد امروز همه دنیا دنبال ایران می دوند ب. کوچکی دارد

 . خود، کمک بزرگی به لبنان می کند

 . ایران همواره در کنار لبنان قرار داشته و از آن حمایت کرده است

فع تحریم ها و سیاست ما به روابط مستحکم بین دو کشور افتخار می کنیم و امروز که شاهد گسترش روابط جهان با ایران ،ر

درهای باز ایران هستیم باید به دنبال توسعه و بهبود روابط اقتصادی و تجاری بین لبنان و ایران هم باشیم و ما همواره تمایل خود 

 . را به دوستی و همکاری با ایران نشان داده ایم

 آماده همکاری های بانکی و مالی هستیم** 

 بانک های لبنانی در خصوص رابطه با بانک های ایرانی چه نظری دارند؟ : سئوال

بخش بانکی لبنان و ایران به ویژه پس از رفع تحریم سوئیفت از ایران، می توانند در زمینه انتقال تجربیات حرفه ای با : جواب

به عرصه بانکی مالی جهانی کمک های بسزایی ارائه لبنان قادر است در زمین بازگشت سریع ایران . یکدیگر همکاری داشته باشند

 . کند

 . ورود ایران به این عرصه تاثیرات زیادی در اقتصاد ایران و روابط تجاری آن با سایر کشورها خواهد داشت

یران و به فضل خدا لبنان می تواند کمک زیادی در این بخش مهم به ایران داشته باشد و بخش بانکی لبنان را برای خدمت به ا

 . بهبود روابط مالی و اقتصادی و تجاری دو کشور بسیج کند

 به بهبود روابط تجاری ایران و لبنان اطمینان دارم** 

 آیا این بدان معناست که ما در مرحله پیش رو شاهد افزایش میزان مبادالت تجاری و مالی بین ایران و لبنان خواهیم بود؟ : سئوال

این سفر که برای نخستین بار بعداز رفع تحریم ها انجام می شود و همچنین در سفر احتمالی دیگر من اطمینان دارم در : جواب

 شاهد بهبود روابط تجاری دو کشور خواهیم بود 

 پرونده مناطق آزاد ** 

 پرونده ایجاد منطقه آزاد بین ایران و لبنان به کجا انجامید؟ : سئوال
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مناطق مرزی مختلف خود چند منطقه آزاد تجاری تاسیس کرده است به همین دلیل نیاز تا آنجا که اطالع دارم ایران در : جواب

 . چندانی به تاسیس منطقه آزاد در کشورهای دیگر ندارد

با این وجود مساله تاسیس منطقه آزاد با لبنان و چگونگی تحقق این مساله را در گفت وگوهای خود با طرف های ایرانی مطرح 

 . خواهم کرد

 ایرانی باعث مسرت قلب می شود هنر** 

ایران در گذشته کمک ها و هبه هایی به لبنان پیشنهاد داده است اما با وجود نیاز لبنان به این کمک ها، عده ای در داخل : سئوال

ع لبنان در امروز که مشکل تحریم ها رفع شده موض. لبنان، تحریم های ایران را بهانه قرار داده و از قبول آنها امتناع می کردند

 خصوص هبه ها و کمک های اعالم شده توسط ایران چیست؟ 

من از نظر فکری و اقتصادی طرفدار ایران هستم، در بازدید از نمایشگاه میالن در ایتالیا پیش از همه بخش ها از غرفه ایران : جواب

 . دیدن کردم

 . ن خود را در آن مشاهده می کندنمی دانم چطور توصیف کنم، هنر ایرانی باعث مسرت قلب می شود، انسا

همانطور که گفتم من با برقراری روابط ویژه با ایران موافقم، اگر ایران به ما . امیدواریم در این سفر به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم 

 کمک نکند چه کسی این کار را خواهد کرد؟ 

نان استفاده کنیم و اگر قادر باشیم کمکی ولو اندک به ایران امروز باید از این روابط دوستانه و نزدیک جهت کمک به اقتصاد لب

 . بکنیم، انجام خواهیم داد

 از هبه ایران به ارتش لبنان استقبال می کنیم** 

جناب وزیر، نظر شما در داخل هیات دولت تاثیر گذار است، ایران پیشنهادهایی برای کمک به ارتش لبنان ارائه داده است، : سئوال

روز که شاهد گسترش تروریسم تکفیری از جمله در مرزهای لبنان هستیم آیا حاضر به قبول این کمک ها از ایران به ویژه ام

 هستید؟ 

 . حتما، حتما، ما از هبه ایران به ارتش لبنان استقبال کرده ایم، این هبه بدون هیچ گونه شرط و شروطی بوده است: جواب

 تدوره بهانه تحریم ها پایان یافته اس** 

 آیا پیشنهاد ایران برای ساخت نیروگاه های تولید برق را که لبنان به شدت به آنها نیاز دارد ، قبول می کنید؟ ** 

 . ما از پیشنهادهای ایران در زمینه برق و دیگر بخش ها استقبال می کنیم به خصوص امروز که تحریم ها رفع شده است: جواب

ی عدم قبول این گونه پیشنهادها بود اما امروز این بهانه رفع شده و همه طرف ها رضایت در گذشته وجود تحریم ها بهانه ای برا

 . کامل دارند و هیچ کس دیگر نمی تواند حرفی بزند

هدف اول ما امروز این است که اعداد و ارقام خود را بهبود بخشیم، اگر بخواهیم صادرات لبنان به ایران را که رقم بسیار اندکی 

 . ابل واردات از ایران بگذاریم، این سبب ناهموار شدن تراز تجاری بین دو کشور خواهد شد و هدف ما این نیستاست، در مق

بگذارید صریح باشیم، ما در زمینه اقتصادی هرگز به حد ایران نخواهیم رسید اما تالش خواهیم کرد این موضوع را به گونه ای حل 

 . کنیم که مصلحت دو کشور در آن باشد

 حل وفصل پرونده توافق های اقتصادی گذشته در راس برنامه ها قرار دارد** 

 آیا در این سفر شاهد امضای توافق نامه های جدید و فعال سازی قراردادهای امضای شده قبلی خواهیم بود؟ : سووال

دن به این پرونده در اسرع وقت به طور طبیعی، ما در ابتدا اقدام به فعال سازی و اجرای قراردادهای گذشته و خاتمه دا: جواب
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خواهیم کرد بعد باید ببینیم کدام یک از تفاهم نامه را می توان بدون تغییرات امضا کرد، اگر تغییراتی نیاز بود اعمال و آن را از 

 . ابتدا شروع می کنیم

 ایران به لبنانی ها در مرحله پیش روی ویژه نگاه کند ** 

زگانان کشورهای مختلف به ایران سفر کرده اند وانتظار می رود در مرحله پیش رو سفرهای دیگری مقامات ارشد و تجار و با: سئوال

جهت موضوعات مالی و بانکی انجام گیرد، وزارت اقتصاد لبنان تا چه حد می تواند از سرمایه گذاری های لبنان در ایران حمایت 

 می کند؟ 

 . سرمایه گذاری های لبنان در ایران است هدف اصلی ما از سفر به تهران کمک و تقویت: جواب

ما از ایران درخواست خواهیم کرد تا از سرمایه گذاران لبنانی حمایت به عمل آورد و آنها را با سرمایه گذاران فرانسوی و انگلیسی 

 . در یک سطح قرار ندهند

ی ها داشته باشد، به ویژه اینکه ما از حیث روابط می خواهیم سرمایه گذار لبنانی روابط ویژه و مخصوص و تشویق کننده ای با ایران

 . عاطفی و رابطه قلبی مردم دو کشور، خود را بخشی از ایران می دانیم

 نفری بخش های خصوصی و دولتی لبنان در راه ایران 47تیم ** 

علی »در یکی دوماه گذشته تیم بزرگی به نمایندگی از اتحادیه تجمع بازرگانان لبنان به ایران سفر کرد، پس از آن هم : سئوال

 ،آیا این بدان معناست که ایران آماده کمک و همکاری با لبنان است؟ .وزیر دارائی لبنان هم سفری به ایران داشت«حسن خلیل 

درباره موضوعات اقتصادی انجام نشد، دیدار بازرگانان لبنانی نیز برای مطالعه بازار ایران و  در سفر وزیر دارائی هیچ صحبتی: جواب

نفر به  47اکتشاف فرصت های سرمایه گذاری بود، اما امروز بزرگترین تیم اقتصادی و بازرگانی دولتی و خصوصی لبنان متشکل از 

 . ی را بین دو کشور پایه گذاری کندایران سفر می کند تا همکاری های جدید اقتصادی و بازرگان

این سفر، برای اکتشاف و اطالع یافتن نیست، ما در این سفر به دنبال ایجاد راه هایی برای گسترش مبادالت تجاری بین دو کشور 

 .هستیم

 . بعداز ما بازرگانان لبنانی به ایران می روند و کار را ادامه می دهند

گانی، حداقل شروع روابط جدید را بین دو کشور کلید می زنیم و من از این مسئله بسیار خرسندم ما به عنوان وزارت اقتصاد و بازر

 . و امیدهای بسیاری به نتایج این سفر دارم

 اعضای هیات لبنانی** 

 زمان دقیق سفر کی است و چه کسانی شما را همراهی خواهند کرد؟ : سئوال

ما از انجام این سفر بسیار خوشحال . م شد و سفر تا چهارشنبه ادامه خواهد یافتعازم ایران خواهی( فردا) روز یکشنبه : جواب

 . هستیم

مدیرکل وزارت اقتصاد و همه مشاوران وزارت خانه و تعدادی از بازرگانان و متخصصان امور فنی با ما خواهند « عالیه عباس » خانم 

 . بود

 توصیه به کشورهای عربی** 

شورهای عربی و همکاری های آنها با ایران را چطور ارزیابی می کنید؟ به ویژه بعد از رفع تحریم ها آیا آینده روابط بین ک: سئوال

