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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیاصلی و  برای دستیابی به خبردر منبع

  .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

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

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

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 راه اندازی سیستم تولید آب قابل تزریق در موسسه رازی در شیراز 

شرکت های دانش بنیان در : معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

 . ابی به علوم نوین و فناوری های جدید گام های اساسی برداشته انددست ی

، دکتر اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

موسسه دانش بنیان : ازی در شیراز افزودآیین راه اندازی سیستم تولید آب قابل تزریق در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی ر

 .رازی فارس در دهه اخیر به توانمندی های قابل توجهی دست یافته که موجب خودکفایی کشور در تامین برخی سرم ها شده است

مللی برای وی با بیان این که سیستم منحصر به فرد تولید آب قابل تزریق برای اولین بار در کشور مطابق با استانداردهای بین ال

میلیارد ریال خریداری نصب و راه اندازی  04تجهیزات این سیستم با صرف : تولید انواع واکسن راه اندازی شده است، اضافه کرد

 .شده است

هزار لیتر آب  884میلیون و  2هزار لیتر آب قابل تزریق و  064میلیون و  2ظرفیت تولید این سیستم بیش از : زند بیان داشت

 .خالص است

به گفته وی، استفاده از این نوع آب برای تولید فرآورده های بیولوژیک یکی از فناوری های نوین جهان است که محدود به 

 .کشورهای پیشرفته در صنایع بیولوژیک بوده است

ن آنفلونزای انسانی موسسه رازی شیراز با دست یابی به این فناوری نوین می تواند در تولید واکس: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .با همکاری و تایید سازمان بهداشت جهانی گام های ارزنده بردارد

موسسه سرم سازی رازی شیراز سال گذشته نیز موفق به تولید آنفلونزای مرغی شد که بخش عمده ای از نیاز کشور را : وی گفت

 .تامین می کند

مطابق با استاندارهای جهانی جهت تولید انواع واکسن های ( WFI)و آب استریل قابل تزریق ( PW)سیستم تولیدآب خالص 

 .پزشکی و غیر پزشکی در موسسه رازی شعبه شیراز راه اندازی شد

آب ( RO)این سیستم از طریق روش اسمز معکوس : مهربان پور رئیس شعبه شیراز در رابطه با این سیستم به خبرنگار ما می گوید

 .رانیز دارد( WFI)وان تولید آب استریل قابل تزریق را تولید و همچنین، ت( PW)خالص 

 .است که برای استریل لوازم تولید واکسن استفاده می شود( PGS)از دیگر تولیدات این پروژه، بخار تمیز: وی افزود

ی های نوین استفاده از این نوع آب جهت تولید فرآورده های بیولوژیک یکی از فناور: رئیس شعبه شیراز موسسه رازی یادآورشد

جهانی است که محدود به کشورهای پیشرفته در صنایع بیولوژیک است و موجب تولید فرآورده نهایی قابل رقابت با انواع خارجی 

در سطح بین المللی است که این امر یکی از شاخص های مهم در تایید و دریافت گواهینامه های استاندارد در روند تولید واکسن 

 .به شمار می رود

دست یابی موسسه رازی شیراز به این فن آوری موجب خواهد شد، در زمینه صادرات نیز گام های بلندی بردارد و : یشان افزودا

 .همچنین در سطح جهانی نیز به عنوان یکی از مراکز مهم تولید واکسن آنفلوانزای انسانی مطرح شود

هزار لیتر آب  884میلیون و 2هزار لیتر آب قابل تزریق و  064یون میل 2ظرفیت تولید این سیستم بیش از : مهربان پور یادآورشد

 .فوق خالص در سال است
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آب تولید شده توسط این دستگاه ، مطابق با استانداردهای فارماکوپیای آمریکا، اروپا و تعاریف الزم توسط سازمان : وی تصریح کرد

مانند صنایع نیمه هادی و صنایع واکسن وداروسازی مورد استفاده  بهداشت جهانی قابل ارائه است، آب خالص در بسیاری از صنایع

 .قرار می گیرد

استفاده موسسه رازی برای نخستین بار از آب قابل تزریق با کیفیت باال در تولید واکسن های غیرفعال : وی در ادامه افزود

 .دامپزشکی، موجب تاثیر مطلوب درکیفیت و کارایی واکسن تولیدی خواهد شد

با توجه به کیفیت آب و سایر مشخه های بیولوژیک آن، قابلیت تزریق : بان پور درخصوص دیگر ویژگی های این دستگاه گفتمهر

خالص در انسان و استفاده در واکسن های انسانی به ویژه واکسن آنفلوانزای انسانی است، در ضمن استفاده از این آب و بخار تمیز 

 .ستم های قدیمی گرددحاصل از آن می تواند جایگزین سی

بر اساس برنامه تنظیم شده می توان از آب به دست آمده به عنوان آب قابل تزریق جهت : رئیس شعبه شیراز موسسه رازی افزود

 ./ارائه به بازار استفاده کرد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http22324-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22390-1.html
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 آب

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 ی توسعه بخش آب کشاورزی گیالن  میلیارد ریال بر سرجمع بودجه9111افزودن 

 911در سفر رئیس جمهور تصمیمات خوبی در بخش برنج شامل ممنوعیت واردات در فصل برداشت و افزوده شدن 

 .گرفته شده است 14به بودجه آبرسانی کشاورزی در سال  میلیارد تومان

به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن، نجفی در نشست بررسی وضعیت برنج ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سال به  0ر مدت هزار هکتار از شالیزارهای گیالن د 04سفر رئیس جمهور و هیئت دولت موجب شد که تسطیح : تصریح کرد

 .میلیارد تومان اختصاص داده شده است 04تصویب رسید که برای امسال 

برطرف کردن مشکل آب و : استاندار گیالن از اختصاص صد درصدی اعتبارات تجهیز و نوسازی اراضی استان خبر داد و بیان کرد

 .های در حال انجام دولت در گیالن است اقتصادی شدن کشت برنج از برنامه

این بخش افزوده  20ی سال  میلیارد ریال بر سرجمع بودجه 0444وی با اشاره به اینکه برای توسعه بخش آب کشاورزی گیالن 

خوشبختانه دولت تدبیر و امید به بخش کشاورزی و محیط زیست گیالن نگاه ویژه ای دارند و برنامه ریزی های خوبی در : شد گفت

 .این خصوص در حال انجام است

میلیارد ریال اختصاص یافته است که تعداد از آن  044سد الستیکی در سال جاری  00در قالب این بودجه برای تکمیل : زودوی اف

 .امسال به بهره برداری می رسد 

دست از این امر  احداث سدهای الستیکی در پایین: دکتر نجفی با اشاره به هدر رفتن آب در بخش جلگه گیالن، خاطرنشان کرد

 .کند ی میجلوگیر

احداث ساختمان : استاندار گیالن آغاز عملیات اجرایی سد السک را از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان ذکر کرد و یادآور شد

سد دیورش، تکمیل بدنه سد پلرود و مذاکره برای برطرف کردن مشکل عملیات اجرایی سد شفارود از دیگر مصوبات مربوط به سفر 

 .استرئیس جمهور به گیالن 

هزار هکتار شالیزار دارد و طبق  234گیالن : وی نگرش مسئوالن نسبت به کشت برنج در گیالن را با اهمیت خواند و اظهار کرد

 .درصد از زراعت استان مربوط به کشت برنج است 77آمار رسمی 

به رغم جایگاه بسیار خوب در اقتصاد : کرد هزار میلیارد تومانی بازار برنج گیالن خاطر نشان  3استاندار با اشاره به ارزش بیش از 

 .استان، این محصول از مظلومیت خاصی بهره می برد

زمانی که کشاورز احساس : وی با بیان اینکه باید تالش کنیم تا کشاورزان با امیدواری و نشاط و شادابی وارد شالیزارها شوند گفت 

 ./برای آنها مرقون به صرفه نیست زمینهایش را رها می کند کند به دلیل واردات زحماتش به هدر می رود و برنجکاری

برابر این میزان  3هزار تن برنج برای واردات نیاز نیست در برخی از سالها حتی  744در حالیکه بیش تر از : دکتر نجفی گفت 

 .واردات برنج انجام شد که به بازار داخلی ضربه وارد کرد

رت جهاد کشاورزی که متولی امر واردات است انتظار داریم در دفاع از برنج کاران داخلی دروازه ها از وزا: استاندار گیالن ادامه داد 

 .را برای واردات بی رویه برنج بسته بگذارد

البته براساس مباحثی که در سفر دکتر روحانی به گیالن مطرح شد واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شده است که : وی افزود 

 .تخبر خوبی اس
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سال گذشته دولت برای حمایت از کشاورز خرید تضمینی برنج را اجرایی کرد و تالش دولت بر کاهش پیدا :دکتر نجفی افزود 

 .نکردن قیمت برنج در راستای حمایت از کشاورز است

ی کشاورز در مزرعه قیمت واقعی برنج موجب ماندگار: وی با بیان اینکه برنج باید قیمت واقعی خود را به دست آورد، تصریح کرد

 .شود می

کارخانه در گیالن  870کارخانه برنجکوبی هزار و  0244از : دکتر نجفی بر نوسازی کارخانجات برنجکوبی هم تأکید کرد و گفت 

 .است که سازمان صنعت، معدن و تجارت برنامه های جدی را برای نوسازی این کارخانجات انجام دهد

: رسانه ها بویژه صدا و سیما برای درخواست از کشاورزان به منظور صرفه جویی در مصرف آب گفت وی با قدردانی از اطالع رسانی 

 .در اطالع رسانی ها بیش تر بر روی حضور کشاورزان در مزرعه تبلیغات شود

 .درصد آن هم خرانه گیری شده است 20درصد از شالیزارها شخم اول و  27گفتنی است تاکنون 

 .مترمکعب آب پشت سد سفیدرود ذخیره است میلیون 242هم اکنون 

/item/majles/ir.iana.www://http22026-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22426-1.html
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 آب

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 شدکم آبی در استان خوزستان مانع از کشت تابستانه 

 .ی کرخه شد ی رودخانه خشکسالی و محدودیت آب در استان خوزستان مانع از کشت تابستانه در حوزه

: گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  سید راضی 

 . معاش کشاورزان زراعت است و ما باید بجای پاک کردن صورت مساله، راه صحیح کشاورزی را آموزش دهیمتنها راه امرار 

باشد و ممنوعیت صورت گرفته صحیح  ریزی صحیح و مدیریت مناسب آب می حل مشکالت کشاورزی در گروه برنامه: وی افزود

 . نیست و باید تجدید نظری صورت گیرد

آبی استان خوزستان به دلیل بارش کم، کافی نیست اما این توجیه مناسبی برای محروم کردم یک ی  ذخیره: وی، ادامه داد

 . شود مجمموعه نمی

متاسفانه تا االن هیچ تصمیمی در این مورد گرفته : نوری، همچنین در خصوص پرداخت معوقه عدم کشت به کشاورزان، گفت

 . شود باید اقدامی در این مورد صورت گیرد کشاورزی تامین مینشده، اما به دلیل اینکه معشیت کشاورزان از طریق 

/news/fa/ir.yjc.www://http0082423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5189023
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 اقتصاد کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

8 
 

 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/22/11فارس

 توسعه کشت گیاهان دارویی /هزار هکتار منابع طبیعی استان تهران 91دارویی در کشت گیاهان 
هزار هکتار منابع  91مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اعالم این خبر که کشت گیاهان دارویی در 

 .توسعه این کشت ادامه دارد: طبیعی استان تهران انجام شده است، گفت

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در گفتن غالمعباس عبدی

به منظور توسعه روستایی در منطقه فیروزکوه طرحی تحت عنوان مشارکت مردم و : کشت گیاهان دارویی در سطح استان، گفت

های منابع طبیعی و مراتع  هزار هکتار از عرصه 04نان روستایی برای کشت گیاهان دارویی به اجرا درآمد که طی آن جوامع محلی ز

 .های مختلفی از گیاهان در اختیار مردم قرار گرفت برای کشت گونه

ور متوسط ساالنه حدود هایی مثل آویشن، بابونه، باریجه و همچنین گل محمدی کشت شد که به ط در این اراضی گونه: وی افزود

 .شود هزار لیتر عرقیات از این گیاهان تولید می 024

گذرد و عالوه بر این تعداد برای  سال می 3.0نفر آغاز شد حدود  30از آغاز این طرح که با مشارکت حدود : نژاد تصریح کرد عبدی

 .زایی شده است ل نفر هم اشتغا 034

در صددیم تا کشت گیاهان دارویی را به سایر مراتع واقع در استان : تهران اظهار داشت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 .تهران که پتانسیل تولید گیاهان دارویی را دارند، تعمیم دهیم

 مزیت کشت گیاهان دارویی به جای علوفه: داران مزایای زیادی دارد، تصریح کرد  وی با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی برای مرتع

توانند اقدام به خرید  کنند که با بخشی از درآمدشان می برداران این است که با این اقدام این افرادی درآمدی کسب می برای بهره

 .انداز و یا صرف امور دیگر کنند کنند و بخش دیگری را نیز پس  علوفه برای دام

 .شود حفظ خاک می کشت گیاهان دارویی در مراتع باعث پایداری و: نژاد بیان داشت عبدی

ماه  04هزار هکتار عرصه بیابانی دارد که غالبا  044این استان افزون بر : نژاد با اشاره به مناطق بیابانی تهران اظهار داشت عبدی

 .توان از انرژی خورشیدی آن هم استفاده کرد سازی جوامع محلی می سال فاقد بارندگی است، بنابراین با توانمند

سئله برای برخورداری از انرژی خورشید عنوان شده و به دنبال مشارکت هستیم، اما برخورداری از انرژی طرح م: وی افزود

های نو عرصه برای این فعالیت در تهران فراهم  خورشیدی نیازمند توان مالی است، بنابراین تالش داریم تا با کمک سازمان انرژی

 .شود
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/22/11فارس

 هزار هکتار از اراضی استان تهران 2زدایی در سطح  اجرای عملیات بیابان
های  هزار هکتار از عرصه 2امسال : ان گفتسرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهر

 .گیرد زدایی قرار می میلیارد ریال تحت عملیات بیابان 01بیابانی مالرد و ورامین با اعتبار 

فنی اداره کل منابع به نقل از اداره کل منابع طبیعی استان تهران، قاسم حقانی سرپرست معاونت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار هکتار از اراضی بیابانی استان تهران خبر داد و  2طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای عملیات بیابان زدائی در سطح 

شود که این  هزار هکتار اراضی بیابانی یکی از استان های بیابانی کشور محسوب می 040استان تهران با دارا بودن حدود : گفت

 .های مالرد، ورامین، ری و پاکدشت واقع شده اند در شهرستان اراضی

های بیابانی شهرستان های مالرد و  هزار هکتار از عرصه 2به منظور بیابان زدائی و مهار پدیده گرد و غبار در سال جاری : وی افزود

ه امیدواریم با تحقق اعتبارات الزم اقدامات زدائی قرار می گیرد ک میلیارد ریال تحت عملیات بیابان 64ورامین با اعتباری معادل 

 .اجرائی انجام شود 

هزار هکتار از عرصه های بیابانی استان  02تاکنون حدود : سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بیان داشت

زائی و  قدامات عالوه بر مقابله با بیابانکاری و بذرکاری کنترل شده که این ا کاری ، بوته در قالب عملیات بیولوژیکی شامل نهال

 .احیای مناطق بیابانی باعث پیشگیری و مهار بخشی از پدیده گرد و غبار شده است 

به منظور سرعت بخشیدن به عملیات بیابان زدائی سعی شده از مشارکت مردم استفاده شود که در این ارتباط پروژه بین : وی افزود

 .هزار هکتار در شهرستان مالرد در حال اجراست 74ر مساحتی معادل المللی تعمیم ترسیب کربن د

سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به اهداف اجرای پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن 

سازی جوامع محلی توجه جدی  ه توانمنددر این پروژه عالوه بر کنترل مناطق بیابانی با مشارکت مردم ب:  اشاره کرد و اظهار داشت

، اقدامات ترویجی و فرهنگ سازی اشاره  های خرد اعتباری ، ایجاد صندوق های آموزشی توان به برنامه شده است که در این زمینه می

هاجرت های منابع طبیعی و احیای آن می شود و همچنین جلوگیری از م داشت که این اقدامات باعث جلوگیری از تخریب عرصه

 .روستائیان و جوامع محلی را به همراه دارد

پدیده گرد و غبار و ریزگردها که : وی پدیده گرد و غبار را تهدید جدی زیست محیطی برای استان تهران دانست و تصریح کرد

پدیده گرد و غبار  کشور تحت تاثیر آن قرار دارد دارای دو منشاء داخلی و خارجی است که در بخش خارجی کارگروه ملی مقابله با

اقدامات الزم را پیگیری می کند، اما در ارتباط با بخش داخلی نیاز است اقدامات موثری صورت پذیرد که در این خصوص همراهی 

 .های ذیربط را می طلبد و همکاری دستگاه

ای موسمی احتمال آغاز با فرا رسیدن فصل گرما و کاهش رطوبت خاک و پوشش گیاهی طبیعی و وزش باده:  حقانی تاکید کرد

پدیده گرد و غبار در استان تهران به ویژه پایتخت دور از ذهن نیست که از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران درخواست می شود 

های اجرائی مسئول نظیر منابع طبیعی قرار دهند تا اقدامات موثر و پیشگیرانه در  امکانات و اعتبارات الزم را در اختیار دستگاه

 .تری به مرحله اجرا درآید ح گستردهسط
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 به کشت پنبه هزار هکتار از اراضی پارس آباد مغان  3اختصاص 

 .هزار هکتاراز اراضی پارس آباد مغان به کشت پنبه اختصاص می یابد 3

سطح زیر کشت این : به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، علی اکبر حسنیان با اعالم این خبر افزود

هزار هکتار،  3این میزان سطح زیر کشت به  هکتار بود که پیش بینی می شود امسال با افزایش 0344محصول در سال گذشته 

 .هزار تن پنبه برداشت شود 04نزدیک به 

در حال حاضر انواع کودهای شیمیایی و بذور پنبه اماده تحویل به زارعین است که از کشاورزان زحمتکش انتظار داریم : وی افزود

 .بذور پنبه را فقط از مراکز خدمات جهاد کشاورزی دریافت نمایند

کشاورزان پنبه کار می توانند با شرکت در کالس های آموزشی کوتاه مدت که توسط اداره آموزش و ترویج این : یان افزودحسن

مدیریت در سطح روستا ها برگزار می شود شرکت کرده و از آخرین اطالعات بروز الزم در خصوص آماده سازی بستر بذر، رعایت 

 .رفته، بر اطالعات علمی علمی وعملی خویش بیافزایندرا از کارشناسان فرا گ... اصول کاشت و 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22042-0html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 شود  ی کل کشور درختکاری میهزار هکتار از اراض 001

دار، بخشی از اراضی ملی و دولتی در تلفیق با اراضی شخصی با  در راستای توسعه درختکاری مثمر در اراضی شیب

 .شوند افزایش ارزش افزوده، مصرف آب کمتر، اشتغال بیشتر و حفظ خاک به باغ تبدیل می

بخشی از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز در گفتگو با خبرن

زدایی با  ها، مراتع و بیابان ها است که گام بزرگی را در توسعه و احیای جنگل درختکاری در اراضی دولتی وظایف سازمان جنگل

دنبال توسعه  سازمان امور اراضی نیز بهها،  های زاگرس و شمال برداشته است و در راستای این فعالیت تمرکز بر احیای جنگل

 .دار است درختکاری مثمر در اراضی شیب

هایی که شیب باالیی دارند و برای زراعت مناسب  با تلفیق اراضی ملی و دولتی با اراضی شخصی مردم زمین: قباد افشار افزود

کمتری مصرف شود و با اشتغال بیشتر، منابع خاک نیز  شوند، تا عالوه بر افزایش ارزش افزوده اراضی، آب نیستند، تبدیل به باغ می

 .شود حفظ می

های فعالیت برای  احداث باغ از بهترین زمینه: وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حفاظت از خاک و زمین ادامه داد

 .جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است

ها و کاشت گیاهان دارویی خبر داد و  هکتار از اراضی سه استان شمالی کشور برای توسعه باغ هزار 204تا  244افشار از اختصاص 

های اولیه صورت  میلیون هکتار انجام شده است و با استعدادیابی 0.0ای در سطح  ها نیز مطالعه در سایر استان: خاطرنشان کرد

 .شوند تبدیل به باغ می هزار هکتار از اراضی کل کشور 864گرفته، در افق برنامه ششم 

 یابد هزار هکتار از اراضی کل کشور به احداث باغ و فضای سبز اختصاص می 21، 14در سال 

دنبال حفظ منابع خاک و آب است و در همین راستا  های آبخیزداری به سازمان امور اراضی کشور با رویکرد فعالیت: وی تصریح کرد

 .ندگی وجود دارد با ذخیره آب، نیازی به آبیاری نخواهد بودمتر بار میلی 344در مناطقی که بیش از 

هزار هکتار باغ و فضای سبز طی سال گذشته با پنج میلیون اصله نهال یادآور  2رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به احداث 

مالی و غربی کشور و مناطقی از های ش هزار هکتار با تمرکز بر استان 24سطحی معادل  0320بنا بر این است که در سال : شد

 .های فارس و اصفهان به احداث باغ و فضای سبز اختصاص یابد استان

ایم بتوانیم امسال نیز با  امید بر این است که در کاداستر اراضی کشاورزی که از سال گذشته شروع کرده: افشار تأکید کرد

ه بهترین اطالعات پایه را درباره آب و خاک، اطالعات توصیفی نحوه میلیون هکتار از اراضی طی چند سال آیند 04برداری از  عکس

 .الگوی کشت و وضعیت مالکیت اراضی تعیین کنیم

میلیون هکتاری اراضی گذاشته شده است از سنددار کردن اراضی  04وی با بیان اینکه اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح کاداستر 

 .کشاورزی با همکاری سازمان ثبت خبر داد

 شوند دوهزار هکتار از اراضی دولتی اطراف تهران درختکاری می

های نظامی، انتظامی و دولتی، تمامی اراضی دولتی اطراف تهران که  افشار با بیان اینکه با هماهنگی ستاد اجرایی فرما امام و سازمان

یابی در حال فعالیت هستند و طی سال  و نقشهکارشناسان برای مطالعه : روند، اظهار داشت قابلیت درختکاری دارند، زیر کشت می

 .شوند جاری دوهزار هکتار از اراضی اطراف تهران درختکاری می
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خواری به ریاست وزیر جهاد کشاورزی، دبیری رئیس سازمان امور  ای مبارزه با زمین وی در پایان با اشاره به تشکیل کارگروه فراقوه

وزارت اطالعات، دادستانی کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بازرسی  اراضی کشور و نمایندگانی از وزارت کشور،

، 24کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان زمین و مسکن، شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون اصل 

تمامی : خواری گفت مبارزه با زمین ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دادسرای ویژه سازمان جنگل

 ./در حال پیگیری هستند 80خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز بعد از سال  های مهم زمین پروژه
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 انتصابات

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 حزبئی از مدیرکلی دامپزشکی تهران تودیع شد؛ برائی نژاد سرپرست شد 

بعد از ظهر امروز طی نشستی، سید اصغر برائی نژاد به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران معرفی 

 . گردید

و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران، برائی نژاد در این ( ایانا)انبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایر

از همکاران همانند دوره مدیریت قبلی و حتی پر رنگ تر  ":جلسه ضمن سپاس از حسن نظر ریاست سازمان دامپزشکی کشور گفت

ایت حضرت باری تعالی، بتوانیم قدمی هرچند کوچک در از گذشته انتظار همکاری همه جانبه فنی و اداری دارم تا به لطف و عن

حفظ سرمایه دامی استان و اعتالی بهداشت عمومی استان برداریم، این امر مسئولیت سنگینی است که با توجه به جمعیت انسانی 

ن پاسخگو باشیم و از استان تهران تالش ویژه ای را می طلبد تا نسبت به پاسخگویی نیازهای بهداشتی و معیشتی و اقتصادی استا

سوی دیگر به این مسئله باید توجه کنیم که هر اتفاقی که در استان تهران بیافتد، انعکاس آن ملی و استانی نخواهد بود، بلکه 

بازخوردی جهانی خواهد داشت و به سهم خودم عنوان می کنم که با توجه به اینکه نام نیک به یادگار باقی خواهد ماند، تمام 

 ".را با یکدیگر خواهیم داشت تا پاسخگوی اعتماد جامعه و مردم باشیم تالشمان

در انتها حکم سرپرستی ریاست سازمان دامپزشکی کشور برای دکتر برائی نژاد قرائت گردید و توسط دکتر هاشم زاده به او اعطا 

 ./شد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http22004-0html. 
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 کشمش/ انگور

 آیانا 1131اردیبهشت  28, سه شنبه

 یابد  تولید انگور در قزوین تا سه برابر افزایش می

های سردسیری و خشک  با حضور معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک، مدیرکل دفتر امور میوه

های آب دشت تاکستان و طرح فراز انگور بازدید  س سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پروژه تجمیع چاهو رئی

 . عمل آمد به

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

ای در  ها و اجرای سیستم آبیاری قطره کت قابل تقدیر باغداران تاکستان در جهت تجمیع چاهبا اشاره به مشار( ایانا)کشاورزی ایران 

شود و تولید انگور نیز تا دو برابر افزایش پیدا کرده  با اجرای این طرح به ازای هر یک لیتر آب، سه هکتار آبیاری می: ها گفت باغ

 .است

در حال حاضر طرح : وری آب شده است، افزود ها، باعث افزایش بهره کاهش هزینه تن با اعالم اینکه این طرح عالوه بر رمضان رویین

 .ها مورد توجه مسئوالن قرار گرفته و در حال گسترش و حمایت از این طرح هستیم فراز تاکستان

ای در  آبیاری قطره های استان قزوین با طرح داربستی کردن و هزار هکتار از تاکستان 34قرار بر این است که : وی خاطرنشان کرد

ها، توزیع تدریجی و  بندی، نگهداری در سردخانه کنار اجرای بهینه عملیات تغذیه، هرس، کنترل آفات، برداشت اصولی، بسته

 .هزار تن افزایش پیدا کند 244هزار تن به  344ساله انجام شود و تولید انگور در استان از  فرآوری مدرن کشمش در یک دوره سه

های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی برآورد نیاز مالی برای اجرای این طرح را  ر امور میوهمدیرکل دفت

ها با مشارکت  طرح فراز تاکستان: اعالم کرد و ادامه داد( میلیون تومان برای هر هکتار 04متوسط )میلیارد تومان  044هزار و  یک

 .مددولت و بخش خصوصی به اجرا درخواهد آ

های استان  تاکنون این طرح در چهارهزار هکتار از تاکستان: ها خبر داد و تصریح کرد تن در ادامه از افزایش طرح تجمیع چاه رویین

 .قزوین انجام شده است

هکتار تن در  64تا  04تن در هکتار به  04ها، عملکرد انگور از  با اجرای طرح داربستی کردن تاکستان: وی در پایان اظهار داشت

 .افزایش پیدا کرده است و همچنین با افزایش کیفیت محصول تولیدشده، بازارپسندی نیز افزایش یافته است

های آب دشت تاکستان و  الزم به ذکر است، بازدید معاونت باغبانی و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از پروژه تجمیع چاه

ها و کارخانه فرآوری کشمش شهرستان تاکستان روز گذشته با  ها، بارگاه ها، گلخانه نانگور، نهالستا( سیستم داربستی)طرح فراز 

های سردسیری و خشک معاونت باغبانی، نماینده شهرستان تاکستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی  حضور مدیرکل دفتر میوه

 ./های نوین آبیاری به عمل آمد استان قزوین و مجری سامانه

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22364-0html. 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان – 113۱اردیبهشت  1۱: تاریخ

 کند سازمان تعزیرات بازار را رصد می/شود درصد گران می 0لبنیات 

تعزیراتی   ازرسی و نظارت، بازار را رصد کرده و در صورت محرز بودن تخلف، پروندهسازمان ب: دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

 .تشکیل خواهد شد

درخصوص نحوه تعیین افزایش قیمت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانرضا باکری دبیر انجمن لبنی کشور در گفتگو با 

های لبنی نسبت به   روی بهای تمام شده فرآورده 20های سال  در حال حاضر اثربخشی افزایش هزینه: ر اظهار داشتلبنیات در کشو

 .درصد خواهد بود 6گردد و جمعا  درصد بوده و یک درصد مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می 0معادل  23سال 

 .عالم شده و منتظر رای نهایی آنها هستیمطی مکاتباتی با ستاد تنظیم بازار این رقم ا: وی ادامه داد

 .ستاد تنظیم بازار شرایط و رقم اعالم شده را بررسی کرده و پس از تصویب آن را ابالغ خواهد نمود: باکری بیان داشت

 .ها بر روی نرخ لبنیات اعمال خواهد شد طبق سنوات گذشته عموما اول تیرماه تغییر قیمت: وی اظهار داشت

درصد  6روی قیمت تمام شده محصول  20محاسبات تغییرات سال : گفت 20افزایش قیمت لبنیات در سال باکری درخصوص 

 .اعمال تغییرات است  است اما بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده

یمتی را در ها افزایش ق گاهی وقت: وی درمورد افزایش قیمت برخی از واحدهای تولیدکننده قبل از ابالغ ستاد تنظیم بازار بیان کرد

ها با وجود داشتن مجوز افزایش قیمت آن را  آید که بعضی شرکت بینیم که از نظر مردم غیرقانونی است ولی گاهی پیش می بازار می

 .کنند اعمال نمی

ی ها در شرایطی هستند که در سال گذشته توانایی بازاریابی مناسب را نداشته و ناچار به دپو این کارخانه: باکری ادامه داد

 .محصوالت خود شدند

 .کنند ها پس از رسیدن به شرایط مطلوب سود سال گذشته و سال جدید را همزمان اعمال می این کارخانه: وی اظهار داشت

سازمان بازرسی و نظارت، بازار را رصد کرده و مراکزی که تغییر قیمت : دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در پایان خاطر نشان کرد

ی تعزیراتی  کند تا مدارک و مستندات الزم را ارائه نمایند و در صورت مغایرت و محرز بودن تخلف پرونده می  کلفاند را م داشته

 .تشکیل خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www://http0020728 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 های کشاورزی افزایش قیمت مواد پروتئینی در پی تغییر در نهاده

 .باشد ها و واردات صورت گرفته می بخشی از افزایش قیمت محصوالت پروتئینی متاثر از باال رفتن قیمت نهاده

، خوراک دام یکی از مشکالت همیشگی دامپروران بوده و در حال حاضر در شرایطی رانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگابه گزارش 

 .ی مورد نظر خود را تامین کنیم ایم که باعث شده نتوانیم علوفه قرار گرفته

 .این در حالی است که خوراک دام و طیور در تولیدات محصوالت پروتئینی مانند گوشت و تخم مرغ نیز بسیار موثر است

ساس این گزارش، با توجه به تولیدات خوراک دام و طیور در کشور، باز هم واردات جای خود را حفظ کرده و شاهد ورود این بر ا

 .مواد به کشور هستیم

ها و واردات صورت گرفته  نکته حائز اهمیت این است که بخشی از افزایش قیمت محصوالت پروتئینی متاثر از باال رفتن قیمت نهاده

ای هستند که برای مثال نیاز صنعت طیور در کشور به این مواد حدود هشت  ها همان مواد کنسانتره بخشی از این نهاده. باشد می

میلیارد دالر ارز از کشور برای خرید علوفه و  03ی آن نیز وارد شده است و در مجموع ساالنه  میلیون تن در سال بوده که عمده

 .شود مواد غذایی خارج می

 .زند سود جویی تجار و دالالن نیز به این مساله دامن می دراین میان

  ای خشکسالی از عوامل مهم تشدید کمبود مواد علوفه***

در واقع . ای است ی سید محمد ابراهیمی، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی، خشکسالی از عوامل مهم تشدید کمبود مواد علوفه به گفته

 .ی مورد نظر را تامین کنیم، مجبور به واردات خواهیم شد ود ندارد و اگر نتوانیم علوفهدر کشور ظرفیت برای تامین این مواد وج

های قابل کشت باز هم بحث  در مورد زمین: کنند، گفت وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا زمین زیر کشت را بیشتر نمی

 .وری آب به شدت پایین و مصرف آب باال رفته است هایی که در گذشته صورت گرفته، بهره بنا به کاستی. شود آب مطرح می

ی مورد نیاز در  ی الزم و تسهیالت کم بهره برای تهیهِ علوفه تواند انجام دهد، قرار دادن یارانه حداقل کاری که دولت می: وی افزود

 .اختیار دامدارن است

دارد، امیدوارم که در قسمت تجدید نظری صورت گیرد ای در کشور وجود  هایی که برای تولید مواد علوفه ی محدودیت در کنار همه

 .و توجه مسئولین به این امر بیشتر شود

/news/fa/ir.yjc.www://http0082227 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 یافت گروه مواد غذایی افزایش  0نرخ 

گروه مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به  00بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی  <مواد غذایی

گروه مواد خوراکی افزایش و دو گروه کاهش یافت و نرخ یک  8چهارم اردیبشهت ماه منتشر و اعالم کرد در قیاس با هفته قبل نرخ 

 .گروه ثابت ماند

گروه مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به چهارم  00گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی  بانک مرکزی

گروه مواد خوراکی افزایش و دو گروه کاهش یافت و نرخ  8اردیبشهت ماه سال جاری منتشر و اعالم کرد در قیاس با هفته قبل نرخ 

 .یک گروه ثابت ماند

، گوشت  7.0، سبزی های تازه  0.7، میوه های تازه  4.2، حبوب  2.2، برنج  4.2 لبنیاتارش بر همین اساس در تاریخ مورد گز

البته این درحالی است که در . درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشته است 4.0و قند و شکر  4.6 گوشت مرغ،  4.0قرمز 

 .درصد با کاهش مواجه شده است و البته قیمت چای ثابت ماند 4.0درصد و روغن نباتی  2.6همین تاریخ نرخ تخم مرغ 

 8.2درصد، برنج  4.0درصد، تخم مرغ  03.7کزی آمده در یک سال گذشته نرخ لبنیات البته همانطور که در بررسی های بانک مر

درصد رشد  8.2درصد و چای  6.2درصد ، قندو شکر  6.2درصد، گوشت قرمز  03.7درصد، میوه های تازه  6.2درصد، حبوب 

داشته و نرخ روغن نباتی نیز در این درصد کاهش  00درصد و گوشت مرغ  2.8داشته ضمن آنکه نرخ سبزی های تازه در این دوره 

 .دوره تغییری نداشته است

 لبنیات و تخم مرغ

درصد کاهش ولی بهای ماست  4.2در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

درصد کاهش یافت و  2.6بهای تخم مرغ معادل . درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود 4.7پاستوریزه 

 .هزار ریال فروش رفت 044تا  74شانه ای 

 برنج و حبوب

درصد افزایش داشت در گروه  2.0و  2.0در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 

درصد کاهش ولی بهای سایر  4.8درصد و لوبیا سفید  4.2بلبلی معادل قیمت لوبیا چشم . حبوب، بهای نخود و لوبیا قرمز ثابت بود

 .درصد افزایش یافت 2.0تا  4.0اقالم این گروه بین 

 میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر 

میوه فروشی های سطح شهر اقالم . فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید میوه

و  4.6میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان به ترتیب معادل 

در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل . درصد افزایش داشت 0.0تا  4.6م این گروه بین درصد کاهش ولی بهای سایر اقال 4.8

 .درصد افزایش یافت 07تا  0.2درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  4.0و لوبیا سبز  4.2، سیب زمینی  0.0

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش داشت و بهای گوشت تازه گاو و  4.6درصد و گوشت مرغ  4.2در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .گوساله بدون تغییر بود

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
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 قند، شکر، چای و روغن نباتی

درصد کاهش یافت و قیمت  4.0 روغن نباتیدرصد افزایش ولی بهای انواع  4.2درصد و شکر  4.0در این هفته قیمت قند معادل 

 .چای خارجی ثابت بود

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 بازار و قیمت ها

 رسفودپ 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 رویه دام سبک نگرانی از خروج بی/ شود گوشت گوساله ارزان می

وضوع بازار این م: از کشور ابراز نگرانی کرد و گفت دام سبکرویه  رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از خروج بی <مواد غذایی

 .کند داخلی را دچار مشکل می

این خروج احتماال مجوز ندارد و حتی اگر با : اصغر ملکی با اشاره به خروج دام سبک از کشور در استان کردستان، اظهارداشت علی

 .شود، در آینده ما را دچار مشکل خواهد کرد مجوز هم انجام می

گوسفندی را تحت  قیمت گوشتاین مساله : ن به تهران کاهش یافته است، افزودوی با بیان اینکه هم اکنون حمل دام از کردستا

 .دهد تاثیر قرار می

هزار  28تومان تا  044هزار و  27دار بین  نبه تحویل به مغازهملکی با اشاره به اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون د

 .هزار تومان است 32تا  30قیمت این نوع گوشت تحویل به مصرف کننده بین : تومان است، گفت

روج تنها مشکل ما خ: وی با بیان اینکه برای روزهای آینده معضلی وجود ندارد و اصوال نباید کمبودی وجود داشته باشد، اضافه کرد

رویه باشد یا خروج غیرمجاز صورت  دام سبک از کشور است و باید کارشناسی شده در این زمینه عمل شود اگر صدور مجوز بی

 .گیرد و مشکل ایجاد شود بگیرد بازار داخلی تحت تاثیر قرار می

گوشت گوساله در بازار تغییری جوان رئیس اتحادیه گوشت گاوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت  همچنین علی خندان روی

 .هزار تومان است 34در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف کننده : نداشته است، گفت

احتمال کاهش قیمت این نوع گوشت در : وی با اشاره به اینکه قیمت گوشت گوساله در روزهای آتی افزایش نخواهد یافت، افزود

 .شود ود دارد چراکه دام فراوان و هوا گرم است و خرید مردم کم میخردادماه وج

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/22/11فارس

 9314ها و عوامل تولید کشاورزی در سال  میلیارد تومانی نهاده ۳33یارانه 
ها و عوامل تولید کشاورزی در  میلیارد تومانی نهاده ۳33جمهور مصوبه هیات دولت در مورد یارانه  اون اول رئیسمع

 .ریزی کشور ابالغ کرد را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه 14سال 

قل از روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه به ن خبرگزاری فارسبه گزارش 

را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان  0320ها و عوامل تولید کشاورزی در سال  هیات دولت در مورد یارانه نهاده

 .ریزی کشور ابالغ کرد مدیریت و برنامه

وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل  22/0/0320مورخ  0427/424به پیشنهاد شماره  2/2/0320هیأت وزیران در جلسه 

 :یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

کل  0320قـانون بودجه سـال ( 024444)ردیف ( 2)از محل جزء  0320ها و عوامل تولید کشاورزی در سال  ها نهاده ـ یارانه0

 :شود به شـرح جـدول زیـر توزیع میکشور 

 یارانه/ عنوان / ردیف( /میلیون ریال)

 0.044.444انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی - 0

 0.044.444انواع بذر و تخم نوغان  -2

 244.444انواع نهال  -3

 324.444( هوایی و زمینی)سازی مصرف سموم، کود شیمیایی و مبارزه با آفات عمومی  بهینه -0

 84.444اصالح نژاد دام روستایی  -0

های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و مواد بیولوژیک  توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دام -6

034.444 

 7.334.444جمع 

با  0320در سال ( ارگانیک)ـ سقف میزان توزیع، قیمت تمام شده و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی 2

رعایت صرفه و صالح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید کارگروه تنظیم بازار 

نامه  موضوع تصویب( سبد حمایتی)نظام تأمین و تعیین قیمت کاال و خدمات ( 06)کاالهای مذکور مشمول ماده . گردد تعیین می

 .باشند نمی 22/2/0384هـ مورخ 20040ت/6200 شماره

ـ دستگاه مباشر تأمین و توزیع کودشیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب 3

 .های کود شیمیایی درج نماید کود را به صورت واضح و قابل رؤیت روی کیسه

های  تا تاریخ ابالغ قیمت 0323التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال  ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه0

( 0)ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند  از سرجمع اعتبارات یارانه نهاده 0323های فروش سال  جدید را بر مبنای قیمت

 .تسویه نماید

به شرط عدم تغییر ( 0)بینی شده در جدول بند  بین مقادیر پیش%( 04)صد ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز به جابجایی تا ده در 0

 .پذیر است ریزی کشور امکان باشد و تغییر بیشتر با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه در جمع مقادیر می

http://www.farsnews.com/


 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

22 
 

های مالی که  ز جمله هزینها( ارگانیک)های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی  ـ هزینه 6

 .شود نامه پرداخت می مطابق قانون بر عهده دولت است از محل اعتبارات این تصویب
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/22/11فارس

 تعهد جهانی به تامین غذا برای مردم/ ضرورت تعیین استراتژی هماهنگ ایمنی غذا و تغذیه در ایران
ضرورت تعیین استراتژی هماهنگ ایمنی غذا و تغذیه در ایران از سوی فائو و سازمان جهانی بهداشت مورد تاکید قرار 

 .گرفت

در نخستین همکاری خود با فرهنگستان علوم پزشکی ( فائو)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد خبرگزاری فارسبه گزارش 

ایران تاکید کرد که رفع چالش های فراروی تغذیه و ایمنی غذا در ایران بدون استراتژی های هماهنگ و تثبیت شده محقق نخواهد 

 . شد

ضمن اعالم ( اردیبهشت 00)در جمهوری اسالمی ایران امروز ( فائو)اکوزی نماینده سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد سرج ن

تغذیه »دستاوردهای بیست و هفتمین جلسه گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران که با موضوع 

هفته گذشته برگزار شد، با پر اهمیت « برای ایران( ICN2)فرانس بین المللی تغذیه و سالمت، توصیه ها و پیامد های دومین کن

برنامه های مشترک میان فائو، سازمان جهانی بهداشت، : خواندن همکاری های میان بخشی در سطوح ملی و منطقه ای تصریح کرد

وزارت جهاد کشاورزی و فرهنگستان علوم ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، (یونیسف)صندوق کودکان سازمان ملل 

پزشکی ایران منجر به تقویت حمایت ها در خصوص مسئولیت پذیری بخش های مختلف نسبت به مقوله تغذیه، رژیم های غذایی 

 .سالم و ایمنی غذا در کنار ارتقاء رویکرد چند رشته ای و همکاری فرا بخشی در این روند خواهد بود

ایی بر این نکته تاکید کرد که پرداختن موثر به مشکالت ایمنی غذا بدون استراتژی تثبیت شده و ناکوزی در جمع بندی نه

 .هماهنگ که در برگیرنده تمامی ذینفعان به ویژه تشکل های محلی و گروه های مصرف کنندگان باشد، امکان پذیر نخواهد بود

حقق امنیت غذایی و ارتقاء سطوح تغذیه دوشادوش سازمان جهانی فائو در راستای رسالت جهانی خود مبنی بر اطمینان یافتن از ت

بهداشت برای مواجهه با چالش های متعدد ناشی از سوء تغذیه برای دستیابی به توسعه پایدار و جامع تالش های بین المللی را در 

ا برای گسترده تر کردن فائو و سازمان جهانی بهداشت به صورت مشترک چارچوبی ر. راستای تحقق سالمت هدایت می کند

 .همکاری ها و گفتگو به منظور تحقق نظام های اثرگذار ایمنی غذا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی فراهم ساخته اند

دکتر جیهان طاویال، نماینده سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسالمی ایران نیز در این رابطه تاکید کرد که سازمان متبوعش و 

عهد به اجرای اقدامات مشترک در خدمت برنامه های ملی می باشند تا بخش های مختلف را در بهبود شرایط ایمنی غذا، فائو مت

تغذیه و ارتقاء رژیم های غذایی سالم به عنوان بخشی از برنامه هماهنگی که هدف آن پاسخگویی به مسائل فراروی سالمت کشور 

 .به روشی جامع است، یاری دهند

اردیبهشت ماه با  04تمین جلسه گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران روز پنجشنبه بیست و هف

در محل فرهنگستان « برای ایران( ICN2)تغذیه و سالمت، توصیه ها و پیامد های دومین کنفرانس بین المللی تغذیه » عنوان 

 .علوم پزشکی ایران برگزار شد

مات عالی رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی در کنار جمع کثیری از در این جلسه مقا

، کمیساریای عالی (یونیسف)کارشناسان علوم تغذیه کشور و نمایندگان فائو، سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل 

 .شرکت داشتندسازمان ملل در امور پناهندگان و برنامه عمران ملل متحد 
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خانم دکتر فاطیما هاشم، کارشناس ارشد تغذیه و ایمنی غذا مستقر در دفتر منطقه ای فائو در خاور نزدیک و شمال آفریقا نیز از 