 معتقدید منطقه ما بهتر از قبل خواهد شد؟ 

به اعتقاد من راهی جز همکاری بین کشورهای عربی با ایران وجود ندارد، چون این مسئله باعث بهبود روابط دو طرف : جواب
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به کشورهای عربی نصیحت و . ران و عرب ها می شود به ویژه اینکه کشورهای عربی امروز اوضاع اقتصادی خوبی ندارندواقتصاد ای

توصیه می کنم از فرصت بازگشت اقتصاد بزرگ ایران به عرصه منطقه و جهان برای فعال سازی اقتصاد و تجارت خود استفاده 

 . کنند

 های عربی به ایران نیاز دارندکشور/ بهای نفت مسئله ای جهانی است** 

کشورهای منطقه چطور می توانند بهای نفت را در سطح قابل قبولی نگه دارند به گونه ای که افت قیمت تاثیری بر اقتصاد : سئوال

 این کشورها نداشته باشد؟ 

توان دنبال راه هایی بود تا قیمت نفت مسئله ای جهانی است و فقط به ایران و کشورهای عربی مربوط نمی شود، اما می : جواب

 . تاثیرات افت قیمت نفت را به حداقل برسانیم

همکاری با ایران می تواند کشورهای عربی را در فضای امن قرار دهد زیرا افت قیمت نفت بیشتر به ضرر این کشورها عربی است و 

 .تاثیری زیاد بر اقتصاد ایران نمی گذارد

د رابطه با ایران هستند تا افت قیمت نفت را از طریق مبادالت تجاری و اقتصادی با آن جبران به همین دلیل کشورهای عربی نیازمن

 . کنند

با این وجود احساس می کنم این مسئله مورد پذیرش واقع نخواهد شد، لذا مایل هستم به عنوان وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان، 

 . دهم الگوی مناسبی از روابط صریح و شفاف با ایران ارائه

 روحانی وظیفه خود به عنوان رئیس جمهور را به احسن وجه انجام داد** 

ارزیابی شما از عملکرد رئیس جمهور روحانی و دولت او در مرحله مذاکرات هسته ای چیست؟ سفر وی به ایتالیا و فرانسه و : سووال

 دیدار چند روز پیش وی با رئیس جمهور چین را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 . کامال روشن است ، ایشان مانند یک سیاستمدار رفتار کرد و وظیفه ای را که بر عهده داشت به احسن وجه انجام داد: وابج

منجر به حل مسئله هسته ای ایران شد و راه حل مثبتی برای ایران به ارمغان  7+6گفت وگوهای طوالنی با کشورهای عضو گروه 

 . آورد

مانه و بدون تحریم برخوردار است و من معتقدم این موضوع به تدریج تکمیل خواهد شد، چراکه یک اکنون ایران از حق حیات کری

درک بین المللی از اهمیت تهران در این مرحله حساس به وجود آمده است و حجم دیدارها و سفرهای کنونی مهر تاییدی برای 

 . این مسئله است

 ایران باید تصمیم بگیرد** 

ق هسته ای و رفع تحریم هایایران چه تاثیری می تواند بر اقتصاد لبنان بگذارد و آیا این تاثیرها مستقیم خواهد اجرای تواف: سئوال

 بود؟ 

به طور کل تاثیرات مستقیم را باید در عرصه سیاسی انتظار داشت اما در زمینه اقتصاد و تجارت معتقدم ایران می تواند با : جواب 

 . ادی به کشورهایی که خود مایل است، این تاثیرات را رقم بزندکمک به مبادالت تجاری و اقتص

رفع تحریم ها کمک زیادی در این بخش کرده است و تاثیرات زیادی به . راه دوم، همکاری های اقتصادی بین ایران و لبنان است

 . ویژه در بخش بانکی و مالی خواهد داشت

 بدون ایران هیچ اقدامی در منطقه ممکن نیست** 

برخی معتقدند آمریکایی ها با تصویب تحریم های جانبی علیه ایران، خود را از فرصت ایجاد شده در اثر رفع تحریم های : والسئ
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 . ایران محروم کردند، این در حالی است که بیشتر کشورهای غربی به دنبال برقراری روابط با ایران هستند

اگر کسی وجود ایران را نادیده بگیرد و یا این . ام دهیم راهی جز ایران نداریمامروز ما اگر بخواهیم در منطقه اقدامی انج: جواب

 . کشور را تحریم کند، در واقع خود را از تمام نتایج مثبتی که می تواند از رابطه به دست آورد محروم ساخته است

ان استفاده می کنند و دست گشوده مهمترین دلیل این حرف من آن است که بسیاری از کشورهای غربی از فرصت رابطه با ایر

این مسیر در عرصه سیاست اتخاذ و . شده ایران را می فشارند و از بین پیشنهادهای مطرح شده، بهترین موارد را انتخاب می کنند

 . به تبع آن در حوزه اقتصاد و تجارت نیز دنبال می شود

ای جدید علیه آن وضع کند، می تواند این کار را انجام بدهد اما ما حال اگر کشوری نخواهد با ایران تعامل داشته باشد یا تحریم ه

 . تا کنون از این تحریم ها نتیجه ای جز لطمه زدن به کرامت مردم مشاهده نکردیم

 . طرف مقابل، ایران در ابعاد نظامی و اجتماعی و حتی اقتصادی توانست به گزینه هایی که می خواست، دست پیدا کند

 . م ها باعث رشد و ارتقای ایران شد و توان ایستادگی آن را افزایش دادبنابراین تحری

 . این مسئله ای است که باید به آن توجه شود، چراکه نتایج منفی متاسفانه دامنگیر همه و نه فقط ایران شده است

/News/f a/i r.i r na.www//:ht t p86827870/ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/11/18فارس

  اتکایی گندم در سال آیندهاتکایی گندم در سال آینده  تحقق خودتحقق خود//موافق کشت محصوالت تراریخته هستمموافق کشت محصوالت تراریخته هستم

اگر کشت این محصول بر اساس مجوز : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه موافق کشت محصوالت تراریخته هستم، گفت

 .کنیم با کشت آن موافقم و حتما از آن استقبال می  کمیته مربوطه که آثار مثبت و منفی آن بررسی شود،رسمی و در 

، عباس کشاورز امروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اگر مجوز رسمی برای کشت محصوالت : جهاد کشاورزی با کشت محصوالت تراریخته، موافق است یا خیر، گفت اینکه آیا وزارت

 .کنیم تراریخته در کمیته مربوطه صادر شود، حتماً از آن استقبال می

اً نظرات علمی کند و قطع به کشت محصوالت تراریخته حتماً آثار مثبت و منفی آن را بررسی می کمیته مربوطه راجع: وی افزود

 .شود زیست و همچنین بهداشت در آن لحاظ می طرفداران محیط

عنوان معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی موافق کشت محصوالت تراریخته با در  به: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .نظرگرفتن مجوز رسمی آن از سوی کمیته مربوطه، هستم

های روغنی در کشور وجود دارد،  ر اینکه در حال حاضر تکنولوژی کشت تراریخته چه نوع از دانهوی در پاسخ به سؤال فارس مبنی ب

ام، البته این مزارع  در حال حاضر تکنولوژی کشت پنبه تراریخته در کشور وجود دارد و چند مزرعه در این رابطه دیده  :بیان داشت

 .تحت کنترل قرار دارد و بذری از آن خارج نشده است

در بازدیدی که از مزارع پنبه تراریخته، مشاهده کردم که آفتی در محصول وجود ندارد و : ون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کردمعا

شود که چنین تکنولوژی برای  وقتی مالحظه می  کننده عنوان مصرف هیچ سمی هم در آن به کار گرفته نشده است، بنابراین به

البته بر این اساس که   کنم، توان از آن در کشت محصوالت کشاورزی بهره گرفت و من از آن استقبال می تولیدات وجود دارد، می

 .شود، عمل شود ای برای آن مشخص شود و بر اساس چارچوبی که در کمیته ذکر می نامه آیین

 67شود و از حدود  میلیون هکتار کشت محصوالت تراریخته در دنیا انجام می 777در حال حاضر در سطح : کشاورز تصریح کرد

 .سال پیش کشت این محصوالت در دنیا فراگیرتر شده است

کشت محصوالت تراریخته بر اساس کاهش هزینه تولید محصول بوده است و آنچه که هزینه تولید را هم در   :وی بیان داشت

 .دهد، مصرف سم و کود است اورزی افزایش میمحصول کش

متأسفانه هنوز در زمینه کشت محصوالت فراریخته حاضر به تعامل ملی نیستیم، بطوری : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .شود ای موافق هستند و این مسئله با تندروی حل نمی ای مخالف و عده که عده

ه رسیده است و در خیلی از کشورها، حتی در کشورهایی که معترضانی نسبت به محصوالت دنیا به این مسئل: کشاورز بیان داشت

 .شود کشاورزی تراریخته وجود دارد، این محصول کشت می

ای باید برچسب داشته باشد و  المللی واردات هر نوع محصول تراریخته البته طبق مقررات و کنوانسیون بین: وی تأکید کرد

 .کند، مطلع باشد حصولی که مصرف میکننده از نوع م مصرف

های آلوده،  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به مباحث اخیر در مورد برنج

های هندی تا چه مدت قابل مصرف هستند و آیا در صورت پایان مدت مصرف این  خصوص برنج های وارداتی و به بفرمایید برنج

http://www.farsnews.com/
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طور  کنده به برنج سفید پوست: کنند یا خیر، اظهار داشت سم آرسنیک تولید می  ه هستند،شود فرآوری شد محصوالت که گفته می

 .اصولی و در شرایط متعارف بیش از دو سال قابلیت ماندگاری خوب ندارد

برنج  توان در شرایط متعارف بیش از دو سال نگهداری کرد، اما در مورد محصوالت دیگر ازجمله ذرت و گندم را می: کشاورز افزود

 .پذیر نیست کنده، امکان سفید پوست

شده باشد و حرارت آن مناسب باشد، مثالً در سردخانه که ما در حال حاضر از امکان آن  ولی اگر محیط کنترل: وی اظهار داشت

 .تری آن را نگهداری کرد توان مدت زمان بیش برخوردار نیستیم، برنج نگهداری شود، می

کند، اطالعی  اما در مورد اینکه برنج پس از به پایان رسیدن مدت مصرف، سم تولید می: ظهار داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی ا

 .ندارم و باید از متخصصین مربوطه این سؤال پرسیده شود

 هزار تن شکر در سال جاری 122تولید یک میلیون و * 

میلیارد  777کارخانجات قند و شکر امسال هزار و   :کشاورز همچنین در مورد مطالبات چغندرکاران در سال جاری، اظهار داشت

 .میلیارد تومان آن را پرداخت کردند 877تومان، چغندر از کشاورزان خریداری کردند و تا هفته گذشته مبلغ 

ال های سال گذشته با توجه به افزایش میزان تولید چغندر قند در س وی با بیان اینکه این میزان پرداخت در مقایسه با پرداختی

اند  کارخانجات قند و شکر هم مشکالت خودشان را دارند، بطوری که هنوز نتوانسته: جاری خیلی هم عقب نیست، اظهار داشت

 .التفاوت قیمت شکر را از دولت دریافت کنند تومان مابه 777

شان مانده و به  ند، روی دستا هزار تن از شکری که در سال جاری تولید کرده 777حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .اندازد فروش نرفته و همین موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان را به تعویق می

 .امیدواریم تا یکی، دو ماه آینده این مشکل رفع شود و مطالبات کشاورزان چغندرکار هرچه زودتر پرداخت شود: کشاورز بیان داشت

هزار تن چغندر قند امسال در کشور تولید شد که  77.میلیون و  7حدود : داشتوی در مورد تولید چغندر در سال جاری اظهار 

 .هزار تن شکر تولید شود 277شود در سال جاری حدود یک میلیون و  بینی می سابقه است و پیش این رکورد، یک رکورد بی

قند در کشور تولید شد و میزان تولید هزار تن چغندر  777میلیون و  2سال گذشته حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .هزار تن بود 477شکر هم حدود یک میلیون و 

که کشت چغندر  طوری کاهش سطح زیرکشت چغندر بهاره به دلیل مصرف آب، از اهداف وزارتخانه است به: کشاورز بیان داشت

 .ل جاری رشد داشته استهزار هکتار کاهش یافته، اما میزان کشت چغندر پاییزه در سا 877بهاره به حدود 

 .هزار تن شکر به کشور وارد شده است 287از ابتدای سال تا به امروز حدود : وی همچنین در مورد واردات شکر، اظهار داشت

 87: دهد، تصریح کرد درصد واردات بخش کشاورزی را تشکیل می 82محصول اساسی،  8معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .شود محصول تأمین می 8صرفی جامعه از این درصد انرژی م

میلیون تن افزایش  6667هزار تن گندم تولید شد، اما امسال تولید گندم به  777میلیون و  67، 84در سال : کشاورز بیان داشت

 .یافت

داتکایی تولید این درصد بود، اما با افزایش تولید این محصول، خو 2.خوداتکایی گندم در دو سال گذشته حدود : وی تصریح کرد

 .درصد رسیده است 87محصول در سال جاری به 

 سال آینده نیازی به واردات گندم نداریم* 
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 7میلیون تن بود، ولی  667بینی ما برای واردات گندم در سال جاری حدود یک تا  پیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

ریزی برای تولید نیازی برای واردات گندم، در  ، ضمن اینکه با توجه به برنامههزار تن گندم به کشور وارد شده است 477میلیون و 

 .سال آینده نخواهیم داشت

درصد افزایش داشته است، اگرچه میزان  66تولید این محصول نسبت به سال گذشته، : کشاورز در مورد تولید جو، اظهار داشت

 .درصد کاهش داشته است 62سال گذشته هم  درصد کاهش و نسبت به 68بارندگی نسبت به متوسط بارش 

 7تولید شلتوک برنج از : هزار هکتاری کشت برنج در مناطقی به غیر از گیالن و مازندران، اظهار داشت 6.7وی با اشاره به کاهش 

 .هزار تن در سال جاری افزایش یافت 077میلیون و  7هزار تن در سال گذشته، به  477میلیون و 

اساسنامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو به تصویب رسیده و سال آینده این صندوق با : کشاورزی، تصریح کرد معاون وزیر جهاد

 .شود سرمایه یک میلیارد تومان تشکیل می

 78، 84دهد که با مدت مشابه سال  ماهه ابتدای امسال، نشان می 8واردات گندم در : کشاورز در مورد واردات گندم، اظهار داشت

 .تر شده است درصد کم 77هم  86درصد و نسبت به سال  .، 87هش یافته است و نسبت به سال درصد کا

ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت  8واردات برنج در : معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در مورد واردات برنج هم اظهار داشت

درصدی  24هم کاهش  86دی و نسبت به سال درص ..، کاهش 87درصد کاهش نسبت به سال  24، 84های  مشابه در سال

 .داشته است

درصد  27، 84واردات این محصول نسبت به مدت مشابه در سال : ماهه ابتدای امسال تصریح کرد 8وی در مورد واردات شکر در 

 .درصد کاهش داشته است 77و  77به ترتیب  86و  87های  کاهش و نسبت به سال

، در مجموع 84ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه در سال  8کشاورزی در  صول اساسی مح 8واردات : کشاورز بیان داشت

 .درصد کاهش داشته است 60

از  87با توجه به اینکه از نظر کمی و کیفی سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد وضعیت کود در کشور اظهار داشت

که در دو سال گذشته در هیچ مقطع زمانی  طوری سی در این مورد برداشته شد، بهنظر کود وضعیت خوبی نداشتیم، دو گام اسا

 .هزار تن کود در انبارها ذخیره نداشتیم 077تر از  کم

 87شود و قیمت آن هم نسبت به سال  برند کودی به جامعه کشاورزی عرضه می 777هزار و  4در حال حاضر : وی تصریح کرد

 .هیچ افزایشی نداشته است

گونه کودی از این پس بدون اخذ گواهی ثبت، اجازه  شده برای ثبت کود، هیچ همچنین با توجه به اقدامات انجام: ورز گفتکشا

 .عرضه نخواهد داشت

خریدار : کنند، بیان داشت ای برای ارزیابی مشتریان از کودی که خریداری می معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ایجاد سامانه

 .دهد تواند به سامانه وارد کند و سامانه هم اطالعات آن را در اختیار مشتری قرار می ثبت آن را میکود شماره 

برای تأمین اعتبارات آن بانک کشاورزی همراهی خوبی داشته : کشاورز در مورد وضعیت مکانیزاسیون در کشاورزی اظهار داشت

ماه آینده به هزار  4لیارد تومان به این بخش تزریق شده و احتماالً تا می 777ماهه ابتدای سال جاری حدود  8که در  طوری است، به

 .میلیارد تومانی که برای این بخش درنظر گرفته شده، برسد

 4121های روغنی تا افق  درصدی در تولید دانه 72خوداتکایی * 
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که  طوری تأمین بذر دچار نابسامانی بودیم، به های قبل برای در سال: معاون وزیر جهاد کشاورزی، در رابطه با بذر کلزا، اظهار داشت

 .کرد بذر نامناسب تولید محصول ما را تهدید می

در حال حاضر بذر کلزا با تنوع بسیار در : طلبد، بیان داشت سال کار مستمر می 4کشاورز با اشاره به اینکه اصالح بذر حداقل 

 .ایم های پیشرفته خارجی، کمک گرفته خلی و خارجی و شرکتدسترس کشاورزان قرار دارد و در این راستا از مشاوران دا

بینی  پیش: های آموزشی برای کشاورزان، دانش کشاورزان برای تولید کلزا افزایش یافته است، گفت وی با بیان اینکه با برنامه

 .سال آینده رونق خوبی داشته باشد 7شود تولید کلزا ظرف  می

هزار تن کلزا تولید شود و باتوجه به اینکه تولید کلزا  627شود در بهار سال آینده  بینی می یشپ: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

در زمینه افزایش عملکرد برخی محصوالت کشاورزی و همچنین پایداری تولید محصوالت کشاورزی بسیار اثرگذار است، باید به آن 

 .توجه شود

توجه به کشت : شود، گفت صد موجب افزایش عملکرد محصول در هکتار میدر 67کشاورز با اشاره به اینکه کشت کلزا حدود 

 .های روغنی دستور حکومتی است و در رابطه با آن تکلیف شده و مسئولیت داریم های روغنی ازجمله کلزا و سایر دانه دانه

سال آینده وابستگی به  67ریزی شده تا   هدانیم، اما با این وجود برنام خوبی می های روغنی را به مشکالت تولید دانه: وی تصریح کرد

 .های روغنی کاهش یابد واردات دانه

ساله، با در نظر گرفتن افزایش جمعیت،  67بینی ما این است که در یک برنامه  پیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .درصد افزایش یابد 0درصد کنونی به  .خوداتکایی در تولید این محصول از 

های زراعت و دام انجام  این اقدام وزارتخانه با کمک معاونت: ای جدید بیان داشت های علوفه ز همچنین در مورد معرفی گروهکشاور

 .علت نقش اساسی آن در سالمت است شود و هدف هم افزایش تولید شیر به می

ای در صدد هستیم تا تولید  های علوفه ر گروهای جدید ازجمله گیاهی به نام لوپن و سای های علوفه با معرفی گروه: وی بیان داشت

 .شیر را افزایش دهیم

در زمینه این اقدام با کشورهایی قزاقستان، روسیه به توافقاتی : وی در مورد کشت فرا سرزمینی محصوالت کشاورزی اظهار داشت

 .ام اما مذاکرات با کشورهایی مانند اوکراین و صربستان هنوز ادامه دارد رسیده

زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه هدف از کشت فراسزمینی تولیدی آن دسته از محصوالتی که تولید بخشی از معاون 

 .های روغنی است این محصوالت شامل برنج، ذرت و دانه: پذیر نیست، گفت آن در کشور امکان

در این زمینه فرصتی از وزیر جهاد کشاورزی : اشتمعاونت زراعت وزیر جهاد کشاورزی در مورد صادرات محصوالت آب بر اظهار د