طریق ویدئو کنفرانس در مباحث مطرح شده در جلسه فوق شرکت داشت و مواردی از توصیه های دومین کنفرانس بین المللی 

 . از اهمیت باالیی برخودار است را برای شرکت کنندگان برشمردتغذیه که برای ایران 

 34الی  28) 2400نوامبر  20الی  02به عنوان کنفرانسی با شرکت دولت ها در تاریخ ( ICN2)دومین کنفرانس بین المللی تغذیه 

آن بر توجه جامعه بین المللی نسبت  برگزار شد که محور اصلی( پایتخت ایتالیا)در محل دفتر مرکزی فائو واقع در رم ( 0323آبان 

 .به چالش های کنونی فراروی اشکال مختلف سوء تغذیه و شناخت فرصت های مقابله با آن طی ده های آتی متمرکز شده بود

 004کشور به همراه  074شرکت کننده شامل روئسای دولت ها، وزراء و نمایندگان عالیرتبه از بیش از  244بیش از دو هزار و 

 .نماینده تجاری در این کنفرانس سه روزه شرکت داشتند 044ینده جوامع مدنی و نزدیک به نما

بیانیه تغذیه رم و چارچوب اجرایی تصویب شده توسط این کنفرانس، سران کشورها را به تعیین سیاست های کشوری با هدف محو 

 .ای مغذی متعهد کرده استه سوء تغذیه و تغییر نظام های غذایی به منظور دسترسی همگان به رژیم
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/22/11فارس

 رونق تولید راه حل رکود، تورم و معضل بیکاری است
اقتصاددانان : ضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر امر تولید، گفتع

 .کشور روی رونق تولید اتفاق نظر دارند  هم برای خروج از رکود، تورم و حل مشکل اشتغال

استقالل : گفت خبرگزاری فارسنگار اقتصادی وگو با خبر زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت عباس پاپی

های جهان تالش دارند به سمت تک  ایران آن هم به معنای واقعی برای بسیاری از کشورها خوشایند نیست و در دنیایی که قدرت

ای و  ل جمهوری اسالمی ایران که دارای مواضع منطقههای آزاد و مستقل مث قطبی یا نهایتا دو قطبی شدن پیش روند، وجود کشور

 .المللی مستقلی هستند، خوشامد نیست بین

های مختلف  های جهانی آمریکا و غرب به روش ها قدرت طی این سال: گذرد، گفت سال از انقالب اسالمی می 36وی با بیان اینکه 

های درونی مشغول  مان را به دغدغه ها این بوده که کشور این راه اند که جلوی توسعه قدرت ایران را بگیرند و یکی از سعی کرده

 .کنند

تری را در خارج از کشور  های پررنگ نباشیم نقش  دانند که اگر در کشور دچار دغدغه آنها می: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

های سیاسی،  ز انقالب اسالمی همه راههای پس ا و در حمایت از برخی کشورهای مظلوم مثل فلسطین خواهیم داشت و در سال

 .اند نظامی و اقتصادی را تجربه کرده

بخش نبوده، اظهار  های دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مردم و جدا کردن مردم از نظام والیت نتیجه زاده با بیان اینکه ترفند پاپی

گیری از اقتصاد مقاومتی  اند و ما هم باید با بهره فتهبنابراین آنها برای رسیدن به اهدافشان به سمت مسائل اقتصادی ر: داشت

 .اثر کنیم های آنان را بی نقشه

های داخلی، به کارگیری نیروی انسانی  بنابراین باید با تکیه بر توانمندی داخلی، برخورداری از منابع طبیعی، سرمایه: وی افزود

 .نظیر مشکالت اقتصادی را حل کنیم مستعد و بی

اقتصاددانان هم : کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر امر تولید، تصریح کردعضو کمیسیون 

 .روی رونق تولید اتفاق نظر دارند  برای خروج از رکود، تورم و حل مشکل اشتغال

زایش تولید هم باعث فراوانی کاال و در شود و اف گیری از دانش و منابع داخلی می رونق تولید موجب بهره: زاده بیان داشت پاپی

 .شود شود، افت قیمت هم موجب کاهش تورم و در نتیجه خروج از رکود می نتیجه افت قیمت می

ها از جانب برخی کشورها  سال گذشته خصومت 36در : ها کوتاه مدت است، گفت کنند که تحریم ها فکر می وی با بیان اینکه بعضی

های دراز مدت خودمان را در مقابل  نیافته، بلکه افزایش هم داشته است، بنابراین باید همواره با برنامه علیه ایران نه تنها کاهش

 .تصمیمات دشمنان مقاوم کنیم

در بخش کشاورزی پتانسیل بسیاری برای خودکفایی وجود دارد، اما به شرط اینکه از تکنولوژی و ابزار روز : زاده اظهار داشت پاپی

 .ازدهی استفاده کنیمبرای افزایش ب

توان محصوالت  اگرچه در بعضی مناطق کشور با کمبود آب مواجه هستیم، اما با مدیریت درست منابع موجود آب می: وی افزود

 .کشاورزی مورد نیاز داخلی را تأمین کرد
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با این بازده نباید : گفت درصد است، 30عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه بازده آب در کشاورزی حدود 

درصد کشورهای توسعه یافته برسانیم قطعا  70توانیم در کشاورزی خودکفا شویم، چرا که اگر بازده را به حدود  بگوییم که نمی

 .گیرد گیری در بخش کشاورزی صورت می تحول چشم

درصد  24ها بازده آب را حدود  ل کشت در گلخانههای جدید مث های نوین آبیاری و تکنولوژی گیری از سیستم بهره: زاده افزود پاپی

 .دهد افزایش می
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1131اردیبهشت  28, سه شنبه

 فهرست محصوالت در اولویت طرح / ها به اجرا درخواهد آمد در تمام استان ICMطرح 

هزار هکتار و طی  های کشور در سطح پنج از ابتدای سال جاری در تمام استان( ICM)طرح مدیریت جامع محصول 

 .پنج سال اجرا خواهد شد

بانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری های سردسیری و خشک معاونت باغ مدیرکل دفتر امور میوه

های کشور طی پنج سال  در تمامی استانICM (Integrated Crop Managment )از اجرای طرح ( ایانا)کشاورزی ایران 

در شرایط حاضر : صورت پایلوت خبر داد و افزود های تمامی محصوالت سردسیری و خشک به هزار هکتار از باغ آینده در پنج

توان به سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در کشاورزی اکتفا  کشاورزی و باغبانی و با تغییرات آب و هوایی و کاهش منابع نمی

کرد، بلکه دو مرحله مهم و تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز باید به این سه مرحله اضافه شود و طرح مدیریت جامع 

 .شود این پنج مرحله خالصه می در( ICM)محصول 

مجموع نیازهای محصول شامل آب و هوا، خاک، تغذیه و آبیاری مناسب، کنترل آفات، نحوه کاشت و : تن گفت رمضان رویین

برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در بازارهای داخلی و خارجی، نحوه 

نقل، نگهداری و انبارداری، توزیع محصول در سطح شهر، کشور و خارج از کشور، نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع حمل و 

 .شود محصول خوانده می( تلفیقی)

تر است،  وی با اعالم اینکه در شرایط امروزی تولید محصول مشکل نیست، بلکه فروش عادالنه و اقتصادی تولید بسیار مهم

منظور حمایت از تولیدکننده در مقابل شرایط اقلیمی، تأمین سرمایه برای انجام  معاونت باغبانی در نظر دارد به: خاطرنشان کرد

ها و در نهایت افزایش کیفیت و عملکرد در واحد  موقع کارها، کمک به عرضه محصول، تنظیم بازار، بیمه محصوالت، کاهش هزینه به

 .سطح از باغداران حمایت کند

انتخاب محل درست برای احداث باغ هر ( ICM)های ویژه معاونت باغبانی در مدیریت جامع محصول  از برنامه: دامه دادتن ا رویین

 .محصول، میزان نیاز جامعه، قابلیت صادراتی محصول، بهداشت باغ، هرس و آبیاری صحیح و مدیریت آفات است

، ICMهدف از : ترین مشکالت در شرایط فعلی است، تصریح کرد بزرگوی با بیان اینکه پایین بودن میزان تولید در واحد سطح از 

 .منظور افزایش عملکرد است موقع طی یک برنامه پنج ساله به صورت هماهنگ و به اجرای کلیه عملیات ذکرشده به

د سیب در کشور به های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عملکر مدیرکل دفتر امور میوه

کنند،  تن در هکتار برداشت می 84تا  74تن در هکتار است، در حالی که در شرایط مساوی برخی از باغداران  04طور متوسط 

 .تن خواهیم رساند 34تنی فعلی در سیب را به  04تا پنج سال آینده متوسط برداشت  ICMبا اجرای طرح : یادآور شد

شده به اصالح آنها  های احداث شود و در باغ های جدید، تمامی مسائل ذکرشده رعایت می اث باغدر احد: تن تأکید کرد رویین

 .پردازیم تا بتوانیم در نهایت تولید را دو تا سه برابر افزایش دهیم می

ارضایتی های تولید و قیمت محصول، ن وی علت پایین بودن عملکرد را ضعف بنیه مالی تولیدکننده، فقر مزمن، افزایش هزینه

کیلوگرم در  704در محصول استراتژیک پسته، متوسط عمکرد کشور : کننده، عدم توانایی در رقابت دانست و اظهار داشت مصرف

ویژه در  کنند، با توجه به شرایط خشکسالی کشور به تن در هکتار برداشت می 02هکتار است در حالی که باغداران پیشرو هفت تا 

توان با اصالح عملیات و  راحتی می ملکرد به بیش از هفت تن برای همه مناطق میسر نیست، اما بهکاری افزایش ع نقاط پسته
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تا دوهزار کیلوگرم در هکتار افزایش داد تا نتیجه درآمد بیشتر  044هزار و  کیلوگرم به یک 704موقع متوسط تولید را از  اقدامات به

 .ر در صادرات خواهد بودویژه قدرت بیشت ها و به برای کشاورز، کاهش هزینه

  ICMتن در هکتار با طرح  91افزایش عملکرد از متوسط هفت به 

طی  ICMبا اجرای طرح : های معاونت باغبانی عنوان کرد و گفت تن مثبت کردن تراز تجاری و درآمدی باغداران را از اولویت رویین

یری و خشک که عملکرد متوسط آنها هفت تن در هکتار است های سردس پنج سال میزان تولیدات محصوالت باغبانی در حوزه میوه

میلیون تن  06میلیون تن به  8.0های سردسیری و خشک از  تن در هکتار خواهد رسید و در مجموع میزان تولیدات میوه 00به 

 .یابد افزایش می

از کلیه محصوالت سردسیری و خشک در  هزار هکتار شود و پنج برنامه مدیریت جامع محصول از امسال آغاز می: وی همچنین افزود

شود و در بقیه سطوح نیز عملیات مراقبت و نظارت به  صورت پایلوت جهت آموزش و آشنایی باغداران اجرا می ها به تمامی استان

 .های آینده به اجرا درخواهد آمد تدریج طی سال

اجرای این طرح با : د کشاورزی خاطرنشان کردهای سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جها مدیرکل دفتر امور میوه

پزشکی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان حفظ نباتات و مؤسسه  هماهنگی مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات گیاه

 .ها آغاز خواهد شد تحقیقات فنی و مهندسی در سطح مرکز و استان

با توجه به شرایط حال : لیه مدیران سهیم در طرح دانست و ادامه دادرا هماهنگ کردن ک ICMتن رمز موفقیت در اجرای  رویین

تواند بیشترین اثرگذاری را در ایجاد درآمد،  های محیطی، بخش باغبانی می حاضر کشور از نظر اقتصاد مقاومتی و مقابله با تنش

 .اشتغال و ارزآوری داشته باشد

ها باال  ندارند و به همین دلیل عملکردها و درآمدها پایین و در مقابل هزینه ها جنبه علمی وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت

 .تمامی مشکالت بخش برطرف خواهد شد ICMبا اجرای درست : است، تصریح کرد

و دارها، زرشک، عناب، نوغان و انگور عنوان کرد  تن محصوالت دارای اولویت را پسته، سیب، بادام، گردو، فندق، توت، هسته رویین

بسیاری از کشورها آرزوی شرایط باغبانی حال حاضر کشور ما را دارند و ما با گردهم آوردن افراد مسئول و مؤثر در : یادآور شد

 .دست پیدا خواهیم کرد ICMبخش به اهدافمان در طرح 

ها  بخشی از هزینه: ر داشتمیلیون تومان در هر هکتار اعالم کرد و اظها 2.0وی در پایان بودجه مورد نظر برای اجرای طرح را 

 ./کمک بالعوض دولت خواهد بود و مابقی از مشارکت تولیدکننده تأمین خواهد شد

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22362-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22362-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1131 اردیبهشت 11, یکشنبه

 آال شد  دار کردن قزل شرکت خدمات مهندسی، مسئول شناسنامه

های  های خدمات مهندسی که زیر نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین اتحادیه شرکت

 .شوند آال وارد عمل می دار کردن ماهی قزل کنند، در زمینه شناسنامه صیادی فعالیت می

درباره وضعیت نامعلوم ( ایانا)سعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر تو

دار  تر و دارای کد بهداشتی، قرار بود که عملیات شناسنامه در راستای تولید محصول سالم: آال گفت دار شدن ماهی قزل شناسنامه

 .به دالیلی به تعویق افتاد آال اجرایی شود، اما شدن ماهی قزل

افتد، اجرایی  دار شدن که در بخش مزارع پرورشی اتفاق می عیسی گلشاهی با اعالم اینکه بخشی از عملیات مربوط به شناسنامه

 .ها است وجود آید که نیازمند کمک سایر دستگاه بندی به های فرآوری و بسته هایی در بخش الزم است زیرساخت: شده است، افزود

حال سازمان شیالت باشد، زیرا  های خدمات مهندسی قرار است در اجرای این پروژه کمک شرکت: ی خاطرنشان کردو

 .های قانونی برای استفاده از توان بخش دولتی وجود دارد محدودیت

ملیات فوق را های خدمات مهندسی هستند که ع های ماهیان پرورشی و صیادی در حال تشکیل شرکت اتحادیه: گلشاهی ادامه داد

 .انجام دهند

 .شود دار کردن به آنها واگذار می ها، کار شناسنامه به محض اعالم رسمی مبنی بر تشکیل این شرکت: وی تصریح کرد

ماهه نخست سال جاری یعنی تا پایان خردادماه، باید تکلیف ماهی  در سه: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران یادآور شد

 .آال مشخص شود دار قزل شناسنامه

ممنوعیت صید خاویار دریایی تا پنج سال آینده مجدداً تجدید شد تا ذخایر بتواند : گلشاهی درباره خاویار پرورشی نیز تأکید کرد

 .شود خود را بازسازی کند، اما در این میان رهاسازی ماهیان خاویاری و صید برای تولید مولد همچنان انجام می

 .شود که تا پایان سال جاری دو تن خاویار تولید شود بینی می در بخش خاویار پرورشی پیش: وی اظهار داشت

شود و همچنین در اوایل پاییز زمان مناسبی است تا از ماهیان  فصل تولید خاویار از خردادماه آغاز می: گلشاهی در پایان گفت

 ./از رقم فوق باشدشود تولید فراتر  بینی می پرورشی خاویار استحصال شود که پیش

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http22322-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22392-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 هاده های دامی را بررسی می کند شورای رقابت موضوع اختصاص ارز به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ن

در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری شورای رقابت، موضوع اختصاص ارز به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات 

 .های دامی مورد بررسی اعضای این شورا قرار می گیرد نهاده

 :اردیبهشت ماه به شرح زیر است 06ت در ، دستور جلسه دویست و نوزده شورای رقاب(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با موضوع اختصاص  استماع توضیحات دکتر عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه. 0

 .های دامی ارز به وزارت جهاد کشاورزی جهت واردات نهاده

 .شدید گزارشی از تشخیص و شناسایی بازارهای با دامنه تمرکز. 2

 گزارشی در خصوص سهم بازار مخابرات در اینترنت پر سرعت. 3

به گزارش ایانا، دکتر رضا شیوا، صاحبنظر اقتصادی به عنوان رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی  دارایی و حکم رئیس جمهور؛ دکتر عباس آخوندی، نائب رئیس شورای رقابت به انتخاب

؛ دکتر محمد رضا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهورایران؛ دکتر فرهاد خداداد کاشی، صاحبنظر اقتصادی 

صالح منش،  رفعتی، عضو شورای رقابت به عنوان صاحب نظر تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور؛ دکتر احمد

عضو شورای رقابت به عنوان صاحبنظر تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور،؛ دکتر امیر صادقی نشاط، عضو 

شورای رقابت به عنوان حقوقدان برجسته به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور؛ ناصر سراجی، عضو شورای رقابت به 

لی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه؛ دکتر نادر خاوندگار، عضو شورای رقابت به عنوان یکی عنوان یکی از قضات دیوان عا

از از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه؛ نادر قاضی پور، عضو ناظر شورای رقابت به عنوان نماینده 

ی مددی، عضو ناظر شورای رقابت به عنوان نماینده کمیسیون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، دکتر محمد عل

اقتصادی مجلس شورای اسالمی، عیسی امامی، عضو شورای رقابت به عنوان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 

یر صنایع و معادن و شورای اسالمی؛ مهندس محسن خلیلی عراقی، عضو شورای رقابت به عنوان صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وز

حکم رئیس جمهور؛ ابوالفضل فاطمی زاده، عضو شورای رقابت به عنوان متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی 

و حکم رئیس جمهور و بهرام رحیمی پور، عضو شورای رقابت به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان اعضای 

 .قابت این موضوع را مورد بررسی قرار خواهند دادشورای ر

قانون اساسی  00بنابراین گزارش، در مورد شورای رقابت باید یادآور شد که الیحه ی رقابت مندی بازار در الیحه ی اصالحات اصل 

مجلس ارسال و سپس به  20/3/0382ادغام و با وجود اشکاالت شورای نگهبان باالخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 

اما مجددا به دلیل نبود سابقه ای مشابه . در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابالغ گردید30/0/0387در تاریخ 

در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تالش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان 

ل راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و سرانجام مسئو

غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی )نخستین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا 7/0/0388در تاریخ 

 .برگزار شد( ن و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزیریاست جمهور، وزارت صنایع و معاد

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره تصمیم دولت در زمینه  00فروردین ماه سال جاری  20بر پایه این گزارش، در 

های دامی جاهد و شرکت  شرکت فرآورده)میلیارد دالری که به ادعای آن ها به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی  2واردات 
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جمهوری ارسال کردند که موجب مباحث  ای خطاب به حسن روحانی رئیس پرداخت شده، نامه( جهاد تحقیقات آب و انرژی

گسترده ای در محافل رسانه ای موافق و مخالف این اقدام صورت گرفت تا آنجا که بخشنده به عنوان نماینده دولت و احمد توکلی 

 ./میلیارد دالری در مناظره ای تلویزیونی نقطه نظرات خود را عنوان کردند 2نماینده مدعی استفاده از رانت  00به نمایندگی از 

/item/majles/ir.iana.www://http22037-0html. 
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاوری نیازمند حمایت دولت

 .دولت با حمایت های خود و اعمال قانون های سختگیرانه از تغییر کابری اراضی در کشور جلوگیری کند

در قوانین نسبت به : گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، هدایت اهلل میرمرادزهی، عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با 

 .های مستعد کشاورزی بند و ماده وجود دارد رسیدگی به تغییر کاربری زمین

د و تولید نیاز به خاک قوه قضاییه و مجلس باید این موضوع را پیگیری و به آن رسیدگی کنند، چون کشاورز نیاز به تولی: وی افزود

 .و هوا دارد

های تهران و اطراف آن به دلیل ارزشی قیمتی  بیشتر موارد مربوط به زمین: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان عنوان کرد

 .باشد باال می

 .وارد شود ای به بخش تولید ضمن اینکه تالش دولت، قوه قضاییه و سازمان محیط زیست بر این است که اجازه ندهد خدشه

/news/fa/ir.yjc.www://http0082080 
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 برنام و سیاست ها

 - 31/22/11فارس

 هزار هکتار از اراضی استان تهران 2زدایی در سطح  اجرای عملیات بیابان
های  هزار هکتار از عرصه 2امسال : و آبخیزداری استان تهران گفت سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی

 .گیرد زدایی قرار می میلیارد ریال تحت عملیات بیابان 01بیابانی مالرد و ورامین با اعتبار 

م حقانی سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع به نقل از اداره کل منابع طبیعی استان تهران، قاس خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار هکتار از اراضی بیابانی استان تهران خبر داد و  2طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای عملیات بیابان زدائی در سطح 

شود که این  وب میهزار هکتار اراضی بیابانی یکی از استان های بیابانی کشور محس 040استان تهران با دارا بودن حدود : گفت

 .های مالرد، ورامین، ری و پاکدشت واقع شده اند اراضی در شهرستان

های بیابانی شهرستان های مالرد و  هزار هکتار از عرصه 2به منظور بیابان زدائی و مهار پدیده گرد و غبار در سال جاری : وی افزود

زدائی قرار می گیرد که امیدواریم با تحقق اعتبارات الزم اقدامات  نمیلیارد ریال تحت عملیات بیابا 64ورامین با اعتباری معادل 

 .اجرائی انجام شود 

هزار هکتار از عرصه های بیابانی استان  02تاکنون حدود : سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بیان داشت

زائی و  اری کنترل شده که این اقدامات عالوه بر مقابله با بیابانکاری و بذرک کاری ، بوته در قالب عملیات بیولوژیکی شامل نهال

 .احیای مناطق بیابانی باعث پیشگیری و مهار بخشی از پدیده گرد و غبار شده است 

به منظور سرعت بخشیدن به عملیات بیابان زدائی سعی شده از مشارکت مردم استفاده شود که در این ارتباط پروژه بین : وی افزود

 .هزار هکتار در شهرستان مالرد در حال اجراست 74للی تعمیم ترسیب کربن در مساحتی معادل الم

سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به اهداف اجرای پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن 

سازی جوامع محلی توجه جدی  ابانی با مشارکت مردم به توانمنددر این پروژه عالوه بر کنترل مناطق بی:  اشاره کرد و اظهار داشت

، اقدامات ترویجی و فرهنگ سازی اشاره  های خرد اعتباری ، ایجاد صندوق های آموزشی توان به برنامه شده است که در این زمینه می

و همچنین جلوگیری از مهاجرت  های منابع طبیعی و احیای آن می شود داشت که این اقدامات باعث جلوگیری از تخریب عرصه

 .روستائیان و جوامع محلی را به همراه دارد

پدیده گرد و غبار و ریزگردها که : وی پدیده گرد و غبار را تهدید جدی زیست محیطی برای استان تهران دانست و تصریح کرد

کارگروه ملی مقابله با پدیده گرد و غبار  کشور تحت تاثیر آن قرار دارد دارای دو منشاء داخلی و خارجی است که در بخش خارجی

اقدامات الزم را پیگیری می کند، اما در ارتباط با بخش داخلی نیاز است اقدامات موثری صورت پذیرد که در این خصوص همراهی 

 .های ذیربط را می طلبد و همکاری دستگاه

گیاهی طبیعی و وزش بادهای موسمی احتمال آغاز با فرا رسیدن فصل گرما و کاهش رطوبت خاک و پوشش :  حقانی تاکید کرد

پدیده گرد و غبار در استان تهران به ویژه پایتخت دور از ذهن نیست که از تمامی مسئوالن و دست اندرکاران درخواست می شود 

موثر و پیشگیرانه در های اجرائی مسئول نظیر منابع طبیعی قرار دهند تا اقدامات  امکانات و اعتبارات الزم را در اختیار دستگاه

 .تری به مرحله اجرا درآید سطح گسترده

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204203440270 
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 برنج

 آیانا 1131اردیبهشت  23, چهارشنبه

 خص شود آمار دقیق تولید و مصرف سرانه برنج مش

شود و این  ضابطه انجام می با وجود اینکه میزان تولید و مصرف سرانه محصول برنج مشخص است، هنوز واردات آن بی

 .ترین درد برنجکاران است بزرگ

نوان ع به: گفت( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز و به بهانه فرا رسیدن روز پدر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین دغدغه آنها یعنی دقیق نبودن آمار  کنم، امیدوارم که مهم سال است برای دفاع از حق برنجکاران تالش می 04شخصی که 

 .تولید و سرانه مصرف مشخص شود

ای که وزارت  گونه چندین سال است که میزان مصرف واقعی محصول برنج هنوز مشخص نشده است، به: جمیل علیزاده شایق افزود

بنابراین هر . دهد و میزان نیاز کشور سه میلیون تن برآورد شده است هاد کشاورزی از تولید دو میلیون تن برنج در کشور خبر میج

 .سال نیازمند کسری یک میلیون تنی هستیم

توان به  ی گذشته میها با بررسی آماری در سال: گیرد، خاطرنشان کرد وی با اعالم اینکه واردات برنج بیش از نیاز هرساله صورت می

 .این نتیجه رسید که همواره واردات بر تولید پیشی گرفته است

حدود دو میلیون تن برنج به کشور وارد شد و با ورود دو میلیون تنی دیگر میزان برنج  0322در سال : علیزاده شایق ادامه داد

انتقال یافت و با وجود آنکه دیگر نیازی به  23به سال موجود در کشور به چهار میلیون تن رسید؛ بنابراین یک میلیون تن برنج 

 .واردات برنج نبود، در همان سال باز هم توسط واردکنندگان، این محصول استراتژیک به کشور آمد

 سه میلیون تن ذخیره برنج برای سال جاری

در حالی که هنوز  20سید که در سال توان به این نتیجه ر های آماری موجود می با بررسی: دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

 20توانیم مقدمات الزم برای سال  تولیدات داخلی وارد بازار نشده است، سه میلیون تن برنج در کشور وجود دارد و با این ذخیره می

 .را بچینیم

هایی برای افزایش تولید  طرح با وجود اینکه: های خوداتکایی یادآور شد هایی چون افزایش برنج و طرح وی درباره ناتمام ماندن طرح

 .شود در واحد سطح در کشور پیشنهاد شده است، اما هنوز نشانی از اجرایی شدن آنها دیده نمی

های شمالی  وزارت جهاد کشاورزی بر اساس جلسات مکرر برگزارشده تأکید کرده است که غیر از استان: علیزاده شایق اظهار داشت

برداران دیگر دچار آسیب نشوند و  ای نگاه شود که بهره گونه اشته نشود، اما باید به این مسئله بههای دیگر محصول برنج ک در مکان

 .محصولی جایگزین برای آنها پیدا شود

اند که حاضر  انجمن برنج به همراه مؤسسه تحقیقات برنج کشور و کارشناسان خبره در این زمینه پیشنهاد داده: وی تأکید کرد

های جایگزین برایشان پیدا شود و عالوه بر آن،  هایی که نباید این محصول را بکارند، کشت را تدوین کنند تا استانای  هستند برنامه

 .ها ازجمله سیستان و بلوچستان ناچارند برنج بکارند، برنامه منسجمی داشته باشند آب های روان کشاورزانی که در حوزه

 !های غیرشمالی ریزی، بعد حذف برنج از استان ابتدا برنامه

ریزی دقیق و نه  زودی پیشنهاد شود و با برنامه ها باید به های جایگزین برای سایر استان کشت: علیزاده شایق همچنین گفت

 .برداران بخش کشاورزی دچار ضرر و زیان نشوند ها اقدام کنیم تا بهره عجوالنه، نسبت به حذف برنج در سایر استان
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ماه در  های خوبی در فروردین و هفته نخست اردیبهشت امسال بارندگی: ج در سال جاری افزودوی درباره وضعیت تولید برن

های شمالی شاهد بودیم که گاهی با سرما همراه بود و برخی کشاورزان که نشاء را زیر پالستیک انجام نداده بودند، مجبور  استان

 .شود مطلوب ارزیابی می شدند واکاری انجام دهند، اما در کل شرایط برنج در حال حاضر

ماه داشته باشیم،  اگر آب و هوا یاری کند و آفتاب مناسب و بارندگی خوب در اردیبهشت: دبیر انجمن برنج کشور خاطرنشان کرد

 ./توان انتظار داشت که بیش از دو میلیون تن محصول برنج تولید شود می

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22372-0html. 
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 برنج  
 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  1۱: تاریخ

 های تراریخته در کشور آغاز کشت برنج

به  0383برنج تراریخته را در سال رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با بیان اینکه ایران نخستین کشور دنیاست که 

های  متاسفانه با روی کار آمدن دولت نهم عقبگرد داشتیم ولی اکنون کشت آزمایشی و محدود برنج: تولید انبوه رساند گفت

 .کنیم تراریخته از سرگرفته شده و تولید انبوه آن را طی سال آینده آغاز می

به نقل از دبیرخانه سومین جشنواره زیست فناوری، بهزاد قره یاضی با بیان اینکه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

از حیث تعداد مقاالت ارائه شده در سطح منطقه : بیوتکنولوژی کشاورزی در ایران از جایگاه علمی مناسبی برخوردار است گفت

 .اما از لحاظ کیفیت مقاالت در دنیا هنوز به جایگاه دلخواه دست نیافته ایمخاورمیانه در تبه اول هستیم، 

های انسانی و دامی فعال است و در تامین بسیاری از آنها خودکفا  ایران سالهاست در زمینه تولید محصوالتی چون واکسن: وی افزود

 .ر داخل تولید می کنیمشده است و واکسن هایی چون فلج اطفال، اوریون، سزخک، سرخجه و ثالت را د

: ایم گفت های دامی نیز موفق عمل کرده رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با اشاره به اینکه در زمینه تولید واکسن

 .موسسات سرم رازی و انستیتوپاستور در این زمینه پیشگام هستند

مینی )اکنون بذر اولیه سیب زمینی : را معرفی و اظهار کرد یاضی برخی دستاورهای حاصل از زیست فناوری در زمینه کشاورزی قره

ها عاری از بیماری و  هسته اولیه بذر این سیب زمینی. شود و قابلیت صادرات هم دارد از طریق کشت بافت در کشور تولید می( تیوبر

 .ویروس هستند

حبه "و  "منگول"، "شنگول"های  ی حاصل شده که بزغالهدر زمینه سلولهای بنیادین و حیوانات تراریخته نیز توفیقات: وی ادامه داد

 .اند و در شیر آنها مولکولهای بااهمیت پزشکی وجود دارد از این جمله "انگور

به  0383رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با بیان اینکه ایران نخستین کشور دنیاست که برنج تراریخته را در سال 

متاسفانه با روی کار آمدن دولت نهم و دهم عقبگرد داشتیم ولی اکنون : به مرحله کشت رساند گفت 80تولید انبوه و در سال 

 .های تراریخته از سرگرفته شده و تولید انبوه آن را طی سال های آینده آغاز می کنیم کشت آزمایشی و محدودبرنج

عالوه بر سالمت، تراریخته ها از نظر : شود اظهار کرد فاده نمیقره یاضی با بیان اینکه در محصوالت تراریخته از هیچ گونه سمی است

 .دهند اقتصادی نیز بصرفه اند و محصول بیشتری می

خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی  2اردیبهشت تا  30بر اساس این گزارش، سومین جشنواره زیست فناوری ایران از 

فه ای به برنج تراریخته اختصاص خواهد داشت که بازدیدکنندگان می توانند به آن مراجعه در این نمایشگاه غر. شود تهران برپا می

 .کنند

امنیت غذایی، سالمت ، محیط زیست و توسعه پایدار : زیست فناوری "سومین جشنواره و همایش زیست فناوری ایران با شعار 

شگاه بین المللی سالن خلیج فارس برگزار می شود عالقمندان خرداد در نمای 2تاردیبهشت تا  30ا .ا.توسط ستاد توسعه فناوری ج

 .مراجعه نمایند www.iranbiotechdc.irجهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت 

/news/fa/ir.yjc.www://http0022087 
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 پسته

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 شود  از سبد ایرانیان حذف نمیپسته 

توان افزایش نامتعارف، اما  گرم است، نمی 901گرم و میانگین جهانی  311در حالی که سرانه مصرف پسته در ایران 

 .آمده برای خاویار دانست جزئی قیمت این محصول را ادامه سناریوی پیش

طوفان و بادهای شدید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رزی ایران عضو انجمن پسته کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاو

 .های درختان پسته شده است درصد شکوفه 20روزهای اخیر باعث ریختن پنج تا 

رسد کاهش  نظر می های شن ارزیابی نشده است، اما به علت طوفان های واردشده به هرچند هنوز خسارت: زاده افزود عظیم سلطان

 .های استان کرمان بیشتر باشد ان زرند از باقی شهرستانتولید در شهرست

ماه، باعث افزایش تولید پسته نسبت به سال گذشته  با این وجود، بارش مناسب و حتی بارش برف در فروردین: وی خاطرنشان کرد

 .های پیش از آن افزایش دهد رود حجم تولید را در مقایسه با سال خواهد شد که انتظار می

 هزار تنی پسته 901صادرات 

هزار تن آن به ارزش یک  084هزار تن پسته در کشور تولید شد که  230سال گذشته بیش از : عضو انجمن پسته کشور ادامه داد

 .میلیون دالر صادر شده است 644میلیارد و 

 .نی داشته استدرصد رشد وز 02درصد رشد ارزشی و  07صادرات پسته نسبت به سال ماقبل آن : زاده تصریح کرد سلطان

های کالیفرنیا که به  پسته ایرانی به لحاظ طعم و کیفیت از پسته: المللی یادآور شد وی با اشاره به وضعیت پسته در بازارهای بین

پسندی بیشتری برخوردار است، لذا بازارهای صادراتی  تری دارند، از مشتری بندی شکیل تر و بسته لحاظ ظاهری مختصات درشت

 .های گذشته همچنان به قوت خود باقی است های سال با وجود خشکسالی پسته ایرانی

های گذشته باعث شد تا آمریکا برخی از بازارهای صادراتی ایران را از آن خود کند، اما  کاهش تولید در سال: زاده تأکید کرد سلطان

 .وضعیت بازار را به نفع ایران تغییر داد 23افزایش تولید در سال 

ویژه با نزدیک شدن  صادرات مغز پسته به کشورهای عربی به: ات مغز پسته به کشورهای عربی خبر داد و اظهار داشتوی از صادر

 .رود سال جاری نیز صادرات با افزایش صادرات مغز پسته همراه شود کند و انتظار می ماه مبارک رمضان افزایش پیدا می

 !الفارق مقایسه پسته با خاویار، قیاس مع

های  ویژه در شب افزایش قیمت پسته به شکل نامتعارفی به: جمن پسته کشور با اشاره به قیمت پسته در داخل کشور گفتعضو ان

پایانی سال باعث شد میزان خرید بخشی از اقشار جامعه از محصول تولیدشده ایرانی کاهش پیدا کند که باید با نظارت بر روند 

 .یری کردعرضه، از افزایش حبابی قیمت پسته جلوگ

ویژه کرمان به زحمت  های جنوبی به از آنجا که پسته یک محصول مقاوم به خشکی است و در استان: زاده همچنین افزود سلطان

سو باید قیمت عرضه متناسب با هزینه  شده آن نیز نسبت به سایر محصوالت باالتر است، اما از یک کند، هزینه تمام پرورش پیدا می

 .کننده نیز توانایی تأمین پسته ایرانی را داشته باشد باشد و از سوی دیگر مصرفشده کشاورزان  تمام

توان آن را با  حجم تولید پسته در ایران آنقدر باال است که نمی: وی مقایسه پسته و خاویار را نامناسب دانست و خاطرنشان کرد

 .شود، مقایسه کرد خاویار که یک کاالی لوکس محسوب می
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 064گرم است، در حالی که سرانه مصرف این محصول در دنیا حدود  344سرانه مصرف پسته در ایران حدود : مه دادزاده ادا سلطان

دهنده نامناسب بودن  گرم گزارش شده است؛ لذا سرانه مصرف ایران نسبت به میانگین دنیا از سطح باالتری برخوردار است که نشان

 .مقایسه پسته با خاویار است

های خشکبار از افزایش حبابی قیمت پسته جلوگیری  ویژه تشکل ظهار امیدواری کرد که با مدیریت بر روند عرضه بهوی در پایان ا

 ./شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22002-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22419-1.html
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 پسته

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 های تاسیس مرکز تجارت جهانی پسته در دامغان تامین زیرساخت

 .فرماندار دامغان از اختصاص زیرساخت های تاسیس مرکز تجارت جهانی پسته در این شهرستان خبر داد

یک هکتار زمین و : ، علی اصغر مجد امروز در همایش انجمن توسعه پایدار دامغان گفتشگاه خبرنگارانگروه اقتصادی بابه گزارش 

طبقه مرکز تجارت  6میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این مرکز اختصاص یافته و قرار است به زودی احداث ساختمان  04بیش از 

 .دهزار مترمربع زیربنا آغاز شو 04جهانی پسته دامغان با 

: میلیارد تومان اعالم کرد و افزود 044هزار تن پسته در دامغان تولید می شود، ارزش این محصول را  37وی با بیان اینکه ساالنه 

پسته دامغان بخاطر رنگ و چربی مناسبی که دارد در کشورهای حاشیه خلیج فارس ، اروپایی و آمریکا مشتریان ثابتی را پیداکرده 

 .است

مرکز تجارت پسته با مشارکت بخش خصوصی و انجمن توسعه پایدار ، با هدف رونق اقتصادی شهرستان و : ان افزودفرماندار دامغ

 .افزایش صادرات پسته دامغان راه اندازی می شود

 .هکتار آن بارده و بقیه نهالستان است 044هزار و  02هزار هکتار باغ پسته وجود دارد که  00در شهرستان دامغان 

/news/fa/ir.yjc.www://http0088867 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5188867
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 پسته

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  3چهار شنبه 

  13میلیارد دالری پسته ایران در سال  9.3صادرات 

میلیارد دالر پسته ایران در سال گذشته  0.3ود رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صادرات حد <کشاورزی

 .با وجود تولید بیشتر پسته در آمریکا، میزان صادرات این محصول توسط کشور ما بیشتر است: گفت

در سال جاری پیش بینی : با بیان اینکه تولید و صادارت پسته کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد، افزود اسد اهلل عسگر اوالدی

 .هزار تن از این محصول صادراتی خواهد بود 004هزار تن پسته می شود که حدود  224تولید 

در سال گذشته هیچ گونه محدودیتی در ارتباط با صادارت پسته نداشته ایم : دادرییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه 

 .و بازرگانان ما به راحتی تحریم ها را دور زدند

از لحاظ تولید پسته آمریکا بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان است و ایران در رتبه دوم تولید کننده : وی اظهار داشت

 . ردبزرگ این محصول قرار دا

با وجود تولید بیشتر این محصول : وی با بیان اینکه در مقام صادرات، ایران بزرگترین صادر کننده پسته در جهان است تصریح کرد

درصد از کل تولید خود را در بازار مصرف عرضه می کنند در حالی  34در آمریکا، به دلیل مصرف باالی پسته در این کشور حدود 

 .د از کل تولید در بازار داخلی عرضه می شوددرص 04که ایران تنها 

 .شود اما بخش زیادی از صادرات پسته ما به کشور چین است پسته ایران به کشورهای مختلفی صادر می: عسگر اوالدی یادآورشد

 042 و 778، به ترتیب به ارزش پوستون پسته بدتن  044هزار و  62و پسته با پوست هزار تن  20در سال گذشته : وی گفت

 .میلیون دالر صادر شده است

 .دالر بوده است 8.2تا  8متوسط نرخ صادارت هر کیلو از این محصول نیز در سال گذشته 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Post
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 پنبه

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 اراضی پارس آباد مغان به کشت پنبه  هزار هکتار از 3اختصاص 

 .هزار هکتاراز اراضی پارس آباد مغان به کشت پنبه اختصاص می یابد 3

سطح زیر کشت این : به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، علی اکبر حسنیان با اعالم این خبر افزود

هزار هکتار،  3می شود امسال با افزایش این میزان سطح زیر کشت به هکتار بود که پیش بینی  0344محصول در سال گذشته 

 .هزار تن پنبه برداشت شود 04نزدیک به 

در حال حاضر انواع کودهای شیمیایی و بذور پنبه اماده تحویل به زارعین است که از کشاورزان زحمتکش انتظار داریم : وی افزود

 .رزی دریافت نمایندبذور پنبه را فقط از مراکز خدمات جهاد کشاو

کشاورزان پنبه کار می توانند با شرکت در کالس های آموزشی کوتاه مدت که توسط اداره آموزش و ترویج این : حسنیان افزود

مدیریت در سطح روستا ها برگزار می شود شرکت کرده و از آخرین اطالعات بروز الزم در خصوص آماده سازی بستر بذر، رعایت 

 .را از کارشناسان فرا گرفته، بر اطالعات علمی علمی وعملی خویش بیافزایند ...اصول کاشت و 

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22042-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22402-1.html
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 پیاز 

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 تومان 241ضمینی پیاز به مبلغ خرید ت

 گیرد های تعاونی روستایی انجام می تومان توسط شرکت 204خرید تضمینی پیاز به مبلغ : امیری کهنوج گفت

: ، گفتگاه خبرنگارانخبرنگار اقتصادی باشمحمدرضا امیری کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفتگو با 

های تعاونی روستای که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی هستند انجام  خرید تضمینی پیاز در جنوب کرمان توسط شرکت

 .شود تومان از کشاورزان خریداری می 204گیرد به صورتی که به قیمت تضمینی هر کیلو  می

وری مطلوب حاصل نمی شود  را هم قیمت خرید بسیار پایین است و هم بهرهاین اقدام نتیجه مطلوبی را به همراه ندارد زی: وی گفت

 .کنند کنند بلکه آنها را در حاشیه شهر تخلیه می خریداران محصوالت را پس از حرید انبار نمی

وان نتایج مطلوب را ت مدت نمی های کوتاه این اقدام در سال گذشته نیز صورت گرفت اما باید توجه کرد که با برنامه: امیری ادامه داد

 .به دست آورد

های بلندمدت و پیشرفت برخی صنایع از  باید اقداماتی انجام گیرد که از تولیدکننده و محصوالت حمایت شود برنامه: وی گفت

 .جمله صنعت تبدیل نیازمند این امر است

های  زم جهت تبدیلی محصوالت بردارد و آموزشدولت باید موانع را از سر راه بخش خصوصی برای انجام امور ال: امیری اظهار داشت

 .الزم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد

های  ها در سال زمینی شده است برخی شرکت فرنگی و سیب  این شرایط نامناسب گریبانگیر سایر محصوالت ازجمله گوجه: وی گفت

کنون وضعیت خریداران شرایط را برای این محصول نامناسب اند ولی هم ا های مناسب خریداری کرده فرنگی را با قیمت  قبل گوجه

 .کرده است

نباید به طور عمده به بازار داخلی توجه شود گاهی بازار داخلی از برخی محصوالت : این عضو کمیسیون کمشاورزی در پایان گفت

ینی محصوالت به قیت مناسب اقداماتی پذیری پایینی را نسبت به آنها دارد بهتر است عالوه بر خرید تضم اشباع شده است و کشش

 .در خصوص بازار یابی و جذب بازار جهانی جهت صادرات محصوالت انجام گیرد

/news/fa/ir.yjc.www://http0082040 
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 تامین منابع مالی

 تامین منابع مالی  
 - 31/22/11فارس

 خرید ادوات کشاورزی حفاظتی به کشاورزان کرمانشاهی پرداخت یارانه

ورزی  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت یارانه خرید ادوات خاک

چنان ادامه  این روند در استان هم: های اخیر خبر داد و گفت کشاورزی حفاظتی به کشاورزان کرمانشاهی طی سال

 .دارد

نامه وزارت جهاد کشاورزی با موسسه  طبق تفاهم: وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد افشین صفوی امروز در گفتسید

 .عنوان پایلوت کشاورزی حفاظتی انتخاب شده است تحقیقاتی سمیت در مکزیک، استان کرمانشاه به

ای در  های گسترده ای نزدیک فعالیت در آینده: تصریح کرد معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

 .آید زمینه کشاورزی حفاظتی در استان کرمانشاه به اجرا درمی

های مختلف زراعت از جمله رویکردهای مهم سازمان جهاد کشاورزی  المللی در حوزه به گفته این مسئول، همکاری با موسسات بین

عنوان پایلوت  های مناسب کشاورزی حفاظتی است به ه اینکه استان کرمانشاه دارای پتانسیلهای اخیر بوده و با توجه ب در سال

 .برگزیده شده است

در این راستا : های استان کرمانشاه نیز در حال پیگیری است، افزود وی با بیان اینکه انجام کشاورزی حفاظتی در سطح شهرستان

 .نفر در کرمانشاه برگزار شد 044ذهاب و  هرستان سرپلنفر در ش 244دو کارگاه آموزشی بزرگ با حضور 

کشاورزان و : سایری در سال گذشته اشاره کرد و گفت صفوی به برگزاری کارگاه آموزشی کشاورزی حفاظتی با حضور پروفسور کنت