شود گرفته شده است تا نسبت به مصرف  بر اطالع می ها آب برای بررسی مصرف و همچنین مزایای صادرات محصوالتی که به آن

ل میزان شود و همچنین جدو و همچنین میزان درآمد ارزی صادرات آن تحقیق و بررسی شود که به زودی نتایج آن اعالم می آب

 .شود ها به زودی تهیه و منتشر می بری محصوالت صادراتی کشاورزی و درآمد ارزی آن آب

میلیون مترمکعب بوده  4.7هزار تن هندوانه صادراتی به خود اختصاص داده است،  77.وی با بیان اینکه در مجموع کل آبی که 

 .شود که پشت سدها تبخیر می این مقدار آب مصرفی معادل پنج درصد آبی است: است، بیان داشت

 بر در برنامه ششم شروط کشت محصوالت آب* 
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بر در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی نسخه  معاونت زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای کشت محصوالت آب

ها منتقل شود و اگر  زی و صیفی به گلخانهبر سب براساس این برنامه باید کشت محصوالت آب: جامعی تهیه شده است، اتظهار داشت

 .بر رعایت کند به هر دلیل کشاورزی قادر به چنین اقدامی نبود باید سه شرط را برای کشت محصوالت آب

ها کشت نشائی، آبیاری میکرو و همچنین مالچ پاشی برای  بر در خارج از گلخانه سه شرط کشت محصوالت آب: وی بیان داشت

 .آب است جلوگیری از تبخیر

زمینی اختصاص داده شود،  ای برای صادرات سیب معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه در سال جاری تصویب شد که یارانه

 .های موجود، اعتبار یارانه تخصیص داده نشد متاسفانه به علت محدودیت: افزود
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 نهاده 
 آیانا- 1931بهمن  19, سه شنبه

سلب اجازه توزیع نهال سلب اجازه توزیع نهال / / کارگزاریکارگزاری  92229222آمادگی شرکت خدمات حمایتی برای قرار دادن میز نهال در آمادگی شرکت خدمات حمایتی برای قرار دادن میز نهال در 

  به فروشندگان متفرقه به فروشندگان متفرقه 

بنیان بوده که ظلم بزرگی در حق آن شده است و در افکار عمومی، سهم دانش این بخش  دانشکشاورزی یک صنعت و تجارت 

 .نامشخص است

، امروز در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه نهال، نشاء و صنایع وابسته در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زی با بیان اینکه افزایش صادرات بخش کشاورزی نیازمند ملزوماتی است که استان البرز، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاور

بنیان بوده که ظلم بزرگی در حق آن شده  کشاورزی یک صنعت و تجارت دانش: خودمان مسئول فراهم کردن آن هستیم، گفت

 .است و در افکار عمومی، سهم دانش این بخش مشخص نیست

دنیا با : کشاورزی با کل کشور به سهم کم کشاورزی در پژوهش اشاره کرد و افزود یزدان سیف با مقایسه سهم پژوهشی بخش

های پژوهشی را کاهش دهد که یکی از این راهکارها بزرگ کردن  های پژوهش توانسته هزینه کوچک کردن سهم سربار هزینه

 .های تولید است بنگاه

اگر به ازای : میلیون نهال مشغول هستند، خاطرنشان کرد 7.به تولید نهالستان در کشور  777هزار و  وی با بیان اینکه بیش از یک

های  میلیارد تومان صرف تحقیق در بخش نهال کرد و هزینه 47توان  تومان برای تحقیق و توسعه هزینه شود، می 777هر نهال 

 .تحقیق را کاهش داد

این : میلیارد دالر است، ادامه داد 27ادر به افزایش صادرات تا سیف با اشاره به اینکه با توجه به گفته کارشناسان، کشاورزی کشور ق

بنیان کردن تجارت در بخش کشاورزی نیازمند شبکه توزیع است و برای تجاری شدن کشاورزی و  میزان صادرات عالوه بر دانش

 .چنینی است این های توسعه آن، باید به ساماندهی شبکه توزیع بپردازیم که یکی از راهکارها، برگزاری نمایشگاه

این شبکه . ها داشته باشیم تا نیاز کشاورزان را به اطالع تولیدکنندگان برساند باید شبکه گسترده توزیع در استان: وی تصریح کرد

 .تواند دانش فنی مورد نیاز کشاورزان را تأمین و در اختیار آنها قرار دهد و با تولید دانش نیز به بخش کمک کند همچنین می

: های بازرگانی اعالم کرد و یادآور شد ترین مشکل در حوزه کشاورزی را زیرساخت امل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مهممدیرع

سازی آن باید با مشتریان نهایی ارتباط داشته باشیم که این ارتباط شامل استمرار، هدفمندی،  برای توسعه کشاورزی و تجاری

 .اثرگذاری و اثرپذیری است

های تولیدی باید توسط  ای ندهیم؛ بلکه نهال برای اعتمادسازی باید اجازه توزیع و عرضه نهال را به هر فروشنده: ردسیف تأکید ک

 .مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تأیید شده و دارای سیستم توزیع مشخصی باشد

تواند مروج  کارگزاری، بدون هیچ چشمداشت مالی میهزار  شعبه در کل کشور و سه .4شرکت خدمات حمایتی با : وی اظهار داشت

 .های استاندارد باشد و فروشنده نهال

توانیم شبکه توزیع را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم و با قرار دادن میز نهال در تمامی  ما می: سیف همچنین افزود

 .ایه تولیدکنندگان را نیز تضمین کنیمشده و استاندارد، برگشت سرم های گواهی ها، برای فروش نهال کارگزاری

 ها نهال استاندارد، رکن اصلی توسعه باغ 
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در ادامه، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز، هدف از برگزار نمایشگاه را ترغیب تمامی تولیدکنندگان، باغداران و 

نهال استاندارد رکن اصلی توسعه : ها عنوان کرد و گفت این نهالدار و پربازده و ترویج  های شناسه برداران به استفاده از نهال بهره

 .های اقتصادی و پایداری در تولید است باغ

داری که در نمایشگاه ارائه شده است، همگی دارای تأییدیه مؤسسه  های استاندارد و شناسه نهال: اکبر ندرلو خاطرنشان کرد علی

 .تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال هستند

های این  عنوان قطب تولید نهال از لحاظ کمی و کیفی از دیرباز زبانزد بوده است، به ارسال نهای با بیان اینکه استان البرز بهوی 

 .استان به سایر نقاط کشور و همچنین صادرات نهال به سایر کشورها اشاره کرد

 ./القوه استان البرز دانستهای ب ندرلو بازدید هیأتی آسیای شرقی از نمایشگاه را نشانی از پتانسیل

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70824-6ht ml. 
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 نهاده
 آیانا- 1931بهمن  19, سه شنبه

  نهالستان در کشور نهالستان در کشور   922922فعالیت فعالیت / / شودشود  زودی تجاری میزودی تجاری می  شده بهشده به  تولید نهال گواهیتولید نهال گواهی

 .کند وری آب در بخش کشاورزی استان البرز با کشورهای اروپایی برابری می میزان بهره

صنایع وابسته در ، امروز در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه نهال، نشاء و (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار هکتار  7.60هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود در استان که  07استان البرز، رئیس جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به 

 .اند و مابقی نهال و غیربارده هستند های استان به بار نشسته هزار هکتار از باغ 72: ها اختصاص داده شده است، گفت آن به باغ

کند و متوسط میزان  میلیون مترمکعب آب استان را استفاده می 077این میزان سطح اراضی کشاورزی : ید موسوی افزودسیدمج

گونه که متوسط راندمان آب در  وری، با کشورهای اروپایی برابری کرده و همان آب مورد استفاده در استان به لحاظ راندمان و بهره

 .ان مصرف آب ما نیز در سطح استان، همین مقدار استدرصد بوده، میز 07کشورهای اروپایی 

درصد آب  07دلیل حضور کشاورزانی با سطح آگاهی، دانش و تجربه باال در استان البرز، به ازای مصرف  به: وی خاطرنشان کرد

اراضی کشاورزی کشور را کنیم و با وجود آنکه نیم درصد از سطح  میلیون تن محصوالت زراعی، باغی و دامی تولید می 760استان، 

های کشاورزی در  درصد سهم تولید در کل کشور را داریم که این از مصرف مناسب آب و نهاده 767ایم،  به خود اختصاص داده

 .سطح استان حکایت دارد

: ت، ادامه دادمیلیون تن محصول اس .6هزار هکتار با تولید  777های کشور دو میلیون و  موسوی با بیان اینکه سطح زیر کشت باغ

تن در هکتار تولید  77های کل کشور در استان البرز با متوسط عملکرد  درصد تولید باغ 767هزار تن محصول باغبانی معادل  2.4

 .تن در هکتار است 67شود؛ این در حالی است که متوسط عملکرد کل کشور کمتر از  می

عنوان الگویی برای سایر مناطق و  این استان باید بتواند به: تصریح کرد وی با تأکید بر اینکه البرز پایتخت کشاورزی کشور است،

 .ها به ترویج اطالعات و تجربیات خود بپردازد استان

ها، از  در توسعه باغ: رئیس جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به رتبه نخست تا سوم استان در تولید برخی محصوالت یادآور شد

 .ایم ر تالش خود را با استفاده از دانش نوین داشتهلحاظ کمی و کیفی حداکث

 .میلیون اصله نهال را دارد 64نهالستان در سطح استان موجود است که توانایی تولید  72: موسوی تأکید کرد

های محوری  یتهای اتاق فکر استانداری البرز را تنظیم برنامه باغبانی در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و از فعال وی یکی از برنامه

 .های متراکم اشاره کرد های رویشی و باغ استان، به تولید نهال، پایه

 .ترین ابزار تحول بخش باغبانی دانست ترین نهاده باغبانی است، این نهاده را اساسی موسوی با تأکید بر اینکه نهال مهم

 تواند به تهدید تبدیل شود نهال، فرصتی که می 

حقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال با بیان اینکه نهال برای تولیدکننده و باغدار سنگ بنای باغبانی است، در ادامه، معاون مؤسسه ت

 .ها، باید نگرش خود را تغییر دهیم ها و استفاده از فرصت برای توسعه باغ: گفت

ت کردن تراز تجاری کشاورزی کشور توانیم تأثیر شگرفی در مثب های بالقوه به بالفعل می با تبدیل فرصت: عبدالرضا کاوند افزود

 .داشته باشیم

با استفاده از : وی با اشاره به اینکه ایران خاستگاه بسیاری از محصوالت کشاورزی مانند انار، پسته و زعفران است، خاطرنشان کرد

 .مهای اشتغال و افزایش ارزش افزوده باشی دنبال افزایش صادرات، افزایش ظرفیت توانیم به ها، می فرصت
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های موجود  گذاری اند سرمایه اند، توانسته کشورهایی که در صنعت باغبانی رشد کرده و به استانداردهای الزم رسیده: کاوند ادامه داد

 .در این بخش را تضمین کنند

ا توسعه ب: روزرسانی استانداردها برشمرد و تصریح کرد وی وظیفه دولت را رصد کردن بخش و واگذاری کار به بخش خصوصی و به

های  روزرسانی، دغدغه روزرسانی استانداردها ضروری است و باید بتوانیم با به وجود آمدن عوامل تهدیدکننده، به جوامع شهری و به

 .کنندگان را رفع کنیم تولیدکنندگان و مصرف

تصویب قانون ثبت استانداردها معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

تر تولید نهال  ای نزدیک بتوانیم هرچه سریع برای نهال و بذر در کشور حرکتی رو به جلو بود، اظهار امیدواری کرد که در آینده

 .شده را در سطح تجاری به اجرا درآوریم گواهی

ها تنها به برچسب روی نهال ختم  این شناسه: دآرو شدکاوند با بیان اینکه شاخص استاندارد در تولید نهال و بذر گواهی است، یا

ها، حفظ نباتات و معاونت باغبانی با مشارکت مؤسسه  های آفات و بیماری شوند، بلکه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در بخش نمی

روی نهال زده شود، رصد  ثبت و گواهی بذر و نهال در قالب کمیته فنی نهال، این فعالیت را از انتخاب زمین تا زمانی که شناسه

 .کند می

شناسه : تواند اطالعاتی مبنی بر زمان تولید، نوع رقم، نوع پایه و محل تولید را ارائه دهد، تأکید کرد وی با بیان اینکه شناسه می

 .مایت کندتواند با توجه به آن، در صورت بروز مشکل، از تولیدکنندگان ح گذار می تضمین فعالیت تولیدکنندگان است و قانون

تواند  ترین نهاده باغبانی می عنوان مهم نهال به: نهالستان در کشور در این پروژه اشاره کرد و اظهار داشت 477کاوند به فعالیت 

شوند؛ همانند مشکلی که  های سیستمیک غیرقابل عالج با نهال منتقل می تهدید جدی برای باغبانی باشد؛ زیرا بسیاری از بیماری

 .وبی کشور با بیماری جاروئک داریم و باید تالش کنیم این فرصت را به تهدید تبدیل نکنیمدر مناطق جن

های موجود در سطح استان البرز عنوان کرد  های تحقیقاتی و دانشگاهی را از فرصت کاوند تولیدکنندگان توانمند و پیشرو و ظرفیت

 .را در رعایت اصول فنی داشته باشیم کرج محل گردش جریان نهال است و باید تمامی تالش خود: و گفت

ها را از  ترین هدف این نمایشگاه را ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و باغدار دانست و فراهم کردن زیرساخت وی مهم

 ./راهکارهای تأثیرگذار در بخش عنوان کرد

/i t em/keshavar zi/i r.i ana.www//:ht t p70827-6ht ml. 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  83: تاریخ

  بینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دامبینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دام  پیشپیش

بینی شده که صادرات خوراک دام و طیور در سال به  در برنامه ششم توسعه پیش: رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور گفت

 .برسدیک میلیون تن 

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان ایران در گفتگو با 

فاده از ارز مبادالتی دولت برای صادرات خوراک دام و طیور به سبب است: در خصوص صادرات خوراک دام و طیور اظهار داشت

ها ابالغ کرده این در حالی است که  ای به گمرک استان تعرفه صادراتی وضع کرده و در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی نامه

های  ای وضع نکرده بلکه مشوق برای صادرات محصوالت پروتئینی و لبنی که نهادهای آن با ارز مبادالتی وارد شده نه تنها تعرفه

 .کند ی به صادرکنندگان پرداخت میصادرات

کشور دنیا صادر  66هزار تن خوراک دام و طیور به  777از ابتدای سال تاکنون : وی با اشاره به صادرات خوراک دام و طیور گفت

 .شده است

یلیون تن برسد بینی شده که صادرات خوراک دام و طیور در سال به یک م در برنامه ششم توسعه پیش: قدیری در ادامه یادآور شد

گذاران اقتصادی به این موضوعات توجه داشته باشند تا صادرات به کشورهای  گیری و سیاست و تنها الزم است که مراجع تصمیم

 .منطقه و بازارهای سنتی افزایش یابد

برجام اهمیت موضوع دیپلماسی بعد از اجرای : هزار تنی خوراک دام و طیور با الجزایر اظهار داشت 77وی با اشاره به انعقاد قرارداد 

اقتصادی دولت در افزایش تعامالت و صادرات بازارهای هدف و کاهش قیمت تمام شده تأثیر بسزایی داشته به طوری که بعد از 

 .هزار تنی صادرات انعقاد شده است 77سفر رئیس جمهور به الجزایر قرارداد 

کند و حال  درصد صادرات غیرنفتی کشور را تأمین می 77تی است که کشاورزی صنع: رئیس انجمن صنایع خوراک دام تصریح کرد

 .درصد از این سهم مربوط به صادرات خوراک دام و طیور است 77الی  67الزم به ذکر است که 

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7208887D%/8%BE 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 193۱بهمن  1۱: تاریخ

  های اروپایی و آمریکاییهای اروپایی و آمریکایی  سازی سموم با ورود شرکتسازی سموم با ورود شرکت  کیفیکیفی

ها واردات سموم از کشورهای اروپایی و آمریکایی حرکت  با حل شدن مسائل سیاسی و رفع تحریم: معاون سازمان حفظ نباتات گفت

 .جدیدی در راستای ارتقای سموم باکیفیت است

، در خصوص استفاده ساالنه سموم خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناون سازمان حفظ نباتات در گفتگو با یحیی ابطالی مع

ل شود که از لحاظ سم آماده مصرف معاد هزار تن تکنیکال سموم در کشور مصرف می 67تا  67ساالنه بین : در کشور اظهار داشت

 .هزار تن است 77

گرم ماده  077تا  77.با توجه به سطوحی که در کشور تحت عملیات کنترل شیمیایی بوده در هر هکتار به طور متوسط : وی افزود

گرم و در کشورهای  677شود این در حالی است که در دنیا متوسط ماده تکنیکال مصرفی  موثره برای مبارزه با آفات استفاده می

 .رسد کیلوگرم در هکتار نیز می 2تا مرطوب مصرف 

با توجه به اینکه ایران کشوری گرم و خشک است اما شاهد بدمصرفی : ابطالی با اشاره به بدمصرفی استفاده سموم در کشور گفت

 ها وجود خوری سم در برخی محصوالت هستیم که بایستی این امر مدیریت شود تا باقی مانده سموم در محصوالت به ویژه تازه

 .درصد محصوالت کشورمان از سالمت برخوردارند 87نداشته باشد اما این امر به معنای نداشتن سالمت محصول نیست بلکه 

های ظالمانه در دو دهه اخیر عمده تدارک سموم از کشورهایی  با وجود تحریم: معاون سازمان حفظ نباتات در ادامه یادآور شد

های معتیر  ها امیدواریم سموم باکیفیت از شرکت با حل شدن مسائل سیاسی و رفع تحریمهمچون چین و هند بوده اما خوشبختانه 

کیفیت بودن سموم نیست زیرا  المللی وارد کنیم اما الزم به ذکر است که واردات سموم از کشورهای هند و چین مستلزم بی بین

 .همه سموم وارداتی دارای استانداردهای فائو هستند

درصد سموم از کشورهای اروپایی و آمریکا به کشور وارد شده که امیدواریم با  2های تحریم تنها سه الی  سالطی : وی تصریح کرد

 .درصد برسد که این امر حرکت جدیدی در راستای ارتقای سموم باکیفیت است 77بهبود روابط این رقم به باالی 

/news/f a/i r.yj c.www//:ht t p7282088A%DA%/8%DB% 
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 نهاده
 اقتصاد نیوز-1931یکشنبه، یازدهم بهمن 

  های غیرمجاز سموم در دو سال آینده های غیرمجاز سموم در دو سال آینده   ساماندهی فروشگاهساماندهی فروشگاه
: اختصاص دهد، گفتبرداران  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با بیان اینکه دولت باید بخشی از یارانه کود را به آموزش بهره

احمد کبیری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت . شوند های غیرمجاز عرضه کننده سموم ساماندهی می در دو سال آینده فروشگاه

ما سال گذشته به : برداران دارد؟ اظهار کرد ای برای تعدیل یارانه کود و اختصاص بخشی از آن برای آموزش کشاورزان و بهره برنامه

ن کشاورزی مجلس شورای اسالمی این پیشنهاد را دادیم اما به دلیل مخالفت برخی همکاران خودمان در وزارت کمیسیو

 .جهادکشاورزی موضوع جدی گرفته نشد

برداران در اختیار ما قرار گیرد تا بتوانیم از طریق آموزش،  ما اعالم کردیم درصدی از این یارانه برای آموزش بهره: وی اضافه کرد

 .این نهاده ها را بهینه کنیم مصرف

کبیری با بیان اینکه است مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه در زمینه سموم میزان مصرفی ماده موثره در هکتار خیلی باال نیست 

با این حال، واقعیت این است که توزیع یکنواختی در این زمینه وجود ندارد و بسیاری از کشاورزان ما در : درست است، گفت