 .کارشناسان در این کارگاه با نحوه کشاورزی حفاظتی و فواید آن آشنا شدند

های  ورزی کشاورزی حفاظتی با یارانه دولتی در اختیار کشاورزان شهرستان های اخیر ادوات خاک به گفته این مسئول، طی سال

 .سمت این نوع کشاورزی تشویق کرده است مختلف استان قرار داده شده و این امر آنها را به

کشاورزانی که مایل به : ان، گفتای نزدیک به است وی با اشاره به مرحله سوم ابالغ تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون در آینده

 .گیرند ورزی حفاظتی باشند در اولویت کاری قرار می  خرید ادوات خاک

در مرحله دوم تسهیالت خط اعتباری مکانیزاسیون : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد

 .ورزی حفاظتی بود تراکتور واگذار شد نیز به کشاورزانی که اولویت خرید آنها ادوات خاک

در : ورزی کشاورزی حفاظتی خریداری شده است، افزود صفوی با بیان اینکه از محل اعتبار مذکور تعداد قابل توجهی ادوات خاک

 .از وجود کارشناسان مرکز تحقیقات سمیت در استان بهره خواهیم برد 20-20سال زراعی 

حفاظتی راهکاری مناسب برای اصالح منابع کشاورزی، حفظ محصول، پایداری خاک، افزایش کشاورزی : این مسئول یادآور شد

 .شود های تولید می تولید، کاهش تبخیر و تجمع امالح و شوری در سطح خاک و کاهش هزینه

  حفظ محیطوی افزایش مواد آلی خاک و کارآیی آب مصرفی، حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش آن، جبران مواد آلی با 

 .زیست را از دیگر فواید ارزشمند استفاده از کشاورزی حفاظتی عنوان کرد

کشاورزی حفاظتی آینده کشاورزی است و : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان داشت

 .توانند استفاده کنند کشاورزان در راستای حفظ منابع آب و خاک از آن می
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ماند و این امر موجب جبران  درصد محصول قبلی در سطح خاک باقی می 34در این نوع از کشاورزی : تصریح کرد صفوی

 .شود خشکسالی و افزایش تولید بیشتر می

به گفته این مسئول، آموزش کشاورزان و کارشناسان با کشت کشاورزی حفاظتی مورد توجه ویژه سازمان جهاد کشاورزی استان 

 .شود های مطلوبی در این راستا اجرا می ای صورت گرفته و در آینده نیز برنامه ه و در این زمینه اقدامات موثر و سازندهکرمانشاه بود
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 تامین منابع مالی

 - 31/22/11فارس

 9314ها و عوامل تولید کشاورزی در سال  میلیارد تومانی نهاده ۳33یارانه 
ها و عوامل تولید کشاورزی در  میلیارد تومانی نهاده ۳33جمهور مصوبه هیات دولت در مورد یارانه  معاون اول رئیس

 .ریزی کشور ابالغ کرد مدیریت و برنامه را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 14سال 

به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان را  0320ها و عوامل تولید کشاورزی در سال  هیات دولت در مورد یارانه نهاده

 .ریزی کشور ابالغ کرد مدیریت و برنامه

وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل  22/0/0320مورخ  0427/424به پیشنهاد شماره  2/2/0320هیأت وزیران در جلسه 

 :یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

کل  0320قـانون بودجه سـال ( 024444)ردیف ( 2)از محل جزء  0320ها و عوامل تولید کشاورزی در سال  نهادهها  ـ یارانه0

 :شود کشور به شـرح جـدول زیـر توزیع می

 یارانه/ عنوان / ردیف( /میلیون ریال)

 0.044.444انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی - 0

 0.044.444انواع بذر و تخم نوغان  -2

 244.444انواع نهال  -3

 324.444( هوایی و زمینی)سازی مصرف سموم، کود شیمیایی و مبارزه با آفات عمومی  بهینه -0

 84.444اصالح نژاد دام روستایی  -0

های روستایی و عشایری و واکسن دام، سموم، مواد ضدعفونی کننده و مواد بیولوژیک  توسعه خدمات بهداشتی، درمانی دام -6

034.444 

 7.334.444جمع 

با  0320در سال ( ارگانیک)ـ سقف میزان توزیع، قیمت تمام شده و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی 2

رعایت صرفه و صالح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید کارگروه تنظیم بازار 

نامه  موضوع تصویب( سبد حمایتی)نظام تأمین و تعیین قیمت کاال و خدمات ( 06)کاالهای مذکور مشمول ماده  .گردد تعیین می

 .باشند نمی 22/2/0384هـ مورخ 20040ت/6200شماره 

ـ دستگاه مباشر تأمین و توزیع کودشیمیایی وارداتی موظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب 3

 .های کود شیمیایی درج نماید ود را به صورت واضح و قابل رؤیت روی کیسهک

های  تا تاریخ ابالغ قیمت 0323التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال  ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه0

( 0)ها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند  از سرجمع اعتبارات یارانه نهاده 0323های فروش سال  جدید را بر مبنای قیمت

 .تسویه نماید

به شرط عدم تغییر ( 0)بینی شده در جدول بند  بین مقادیر پیش%( 04)ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز به جابجایی تا ده درصد  0

 .ذیر استپ ریزی کشور امکان باشد و تغییر بیشتر با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه در جمع مقادیر می

http://www.farsnews.com/
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های مالی که  از جمله هزینه( ارگانیک)های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی  ـ هزینه 6

 .شود نامه پرداخت می مطابق قانون بر عهده دولت است از محل اعتبارات این تصویب
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 تامین منابع مالی

 آیانا 1131اردیبهشت  23, چهارشنبه

 معیار توزیع اعتبارت استانی شد  "میزان مبارزه با آفــات نباتی"

ی بخش کشاورزی که قرار است از محل درآمدهای درصد 91تاکنون سهم : رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .ناشی از حذف یارانه سموم پرداخت شود محقق نشده است

از کرمانشاه، محمدعلی باغستانی امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در محل ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ا حضور وزاری جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان نشستی داشتیم که مقرر پیشتر ب: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت

درصد از منابع حاصل شده  04و با حذف یارانه سموم کشاورزی،  'ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی'شد در قالب طرحی با عنوان 

 .به منظور سالم سازی تولیدات بخش کشاورزی پرداخت شود

ت قرار دارد و براساس تعریف فائو که حق مردم را غذای سالم، کافی و با کیفیت می داند، سازمان سالمت مردم در اولوی: وی افزود

حفظ نباتات کشور هم در همین زمینه تالش می کند تا محصوالت تولیدی بخش کشاورزی بصورت سالم به دست مصرف 

 .کنندگان ایرانی برسد

درصد از مصرف سموم در بخش کشاورزی کشور  34داریم، سال گذشته  با برنامه ریزی هایی که در دست اجرا: باغستانی گفت

کاهش یافت و عالوه بر اینکه بهره گیری از سموم کم خطر را جایگزین انواع پرخطر کردیم، مبارزه غیرشیمیایی با آفات زراعی و 

 .هزار هکتار از زمین های کشاورزی انجام دادیم 244نباتی را در سطح یک میلیون و

هزار هکتار از مزارع کشور خبر داد اما این مقدار را ناکافی  344نین از عملیات مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی در سطح وی همچ

 .ارزیابی کرد و خواستار اعطای سهم یارانه بخش سالمت برای فراگیرتر شدن این برنامه ها شد

استان کشور با شناسایی  6ر سطح چهار هزار هکتار از مزارع امسال مبارزه با زنگ غالت د: رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .روز آینده بتوانیم پرونده مبارزه با زنگ غالت در کشور را به نتیجه برسانیم 00کانون های پرخطر انجام شد و امیدواریم تا 

تان های گلستان، مازندران و بخصوص در اس 'کوزاریوم خوشه'عمده نگرانی ما هم اکنون به دلیل بروز بیماری : باغستانی گفت

 .دشت مغان و اردبیل می باشد که در همین راستا از طریق شبکه پیش آگاهی این سازمان، به ردیابی این بیماری پرداخته ایم

تاکنون در سطح چهارهزار : وی همچنین مبارزه با علف های هرز در مزارع را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت

ار از مزارع با علف های هرز مبارزه کرده ایم که نقش همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی استان ها و ارائه اطالعات مناسب هکت

 .به کشاورزان در این خصوص بسیار مهم و موثر بوده است

قم در جهان یک هزار گرم این ر: گرم در هکتار عنوان کرد و گفت 062باغستانی همچنین میانگین مصرف ماده موثر در ایران را 

 .گرم می باشد 044است و در استان کرمانشاه حتی کمتر از میانگین کشور و

رییس سازمان حفظ نباتات کشور، کرمانشاه را از استان های موفق و پیشرو در زمینه مبارزه با آفات بخصوص سن گندم عنوان کرد 

ر، از این پس توزیع اعتبارت میان استان های کشور براساس میزان براساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی و تاکید وزی: و گفت

 .فعالیت آنها در زمینه مبارزه با آفات نباتی خواهد بود
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 تامین منابع مالی

 آیانا 1131اردیبهشت  23, چهارشنبه

 درخواست تسریع در تخصیص اعتبار گندم از سوی معاون حجتی 

های  ماه به چرخه خرید گندم تضمینی، ضرورت دارد دستگاه های کشور در اواسط اردیبهشت با ورود سایر استان

 . گیری کنند تر نسبت به تأمین آن تصمیم شده هرچه سریع بینی ربط، در تخصیص اعتبارات پیش ذی

از ابتدای فصل برداشت گندم در : ، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعالم این مطلب گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هزار تن گندم از کشاورزان در هشت استان کشور خریداری شده است 044ماه سال جاری تاکنون مقدار بیش از  فروردین 00

هزار تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شده  320سال گذشته در همین مقطع زمانی علی قنبری با اشاره به اینکه 

 .هزار تن نسبت به سال قبل رشد یافته است 70مقدار خرید سال جاری : بود، افزود

: ، خاطرنشان کردها است دلیل برداشت زودهنگام گندم در برخی استان وی با رد این مطلب که افزایش میزان خرید سال جاری به

استان کشور وارد عملیات خرید تضمینی شده بودند؛ این در حالی است که در سال جاری تاکنون هشت  2تا این تاریخ  23در سال 

 .دهند استان خرید را انجام می

ع آنکه منجر به ترین عوامل رشد میزان خرید گندم در سال جاری را تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی، اعالم به موق قنبری مهم

ها و اقدامات اساسی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در  تشویق کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت گندم در کشور شده و حمایت

 .وری بیشتر در بخش کاشت و تولید گندم، برشمرد زراعی و بهره زمینه به

مرکز در سال جاری را که باعث رفاه حال  078شته به مرکز در سال گذ 044مراکز خرید از  044وی افزایش تعداد مرکز خرید از 

هایشان شده است، از دیگر عوامل مؤثر در ترغیب و تشویق گندمکاران به تحویل گندم تولیدی به  کشاورزان در جریان تحویل گندم

 .مراکز خرید دولتی عنوان کرد

 درصد خرید گندم در استان های فارس، کرمان و خوزستان 11

ت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر هشت استان ایالم، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرک

بیشترین میزان خرید مربوط به : اند، ادامه داد فارس، هرمزگان، کرمان و کرمانشاه وارد عملیات خرید تضمینی گندم شده

درصد  24هزار تن است که این سه استان در مجموع  34زار تن و کرمان با ه 07هزار تن، فارس با  224های خوزستان با  استان

 .اند کل خرید را انجام داده

روز به حساب کشاورزان واریز  های تحویلی تاکنون به بهای گندم: روز وجوه کشاورزان اظهار داشت قنبری ضمن تأکید بر پرداخت به

 064هزار میلیارد تومانی که تاکنون  ساعدت این بانک در تخصیص اعتبار یکشده که این اقدام نتیجه همکاری بانک کشاورزی و م

 .باشد میلیارد تومان آن تأمین و به کشاورزان پرداخت شده است، می

هزار میلیارد تومان اعتبارات  میلیارد تومان اعتبار الزم جهت خرید تضمینی گندم و مبلغ پنج 044هزار و  2وی با اشاره به حداقل 

موقع اعتبارات الزم را شرط اصلی تحقق بهینه خرید تضمینی گندم و  شده در بودجه سال جاری، تأمین و تخصیص به نیبی پیش

ریزی با این شرکت درباره تأمین اعتبار  جلب رضایت کشاورزان دانست و از حسن همکاری و تعامل مثبت سازمان مدیریت و برنامه

 .نی کردخرید گنم در سال گذشته و سال جاری قدردا

ماه به روزهای اوج خرید نزدیک  ها به جمع خریداران گندم در کشور، از اواسط اردیبهشت با ورود سایر استان: قنبری تأکید کرد

 ./شده را با شتاب بیشتری انجام دهند بینی ربط، تخصیص اعتبارات پیش های ذی شویم؛ لذا ضرورت دارد دستگاه می

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22377-0html. 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 ی توسعه بخش آب کشاورزی گیالن  میلیارد ریال بر سرجمع بودجه9111افزودن 

 911ردات در فصل برداشت و افزوده شدن در سفر رئیس جمهور تصمیمات خوبی در بخش برنج شامل ممنوعیت وا

 .گرفته شده است 14میلیارد تومان به بودجه آبرسانی کشاورزی در سال 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی استانداری گیالن، نجفی در نشست بررسی وضعیت برنج ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سال به  0هزار هکتار از شالیزارهای گیالن در مدت  04ب شد که تسطیح سفر رئیس جمهور و هیئت دولت موج: تصریح کرد

 .میلیارد تومان اختصاص داده شده است 04تصویب رسید که برای امسال 

برطرف کردن مشکل آب و : استاندار گیالن از اختصاص صد درصدی اعتبارات تجهیز و نوسازی اراضی استان خبر داد و بیان کرد

 .های در حال انجام دولت در گیالن است نج از برنامهاقتصادی شدن کشت بر

این بخش افزوده  20ی سال  میلیارد ریال بر سرجمع بودجه 0444وی با اشاره به اینکه برای توسعه بخش آب کشاورزی گیالن 

ریزی های خوبی در خوشبختانه دولت تدبیر و امید به بخش کشاورزی و محیط زیست گیالن نگاه ویژه ای دارند و برنامه : شد گفت

 .این خصوص در حال انجام است

میلیارد ریال اختصاص یافته است که تعداد از آن  044سد الستیکی در سال جاری  00در قالب این بودجه برای تکمیل : وی افزود

 .امسال به بهره برداری می رسد 

دست از این امر  حداث سدهای الستیکی در پایینا: دکتر نجفی با اشاره به هدر رفتن آب در بخش جلگه گیالن، خاطرنشان کرد

 .کند جلوگیری می

احداث ساختمان : استاندار گیالن آغاز عملیات اجرایی سد السک را از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان ذکر کرد و یادآور شد

از دیگر مصوبات مربوط به سفر  سد دیورش، تکمیل بدنه سد پلرود و مذاکره برای برطرف کردن مشکل عملیات اجرایی سد شفارود

 .رئیس جمهور به گیالن است

هزار هکتار شالیزار دارد و طبق  234گیالن : وی نگرش مسئوالن نسبت به کشت برنج در گیالن را با اهمیت خواند و اظهار کرد

 .درصد از زراعت استان مربوط به کشت برنج است 77آمار رسمی 

به رغم جایگاه بسیار خوب در اقتصاد : هزار میلیارد تومانی بازار برنج گیالن خاطر نشان کرد  3استاندار با اشاره به ارزش بیش از 

 .استان، این محصول از مظلومیت خاصی بهره می برد

زمانی که کشاورز احساس : وی با بیان اینکه باید تالش کنیم تا کشاورزان با امیدواری و نشاط و شادابی وارد شالیزارها شوند گفت 

 ./ند به دلیل واردات زحماتش به هدر می رود و برنجکاری برای آنها مرقون به صرفه نیست زمینهایش را رها می کندک

برابر این میزان  3هزار تن برنج برای واردات نیاز نیست در برخی از سالها حتی  744در حالیکه بیش تر از : دکتر نجفی گفت 

 .ضربه وارد کرد واردات برنج انجام شد که به بازار داخلی

از وزارت جهاد کشاورزی که متولی امر واردات است انتظار داریم در دفاع از برنج کاران داخلی دروازه ها : استاندار گیالن ادامه داد 

 .را برای واردات بی رویه برنج بسته بگذارد

ت برنج در فصل برداشت ممنوع شده است که البته براساس مباحثی که در سفر دکتر روحانی به گیالن مطرح شد واردا: وی افزود 

 .خبر خوبی است
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سال گذشته دولت برای حمایت از کشاورز خرید تضمینی برنج را اجرایی کرد و تالش دولت بر کاهش پیدا :دکتر نجفی افزود 

 .نکردن قیمت برنج در راستای حمایت از کشاورز است

قیمت واقعی برنج موجب ماندگاری کشاورز در مزرعه : دست آورد، تصریح کردوی با بیان اینکه برنج باید قیمت واقعی خود را به 

 .شود می

کارخانه در گیالن  870کارخانه برنجکوبی هزار و  0244از : دکتر نجفی بر نوسازی کارخانجات برنجکوبی هم تأکید کرد و گفت 

 .ارخانجات انجام دهداست که سازمان صنعت، معدن و تجارت برنامه های جدی را برای نوسازی این ک

: وی با قدردانی از اطالع رسانی رسانه ها بویژه صدا و سیما برای درخواست از کشاورزان به منظور صرفه جویی در مصرف آب گفت 

 .در اطالع رسانی ها بیش تر بر روی حضور کشاورزان در مزرعه تبلیغات شود

 .رصد آن هم خرانه گیری شده استد 20درصد از شالیزارها شخم اول و  27گفتنی است تاکنون 

 .میلیون مترمکعب آب پشت سد سفیدرود ذخیره است 242هم اکنون 

/item/majles/ir.iana.www://http22026-0html. 
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 تامین منابع مالی

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 صنایع لبنی گرفتار رکود است/ های بانکی سلب انگیزه تولید با سود باالی سپرده

های بانکی انگیزه کار و تولید را از مردم سلب کرده  سود باالی سپرده: گفت صنایع لبنیعضو هیأت مدیره انجمن  <صنایع غذایی

 .ای برای کار کردن ندارند ها ماهانه مبالغی را دریافت و انگیزه گذاری در بانک کند زیرا مردم با سپرده و اقتصاد را فلج می

به طورکلی : ، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی در مورد معضالت نرخ باالی تسهیالت بانکی بر روی تولید، گفتمحمد فربد

درصد  34ها که گاهی در صنعت به مرز  سود بانکی مازاد بر نرخ تورم برای صنعت مضر است، زیرا قطعا افزایش سود تسهیالت بانک

 .شود کننده تحمیل می وی قیمت تمام شده و در نهایت به مصرفرسد، برر می

سود تسهیالت در کشورهای توسعه : وی با بیان اینکه سود تسهیالت بانکی باید در حدی تعیین شود که باعث رانت نشود، افزود

 .است درصد است ضمن اینکه تورم هم در این کشورها رقم بسیار پایینی 3یا  2یافته رقم ناچیز و در حد 

کاهش نرخ تسهیالت بانکی به نفع مردم و اقتصاد کشور است و در جهت کاهش : عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .تورم عمل خواهد کرد

کند، زیرا مردم با  های بانکی انگیزه کار و تولید را از مردم سلب کرده و اقتصاد را فلج می سود باالی سپرده: فربد بیان داشت

 .ای برای کار کردن ندارند ها ماهانه مبالغی را دریافت و انگیزه گذاری در بانک ردهسپ

گذاری در بورس و صنعت  ها به سمت سرمایه شود و به جای اینکه سپرده های بانکی منجر به رکود می سود باالی سپرده: وی افزود

 .شود ها هدایت می گذاری در بانک هدایت شود به سمت سپرده

وقتی محصولی تولید شود و به : نیز وجود دارد گفت لبنیات مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه رکود در صنعت عضو هیات

کم در صنعت نشانه رکود است که این موضوع در صنایع لبنی  فروش نرسد به معنای رکود است به عبارتی عرضه زیاد و تقاضای

 .نیز وجود دارد

اند، دلیل این  شود صنایع لبنی قیمت برخی محصوالتشان را در سال جاری افزایش داده فربد در پاسخ به این سؤال که گفته می

فروشی مواد لبنی در هفته چهارم فروردین  نرخ افزایش بهای خرده بانک مرکزیبراساس آمار کلی : ها چیست، گفت افزایش قیمت

 00تر از  نتر از نرخ تورم و همچنین پایی دهد که این رقم پایین افزایش را نشان می 02.2نسبت به مدت مشابه سال گذشته  20

 .درصد مجوز افزایش قیمت محصوالت لبنی بوده است

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

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post


 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

52 
 

 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 راه اندازی سیستم تولید آب قابل تزریق در موسسه رازی در شیراز 

شرکت های دانش بنیان در : یر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفتمعاون وز

 . دست یابی به علوم نوین و فناوری های جدید گام های اساسی برداشته اند

ترویج کشاورزی در ، دکتر اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

موسسه دانش بنیان : آیین راه اندازی سیستم تولید آب قابل تزریق در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در شیراز افزود

 .رازی فارس در دهه اخیر به توانمندی های قابل توجهی دست یافته که موجب خودکفایی کشور در تامین برخی سرم ها شده است

که سیستم منحصر به فرد تولید آب قابل تزریق برای اولین بار در کشور مطابق با استانداردهای بین المللی برای  وی با بیان این

میلیارد ریال خریداری نصب و راه اندازی  04تجهیزات این سیستم با صرف : تولید انواع واکسن راه اندازی شده است، اضافه کرد

 .شده است

هزار لیتر آب  884میلیون و  2هزار لیتر آب قابل تزریق و  064میلیون و  2ین سیستم بیش از ظرفیت تولید ا: زند بیان داشت

 .خالص است

به گفته وی، استفاده از این نوع آب برای تولید فرآورده های بیولوژیک یکی از فناوری های نوین جهان است که محدود به 

 .کشورهای پیشرفته در صنایع بیولوژیک بوده است

موسسه رازی شیراز با دست یابی به این فناوری نوین می تواند در تولید واکسن آنفلونزای انسانی : زیر جهاد کشاورزی افزودمعاون و

 .با همکاری و تایید سازمان بهداشت جهانی گام های ارزنده بردارد

بخش عمده ای از نیاز کشور را  موسسه سرم سازی رازی شیراز سال گذشته نیز موفق به تولید آنفلونزای مرغی شد که: وی گفت

 .تامین می کند

مطابق با استاندارهای جهانی جهت تولید انواع واکسن های ( WFI)و آب استریل قابل تزریق ( PW)سیستم تولیدآب خالص 

 .پزشکی و غیر پزشکی در موسسه رازی شعبه شیراز راه اندازی شد

آب ( RO)این سیستم از طریق روش اسمز معکوس : به خبرنگار ما می گویدمهربان پور رئیس شعبه شیراز در رابطه با این سیستم 

 .رانیز دارد( WFI)را تولید و همچنین، توان تولید آب استریل قابل تزریق ( PW)خالص 

 .است که برای استریل لوازم تولید واکسن استفاده می شود( PGS)از دیگر تولیدات این پروژه، بخار تمیز: وی افزود

استفاده از این نوع آب جهت تولید فرآورده های بیولوژیک یکی از فناوری های نوین : ه شیراز موسسه رازی یادآورشدرئیس شعب

جهانی است که محدود به کشورهای پیشرفته در صنایع بیولوژیک است و موجب تولید فرآورده نهایی قابل رقابت با انواع خارجی 

ز شاخص های مهم در تایید و دریافت گواهینامه های استاندارد در روند تولید واکسن در سطح بین المللی است که این امر یکی ا

 .به شمار می رود

دست یابی موسسه رازی شیراز به این فن آوری موجب خواهد شد، در زمینه صادرات نیز گام های بلندی بردارد و : ایشان افزود

 .ولید واکسن آنفلوانزای انسانی مطرح شودهمچنین در سطح جهانی نیز به عنوان یکی از مراکز مهم ت

هزار لیتر آب  884میلیون و 2هزار لیتر آب قابل تزریق و  064میلیون  2ظرفیت تولید این سیستم بیش از : مهربان پور یادآورشد

 .فوق خالص در سال است



 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

51 
 

مریکا، اروپا و تعاریف الزم توسط سازمان آب تولید شده توسط این دستگاه ، مطابق با استانداردهای فارماکوپیای آ: وی تصریح کرد

بهداشت جهانی قابل ارائه است، آب خالص در بسیاری از صنایع مانند صنایع نیمه هادی و صنایع واکسن وداروسازی مورد استفاده 

 .قرار می گیرد

تولید واکسن های غیرفعال استفاده موسسه رازی برای نخستین بار از آب قابل تزریق با کیفیت باال در : وی در ادامه افزود

 .دامپزشکی، موجب تاثیر مطلوب درکیفیت و کارایی واکسن تولیدی خواهد شد

با توجه به کیفیت آب و سایر مشخه های بیولوژیک آن، قابلیت تزریق : مهربان پور درخصوص دیگر ویژگی های این دستگاه گفت

کسن آنفلوانزای انسانی است، در ضمن استفاده از این آب و بخار تمیز خالص در انسان و استفاده در واکسن های انسانی به ویژه وا

 .حاصل از آن می تواند جایگزین سیستم های قدیمی گردد

بر اساس برنامه تنظیم شده می توان از آب به دست آمده به عنوان آب قابل تزریق جهت : رئیس شعبه شیراز موسسه رازی افزود

 ./ارائه به بازار استفاده کرد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http22324-0html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها

  آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 در ایران آغاز همکاری فائو با فرهنگستان علوم پزشکی برای ایمنی غذا و تغذیه 

در نخستین همکاری خود با فرهنگستان علوم پزشکی ایران تاکید کرد ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

که رفع چالش های فراروی تغذیه و ایمنی غذا در ایران بدون استراتژی های هماهنگ و تثبیت شده محقق نخواهد 

 .شد

نقل از مسئول ارتباطات و اطالع رسانی نمایندگی فائو در ایران، سرج ناکوزی نماینده  به( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ضمن اعالم دستاوردهای بیست و هفتمین جلسه ( اردیبهشت 00)در ایران امروز ( فائو)سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد 

تغذیه و سالمت، توصیه ها و پیامد های »موضوع  گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران که با

هفته گذشته برگزار شد، با پر اهمیت خواندن همکاری های میان بخشی « برای ایران( ICN2)دومین کنفرانس بین المللی تغذیه 

ان ملل برنامه های مشترک میان فائو، سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان سازم: در سطوح ملی و منطقه ای تصریح کرد

، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و فرهنگستان علوم پزشکی ایران منجر به تقویت (یونیسف)

حمایت ها در خصوص مسئولیت پذیری بخش های مختلف نسبت به مقوله تغذیه، رژیم های غذایی سالم و ایمنی غذا در کنار 

 .را بخشی در این روند خواهد بودارتقاء رویکرد چند رشته ای و همکاری ف

ناکوزی در جمع بندی نهایی بر این نکته تاکید کرد که پرداختن موثر به مشکالت ایمنی غذا بدون استراتژی تثبیت شده و 

 .هماهنگ که در برگیرنده تمامی ذی نفعان به ویژه تشکل های محلی و گروه های مصرف کنندگان باشد، امکان پذیر نخواهد بود

در راستای رسالت جهانی خود مبنی بر اطمینان یافتن از تحقق امنیت غذایی و ارتقاء سطوح تغذیه دوشادوش سازمان جهانی  فائو

بهداشت برای مواجهه با چالش های متعدد ناشی از سوء تغذیه برای دستیابی به توسعه پایدار و جامع تالش های بین المللی را در 

فائو و سازمان جهانی بهداشت به صورت مشترک چارچوبی را برای گسترده تر کردن . دراستای تحقق سالمت هدایت می کن

 .همکاری ها و گفتگو به منظور تحقق نظام های اثرگذار ایمنی غذا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی فراهم ساخته اند

طه تاکید کرد که سازمان متبوعش و فائو متعهد به دکتر جیهان طاویال، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران نیز در این راب

اجرای اقدامات مشترک در خدمت برنامه های ملی می باشند تا بخش های مختلف را در بهبود شرایط ایمنی غذا، تغذیه و ارتقاء 

به روشی جامع  رژیم های غذایی سالم به عنوان بخشی از برنامه هماهنگی که هدف آن پاسخگویی به مسائل فراروی سالمت کشور

 .است، یاری دهند

اردیبهشت ماه با  04بیست و هفتمین جلسه گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران روز پنجشنبه 

در محل فرهنگستان « برای ایران( ICN2)تغذیه و سالمت، توصیه ها و پیامد های دومین کنفرانس بین المللی تغذیه » عنوان 

در این جلسه مقامات عالی رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی در . پزشکی ایران برگزار شد علوم

کنار جمع کثیری از کارشناسان علوم تغذیه کشور و نمایندگان فائو، سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل 

 .امور پناهندگان و برنامه عمران ملل متحد شرکت داشتند، کمیساریای عالی سازمان ملل در (یونیسف)

دکتر فاطیما هاشم، کارشناس ارشد تغذیه و ایمنی غذا مستقر در دفتر منطقه ای فائو در خاور نزدیک و شمال آفریقا نیز از طریق 

نس بین المللی تغذیه که ویدئو کنفرانس در مباحث مطرح شده در جلسه فوق شرکت داشت و مواردی از توصیه های دومین کنفرا

 .برای ایران از اهمیت باالیی برخودار است را برای شرکت کنندگان برشمرد
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نوامبر  20تا  02به عنوان کنفرانسی با شرکت دولت ها در تاریخ ( ICN2)شایان ذکر است، دومین کنفرانس بین المللی تغذیه 

برگزار شد که محور اصلی آن بر توجه ( پایتخت ایتالیا)ع در رم در محل دفتر مرکزی فائو واق( 0323آبان  34الی  28) 2400

جامعه بین المللی نسبت به چالش های کنونی فراروی اشکال مختلف سوء تغذیه و شناخت فرصت های مقابله با آن طی ده های 

 .آتی متمرکز شده بود

 004کشور به همراه  074ان عالیرتبه از بیش از شرکت کننده شامل روئسای دولت ها، وزراء و نمایندگ 244بیش از دو هزار و 

بیانیه تغذیه رم و چارچوب اجرایی . نماینده تجاری در این کنفرانس سه روزه شرکت داشتند 044نماینده جوامع مدنی و نزدیک به 

نظام های  تصویب شده توسط این کنفرانس، سران کشورها را به تعیین سیاست های کشوری با هدف محو سوء تغذیه و تغییر

 ./غذایی به منظور دسترسی همگان به رژیم های مغذی متعهد کرده است

/item/food/ir.iana.www://http22020-0html. 
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 تحقیقات  و نوآوری ها
 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 سازی گیاهان مرتعی به خاک شور  رد نانوفناوری در مقاومکارب
در پژوهش محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نتایج مثبتی از کاربرد نانوفناوری در بهبود شرایط 

 . مقاومتی گیاهان مرتعی نسبت به شرایط شوری خاک حاصل شده است

ترین منابع طبیعی در هر  های این تحقیق، مراتع جزو مهم ، بر اساس یافته(ایانا) به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

بدین منظور معموالً به ازای چرایی که توسط . کشوری هستند و حفظ، اصالح و تجدید حیات آنها از اهمیت باالیی برخوردار است

های گیاهی مرتعی باعث تجدید و حفظ حیات  بذرپاشی گونهشود، متولیان مربوطه با  ها از این منابع طبیعی ارزشمند انجام می دام

 .سازد رو می شوند، اما در این زمینه مسائلی وجود دارد که گاهی انجام عملیات حفاظتی را با مشکل روبه مراتع می

ز عوامل مؤثر تنش شوری یکی ا. ها است دهد، مشکل شوری خاک طور ویژه خود را نشان می یکی از این مشکالت که در کشور ما به

گردد  های داخلی بذر می باال بودن شوری خاک، مانع نفوذ آب به قسمت. زنی، رشد اولیه و استقرار گیاه است در جلوگیری از جوانه

درستی انجام نشده و گیاه کافی  شود به زنی که یکی از مراحل بحرانی در استقرار گیاه محسوب می شود جوانه و این موضوع باعث می

 .دید حیات و بقای مراتع فراهم نشودبرای تج

برای غلبه بر این مشکل، گروهی از محققان کشورمان از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نانوفناوری را به کار 

های  گونهترین  زنی یکی از مهم اند اثر نانوذرات نقره بر خصوصیات جوانه در پژوهشی که این محققان به انجام رسانده. اند گرفته

 .مورد مطالعه قرار گرفته است "فستوکا"گیاهی مرتعی به نام 

های محیطی  این مطالعه که نتایج آن در نشریه علمی پژوهشی مرتعداری جلد اول شماره یک منتشر شده است، در آزمایشگاه تنش

 .رسیده است دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و روی دو رقم گیاه مرتعی فستوکا به انجام

دهد که کاربرد نانوذرات نقره در هر دو گونه فستوکای مورد مطالعه و در شرایط شوری خاک  های این پژوهش نشان می یافته

های  زنی و رشد اولیه گیاهچه زنی، سرعت جوانه های مختلف نظیر میزان جوانه دار و قابل توجهی بر مؤلفه طور معنی تواند به می

 .گذاشته و شرایط را برای بقا و استقرار این گیاهان مرتعی فراهم سازدحاصله تأثیر مثبت 

عنوان تکنیکی فیزیولوژیک قادر است پارامترهای کیفیت بذور گیاهان را جهت  بر اساس نتایج این آزمایش، کاربرد نانوذرات نقره به

 .های محیطی، بهبود بخشد ترین تنش همعنوان یکی از م ویژه تنش شوری به ها به تداوم بقا در هنگام حضور انواع تنش

دلیل خوش  های ایران پراکنش داشته و به فستوکا، نوعی گیاه مرتعی از خانواده گندمیان فصل سرد است که در بیشتر استان

ور ای فشرده، در مدیریت حفظ و اصالح مراتع کش ها و همچنین خصوصیاتی نظیر تولید باال و سیستم ریشه خوراکی نسبی برای دام

 ./گیرد به شیوه بذرکاری و بذرپاشی مورد استفاده قرار می
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1131اردیبهشت  12, پنجشنبه

 ایگزین گندم معرفی شد کشت تریتیکاله، الگوی مناسب ج
ای است که برای تولید حیاتی است و برخی محصوالت چون ذرت، نیاز به آب زیادی دارند که در این راستا  آب مقوله

برای کشت تریتیکاله به منظور تامین علوفه مورد نیاز دام، می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب گندم در الگوی 

 . عت افزایش خواهد یافتکشت مطرح شود و سطح آن به سر

تریتیکاله محصولی موفق از تالقی گندم و چاودار : مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعالم این مطلب افزود

است که از طرفی واجد خصوصیات مطلوب چاودار از جمله رشد سریع و قابلیت تولید در اراضی فقیر و کم بازده است و از طرف 

 .دارای خصوصیات برتر کیفی و زراعی گندم استدیگر 

تریتیکاله گیاهی زراعی متعلق به غالت است که به علت داشتن ظرفیت باالی تولید و تغذیه در تامین بخشی از : احمد دهقان افزود

 .نیاز علوفه ای کشور می تواند نقش مهمی ایفاء نماید

ماده خشک )به گندم، عملکرد باالتر نسبت به جو و حتی گندم  مقاومت به شوری، کاهش مصرف آب نسبت: وی تصریح کرد

، کشت در زمین های سنگالخی و با حاصل خیزی کم و همچنین سازگاری به دامنه وسیعی از اقلیم (تریتیکاله دو برابر جو است 

 .اعم از سرد وگرم از مزایای کشت تریتیکاله است

قوه : اکولوژیکی بیشتر با علف های هرز به دلیل رشد سریع تر برخوردار است، افزوددهقان با بیان اینکه تریتیکاله ازقدرت رقابت 

نامیه بیشتر و قدرت استقرار بهتر و امکان استفاده دو منظوره به صورت مصرف دانه ای و علوفه ای از دیگر مزایای این نوع کشت 

 .است

وزیر جهاد کشاورزی است، با اشاره به اینکه این محصول سازگاری مدیر زراعت این استان که هم اکنون میزبان هیات دولت به ویژه 

با وجود آنکه سطح زیر کشت آن در استان روند صعودی : بسیار خوبی درجهت کشت در اقلیم های مختلف استان را دارد، گفت

اینکه عمده کشت رسیده است و همچنین با توجه به  23- 22هکتار در  0044به  22-20هکتار در سال  0044داشته و از 

 .تفاوت، فاحشی دارد( میلیون هکتار 0/2بیش از )تریتیکاله درکشور مربوط به استان فارس است، ولی با سطح زیر کشت جهانی آن 

به دلیل عدم اعالم قیمت خرید تضمینی برای این محصول و مبهم بودن قیمت فروش آن برای کشاورزان و  23در سال : وی افزود

 .هکتار رسیده است 2844رزان برای فروش آن داشتند، سطح زیر کشت این محصول کاهش یافت و به سطح مشکالتی که کشاو

در صورت حمایت دولت و اعالم قیمت تضمینی مناسب با توجه به هزینه های آن وتعیین متولی خرید، : دهقان خاطر نشان کرد

 .کشت مطرح شود وسطح آن به سرعت افزایش خواهد یافت این محصول می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب گندم در الگوی
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 تخم مرغ

 - 31/22/23فارس

 مرغ مازاد بر نیاز هزار تن تخم 911تولید 
: بدهکارند، گفت  درصد مرغداران به بانک 11گذار استان تهران با بیان اینکه  خمرئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ ت

 .شود مرغ مازاد بر نیاز داخلی تولید می هزار تن تخم 911ساالنه 
، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .مرغ وجود ندارد ساله دارد و همتی برای حل مشکالت مربوط به تولید تخم 04مرغ قدمتی  مشکالت مربوط به تولید تخم: گفت

ه در حالی که در مجموع مقدار صادرات به اضاف: وی با انتقاد از صدور مجوزها بدون در نظر گرفتن سرانه مصرف و نیاز کشور، گفت

هزار تن  204شود که تولید به  داری صادر می هزار تن است، آن قدر مجوز برای تأسیس مرغ 804نیاز مصرف داخلی حدود 

 .رسد می

شود  بزرگی به اقتصاد وارد می  با افزایش تولید مازاد بر نیاز کشور ضربه: گذار کشور تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .گذاریم مرغ در اختیار کشورهای دیگر می نفت را با صادرات زیر قیمت تمام شده محصوالت تولیدی مثل تخمالمال و پول  و بیت

 .اخیرا اختیارات به اتحادیه میهن واگذار شده اما سیاستگذاری برای تولید به این اتحادیه واگذار نشده است: پور بیان داشت نبی

های کشور به شبکه بانکی بدهکارند،  درصد مرغداری 22در حالی که : تصریح کرد گذار کشور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود ای جز ادامه مسیر ندارند، زیرا در صورت تعطیلی واحدشان، بالفاصله اموالش به وسیله بانک ضبط می چاره

یمت مناسب خرید از مرغدار را تومان و وزارت جهاد کشاورزی ق 3844وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ 

 .شود تومان از مرغداران خریداری می 2044در حال حاضر هر کیلو تخم مرغ با قیمت حدود : تومان اعالم کرده است، گفت 0044

هزار تن تخم  064سال گذشته حدود : ها به اندازه کافی در دسترس است و قیمت مناسبی دارد، گفت پور با بیان اینکه نهاده نبی

مرغ مازاد بر نیاز  شود که بخش قابل توجهی تخم بینی می هزار تن آن صادر شد و امسال هم پیش 74رغ مازاد بر نیاز تولید و م

 .تولید شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204242444000 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا 1131اردیبهشت  28, سه شنبه

 یابد  تولید انگور در قزوین تا سه برابر افزایش می

های سردسیری و خشک  با حضور معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک، مدیرکل دفتر امور میوه

های آب دشت تاکستان و طرح فراز انگور بازدید  چاهو رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پروژه تجمیع 

 . عمل آمد به

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

ای در  ا و اجرای سیستم آبیاری قطرهه با اشاره به مشارکت قابل تقدیر باغداران تاکستان در جهت تجمیع چاه( ایانا)کشاورزی ایران 

شود و تولید انگور نیز تا دو برابر افزایش پیدا کرده  با اجرای این طرح به ازای هر یک لیتر آب، سه هکتار آبیاری می: ها گفت باغ

 .است

در حال حاضر طرح : افزودوری آب شده است،  ها، باعث افزایش بهره تن با اعالم اینکه این طرح عالوه بر کاهش هزینه رمضان رویین

 .ها مورد توجه مسئوالن قرار گرفته و در حال گسترش و حمایت از این طرح هستیم فراز تاکستان

ای در  های استان قزوین با طرح داربستی کردن و آبیاری قطره هزار هکتار از تاکستان 34قرار بر این است که : وی خاطرنشان کرد

ها، توزیع تدریجی و  بندی، نگهداری در سردخانه هرس، کنترل آفات، برداشت اصولی، بسته کنار اجرای بهینه عملیات تغذیه،

 .هزار تن افزایش پیدا کند 244هزار تن به  344ساله انجام شود و تولید انگور در استان از  فرآوری مدرن کشمش در یک دوره سه

ت جهاد کشاورزی برآورد نیاز مالی برای اجرای این طرح را های سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزار مدیرکل دفتر امور میوه

ها با مشارکت  طرح فراز تاکستان: اعالم کرد و ادامه داد( میلیون تومان برای هر هکتار 04متوسط )میلیارد تومان  044هزار و  یک

 .دولت و بخش خصوصی به اجرا درخواهد آمد

های استان  تاکنون این طرح در چهارهزار هکتار از تاکستان: خبر داد و تصریح کردها  تن در ادامه از افزایش طرح تجمیع چاه رویین

 .قزوین انجام شده است

تن در هکتار  64تا  04تن در هکتار به  04ها، عملکرد انگور از  با اجرای طرح داربستی کردن تاکستان: وی در پایان اظهار داشت

 .یت محصول تولیدشده، بازارپسندی نیز افزایش یافته استافزایش پیدا کرده است و همچنین با افزایش کیف

های آب دشت تاکستان و  الزم به ذکر است، بازدید معاونت باغبانی و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از پروژه تجمیع چاه

شهرستان تاکستان روز گذشته با ها و کارخانه فرآوری کشمش  ها، بارگاه ها، گلخانه انگور، نهالستان( سیستم داربستی)طرح فراز 

های سردسیری و خشک معاونت باغبانی، نماینده شهرستان تاکستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی  حضور مدیرکل دفتر میوه

 ./های نوین آبیاری به عمل آمد استان قزوین و مجری سامانه

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http22364-0html. 
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 تولیدات باغی

 آیانا 1131اردیبهشت  23, چهارشنبه

 میلیون اصله انواع نهال ساالنه در کشور تولید می شود  30

 رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از برنامه ریزی برای تولید جهشی ساالنه

 .میلیون اصله نهال در کشور خبر داد 90۳

اکنون : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، رضا احمدی در حاشیه بازدید از نهالستان بزرگ استان البرز در جمع خبرنگاران افزود

ا برنامه ریزی پنج هکتار نهالستان کشور تولید می شود که از امسال ب 744میلیون اصله انواع نهال در سطح دوهزار و  36ساالنه 

 .میلیون اصله نهال در سال گام برمی داریم 067ساله برای تولید 

گونه درختی و درختچه ای اقتصادی چندمنظوره و زودبازده از گونه های با ارزش ژنتیکی از  20در این نهالستان ها : احمدی افزود

 .جمله بنه، زرشک، سماق و زیتون تلخ تولید می شود

 .با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران، تولید نهال های با مصرف پایین آب در برنامه کاری قرار گرفته است: وی بیان داشت

 .تالش ها بر این است که عالوه بر تولید انبوه نهال برای کشور، گام های بزرگی برای صادرات نهال برداشته شود: احمدی گفت

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی نهال مقاوم به کم آبی از : ها اظهار کردرییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل 

 .طریق گمرک استان ایران به کشورعراق صادر شده است

نوع درخت و درختچه وجود دارد که با توجه به اینکه  234در چهار ناحیه رویشی خارج از شمال کشور حدود : احمدی بیان کرد

مبتنی بر مشارکت مردم در توسعه جنگل های کشوراست ، تمام همت خود را بر تولید گونه های  اهداف ما در سازمان جنگل ها

 .اقتصادی و چند منظوره گذاشته ایم

 .مشارکت مردم در امر تولید نهال با هدف کمک از برنامه های اولویت دار سازمان جنگل ها و مراتع است: وی گفت

 644هکتار، ساالنه سه میلیون و 036در این نهالستان به مساحت : برز اشاره کرد و افزودوی به مساحت و میزان تولید نهالستان ال

 .هزار اصله نهال گونه های بومی جنگلی و فضای سبز تولید می شود که امکان قابلیت تولید نهال تا پنج میلیون اصله را دارد

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http22370-0html. 
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 تولیدات باغی