 .های ما بیشتر کنترل شود کنند؛ به همین دلیل باید صیفی و سبزی ارف نهاده اعم از کود یا سم غیرمتعارف عمل میمص

: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه این سازمان آمادگی دارد در این زمینه وارد عمل شود، گفت

ال امکان و انتظار اینکه چنین آموزشی از سوی وزارت جهاد به کشاورزان داده شود، واقع تعداد بهره برداران کشور زیاد است و اص

 .تواند در این زمینه کمک کنند هزار نفر عضو داریم که می 777بینانه نیست، ضمن اینکه ما در رشته های مختلف بیش از 

تولید خدمات، آنها را خریداری کند که اگر این اتفاق رخ جای  در برنامه ششم پیشنهاد ما این است که دولت به: کبیری اضافه کرد

 .های جدید کنیم توانیم کمک بزرگی به آموزش بهره برداران و توسعه و ترویج تکنولوژی دهد، ما می

واهد به اعتقاد بنده، مسیر آینده ما قهرا به این سو خ: وی در پاسخ به این پرسش که چقدر به تحقق این امر امیدوار هستید؟ گفت

های خود را واگذار کند، چون از نظر تامین نیروی انسانی و هزینه برایش قابل صرفه نیست  رفت و دولت ناگریز خواهد شد تصدی

 .که بخواهد همه خدمات را خودش ارائه کند

، بستگی به شرایط آینده امیدواری زیادی داریم در برنامه ششم این کار آغاز شود و اینکه چقدر بعدها توسعه یابد: کبیری ادامه داد

 .دارد

ها  های نظام مهندسی استان های غیرمجاز از طریق سازمان فروشگاه: کرد  های سم غیرمجاز نیز اظهار وی درباره ساماندهی فروشگاه

 .شوند ها شناسایی و به ستادی که در این زمینه تشکیل شده، معرفی می و ادارات حفظ نباتات استان

هایی که وزارت جهاد و سازمان حفظ  شود خودشان را با شرایط و سیاست له اول به آنان فرصت داده میدر مرح: کبیری افزود

شود و  صورت با آنان برخورد می شوند، در غیر این نباتات دارد انطباق دهند، اگر آنها این کار را انجام دادند که مجاز شناخته می

 .مسائل بعدی پیش خواهد آمد

 .های غیرمجاز ساماندهی شوند رد که ظرف یکی دو سال آینده تمامی فروشگاهوی اظهارامیدواری ک
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 نهاده
 ایرنا - 18/11/1931: تاریخ خبر

  د شیمیایی وارد کشور شد د شیمیایی وارد کشور شد هزار تن انواع کوهزار تن انواع کو  402402: : معاون وزیر کشاورزی معاون وزیر کشاورزی 

هزار تن انواع کود شیمیایی امسال از طریق  128:معاون وزیر در امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت  -ایرنا  -بندرعباس

 . وارد کشور شد( ره)مجتمع بندری شهید رجایی و بندر امام 

این : بندی کودهای وارداتی در بندرشهید رجایی افزودبه گزارش ایرنا ، عباس کشاورزی شنبه در بازدید از نحوه تخلیه و بسته 

 .اقدام برای تامین نهاده های مورد نیاز بهره برداران صورت گرفته است

وارد کشور شده که ( ره)هزار تن نیز از بندر امام  7.هزار تن کود از بندرشهید رجایی و  7.ازکل واردات انجام شده ، :وی ادامه داد

 .تن است 777کهزار وسهم استان هرمزگان ی

کود پتاسیم و فسفات تریبل با کیفیت ترین کودهایی است که از کشورهای آلمان وهلند خریداری و وارد کشور : وی بیان داشت

 .شده است

کیلوگرمی به 77کودهای خریداری شده پس از نمونه گیری و بسته بندی در کیسه های : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارکرد

 .مختلف ارسال می شود استان های

تمرکز دولت بر واردات : هزارتن کود سولفات پتاسیم موجود است ، اظهارکرد677کشاورزی با اشاره به اینکه در کشور بیش از 

 4/ک. کودهای پتاس و دیگر نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی است

/News/f a/i r.r nai.www//:ht t p86826786/ 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 آیانا- 1931بهمن  83, جمعه

  اجرای پروژه احداث باغ فضایی در سیاره سرخ اجرای پروژه احداث باغ فضایی در سیاره سرخ : : فضانوردان کشاورز فضانوردان کشاورز 

عنوان یک کشاورز  عنوان فضانورد، بلکه به نه بههایی که بر سطح مریخ زندگی خواهند کرد، شاید  نخستین انسان / مینو زمانی

فضانوردان برای بنانهادن یک اقامتگاه پایدار در همسایگی زمین در منظومه شمسی، باید شیوه تولید غذا در مریخ را . شناخته شوند

در دستور کار فضانوردان خواهد  های ترین و پرکارترین برنامه ترین، مهم به گفته کارشناسان، این کار به نظر یکی از سخت. بیاموزند

 . بود

های ارسال انسان به مریخ را  کند؛ زیرا این سازمان قصد دارد نخستین پروژه ناسا با جدیت روی شیوه کشاورزی در مریخ تحقیق می

درازمدت در های رسیدن به مریخ و سودی که از ماندن  بعضی از مقامات ناسا با درنظرگرفتن دشواری. میالدی عملی کند 7747در 

اند که این مأموریت باید برخالف بازدیدهای چندساعته از ماه، یک برنامه اقامت  توانیم داشته باشیم، بر این عقیده آنجا می

های مختلف گیاهی در نمونه خاک  اساس محققان هلندی در یک پژوهش، شرایط رشد و پرورش گونه برهمین. مدت باشد طوالنی

های انسانی بر سطح سیاره سرخ، نجات ساکنان آینده  در صورت تحقق ساخت کلونی. خ را بررسی کردندشده ماه و مری سازی شبیه

صورت  به گفته محققان، رشد گیاهان در محیط خشن مریخ به. مریخ به وجود منابع تولید اکسیژن و غذای تازه وابسته خواهد بود

محققان سه مؤسسه تحقیقاتی در هلند، . خواهد بود( هواکشت)نیک و آئروپو( کشت با استفاده از آب و بدون خاک)هیدروپونیک 

های مختلف  در این بررسی، گونه. شده مریخ و ماه را بررسی کردند سازی امکان رشد و پرورش مستقیم گیاهان در خاک شبیه

روز، وضعیت  77دند و طی هایی مشابه خاک ماه و مریخ کاشته ش ها در دو نوع از خاک زمین با ویژگی دانه. گیاهی آزمایش شد

 . شده بررسی شد ماندن تا پایان مدت درنظرگرفته ها و زنده ها و برگ ها، رشد گل زدن دانه جوانه

نتایج نشان داد در خاک مصنوعی مریخ، امکان رشد بهتر گیاهان وجود دارد که در برخی موارد این شرایط حتی بهتر از شرایط  

شده، حاوی  سازی هردو خاک شبیه. شده ماه چندان برای رشد گیاهان مناسب نیست ازیس برعکس خاک شبیه! خاک زمین است

کدام برای رشد  عناصر سنگین بودند، خاک مصنوعی ماه از لحاظ مواد مغذی ضعیف و اسیدیته آن باالتر از خاک مریخ بود، اما هیچ

قطه از مریخ یا ماه وجود ندارد و کشت گیاهان باید صرفا کنند که امکان رشد گیاهان در هر ن محققان تأکید می. گیاه سمی نبودند

تا  647الزم به ذکر است که دمای مریخ بین منفی . انجام شود( با شرایط دمایی نزدیک به زمین)در یک محیط با کنترل دمایی 

برای کشاورزی به نیتروژن همچنین ساکنان آینده مریخ . گراد متغیر است، چون این سیاره جو بسیار رقیقی دارد درجه سانتی .7

البته مشخص نیست . شود و این ترکیب باید به خاک افزوده شود طبیعی نیاز دارند که یک ترکیب مهم برای رشد گیاه محسوب می

 . که خاک واقعی مریخ یا ماه از شرایط الزم برای رشد گیاه برخوردار باشد

 غ فضایی، شرایط کشت گیاهان برای ساکنان آینده مریخ را فراهم کند؛ پروژهبراین، ناسا قصد دارد با اجرای پروژه احداث با عالوه 

«Mars Plant Experiment» ( آزمایش گیاهان مریخی»به معنی» )هایی از گونه  شامل بررسی امکان رشد گل

یخ کاشته نشوند تا طور مستقیم در خاک مر براساس این پروژه قرار است گیاهان گلدار به. در سیاره سرخ است« آرابیدوپسیس»

از یک ماهواره  «Mars Plant Experiment» براین در پروژه عالوه. نخورده باقی بماند اکوسیستم احتمالی این سیاره دست

دانه گیاه  777ناسا متصل شده و جعبه، حاوی هوا و  7777نورد  شود که به قسمت خارجی بدنه مریخ استفاده می« ست کیوب»

 ./است« آرابیدوپسیس»
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 گزارشات جهانی
 آیانا- 1931بهمن  19, سه شنبه

    02400240برند برتر جهان در سال برند برتر جهان در سال   422422برند صنایع غذایی و کشاورزی در میان برند صنایع غذایی و کشاورزی در میان   4141حضور حضور 
مارت، بادویزر، پپسی، نسکافه، فریتولی، نستله، استارباکس، دانون  دونالد، وال کشاورزی کوکاکوال، مک های صنایع غذایی و شرکت

 .قرار گرفتند 7767برند برتر جهان در سال  677وی بین  دیر، ردبول و ساب رتبه، کرافت، جان

ترین برندهای جهان  ی ساالنه خود را از باارزشبند ، مؤسسه فوربس آخرین رتبه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های نخست تا چهارم را به خود اختصاص  های اپل، میکروسافت، گوگل و کوکاکوال رتبه بندی شرکت منتشر کرد، در این رتبه

از  7767نسخه . دکند که بهترین انتخاب را داشته باشن گذاران در بورس کمک می انتشار این فهرست به مشتریان و سرمایه. اند داده

اند و به این  برند برتر دنیا از آن خود کرده 67دهد که برندهای تکنولوژی بیشترین سهم را در  بهترین برندهای جهانی نشان می

 .راحتی قصد ندارند عرصه را خالی کنند

مارت رتبه بیستم، بادویزر  والدونالد رتبه ششم،  های صنایع غذایی و کشاورزی کوکاکوال رتبه چهارم، مک در این فهرست شرکت

وسوم، استارباکس  وهشتم، نستله رتبه چهل ویکم، فریتولی رتبه سی ونهم، نسکافه رتبه سی وپنجم، پپسی رتبه بیست رتبه بیست

وی رتبه  دیر رتبه هفتادم، ردبول رتبه هفتادوششم و ساب وچهارم، کرفت رتبه شصتم، جان ودوم، دانون رتبه پنجاه رتبه پنجاه

 .اند هشتادوچهارم را به خود اختصاص داده

  

 با توجه به اطالعات مؤسسه فوربس 0240جدول ارزش یکصد برند برتر جهان در سال 

#78 Red Bull $7.0 B 

#00 Philips $066 B 

#08 Porsche $0 B 

#08 Sony $.68 B 

#87 FedEx $.68 B 

#86 Citi $.68 B 

#87 Boeing $.68 B 

#84 Adidas $.68 B 

#61 Subway $8.6 B 

#87 Chanel $.68 B 

#8. RBC $.60 B 

#80 Allianz $.6. B 

#88 Goldman Sachs 

$.6. B 

#88 Ralph Lauren $.6. 
B 

#76 Hermès $676. B 

#00 Starbucks $42.0 B 

#74 MasterCard $6762 B 

#01 Danone $3.8 B 

#77 Cartier $86. B 

#7. J.P .Morgan $867 B 

#70 Caterpillar $862 B 

#78 Zara $862 B 

#78 Kellogg's $864 B 

#82 Kraft $3.0 B 

#.6 Colgate $8 B 

#.7 Chevrolet $8 B 

#.4 Coach $86. B 

#.2 Hyundai $862 B 

#.7 Rolex $864 B 

#.. Lexus $8 B 

#7. Gillette $7762 B 

#70 Marlboro $6860 B 

#78 SAP $686. B 

#03 Pepsi $43 B 

#47 Visa $6868 B 

#94 Nescafe $47.9 B 

#47 ESPN $6.67 B 

#44 H&M $6764 B 

#42 L'Oréal $6268 B 

#47 Hewlett-Packard 

$6260 B 

#4. HSBC $6262 B 

#40 Home Depot $64 B 

#96 Frito-Lay $49.4 B 

#48 Audi $6768 B 

#27 UPS $6767 B 

#6 Apple $62764 B 

#7 Microsoft $.864 B 

#4 Google $.76. B 

#1 Coca-Cola $08 B 

#7 IBM $2868 B 

#8 McDonald's $93.0 
B 
#0 Samsung $4068 B 

#8 Toyota $4068 B 

#8 General Electric 

$4067 B 

#67 Facebook $4.67 B 

#66 Disney $426. B 

#67 AT&T $7866 B 

#64 Amazon $7866 B 

#62 Louis Vuitton $7866 
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#87 Heineken $.6. B 

#86 Exxon Mobil $.67 
B 
#87 Target $.62 B 

#84 Panasonic $.64 B 

#82 Hershey $.64 B 

#87 LEGO $.67 B 

#8. Lancome $.67 B 

#80 KIA Motors $.67 B 

#88 Sprite $.67 B 

#88 MTV $.67 B 

#677 Estee Lauder $.66 
B 

#.0 Volkswagen $8 B 

#.8 Thomson Reuters 

$068 B 

#.8 Santander $06. B 

#72 John Deere $7.8 B 

#06 Chase $062 B 

#07 Bank of America 

$064 B 

#04 Canon $064 B 

#02 Prada $064 B 

#07 Nissan $064 B 

#26 Ford $6767 B 

#27 Gucci $6762 B 

#19 Nestle $40.0 B 

#22 Accenture $67 B 

#27 IKEA $6668 B 

#2. Siemens $666. B 

#20 Wells Fargo $6662 
B 
#28 Fox $6664 B 

#28 Pampers $6666 B 

#77 Ebay $66 B 

B 
#67 Cisco $706. B 

#6. BMW $7067 B 

#60 Oracle $7.68 B 

#68 NIKE $7.64 B 

#68 Intel $7768 B 

#02 Wal-Mart $01.7 B 

#76 Verizon $7267 B 

#77 American Express 

$7462 B 

#74 Honda $776. B 

#72 Mercedes-Benz 

$7767 B 

#00 Budweiser $00.9 B  

  

این نوشابه محصول شرکت . رسد کشور جهان به فروش می 777کوکاکوال، نوشابه کوالی گازدار پرطرفداری است که در بیش از 

ترین نام  شده کوکاکوال شناخته. رود شمار می آمریکایی کوکاکوال است و یکی از نمادهای فرهنگی کشور ایاالت متحده آمریکا به

 .شده زبان انگلیسی در جهان است تجاری در جهان و دومین واژه شناخته

میلیون مشتری  2.کشور، روزانه به  668هزار شعبه در  47ای جهان است، که با بیش از  زنجیرهدونالد بزرگترین رستوران  مک

ها و اخیراً شروع  کرده، صبحانه، نوشابه زمینی سرخ همبرگر، چیزبرگر، مرغ، سیب: دونالدز عبارتند از محصوالت مک. دهد سرویس می

دونالد، با  توسط ریچارد و موریس مک 6827دونالدز در سال  ت مکشرک. است  ای و میوه کرده به عرضه ساالد، ساندویچ لقمه

بروک، ایلینوی، ایاالت متحده  امروزه دفتر مرکزی این شرکت در اوک. برناردینو، کالیفرنیا بنیان نهاده شد کراک در سن مشارکت ری

 .آمریکا قرار دارد

ها و  ای مواد غذایی، سوپرمارکت های زنجیره شبکه فروشگاهترین  فروشی آمریکایی است، که دارای بزرگ مارت، شرکت خرده وال

در کینگفیشر، اکالهما زاده شد و تا پنج  6868بوده که در سال  "والتون سام"مؤسس این فروشگاه . ها در جهان است هایپرمارکت

انواده، مزرعه پدری را رها دلیل مشکالت اقتصادی، به همراه سایر اعضای خ پس از آن، به. کرد سالگی در مزرعه پدرش کار می

 68.7دار را، در سال  سام و برادرش؛ باد والتون، اولین فروشگاه تخفیف. کردند و برای تجارت، رهسپار مناطق مختلف آمریکا شدند

 .اندازی کردند صورتی ساده و سنتی، در آرکانزاس راه به

 .گذاری شده است که توسط یک آلمانی در آمریکا پایهی آمریکا است  بادویزر، یک شرکت تولید نوشیدنی در ایاالت متحده

در  68.7از سال . شد توسط شرکت پپسی کوال تولید می 68.7، نام یک نوع نوشابه کوالی گازدار پرطرفدار است که تا سال  پپسی

اکنون در  هم این محصول. شود کوال تولید می لی، این محصول توسط شرکت پپسی-پی ادغام شرکت پپسی کوال و شرکت فریتو
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، پپسی کریستال، پپسی لیمویی، پپسی آبی، پپسی طالیی و (diet) کو مانند پپسی رژیمی کنار سایر محصوالت شرکت پپسی

 .همواره رقیب اصلی پپسی، کوکاکوال بوده است. شود پپسی مکس که هرکدام طعم و مشخصات خاص خود را دارند تولید می

ها و  نسکافه در طرح. شود ه آماده است که توسط شرکت معروف نستله تولید مینسکافه نشانی تجاری برای نوعی قهو

نسکافه که در واقع گل سرسبد . café و Nestlé واژه نسکافه ترکیبی است از دو واژه. های متنوعی در بازار وجود است بندی بسته

میالدی به بازار  6848تالر، در یکم آوریل محصوالت شرکت نستله بود بعد از حدود هفت تا هشت سال تالش توسط ماکس مورگن

 .معرفی شد

دفتر . های غذایی را برعهده دارد وعده کو است که تولید و توزیع و فروش انواع میان های شرکت پپسی لِی، یکی از زیرمجموعه-فریتو

دی پس از ادغام با شرکت میال 68.7این شرکت در سال . مرکزی این شرکت در حومه داالس در ایالت تگزاس آمریکا قرار دارد

بندی  لی و با دو تقسیم-محصوالت این شرکت تحت نام فریتو. کو درآمد ای از شرکت پپسی صورت زیرمجموعه پپسی کوال به

کند که از میان آنها  ها نوع محصول ارائه می این شرکت ده. رسد به فروش می "المللی کو بین پپسی"و  "لی آمریکای شمالی-فریتو"

 .کرن، فریتوز کرن چیپس اشاره کرد به پفک چیتوز، سان چیپس، چسترنز پاپ توان می

ترین تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی جهان شناخته  عنوان بزرگ نستله، شرکت صنایع غذایی سوئیسی و چندملیتی است، که به

کشور جهان بوده  682کارخانه در  220توسط هنری نستله تأسیس شد و در حال حاضر دارای  ..68این شرکت در سال . شود می

کت،  نسکوئیک، نسکافه، کیت: توان به های تجاری این شرکت می از برندها و نام. هزار نفر است 444و شمار کارکنان آن بیش از 

 .اسمارتیز و مگی اشاره کرد

شعبه در  77٫040ای از  شبکه گسترده ای آمریکایی است، که با در اختیار داشتن های زنجیره خانه استارباکس، شرکت خدمات قهوه

دفتر مرکزی این شرکت در استارباکس سنتر، در . شود ای در جهان محسوب می شاپ زنجیره ترین کافی کشورهای مختلف، بزرگ

 .شهر سیاتل، ایالت واشینگتن مستقر است

های  محصوالت و موادغذایی، فراوردهدانون، شرکت چندملیتی صنایع غذایی است، که در زمینه تولید و توزیع طیف وسیعی از 