 ایسنا - 113۱اردیبهشت  12پنجشنبه 

 باغات انار ساوه در حال نابودی

ود اعتبار از هکتار از باغات انار شهرستان به دلیل کمبود آب و مشکل کمب 344تا  244ساالنه : رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی ساوه گفت

 .رود در حالیکه الزم است تسهیالت با نرخ پایین به کشاورزان اختصاص یابد تا ساوه را همچنان با انار مرغوب آن بشناسند بین می

، منطقه مرکزی، ابوالقاسم قاسمی در همایش شوراهای اسالمی و دهیاران شهرستان (ایسنا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

 .شود مدیریت غیرعلمی و غیرکارشناسی منجر به نابود شدن باغات انار می: ه تصریح کردساو

ها در مرکز استان است چرا که  یکی از مشکالت، برگزاری این کمیسیون: وی خواستار تشکیل کمیسیون تغییر کاربری در شهرستان شد و افزود

 .باید برای شرکت در این کمیسیون مسافت طوالنی طی شود

همچنین خواستار . برای احیای روستاها مسئوالن باید بازدید میدانی مستمر داشته باشند تا نیازها، بررسی و برطرف شود: سمی افزودقا

آوری پسماندهای روستایی نیز باید با  ساماندهی و جمع. تخصیص بودجه برای روستاهای فاقد دهیاری به منظور توسعه این نقاط هستیم

 .کت مردم انجام شودحمایت دولت و مشار

یک کشاورز روستایی از دریافت حداقل تسهیالت بانکی با سود پایین محروم است که : وی به لزوم تقویت اقتصاد روستاها اشاره کرد و ادامه داد

 .کند این امر به اقتصاد روستا لطمه وارد می

ها  ای در دهیاری نشینی معابر بودجه متاسفانه برای عقب: شد و افزودقاسمی خواستار رونق بخشی به صنعت قالیبافی و توجه به بیمه روستاییان 

 .تعریف نشده که این یکی از مشکالت روستاهاست

. یکی از مشکالت، تایید نشدن مصوبات شوراها در کمیته انطباق است: قاسمی خواستار تسریع در روند صدور سندهای روستایی شد و افزود

کند باید با نگاه مثبت بدان نگریست چرا که قطعا جلسات  کارشناسی و کار شورایی به کمیته انطباق ارسال می ای با نظر وقتی یک شورا مصوبه

 .شورا بر مبنای خدمت به مردم برگزار شده و خروجی آن ارائه مصوباتی برای تامین منافع مردم است

هاست تا  ونق اقتصادی در روستاها در گرو تشکیل تعاونیایجاد اشتغال و ر: محمد بهاروند، فرماندار ساوه نیز در این همایش گفت

 .های تخصصی تحول اقتصادی صورت گیرد با مدیریتی منسجم و متمرکز و آموزش

یکی از اقدامات دولت، اختصاص یک سری اعتبارات با سود پایین به : وی با اشاره به سیاستگذاری دولت در تقویت روستاها خاطرنشان کرد

 نفر عضو وام سه درصد  244های باالی  گیرند بدین صورت که برای تعاونی ها در اولویت قرار می خصیص این اعتبارات، تعاونیدر ت. روستاهاست

شود  ها تقویت خواهد شد و اشتغال پایدار نیز ایجاد می با اعطای این تسهیالت قطعا تعاونی. درصد اختصاص خواهد یافت 04نفر وام  244زیر  

 .گر دغدغه شغل نداشته باشندتا روستائیان دی

های صنعتی، کشاورزی و اقتصادی  ای با عضویت فرمانداری، بخشداری و نمایندگان شوراها برای تصویب و اجرای طرح بهاروند از تشکیل کمیته

 .در روستاها خبر داد

ت اقتصادی و معیشتی مردم به ویژه در رویکرد دولت، بهبود وضعی: سیامک سلیمانی، مدیر کل امور روستایی استانداری مرکزی نیز گفت

 .های دولت است گذاری در روستاها از اولویت اشتغالزایی و سرمایه. روستاها و نقاط محروم است

/news/fa/ir.isna.www://http20420446034 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/22/23فارس

 مرغ مازاد بر نیاز هزار تن تخم 911تولید 
: بدهکارند، گفت  درصد مرغداران به بانک 11گذار استان تهران با بیان اینکه  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود مرغ مازاد بر نیاز داخلی تولید می هزار تن تخم 911ساالنه 
، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  گذار استان تهران در گفت مپور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخ ناصر نبی

 .مرغ وجود ندارد ساله دارد و همتی برای حل مشکالت مربوط به تولید تخم 04مرغ قدمتی  مشکالت مربوط به تولید تخم: گفت

در حالی که در مجموع مقدار صادرات به اضافه : تن سرانه مصرف و نیاز کشور، گفتوی با انتقاد از صدور مجوزها بدون در نظر گرف

هزار تن  204شود که تولید به  داری صادر می هزار تن است، آن قدر مجوز برای تأسیس مرغ 804نیاز مصرف داخلی حدود 

 .رسد می

شود  بزرگی به اقتصاد وارد می  مازاد بر نیاز کشور ضربه با افزایش تولید: گذار کشور تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .گذاریم مرغ در اختیار کشورهای دیگر می المال و پول نفت را با صادرات زیر قیمت تمام شده محصوالت تولیدی مثل تخم و بیت

 .ه این اتحادیه واگذار نشده استاخیرا اختیارات به اتحادیه میهن واگذار شده اما سیاستگذاری برای تولید ب: پور بیان داشت نبی

های کشور به شبکه بانکی بدهکارند،  درصد مرغداری 22در حالی که : گذار کشور تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود ای جز ادامه مسیر ندارند، زیرا در صورت تعطیلی واحدشان، بالفاصله اموالش به وسیله بانک ضبط می چاره

تومان و وزارت جهاد کشاورزی قیمت مناسب خرید از مرغدار را  3844اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ وی با بیان 

 .شود تومان از مرغداران خریداری می 2044در حال حاضر هر کیلو تخم مرغ با قیمت حدود : تومان اعالم کرده است، گفت 0044

هزار تن تخم  064سال گذشته حدود : ی در دسترس است و قیمت مناسبی دارد، گفتها به اندازه کاف پور با بیان اینکه نهاده نبی

مرغ مازاد بر نیاز  شود که بخش قابل توجهی تخم بینی می هزار تن آن صادر شد و امسال هم پیش 74مرغ مازاد بر نیاز تولید و 

 .تولید شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204242444000 
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 تولیدات دام و طیور

 - 31/22/11فارس

 مسئولیتی برای نظارت بر کیفیت گوشت قرمز و سفید نداریم
ید در کشور گونه مسئولیتی در مورد نظارت بر کیفیت گوشت قرمز و سف سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که هیچ

 .ندارد

بر اساس : ای در مورد واردات گوشت بوفالو به کشور، اعالم کرد ، سازمان ملی استاندارد ایران در اطالعیهخبرگزاری فارسبه گزارش 

مشمول مقررات اجرای اجباری  و دیگر انواع گوشت قرمز و سفید( گاو میش)مصوبات شورای عالی استاندارد، گوشت بوفالو 

استاندارد نیست و این سازمان فاقد هرگونه مسئولیتی برای نظارت بر کیفیت انواع گوشت قرمز و سفید تولید داخل یا وارداتی 

 .است

ی توسط های خام دام های گوشت و سایر فرآورده طبق اعالم سازمان استاندارد، تاکنون فقط تعدادی استاندارد ملی در زمینه ویژگی

 .این سازمان تدوین و منتشر شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204203440240 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 هزار تن مرغ برای ایام ماه مبارک رمضان 93ری خریدا

 .هزار تن مرغ برای ایام ماه مبارک رمضان خبر داد 03مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کشور از خریداری 

هزار  03ایم و تاکنون  ابتدای اردیبهشت خرید مرغ را آغاز کردهاز : ، یاسایی گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .تن خریداری شده است و همچنان ادامه دارد

شود و  به طور میانگین روزانه هزار تن گوشت مرغ خریداری می: مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کشور افزود

 .مضان نداریمدهیم که مشکلی در ماه مبارک ر به مردم قول می

/news/fa/ir.yjc.www://http0088863 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 31/22/23فارس

 تولید یک میلیون تن در برنامه/ شود یک بیستم نیاز کشور به کنجاله سویا در داخل تأمین می
هزار تن و  931تولید فعلی کنجاله سویا در کشور حدود : های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت دانه مدیرکل پنبه و

 .میلیون تن است 2.1نیاز به آن بیش از 

کنجاله : ، گفتاری فارسخبرگزوگو با خبرنگار اقتصادی  های روغنی وزارت جهاد در گفت مسعود وجدانی فرد مدیرکل پنبه و دانه

رود و از آنجا که گیاه سویا پتانسیل کشت پاییزه و زمستانه ندارد، فقط بصورت بهاره  سویا عمدتا برای خوراک طیور به کار می

 .ریزی مدونی باید انجام شود شود، بنابراین برای توسعه کشت آن برنامه کشت می

هزار هکتار و  304هزار هکتار در سنوات اخیر به  84ت زراعت سویا از حدود در طرح اقتصاد مقاومتی تدوین شده کش: وی افزود

های مربوط به شکل  هزار تن به حدود یک میلیون تن خواهد رسید که در صورت تأمین الزامات فعالیت 074تولید از حدود 

 .شود کشور فراهم می تری عملیاتی شده و امیدواری برای تأمین بخش بیشتری از کنجاله مورد نیاز در داخل جدی

هزار تن و نیاز به آن بیش  034تولید فعلی کنجاله سویا در کشور حدود : های روغنی وزارت جهاد بیان داشت مدیرکل پنبه و دانه

 .میلیون تن است 2.0از 

اقلیم : د و گفتوجدانی فرد کشورهای مطرح در تولید سویا و کنحاله سویا را برزیل، آرژانتین، آمریکا و هندوستان عنوان کر

مناسب، آب در دسترس در زمان کشت و امکان توسعه کشت به شکل چندین میلیون هکتاری، عمده دلیل توسعه کشت و تولید 

 .فراوان سویا در این کشورهاست

کاالهای  میلیون دالر کنجاله سویا این محصول رتبه پنجم را در بین 232براساس این گزارش سال گذشته با واردات یک میلیارد و 

 .وارداتی به خود اختصاص داده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204248440440 
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 تولیدات زراعی
 - 31/22/11فارس

 های ایرانی رد شد به هندوانه  کش ادعای تزریق آفت

های وارداتی از ایران  های هندوانه توانیم بگوییم در داخل سوراخ ما نمی»: سئول در شهرداری امارات گفتیک م

ها در حالی بررسی آزمایشگاهی هستند و همه چیز بعد از آزمایش معلوم  کش تزریق شده است، این هندوانه آفت

 .«خواهد شد

مقامات امارات به طور موقت خرید هندوانه ایرانی را در  خلیج تایمز، به نقل از خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های وارداتی از ایران مشکوک است های موجود در هندوانه گویند سوراخ آنها می. ممنوع اعالم کردند این کشور

ای شکل  های قهوه به گفته آنها حفره. های ایرانی داخل امارات را توقیف و ضبط کرده است شهردار شارجه طی حکمی همه هندوانه

 .ها مشکوک است در اینگونه هندوانه

 .های هندوانه وجود دارد کُش در حفره ها اعالم کرده بودند که احتمال تزریق مواد آفت رش حتی برخی رسانهبر اساس این گزا

اند که حتی در داخل  های متعدد پیدا کرده هایی با سوراخ بازرسان شهرداری هندوانه: یک مقام ارشد بهداشت امارات گفته است

 .بعضی از آنها سنگ نیز هست

 .ها به وجود آمده است هایی است که چگونه این سوراخ شهرداری امارات در حال انجام آزمایشبر اساس این گزارش 

کش تزریق شده است و همه  ها آفت های هندوانه توانیم تصور کنیم که در داخل سوراخ ما نمی»: مسئوالن شهرداری اعالم کردند

 .«چیز بعد از آزمایش معلوم خواهد شد

رت بهداشت امارات به مردم توصیه کرده است تا زمانی که نتیجه آزمایشات اعالم نشده است از خرید شیخ رشا القسیمی رئیس وزا

 .هندوانه ایرانی پرهیز کنند

 .شهرداری تماس بگیرند 233هایی را با شماره تلفن  وی همچنین اعالم کرده است که مردم چنین گزارش

ای را در مرکز این منطقه تائید  تن هندوانه با سوراخ قهوه 044وجود آنها : موسابا التنیجی مدیر شهرداری شارجه نیز گفت

 .رسد ها بسیار مشکوک به نظر می هندوانه: وی گفت.کنند می

های قارچی در  به گزارش فارس، محصوالت کشاورزی به ویژه زراعت که در تماس مستقیم با خاک هستند احتمال ابتال به بیماری

ای در محصوالت زراعی صادراتی دیده شود تنها از نظر جنبه علمی قابل بررسی  اگر هم چنین مسئله بنابر این. آنها فراوان است

 گیرد برداری سیاسی زیبنده انجام می ها تنها با نگاه و بهره است و هیاهو در رسانه

=nn?php.newstext/omc.farsnews.www://http03204200444402 
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 تولیدات زراعی

 آیانا 1131اردیبهشت  23, چهارشنبه

 آمار دقیق تولید و مصرف سرانه برنج مشخص شود 

شود و این  ضابطه انجام می با وجود اینکه میزان تولید و مصرف سرانه محصول برنج مشخص است، هنوز واردات آن بی

 .ان استترین درد برنجکار بزرگ

عنوان  به: گفت( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز و به بهانه فرا رسیدن روز پدر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین دغدغه آنها یعنی دقیق نبودن آمار  کنم، امیدوارم که مهم سال است برای دفاع از حق برنجکاران تالش می 04شخصی که 

 .رف مشخص شودتولید و سرانه مص

ای که وزارت  گونه چندین سال است که میزان مصرف واقعی محصول برنج هنوز مشخص نشده است، به: جمیل علیزاده شایق افزود

بنابراین هر . دهد و میزان نیاز کشور سه میلیون تن برآورد شده است جهاد کشاورزی از تولید دو میلیون تن برنج در کشور خبر می

 .ی یک میلیون تنی هستیمسال نیازمند کسر

توان به  های گذشته می با بررسی آماری در سال: گیرد، خاطرنشان کرد وی با اعالم اینکه واردات برنج بیش از نیاز هرساله صورت می

 .این نتیجه رسید که همواره واردات بر تولید پیشی گرفته است

نج به کشور وارد شد و با ورود دو میلیون تنی دیگر میزان برنج حدود دو میلیون تن بر 0322در سال : علیزاده شایق ادامه داد

انتقال یافت و با وجود آنکه دیگر نیازی به  23موجود در کشور به چهار میلیون تن رسید؛ بنابراین یک میلیون تن برنج به سال 

 .ر آمدواردات برنج نبود، در همان سال باز هم توسط واردکنندگان، این محصول استراتژیک به کشو

 سه میلیون تن ذخیره برنج برای سال جاری

در حالی که هنوز  20توان به این نتیجه رسید که در سال  های آماری موجود می با بررسی: دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

 20مات الزم برای سال توانیم مقد تولیدات داخلی وارد بازار نشده است، سه میلیون تن برنج در کشور وجود دارد و با این ذخیره می

 .را بچینیم

هایی برای افزایش تولید  با وجود اینکه طرح: های خوداتکایی یادآور شد هایی چون افزایش برنج و طرح وی درباره ناتمام ماندن طرح

 .شود در واحد سطح در کشور پیشنهاد شده است، اما هنوز نشانی از اجرایی شدن آنها دیده نمی

های شمالی  وزارت جهاد کشاورزی بر اساس جلسات مکرر برگزارشده تأکید کرده است که غیر از استان: داشتعلیزاده شایق اظهار 

برداران دیگر دچار آسیب نشوند و  ای نگاه شود که بهره گونه های دیگر محصول برنج کاشته نشود، اما باید به این مسئله به در مکان

 .محصولی جایگزین برای آنها پیدا شود

اند که حاضر  انجمن برنج به همراه مؤسسه تحقیقات برنج کشور و کارشناسان خبره در این زمینه پیشنهاد داده: کید کردوی تأ

های جایگزین برایشان پیدا شود و عالوه بر آن،  هایی که نباید این محصول را بکارند، کشت ای را تدوین کنند تا استان هستند برنامه

 .ها ازجمله سیستان و بلوچستان ناچارند برنج بکارند، برنامه منسجمی داشته باشند آب وانهای ر کشاورزانی که در حوزه

 !های غیرشمالی ریزی، بعد حذف برنج از استان ابتدا برنامه

ریزی دقیق و نه  زودی پیشنهاد شود و با برنامه ها باید به های جایگزین برای سایر استان کشت: علیزاده شایق همچنین گفت

 .برداران بخش کشاورزی دچار ضرر و زیان نشوند ها اقدام کنیم تا بهره ه، نسبت به حذف برنج در سایر استانعجوالن
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ماه در  های خوبی در فروردین و هفته نخست اردیبهشت امسال بارندگی: وی درباره وضعیت تولید برنج در سال جاری افزود

بود و برخی کشاورزان که نشاء را زیر پالستیک انجام نداده بودند، مجبور های شمالی شاهد بودیم که گاهی با سرما همراه  استان

 .شود شدند واکاری انجام دهند، اما در کل شرایط برنج در حال حاضر مطلوب ارزیابی می

شیم، ماه داشته با اگر آب و هوا یاری کند و آفتاب مناسب و بارندگی خوب در اردیبهشت: دبیر انجمن برنج کشور خاطرنشان کرد

 ./توان انتظار داشت که بیش از دو میلیون تن محصول برنج تولید شود می

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22372-0html. 
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 تولیدات زراعی

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  1۱: تاریخ

 کشت بهاره چغندر قند در قزوین

 .هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به پایان رسید 0کاشت بهاره چغندر قند در 

رقند در سطح کشت ابالغی چغند: ، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

هزار هکتار برآورد شده است که بیشترینِ آن مربوط به شهرستان بویین زهرا با دو هزار هکتار و کمترینِ آن مربوط به  0امسال 

 .هکتار است 244شهرستان تاکستان با 

 .هزار تن چغندر قند برداشت شود 084پیش بینی شده است از این میزان سطح کشت، بیش از 

ام توزیعی تحت کشت این محصول در استان ارقام مونوژرم خارجی شامل دوروتی، پوما، ناگانو و رستا و رقم ارق: جلیلوند افزود

 .است 440مونوژرم ایرانی 

 .کیلوگرم کود ازته نیاز دارد 344کیلوگرم کود فسفاته و  044هر هکتار چغندر قند به میزان : وی گفت

تان قزوین است، کشت این گیاه در تناوب با سایر محصوالت زراعی ضمن چغندرقند یکی از کشت های استراتژیک کشور و اس

بهبود الگوی کشت موجب ارتقای درصد خود اتکایی تولید شکر، افزایش ماده آلی خاک، حاصلخیزی خاک و کنترل آفات، بیماری 

 .ها و علف های هرز خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www://http0024240 
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 تولیدات زراعی

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  23: تاریخ

 نبود آموزش دلیلی بر کاهش بهره وری در کشاورزی

 .میزان تقاضا برای ورود به دانشگاه های کشاورزی رو به کاهش بوده و این به ضرر صنعت کشاورزی کشور است

متاسفانه در این سالها توجه : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانارشد زراعت در گفتگو با فاطمه رضایی کارشناس 

چندانی به ریشه یابی مشکالت بخش کشاورزی نشده است و اگر کاری صورت گرفته باشد به صورت مقطعی بوده و تاثیرگذار 

 .نیست

سالهاست که در کشور کار زراعت به صورت سنتی انجام می شود و غالب کشاورزان سواد آکادمیک نداشته و با شیوه : دامه دادوی ا

 .های صحیح و روز دنیا آشنا نیستند

 به دلیل اطالعات کم کشاورزان، معموال زیان و خسارت وارد در بهره برداری از محصوالت زراعی بیشتر است: رضایی بیان داشت

زیرا غالبا کشاورزان نمیدانند که کدام بذر یا کود مناسب خاک منطقه زراعی بوده و یا از چه سمی برای آفت کشی استفاده کنند، 

 .مناسبتر است

از سوی دیگر دانش آموختگان دانشگاههای کشاورزی به جهت وجود برخی از مشکالت نمی توانند : این کارشناس زراعت ادامه داد

 .وندجذب این کار ش

باال بودن اجاره : وی در خصوص مشکالت موجود در جذب دانشجویان و فارق التحصیالن رشته کشاورزی به این کار بیان داشت

بهای زمین، هزینه های باالی آب، برق، کود و بذر و همچنین نبود تسهیالت الزم از مهمترین عواملی هستند که پیش روی 

 .اورزی قرار دارددانشجویان و فارق التحصیالن رشته کش

به دلیل کمبود نیروی متخصص در بحث زراعت بیشترین سود را دالالن میبرند، دالالن محصول را : این کارشناس زراعت ادامه داد

 .زودتر از موعد و به قیمت ارزانتری خریداری کرده و پس از برداشت محصول را به قیمت باالتری به فروس میرسانند

در حال حاضر میزان تقاضا برای ورود به دانشگاه های کشاورزی بسیار کاهش یافته و این به ضرر : ان کردرضایی در پایان خاطرنش

 .صنعت کشاورزی کشور است

/news/fa/ir.yjc.www://http0086248 
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 تولیدات زراعی

 سفودپر 1131اردیبهشت ماه  11یک شنبه 

 سال دیگر  91تولید نیمی از روغن مورد نیاز کشور تا 

سال بیش از  04د دارد تا در کمتر از با توسعه کشت کلزا در کشور، این توان وجو: گفت جهاد کشاورزیمعاون وزیر  <کشاورزی

 .کشور را در داخل تولید کنیم روغن درصد 64الی  04

یر بیشترین سطح ز: ، اظهار کرد"کشت شده استکلزا هزار هکتار  64در سال جاری در کشور حدود "با بیان اینکه  عباس کشاورز

 .های شمالی است های خوزستان، مرکزی و استان کشت متعلق به استان

واردات کلزا یکی : ، افزود"شود از طریق واردات تامین می های روغنی دانهدرصد نیاز کشور به  24اکنون حدود  هم"وی با بیان اینکه 

 04ساله تدوین کرده است تا شاهد کاهش  04هایی است که باید برطرف شود؛ از این رو وزارت جهاد کشاورزی یک طرح  از ضعف

 .درصدی واردات این محصول در این مدت زمان باشیم

هنوز برای مناطق دیگر در : ، خاطرنشان کرد"های گلستان و مازندران است تمرکز کشت سویا نیز در استان"بیان اینکه کشاورز با 

 .کشور ارقام مناسب سویا را نداریم

ا معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توافقی که در سال گذشته انجام شده است، ابراز امیدواری کرد با تامین بذرهای جدید، فض

 .برای توسعه کشت سویا نیز فراهم شود

 .کردیم حتی اگر مشکل روغن هم نداشتیم، باید برای پایداری گندم، کلزا کشت می: وی همچنین گفت

های هرز و  کلزا از جمله گیاهانی است که به پایداری کشت، حاصلخیز کردن زمین و کنترل برخی از علف: کشاورز افزود

 .کند ه کمک میهای گندم مثل پاخور بیماری

معاون وزیر جهاد کشاورزی هدف از افزایش سطح زیر کشت کلزا را پایداری، کمک به حاصلخیزی خاک، افزایش تولید در غالت و 

 .درصد افزایش تولید دارد 20الی  00هر محصولی پس از کلزا کشت شود بین : تامین روغن کلزا در کشور بیان کرد و افزود

دادهایی با کشورهایی همچون فرانسه و استرالیا منعقد شده و همچنین درصدد عقد قرارداد با کشورهایی قرار"وی با بیان اینکه 

 20برای سال آینده طبق قرار داد با شرکت فرانسوی باید : ، افزود"همچون کانادا و آلمان با هدف انتقال تکنولوژی به ایران هستیم

 .تن کشت کنیم هزار هکتار کلزا با متوسط عملکرد بیش از چهار

در صورت وجود : ، گفت"درصد از کشت گندم آبی به کلزا اختصاص یابد 00برای پایداری گندم حداقل باید "کشاورز با بیان اینکه 

 .کنیم زمین، در مزارع دیگر نیز کلزا کشت می

اطق کشت دیم گندم نیز کلزا کشت توانیم در من اگر ارقام مقاوم به سرما پیدا کنیم، می: معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .کنیم

سیاست این وزارتخانه : وی درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی درمورد اصالح الگوی مصرف آب و نحوه مدیریت آب نیز اظهار کرد

سایر  اصالح روش تولید محصوالت کشاورزی است؛ به عنوان مثال، تولید محصول برنج به غیر از مناطق گیالن و مازندران، در

 .مناطق حمایت نخواهد شد

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 تولیدات زراعی

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  3چهار شنبه 

 تولید یک میلیون تن در برنامه/ شود یک بیستم نیاز کشور به کنجاله سویا در داخل تأمین می

هزار تن و  034تولید فعلی کنجاله سویا در کشور حدود : گفت جهاد کشاورزیهای روغنی وزارت  پنبه و دانه مدیرکل <کشاورزی

 .استمیلیون تن  2.0نیاز به آن بیش از 

عمدتا برای خوراک طیور به کار کنجاله سویا  :وزارت جهادکشاورزی گفت های روغنی دانهمسعود وجدانی فرد مدیرکل پنبه و 

شود، بنابراین برای توسعه کشت  رود و از آنجا که گیاه سویا پتانسیل کشت پاییزه و زمستانه ندارد، فقط بصورت بهاره کشت می می

 .د انجام شودریزی مدونی بای آن برنامه

هزار هکتار و  304هزار هکتار در سنوات اخیر به  84در طرح اقتصاد مقاومتی تدوین شده کشت زراعت سویا از حدود : وی افزود

های مربوط به شکل  هزار تن به حدود یک میلیون تن خواهد رسید که در صورت تأمین الزامات فعالیت 074تولید از حدود 

 .شود میدواری برای تأمین بخش بیشتری از کنجاله مورد نیاز در داخل کشور فراهم میتری عملیاتی شده و ا جدی

هزار تن و نیاز به آن بیش  034تولید فعلی کنجاله سویا در کشور حدود : های روغنی وزارت جهاد بیان داشت مدیرکل پنبه و دانه

 .میلیون تن است 2.0از 

اقلیم : نحاله سویا را برزیل، آرژانتین، آمریکا و هندوستان عنوان کرد و گفتوجدانی فرد کشورهای مطرح در تولید سویا و ک

مناسب، آب در دسترس در زمان کشت و امکان توسعه کشت به شکل چندین میلیون هکتاری، عمده دلیل توسعه کشت و تولید 

 .فراوان سویا در این کشورهاست

میلیون دالر کنجاله سویا این محصول رتبه پنجم را در بین کاالهای  232براساس این گزارش سال گذشته با واردات یک میلیارد و 

 .وارداتی به خود اختصاص داده است
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 چای

 - 31/22/23فارس

 آید ین چای از چین اول به دست میتر مرغوب/ های محدود چای آغاز شد برداشت برگ سبز چای در باغ
 21در : افزاید، گفت رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه تعدد برداشت برگ سبز چای بر کیفیت چای تولیدی می

 .مرتبه کاهش یافته است 3به  91توجهی به این محصول تعداد دفعات چیدن برگ سبز چای از  سال اخیر به دلیل بی

برداشت برگ سبز چای در گیالن : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  یه چایکاران در گفتایرج هوسمی رئیس اتحاد

در باغهای محدود آغاز شده، اما به دلیل سرمای هوا و برای جلوگیری از آسیب به باغهای تا گرم شدن هوا برداشت، همگانی به 

 .ستتعویق افتاده ا

 04شود و پس از  چین بهاره برگ سبز چای معموال از اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت ماه بسته به دمای هوا آغاز می: وی افزود

روز برای چین دوم صبر کرد و به همین ترتیب تا چین سوم و یا در صورت امکان چین چهارم که  04ها باید  روز چیدن برگ 02تا 

 .انجامد تا مهرماه به طول می

بار در طول سال  04سال گذشته به دلیل عدم توجه دولت به چایکاران برداشت، از باغهای چای از  24در : هوسمی بیان داشت

 .بار کاهش یافته است 0یا  3زراعی به 

د، در حالی شو در حال حاضر برگ سبز چای بوسیله ابزارهای مکانیکی مانند قیچی چیده می: رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد

 .شد شد که ضمن حفظ گیاه، برگ سبز مرغوب تری هم حاصل می که در گذشته این کار با داس انجام می

های متعدد  چین: وی با بیان اینکه در دولت فعلی تا حدودی به چایکاران توجه شده و این امر امید را در آنها زنده کرده است، گفت

رسید، به وسیله داس، طی یک سال زراعی باعث حاصل شدن چای بسیار با کیفیتی  بار هم می 04برگ سبز چای که گاهی به 

 .شد می

تولید این چای بسیار محدود است و : شود، گفت ترین چای حاصل می رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه از چین بهاره مطلوب

 .شود های گیالن و مازندران مصرف می غالبا در سطح استان

افزایش : درصد تولید چای افزایش یابد، اظهار داشت 00شود امسال نسبت به سال گذشته حدود  بینی می ینکه پیشوی با بیان ا

 .درصد نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای و توجه دولت به چایکاران موجب تالش مضاعف چایکاران شده است 20حدود 

و برگ سبز چای  2084چای درجه یک در سال زراعی جاری نرخ خرید تضمینی برگ سبز : رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد

 .تومان است 0224درجه دو 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204242444706 
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 حبوبات 
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 خرما 
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 خرید تضمینی

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 تومان 241خرید تضمینی پیاز به مبلغ 

 گیرد های تعاونی روستایی انجام می تومان توسط شرکت 204خرید تضمینی پیاز به مبلغ : امیری کهنوج گفت

: ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمدرضا امیری کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در گفتگو با 

های تعاونی روستای که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی هستند انجام  خرید تضمینی پیاز در جنوب کرمان توسط شرکت

 .شود تومان از کشاورزان خریداری می 204گیرد به صورتی که به قیمت تضمینی هر کیلو  می

وری مطلوب حاصل نمی شود  ی را به همراه ندارد زیرا هم قیمت خرید بسیار پایین است و هم بهرهاین اقدام نتیجه مطلوب: وی گفت

 .کنند کنند بلکه آنها را در حاشیه شهر تخلیه می خریداران محصوالت را پس از حرید انبار نمی

توان نتایج مطلوب را  مدت نمی های کوتاه مهاین اقدام در سال گذشته نیز صورت گرفت اما باید توجه کرد که با برنا: امیری ادامه داد

 .به دست آورد

های بلندمدت و پیشرفت برخی صنایع از  باید اقداماتی انجام گیرد که از تولیدکننده و محصوالت حمایت شود برنامه: وی گفت

 .جمله صنعت تبدیل نیازمند این امر است

های  وصی برای انجام امور الزم جهت تبدیلی محصوالت بردارد و آموزشدولت باید موانع را از سر راه بخش خص: امیری اظهار داشت

 .الزم را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد

های  ها در سال زمینی شده است برخی شرکت فرنگی و سیب  این شرایط نامناسب گریبانگیر سایر محصوالت ازجمله گوجه: وی گفت

اند ولی هم اکنون وضعیت خریداران شرایط را برای این محصول نامناسب  داری کردههای مناسب خری فرنگی را با قیمت  قبل گوجه

 .کرده است

نباید به طور عمده به بازار داخلی توجه شود گاهی بازار داخلی از برخی محصوالت : این عضو کمیسیون کمشاورزی در پایان گفت

است عالوه بر خرید تضمینی محصوالت به قیت مناسب اقداماتی  پذیری پایینی را نسبت به آنها دارد بهتر اشباع شده است و کشش

 .در خصوص بازار یابی و جذب بازار جهانی جهت صادرات محصوالت انجام گیرد

/news/fa/ir.yjc.www://http0082040 
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 خشکسالی

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 کم آبی در استان خوزستان مانع از کشت تابستانه شد

 .ی کرخه شد ی رودخانه خشکسالی و محدودیت آب در استان خوزستان مانع از کشت تابستانه در حوزه

: گفت قتصادی باشگاه خبرنگاران،خبرنگار انوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  سید راضی 

 . تنها راه امرار معاش کشاورزان زراعت است و ما باید بجای پاک کردن صورت مساله، راه صحیح کشاورزی را آموزش دهیم

باشد و ممنوعیت صورت گرفته صحیح  ریزی صحیح و مدیریت مناسب آب می حل مشکالت کشاورزی در گروه برنامه: وی افزود

 . تجدید نظری صورت گیردنیست و باید 

ی آبی استان خوزستان به دلیل بارش کم، کافی نیست اما این توجیه مناسبی برای محروم کردم یک  ذخیره: وی، ادامه داد

 . شود مجمموعه نمی

متاسفانه تا االن هیچ تصمیمی در این مورد گرفته : نوری، همچنین در خصوص پرداخت معوقه عدم کشت به کشاورزان، گفت

 . شود باید اقدامی در این مورد صورت گیرد شده، اما به دلیل اینکه معشیت کشاورزان از طریق کشاورزی تامین مین

/news/fa/ir.yjc.www://http0082423 
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 دانه های روغنی

 - 31/22/23فارس

 تولید یک میلیون تن در برنامه/ شود به کنجاله سویا در داخل تأمین می یک بیستم نیاز کشور
هزار تن و  931تولید فعلی کنجاله سویا در کشور حدود : های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل پنبه و دانه

 .میلیون تن است 2.1نیاز به آن بیش از 

کنجاله : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رت جهاد در گفتهای روغنی وزا مسعود وجدانی فرد مدیرکل پنبه و دانه

رود و از آنجا که گیاه سویا پتانسیل کشت پاییزه و زمستانه ندارد، فقط بصورت بهاره  سویا عمدتا برای خوراک طیور به کار می

 .ریزی مدونی باید انجام شود ن برنامهشود، بنابراین برای توسعه کشت آ کشت می

هزار هکتار و  304هزار هکتار در سنوات اخیر به  84در طرح اقتصاد مقاومتی تدوین شده کشت زراعت سویا از حدود : وی افزود

های مربوط به شکل  هزار تن به حدود یک میلیون تن خواهد رسید که در صورت تأمین الزامات فعالیت 074تولید از حدود 

 .شود تری عملیاتی شده و امیدواری برای تأمین بخش بیشتری از کنجاله مورد نیاز در داخل کشور فراهم می جدی

هزار تن و نیاز به آن بیش  034تولید فعلی کنجاله سویا در کشور حدود : های روغنی وزارت جهاد بیان داشت مدیرکل پنبه و دانه

 .میلیون تن است 2.0از 

اقلیم : مطرح در تولید سویا و کنحاله سویا را برزیل، آرژانتین، آمریکا و هندوستان عنوان کرد و گفت وجدانی فرد کشورهای

مناسب، آب در دسترس در زمان کشت و امکان توسعه کشت به شکل چندین میلیون هکتاری، عمده دلیل توسعه کشت و تولید 

 .فراوان سویا در این کشورهاست

میلیون دالر کنجاله سویا این محصول رتبه پنجم را در بین کاالهای  232با واردات یک میلیارد و براساس این گزارش سال گذشته 

 .وارداتی به خود اختصاص داده است
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 روغن

 - 31/22/23فارس

 خشک و تر را با هم نسوزانید/ صادرکنندگان لبنیات حاوی پالم به عراق مشخص هستند
های لبنی با اشاره به اینکه صادرکنندگان لبنیات حاوی پالم به عراق مشخص  مدیرعامل اتحادیه سراسری فرآورده

 .وشنام لطمه وارد کردها و برندهای خ هستند و نباید با طرح کلی موضوع به کارخانه

های صادراتی حاوی روغن پالم از  در مورد برگشت ماست خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   محمدرضا اسماعیلی در گفت

 .مر اطالعی ندارمهای متخلف در این ا ام و از نام کارخانه یا کارخانه این خبر را من امروز شنیده: عراق، گفت

 0004قطعا از : شود، گفت وی با بیان اینکه کیفیت تولیدات صنایع لبنی توسط وزارت بهداشت و سازمان استاندارد سنجیده می

شوند، بنابراین نباید با طرح این قبیل  کارخانه تولیدکننده مواد لبنی همه متخلف نیستند و یک یا تعداد معدودی مرتکب تخلف می

 .ها لطمه وارد کرد ن هم بدون معرفی نام و برند متخلف به تولید سایر کارخانهموضوعات آ

های لبنی با اشاره به این مطلب که قطعا صادرکنندگان محصوالت لبنی به عراق مشخص است،  مدیرعامل اتحادیه سراسری فرآورده

 .تا با آن برخورد شود متخلف و قانون شکن باید مجازات شود ولی باید نام آن اعالم شود: بیان داشت

کنند  در کنار برندهای متخلف صادرکننده، برندهایی هم وجود دارد که محصوالت مرغوب و خوبی تولید می: اسماعیلی تصریح کرد

 .و محصولشان برگشت نخورده است

دیه نیست بلکه صدور ابزار کنترل کیفی محصوالت لبنی در دست اتحا: های لبنی بیان داشت مدیرعامل اتحاده سراسری فرآورده

 .شود برداری و نشان استاندارد توسط خود وزارت بهداشت و سازمان استاندارد انجام می ها و بهره پروانه

 .ها را به ما بسپارند و بعد به ازای تخلف از ما جواب مطالبه کنند این مسئولیت: وی افزود

بهداشت استفاده از روغن گیاهی پالم در لبنیات به جز بستنی گزارش خبرنگار فارس حاکی است براساس دستوالعمل فعلی وزارت 

 .و محصوالتی مانند پنیر پیتزا که مصرف دائم ندارد ممنوع است

 .دو روز قبل رئیس سازمان استاندارد از برگشت ماست صادراتی حاوی روغن پالم به عراق خبر داده است: افزاید  این گزارش می
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 روغن

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11یک شنبه 

 سال دیگر  91تولید نیمی از روغن مورد نیاز کشور تا 

سال بیش از  04با توسعه کشت کلزا در کشور، این توان وجود دارد تا در کمتر از : گفت جهاد کشاورزیمعاون وزیر  <کشاورزی

 .کشور را در داخل تولید کنیم روغن درصد 64الی  04

بیشترین سطح زیر : ، اظهار کرد"کشت شده استکلزا هزار هکتار  64شور حدود در سال جاری در ک"با بیان اینکه  عباس کشاورز

 .های شمالی است های خوزستان، مرکزی و استان کشت متعلق به استان

واردات کلزا یکی : ، افزود"شود از طریق واردات تامین می های روغنی دانهاز کشور به درصد نی 24اکنون حدود  هم"وی با بیان اینکه 

 04ساله تدوین کرده است تا شاهد کاهش  04که باید برطرف شود؛ از این رو وزارت جهاد کشاورزی یک طرح هایی است  از ضعف

 .درصدی واردات این محصول در این مدت زمان باشیم

هنوز برای مناطق دیگر در : ، خاطرنشان کرد"های گلستان و مازندران است تمرکز کشت سویا نیز در استان"کشاورز با بیان اینکه 

 .کشور ارقام مناسب سویا را نداریم

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توافقی که در سال گذشته انجام شده است، ابراز امیدواری کرد با تامین بذرهای جدید، فضا 

 .برای توسعه کشت سویا نیز فراهم شود

 .کردیم کلزا کشت میحتی اگر مشکل روغن هم نداشتیم، باید برای پایداری گندم، : وی همچنین گفت

های هرز و  کلزا از جمله گیاهانی است که به پایداری کشت، حاصلخیز کردن زمین و کنترل برخی از علف: کشاورز افزود

 .کند های گندم مثل پاخوره کمک می بیماری

یش تولید در غالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی هدف از افزایش سطح زیر کشت کلزا را پایداری، کمک به حاصلخیزی خاک، افزا

 .درصد افزایش تولید دارد 20الی  00هر محصولی پس از کلزا کشت شود بین : تامین روغن کلزا در کشور بیان کرد و افزود

قراردادهایی با کشورهایی همچون فرانسه و استرالیا منعقد شده و همچنین درصدد عقد قرارداد با کشورهایی "وی با بیان اینکه 

 20برای سال آینده طبق قرار داد با شرکت فرانسوی باید : ، افزود"و آلمان با هدف انتقال تکنولوژی به ایران هستیمهمچون کانادا 

 .هزار هکتار کلزا با متوسط عملکرد بیش از چهار تن کشت کنیم

در صورت وجود : ، گفت"بددرصد از کشت گندم آبی به کلزا اختصاص یا 00برای پایداری گندم حداقل باید "کشاورز با بیان اینکه 

 .کنیم زمین، در مزارع دیگر نیز کلزا کشت می

توانیم در مناطق کشت دیم گندم نیز کلزا کشت  اگر ارقام مقاوم به سرما پیدا کنیم، می: معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .کنیم

سیاست این وزارتخانه : مدیریت آب نیز اظهار کردوی درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی درمورد اصالح الگوی مصرف آب و نحوه 

اصالح روش تولید محصوالت کشاورزی است؛ به عنوان مثال، تولید محصول برنج به غیر از مناطق گیالن و مازندران، در سایر 

 .مناطق حمایت نخواهد شد

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 روغن

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11دو شنبه 

 میلیارد دالری روغن نباتی و دانه های روغنی تاریک ترین نقطه اقتصاد ایران است 4واردات 

های روغنی  تاریک ترین نقطه اقتصاد ایران وابستگی شدید به واردات دانه :مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت <کشاورزی

 .های روغنی، بیشترین رقم واردات این محصول به کشور را داشتیم ار میلیارد دالر واردات روغن و دانهاست و سال گذشته با چه

این وضعیت خوب با همکاری : سید محمدحسین شریعتمدار با بیان اینکه مزارع کلزا در وضعیت مطلوب قرار دارند، اظهار کرد

 .کشاورزان و همکاران ما در استان به وجود آمد

باید نگرانی هایی که : ان اینکه در شرایط حاضر بخش کشاورزی به همت عالی از سوی دولت و کشاورزان نیاز دارد، افزودوی با بی

 .در خصوص بحران آب و کاهش حجم فعالیت های کشاورزی در جامعه به وجود آمده برطرف شود

با همت کشاورزان در جهت حفظ منابع : ارد، اضافه کردشریعتمدار با بیان اینکه هنوز دیر نشده و فرصت برای کنترل بحران وجود د

آبی موجود و ارتقای مدیریت مصرف می توانیم منابع آب از دست رفته را ترمیم کنیم، از بحران خارج شویم و در نهایت به تولید 

 .پایدار برسیم

مسئوالن   مسئوالن کشوری است و همه این کار مستلزم همکاری سیاستگذاران، مجریان و: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اند و مردم در مسیر حل این موضوع قرار گرفته

سال گذشته با چهار میلیارد دالر واردات : شریعتمدار ضمن اشاره به راهکارهای دولت برای کاهش واردات دانه های روغنی افزود

 .داشتیمهای روغنی، بیشترین رقم واردات این محصول به کشور را  روغن و دانه

 .با توجه به شرایط اقلیمی، کشت پاییزه و نیاز کم به آب باید کشت کلزا را توسعه دهیم تا وابستگی به حد تعادل برسد: وی افزود

های  عدم کشت در دشت: مشاور ارشد وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اولویت دولت کنترل منابع آبی و کاهش آن است، گفت

 .برداشت بی رویه آب از جمله برنامه هاست ممنوعه و جلوگیری از

وی جلوگیری از کشت محصوالت آب بر و دارای ارزش اقتصادی کم نسبت به سایر محصوالت را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و 

ید برنج به عنوان مثال محدود کردن کشت برنج در سایر نقاط و متمرکز کردن آن در شمال کشور که مصرف آب به ازای تول: افزود

 .بیشتر در واحد سطح کمتر است از جمله راهکارهاست

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 سالمت

 - 31/22/11فارس

 های ایرانی رد شد به هندوانه  کش ادعای تزریق آفت
های وارداتی از ایران  های هندوانه وانیم بگوییم در داخل سوراخت ما نمی»: یک مسئول در شهرداری امارات گفت

ها در حالی بررسی آزمایشگاهی هستند و همه چیز بعد از آزمایش معلوم  کش تزریق شده است، این هندوانه آفت

 .«خواهد شد

مقامات امارات به طور موقت خرید هندوانه ایرانی را در  خلیج تایمزنقل از ، به خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های وارداتی از ایران مشکوک است های موجود در هندوانه اخگویند سور آنها می. این کشور ممنوع اعالم کردند

ای شکل  های قهوه به گفته آنها حفره. های ایرانی داخل امارات را توقیف و ضبط کرده است شهردار شارجه طی حکمی همه هندوانه

 .ها مشکوک است در اینگونه هندوانه

 .های هندوانه وجود دارد کُش در حفره که احتمال تزریق مواد آفت ها اعالم کرده بودند بر اساس این گزارش حتی برخی رسانه

اند که حتی در داخل  های متعدد پیدا کرده هایی با سوراخ بازرسان شهرداری هندوانه: یک مقام ارشد بهداشت امارات گفته است

 .بعضی از آنها سنگ نیز هست

 .ها به وجود آمده است یی است که چگونه این سوراخها بر اساس این گزارش شهرداری امارات در حال انجام آزمایش

کش تزریق شده است و همه  ها آفت های هندوانه توانیم تصور کنیم که در داخل سوراخ ما نمی»: مسئوالن شهرداری اعالم کردند

 .«چیز بعد از آزمایش معلوم خواهد شد

ست تا زمانی که نتیجه آزمایشات اعالم نشده است از خرید شیخ رشا القسیمی رئیس وزارت بهداشت امارات به مردم توصیه کرده ا

 .هندوانه ایرانی پرهیز کنند

 .شهرداری تماس بگیرند 233هایی را با شماره تلفن  وی همچنین اعالم کرده است که مردم چنین گزارش

را در مرکز این منطقه تائید ای  تن هندوانه با سوراخ قهوه 044آنها وجود : موسابا التنیجی مدیر شهرداری شارجه نیز گفت

 .رسد ها بسیار مشکوک به نظر می هندوانه: وی گفت.کنند می

های قارچی در  به گزارش فارس، محصوالت کشاورزی به ویژه زراعت که در تماس مستقیم با خاک هستند احتمال ابتال به بیماری

ی صادراتی دیده شود تنها از نظر جنبه علمی قابل بررسی ای در محصوالت زراع بنابر این اگر هم چنین مسئله. آنها فراوان است

 گیرد برداری سیاسی زیبنده انجام می ها تنها با نگاه و بهره است و هیاهو در رسانه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204200444402 
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 سالمت

 - 31/22/11فارس

 مسئولیتی برای نظارت بر کیفیت گوشت قرمز و سفید نداریم
گونه مسئولیتی در مورد نظارت بر کیفیت گوشت قرمز و سفید در کشور  سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که هیچ

 .ندارد

بر اساس : ای در مورد واردات گوشت بوفالو به کشور، اعالم کرد ن ملی استاندارد ایران در اطالعیه، سازماخبرگزاری فارسبه گزارش 

و دیگر انواع گوشت قرمز و سفید مشمول مقررات اجرای اجباری ( گاو میش)مصوبات شورای عالی استاندارد، گوشت بوفالو 

ت بر کیفیت انواع گوشت قرمز و سفید تولید داخل یا وارداتی استاندارد نیست و این سازمان فاقد هرگونه مسئولیتی برای نظار

 .است

های خام دامی توسط  های گوشت و سایر فرآورده طبق اعالم سازمان استاندارد، تاکنون فقط تعدادی استاندارد ملی در زمینه ویژگی

 .این سازمان تدوین و منتشر شده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204203440240 
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 سالمت

 آیانا 1131اردیبهشت  28, سه شنبه

 های قاتل زنبورهای عسل  کش برای آفت  های تازه اعمال محدودیت

های قاتل زنبورهای  کش ای برای استفاده از آفت ههای تاز محدودیت( EPA)آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا 

 . عسل اعمال کرده است

های  کش ، این آژانس سرانجام اقداماتی انجام داده که به محدود کردن استفاده از آفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .خطرناک برای این حشرات مفید منجر خواهد شد

. افشان دارند ها و سموم دفع آفات تاثیر جدی در کاهش جمعیت حشرات گرده کش ه این آفتفعاالن محیط زیست تاکید دارند ک

کارشناسان معتقدند که اقدام اخیر آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا هنوز برای حفظ جمعیت زنبورهای عسل و مراقبت از 

 .این زمینه ارائه و اجرا کندهای بیشتری در  پذیر کافی نیست و این آژانس باید برنامه این گونه آسیب

به گزارش شبکه اخبار محیط زیست، کارشناسان تاکید دارند در حالی که سایر عوامل نظیر بیماری و کاهش زیستگاه در کاهش 

ها حتی در دوز پایین برای این حشرات مضرند  کش جمعیت حشرات گرده افشان نقش دارند، اما ترکیبات شیمیایی موجود در آفت

در برخی موارد نیز دوز استفاده از این ترکیبات شیمیایی به قدری زیاد . کنند های دیگر می را مستعد ابتال به بیماری و آسیبو آنها 

 .شود ها می افشان است که به طور مستقیم موجب مرگ زنبورها و گرده

یا « نئونیکوتینوئیدها»ها موسوم به  کش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا برای مقابله با این خطرات مصرف گروهی از آفت

وحش دارند  های حیات ها و سایر گونه ها، پرنده را محدود خواهد کرد چراکه این ترکیبات تاثیر سوء روی زنبورها، پروانه« ها نئونیک»

 .و در کاهش کلی جمعیت آنها تاثیرگذارند

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http22363-0html. 
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 سالمت

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  1۱: تاریخ

 میلیارد تومانی به مزارع ماهی کهگیلویه و بویراحمد 0خسارت بیش از 

میلیون تومان به مزارع ماهی کهگیلویه  044 میلیارد و 8« وی اچ اس»بیماری : مدیرکل شیالت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت

 .و بویراحمد خسارت وارد کرد

مزرعه پرورش  08این خسارت به : ، مدیرکل شیالت استان کهگیلویه و بویراحمد افزودگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .ماهی استان وارد شد

هزار تن بوده که بااثر این بیماری میزان تولید پارسال به  00میزان تولید ماهی استان در سال :نژاد افزود  عباس موسوی  سیدغالم

 . هزارتن کاهش یافت 00

های انتقال این ویروس نیست بلکه پرندگان مهاجر، عبور و مرور کارگران مزارع،  های مزارع از راه ساخت و ساز کانال: وی گفت

 . های انتقال این ویروس است حمل ماهی، ظروف آلوده و منبع آب منشعب از سایر مزارع از مهمترین راه خودروهای

این ویروس از کشورهای اروپایی به کشور ما و استان کهگیلویه و بویراحمد وارد شده : مدیرکل شیالت کهگیلویه و بویراحمد افزود

 . واجه هستنداستان با این مشکل م 22که هم اکنون طوری است به

 .مزرعه پرورش ماهی است 068استان کهگیلویه و بویراحمد دارای 

/news/fa/ir.yjc.www://http0020680 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5191684
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 سیب زمینی

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

  زمینی ایران در انتظار بازارهای جدید سیب

زمینی باعث شد تا بازارهای صادراتی ایران در روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس  شده سیب افزایش قیمت تمام

 .زمینی کیفی ایران باید برای یافتن بازارهای جدید اقدام کرد مخدوش شود؛ لذا با توجه به تولید سیب

با اعالم این ( ایانا)تگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران زمینی بذری ایران امروز در گف مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

تیوبر داخلی و  درصد آن از محل بذر مینی 64زمینی در کشور مورد نیاز است که بیش از  هزار تن بذر سیب 004ساالنه : خبر گفت

 .شود صورت وارداتی از کشور آلمان و هلند تأمین می بخش دیگری از آن به

گیرد و از  در انتخاب بذرها مقاومت به بیماری، فرآیند اصالح ژنتیک، نیاز به آب و توناژ مورد توجه قرار می: دمجید سجادی افزو

های جهانی داشته باشند، بذرهای مورد نیاز کشور از این دو بازار تأمین  زمینی رتبه اند در تولید سیب آنجا که این دو کشور توانسته

 .شود می

ذرهای وارداتی تالش شده با انتخاب کالسه جدید و با محوریت قرار گرفتن مقاومت در برابر بیماری و نیاز در ب: وی خاطرنشان کرد

 .آبی از شش رقم واردشده حداقل سه رقم که زودرس باشند، در چرخه تولید بذر قرار گیرند

رو هستیم که امکان صادرات آن نیز در  د بذر روبهتنها کمبود بذر وجود ندارد، بلکه با مازاد تولی در زمان حاضر نه: سجادی ادامه داد

 .صورت بازاریابی وجود دارد

 بازارهای صادراتی روسیه از دست رفت

زمینی در ایران باعث شد  شده تولید سیب باال بودن قیمت تمام: زمینی بذری ایران تصریح کرد مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

 .بازارهای روسیه از دست برود

اند، عمالً ایران  زمینی به روسیه کرده از آنجا که عالوه بر ایران، کشورهای اروپای شرقی نیز اقدام به صادرات سیب: دآور شدوی یا

 .توان گفت بازارهای این کشور از دست رفت نتوانست رقابت اثرگذاری در کشور روسیه داشته باشد و می

ارس نیز توانستند محصول مورد نیاز خود را از اتحادیه اروپا تأمین کنند که عالوه بر روسیه، کشورهای خلیج ف: سجادی تأکید کرد

 .رو کرد زمینی را با چالش روبه به نوعی بازارهای هدف صادرات سیب

شود  محدودیت صنایع تبدیلی کشور نیز در استحصال محصوالت ثانویه باعث می: وی با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی اظهار داشت

 .زمینی مازاد را در این حوزه تزریق کرد نتوان سیب

های جدید  بندی شده در بسته آماده یا فرآوری صورت نیمه زمینی به های اخیر مصرف سیب با اینکه طی سال: سجادی همچنین گفت

نیست و زمینی در ایران قابل مقایسه با میانگین جهانی  در سبد غذایی مردم قرار گرفته است، اما همچنان سرانه مصرف سیب

 .کند زمینی را پیدا نمی صنایع تبدیلی نیز با توجه به ظرفیت محدود و مشکالتی که در حوزه صادراتی دارند، امکان جذب سیب

 زمینی دست و پا شود بازار جدیدی برای صادرات سیب

ادراتی در کشورهای حاشیه خلیج با توجه به از بین رفتن بازارهای ص: زمینی بذری ایران افزود مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

 .ریزی شود فارس و روسیه باید برای یافتن بازارهای جدید برنامه

زمینی داخلی عالوه بر افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی، تمرکز بر  بهترین راه برای کنترل و تنظیم بازار سیب: وی خاطرنشان کرد

 .ق نخواهد شدزمینی است که جز با حمایت رسانه ملی محق فرهنگ مصرف سیب
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تری  های غذایی مناسب اند رژیم زمینی توانسته کیلوگرم مصرف سرانه سیب 024کشورهایی نظیر آلمان و هلند با : سجادی ادامه داد

را برای سبد غذایی مردم تعریف کنند و با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه و تعریف سبد غذایی ویژه نیز باید چینش اقالم 

 .ان نیز تغییر کندغذایی ایرانی

 شود زمینی جیرفت و دزفول برداشت می سیب

های جیرفت و جنوب دزفول توسط کشاورزان برداشت شده و به بازارهای داخلی عرضه  زمینی در زمان حاضر، سیب: وی تصریح کرد

 .شود می

ن نزد کشاورز مورد تبادل قرار توما 044تا  344زمینی تولیدی منابع جنوبی کشور بین  هر کیلوگرم سیب: سجادی یادآور شد

ای همراه است که سود ناشی از آن متوجه کشاورزان نیست و  شهرها با دامنه تغییرات گسترده گیرد که این قیمت در کالن می

 .زمینی هستند تولیدکنندگان در حال فروش با ضرر و زیان سیب

 شود الگوی کشت همچنان اجرا نمی

کند با نهادینه کردن اجرای  هرچند دولت یازدهم تالش می: زمینی بذری ایران تأکید کرد بمدیرعامل کانون تولیدکنندگان سی

ریزی منسجم چنین اقدامی  الگوی کشت برنامه مناسبی برای تولید محصوالت کشاورزی تدوین کند، اما واقعیت آن است که برنامه

 .ساله دارد های چندده نیاز به تمرین

های  کنند، باید از طریق برنامه زمینی در روستاهای خود می ها کشاورزی که اقدام به کشت سیب یوندر واقع میل: وی اظهار داشت

گام با بقیه  ها و ابزارهای نظارتی برای اجرای الگوی کشت، هم ترویجی در جریان چگونگی تولید قرار گیرند و از طریق مشوق

 .ها عمل کنند کشاورزان در سایر استان

های  اکنون به فکر نوسان در سال جاری نیز الگوی کشت به معنای اخص آن اجرایی نشده است و باید از هم: تسجادی در پایان گف

 ./احتمالی بازار بود

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22322-0html. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22399-1.html
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 (شکرنی/ چغندر )شکر 

 آیانا 1131اردیبهشت  28, سه شنبه

 قیمت شکر وارداتی، همواره پایش می شود 

قیمت شکر وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید تا : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کارخانجات فراوری ضرر نکنند

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به اینکه به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزار تن شکر  044سال گذشته در تولید رکورد تاریخی داشتیم و حدود یک میلیون و : وضع ذخایر کشور خیلی خوب است، افزود

 .هزار تن چغندر قند برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود 744میلیون و  0و 

تولید نیشکر نیز شرایط بسیار خوبی داشتیم بنابراین با توجه به میزان چشمگیر تولید داخل و انباشت شکر در انبارها  در: وی گفت

از سال های گذشته در مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش جدید برای واردات شکر جلوگیری 

 .شد

بود بنابراین  22دو ماه نخست پاییز سال گذشته وارد شد مربوط به ثبت سفارش های سال  آنچه که در: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .هزار تن شکر وارد شد 844

حجتی با بیان این که قیمت شکر در بازارهای جهانی به دلیل این که قیمت این محصول با قیمت نفت ارتباط دارد کاهش یافته 

 .روش تعرفه و دریافت تفاوت قیمت وارداتی با قیمت تولید داخل استفاده می شود برای جلوگیری از واردات شکر از: است، گفت

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که قیمت شکر وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید تا 

مت شکر وارداتی را پایش می کند تا قیمت آن، از وزارت جهاد کشاورزی به صورت دائمی قی: کارخانجات فراوری ضرر نکنند، گفت

 .قیمت شکر تولید داخل کمتر نباشد

تن در بخش شکر تراز منفی  644تا  044سال گذشته : وی با اشاره به این که هم اکنون وضع بازار شکر خیلی خوب است، گفت

 ./داشتیم

/item/food/ir.iana.www/:/http22303-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22353-1.html
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 شکر

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 قیمت شکر وارداتی، همواره پایش می شود 

وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید  قیمت شکر :گفت جهاد کشاورزیوزیر  <صنایع غذایی

 .تا کارخانجات فراوری ضرر نکنند

 
: با اشاره به اینکه وضع ذخایر کشور خیلی خوب است، افزود محمود حجتیش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، به گزار

هزار تن چغندر قند  744میلیون و  0هزار تن شکر و  044تیم و حدود یک میلیون و سال گذشته در تولید رکورد تاریخی داش

 .برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود

 
در تولید نیشکر نیز شرایط بسیار خوبی داشتیم بنابراین با توجه به میزان چشمگیر تولید داخل و انباشت شکر در انبارها : وی گفت

نجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش جدید برای واردات شکر جلوگیری از سال های گذشته در مذاکرات ا

 .شد

بود بنابراین  22آنچه که در دو ماه نخست پاییز سال گذشته وارد شد مربوط به ثبت سفارش های سال : وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .هزار تن شکر وارد شد 844

ازارهای جهانی به دلیل این که قیمت این محصول با قیمت نفت ارتباط دارد کاهش یافته حجتی با بیان این که قیمت شکر در ب

 .برای جلوگیری از واردات شکر از روش تعرفه و دریافت تفاوت قیمت وارداتی با قیمت تولید داخل استفاده می شود: است، گفت

ید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید تا وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که قیمت شکر وارداتی به هیچ وجه نبا

وزارت جهاد کشاورزی به صورت دائمی قیمت شکر وارداتی را پایش می کند تا قیمت آن، از : کارخانجات فراوری ضرر نکنند، گفت

 .قیمت شکر تولید داخل کمتر نباشد

تن در بخش شکر تراز منفی  644تا  044سال گذشته : توی با اشاره به این که هم اکنون وضع بازار شکر خیلی خوب است، گف

 .داشتیم

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B1
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
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 شیر و فراوردهها

 - 31/22/12فارس

 فرهنگ مصرف لبنیات مناسب نیست/ درصدی سرانه مصرف شیر در ایران با میانگین دنیا41فاصله 
نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه توان رسیدن به سرانه مصرف  یس مرکز اصالحرئ

متاسفانه فرهنگ مصرف لبنیات در کشور مناسب نیست و این در حالی است که در مصرف : شیر دنیا را داریم، گفت

 .تنقالت مضر در رده اول جهان قرار داریم

وگو با خبرنگار اقتصادی  رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت محمدرضا مالصالحی

کیلوگرم است  064کیلوگرم و میانگین تولید سرانه جهانی آن حدود  004تولید سرانه شیر در کشور حدود : گفت خبرگزاری فارس

 .درصد برای رسیدن به میانگین جهانی تولید را افزایش دهیم 04بیش از بنابراین باید 

در بخش تولید و صنایع فرآوری ساالنه توانایی تولید بیش از : وی با بیان اینکه از توان افزایش تولید شیر برخوردار هستیم، افزود

 .ای وجود ندارد میلیون تن شیر را داریم ولی برای تحقق آن برنامه 02

کننده؛ میزان تولید  کشش بازار و تقاضای مصرف: مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کردرئیس 

کند در حالی که فرهنگ مصرف مواد لبنی در کشور خوب نیست و کمترین تغییرات قیمت یا درآمد منجر به کاهش  را تعیین می

 .شود مصرف مواد لبنی در جامعه می

مردم به آسانی و : الحی با بیان اینکه در مصرف مواد خوراکی مضر مثل نوشابه و تنقالت در رده اول جهانی قرار داریم، گفتمالص

 .دهند دهند بلکه آن را افزایش هم می صرفنظر از سطح درآمد مصرف مواد مضر را نه تنها کاهش نمی

ای را برای  سرانه پایین مصرف شیر، مشکالت عدیده: شاورزی، گفتنژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد ک رئیس مرکز اصالح

 .کند ایجاد و به اقتصاد لطمه وارد می... ها و  سالمت مردم از جمله پوکی استخوان، کوتاهی قد، پوسیدگی دندان

  تولید شیر کشور از طریق درصد 34: کیلوگرم در کشور برخورداریم، افزود 064وی با تأکید بر این موضوع که از توان تولید سرانه 

 .آید گاوهای اصیل ایرانی، بخشی از طریق گاوهای آمیخته و بومی و بخشی هم از دام سبک گوسفند و بز بدست می

سبک و مشخصا بز از   افزایش سهم تولید شیر از دام: مالصالحی با اشاره به طرح توسعه پرورش بزهای شیری اشاره کرد و افزود

 .ل وزارت جهاد کشاورزی استسا 04اهداف آتی و 

هزار تن از مجموع شیر تولیدی  644در حال حاضر : نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت رئیس مرکز اصالح

آید در حالی که در صددیم تا با ایجاد واحدهای صنعتی پرورش بز اصیل و آمیختگی بزهای بومی  کشور از گوسفند و بز بدست می

هزار تن  744های اصیل وارداتی و همچنین با اصالح نژاد بزهای بومی که قابلیت تولید شیر خوبی دارند تولید شیر بز را به با نژاد

 .در سال افزایش دهیم

 .رسد آید که اغلب هم به مصارف سنتی می درصد شیر تولیدی در کشور از دام سبک بدست می 04کمتر از : مالصالحی بیان داشت

هزار تن جذب کارخانجات فرآوری شده و  044میلیون و  6تولیدی در کشور حدود   هزار تن شیر 604میلیون و  8 از: وی افزود

 .کننده رسیده است های سنتی فرآوری و خود مصرفی به دست مصرف مابقی در قالب سیستم

یر بز، نسبت به شیر گاو کمتر است میزان الکتوز ش: نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت رئیس مرکز اصالح

 .توانند از شیر بز استفاده کنند شوند می بنابراین افرادی که با مصرف شیر گاو به دلیل وجود الکتوز دچار مشکل می

های نوین قادر است  گیری از تکنولوژی کیلوگرم به طور میانگین و با بهره 74یک بز اصیل با وزن حدود : مالصالحی تصریح کرد

 .کیلوگرم شیر تولید کند 244تا  704نه بین ساال

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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ها در بخش  های وزارت جهاد کشاورزی کاهش هزینه یکی از رسالت: های کاهش هزینه تولید شیر اظهار داشت وی در مورد راه

 .دهیم ها برای تحقق این مطلب آن است که سرانه تولید شیر گاو، گوسفند و بز را افزایش  تولید شیرخام است و یکی از راه

های مختلف مثل اصالح نژاد،  افزایش تولید از راه: نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد رئیس مرکز اصالح

 .وری الزم است های مدیریت، بهبود جایگاه، بهبود تغذیه و افزایش بهره بهبود سیستم

صنایع فرآوری و یا بخش حمل و نقل است که کنترل آن از دسترس ما  بخشی از هزینه تولید شیر و مواد لبنی بر عهده: وی افزود

 .خارج است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204204444300 
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 شیر و فراوردهها
 فودپرس 1131ردیبهشت ماه ا 3چهار شنبه 

 شوند سازی آرد موجب آلزایمر نمی غنی/در انتظار بودجه D سازی شیرمدارس با ویتامین غنی

سازی آرد  رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ضمن تکذیب برخی شایعات مبنی بر بروز آلزایمر در صورت غنی <مواد غذایی

های وزارت بهداشت را  علمی دانست و برنامه های اجتماعی مننتشر شده غیر خی شبکهبا آهن و اسیدفولیک این ادعا را که در بر

 .تشریح کرد  Dویتامینسازی شیر با  جهت غنی

: کنند، اظهار کرد سازی می ها پیش آرد را با آهن و اسیدفولیک غنی ه کشورهای دنیا از سالدکتر زهرا عبداللهی با بیان اینکه هم

ایمر، سرطان و خونی و همچنین برای پیشگیری از آلز با این مواد روی کاهش کمبود آهن و کم سازی آرد غنیثابت شده که 

 .های قلبی و عروقی به دلیل افزوده شدن اسیدفولیک به آن موثر است بیماری

سازی آرد با اسیدفولیک و  در حال حاضر در کشور برنامه غنی: گفت عبداللهی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در این خصوص،

درصد کم  04ساله بیش از  04اده است که بعد از یک دوره مطالعات انجام شده در این خصوص نشان د. دهیم آهن را انجام می

خونی و کمبود آهن و همچنین نقایص مادرزادی لوله عصبی که یک ناهنجاری مادرزادی در سیستم عصبی بوده و به دلیل کمبود 

 .درصد کاهش یافته است 34افتد، با این کار تا  اسیدفولیک اتفاق می

 آهن و اسیدفولیک سازی تافتون، بربری، سنگک با غنی

سازی آرد با آهن و اسیدفولیک  کنم که غنی تاکید می: رییس بهبود تغذیه وزارت بهداشت ضمن کذب دانستن این صحبت، گفت

سازی  تافتون، بربری و سنگک با آهن و اسیدفولیک غنینان برای پیشگیری از آلزایمر بسیار موثر است و در حال حاضر در کشور 

 .شود می

 در بازار موجود است D شیر و دوغ غنی شده با ویتامین

داده  D سازی شیر با ویتامین ها پیش مجوز غنی سال: اشاره و اظهار کرد D سازی شیر با ویتامین عبداللهی در ادامه به برنامه غنی

را به آن اضافه کنند البته بعضی از صنایع لبنی، شیر غنی  D توانند ویتامین کارخانجات تولیدکننده شیر می شده و در حال حاضر

 .در بازار موجود است D را به بازار عرضه کردند و حتی دوغ غنی شده با ویتامین D شده با ویتامین

ای عمل شود که  باید با حمایت از صنایع لبنی به گونه: بسیار مهم است، گفت D وی با بیان اینکه قیمت شیر غنی شده با ویتامین

شود  سازی باعث می شده مثل شیر با قیمت شیر معمولی به بازار عرضه شود چراکه افزایش قیمت آن در اثر غنی این محصوالت غنی

 .مردم نتوانند آن را مصرف کنند

 در انتظار تامین اعتبار D سازی شیرمدارس با ویتامین غنی

 

شد که  در این راستا سال گذشته باید این کار انجام می: تاکید کرد و گفت D با ویتامین شیر مدارسسازی  لهی به لزوم غنیعبدال

سازی  غنی D یفتاد، اما امسال حتما پیگیر این مساله هستیم تا شیر مدارس با ویتامینهای اعتباری اتفاق ن به دلیل محدودیت

 .شود

آموزان ارائه شود که  به گفته وی انتخاب شیر مدرسه و کیفیت آن بسیار مهم بوده و شیری باید برای مدرسه تهیه و به دانش

اشد بنابراین کیفیت شیر کامال تحت پایش و کنترل از طریق سازی شده ب نیز غنی D کیفیت الزم و کافی را داشته و با ویتامین

 .ها و سازمان غذا و داروست آزمایشگاه

 در انتخاب شیر مدارس کیفیت مالک باشد نه قیمت

شاید : رییس دفتر بهبود تغذیه در پاسخ به اینکه سالهای گذشته شیر توزیعی در مدارس کیفیت مناسبی نداشتند، اظهار کرد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+D+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%B1%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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های تامین کننده شیر اگر معیار و  این خصوص وجود دارد این است که در زمان مناقصه و عقد قرارداد با کارخانه ایرادی که در

تری دارد،  دهند طبعا این شیر کیفیت پایین تر شیر را ارائه می باشد و با جایی قرارداد ببندند که با قیمت پایین "قیمت"ضابطه 

 .نباید پایین بودن قیمت معیار تامین شیر مدرسه باشد بنابراین برای مناقصه و عقد قرارداد

را  Dسازی شیر با ویتامین های وزارت بهداشت غنی امسال در برنامه: عبداللهی در مورد اعتبارات الزم برای این طرح تصریح کرد

امیدواریم با حمایت شورای عالی ریزی دنبال کرده و  ایم و باید اعتبارات آن را از طریق سازمان مدیریت و برنامه بینی کرده پیش

 .را اجرا کنیم D سازی شیر با ویتامین سالمت و امنیت غذایی اعتبارات این کار تامین شده تا بتوانیم غنی

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

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 شیالت

 - 31/22/28فارس

 بازار اوراسیا در انتظار محصوالت دریایی ایران/ صادرات آبزیان به روسیه برداشته شد موانع
موانع صادرات : تن ماهی در قفس انجام شده است، گفت 9111ریزی تولید  رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه برنامه

 .ایران است آبزیان به روسیه برداشته شده است و بازار اوراسیا در انتظار محصوالت دریایی

در مورد اقدامات این سازمان برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   سید حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت

منعقد ( عمانخلیج فارس و دریای )های جنوب کشور  قرارداد مطالعات تکمیلی در آب: پرورش ماهی در قفس در سال جاری گفت

 .گذاران معرفی شود ها برای پرورش ماهی در قفس به سرمایه ترین نقاط و لکه شده تا طی آن مناسب

های پرورش ماهی در شمال کشور  در فروردین ماه امسال هیئتی از دولت شامل وزرا و معاونان رئیس جمهور از قفس: وی افزود

 .دیدن و با این صنعت آشنا شدند

همچنین تعداد افرادی که سال گذشته موافقت اصولی اخذ کرده بودند به بانک کشاورزی برای : الت تصریح کردرئیس سازمان شی

 .دریافت وام معرفی شدند

 20هزار تن تا پایان سال  04در سفر رئیس جمهور به استان گیالن برنامه تولید ماهی در قفس در استان به میزان : صالحی افزود

 .اقدامات الزم برای اجرایی شدن این پیشنهاد دولت شروع شده است به تصویب دولت رسید و

طبق مطالعات انجام شده پرورش ماهیان خاویاری، کپور دریایی، ماهی سفید و آزاد ماهیان در : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

مچون حلوای سفید، سویتی، های مختلفی ه های جنوب هم پروش گونه های شمال کشور در دستور کار قرار دارد و در آب آب

 .اقتصادی باال حائز اهمیت است  های با ارزش شانک و سرخو مورد نظر است ضمن اینکه پرورش گونه

 مزایای پرورش ماهی در قفس* 

ها برای  با توجه به محدودیت آب شیرین برخورداری از این ظرفیت آب: صالحی در مورد مزایای پرورش ماهی در قفس اظهار داشت

 .ش ماهی دارای اهمیت استپرور

وی با بیان اینکه یکی از مزایای پرورش ماهی در دریا رشد آن در محیط طبیعی است و مورد تمایل بیشتری برای مصرف این نوع 

 .شود های شیرین برطرف می با پرورش ماهی در قفس مشکل محدودیت در آب: ماهیان دارند، گفت

گذاری در  گذاری برای پرورش ماهی در قفس بسیار کمتر از سرمایه میزان سرمایههمچنین : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

شود و نیاز به تجهیزات اکسیژن دهی در این نوع شیوه وجود  دهی در آب می خشکی است و عالوه بر آن جریانات آب باعث اکسیژن

 .ندارد

ها  ین قبیل موجودات دریایی میزان مصرف غذا را در قفسهای دریایی و ا تغذیه ماهیان پرورش یافته در قفس از جلبک: وی افزود

 .دهد نسبت به استخرها کاهش می

امیدواریم با اقدامات انجام شده و در دست اجرا : تن عنوان کرد و گفت 244صالحی میزان تولید ماهی در قفس در سال گذشته را 

 .تا پایان سال حدود هزار تن تولید ماهی از این روش محقق شود

گذاری  میلیارد تومان سرمایه 8تنی حدود  044برای ایجاد یک مزرعه : گذاری بیان داشت های الزم برای سرمایه در مورد هزینهوی 

 .میلیارد تومان هم سرمایه در گردش مورد نیاز است 0.0ثابت و حدود 

 کاهش تعرفه واردات آبزیان به روسیه * 

http://www.farsnews.com/
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درصدی  26یکی از مشکالت سر راه صادرات آبزیان به روسیه تعرفه : روسیه گفت رئیس سازمان شیالت در مورد صادرات آبزیان به

های دولت و مسئوالن روسیه این تعرفه کاهش یافت و از نیمه فروردین  برای واردات محصوالت شیالتی به روسیه بود که با رایزنی

 .درصد تعیین شد 7تا  2.0برای صادرات انواع مختلف آبزیان به روسیه بین  20

این موضوع فضا را برای صادرات ما به کشورهای اوراسیا از جمله قزاقستان، تاجیکستان، بالروس، قرقیزستان و ازبکستان : وی افزود

 .کند باز می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204248444000 
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 شیالت

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 هزار تن ماهی در جنوب سواحل خزر  411اعالم آمادگی پرورش 

بر اساس مطالعات صورت گرفته در جنوب سواحل : معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 . هزار تن ماهی وجود دارد 411تا  311دریای خزر، آمادگی پرورش 

، حسن صالحی در دیدار با استاندار گیالن بر پتانسیل باالی گیالن در حوزه پرورش (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزارتن پرورش ماهی داریم که با پرورش ماهی در  04در حال حاضر در استان های شمالی : ماهی در قفس تأکید کرد و افزود

 .برابر افزایش می یابد 04آمار به  قفس این

با توجه به تکنولوژی و صنعتی که در این حوزه : صالحی با اشاره به تأمین بچه ماهی های مورد نیاز پروژه پرورش در قفس گفت

 .فتوجود دارد نیاز به همدلی مدیران استانی و نیز دعوت از سرمایه گذاران است تا پرورش ماهی در قفس در شمال افزایش یا

میلیارد تومان از مطالبات ناشی از حذف پره  34در سفر دکتر روحانی به گیالن پرداخت : در این دیدار، استاندار گیالن نیز گفت

 .های صیادی که صیادان سال ها منتظر پرداخت آن بودند تصویب شد

ند که کمتر به مطالبات آنها توجه شده محمدعلی نجفی با بیان اینکه صیادان گیالنی از زحمتکش ترین قشرهای این استان هست

در سفر کاروان تدبیر و امید تصمیمات خوبی در زمینه بهبود وضعیت صید و صیادی گرفته شده که پرداخت این : است گفت

 .مطالبات پس از سالها انتظار یکی از این موارد است

 04برای اجرای این طرح نیز پرداخت : ه کرد و گفتنماینده دولت در گیالن به مصوبه توسعه ی پرورش ماهی در قفس نیز اشار

 .میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است

وی گسترش اجرای پروژه پرورش ماهی در قفس را موجب بهبود وضعیت معیشتی صیادان و ایجاد اشتغال بیشتر در استان دانست 

 .ائل زیست محیطی حمایت می کنددولت با تمام توان از اجرای این پروژه با رعایت مس: و افزود

گیالن استانی ساحلی : وی همچنین افزایش سرانه مصرف ماهی را در بهبود شاخص های سالمت جامعه نیز موثر عنوان کرد و گفت

 ./کیلوگرم جهانی کمتر است 02کیلوگرم مصرف ماهی استان از میانگین  00است، اما میانگین 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http22008-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22418-1.html
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 شیالت

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 آال شد  دار کردن قزل شرکت خدمات مهندسی، مسئول شناسنامه

های  یعی و همچنین اتحادیههای خدمات مهندسی که زیر نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طب شرکت

 .شوند آال وارد عمل می دار کردن ماهی قزل کنند، در زمینه شناسنامه صیادی فعالیت می

درباره وضعیت نامعلوم ( ایانا)مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دار  تر و دارای کد بهداشتی، قرار بود که عملیات شناسنامه در راستای تولید محصول سالم: گفتآال  دار شدن ماهی قزل شناسنامه

 .آال اجرایی شود، اما به دالیلی به تعویق افتاد شدن ماهی قزل

یی افتد، اجرا دار شدن که در بخش مزارع پرورشی اتفاق می عیسی گلشاهی با اعالم اینکه بخشی از عملیات مربوط به شناسنامه

 .ها است وجود آید که نیازمند کمک سایر دستگاه بندی به های فرآوری و بسته هایی در بخش الزم است زیرساخت: شده است، افزود

حال سازمان شیالت باشد، زیرا  های خدمات مهندسی قرار است در اجرای این پروژه کمک شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .بخش دولتی وجود دارد های قانونی برای استفاده از توان محدودیت

های خدمات مهندسی هستند که عملیات فوق را  های ماهیان پرورشی و صیادی در حال تشکیل شرکت اتحادیه: گلشاهی ادامه داد

 .انجام دهند

 .شود دار کردن به آنها واگذار می ها، کار شناسنامه به محض اعالم رسمی مبنی بر تشکیل این شرکت: وی تصریح کرد

ماهه نخست سال جاری یعنی تا پایان خردادماه، باید تکلیف ماهی  در سه: فتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران یادآور شدمدیرکل د

 .آال مشخص شود دار قزل شناسنامه

اند ممنوعیت صید خاویار دریایی تا پنج سال آینده مجدداً تجدید شد تا ذخایر بتو: گلشاهی درباره خاویار پرورشی نیز تأکید کرد

 .شود خود را بازسازی کند، اما در این میان رهاسازی ماهیان خاویاری و صید برای تولید مولد همچنان انجام می

 .شود که تا پایان سال جاری دو تن خاویار تولید شود بینی می در بخش خاویار پرورشی پیش: وی اظهار داشت

شود و همچنین در اوایل پاییز زمان مناسبی است تا از ماهیان  ز میفصل تولید خاویار از خردادماه آغا: گلشاهی در پایان گفت

 ./شود تولید فراتر از رقم فوق باشد بینی می پرورشی خاویار استحصال شود که پیش

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http22322-0html. 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  1۱: تاریخ

 شود های عمان آغاز می صید صنعتی در آب

 .های عمان خبر داد مدیرعامل کنسرسیوم صید صنعتی از آغاز صید صنعتی تابستانه با هفت فروند شناور در آب

: ، امان اهلل حیات داوودی گفت (مانا)به نقل از شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران  شگاه خبرنگارانگروه اقتصادی بابه گزارش 

فروند شناور برای صید صنعتی تابستانه اعزام  2صید صنعتی تابستانه از اوایل هفته جاری در آبهای دور آغاز شده است و قرار بود 

 .ور، هم اکنون هفت فروند شناور صید صنعتی در حال صید در آبهای عمان استشود که به دلیل آماده نبودن دو فروند شنا

 .فروند خواهد رسید 2با اتمام تعمیرات شناورهای در دست تعمیر تا هفته آینده مجموع شناورهای صید صنعتی به : وی ادامه داد

چند سال مذاکره هنوز نتوانسته ایم مشکل نرخ  صید صنعتی تابستانه در حالی آغاز شد که بعد از گذشت: حیات داوودی یادآور شد

 .سوخت شناورها را برطرف کنیم

پس از حذف یارانه های سوختی، نرخ سوخت شناورها به حدی گران شد که مالکان شناورها را با مشکل مواجه کرده : وی گفت

 .است

وخت شناورها با همکاری سازمان شیالت ایران امیدواریم هر چه سریعتر شاهد رفع مشکل س: عضو کمیته عالی آبزیان اظهار داشت

 .باشیم

وی با اشاره به اینکه صید صنعتی تابستانه به صید انواع ماهیان خوراکی و غیر خوراکی در آبهای عمان اختصاص دارد ، تصریح 

 .تمام ماهیان غیرخوراکی صید شده به کشورهای جنوب شرق آسیا و برخی دیگر از کشورها صادر می شود: کرد

تن انواع ماهی صید کرده بود و در مجموع  704به گفته وی، سال گذشته در صید تابستانه هر فروند کشتی صید صنعتی حدود 

 .تن انواع ماهیان توسط کشتی های صید صنعتی صید شد 044پنج هزار و 

افزایش صید صنعتی باشیم اما  با وجود اینکه پیش بینی می شد سال گذشته شاهد: مدیر عامل کنسرسیوم صید صنعتی تاکید کرد

 .درصد کاهش همراه بود 04در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن با  23متاسفانه صید صنعتی در سال 

 تن انواع ماهیان با کشتی های صید صنعتی  004روزه،  00در هر دوره صید : وی خاطرنشان کرد

 .به دست می اید

ماهی مرکب ،ریبون و : در صید صنعتی از روش ترال استفاده می شود،خاطرنشان کردعضو کمیته عالی آبزیان با بیان اینکه 

 .اسکویید از ماهیانی محسوب می شود که به میزان زیادی با کشتیهای صید صنعتی، بدست می اید

د سال اخیر زمان حیات داوودی با اشاره به اینکه بر اساس سیاست سازمان شیالت ایران مبنی بر بازسازی ذخایر آبزیان، در چن

هر ساله صید صنعتی تابستانه از اواسط اردیبهشت ماه در آبهای دور دریای عمان : صید صنعتی کاهش یافته است، اظهار داشت

 .آغاز و تنها تا نیمه شهریور ماه اجازه فعالیت به شناورها داده می شود

اینکه در صید صنعتی از روش ترال استفاده می مدیر عامل کنسرسیوم صید صنعتی و عضو کمیته عالی آبزیان،با بیان 

 ماهی مرکب ،ریبون و اسکویید از جمله ماهیانی :شود،خاطرنشان کرد

 .است که به میزان زیادی صید می شود

/news/fa/ir.yjc.www://http0020768 
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 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  1۱: تاریخ

 میلیارد تومانی به مزارع ماهی کهگیلویه و بویراحمد 0خسارت بیش از 

میلیون تومان به مزارع ماهی کهگیلویه  044میلیارد و  8« وی اچ اس»بیماری : مدیرکل شیالت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت

 .و بویراحمد خسارت وارد کرد

مزرعه پرورش  08این خسارت به : ، مدیرکل شیالت استان کهگیلویه و بویراحمد افزودگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .ماهی استان وارد شد

سال به هزار تن بوده که بااثر این بیماری میزان تولید پار 00میزان تولید ماهی استان در سال :نژاد افزود  عباس موسوی  سیدغالم

 . هزارتن کاهش یافت 00

های انتقال این ویروس نیست بلکه پرندگان مهاجر، عبور و مرور کارگران مزارع،  های مزارع از راه ساخت و ساز کانال: وی گفت

 . های انتقال این ویروس است خودروهای حمل ماهی، ظروف آلوده و منبع آب منشعب از سایر مزارع از مهمترین راه

این ویروس از کشورهای اروپایی به کشور ما و استان کهگیلویه و بویراحمد وارد شده : ت کهگیلویه و بویراحمد افزودمدیرکل شیال

 . استان با این مشکل مواجه هستند 22که هم اکنون طوری است به

 .مزرعه پرورش ماهی است 068استان کهگیلویه و بویراحمد دارای 

/news/fa/ir.yjc.www://http0020680 
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 شیالت

 ایسنا - 113۱اردیبهشت  1۱دوشنبه 

 کاهش تعرفه صادرات آبزیان/ ایجاد حساب مشترک با روسیه

سیه قرار شده حساب مشترک با روسیه در زمینه مبادالت بانکی با رو: سفیر ایران از کاهش تعرفه صادرات آبزیان به روسیه خبر داد و گفت

  .ایجاد شود

به گزارش خبرنگار ایسنا، مهدی سنایی در نشست بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با فدراسیون روسیه که در اتاق 

  .به سمت رشد و افزایش حرکت کرد های اخیر کاهش روابط تجاری با روسیه متوقف شد و روابط در سال: بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد

مجموعه حجم . این روند کاهشی متوقف شد 0322درصد کاهش داشت اما از سال  34تا  20سه سال پیاپی روابط دو کشور بین : وی افزود

بین دو کشور  های موجود در درصد افزایش یافته است؛ هرچند که این مقدار متناسب با ظرفیت 24مبادالت دو کشور در این مدت بیش از 

 .نیست

روسیه با کشورهای زیادی مبادالت چند برابری نسبت به ایران دارد و از طرفی کشور ما روابط تجاری چند برابری با سایر : سنایی ادامه داد

  .های زیادی برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور وجود دارد ها نسبت به روسیه دارد، در حالی که ظرفیت کشور

گونه  فروشند اما این به معنا نیست که هیچ های دیگر انرژی می شان با کشور روسیه و ایران هر دو در روابط تجاری: ان در روسیه گفتسفیر ایر

  .امکان همکاری بین ایران و روسیه وجود نداشته باشد

دوران جدید، دولت نگاه متوازنی برای روابط با در : سنایی دوران جدید را فرصتی تاریخی برای روابط ایران و روسیه توصیف کرد و ادامه داد

های دو کشور استفاده  با روسیه را در چارچوب منافع ملی گسترش دهیم تا از ظرفیت  دولت یازدهم معتقد است که باید روابط. روسیه دارد

  .شود

ر به امضاء رسیده که حوزه انرژی از جمله های دوجانبه میان دو کشو ای جامع برای همکاری نامه اخیرا موافقت: وی همچنین عنوان کرد

  .نامه است های این موافقت بخش

در حوزه فناوری تفاوت معناداری در روابط ایران و روسیه شکل گرفته : سنایی به روابط ایران و روسیه در بخش فناوری اشاره کرد و ادامه داد

های ایرانی برای  همچنین تا سال گذشته مجوز برای شرکت.فزایش داده استهای خود را با ایران را ا است و روسیه به شکل آگاهانه همکاری

 .سال گذشته این مسئله حل شد  ها گرفته شود و در دی صادرات آبزیان وجود نداشت که تالش شد مجوزها برای این شرکت

اما هفته پیش از طرف روسیه اعالم شد که شد  درصد در نظر گرفته می 34تا  20های آبزیان در گذشته بین  در بخش تعرفه: وی اضافه کرد

  .تعرفه آبزیان از ایران به روسیه بین دو تا هفت درصد کاهش پیدا خواهد کرد

در بخش محصوالت لبنی و دامی که امکان صادرات به : صادرات محصوالت لبنی و دامی به روسیه عنوان کرد  سفیر ایران در روسیه درباره

درصد از اشکاالتی که به فرآیند تولید محصوالت لبنی  74از سوی روسیه برای آموزش به ایران آمدند و تاکنون  هایی روسیه وجود دارد شرکت

  .ما از سوی آنها گرفته شد، طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی برطرف شده است

/news/fa/ir.isna.www://http20420047862 
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 شیالت

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 موانع صادرات آبزیان به روسیه برداشته شد

موانع : تن ماهی در قفس انجام شده است، گفت 0444ریزی تولید  با بیان اینکه برنامه سازمان شیالترییس  <مواد غذایی

 .ایران است به روسیه برداشته شده است و بازار اوراسیا در انتظار محصوالت دریایی صادرات آبزیان

قرارداد : رئیس سازمان شیالت در مورد اقدامات این سازمان برای پرورش ماهی در قفس در سال جاری گفت حسن صالحی

ها برای  ترین نقاط و لکه منعقد شده تا طی آن مناسب( خلیج فارس و دریای عمان)ور های جنوب کش مطالعات تکمیلی در آب

در فروردین ماه امسال هیاتی از دولت شامل وزرا و معاونان رئیس : وی افزود.گذاران معرفی شود پرورش ماهی در قفس به سرمایه

همچنین : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد.شدند های پرورش ماهی در شمال کشور دیدن و با این صنعت آشنا جمهور از قفس

در : صالحی افزود.تعداد افرادی که سال گذشته موافقت اصولی اخذ کرده بودند به بانک کشاورزی برای دریافت وام معرفی شدند

ه تصویب دولت ب 20هزار تن تا پایان سال  04سفر رئیس جمهور به استان گیالن برنامه تولید ماهی در قفس در استان به میزان 