توسط آیزاک  6868شرکت دانون در سال . کند فعالیت می... شده، غالت، انواع بیسکویت، غذای کودک و بندی لبنی، آب بسته

. های تولیدی این شرکت بعدها به کشور فرانسه منتقل شد مقر اصلی و کارخانه. کاراسو در شهر بارسلون، اسپانیا تأسیس شد

عنوان رقیب اصلی شرکت نستله در بازار جهانی مواد  دانون امروزه به. اکنون دفتر مرکزی شرکت دانون، در شهر پاریس قرار دارد هم

 .شود غذایی، محسوب می

امروزه کرفت فودز گروه . کرفت تأسیس شد. توسط جیمز ال 6874کرفت فودز، شرکت صنایع غذایی آمریکایی است، که در سال 

کند که از این لحاظ،  کننده مواد غذایی، در آمریکای شمالی است، که در صنایع دیگر نیز، فعالیت می لید و ارائههای تو شرکت

نوی، شیکاگو قرار دارد و بخشی از  فیلد، ایلی دفتر مرکزی این شرکت، در نورت. شود ای محسوب می عنوان یک شرکت خوشه به

 .شود سهام آن در بازار بورس نزدک معامله می

دیر تأسیس شد و امروزه  توسط جان 6840دیر، شرکت صنایع سنگین آمریکایی مستقر در مولین، ایلینوی است، که در سال  جان

تراکتور، کمباین، : دیر عبارتند از آالت کشاورزی شرکت جان ماشین. آالت کشاورزی در جهان است ترین تولیدکننده ماشین بزرگ

یز داری و ن وساز، تجهیزات جنگل آالت ساخت این شرکت همچنین تولیدکننده ماشین. جارو پاش و خودروهای همه دروکن پنبه، سم

در . است... آالت سنگین مانند اکسل، گیربکس و کننده انواع موتورهای دیزلی و قطعات مورد استفاده در تجهیزات ماشین عرضه

 .بر است بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، گریدر، تراک لودر و علف: مجموع بیشترین تولیدات شرکت جاندیر، شامل
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اکنون این نوشیدنی در سراسر دنیا دارای محبوبیت  هم. زا است تی یک نوشابه انرژیردبول، به معنی گاو نر قرمز نام نشان تجار

 .تعداد بیش از سه میلیارد قوطی رد بول در جهان به فروش رفته است 7770در سال . است

تریان پیش های مش سفارش. کند ای در سطح جهانی است که ساندویچ و ساالد عرضه می های زنجیره رستوران وی نام مجموعه ساب

شود و مشتری با اشاره به مخلفات مورد عالقه که پیش چشمش قرار دارند ترکیب ساندویچ خود را  چشم خود ایشان آماده می

 ./هایش دارد بودن خوراک بودن و تازه وی تبلیغات زیادی راجع به سالم ساب. کند معین می

/i t em/f ood/i r.i ana.www//:ht t p70827-6ht ml. 
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	در میزگرد ایرنا بررسی شد/ پسماند آنتی بیوتیک در گوشت مرغ از توهم تا واقعیت

	تخم مرغ
	۹۰ هزار تن تخم مرغ تا پایان سال صادر می شود

	تولیدات باغی (سایر )
	تولیدات دام و طیور (سایر )
	شاخص قیمت تولید گاوداری صنعتی ۲.۶ درصد افزایش یافت
	صادرات ۲۲ هزار تن فرآورده خام دامی از استان تهران
	افزایش 2.64 درصدی شاخص تولید محصولات گاوداری در فصل پاییز
	افزایش 15.4 درصدی تولیدات و بهبود شاخص های کشاورزی در دولت یازدهم/ صادرات 332 هزار تنی مرغ و تخممرغ برای نخستین بار از کشور
	دامداران تاوان لجبازی صنایع لبنی را می دهند / دامداران را دریابید

	تولیدات زراعی (سایر )
	تولید 18 میلیون تن سبزی و صیفی در کشور/ آبیاری مزارع کشاورزی با آب فاضلاب متوقف شود

	چای
	پرداخت ۹۰ درصد مطالبات چایکاران/ واردات سالانه ۶۰۰ میلیون دلار چای

	حبوبات
	خرما
	10 هزار نهال کشت بافتی خرمای مجول با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی در سیستان و بلوچستان تولید می شود

	خرید تضمینی
	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	روغن مصرفی خانوار هم دستمایه بازیهای سیاسی شد
	روغن مصرفی خانوار هم دستمایه بازیهای سیاسی شد

	زعفران
	صادرات طلای سرخ به آمریکا تا چند روز آینده/ آهنگ رشد صادرات همچنان کند است
	صادرات ۱۱۰ میلیون دلاری زعفران در ۱۰ ماهه امسال

	زیتون
	آمادگی ایران برای صادرات زیتون به روسیه

	سلامت
	وقتی سرکه سیب میل میکنید چه اتفاقی میافتد؟
	غذاهایی که شما را گرسنه تر میکنند

	سیب درختی
	برنامه ریزی برای مازاد صادرات سیب ضروری است

	سیب زمینی
	کاهش قیمت، سیب زمینی کاران را از نفس انداخت

	شیلات
	کشف محموله خاویار قاچاق در ایست بازرسی کردکوی
	صادرات ماهیهای صادراتی ایران به آذربایجان و عراق/ ماهیهای زینتی ایران به زودی راهی اروپا میشوند
	بی مهری واردات تیلاپیا بر سر تولیدکنندگان قزلآلا سایه انداخت

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	صادرات و واردات
	حذف استانداردهای اجباری صادرات عسل را کاهش داد/ سازمان استاندارد پاسخگو باشد
	صادرات ۱۴۷ میلیون دلار هندوانه و خربزه در ۱۰ ماه با وجود کم آبی
	واردات افزودنیهای غذایی با نظارت وزارت بهداشت/ فتوایی درباره حلال یا حرام بودن آنزیمها نداریم
	صادرات ۲۲ هزار تن فرآورده خام دامی از استان تهران
	واردات گندم ممنوع شد
	پیشبینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دام
	واردات گوشت قرمز از روسیه

	صنایع غذایی
	عسل
	حذف استانداردهای اجباری صادرات عسل را کاهش داد/ سازمان استاندارد پاسخگو باشد
	تعیین مناطق خیلی مستعد جهت کوچ زنبورهای عسل برای نخستین بار در کشور

	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	صادرات صفر گیاهان دارویی فرآوریشده از کشور/ تکنولوژی فرآوری گیاهان دارویی، متعلق به نیم قرن پیش
	برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی برای توسعه کشت کینوا/ کینوا، درمانی برای مبتلایان به سلیاک
	آغاز برداشت گل از نرگس زارهای طبیعی فارس/ پیش بینی بازدید 100 هزار گردشگر داخلی و خارجی در یک ماه

	گندم
	واردات گندم ممنوع شد
	اساسنامه ایجاد صندوق بذر گندم و جو با سرمایه یکهزار میلیارد تومانی تصویب شد/ واردات 60 هزار تن کود شیمیایی از هلند و آلمان

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	واردات گوشت قرمز از روسیه

	گوشت مرغ
	افزایش 900 تومانی قیمت مرغ در یک هفته

	ماشین آلات
	نوسازی ناوگان هواپیمایی ویژه، در صورت تایید شرکت مادر تخصصی کشاورزی/27 فروند هواپیما، نیازمند نوسازی اساسی
	معرفی و بهکارگیری 35 نوع فناوری نوین مکانیزاسیون در سطح کشور/ برداشت حدود 85 درصدی غلات کشور با کمباین

	متفرقه
	چرخ اقتصاد مقاومتی حتی در روستای کوچک میچرخد/ زنانی که تحصیل و کار آفرینی را با هم تجربه کردند
	سوءاستفاده اخلاقی از کودکان جهت تسریع تجاریسازی برنج زرد (Golden Rice)
	دوره پنجم مسابقه اینترنتی «زمین، ایستگاه غذا» تا آخر بهمن ادامه می یابد

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	مهمترین گرفتاری حوزه کشاورزی نداشتن زیرساخت بازرگانی است
	بهرهبرداری از 2848 پروژه کشاورزی در دهه فجر
	کشف ۲۰ هزار تن محصول کشاورزی قاچاق در ۹ ماه/ نامهنگاری با شهرداری درباره تخلفات میادین میوه و ترهبار
	افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی با حال و هوای پس از برجام و لغو تحریمها در اصفهان
	افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی با حال و هوای پس از برجام و لغو تحریمها در اصفهان
	افتتاح چهاردهمین نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی با حال و هوای پس از برجام و لغو تحریمها در اصفهان
	وجود تنها 200 هزار تن سردخانه، برای 4 میلیون تن محصول کشاورزی در استان فارس
	معیشت جوامع محلی درپروژه مدیریت چند منظوره جنگل ها، مورد توجه قرار بود
	بندرعباس - ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تولید محصولات استراتژیک گفت : در تولید گندم به خوداتکایی 85 درصدی دست یافته ایم.
	آلان حکیم:مسیرهمکاری های اقتصادی ایران و لبنان را هموار می کنیم/ نگاه دنیا به ایران است
	موافق کشت محصولات تراریخته هستم/تحقق خوداتکایی گندم در سال آینده

	نهاده
	آمادگی شرکت خدمات حمایتی برای قرار دادن میز نهال در 3000 کارگزاری/ سلب اجازه توزیع نهال به فروشندگان متفرقه
	تولید نهال گواهیشده بهزودی تجاری میشود/ فعالیت 300 نهالستان در کشور
	پیشبینی صادرات یک میلیون تنی خوراک دام
	کیفیسازی سموم با ورود شرکتهای اروپایی و آمریکایی
	ساماندهی فروشگاههای غیرمجاز سموم در دو سال آینده
	معاون وزیر کشاورزی : 120 هزار تن انواع کود شیمیایی وارد کشور شد

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	فضانوردان کشاورز : اجرای پروژه احداث باغ فضایی در سیاره سرخ
	حضور 14 برند صنایع غذایی و کشاورزی در میان 100 برند برتر جهان در سال ٢٠١٥