 .رسید و اقدامات الزم برای اجرایی شدن این پیشنهاد دولت شروع شده است

طبق مطالعات انجام شده پرورش ماهیان خاویاری، کپور دریایی، ماهی سفید و آزاد ماهیان در : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

های مختلفی همچون حلوای سفید، سویتی،  ش گونههای جنوب هم پرو های شمال کشور در دستور کار قرار دارد و در آب آب

 .اقتصادی باال حائز اهمیت است  های با ارزش شانک و سرخو مورد نظر است ضمن اینکه پرورش گونه

 مزایای پرورش ماهی در قفس

ها برای  ت آببا توجه به محدودیت آب شیرین برخورداری از این ظرفی: صالحی در مورد مزایای پرورش ماهی در قفس اظهار داشت

وی با بیان اینکه یکی از مزایای پرورش ماهی در دریا رشد آن در محیط طبیعی است و مورد .پرورش ماهی دارای اهمیت است

های شیرین برطرف  با پرورش ماهی در قفس مشکل محدودیت در آب: تمایل بیشتری برای مصرف این نوع ماهیان دارند، گفت

گذاری  گذاری برای پرورش ماهی در قفس بسیار کمتر از سرمایه همچنین میزان سرمایه: یح کردرئیس سازمان شیالت تصر.شود می

شود و نیاز به تجهیزات اکسیژن دهی در این نوع شیوه  دهی در آب می در خشکی است و عالوه بر آن جریانات آب باعث اکسیژن

های دریایی و این قبیل موجودات دریایی میزان مصرف غذا را  تغذیه ماهیان پرورش یافته در قفس از جلبک: وی افزود.وجود ندارد

: تن عنوان کرد و گفت 244صالحی میزان تولید ماهی در قفس در سال گذشته را .دهد ها نسبت به استخرها کاهش می در قفس

 .محقق شودامیدواریم با اقدامات انجام شده و در دست اجرا تا پایان سال حدود هزار تن تولید ماهی از این روش 

گذاری  میلیارد تومان سرمایه 8تنی حدود  044برای ایجاد یک مزرعه : گذاری بیان داشت های الزم برای سرمایه وی در مورد هزینه

 .میلیارد تومان هم سرمایه در گردش مورد نیاز است 0.0ثابت و حدود 

 کاهش تعرفه واردات آبزیان به روسیه

درصدی  26یکی از مشکالت سر راه صادرات آبزیان به روسیه تعرفه : آبزیان به روسیه گفت رئیس سازمان شیالت در مورد صادرات

های دولت و مسئوالن روسیه این تعرفه کاهش یافت و از نیمه فروردین  بود که با رایزنی روسیهبرای واردات محصوالت شیالتی به 

 .درصد تعیین شد 7تا  2.0برای صادرات انواع مختلف آبزیان به روسیه بین  20

رهای اوراسیا از جمله قزاقستان، تاجیکستان، بالروس، قرقیزستان و ازبکستان این موضوع فضا را برای صادرات ما به کشو: وی افزود

 .کند باز می
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 صادرات و واردات

 - 31/22/23فارس

 وزانیدخشک و تر را با هم نس/ صادرکنندگان لبنیات حاوی پالم به عراق مشخص هستند
های لبنی با اشاره به اینکه صادرکنندگان لبنیات حاوی پالم به عراق مشخص  مدیرعامل اتحادیه سراسری فرآورده

 .ها و برندهای خوشنام لطمه وارد کرد هستند و نباید با طرح کلی موضوع به کارخانه

های صادراتی حاوی روغن پالم از  در مورد برگشت ماست خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   محمدرضا اسماعیلی در گفت

 .های متخلف در این امر اطالعی ندارم ام و از نام کارخانه یا کارخانه این خبر را من امروز شنیده: عراق، گفت

 0004قطعا از : شود، گفت ارد سنجیده میوی با بیان اینکه کیفیت تولیدات صنایع لبنی توسط وزارت بهداشت و سازمان استاند

شوند، بنابراین نباید با طرح این قبیل  کارخانه تولیدکننده مواد لبنی همه متخلف نیستند و یک یا تعداد معدودی مرتکب تخلف می

 .ها لطمه وارد کرد موضوعات آن هم بدون معرفی نام و برند متخلف به تولید سایر کارخانه

های لبنی با اشاره به این مطلب که قطعا صادرکنندگان محصوالت لبنی به عراق مشخص است،  اسری فرآوردهمدیرعامل اتحادیه سر

 .متخلف و قانون شکن باید مجازات شود ولی باید نام آن اعالم شود تا با آن برخورد شود: بیان داشت

کنند  دارد که محصوالت مرغوب و خوبی تولید میدر کنار برندهای متخلف صادرکننده، برندهایی هم وجود : اسماعیلی تصریح کرد

 .و محصولشان برگشت نخورده است

ابزار کنترل کیفی محصوالت لبنی در دست اتحادیه نیست بلکه صدور : های لبنی بیان داشت مدیرعامل اتحاده سراسری فرآورده

 .شود ستاندارد انجام میبرداری و نشان استاندارد توسط خود وزارت بهداشت و سازمان ا ها و بهره پروانه

 .ها را به ما بسپارند و بعد به ازای تخلف از ما جواب مطالبه کنند این مسئولیت: وی افزود

گزارش خبرنگار فارس حاکی است براساس دستوالعمل فعلی وزارت بهداشت استفاده از روغن گیاهی پالم در لبنیات به جز بستنی 

 .دائم ندارد ممنوع استو محصوالتی مانند پنیر پیتزا که مصرف 

 .دو روز قبل رئیس سازمان استاندارد از برگشت ماست صادراتی حاوی روغن پالم به عراق خبر داده است: افزاید  این گزارش می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http27032042484402 
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 صادرات و واردات 
 - 31/22/28فارس

 بازار اوراسیا در انتظار محصوالت دریایی ایران/ موانع صادرات آبزیان به روسیه برداشته شد

موانع صادرات : تن ماهی در قفس انجام شده است، گفت 9111ریزی تولید  رئیس سازمان شیالت با بیان اینکه برنامه

 .برداشته شده است و بازار اوراسیا در انتظار محصوالت دریایی ایران استآبزیان به روسیه 

در مورد اقدامات این سازمان برای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   سید حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت

منعقد ( خلیج فارس و دریای عمان)های جنوب کشور  د مطالعات تکمیلی در آبقراردا: پرورش ماهی در قفس در سال جاری گفت

 .گذاران معرفی شود ها برای پرورش ماهی در قفس به سرمایه ترین نقاط و لکه شده تا طی آن مناسب

ر شمال کشور های پرورش ماهی د در فروردین ماه امسال هیئتی از دولت شامل وزرا و معاونان رئیس جمهور از قفس: وی افزود

همچنین تعداد افرادی که سال گذشته موافقت اصولی اخذ : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد.دیدن و با این صنعت آشنا شدند

در سفر رئیس جمهور به استان گیالن برنامه تولید : صالحی افزود.کرده بودند به بانک کشاورزی برای دریافت وام معرفی شدند

به تصویب دولت رسید و اقدامات الزم برای اجرایی شدن این  20هزار تن تا پایان سال  04میزان  ماهی در قفس در استان به

طبق مطالعات انجام شده پرورش ماهیان خاویاری، کپور : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد.پیشنهاد دولت شروع شده است

های  های جنوب هم پروش گونه قرار دارد و در آب های شمال کشور در دستور کار دریایی، ماهی سفید و آزاد ماهیان در آب

اقتصادی باال حائز   های با ارزش مختلفی همچون حلوای سفید، سویتی، شانک و سرخو مورد نظر است ضمن اینکه پرورش گونه

 .اهمیت است

 مزایای پرورش ماهی در قفس* 

ها برای  دودیت آب شیرین برخورداری از این ظرفیت آببا توجه به مح: صالحی در مورد مزایای پرورش ماهی در قفس اظهار داشت

وی با بیان اینکه یکی از مزایای پرورش ماهی در دریا رشد آن در محیط طبیعی است و مورد .پرورش ماهی دارای اهمیت است

ن برطرف های شیری با پرورش ماهی در قفس مشکل محدودیت در آب: تمایل بیشتری برای مصرف این نوع ماهیان دارند، گفت

گذاری  گذاری برای پرورش ماهی در قفس بسیار کمتر از سرمایه همچنین میزان سرمایه: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد.شود می

شود و نیاز به تجهیزات اکسیژن دهی در این نوع شیوه  دهی در آب می در خشکی است و عالوه بر آن جریانات آب باعث اکسیژن

های دریایی و این قبیل موجودات دریایی میزان مصرف غذا را  ه ماهیان پرورش یافته در قفس از جلبکتغذی: وی افزود.وجود ندارد

: تن عنوان کرد و گفت 244صالحی میزان تولید ماهی در قفس در سال گذشته را .دهد ها نسبت به استخرها کاهش می در قفس

 .حدود هزار تن تولید ماهی از این روش محقق شود امیدواریم با اقدامات انجام شده و در دست اجرا تا پایان سال

گذاری  میلیارد تومان سرمایه 8تنی حدود  044برای ایجاد یک مزرعه : گذاری بیان داشت های الزم برای سرمایه وی در مورد هزینه

 .میلیارد تومان هم سرمایه در گردش مورد نیاز است 0.0ثابت و حدود 

 روسیه کاهش تعرفه واردات آبزیان به * 

درصدی  26یکی از مشکالت سر راه صادرات آبزیان به روسیه تعرفه : رئیس سازمان شیالت در مورد صادرات آبزیان به روسیه گفت

های دولت و مسئوالن روسیه این تعرفه کاهش یافت و از نیمه فروردین  برای واردات محصوالت شیالتی به روسیه بود که با رایزنی

 .درصد تعیین شد 7تا  2.0مختلف آبزیان به روسیه بین  برای صادرات انواع 20

این موضوع فضا را برای صادرات ما به کشورهای اوراسیا از جمله قزاقستان، تاجیکستان، بالروس، قرقیزستان و ازبکستان : وی افزود

 .کند باز می
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 صادرات و واردات
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 رود کاهش صادرات غذا به روسیه از نگاه آمار و فرصتهایی که از دست می
در حالی که پیش از این تحریم واردات محصوالت کشاورزی اروپا و آمریکا از سوی روسیه، فرصت بسیار مناسبی برای 

شد اما آمارها حاکی است میزان صادرات مواد غذایی ایران به روسیه کمتر  محصوالت کشاورزی ایران تحلیل می بازار

 .شده است

واجه شده های آمریکا و اتحادیه اروپا م ، در سال گذشته کشور روسیه که با تحریمخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

در چنین شرایطی فرصت برای دیگر . بود در اقدامی متقابل واردات برخی محصوالت غذایی را از این کشورها ممنوع اعالم کرد

تولیدکنندگان محصوالت غذایی که ظرفیت صادرات محصوالت غذایی به روسیه را دارند فراهم شد تا بر میزان صادرات خود به این 

های تأمین مواد غذایی مورد نیاز روسیه معرفی کند و  ترین گزینه توانست خود را یکی از اصلی یز میایران ن. کشور بیفزایند

با وجود چنین شرایطی در سال گذشته، آمارها حاکی از آن است که کشورمان .محصوالت خود را به بازار روسیه عرضه نماید

در جدول زیر میزان . ه روسیه آن طور که باید استفاده کندنتوانسته است از فرصت به وجود آمده در جهت افزایش صادرات ب

بر اساس آمارهای .نشان داده شده است 0323و  0322های  ماهه پایانی سال 6صادرات محصوالت غذایی کشورمان به روسیه در 

به کشور روسیه  میلیون دالر محصوالت غذایی 22کشورمان در حدود  0323ماهه دوم سال  6گمرک جمهوری اسالمی ایران، در 

میلیارد دالری  0با توجه به صادرات . دهد درصدی را نشان می 02افت  0322ماه پایانی سال  6صادر کرده است که در مقایسه با 

ماهه پایانی سال گذشته باید گفت تنها سهم اندکی از صادرات محصوالت غذایی ایران به کشور  6محصوالت غذایی کشورمان در 

های  های غذایی کشورمان با وجود ظرفیت ود و محصوالتی چون پسته، خرما، لبنیات، زعفران، ماهی و فرآوردهش روسیه صادر می

 .اند باالی صادراتی، در بازارهای روسیه به جایگاه خود نرسیده

ای  الحظهگرچه در سال گذشته به علت تحریم شدن کشور روسیه و افت ارزش پول این کشور، واردات این کشور به طور قابل م

کاهش یافت اما در مورد محصوالت غذایی، از آنجا که روسیه واردات از کشورهایی چون آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی را ممنوع 

اعالم کرده با وجود کاهش مجموع واردات کشور روسیه، صادرات کشورهایی مثل هند، ترکیه و ایران به این کشور قابلیت افزایش 

 .است ای نشان داده شده های تعرفه جدول زیر آمار واردات محصوالت غذایی به تفکیک گروه در. خواهد داشت

با افت محسوسی همراه بوده است به طوریکه مجموع واردات این کشور با  2400واردات روسیه در سال  ترد مپبر اساس آمارهای 

میلیارد  38درصد کاهش به  8.2لیارد دالر رسیده و مجموع واردات محصوالت غذایی این کشور با می 283درصد کاهش به  04.3

با اینحال اوال با این میزان کاهش نیز واردات محصوالت غذایی روسیه بسیار بیشتر از کل صادرات ایران است که . دالر رسیده است

ن کشور دارد و ثانیا کاهش چمشگیر واردات در محصوالت غذایی عمدتا نشان از پتانسیل باال برای صادرات محصوالت غذایی به ای

در نتیجه شرایط خاص کشور روسیه فرصت خوبی برای صادرات محصوالت غذایی . ناشی کاهش واردات از کشورهای غربی است

هستند که پیش از این از مسئولین کشور روسیه نیز درصدد یافتن جایگزین برای محصوالت وارداتی خود .ایران به این کشور است

اند؛ از این رو در سال گذشته مسئولین این کشور به منظور همکاری با ایران در زمینه  کرده آمریکا و کشورهای اروپایی وارد می

 ها و مذاکرات الزم را به سرانجام اند تا تفاهم واردات برخی از محصوالت غذایی مورد نیاز خود چندین نوبت به ایران سفر کرده

 .ها اثری در صادرات ایران به روسیه نداشته است با اینحال تاکنون این سفرها و رایزنی. برسانند
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 صادرات هندوانه مشکل مصرف آب ندارد/ صادرات هندوانه ایران از سرگیری
های صادراتی ایران تولید زمستانی بوده و مشکل مصرف آب ندارد،  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که هندوانه

 .پس از رفع مشکل از سر گرفته شد  صادرات هندوانه: گفت

های صادراتی ایران  در مورد هندوانه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   تعباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گف

های صادراتی برگ گواهی بهداشتی دارند و سازمان حفظ نباتات برای  تمامی هندوانه: پس فرستاده شده از کشورهای عربی گفت

 .کند شتی صادر میهای صادراتی گواهی بهدا همه محموله

صادراتی به   های حامل هندوانه در بین برخی از کامیون: اند، افزود های صادراتی عاری از هر گونه آفت بوده وی با بیان اینکه هندوانه

 .ها بر اثر تخم گذاری آفت کرم سرخرطومی ایجاد شده است هایی سوراخ دار مشاهده شده که این سوراخ کشورهای عربی هندوانه

این آفت با : های آفت کرم سرخرطومی است، اظهار داشت اون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هندوانه یکی از میزبانمع

های صادراتی به کشورهای عربی  کند که تعدادی محدودی از هندوانه نشستن بر روی پوست هندوانه سوراخی بر روی آن ایجاد می

 .ها مانده است گونه آفتی نداشته و فقط اثر آفت بر روی هندوانه چاند، ولی هی دچار این عارضه بوده

خواهند بازار صادرات هندوانه را از دست  انتشار این مطالب توسط برخی تجار انحصار طلب عرب که نمی: کشاورز تصریح کرد

 .بدهند، انجام شده است

زده چند روز صادرات هندوانه متوقف شد، اما از یکشنبه  آفت ها براثر انتشار خبر هندوانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .اردیبهشت صادرات این محصول مجدد آغاز شده است 03

برداری و آزمایش کرده و شفاهی نتیجه آزمایشات را  زده نمونه های آفت یکی از کشورهای عربی بر روی هندوانه: کشاورز تصریح کرد

ی از نظر سالمتی برای مصرف ندارند، را اعالم کرده اما تا چند روز آینده جواب کتبی و مبنی بر اینکه این محصوالت مشکل خاص

 .کنند رسمی را اعالم می

های تولید ایران  هندوانه: وی با تأکید بر این موضوع که باید در مورد محصوالت صادراتی دقت مضاعفی صورت گیرد، اظهار داشت

کرد، ضمن اینکه  شکلی از نظر سالمت داشت، قطعا ترکیه اقدام به واردات این محصول نمیشود و اگر م اکنون به ترکیه صادر می هم

 .شود برخی از محصوالت کشاورزی ایرانی از ترکیه صادرات مجدد می

ها در  این هندوانه: شود، گفت کشاورز در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم کمبود آب در کشور محصولی مانند هندوانه صادر می

 .صل زمستان که نیاز آبی خیلی کمی دارند، تولید شده است و از نظر وزارت جهاد کشاورزی مشکل مصرف آب ندارندف

شود که رقیبی برای تولید آن در این  های جنوبی تولید می این محصوالت در مناطقی مانند جاسک، میناب و استان: وی افزود

 .مناطق وجود ندارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204203440040 
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 صادرات و واردات

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 شود  ای هندوانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس متوقف می صادرات فله

های صادراتی، محصول ایران را به  موجود در تعداد اندکی از هندوانههای  در حالی کشورهای عربی با تعمیم برخی لکه

رسد پیش از آنکه جایگاه علمی و منطقی داشته باشد،  نظر می کنند که به آلوده بودن به مواد شیمیایی متهم می

 .جنجال سیاسی است

با اعالم این خبر ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران بار فارس امروز در گفتگو با خبرنگار  مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

بار این  کننده اصلی بازار میوه و تره ترین کشور همجوار کشورهای جنوب خلیج فارس تأمین عنوان نزدیک ها است ایران به سال: گفت

کند، اما طی  ی خود را تأمین میرود که با قیمتی ارزان و با کمترین هزینه، محصوالت کیفی مورد نیاز بازارها شمار می کشورها به

بار ایران را با  های صادراتی بازار میوه و تره های موجود در تعداد اندکی از هندوانه چند ماه گذشته با تعمیم دادن لکه و سوراخ

ت که عالوه بر نظیری برخوردار اس های تولیدشده در ایران از طعم و کیفیت بی هندوانه: هادی حنائی افزود.اند رو کرده مشکل روبه

نظر  به: وی خاطرنشان کرد.شود کشورهای حاشیه خلیج فارس به ترکیه، عراق، روسیه و سایر کشورهای منطقه نیز صادر می

کنند با نامناسب جلوه دادن کیفیت هندوانه ایرانی آن را تبدیل به مانعی برای  رسد تعدادی از کشورهای کوچک عربی تالش می می

های صادرشده ایران به این کشور،  بار و میوه شده تره رزی ایران کنند، این در حالی است که قیمت تمامصادرات محصوالت کشاو

بار و میوه به این کشورها صادر نشود، عمالً بازارهای کشورهای عربی با  دهم اتحادیه اروپا و ترکیه است و اگر فقط یک هفته تره یک

 .رو خواهد شد چالش جدی روبه

 رات نیز به موضوع هندوانه باز شدپای سفیر اما

ای که با سفیر امارات متحده عربی برگزار شد، صادرات  در جلسه: بار فارس ادامه داد مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

وی  قلم محصوالت کشاورزی ایران به این کشور مورد تأکید قرار گرفت و ارزان بودن محصوالت صادراتی ایران به 04بیش از 

و مندی ساماندهی شود به شکل ضابطه در این جلسه اما مقرر شد صادرات محصوالت کشاورزی ایران: حنائی تصریح کرد.گوشزد شد

های صادراتی  اکنون برخی محموله: وی یادآور شد.ای هندوانه به کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوگیری شود از صادرات فله

 .قرار دارد و پس از اخذ گواهی بهداشتی به بازارهای دبی ارسال خواهد شددر قرنطینه  "العین"هندوانه که در 

 نظارتی بر صادرات محصوالت کشاورزی نیست

مندی و نیاز به گرفتن مجوزهای  در حالی که برای تولید یک جفت کفش در ایران ضابطه: این فعال بخش خصوصی تأکید کرد

گیرد، صادرات محصوالت کشاورزی در ایران از چنین سازوکاری  درات صورت میمتعددی وجود دارد و نظارت بر روند تولید و صا

ورود به حوزه صادرات محصوالت کشاورزی در زمان حاضر نیاز به هیچ نوع تخصص و پیشینه : حنائی اظهار داشت.برخوردار نیست

تواند به هر شکلی که تمایل دارد، محصوالت  میگذاری با هر مقدار توان مالی که داشته باشد،  و شناسه اقتصادی ندارد و هر سرمایه

سروسامانی و آشفتگی در بازار صادراتی باعث شده کشورهای کوچک عربی  چنین بی. کشاورزی خود را به سایر کشورها صادر کند

رئیس دفتر  ای که به در نامه: وی همچنین گفت.نیز از این وضعیت سوءاستفاده کرده و محصوالت کشاورزی متهم به آلودگی کنند

بندی در  ای و بسته ویژه جلوگیری از صادرات فله رئیس جمهوری نوشته شد، لزوم نظارت بر صادرات محصوالت کشاورزی به

حنائی در پایان از وزارت بهداشت خواست تا با تعریف گواهی سالمت برای .نام و نشان مورد تأکید قرار گرفت های بی کارتن

 ./های گمرکی جنوبی کشور، بازار صادرات محصوالت کشاورزی را ساماندهی کند نطینهمحصوالت کشاورزی ایران در قر

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22044-0html. 
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 صادرات و واردات

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 ار بازارهای جدید زمینی ایران در انتظ سیب

زمینی باعث شد تا بازارهای صادراتی ایران در روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس  شده سیب افزایش قیمت تمام

 .زمینی کیفی ایران باید برای یافتن بازارهای جدید اقدام کرد مخدوش شود؛ لذا با توجه به تولید سیب

با اعالم این ( ایانا)یران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران زمینی بذری ا مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

تیوبر داخلی و  درصد آن از محل بذر مینی 64زمینی در کشور مورد نیاز است که بیش از  هزار تن بذر سیب 004ساالنه : خبر گفت

 .شود صورت وارداتی از کشور آلمان و هلند تأمین می بخش دیگری از آن به

گیرد و از  در انتخاب بذرها مقاومت به بیماری، فرآیند اصالح ژنتیک، نیاز به آب و توناژ مورد توجه قرار می: مجید سجادی افزود

های جهانی داشته باشند، بذرهای مورد نیاز کشور از این دو بازار تأمین  زمینی رتبه اند در تولید سیب آنجا که این دو کشور توانسته

 .شود می

در بذرهای وارداتی تالش شده با انتخاب کالسه جدید و با محوریت قرار گرفتن مقاومت در برابر بیماری و نیاز : طرنشان کردوی خا

 .آبی از شش رقم واردشده حداقل سه رقم که زودرس باشند، در چرخه تولید بذر قرار گیرند

رو هستیم که امکان صادرات آن نیز در  که با مازاد تولید بذر روبهتنها کمبود بذر وجود ندارد، بل در زمان حاضر نه: سجادی ادامه داد

 .صورت بازاریابی وجود دارد

 بازارهای صادراتی روسیه از دست رفت

زمینی در ایران باعث شد  شده تولید سیب باال بودن قیمت تمام: زمینی بذری ایران تصریح کرد مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

 .دست برود بازارهای روسیه از

اند، عمالً ایران  زمینی به روسیه کرده از آنجا که عالوه بر ایران، کشورهای اروپای شرقی نیز اقدام به صادرات سیب: وی یادآور شد

 .توان گفت بازارهای این کشور از دست رفت نتوانست رقابت اثرگذاری در کشور روسیه داشته باشد و می

عالوه بر روسیه، کشورهای خلیج فارس نیز توانستند محصول مورد نیاز خود را از اتحادیه اروپا تأمین کنند که : سجادی تأکید کرد

 .رو کرد زمینی را با چالش روبه به نوعی بازارهای هدف صادرات سیب

شود  در استحصال محصوالت ثانویه باعث میمحدودیت صنایع تبدیلی کشور نیز : وی با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی اظهار داشت

 .زمینی مازاد را در این حوزه تزریق کرد نتوان سیب

های جدید  بندی شده در بسته آماده یا فرآوری صورت نیمه زمینی به های اخیر مصرف سیب با اینکه طی سال: سجادی همچنین گفت

زمینی در ایران قابل مقایسه با میانگین جهانی نیست و  یبدر سبد غذایی مردم قرار گرفته است، اما همچنان سرانه مصرف س

 .کند زمینی را پیدا نمی صنایع تبدیلی نیز با توجه به ظرفیت محدود و مشکالتی که در حوزه صادراتی دارند، امکان جذب سیب

 زمینی دست و پا شود بازار جدیدی برای صادرات سیب

با توجه به از بین رفتن بازارهای صادراتی در کشورهای حاشیه خلیج : ایران افزود زمینی بذری مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

 .ریزی شود فارس و روسیه باید برای یافتن بازارهای جدید برنامه

زمینی داخلی عالوه بر افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی، تمرکز بر  بهترین راه برای کنترل و تنظیم بازار سیب: وی خاطرنشان کرد

 .زمینی است که جز با حمایت رسانه ملی محقق نخواهد شد مصرف سیبفرهنگ 



 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

111 
 

تری  های غذایی مناسب اند رژیم زمینی توانسته کیلوگرم مصرف سرانه سیب 024کشورهایی نظیر آلمان و هلند با : سجادی ادامه داد

سبد غذایی ویژه نیز باید چینش اقالم را برای سبد غذایی مردم تعریف کنند و با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه و تعریف 

 .غذایی ایرانیان نیز تغییر کند

 شود زمینی جیرفت و دزفول برداشت می سیب

های جیرفت و جنوب دزفول توسط کشاورزان برداشت شده و به بازارهای داخلی عرضه  زمینی در زمان حاضر، سیب: وی تصریح کرد

 .شود می

تومان نزد کشاورز مورد تبادل قرار  044تا  344ینی تولیدی منابع جنوبی کشور بین زم هر کیلوگرم سیب: سجادی یادآور شد

ای همراه است که سود ناشی از آن متوجه کشاورزان نیست و  شهرها با دامنه تغییرات گسترده گیرد که این قیمت در کالن می

 .زمینی هستند تولیدکنندگان در حال فروش با ضرر و زیان سیب

 شود نان اجرا نمیالگوی کشت همچ

کند با نهادینه کردن اجرای  هرچند دولت یازدهم تالش می: زمینی بذری ایران تأکید کرد مدیرعامل کانون تولیدکنندگان سیب

ریزی منسجم چنین اقدامی  الگوی کشت برنامه مناسبی برای تولید محصوالت کشاورزی تدوین کند، اما واقعیت آن است که برنامه

 .ساله دارد های چندده نیاز به تمرین

های  کنند، باید از طریق برنامه زمینی در روستاهای خود می ها کشاورزی که اقدام به کشت سیب در واقع میلیون: وی اظهار داشت

گام با بقیه  ها و ابزارهای نظارتی برای اجرای الگوی کشت، هم ترویجی در جریان چگونگی تولید قرار گیرند و از طریق مشوق

 .ها عمل کنند ان در سایر استانکشاورز

های  اکنون به فکر نوسان در سال جاری نیز الگوی کشت به معنای اخص آن اجرایی نشده است و باید از هم: سجادی در پایان گفت

 ./احتمالی بازار بود
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 صادرات و واردات

 آیانا 1131اردیبهشت  12, پنجشنبه

 درصدی کل واردات کشور؛ در صدر فهرست میوه های وارداتی  9.01موز با سهم 

دفتر فن آوری اطالعات و ارتباطات گمرک ایران اعالم کرد که واردات کشورمان در مدت یادشده به یک میلیارد و 

 .درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است 23.0میلیون دالر رسید که این میزان واردات  1۳9

به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، در فروردین ماه امسال میزان صادرات غیرنفتی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد کاهش داشت که  7.77یزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال میلیون دالر رسید که این م 730میلیارد و  2کشورمان نیز به 

 .مقایسه ارقام واردات و صادرات حکایت از مثبت شدن تراز بازرگانی کشور دارد

میلیون دالر بیشتر از  764بنابراین گزارش، آمار تجارت خارجی کشورمان نشان می دهد در فروردین ماه امسال فعاالن اقتصادی 

 .ع کاال را صادر کرده اندواردات، انوا

اقالم عمده صادرات غیرنفتی در مدت یادشده شامل پلی اتیلن، پروپان و قیر نفت بوده وعمده ترین خریداران کاالهای صادراتی 

 .کشورمان هم به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان وهند بوده اند

 2.00درصد، برنج با  2.70درصدی از کل ارزش واردات، جو با  0.28ی با سهم عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به ذرت دام

 .درصد اختصاص دارد 0.60درصد و موز با  0.23درصد، ماشین ها و دستگاه های مکانیکی با 

یه و هند عمده کشورهای صادرکننده کاال به ایران هم در دوره مورد بررسی به ترتیب چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترک

 ./بوده اند
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 صادرات و واردات

 آیانا 1131اردیبهشت  28, سه شنبه

 قیمت شکر وارداتی، همواره پایش می شود 

قیمت شکر وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید تا : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کارخانجات فراوری ضرر نکنند

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به اینکه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزار تن شکر  044سال گذشته در تولید رکورد تاریخی داشتیم و حدود یک میلیون و : افزود وضع ذخایر کشور خیلی خوب است،

 .هزار تن چغندر قند برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود 744میلیون و  0و 

ر در انبارها در تولید نیشکر نیز شرایط بسیار خوبی داشتیم بنابراین با توجه به میزان چشمگیر تولید داخل و انباشت شک: وی گفت

از سال های گذشته در مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش جدید برای واردات شکر جلوگیری 

 .شد

بود بنابراین  22آنچه که در دو ماه نخست پاییز سال گذشته وارد شد مربوط به ثبت سفارش های سال : وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .وارد شدهزار تن شکر  844

حجتی با بیان این که قیمت شکر در بازارهای جهانی به دلیل این که قیمت این محصول با قیمت نفت ارتباط دارد کاهش یافته 

 .برای جلوگیری از واردات شکر از روش تعرفه و دریافت تفاوت قیمت وارداتی با قیمت تولید داخل استفاده می شود: است، گفت

یان این که قیمت شکر وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید تا وزیر جهاد کشاورزی با ب

وزارت جهاد کشاورزی به صورت دائمی قیمت شکر وارداتی را پایش می کند تا قیمت آن، از : کارخانجات فراوری ضرر نکنند، گفت

 .قیمت شکر تولید داخل کمتر نباشد

تن در بخش شکر تراز منفی  644تا  044سال گذشته : که هم اکنون وضع بازار شکر خیلی خوب است، گفتوی با اشاره به این 

 ./داشتیم

/item/food/ir.iana.www://http22303-0html. 
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 صادرات و واردات

 اآیان 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 شورای رقابت موضوع اختصاص ارز به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات نهاده های دامی را بررسی می کند 

در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری شورای رقابت، موضوع اختصاص ارز به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات 

 .های دامی مورد بررسی اعضای این شورا قرار می گیرد نهاده

 :اردیبهشت ماه به شرح زیر است 06، دستور جلسه دویست و نوزده شورای رقابت در (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با موضوع اختصاص  استماع توضیحات دکتر عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه. 0

 .های دامی ادهارز به وزارت جهاد کشاورزی جهت واردات نه

 .گزارشی از تشخیص و شناسایی بازارهای با دامنه تمرکز شدید. 2

 گزارشی در خصوص سهم بازار مخابرات در اینترنت پر سرعت. 3

به گزارش ایانا، دکتر رضا شیوا، صاحبنظر اقتصادی به عنوان رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و 

حکم رئیس جمهور؛ دکتر عباس آخوندی، نائب رئیس شورای رقابت به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی  دارایی و

؛ دکتر محمد رضا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهورایران؛ دکتر فرهاد خداداد کاشی، صاحبنظر اقتصادی 

احب نظر تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور؛ دکتر احمد صالح منش، رفعتی، عضو شورای رقابت به عنوان ص

عضو شورای رقابت به عنوان صاحبنظر تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور،؛ دکتر امیر صادقی نشاط، عضو 

س جمهور؛ ناصر سراجی، عضو شورای رقابت به شورای رقابت به عنوان حقوقدان برجسته به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئی

عنوان یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه؛ دکتر نادر خاوندگار، عضو شورای رقابت به عنوان یکی 

نوان نماینده از از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه؛ نادر قاضی پور، عضو ناظر شورای رقابت به ع

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، دکتر محمد علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت به عنوان نماینده کمیسیون 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی، عیسی امامی، عضو شورای رقابت به عنوان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 

لیلی عراقی، عضو شورای رقابت به عنوان صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و شورای اسالمی؛ مهندس محسن خ

حکم رئیس جمهور؛ ابوالفضل فاطمی زاده، عضو شورای رقابت به عنوان متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی 

انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان اعضای و حکم رئیس جمهور و بهرام رحیمی پور، عضو شورای رقابت به 

 .شورای رقابت این موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد

قانون اساسی  00بنابراین گزارش، در مورد شورای رقابت باید یادآور شد که الیحه ی رقابت مندی بازار در الیحه ی اصالحات اصل 

به مجلس ارسال و سپس  20/3/0382ای نگهبان باالخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ادغام و با وجود اشکاالت شور

اما مجددا به دلیل نبود سابقه ای مشابه . در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابالغ گردید30/0/0387در تاریخ 

صویب قانون تا زمانی که با تالش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان ت

مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و سرانجام 

ندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی غیر از نمای)نخستین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا 7/0/0388در تاریخ 

 .برگزار شد( ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره تصمیم دولت در زمینه  00فروردین ماه سال جاری  20بر پایه این گزارش، در 

های دامی جاهد و شرکت  شرکت فرآورده)ه به ادعای آن ها به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی میلیارد دالری ک 2واردات 
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جمهوری ارسال کردند که موجب مباحث  ای خطاب به حسن روحانی رئیس پرداخت شده، نامه( جهاد تحقیقات آب و انرژی

نجا که بخشنده به عنوان نماینده دولت و احمد توکلی گسترده ای در محافل رسانه ای موافق و مخالف این اقدام صورت گرفت تا آ

 ./میلیارد دالری در مناظره ای تلویزیونی نقطه نظرات خود را عنوان کردند 2نماینده مدعی استفاده از رانت  00به نمایندگی از 

/item/majles/ir.iana.www://http20372-0html. 
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 صادرات و واردات

 ایسنا - 113۱اردیبهشت  1۱دوشنبه 

 کاهش تعرفه صادرات آبزیان/ ایجاد حساب مشترک با روسیه

ب مشترک با روسیه در زمینه مبادالت بانکی با روسیه قرار شده حسا: سفیر ایران از کاهش تعرفه صادرات آبزیان به روسیه خبر داد و گفت

  .ایجاد شود

به گزارش خبرنگار ایسنا، مهدی سنایی در نشست بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری ایران با فدراسیون روسیه که در اتاق 

  .زایش حرکت کردهای اخیر کاهش روابط تجاری با روسیه متوقف شد و روابط به سمت رشد و اف در سال: بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد

مجموعه حجم . این روند کاهشی متوقف شد 0322درصد کاهش داشت اما از سال  34تا  20سه سال پیاپی روابط دو کشور بین : وی افزود

های موجود در بین دو کشور  درصد افزایش یافته است؛ هرچند که این مقدار متناسب با ظرفیت 24مبادالت دو کشور در این مدت بیش از 

 .تنیس

روسیه با کشورهای زیادی مبادالت چند برابری نسبت به ایران دارد و از طرفی کشور ما روابط تجاری چند برابری با سایر : سنایی ادامه داد

  .های زیادی برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور وجود دارد ها نسبت به روسیه دارد، در حالی که ظرفیت کشور

گونه  فروشند اما این به معنا نیست که هیچ های دیگر انرژی می شان با کشور روسیه و ایران هر دو در روابط تجاری :سفیر ایران در روسیه گفت

  .امکان همکاری بین ایران و روسیه وجود نداشته باشد

نگاه متوازنی برای روابط با  در دوران جدید، دولت: سنایی دوران جدید را فرصتی تاریخی برای روابط ایران و روسیه توصیف کرد و ادامه داد

های دو کشور استفاده  با روسیه را در چارچوب منافع ملی گسترش دهیم تا از ظرفیت  دولت یازدهم معتقد است که باید روابط. روسیه دارد

  .شود

که حوزه انرژی از جمله  های دوجانبه میان دو کشور به امضاء رسیده ای جامع برای همکاری نامه اخیرا موافقت: وی همچنین عنوان کرد

  .نامه است های این موافقت بخش

در حوزه فناوری تفاوت معناداری در روابط ایران و روسیه شکل گرفته : سنایی به روابط ایران و روسیه در بخش فناوری اشاره کرد و ادامه داد

های ایرانی برای  مچنین تا سال گذشته مجوز برای شرکته.های خود را با ایران را افزایش داده است است و روسیه به شکل آگاهانه همکاری

 .سال گذشته این مسئله حل شد  ها گرفته شود و در دی صادرات آبزیان وجود نداشت که تالش شد مجوزها برای این شرکت

طرف روسیه اعالم شد که شد اما هفته پیش از  درصد در نظر گرفته می 34تا  20های آبزیان در گذشته بین  در بخش تعرفه: وی اضافه کرد

  .تعرفه آبزیان از ایران به روسیه بین دو تا هفت درصد کاهش پیدا خواهد کرد

در بخش محصوالت لبنی و دامی که امکان صادرات به : صادرات محصوالت لبنی و دامی به روسیه عنوان کرد  سفیر ایران در روسیه درباره

درصد از اشکاالتی که به فرآیند تولید محصوالت لبنی  74ای آموزش به ایران آمدند و تاکنون هایی از سوی روسیه بر روسیه وجود دارد شرکت

  .ما از سوی آنها گرفته شد، طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی برطرف شده است

/news/fa/ir.isna.www://http20420047862 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94021407869/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

117 
 

 صادرات و واردات

 فودپرس 1131شت ماه اردیبه 8سه شنبه 

 موانع صادرات آبزیان به روسیه برداشته شد

موانع : ماهی در قفس انجام شده است، گفتتن  0444ریزی تولید  با بیان اینکه برنامه سازمان شیالترییس  <مواد غذایی

 .است به روسیه برداشته شده است و بازار اوراسیا در انتظار محصوالت دریایی ایران صادرات آبزیان

قرارداد : رئیس سازمان شیالت در مورد اقدامات این سازمان برای پرورش ماهی در قفس در سال جاری گفت حسن صالحی

ها برای  ترین نقاط و لکه منعقد شده تا طی آن مناسب( یج فارس و دریای عمانخل)های جنوب کشور  مطالعات تکمیلی در آب

در فروردین ماه امسال هیاتی از دولت شامل وزرا و معاونان رئیس : وی افزود.گذاران معرفی شود پرورش ماهی در قفس به سرمایه

همچنین : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد.های پرورش ماهی در شمال کشور دیدن و با این صنعت آشنا شدند جمهور از قفس

در : صالحی افزود.تعداد افرادی که سال گذشته موافقت اصولی اخذ کرده بودند به بانک کشاورزی برای دریافت وام معرفی شدند

ب دولت به تصوی 20هزار تن تا پایان سال  04سفر رئیس جمهور به استان گیالن برنامه تولید ماهی در قفس در استان به میزان 

 .رسید و اقدامات الزم برای اجرایی شدن این پیشنهاد دولت شروع شده است

طبق مطالعات انجام شده پرورش ماهیان خاویاری، کپور دریایی، ماهی سفید و آزاد ماهیان در : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

های مختلفی همچون حلوای سفید، سویتی،  های جنوب هم پروش گونه های شمال کشور در دستور کار قرار دارد و در آب آب

 .اقتصادی باال حائز اهمیت است  های با ارزش شانک و سرخو مورد نظر است ضمن اینکه پرورش گونه

 مزایای پرورش ماهی در قفس

ا برای ه با توجه به محدودیت آب شیرین برخورداری از این ظرفیت آب: صالحی در مورد مزایای پرورش ماهی در قفس اظهار داشت

وی با بیان اینکه یکی از مزایای پرورش ماهی در دریا رشد آن در محیط طبیعی است و مورد .پرورش ماهی دارای اهمیت است

های شیرین برطرف  با پرورش ماهی در قفس مشکل محدودیت در آب: تمایل بیشتری برای مصرف این نوع ماهیان دارند، گفت

گذاری  گذاری برای پرورش ماهی در قفس بسیار کمتر از سرمایه همچنین میزان سرمایه: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد.شود می

شود و نیاز به تجهیزات اکسیژن دهی در این نوع شیوه  دهی در آب می در خشکی است و عالوه بر آن جریانات آب باعث اکسیژن

یایی و این قبیل موجودات دریایی میزان مصرف غذا را های در تغذیه ماهیان پرورش یافته در قفس از جلبک: وی افزود.وجود ندارد

: تن عنوان کرد و گفت 244صالحی میزان تولید ماهی در قفس در سال گذشته را .دهد ها نسبت به استخرها کاهش می در قفس

وی در مورد .ودامیدواریم با اقدامات انجام شده و در دست اجرا تا پایان سال حدود هزار تن تولید ماهی از این روش محقق ش

گذاری ثابت و حدود  میلیارد تومان سرمایه 8تنی حدود  044برای ایجاد یک مزرعه : گذاری بیان داشت های الزم برای سرمایه هزینه

 .میلیارد تومان هم سرمایه در گردش مورد نیاز است 0.0

 کاهش تعرفه واردات آبزیان به روسیه

درصدی  26یکی از مشکالت سر راه صادرات آبزیان به روسیه تعرفه : به روسیه گفت رئیس سازمان شیالت در مورد صادرات آبزیان

های دولت و مسئوالن روسیه این تعرفه کاهش یافت و از نیمه فروردین  بود که با رایزنی روسیهبرای واردات محصوالت شیالتی به 

 .درصد تعیین شد 7تا  2.0برای صادرات انواع مختلف آبزیان به روسیه بین  20

راسیا از جمله قزاقستان، تاجیکستان، بالروس، قرقیزستان و ازبکستان این موضوع فضا را برای صادرات ما به کشورهای او: وی افزود

 .کند باز می
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 قیمت شکر وارداتی، همواره پایش می شود 

وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید  قیمت شکر :گفت جهاد کشاورزی وزیر <صنایع غذایی

 .تا کارخانجات فراوری ضرر نکنند

 
: با اشاره به اینکه وضع ذخایر کشور خیلی خوب است، افزود محمود حجتیبه گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، 

هزار تن چغندر قند  744میلیون و  0هزار تن شکر و  044سال گذشته در تولید رکورد تاریخی داشتیم و حدود یک میلیون و 

 .برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود

 
خوبی داشتیم بنابراین با توجه به میزان چشمگیر تولید داخل و انباشت شکر در انبارها  در تولید نیشکر نیز شرایط بسیار: وی گفت

از سال های گذشته در مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت سفارش جدید برای واردات شکر جلوگیری 

 .شد

بود بنابراین  22وارد شد مربوط به ثبت سفارش های سال  آنچه که در دو ماه نخست پاییز سال گذشته: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .هزار تن شکر وارد شد 844

حجتی با بیان این که قیمت شکر در بازارهای جهانی به دلیل این که قیمت این محصول با قیمت نفت ارتباط دارد کاهش یافته 

 .مت وارداتی با قیمت تولید داخل استفاده می شودبرای جلوگیری از واردات شکر از روش تعرفه و دریافت تفاوت قی: است، گفت

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که قیمت شکر وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید تا 

د تا قیمت آن، از وزارت جهاد کشاورزی به صورت دائمی قیمت شکر وارداتی را پایش می کن: کارخانجات فراوری ضرر نکنند، گفت

 .قیمت شکر تولید داخل کمتر نباشد

تن در بخش شکر تراز منفی  644تا  044سال گذشته : وی با اشاره به این که هم اکنون وضع بازار شکر خیلی خوب است، گفت

 .داشتیم
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ت و وارداتصادرا  

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  3چهار شنبه 

  13میلیارد دالری پسته ایران در سال  9.3صادرات 

میلیارد دالر پسته ایران در سال گذشته  0.3رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به صادرات حدود  <کشاورزی

 .صادرات این محصول توسط کشور ما بیشتر استبا وجود تولید بیشتر پسته در آمریکا، میزان : گفت

در سال جاری پیش بینی : ار دارد، افزودبا بیان اینکه تولید و صادارت پسته کشور در وضعیت مناسبی قر اسد اهلل عسگر اوالدی

 .هزار تن از این محصول صادراتی خواهد بود 004هزار تن پسته می شود که حدود  224تولید 

در سال گذشته هیچ گونه محدودیتی در ارتباط با صادارت پسته نداشته ایم : رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد

 .احتی تحریم ها را دور زدندو بازرگانان ما به ر

از لحاظ تولید پسته آمریکا بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان است و ایران در رتبه دوم تولید کننده : وی اظهار داشت

 . بزرگ این محصول قرار دارد

با وجود تولید بیشتر این محصول  :وی با بیان اینکه در مقام صادرات، ایران بزرگترین صادر کننده پسته در جهان است تصریح کرد

درصد از کل تولید خود را در بازار مصرف عرضه می کنند در حالی  34در آمریکا، به دلیل مصرف باالی پسته در این کشور حدود 

 .درصد از کل تولید در بازار داخلی عرضه می شود 04که ایران تنها 

 .شود اما بخش زیادی از صادرات پسته ما به کشور چین است ی صادر میپسته ایران به کشورهای مختلف: عسگر اوالدی یادآورشد

 042و  778، به ترتیب به ارزش پوستون پسته بدتن  044هزار و  62و پسته با پوست هزار تن  20در سال گذشته : وی گفت

 .میلیون دالر صادر شده است

 .دالر بوده است 8.2تا  8متوسط نرخ صادارت هر کیلو از این محصول نیز در سال گذشته 
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11دو شنبه 

 میلیارد دالری روغن نباتی و دانه های روغنی تاریک ترین نقطه اقتصاد ایران است 4واردات 

های روغنی  تاریک ترین نقطه اقتصاد ایران وابستگی شدید به واردات دانه :شاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفتم <کشاورزی

 .های روغنی، بیشترین رقم واردات این محصول به کشور را داشتیم است و سال گذشته با چهار میلیارد دالر واردات روغن و دانه

این وضعیت خوب با همکاری : ع کلزا در وضعیت مطلوب قرار دارند، اظهار کردسید محمدحسین شریعتمدار با بیان اینکه مزار

 .کشاورزان و همکاران ما در استان به وجود آمد

باید نگرانی هایی که : وی با بیان اینکه در شرایط حاضر بخش کشاورزی به همت عالی از سوی دولت و کشاورزان نیاز دارد، افزود

 .فعالیت های کشاورزی در جامعه به وجود آمده برطرف شود در خصوص بحران آب و کاهش حجم

با همت کشاورزان در جهت حفظ منابع : شریعتمدار با بیان اینکه هنوز دیر نشده و فرصت برای کنترل بحران وجود دارد، اضافه کرد

خارج شویم و در نهایت به تولید آبی موجود و ارتقای مدیریت مصرف می توانیم منابع آب از دست رفته را ترمیم کنیم، از بحران 

 .پایدار برسیم

مسئوالن   این کار مستلزم همکاری سیاستگذاران، مجریان و مسئوالن کشوری است و همه: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اند و مردم در مسیر حل این موضوع قرار گرفته

سال گذشته با چهار میلیارد دالر واردات : نه های روغنی افزودشریعتمدار ضمن اشاره به راهکارهای دولت برای کاهش واردات دا

 .های روغنی، بیشترین رقم واردات این محصول به کشور را داشتیم روغن و دانه

 .با توجه به شرایط اقلیمی، کشت پاییزه و نیاز کم به آب باید کشت کلزا را توسعه دهیم تا وابستگی به حد تعادل برسد: وی افزود

های  عدم کشت در دشت: شد وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اولویت دولت کنترل منابع آبی و کاهش آن است، گفتمشاور ار

 .ممنوعه و جلوگیری از برداشت بی رویه آب از جمله برنامه هاست

ها عنوان کرد و وی جلوگیری از کشت محصوالت آب بر و دارای ارزش اقتصادی کم نسبت به سایر محصوالت را از دیگر برنامه 

به عنوان مثال محدود کردن کشت برنج در سایر نقاط و متمرکز کردن آن در شمال کشور که مصرف آب به ازای تولید برنج : افزود

 .بیشتر در واحد سطح کمتر است از جمله راهکارهاست
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 صنایع غذایی

 - 31/22/28فارس

 صنایع لبنی گرفتار رکود است/ های بانکی سلب انگیزه تولید با سود باالی سپرده
های بانکی انگیزه کار و تولید را از مردم سلب کرده و  سود باالی سپرده: عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت

 .ای برای کار کردن ندارند ها ماهانه مبالغی را دریافت و انگیزه ر بانکگذاری د کند زیرا مردم با سپرده اقتصاد را فلج می

در مورد معضالت نرخ باالی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد فربد، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در گفت

رکلی سود بانکی مازاد بر نرخ تورم برای صنعت مضر است، زیرا قطعا افزایش سود به طو: تسهیالت بانکی بر روی تولید، گفت

کننده تحمیل  رسد، برروی قیمت تمام شده و در نهایت به مصرف درصد می 34ها که گاهی در صنعت به مرز  تسهیالت بانک

 .شود می

سود تسهیالت در کشورهای توسعه : نشود، افزود وی با بیان اینکه سود تسهیالت بانکی باید در حدی تعیین شود که باعث رانت

 .درصد است ضمن اینکه تورم هم در این کشورها رقم بسیار پایینی است 3یا  2یافته رقم ناچیز و در حد 

کاهش نرخ تسهیالت بانکی به نفع مردم و اقتصاد کشور است و در جهت تورم : عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .کرد عمل خواهد

کند، زیرا مردم با  های بانکی انگیزه کار و تولید را از مردم سلب کرده و اقتصاد را فلج می سود باالی سپرده: فربد بیان داشت

 .ای برای کار کردن ندارند ها ماهانه مبالغی را دریافت و انگیزه گذاری در بانک سپرده

گذاری در بورس و صنعت  ها به سمت سرمایه شود و به جای اینکه سپرده های بانکی منجر به رکود می سود باالی سپرده: وی افزود

 .شود ها هدایت می گذاری در بانک هدایت شود به سمت سپرده

وقتی محصولی تولید شود و به : عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه رکود در صنعت لبنیات نیز وجود دارد گفت

ت به عبارتی عرضه زیاد و تقاضای کم در صنعت نشانه رکود است که این موضوع در صنایع لبنی فروش نرسد به معنای رکود اس

 .نیز وجود دارد

اند، دلیل این  شود صنایع لبنی قیمت برخی محصوالتشان را در سال جاری افزایش داده فربد در پاسخ به این سؤال که گفته می

فروشی مواد لبنی در هفته چهارم فروردین  نک مرکزی نرخ افزایش بهای خردهبراساس آمار کلی با: ها چیست، گفت افزایش قیمت

 00تر از  تر از نرخ تورم و همچنین پایین دهد که این رقم پایین افزایش را نشان می 02.2نسبت به مدت مشابه سال گذشته  20

 .درصد مجوز افزایش قیمت محصوالت لبنی بوده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204248444623 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 ترین نان شد  نان سنگک کیفی

سنگک با کسب نمره  براساس جدول ارزیابی کیفیت و آزمایش نمونه نان های سنتی در اسفند ماه سال گذشته، نان

 .در باالی جدول جای گرفت 11

به نقل از مرکز پژوهش های غالت ایران، ارزیابی و آزمایش نمونه نان های سنتی، در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ر بود و با کسب برخوردا(  23بهمن )نشان داد کیفیت نان سنگک در مجموع از رشد پنج درصدی نسبت به ماه قبل  0323اسفند 

 23در اسفند ماه  80در باالی جدول کیفیت قرار گرفت و سایر نان ها شامل بربری، تافتون و لواش نیز با کسب نمره  24نمره 

 .نسبت به بهمن ماه کاهش کیفیتی نداشتند

شان داد که نان سنگک از نیز ن 22در مقایسه با ماه مشابه در سال  23برپایه این گزارش، بررسی کیفی نان های سنتی دراسفند

 .رشد کیفی برخودار بوده،اما کیفیت انواع دیگر نان ها تغییر محسوسی نداشته است

جدول ارزیابی کیفی نان های سنتی، به صورت ماهانه و براساس بررسی میدانی کارشناسان سنجش کیفیت شرکت های غله 

 .مناطق، تنظیم و ارسال می شود

نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی و نوع نان تولیدی واحدهای نانوائی نمونه برداری شده و مطابق با  ارزیابی و سنجش مزبور با در

 ./مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون نان و فرمت ارزشیابی مرکز پژوهش های غالت است 2628استاندارد 

/item/food/ri.iana.www://http22380-0html. 
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان – 113۱اردیبهشت  1۱: تاریخ

 کند سازمان تعزیرات بازار را رصد می/شود درصد گران می 0لبنیات 

تعزیراتی   لف، پروندهسازمان بازرسی و نظارت، بازار را رصد کرده و در صورت محرز بودن تخ: دبیر انجمن صنایع لبنی کشور گفت

 .تشکیل خواهد شد

درخصوص نحوه تعیین افزایش قیمت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانرضا باکری دبیر انجمن لبنی کشور در گفتگو با 

های لبنی نسبت به   روی بهای تمام شده فرآورده 20های سال  در حال حاضر اثربخشی افزایش هزینه: لبنیات در کشور اظهار داشت

 .درصد خواهد بود 6گردد و جمعا  درصد بوده و یک درصد مالیات ارزش افزوده به آن اضافه می 0معادل  23سال 

 .طی مکاتباتی با ستاد تنظیم بازار این رقم اعالم شده و منتظر رای نهایی آنها هستیم: وی ادامه داد

 .ستاد تنظیم بازار شرایط و رقم اعالم شده را بررسی کرده و پس از تصویب آن را ابالغ خواهد نمود :باکری بیان داشت

 .ها بر روی نرخ لبنیات اعمال خواهد شد طبق سنوات گذشته عموما اول تیرماه تغییر قیمت: وی اظهار داشت

درصد  6روی قیمت تمام شده محصول  20محاسبات تغییرات سال : گفت 20باکری درخصوص افزایش قیمت لبنیات در سال 

 .اعمال تغییرات است  است اما بازار عرضه و تقاضا تعیین کننده

ها افزایش قیمتی را در  گاهی وقت: وی درمورد افزایش قیمت برخی از واحدهای تولیدکننده قبل از ابالغ ستاد تنظیم بازار بیان کرد

ها با وجود داشتن مجوز افزایش قیمت آن را  آید که بعضی شرکت ولی گاهی پیش میبینیم که از نظر مردم غیرقانونی است  بازار می

 .کنند اعمال نمی

ها در شرایطی هستند که در سال گذشته توانایی بازاریابی مناسب را نداشته و ناچار به دپوی  این کارخانه: باکری ادامه داد

 .محصوالت خود شدند

 .کنند رسیدن به شرایط مطلوب سود سال گذشته و سال جدید را همزمان اعمال می ها پس از این کارخانه: وی اظهار داشت

سازمان بازرسی و نظارت، بازار را رصد کرده و مراکزی که تغییر قیمت : دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در پایان خاطر نشان کرد

ی تعزیراتی  ر صورت مغایرت و محرز بودن تخلف پروندهکند تا مدارک و مستندات الزم را ارائه نمایند و د می  اند را مکلف داشته

 .تشکیل خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www://http0020728 
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 صنایع غذایی

 ایسنا - 113۱اردیبهشت  3چهارشنبه 

 پروژه تولید ژالتین حالل باید بومی سازی شود

تولید ژالتین حالل یک تکلیف دینی و الهی است که اگر درست انجام شود یک مجاهده : فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت ولینماینده 

 .رهنگی و زیربنایی و خدمت به مردم است

وین و مدیران ای که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قز به گزارش خبرنگار ایسنا در قزوین، آیت اهلل حسن عالمی، در جلسه

با توجه به گستردگی نیاز ژالتین در صنایع غذایی و : شرکت تولید ژالتین حالل در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد

 .دارویی تولید این محصول اهمیت زیادی در سالمتی و امنیت غذایی دارد

 .شود ما مسلمانان محسوب می  اللیت آن است که دغدغهحساسیت نسبت به ژالتین از جهت مشروعیت و ح: وی افزود

 .قبل از اینکه صنعت ژالتین به عنوان یک کار اقتصادی مطرح شود یک کار دینی و ملی است: آیت اهلل عالمی تاکید کرد

اگر تولید این : تصریح کردنماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تولید ژالتین به عنوان محصول دارویی و غذایی 

 .شود محصول به درست انجام شود خدمت به خلق است و اینکه مردم دانسته از حرام پرهیز کنند یک کار بزرگ فرهنگی محسوب می

موضوع در حال حاضر ژالتین عالوه بر غذاها و داروها در اقتصاد نیز نقش بسزایی دارد که توجه کردن به این : آیت اهلل عالمی اضافه کرد

 .تواند کشور را به خود کفایی برساند می

های نوین علمی محصوالت  ریزی مناسب و استفاده از روش باید با برنامه: وی با بیان اینکه پروژه تولید ژالتین حالل باید بومی سازی شود، افزود

 .تواند کار ملی و خدمت به مردم و کشور باشد را در کشور تولید کنیم که این موفقیت می

 .نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود محصوالت حرام و غیر شرعی تاکید کرد

/news/fa/ir.isna.www://http20424240703 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1131ردیبهشت ماه ا 3چهار شنبه 

 شوند؟  سوسیس و کالباس از چه موادی تولید می

های گوشتی طی  فرآوردهدر تولید خمیرمرغ های گوشتی ضمن تاکید بر عدم مصرف  دبیر انجمن صنایع فرآورده<صنایع غذایی

 .هشت ماه اخیر، مواد تشکیل دهنده و چگونگی تولید سوسیس و کالباس را تشریح کرد

برای : شود؟ گفت از امیاء و احشاء دام و طیور استفاده می سوسیس و کالباسبرای تولید در پاسخ به این سوال که آیا مجید افالکی 

شود و در تولید این محصول از  هزار تن مرغ گوشتی استفاده می 244هزار تن گوشت قرمز و  044نه تولید سوسیس و کالباس ساال

 .شود امیاء و احشاء دام و طیور استفاده نمی

های مجاز خوراکی مانند نمک و فلفل بر اساس  مرغ و افزودنی چون آرد گندم، تخم عالوه بر گوشت، مواد دیگری هم: وی افزود

 .شود فرآیند تولید سوسیس و کالباس استفاده می دستورالعمل در

شرکت عضو انجمن هستند که  044تنها : ای در زمینه تولید سوسیس و کالباس گفت های زیرپله افالکی در خصوص فعالیت واحد

 .اردهای گوشتی ایران وجود د ها در سایت انجمن فرآورده کنند که نام این شرکت به صورت کامال استاندارد فعالیت می

: متولی سالمت مردم هستند، اظهار کرد وزارت بهداشتو  سازمان غذا و داروبا بیان اینکه  های گوشتی فرآوردهدبیر انجمن صنایع 

عالوه بر این تمامی مسووالن فنی تولید . گیرد ای از سوی وزارت بهداشت برای عملکرد صنایع غذایی صورت می ساعته 20نظارت 

 کنند و به طور کلی میزان تخلف در صنایع غذایی کننده مواد غذایی نیز بر اساس دستورالعمل مشخص و استاندارد عمل می

 .شمار است انگشت

تخلف واحدهای تولید "های معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر  وی در واکنش به صحبت

کنند و با برچسب فرآورده گوشت قرمز  های غیرمجاز و مصنوعی که گوشت مرغ را رنگ می های گوشتی با استفاده از رنگ فرآورده

ها باید با ارائه مدرک و مستند باشد و محکوم کردن واحدهای تولیدی سوسیس و کالباس به طور  این صحبت :، گفت"فروشند می

 .عام کار منطقی و درستی نیست

با توجه به اینکه پروانه ساخت از سوی وزارت بهداشت : های متخلف برخورد قاطع شود، اظهار کرد افالکی با بیان اینکه باید با کارخا

های  های معتبر از رنگ توان گفت هیچ یک از کارخانه شود به طور قاطع می دستورالعمل سازمان استاندارد صادر میو منطبق با 

 .کنند فرنگی در تهیه سوسیس و کالباس استفاده نمی مصنوعی و حتی رب گوجه

ود و نباید به دلیل تخلف یک واحد ها ریشه یابی ش صحبت  باید دلیل گفتن این: های گوشتی ادامه داد دبیر انجمن صنایع فرآورده

 .تولیدی همه را متهم کرد، چراکه با توجه به شرایط فعلی کشور تولید نقش کلیدی و اساسی در جامعه حاکم کرده است

درصد افراد شاغل در صنایع غذایی متعهد و دارای وجدان کاری  22.22های گوشتی ایران با بیان اینکه  دبیر انجمن صنایع فرآورده

ای با این موارد  کننده اندازی یک کارخانه صنایع غذایی میلیاردها تومان سرمایه الزم است لذا هیچ تولید برای راه: تند، اظهار کردهس

 .دار نمی کند نام خود را لکه

مجلس و تقاضای ما از : های رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر کافی نبودن بودجه این سازمان گفت افالکی با اشاره به صحبت

 .های متولی را به منظور افزایش نظارت در امر ارتقای سالمت مردم افزایش دهند دولت این است که بودجه دستگاه

کند نه تنها از نظارت بیم ندارد بلکه این امر موجب  ای که به صورت قانونی و شفاف فعالیت می کننده تولید: وی اظهار کرد

 .های متولی برای این امر افزایش یابد به همین دلیل تقاضا داریم بودجه دستگاه. ودش خرسندی و ارتقای فعالیت او نیز می

Post/ir.foodpress.www://http 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 گرفتار رکود استصنایع لبنی / های بانکی سلب انگیزه تولید با سود باالی سپرده

های بانکی انگیزه کار و تولید را از مردم سلب کرده  سود باالی سپرده: گفت صنایع لبنیعضو هیأت مدیره انجمن  <صنایع غذایی

 .ای برای کار کردن ندارند ها ماهانه مبالغی را دریافت و انگیزه گذاری در بانک کند زیرا مردم با سپرده ا فلج میو اقتصاد ر

به طورکلی : نی در مورد معضالت نرخ باالی تسهیالت بانکی بر روی تولید، گفت، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبمحمد فربد

درصد  34ها که گاهی در صنعت به مرز  سود بانکی مازاد بر نرخ تورم برای صنعت مضر است، زیرا قطعا افزایش سود تسهیالت بانک

 .شود کننده تحمیل می رسد، برروی قیمت تمام شده و در نهایت به مصرف می

سود تسهیالت در کشورهای توسعه : با بیان اینکه سود تسهیالت بانکی باید در حدی تعیین شود که باعث رانت نشود، افزودوی 

 .درصد است ضمن اینکه تورم هم در این کشورها رقم بسیار پایینی است 3یا  2یافته رقم ناچیز و در حد 

سهیالت بانکی به نفع مردم و اقتصاد کشور است و در جهت کاهش کاهش نرخ ت: عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .تورم عمل خواهد کرد

کند، زیرا مردم با  های بانکی انگیزه کار و تولید را از مردم سلب کرده و اقتصاد را فلج می سود باالی سپرده: فربد بیان داشت

 .ای کار کردن ندارندای بر ها ماهانه مبالغی را دریافت و انگیزه گذاری در بانک سپرده

گذاری در بورس و صنعت  ها به سمت سرمایه شود و به جای اینکه سپرده های بانکی منجر به رکود می سود باالی سپرده: وی افزود

 .شود ها هدایت می گذاری در بانک هدایت شود به سمت سپرده

وقتی محصولی تولید شود و به : نیز وجود دارد گفت لبنیات عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه رکود در صنعت

فروش نرسد به معنای رکود است به عبارتی عرضه زیاد و تقاضای کم در صنعت نشانه رکود است که این موضوع در صنایع لبنی 

 .جود داردنیز و

اند، دلیل این  شود صنایع لبنی قیمت برخی محصوالتشان را در سال جاری افزایش داده فربد در پاسخ به این سؤال که گفته می

فروشی مواد لبنی در هفته چهارم فروردین  نرخ افزایش بهای خرده بانک مرکزیبراساس آمار کلی : ها چیست، گفت افزایش قیمت

 00تر از  تر از نرخ تورم و همچنین پایین دهد که این رقم پایین افزایش را نشان می 02.2نسبت به مدت مشابه سال گذشته  20

 .درصد مجوز افزایش قیمت محصوالت لبنی بوده است

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 گروه مواد غذایی افزایش یافت  0نرخ 

هفته منتهی به  گروه مواد خوراکی در تهران را برای 00بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی  <مواد غذایی

گروه مواد خوراکی افزایش و دو گروه کاهش یافت و نرخ یک  8چهارم اردیبشهت ماه منتشر و اعالم کرد در قیاس با هفته قبل نرخ 

 .گروه ثابت ماند

گروه مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به چهارم  00بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی 

گروه مواد خوراکی افزایش و دو گروه کاهش یافت و نرخ  8ت ماه سال جاری منتشر و اعالم کرد در قیاس با هفته قبل نرخ اردیبشه

 .یک گروه ثابت ماند

، گوشت  7.0، سبزی های تازه  0.7، میوه های تازه  4.2، حبوب  2.2، برنج  4.2 لبنیاتبر همین اساس در تاریخ مورد گزارش 

رحالی است که در البته این د. درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشته است 4.0و قند و شکر  4.6 گوشت مرغ،  4.0قرمز 

 .درصد با کاهش مواجه شده است و البته قیمت چای ثابت ماند 4.0درصد و روغن نباتی  2.6همین تاریخ نرخ تخم مرغ 

 8.2درصد، برنج  4.0درصد، تخم مرغ  03.7البته همانطور که در بررسی های بانک مرکزی آمده در یک سال گذشته نرخ لبنیات 

درصد رشد  8.2درصد و چای  6.2درصد ، قندو شکر  6.2درصد، گوشت قرمز  03.7های تازه  درصد، میوه 6.2درصد، حبوب 

درصد کاهش داشته و نرخ روغن نباتی نیز در این  00درصد و گوشت مرغ  2.8داشته ضمن آنکه نرخ سبزی های تازه در این دوره 

 .دوره تغییری نداشته است

 لبنیات و تخم مرغ

درصد کاهش ولی بهای ماست  4.2روه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل در هفته مورد گزارش، در گ

درصد کاهش یافت و  2.6بهای تخم مرغ معادل . درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود 4.7پاستوریزه 

 .هزار ریال فروش رفت 044تا  74شانه ای 

 برنج و حبوب

درصد افزایش داشت در گروه  2.0و  2.0هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل در این 

درصد کاهش ولی بهای سایر  4.8درصد و لوبیا سفید  4.2قیمت لوبیا چشم بلبلی معادل . حبوب، بهای نخود و لوبیا قرمز ثابت بود

 .زایش یافتدرصد اف 2.0تا  4.0اقالم این گروه بین 

 میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر 

شهر اقالم میوه فروشی های سطح . میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید

و  4.6میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب قرمز و سیب زرد تخم لبنان به ترتیب معادل 

در گروه سبزی های تازه قیمت خیار معادل . درصد افزایش داشت 0.0تا  4.6درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  4.8

 .درصد افزایش یافت 07تا  0.2درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  4.0و لوبیا سبز  4.2، سیب زمینی  0.0

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش داشت و بهای گوشت تازه گاو و  4.6درصد و گوشت مرغ  4.2در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .گوساله بدون تغییر بود

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%B1%D8%BA
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 روغن نباتیقند، شکر، چای و 

درصد کاهش یافت و قیمت  4.0 روغن نباتیدرصد افزایش ولی بهای انواع  4.2درصد و شکر  4.0در این هفته قیمت قند معادل 

 .چای خارجی ثابت بود

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

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11دو شنبه 

 یارانه نان را به طبقه محروم جامعه برسانید نه متمولین : حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران

از سوی دیگر در ذهن داشته . امروز همه ما می دانیم که هدف اصلی این است که شیوه تولید و مصرف بهینه شود <اییمواد غذ

باشید که دولت خود را مکلف می داند که یارانه را به صورت منطقی میان محرومان توزیع کند و هم اینکه در مقابل ایجاد فضای 

 .رانتی مانعی ایجاد کند

البته عده ای از مسئوالن معتقدند فعال برنامه ای برای آن ندارند و گروهی از . مدتی است که مطرح می شود حذف یارانه نان

چرا که حداقل با حذف این یارانه، تکلیف همه نانوایی ها . کارشناسان و فعاالن این بخش هم می گویند حذف یارانه نان بهتر است

تر می رود و هم می توان پول این یارانه را خرج زیرساخت ها برای تولید بهتر و با مشخص می شود و از طرف دیگر، هم کیفیت باال

در مورد بحث حذف یارانه نان، با حامد واحدی، خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران و نماینده بخش . کیفیت تر نان کرد

 .در مورد یارانه نان پرداخته است کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی درگفت و گوی کوتاه با خبرآنالین به بحث

 به نظر شما، حذف یارانه نان، می تواند کمکی به ماجرای کیفیت نان کند؟

بنابراین وقتی دولت ها و یا دستگاه های . نان غذای غالب مردم است. توجه داشته باشید که موضوع نان بسیار حساس است

. دانند که در واقع موضوع بسیار بسیار حساسی را پیش روی دارندسیاست گذار تصمیم دارند، در مورد آن صحبت کنند می 

بنابراین ما هم به عنوان بدنه تولیدی کشور وقتی در مورد این موضوع صحبت می کنیم، قصد نداریم که بگویم مثال فشار بیشتری 

د حذف یارانه نان این است که حداقل به هرحال اولین پیام. به مردم وارد شود یا اینکه بخشی از جامعه دچار بحران غذایی شوند

زمانی که قیمت نان با یارانه ای که دولت پرداخت می کند و مردم نمی . تکلیف همه مردم در برابر قیمت آن مشخص می شود

نان به این ترتیب، هم نانوا. دانند اصال به کجا می رود، واقعی شود، هم دور ریز نان کمتر می شود و هم کیفیت آن باال می رود

می دانید که یکی از مشکالت همیشگی ما . تولید بهتری می کند و هم مصرف کننده، قدر نانی که خریده است را بیشتر می داند

بنابراین امروز دو مشکل داریم اوال . در مورد نان این بوده که میزان دور ریز آن از استاندارهای تعیین شده بسیار باالتر بوده است

مردم باید تغییر کند و دوما اینکه با سیاست گذاری درست در مورد آن باید فضای توزیع یارانه را مشخص  اینکه الگوی مصرفی

به هرجهت یکی از اصلی ترین اهداف اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها این بود که شیوه تولید در تمام حوزه ها اصالح . کنیم

اشتند، طی سال های گذشته تالش کرده اند که شیوه مصرفشان را منطقی مثال کارخانه هایی که مصرف سوخت باالیی د. شود

در مورد نان هم همین بحث مطرح است ولی با توجه به اینکه موضوع نان به صورت مستقیم با غذای مردم مربوط است، به . کنند

از . شیوه تولید و مصرف بهینه شوداما امروز همه ما می دانیم که هدف اصلی این است که . طور حتم حساسیت ها بیشتر می شود

سوی دیگر در ذهن داشته باشید که دولت خود را مکلف می داند که یارانه را به صورت منطقی میان محرومان توزیع کند و هم 

 .اینکه در مقابل ایجاد فضای رانتی مانعی ایجاد کند

ه واقعا نیازمندان از آن بهره مند شوند، اتفاق بزرگی رخ برهمین اساس اگر به طور مثال یارانه نان به شکل منطقی پرداخت شود ک

شما . در حال حاضر ما به شکل فراگیر یارانه نان به صورت آرد یارانه ای می دهیم. یک مثال ساده برای شما می زنم. داده است

خودار از آن بهره مند می تصور کنید که مردم حاشیه نشین مناطق فقیر به همان میزان یارانه نان می گیرند که دهک های بر

ما به عنوان بخش خصوصی می گویم که دولت یارانه نان را به مردم فقیر برساند و حتی اگر نیاز است، میزان آن را بیشتر . شوند

است  این همان بحثی. هم بکند ولی منابع پرداخت این یارانه را باید از بخشی تامین کنند که اصال نیازی به این یارانه نان ندارند

اما . که متاسفانه طی سال های گذشته بارها مطرح شده و به شکل های مختلف رنگ سیاسی و غیراقتصادی به خود گرفته است
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 .حاال زمان تصمیم منطقی رسیده است

 حذف یارانه نان، به اقدامات هماهنگ دیگری هم نیاز دارد؟

در حال حاضر، مقدار تولیدی هر نانوایی محدود . ی افزایش کیفیت باشدمسلما حذف یارانه نان، نمی تواند به تنهایی عاملی برا. بله

اما اگر نانوا بتواند میزان . به عبارتی هر نانوا در ماه می تواند مقدار مشخص تولید داشته باشد و حق افزایش آن را ندارد. است

در حال حاضر هم . تولید و کیفیت نانش داشته باشدتولیدش را با هزینه فایده کارش برابر کند، مسلما می تواند عملکرد بهتری در 

مشخص است که نانوایی های آزاد پز با اینکه، نان گران تر می فروشند، اما به دلیل کیفیت بهترشان، مشتری همیشگی خودشان را 

اما خوب . ا می کنیدشما کاالی با کیفیت تولید کنید و مشتری هم برایش پید. اصال این یک منطق نهادینه اقتصادی است. دارند

آنها نان را به عنوان غذایشان می . یک نگاه هم این است که طبقه محروم جامعه را که نمی توان با این منطق امیدوار یا مجاب کرد

 .پاسخ ما این است که دولت با یک روش منطقی، یارانه را به همان هایی برساند که به آن نیاز دارند. خواهند

 ان و حذف یارانه آن، این پول باید در کجا هزینه شود؟با آزاد شدن قیمت ن

البته بحث مهم تر این است که این یارانه ها، . بحث مهم حذف یارانه نان، نحوه هزینه کردن این پول در جایی مفید و کارآمد است

دارد، تصمیم گیری درباره آن  از طرفی چون نان به امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم. باید در حوزه های منطقی تری هزینه شود

بنابراین، اگر دولت می خواهد یارانه نان را حذف کند، باید از قبل برای هزینه کردن . از حساسیت بیشتری هم برخوردار است

ر به عبارتی اگر یارانه نقدی را از مردم می گیرد، باید آن را د. درست تر و منطقی تر آن، فکر و برنامه کارشناسی داشته باشد

 .زیرساخت های تولید همین محصول هزینه کند تا نتیجه این عملکرد هم مشخص باشد

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

http://www.foodpress.ir/Post
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 صنایع غذایی  

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11دو شنبه 

  2191م کار ویژه کلیه مشارکت کنندگان نمایشگاه ایران آگروفود اطالعیه مهم یادآوری تمامی مراحل انجا

در اطالعیه شماره یازده کلیه مراحل اجرا و  2400ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود  -فود پرس  <صنایع غذایی و کشاورزی

 .نحوه حضور در نمایشگاه را با جزئیات اعلم کرد

 :ه به شرح زیر استبه گزارش فود پرس متن کامل این اطالعی

 دانلود اطالعیه یادآوری

 «حائــز اهمیت -2400اطالعیه یادآوری ستاد برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود »

 واد غذائی،مشارکت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، م : موضـــوع

 2400ایران آگروفود -ماشین آالت و صنایع وابسته

 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران -0320خرداد ماه  8لغایت  0

 « 2400ایران آگروفود » قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم نمایشگاه 

بدینوسیله موارد زیر را جهت اقدام  "تراما، اح«2400ایران آگروفود »ضمن تشکر از مشارکت آن شرکت محترم در نمایشگاه 

 :مقتضی و به مــوقع آن شرکت محترم یادآور می گردد

ستاد برگزاری در وبسایت نمایشگاه و  04نیز در صفحه انتخاب غرفه در زمان جانمائی اینترنتی، اطالعیه شماره  "چنانچه قبال .0

سالن خلیج فارس اعالم گردیده است، با توجه به تحویل دیرتر طی پیامک ارسالی به مشارکت کنندگان محترم در دو طبقه 

از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها، از شرکت کنندگان خودساز مستقر در این سالنها تقاضا می گردد تا از  2-00و  0-00سالنهای 

خرداد  0و  3فه فقط در روزهای پیمانکار غرفه سازی منتخب خود تعهدات الزم را جهت الزام به مونتاژ، برپائی و آماده سازی غر

در غیر اینصورت استفاده از سیستم پیش ساخته . اخذ نمایند و تمهیدات الزم را جهت آماده سازی بموقع غرفه در نظر گیرند

 .توصیه می گردد

ـه هنگام ثبت نام ایران کـــ.ا.با توجه به دستورالعمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج .2

دفترچه اطالعات به آن شرکت محترم ارائه گشته است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند، تا ضمن  27و  26در صفحات 

انعکاس مراتب به پرسنلی که در غرفه مستقر خواهند گردید، در صورت عدم تکمیل و ارسال آن تا این تاریخ، نسبت به تکمیل و 

و تحویل آن به ستاد برگزاری نمایشگاه حداکثر تا تاریخ ( دفترچه اطالعات 27صفحه  -7فرم )ه مربوطه امضاء نمودن تعهدنام

و )اقدام گردد، صدور و تحویل کارتهای شناسائی پرسنل غرفه منوط به موجود بودن تعهدنامه مهر و امضاء شده  06/42/0320

خواهشمنداست با رعایت کامل دستورالعمل یاد شده ما را در امر . وددر پرونده خواهد ب (براساس ضوابط شرکت سهامی نمایشگاهها

 .برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه یاری فرمائید

 : لینک مستقیم جهت دانلود فرم ها و تعهد مربوط به کارتهای شناسائی

com.dfairiranagrofoo.www://http 
 

نیز در دفترچه اطالعات باطالع رسیده است، از  "با توجه به لزوم عکسدار بودن کلیه کارتهای شناسائی غرفه داران، چنانچه قبال .3

دفترچه اطالعات و تحویل آن بهمراه عکسهای پرسنلی و فرم تعهد  02صفحه  3شرکت کنندگانی که تا کنون نسبت به تکمیل فرم 

اری اقدام ننموده اند تقاضا می گردد، نسبت به ارسال موارد ذکر شده جهت صدور بموقع کارتهای شناسائی، حداکثر به ستاد برگز7

http://foodpress.ir/sana/EtelaiehYadavari.pdf
http://foodpress.ir/sana/EtelaiehYadavari.pdf
http://foodpress.ir/sana/StandC.final.pdf
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 .اقدام نمایند 06/42/0323تا تاریخ 

اعم از صاحبان شرکت، پرسنل دائم ، موقت غرفه یا )بنا بر دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاهها کلیه بانــوان غرفه دار  .0

 27و 26ضمن رعایت دقیق حجاب و شئونات اسالمی مندرج در دستور العمل حفاظتی و امنیتی مندرج درصفحات ( ان غرفهمیهمان

با  - شامل مقنعه، مانتوی گشاد و بلند، شلوار پارچه ای، کفش ساده)دفترچه اطالعات ثبت نام، ملزم به استفاده از لباس فرم اداری 

باشند، الزم است همه بانوان مستقر در یک غرفه واحد از یک رنگ یکسان بنا به انتخاب خود می ( رنگهای متناسب با محیط اداری

 .استفاده نمایند

جلوگیری بعمل  "از ورود و حضور بانوانی که پوشش آنان برخالف دستور العملهای فوق باشد در محوطه نمایشگاه و غرفه جدا -

 . خواهد آمد

س فرم مراتب باید طی نامه کتبی و با ارائه طرح مورد نظر جهت اخذ تائیدهای الزم در اسرع در صورت تمایل به استفاده از لبا -

 .وقت جهت هماهنگی الزم به ستاد برگزاری اعالم گردد

آقایان مستقر در غرفه نیز ملزم به استفاده از لباس متناسب با محیط اداری می باشند و استفاده از پوشش نامناسب توسط آقایان -

 .غرفه دار که به انحاء مختلف مبین اشاعه خالف شئونات اسالمی باشد ممنوع است پرسنل

بعدازظهر می باشد، بدیهی است در صورت اعالم هرگونه  0صبح لغایت  2بنا بر اعالم شرکت سهامی نمایشگاهها ساعات بازدید از .0

 .اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید به "تغییر در ساعات بازدید از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها، مراتب فورا

با توجه به بلیطی بودن نمایشگاه، شرکت کنندگان در صورت نیاز به تهیه بلیط میهمان باید حداکثر یک هفته قبل از افتتاح .6

ع نمایشگاه با دردست داشتن نامه درخواست کتبی و نمونه کارت دعوت به امور مالی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی واق

الزم به ذکر است که کارتهای دعوت که توسط برگزارکننده و به تعداد . جنب بانک ملی مراجعه فرمایند –در ساختمان رفاهی 

محدود در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد، جهت ورود رایگان بازدیدکنندگان نبوده و جهت ورود رایگان بازدید کنندگان و 

 .اید بلیط ارائه شودب "مدعوین در مبادی ورودی حتما

شرکت کنندگان جهت تهیه غذای روزانه پرسنل و مدعوین خود ملزم هستند تا نسبت به عقد قرارداد با رستورانهای مستقر در .7

  .ممانعت بعمل خواهد آمد "محوطه نمایشگاه اقدام نمایند و از ورود غذا از خارج از محوطه نمایشگاه جدا

ده ویزیتورهای غذا که به آن غرفه مراجعه می نمایند دارای کارت شناسائی می باشند، لذا از براساس هماهنگیهای بعمل آم.8

به جهت ( ویزیتورهای خارج از نمایشگاه)شرکت کنندگان محترم تقاضا می گردد از سفارش و قبول غذا از ویزیتورهای غیر قانونی 

ه مسمومیت یا موارد مشابه از سوی ویزیتورهای غیرقانونی برای بدیهی است چنانچ. رعایت مسائل بهداشتی جداً خودداری نمایند

 .احدی از پرسنل شرکت حادث شود مسئولیت آن بعهـــــــــده خود غرفه دار می باشد

در ( تست ذائقه بازدید کنندگان بصورت رایگان)از شرکت کنندگانی که در نظر دارند نسبت به سمپلینگ محصوالت غذائی خود .2

جهت هماهنگی های الزم با شرکت سهامی  "کتبا 20/42/0320نمایند تقاضا دارد تا مراتب را حداکثر تا تاریخ  غرفه اقدام

  .نمایشگاهها به ستاد برگزاری اعالم نمایند

هم در فرمهای ثبت نام باطالع رسیده است، با توجه به اینکه تخصیص برق شب به غرفه ها از لحاظ مسائل  "چنانچه قبال .04

ــــــی ممکن نمی باشد از غرفه دارانی که محصوالت فاسد شدنی عرضه نموده و یا در داخل غرفه از یخچال استفاده می ایمن

 .نمایند، تقاضا دارد از قبل تمهیدات الزم را در این خصوص در نظر گیرند

 "تب را با معرفی پیمانکار خود کتباشرکت کنندگان درصورت تمایل به فیلم برداری و تهیه گزارش تصویری از غرفه باید مرا .00

از فعالیت افرادی  .جهت هماهنگی و اخذ مجوز الزم به مدیریت محترم روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها منعکس نمایند
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 .که دارای مجوزهای الزم از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها نباشند، ممانعت بعمل خواهد آمد

ز هرگونه سوءاستفاده احتمالــــــی از سفارش فیلم و عکس به افـــــرادی که بصورت متفرقه به جهت پیش گیری ا "لطفـا ·

 -غرفه مراجعه می نمایند، خودداری فرمائید، شرکت کنندگان جهت عقد قرارداد فیلم برداری و عکاسی می توانند به واحد سمعی 

 .بصری شرکت سهامی نمایشگاهها مراجعه فرمایند

ونه داربست جهت انجام امور تبلیغاتی درمحوطه نمایشگاه ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت شرکت کننده نصب هرگ .02

بصری  -شرکت کنندگان می توانند جهت انجام هرگونه تبلیغات محیطی به واحد سمعی . متخلف ملزم به پرداخت غرامت می باشد

 .مایندایران مراجعه ن.ا.شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج

شرکت کنندگان فضای باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده داربست نمی باشند و الزم است در صورت نیاز در  .03

 .خصوص نحوه پوشش غرفه با ستاد برگزاری هماهنگی بعمل آورند

رعایت آن، مشارکت کننده حداکثر ارتفاع کتیبه غرفه ها، در غرف فضای باز نمایشگاهی یک متر می باشد که در صورت عدم  .00

میبایست بر طبق تعرفه های تبلیغاتی شرکت سهامی نمایشگاهها، هزینه های مربوطه را به مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 

 .شرکت سهامی نمایشگاهها پرداخت نماید

ه و نیز چاپ و نصب تبلیغات مجاز به درج نام و لوگوی شرکت در سردرب غرف "شرکت کنندگان مستقر در فضای باز صرفا.00

معرفی محصول یا خدمات خود در فضای بصری داخل غرفه خود بوده و چاپ و نصب هرگونه تبلیغ بمنظور بهره برداری از فضای 

تبلیغاتی دیواره های بیرونی غرفه و نیز استفاده از فضای تبلیغاتی عمومی محوطه باز سایت نمایشگاه بین المللی منوط به 

 .اخذ مجوزهای الزم از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها خواهد بود هماهنگی و

 -تبلیغاتی در داخل غرفه باید با مراجعه به واحد سمعی  CD شرکت کنندگان محتــــرم پیش از پخش و نمایش هرگونه.06

 .ندبصری شرکت سهامی نمایشگاهها نسبت به اخذ مجوز الزم اقدام نمای

( چه در داخل سالن چه در فضای باز)نصب و استفاده از هرگونه بلندگو، اجرای برنامه های زنده توسط مجریان با صدای بلند  .07

و یا سایر وسائلی که موجبات مزاحمت برای سایر شرکت کنندگان را فراهم نماید یا هر موردی که سبب ازدحام بیش از حد بازدید 

ممنوع است و در صورت عدم رعایت این نکته از ادامه کار غرفه  "محوطه و تردد گردد، اکیدا-ظم سالنکنندگان یا مختل شدن ن

 .جلوگیری بعمل خواهد آمد

صدای لوازم صوتی و تصویری نیز باید محدود به داخل غرفه ها بوده و در کار سایر غرفه ها ایجاد اختالل و مزاحمت ننماید، پخش 

 .ممنوع می باشد "رت ارشاد اکیداموسیقی های بدون مجوز وزا

با توجه به اینکه فروش مستقیم محصوالت و کاالها و برگزاری هرگونه مراسم قــــرعه کشی و اهداء جایزه در نمایشگاه  .08

ی در غیراینصورت برگزار کننده مجاز به تعطیل غرفه م.ممنوع می باشد، خواهشمند است از انجام موارد یاد شده خودداری نمائید

 .باشد

شرکت کنندگان ملزم به رعایت اصول، ضوابط و اخالق حرفه ای در تبلیغات خدمات و محصوالت خود می باشند و انجام  .02

 .هرگونه تبلیغاتی که در قالب ضد تبلیغ در خصوص خدمات و محصوالت سایر شرکتها انجام گردد، ممنوع است

بیمه نمایند، ..... ا و تجهیزات نمایشی خود را در قبال آتش سوزی، حوادث و با توجه به اینکه شرکت کنندگان مکلفند کااله .24

در صورت عدم بیمه نمودن کاالها و تجهیزات نمایشی توسط شرکت کننده کلیه مسئولیت ها و خسارات ناشی از بروز هرگونه 

اهها در اینخصوص هیچگونه مسئولیتی حادثه احتمالی بعهده خود شرکت کننده می باشد و برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگ

 .را بعهده نخواهند داشت
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مشارکت کنندگان مسئول عملکرد و هرگونه حادثه ، اتفاق و تصادفات احتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرائی و پرسنل .20

 .ی کند، هستندخود، از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی و نیز هنگام عملیات اجرائی ساخت و نصب غرفه بروز م

با توجه به اینکه وظیفه حفظ و حراست غرفه های مستقر در فضای باز در طول شبانه روز بعهده مشــــــــارکت کننده می .22

باشد، لذا خواهشمند است قبل از ساعات اتمام کار نمایشگاه با مراجعه به ستاد برگزاری نگهبان شب غرفه را با تکمیل و تنظیم فرم 

 .انضمام کپی کارت شناسائی به معاونت حفاظت فیزیکی حراست شرکت سهامی نمایشگاهها معرفی نمائیدمربوطه به 

در محوطه نمایشگاه خارج از غرفه خود ممنوع می باشد ( اقالم اطالع رسانی و چاپی)توزیع هـــرگونه نشریه، کتاب و بروشور  .23

امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها هماهنگی جهت اخذ مجوز الزم و شرکت کنندگان در صورت نیاز باید با روابط عمومی و 

 .را بعمل آورند

انتشار و توزیع هرگونه ویژه نامه خبری نیز منوط به هماهنگی و اخذ مجوز از روابـــــط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی  -

 .نمایشگاهها می باشد

سنگین و حجیم به نمایش خواهند گذاشت، طبق ضوابط و مقررات شرکت سهامی آن دسته از شرکت کنندگانی که کاالهای  .20

جهت تخلیه  "صرفا –جرثقیل حامل (نمایشگاهها، جهت حمل کاالهای خود به محوطه نمایشگاه مجاز به وا رد نمودن جرثقیل 

خروج کاالهای نمایشی ورود جرثقیل به محوطه نمایشگاه فقط تا جلوی درب سالنها بوده، لیکن در زمان جمع آوری و ( همان کاال

جهت جلوگیری از ازدحام و حفظ ایمنی کاالهای سایر مشارکت کنندگان و محیط )و لیفتراک از خارج از محــــوطه نمایشگاه 

به پیمانکار واحد  "فقط به عنوان کفی به محوطه مجاز بوده و شرکت کنندگان باید جهت انجام بارگیری کاالها صرفا (نمایشگاه

 .جرثقیل مستقر در نمایشگاه مراجعه فرمایند

از سوی مشارکت  (... سنگین و سبک، حمل بار و)و هرگونه خودروی ( لیفتراک)ورود هرگونه جرثقیل و باالبـــــــر  .20

رکت مگر در موارد اضطراری و با کسب مجوز از مدیریت های ذیربط ش. ) کنندگان به داخل سالنهای نمایشگاهی ممنوع می باشد

  (سهامی نمایشگاهها

خواهشمند است در صورت نمایش کاالهای سنگین و حجیم مراتب از   چنانچه در فرمهای ثبت نام نیز درخواست گردیده است،.26

 .جهت هماهنگی الزم با ذکر تعداد ، وزن و ابعاد از قبل به ستاد برگزاری اعالم گردد "قبل حتما

ممنوع می  "ه در ایام آماده سازی سالنها و فضای باز، برگزاری نمایشگاه و خروج کاال کالورود خودروی سواری به داخل محوط .27

باشد و حمل وسائل می بایست توسط خودروهای حمل بار انجام گیرد و پس از تخلیه بار نسبت به خروج سریع خودرو به بیرون از 

 .ه خارج از محوطه نمایشگاه منتقل می گرددمحوطه نمایشگاه اقدام گردد، در غیر اینصورت خودرو با لیفتراک ب

شرکت کنندگان و پیمانکاران غرفه سازی می توانند در زمان آماده سازی و خروج کاال از پارکینگهای جنوبی و جنوب غربی -

 .نمایشگاه جهت پارک خودروهای خود استفاده نمایند

ام برگزاری نمایشگاه یک روز قبل از افتتاح و یک روز پس از اعتبار کارتهای پارکینگ صادره جهت شرکت کنندگان عالوه بر ای -

 .خاتمه نمایشگاه می باشد

برای استفاده یک خودرو می باشد و الزامیست شماره خودرو مورد نظر بر  "کارتهای پارکینگ صادره جهت شرکت کنندگان صرفا -

 .روی آن درج گردد

به تابلوهای برق الزم است پس از چیدمان غرفه ها هیچ گونه وسائل اضافی به دلیل لزوم سهولت دسترسی عوامل برق سالنها -.28

بدیهی است این فضاها قبل از افتتاح و در زمان برگزاری نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت . پشت دیواره ها قرار نگیرد

ننده و شرکت سهامی نمایشگاهها هیچ مسئولیتی در مشاهده موارد مذکور، وسائل به خارج از سالن انتقال داده خواهد و برگزار ک
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عالوه بر این در صورت وجود وسائل مربوط به غرفه ها در پشت دیواره های . قبال گم شدن احتمالی وسائل مذکور نخواهند داشت

 .غرفه و بروز هر گونه حادثه احتمالی کلیه خسارات و مسئولیتهای ناشی از آن بعهده غرفه دار متخلف می باشد

باید یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه توسط شرکت  ....... کلیه وسائل غیر قابل استفاده از قبیل نخاله و جعبه های خالی و -.22

 .کنندگان از محوطه نمایشگاه خارج گردد

یم نسبت به حمل کاالهای کاالهای سنگین و حج 43/43/0320از کلیه شرکت کنندگان تقاضا می گردد، در تاریخ - .34

حضور نماینده شرکت . به محوطه نمایشگاه اقدام نمایند.......( بجزکاالهای سبک وزن وگرانقیمت نظیر تلویزیون، ویدئو، کامپیوتر و )

در . از زمان ورود کاالها به سالن و نیز صبحها از زمان باز شدن درب سالن، تا زمان بسته شدن دربهای سالن در غرفه الزامی است

نماینده شرکت در زمان چیدن و جمع آوری غرفه ها در غرفه برگزار کننده مسئولیتی در قبال مفقود شدن  صورت عدم حضور

 .کاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت

ورود کاالها، تجهیزات و ماشین آالت به محوطه نمایشگاه پس از ساعات کار اداری ممنوع بوده و شرکت کنندگان باید در این -

 .تمهیدات الزم را در نظر داشته باشند خصوص از قبل

که مشمول منع تردد در ساعات روز می  ...شــــرکت کنندگانی که دارای کاالهای حجیم بوده و بار ایشان با کفی، تریلی و -

یشگاهها از باشند و یا از خارج از تهران نسبت به حمل کاالهای خود اقدام می نمایند نیز مشمول بند فوق بوده و شرکت سهامی نما

جلوگیری  "ورود خودروها و کاالی ایشان پس از ساعات اداری به محوطه نمایشگاه بدلیل رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی جدا

 .بعمل خواهد آورد، و برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت

خدمتتان تقدیم گردیده است و با آرزوی توفیق  "قبالدر خاتمه ضمن توصیه مطالعه مجدد و دقیق دفترچه اطالعات نمایشگاه که 

روز افزون برای کلیه شرکت کنندگان محترم خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه سوال به ستاد برگزاری مراجعه نموده یا با 

 .تلفنهای زیر تماس حاصل فرمائید

  :تلفنهای تماس ستاد برگزاری نمایشگاه

 88786624: بخش مالی  88240730/88240736: بخش اداری و ثبت نام 

را انتخاب نموده و از سیستم پیش ساخته برگزار کننده استفاده نمی  "خودســاز"از شرکت کنندگانی که هنگام ثبت نام گزینه 

ضمن مطالعه فضای باز از سازه و یا تزئینات ویژه استفاده نمایند، تقاضا می گردد / نمایند و یا در نظر دارند در داخل غرفه سالن 

که در )دقیق دفترچه اطالعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی ، جمع آوری و تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع

، جهت اطالع از مدارک الزم جهت اخذ مجوز ساخت و تزئین غرف و تاریخ (سایت اختصاصی نمایشگاه قابل دانلود کردن خواهد بود

 .عدی ضمیمه این اطالعیه مراجعه نمایندمراجعات به صفحات ب

 2400ضمیمه اطالعیه ستاد برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود 

 و فضای باز( خودساز)مربوط به کلیه شرکت کنندگان متقاضی گزینه بدون تجهیزات

 فضای باز/ و یا دارای تزئینات ویژه در داخل غرفه سالن 

 « 2400ایران آگروفود » در نمایشگاه 

هم دردفترچه اطالعات ثبت نام اعالم گردیده است، با توجه به تهیه و تدوین لیست تصویب شده پیمانکاران  "انطور که قبالهم -

شرکت سهامی نمایشگاهها، که در وبسایت اختصاصی  -مدیریت طراحی و غرفه آرائی –غرفه سازی توسط معاونت فنی، مهندسی 

فقط از میان شرکتها و  "قرار دارد، الزم است تا انتخاب پیمانکار غرفه سازی حتمانمایشگاه نیز در اختیار مشارکت کنندگان 

لیست تصویب شده پیمانکاران  "ستاد برگزاری از پذیرش شرکتها و افراد خارج  .مجموعه های مندرج در این لیست صورت پذیرد
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لذا خواهشمند است در خصوص انتخاب پیمانکار . بعنوان پیمانکار معذور خواهد بود "غرفه سازی توسط شرکت سهامی نمایشگاهها

 .غرفه سازی دقت الزم را بعمل آورند

 : لینک مستقیم مشاهده لیست شرکت سهامی نمایشگاهها پیمانکاران غرفه سازی مجاز

http://www.iranagrofoodfair.com/UserFiles/File/StandConstructors.IIEC.final.pdf 

را انتخاب نموده و از سیستم پیش ساخته برگزار کننده استفاده  "خودســاز"نگام ثبت نام گزینه شرکت کنندگانـــــی که ه -

فضای باز از سازه و یا تزئینات ویژه استفاده نمایند، موظفند طرحهای اجرائی / نمی نمایند و یا در نظر دارند در داخل غرفه سالن 

ود و بــا مشخصات زیر و به همــــــراه کلیه مدارک الزم فقط در روزهای پیمانکار غرفه سازی منتخب خـــ/خود را توسط مسئول

بعدازظهر جهت اخذ تائید و مجوز  0صبح لغایت  04از ساعت  0320اردیبهشت ماه  20و پنجشنبه  23، چهارشنبه 22سه شنبه

 .به ستاد برگزاری ارائه نمایند "نهائی غرفه سازی حضورا

 08چه اطالعات ثبت نام اعالم گردیده است، شرکت کنندگانی که متراژ غرفه آنان کمتر ازهم دردفتر "همانطور که قبال *

مترمربــع می باشد مجاز به ساخت غرفه بصورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز نمودن سردرب غرفه، کف سازی یا 

 .و استفاده از سیستم پیش ساخته نمایشگاه می باشند "فرم ثبت نام 0بند"نبوده و ملزم به انتخاب .... تغییر کف غرفه و 

پیمانکار غرفه سازی و شرکت کننده متعهد می گردند در ساخت غرفه شرکت مقررات ملی ساختمان ایران ، استانداردهای بین *

لعملهای مدیریت ایران بویژه دستورا. ا.المللی ، ضوابط فنی و اصول ایمنی ، مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج

طراحی و غرفه آرایی را رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر 

 .غرفه سازی را بر عهده بگیرند

ری و رعایت شرکت پیمانکار غرفه سازی و مهندس ناظر ایشان ملزم به پاسخگوئی و همکاری کامل با مهندسین ناظر ستاد برگزا*

تذکرات ایشان در تمام طول مدت مراحل ساخت و ساز، برگزاری نمایشگاه و دوران جمع آوری و تخلیه می باشند و حضور مستمر 

 .مهندس ناظر پیمانکار غرفه سازی منتخب در هنگام ساخت وساز در محل غرفه الزامی است

گزاری ستاد برگزاری مجاز به متوقف نمودن کار اجرائی و در صورت عدم همکاری و رعایت تذکرات مهندسین ناظر ستاد بر*

ضمن اینکه مراتب جهت  .تعطیل کار پیمانکار غرفه سازی می باشد و مسئولیت و عواقب آن بعهده پیمانکار غرفه سازی می باشد

 .اهها اعالم خوهد گردیداقدامات قاتونی بعدی بالفاصله توسط ستاد برگزاری به مدیریت طراحی وغرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگ

 : مدارک الزم جهت اخذ مجوز نهائی غرفه سازی یا تزئین ویژه

با قید نام شرکت پیمانکار غرفه سازی و مهندس  "شرکت کننده "معرفی نامه کتبی پیمانکار غرفه سازی از سوی شرکت  -0

ی و مدیر مسئول شرکت پیمانکار غرفه سازی در ذکر تلفن تماس و تلفن همراه مهندس پیمانکار غرفه ساز)پیمانکار غرفه سازی 

لیست تصویب شده پیمانکاران غرفه سازی توسط شرکت  "الزم است تا پیمانکار غرفه سازی منتخب از .( معرفی نامه الزامی است

زم به استفاده در غیر اینصورت ستاد برگزاری از پذیرش طرح های اجرائی معذور بوده و شرکت کننده مل. باشد "سهامی نمایشگاهها

 .از سیستم پیش ساخته برگزار کننده و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود

، نما، 044/0با مقیاس  –شامل پالن )هرکدام سه نسخه رنگی  A0یا  A3 نقشه های اجرایی اندازه گذاری شده در قطع -2

 اختبا قید حداکثر ارتفاع و مواد مصرفی جهت س( پرسپکتیو و نقشه جزئیات فنی

 -نام و مشخصات طراح و شرکت پیمانکار غرفه سازی -"شرکت کننده"نام شرکت  -عنوان نمایشگاه: قید شناسنامه طرح شامل *

 .تاریخ طراحی در نقشه ها الزامی است

 بی نام –بیمه نامه مسئولیت مدنی توسط پیمانکار غرفه سازی برای حداقل چهار نفر  -3



 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

117 
 

جهت تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه ( انکی در وجه شرکت پاالر سامانهفقط بصورت چک ب)سپرده نقدی  -0

 ( تخلیه به موقع –عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع  -پایان بموقع غرفه سازی  -عدم تغییر در طرحهای تائید شده )سازی 

بر اساس جداول )یز تخلفات و خسارتهای احتمالی لزم به توضیح است که چک بانکی سپرده بصورت امانی تا هنگام اعالم ر *

ایران و بخش فنی ستاد نزد .ا.از ســوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج( تعیین خسارات تخلف از قوانین ودستورالعملها

 .مسترد خواهد شد "برگزارکننده محفوظ خواهد بود، در صورت عدم بروز تخلف و خسارت چک عینا

 .نقدی توسط برگزارکننده تعیین می گرددمبلغ سپرده  *

بنا به نوع )پیمانکار غرفه سازی مبلغ مربوطه / در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورتجلسه و اعالم به مشارکت کننده *

  .از سپرده کسر و مابقی استرداد خواهد شد  (خسارت یا تخلف، بخشی یا کل مبلغ

در صورتیکه در طراحی غرفه احداث طبقه دوم پیش بینی )ثبت نام  0فرم  – 2د چک هزینه متراژ طبقه دوم بر اساس بن -0

 (.گردیده است

شرکت کنندگان بخش ارزی نمایشگاه ملزم به ارائه تائیدیه برگزارکننده بخش خارجی در خصوص پرداخت متراژ طبقه دوم می  *

 .باشند

 که در زمان مقتضی در سایت اختصاصی نمایشگاه)تاد برگزاری دستورالعمل ها و فرمهای جدید تعهد غرفه سازی مربوط به س -6

www.iranagrofoodfair.com و همه .( قرار می گیرد و قابل دانلود کردن بوده و یا باید از ستاد برگزاری تهیه گردد

 .صفحات باید توسط شرکت و مهندس پیمانکار غرفه سازی مهر و امضاء گردد

مربوط به شرکت سهامی نمایشگاهها، که بر اساس قوانین جدید تهیه و تدوین  - ه طرح غرفهفرم های تعهد نامه و تائیدی -7

و باید توسط شرکت و مهندس پیمانکار  -گردیده و هر پیمانکار غرفه سازی بنا به شرائط خود باید آن را تهیه، تکمیل و ارائه نماید 

این فرم ها نیز در زمان مقتضی در سایت اختصاصی نمایشگاه . )گردد مهر و امضاء( دارای پروانه نظام مهندسی معتبر)غرفه سازی 

 (.قرار می گیرد و قابل دانلود کردن بوده و یا باید از ستاد برگزاری تهیه گردد

ارائه کپی پروانه نظام مهندسی معتبر مهندس پیمانکار غرفه سازی و همچنین گواهی رتبه و تائید فعالیت شرکت پیمانکار غرفه  *

 .ی مجاز جهت اخذ مجوز ساخت غرفه الزامی استساز

  (در صورت عدم پرداخت اولیه توسط شرکت کننده)مبلغ علی الحساب برق زمان غرفه سازی و سایر هزینه های مرتبط  -8

 :یادآور می گردد

و مجوز نهائی غرفه طرحهای اجرائی فقط در تاریخهای یاد شده توسط مهندسین ناظر ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته  *

در صورت عدم مراجعه پیمانکار غرفه سازی در روزهای یاد شده شرکت کننده و . سازی توسط ستاد برگزاری صادر خواهد شد

پیمانکار غرفه سازی منتخب ملزم به پرداخت جریمه دیر کرد خواهند بود ضمن اینکه ستاد برگزاری مجاز خواهد بود تا غرفه 

خته تجهیز نماید و شرکت کننده عالوه بر جریمه دیرکرد ملزم به پرداخت هزینه مابه التفاوت خودساز شرکت را بصورت پیش سا

 .به پیش ساخته نیز خواهد بود

در صورت عدم ارائه هرکدام از بندهای مدارک الزم جهت اخذ مجوز نهائی ساخت، تائید طرح و صدور مجوز نهائی توسط ستاد  *

  .خواهد گرفتبرگزاری به هیچ وجه صورت ن

ورود وسایل و تجهیزات غرفه سازی فقط با طی مراحل اداری ذکرشده و با ارائه مجوز ساخت اخذ شده که امضاء نهائی آن  *

پیمانکاران غرفه . توسط مهندسین ناظر ستاد برگزاری و برگزار کننده صورت می گیرد به داخل محوطه نمایشگاه ممکن خواهد بود

ناظر موظفند برای هر غرفه پس از ارائه مدارک الزم و طی مراحل اداری ، مجوز جداگانه دریافت نمایند  سازی منتخب و مهندسین
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بدیهی است کلیه مسئولیت و خسارات ناشی از این امر بعهده شرکت . در غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواهد آمد 

 .پیمانکار غرفه سازی می باشد/ کننده 

ناظر و پیمانکار غرفه سازی منتخب شرکت متعهد می گردند در ساخت غرفه شرکت مقررات ملی ساختمان ایران، مهندس  *

ایران بویژه . ا.استانداردهای بین المللی ، ضوابط فنی و اصول ایمنی ، مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج

وده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از دستورالعملهای مدیریت طراحی و غرفه آرایی را رعایت نم

 .عدم اجرای صحیح در امر غرفه سازی را بر عهده می گیرد

 24لغایت  8:34ایران، ساعات کــار جهت غرفه سازی از .ا.با توجه به مقررات جاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج *

لذا از شــرکت کنندگانی که راساٌ . بعداز ظهر پلمپ خواهد گردید 0درب سالنها از ساعت  40/43/0320می باشد و درروز دوشنبه 

غرفه سازی یا تزئین غرفه می نمایند، تقاضــــا می گردد، با توجه به تاریخ تحویل سالنها و ساعات یاد شده برنامه ریزی نموده و از 

  . گیرندقبل تمهیدات الزم را در خصوص برنامه زمانبدی در نظر 

ستاد برگزاری در وبسایت نمایشگاه و طی پیامک ارسالی به مشارکت کنندگان محترم  04نیز در اطالعیه شماره  "چنانچه قبال *

از سوی شرکت سهامی  2-00و  0-00در دو طبقه سالن خلیج فارس اعالم گردیده است، با توجه به تحویل دیرتر سالنهای 

ودساز مستقر در این سالنها تقاضا می گردد تا از پیمانکار غرفه سازی منتخب خود تعهدات الزم نمایشگاهها، از شرکت کنندگان خ

خرداد اخذ نمایند و تمهیدات الزم را جهت آماده سازی  0و  3را جهت الزام به مونتاژ، برپائی و آماده سازی غرفه فقط در روزهای 

 .سیستم پیش ساخته توصیه می گردد در غیر اینصورت استفاده از. بموقع غرفه در نظر گیرند

امکان تمدید ساعات کار در روزهای آماده سازی سالنها و محوطه از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها به هیچ وجه وجود ندارد، و  *

در صورت عقب بودن کار پیمانکار غرفه سازی شرکت سهامی نمایشگاهها و برگزارکننده هیچ مسئولیتی را خصوص تمدید ساعات 

 .عهده نخواهد داشتب

نسبت به ارائه مفاد این اطالعیه و دفترچه اطالعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی ، جمع آوری  "خواهشمند است حتما

مسئول غرفه سازی اقدام نموده و از ایشان در قبال اجرای صحیح مفاد / و تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع ، به پیمانکار

  .العمل و تعهد غرفه سازی، جمع آوری، تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هرنوع تعهدات الزم را اخذ فرمائیددستور

شرکت کنندگان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص دستورالعملهای غرفه سازی با ستاد برگزاری تماس 

  .حاصل فرمایند

Post/ir.foodpress.www://http 
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 صنایع غذایی

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11دو شنبه 

 یارانه نان را به طبقه محروم جامعه برسانید نه متمولین : حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران

از سوی دیگر در ذهن داشته . و مصرف بهینه شودامروز همه ما می دانیم که هدف اصلی این است که شیوه تولید  <مواد غذایی

باشید که دولت خود را مکلف می داند که یارانه را به صورت منطقی میان محرومان توزیع کند و هم اینکه در مقابل ایجاد فضای 

 .رانتی مانعی ایجاد کند

 برنامه ای برای آن ندارند و گروهی از البته عده ای از مسئوالن معتقدند فعال. حذف یارانه نان مدتی است که مطرح می شود

چرا که حداقل با حذف این یارانه، تکلیف همه نانوایی ها . کارشناسان و فعاالن این بخش هم می گویند حذف یارانه نان بهتر است

تولید بهتر و با مشخص می شود و از طرف دیگر، هم کیفیت باالتر می رود و هم می توان پول این یارانه را خرج زیرساخت ها برای 

در مورد بحث حذف یارانه نان، با حامد واحدی، خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران و نماینده بخش . کیفیت تر نان کرد

 .کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی درگفت و گوی کوتاه با خبرآنالین به بحث در مورد یارانه نان پرداخته است

 می تواند کمکی به ماجرای کیفیت نان کند؟به نظر شما، حذف یارانه نان، 

بنابراین وقتی دولت ها و یا دستگاه های . نان غذای غالب مردم است. توجه داشته باشید که موضوع نان بسیار حساس است

. سیاست گذار تصمیم دارند، در مورد آن صحبت کنند می دانند که در واقع موضوع بسیار بسیار حساسی را پیش روی دارند

ابراین ما هم به عنوان بدنه تولیدی کشور وقتی در مورد این موضوع صحبت می کنیم، قصد نداریم که بگویم مثال فشار بیشتری بن

به هرحال اولین پیامد حذف یارانه نان این است که حداقل . به مردم وارد شود یا اینکه بخشی از جامعه دچار بحران غذایی شوند

زمانی که قیمت نان با یارانه ای که دولت پرداخت می کند و مردم نمی . ت آن مشخص می شودتکلیف همه مردم در برابر قیم

به این ترتیب، هم نانوانان . دانند اصال به کجا می رود، واقعی شود، هم دور ریز نان کمتر می شود و هم کیفیت آن باال می رود

می دانید که یکی از مشکالت همیشگی ما . را بیشتر می داند تولید بهتری می کند و هم مصرف کننده، قدر نانی که خریده است

بنابراین امروز دو مشکل داریم اوال . در مورد نان این بوده که میزان دور ریز آن از استاندارهای تعیین شده بسیار باالتر بوده است

آن باید فضای توزیع یارانه را مشخص  اینکه الگوی مصرفی مردم باید تغییر کند و دوما اینکه با سیاست گذاری درست در مورد

به هرجهت یکی از اصلی ترین اهداف اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها این بود که شیوه تولید در تمام حوزه ها اصالح . کنیم

ی مثال کارخانه هایی که مصرف سوخت باالیی داشتند، طی سال های گذشته تالش کرده اند که شیوه مصرفشان را منطق. شود

در مورد نان هم همین بحث مطرح است ولی با توجه به اینکه موضوع نان به صورت مستقیم با غذای مردم مربوط است، به . کنند

از . اما امروز همه ما می دانیم که هدف اصلی این است که شیوه تولید و مصرف بهینه شود. طور حتم حساسیت ها بیشتر می شود

ه دولت خود را مکلف می داند که یارانه را به صورت منطقی میان محرومان توزیع کند و هم سوی دیگر در ذهن داشته باشید ک

 .اینکه در مقابل ایجاد فضای رانتی مانعی ایجاد کند

برهمین اساس اگر به طور مثال یارانه نان به شکل منطقی پرداخت شود که واقعا نیازمندان از آن بهره مند شوند، اتفاق بزرگی رخ 

شما . در حال حاضر ما به شکل فراگیر یارانه نان به صورت آرد یارانه ای می دهیم. یک مثال ساده برای شما می زنم. تداده اس

تصور کنید که مردم حاشیه نشین مناطق فقیر به همان میزان یارانه نان می گیرند که دهک های برخودار از آن بهره مند می 

ه دولت یارانه نان را به مردم فقیر برساند و حتی اگر نیاز است، میزان آن را بیشتر ما به عنوان بخش خصوصی می گویم ک. شوند

این همان بحثی است . هم بکند ولی منابع پرداخت این یارانه را باید از بخشی تامین کنند که اصال نیازی به این یارانه نان ندارند

اما . مختلف رنگ سیاسی و غیراقتصادی به خود گرفته است که متاسفانه طی سال های گذشته بارها مطرح شده و به شکل های
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 .حاال زمان تصمیم منطقی رسیده است

 حذف یارانه نان، به اقدامات هماهنگ دیگری هم نیاز دارد؟

ود در حال حاضر، مقدار تولیدی هر نانوایی محد. مسلما حذف یارانه نان، نمی تواند به تنهایی عاملی برای افزایش کیفیت باشد. بله

اما اگر نانوا بتواند میزان . به عبارتی هر نانوا در ماه می تواند مقدار مشخص تولید داشته باشد و حق افزایش آن را ندارد. است

در حال حاضر هم . تولیدش را با هزینه فایده کارش برابر کند، مسلما می تواند عملکرد بهتری در تولید و کیفیت نانش داشته باشد

وایی های آزاد پز با اینکه، نان گران تر می فروشند، اما به دلیل کیفیت بهترشان، مشتری همیشگی خودشان را مشخص است که نان

اما خوب . شما کاالی با کیفیت تولید کنید و مشتری هم برایش پیدا می کنید. اصال این یک منطق نهادینه اقتصادی است. دارند

آنها نان را به عنوان غذایشان می . که نمی توان با این منطق امیدوار یا مجاب کردیک نگاه هم این است که طبقه محروم جامعه را 

 .پاسخ ما این است که دولت با یک روش منطقی، یارانه را به همان هایی برساند که به آن نیاز دارند. خواهند

 با آزاد شدن قیمت نان و حذف یارانه آن، این پول باید در کجا هزینه شود؟

البته بحث مهم تر این است که این یارانه ها، . ف یارانه نان، نحوه هزینه کردن این پول در جایی مفید و کارآمد استبحث مهم حذ

از طرفی چون نان به امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد، تصمیم گیری درباره آن . باید در حوزه های منطقی تری هزینه شود

بنابراین، اگر دولت می خواهد یارانه نان را حذف کند، باید از قبل برای هزینه کردن  .از حساسیت بیشتری هم برخوردار است

به عبارتی اگر یارانه نقدی را از مردم می گیرد، باید آن را در . درست تر و منطقی تر آن، فکر و برنامه کارشناسی داشته باشد

 .هم مشخص باشدزیرساخت های تولید همین محصول هزینه کند تا نتیجه این عملکرد 

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 عسل

 آیانا 1131اردیبهشت  28, سه شنبه

 های قاتل زنبورهای عسل  کش برای آفت  های تازه اعمال محدودیت
های قاتل زنبورهای عسل اعمال  کش ی برای استفاده از آفتا های تازه محدودیت( EPA)آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا 

 . کرده است

های  کش ، این آژانس سرانجام اقداماتی انجام داده که به محدود کردن استفاده از آفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .خطرناک برای این حشرات مفید منجر خواهد شد

. افشان دارند ها و سموم دفع آفات تاثیر جدی در کاهش جمعیت حشرات گرده کش ین آفتفعاالن محیط زیست تاکید دارند که ا

کارشناسان معتقدند که اقدام اخیر آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا هنوز برای حفظ جمعیت زنبورهای عسل و مراقبت از 

 .زمینه ارائه و اجرا کند های بیشتری در این پذیر کافی نیست و این آژانس باید برنامه این گونه آسیب

به گزارش شبکه اخبار محیط زیست، کارشناسان تاکید دارند در حالی که سایر عوامل نظیر بیماری و کاهش زیستگاه در کاهش 

ها حتی در دوز پایین برای این حشرات مضرند  کش جمعیت حشرات گرده افشان نقش دارند، اما ترکیبات شیمیایی موجود در آفت

در برخی موارد نیز دوز استفاده از این ترکیبات شیمیایی به قدری زیاد . کنند های دیگر می مستعد ابتال به بیماری و آسیبو آنها را 

 .شود ها می افشان است که به طور مستقیم موجب مرگ زنبورها و گرده

یا « نئونیکوتینوئیدها»موسوم به ها  کش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا برای مقابله با این خطرات مصرف گروهی از آفت

وحش دارند  های حیات ها و سایر گونه ها، پرنده را محدود خواهد کرد چراکه این ترکیبات تاثیر سوء روی زنبورها، پروانه« ها نئونیک»

 .و در کاهش کلی جمعیت آنها تاثیرگذارند

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://ttph22363-0html. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22363-1.html
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 علوفه

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  3چهار شنبه 

 تولید یک میلیون تن در برنامه/ شود یک بیستم نیاز کشور به کنجاله سویا در داخل تأمین می

هزار تن و  034تولید فعلی کنجاله سویا در کشور حدود : گفت جهاد کشاورزیهای روغنی وزارت  مدیرکل پنبه و دانه <کشاورزی

 .میلیون تن است 2.0نیاز به آن بیش از 

عمدتا برای خوراک طیور به کار کنجاله سویا  :وزارت جهادکشاورزی گفت های روغنی دانهمسعود وجدانی فرد مدیرکل پنبه و 

شود، بنابراین برای توسعه کشت  رود و از آنجا که گیاه سویا پتانسیل کشت پاییزه و زمستانه ندارد، فقط بصورت بهاره کشت می می

 .ریزی مدونی باید انجام شود آن برنامه

هزار هکتار و  304هزار هکتار در سنوات اخیر به  84ین شده کشت زراعت سویا از حدود در طرح اقتصاد مقاومتی تدو: وی افزود

های مربوط به شکل  هزار تن به حدود یک میلیون تن خواهد رسید که در صورت تأمین الزامات فعالیت 074تولید از حدود 

 .شود ز در داخل کشور فراهم میتری عملیاتی شده و امیدواری برای تأمین بخش بیشتری از کنجاله مورد نیا جدی

هزار تن و نیاز به آن بیش  034تولید فعلی کنجاله سویا در کشور حدود : های روغنی وزارت جهاد بیان داشت مدیرکل پنبه و دانه

 .میلیون تن است 2.0از 

اقلیم : عنوان کرد و گفت وجدانی فرد کشورهای مطرح در تولید سویا و کنحاله سویا را برزیل، آرژانتین، آمریکا و هندوستان

مناسب، آب در دسترس در زمان کشت و امکان توسعه کشت به شکل چندین میلیون هکتاری، عمده دلیل توسعه کشت و تولید 

 .فراوان سویا در این کشورهاست

را در بین کاالهای میلیون دالر کنجاله سویا این محصول رتبه پنجم  232براساس این گزارش سال گذشته با واردات یک میلیارد و 

 .وارداتی به خود اختصاص داده است

.Post/ir.foodpress.www://http 
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 گل و گیاهان صنعتی

 - 31/22/11فارس

 توسعه کشت گیاهان دارویی /هزار هکتار منابع طبیعی استان تهران 91کشت گیاهان دارویی در 
هزار هکتار منابع  91مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اعالم این خبر که کشت گیاهان دارویی در 

 .توسعه این کشت ادامه دارد: طبیعی استان تهران انجام شده است، گفت

در مورد  خبرگزاری فارسادی وگو با خبرنگار اقتص نژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در گفت غالمعباس عبدی

به منظور توسعه روستایی در منطقه فیروزکوه طرحی تحت عنوان مشارکت مردم و : کشت گیاهان دارویی در سطح استان، گفت

های منابع طبیعی و مراتع  ز عرصههزار هکتار ا 04جوامع محلی زنان روستایی برای کشت گیاهان دارویی به اجرا درآمد که طی آن 

 .های مختلفی از گیاهان در اختیار مردم قرار گرفت برای کشت گونه

هایی مثل آویشن، بابونه، باریجه و همچنین گل محمدی کشت شد که به طور متوسط ساالنه حدود  در این اراضی گونه: وی افزود

 .شود هزار لیتر عرقیات از این گیاهان تولید می 024

گذرد و عالوه بر این تعداد برای  سال می 3.0نفر آغاز شد حدود  30از آغاز این طرح که با مشارکت حدود : نژاد تصریح کرد یعبد

 .زایی شده است ل نفر هم اشتغا 034

استان  در صددیم تا کشت گیاهان دارویی را به سایر مراتع واقع در: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اظهار داشت

 .تهران که پتانسیل تولید گیاهان دارویی را دارند، تعمیم دهیم

مزیت کشت گیاهان دارویی به جای علوفه : داران مزایای زیادی دارد، تصریح کرد  وی با بیان اینکه کشت گیاهان دارویی برای مرتع

توانند اقدام به خرید  که با بخشی از درآمدشان میکنند  برداران این است که با این اقدام این افرادی درآمدی کسب می برای بهره

 .انداز و یا صرف امور دیگر کنند کنند و بخش دیگری را نیز پس  علوفه برای دام

 .شود کشت گیاهان دارویی در مراتع باعث پایداری و حفظ خاک می: نژاد بیان داشت عبدی

ماه  04هزار هکتار عرصه بیابانی دارد که غالبا  044ن استان افزون بر ای: نژاد با اشاره به مناطق بیابانی تهران اظهار داشت عبدی

 .توان از انرژی خورشیدی آن هم استفاده کرد سازی جوامع محلی می سال فاقد بارندگی است، بنابراین با توانمند

ا برخورداری از انرژی طرح مسئله برای برخورداری از انرژی خورشید عنوان شده و به دنبال مشارکت هستیم، ام: وی افزود

های نو عرصه برای این فعالیت در تهران فراهم  خورشیدی نیازمند توان مالی است، بنابراین تالش داریم تا با کمک سازمان انرژی

 .شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http20344002603204 
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 گندم

 آیانا 1131اردیبهشت  12, پنجشنبه

 کشت تریتیکاله، الگوی مناسب جایگزین گندم معرفی شد 

ای است که برای تولید حیاتی است و برخی محصوالت چون ذرت، نیاز به آب زیادی دارند که در این راستا  آب مقوله

نیاز دام، می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب گندم در الگوی برای کشت تریتیکاله به منظور تامین علوفه مورد 

 . کشت مطرح شود و سطح آن به سرعت افزایش خواهد یافت

تریتیکاله محصولی موفق از تالقی گندم و چاودار : مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعالم این مطلب افزود

لوب چاودار از جمله رشد سریع و قابلیت تولید در اراضی فقیر و کم بازده است و از طرف است که از طرفی واجد خصوصیات مط

 .دیگر دارای خصوصیات برتر کیفی و زراعی گندم است

تریتیکاله گیاهی زراعی متعلق به غالت است که به علت داشتن ظرفیت باالی تولید و تغذیه در تامین بخشی از : احمد دهقان افزود

 .ای کشور می تواند نقش مهمی ایفاء نمایدنیاز علوفه 

ماده خشک )مقاومت به شوری، کاهش مصرف آب نسبت به گندم، عملکرد باالتر نسبت به جو و حتی گندم : وی تصریح کرد

، کشت در زمین های سنگالخی و با حاصل خیزی کم و همچنین سازگاری به دامنه وسیعی از اقلیم (تریتیکاله دو برابر جو است 

 .م از سرد وگرم از مزایای کشت تریتیکاله استاع

قوه : دهقان با بیان اینکه تریتیکاله ازقدرت رقابت اکولوژیکی بیشتر با علف های هرز به دلیل رشد سریع تر برخوردار است، افزود

یگر مزایای این نوع کشت نامیه بیشتر و قدرت استقرار بهتر و امکان استفاده دو منظوره به صورت مصرف دانه ای و علوفه ای از د

 .است

مدیر زراعت این استان که هم اکنون میزبان هیات دولت به ویژه وزیر جهاد کشاورزی است، با اشاره به اینکه این محصول سازگاری 

با وجود آنکه سطح زیر کشت آن در استان روند صعودی : بسیار خوبی درجهت کشت در اقلیم های مختلف استان را دارد، گفت

رسیده است و همچنین با توجه به اینکه عمده کشت  23- 22هکتار در  0044به  22-20هکتار در سال  0044ته و از داش

 .تفاوت، فاحشی دارد( میلیون هکتار 0/2بیش از )تریتیکاله درکشور مربوط به استان فارس است، ولی با سطح زیر کشت جهانی آن 

مت خرید تضمینی برای این محصول و مبهم بودن قیمت فروش آن برای کشاورزان و به دلیل عدم اعالم قی 23در سال : وی افزود

 .هکتار رسیده است 2844مشکالتی که کشاورزان برای فروش آن داشتند، سطح زیر کشت این محصول کاهش یافت و به سطح 

ه های آن وتعیین متولی خرید، در صورت حمایت دولت و اعالم قیمت تضمینی مناسب با توجه به هزین: دهقان خاطر نشان کرد

 .این محصول می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب گندم در الگوی کشت مطرح شود وسطح آن به سرعت افزایش خواهد یافت

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22383-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22383-1.html
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دمگن  

 آیانا 1131اردیبهشت  23, چهارشنبه

 درخواست تسریع در تخصیص اعتبار گندم از سوی معاون حجتی 

های  ماه به چرخه خرید گندم تضمینی، ضرورت دارد دستگاه های کشور در اواسط اردیبهشت با ورود سایر استان

 . گیری کنند تصمیم تر نسبت به تأمین آن شده هرچه سریع بینی ربط، در تخصیص اعتبارات پیش ذی

از ابتدای فصل برداشت گندم در : ، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعالم این مطلب گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هزار تن گندم از کشاورزان در هشت استان کشور خریداری شده است 044ماه سال جاری تاکنون مقدار بیش از  فروردین 00

هزار تن گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شده  320اشاره به اینکه سال گذشته در همین مقطع زمانی  علی قنبری با

 .هزار تن نسبت به سال قبل رشد یافته است 70مقدار خرید سال جاری : بود، افزود

: ها است، خاطرنشان کرد رخی استاندلیل برداشت زودهنگام گندم در ب وی با رد این مطلب که افزایش میزان خرید سال جاری به

استان کشور وارد عملیات خرید تضمینی شده بودند؛ این در حالی است که در سال جاری تاکنون هشت  2تا این تاریخ  23در سال 

 .دهند استان خرید را انجام می

نی، اعالم به موقع آنکه منجر به ترین عوامل رشد میزان خرید گندم در سال جاری را تعیین قیمت مناسب خرید تضمی قنبری مهم

ها و اقدامات اساسی دولت و وزارت جهاد کشاورزی در  تشویق کشاورزان به افزایش سطح زیر کشت گندم در کشور شده و حمایت

 .وری بیشتر در بخش کاشت و تولید گندم، برشمرد زراعی و بهره زمینه به

مرکز در سال جاری را که باعث رفاه حال  078مرکز در سال گذشته به  044مراکز خرید از  044وی افزایش تعداد مرکز خرید از 

هایشان شده است، از دیگر عوامل مؤثر در ترغیب و تشویق گندمکاران به تحویل گندم تولیدی به  کشاورزان در جریان تحویل گندم

 .مراکز خرید دولتی عنوان کرد

 تاندرصد خرید گندم در استان های فارس، کرمان و خوزس 11

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر هشت استان ایالم، خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، 

بیشترین میزان خرید مربوط به : اند، ادامه داد فارس، هرمزگان، کرمان و کرمانشاه وارد عملیات خرید تضمینی گندم شده

درصد  24هزار تن است که این سه استان در مجموع  34هزار تن و کرمان با  07تن، فارس با هزار  224های خوزستان با  استان

 .اند کل خرید را انجام داده

روز به حساب کشاورزان واریز  های تحویلی تاکنون به بهای گندم: روز وجوه کشاورزان اظهار داشت قنبری ضمن تأکید بر پرداخت به

 064هزار میلیارد تومانی که تاکنون  بانک کشاورزی و مساعدت این بانک در تخصیص اعتبار یکشده که این اقدام نتیجه همکاری 

 .باشد میلیارد تومان آن تأمین و به کشاورزان پرداخت شده است، می

اعتبارات  هزار میلیارد تومان میلیارد تومان اعتبار الزم جهت خرید تضمینی گندم و مبلغ پنج 044هزار و  2وی با اشاره به حداقل 

موقع اعتبارات الزم را شرط اصلی تحقق بهینه خرید تضمینی گندم و  شده در بودجه سال جاری، تأمین و تخصیص به بینی پیش

ریزی با این شرکت درباره تأمین اعتبار  جلب رضایت کشاورزان دانست و از حسن همکاری و تعامل مثبت سازمان مدیریت و برنامه

 .و سال جاری قدردانی کردخرید گنم در سال گذشته 

ماه به روزهای اوج خرید نزدیک  ها به جمع خریداران گندم در کشور، از اواسط اردیبهشت با ورود سایر استان: قنبری تأکید کرد

 ./شده را با شتاب بیشتری انجام دهند بینی ربط، تخصیص اعتبارات پیش های ذی شویم؛ لذا ضرورت دارد دستگاه می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22377-0.html 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 گوشت قرمز
 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  8سه شنبه 

 رویه دام سبک نگرانی از خروج بی/ شود گوشت گوساله ارزان می

این موضوع بازار : از کشور ابراز نگرانی کرد و گفت دام سبکرویه  رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از خروج بی <مواد غذایی

 .کند داخلی را دچار مشکل می

حتی اگر با این خروج احتماال مجوز ندارد و : اصغر ملکی با اشاره به خروج دام سبک از کشور در استان کردستان، اظهارداشت علی

 .شود، در آینده ما را دچار مشکل خواهد کرد مجوز هم انجام می

گوسفندی را تحت  قیمت گوشتاین مساله : وی با بیان اینکه هم اکنون حمل دام از کردستان به تهران کاهش یافته است، افزود

 .دهد تاثیر قرار می

هزار  28تومان تا  044هزار و  27دار بین  ملکی با اشاره به اینکه درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه

 .هزار تومان است 32تا  30قیمت این نوع گوشت تحویل به مصرف کننده بین : تومان است، گفت

تنها مشکل ما خروج : با بیان اینکه برای روزهای آینده معضلی وجود ندارد و اصوال نباید کمبودی وجود داشته باشد، اضافه کردوی 

رویه باشد یا خروج غیرمجاز صورت  دام سبک از کشور است و باید کارشناسی شده در این زمینه عمل شود اگر صدور مجوز بی

 .گیرد و مشکل ایجاد شود ر میبگیرد بازار داخلی تحت تاثیر قرا

جوان رئیس اتحادیه گوشت گاوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت گوشت گوساله در بازار تغییری  همچنین علی خندان روی

 .هزار تومان است 34در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشت گوساله به صورت مخلوط برای مصرف کننده : نداشته است، گفت

احتمال کاهش قیمت این نوع گوشت در : به اینکه قیمت گوشت گوساله در روزهای آتی افزایش نخواهد یافت، افزود وی با اشاره

 .شود خردادماه وجود دارد چراکه دام فراوان و هوا گرم است و خرید مردم کم می

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D8%A8%DA%A9
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Post
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 ماشین آالت
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 متفرقه

 - 31/22/23فارس

 خودکفایی مزخرف است یا مدیریت برخی افراد؟/ میلیون نفر با بارندگی موجود 911توان تولید غذای 
در حالی که تأکید مقامات ارشد کشور بر سیاست خودکفایی به ویژه در تولید غذا و کشاورزی است اما بعضی از 

 .نوازند های مشاوره در دولت گرفتند مرتب بر بوق مخالف خودکفایی می تمدیران سابق که اخیراً هم سِم

، یکی از شعارهای اصلی انقالب اسالمی که از همان ابتدا توسط مردم انقالبی سر داده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

استقالل، آزادی، جمهوری »ی و حتی در زمان مقام معظم رهبری نیز بر آن تکیه شده شعار شد و در زمان بنیانگذار انقالب اسالم

 78است که یکی از مصادیق استقالل، خودکفایی در تولید غذای مردم است که گندم در حال حاضر، قوت غالب جامعه « اسالمی

 .آید میلیونی ایران اسالمی به شمار می

تواند  ای داشتند که کشوری که نتواند غذای خود را تأمین کند، نمی ، اشاره 07ایران در بهمن  پیش از ورود به( ره)امام خمینی 

استقالل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز داشته باشد، بر این اساس کشاورزان مسلمان ایرانی به فرمان امام، به سمت تولید گندم 

فرمایی امام در زمان برداشت محصول در یک  د و پس از تشریفرفتند و چنان کاشته شد که کسی برای جمع کردن گندم نبو

آوری محصول گندم کشاورزان روستایی به کمک بشتابند که این دستور  حرکت جهادی دستور دادند مردم شهرنشین برای جمع

 .ای برای تشکیل نهاد انقالبی جهاد سازندگی شد پایه

آموزان، دانشجویان و سایر اقشار  مه جمعه مساجد تهران و حتی مردم عادی، دانشبر این اساس از استاد دانشگاه گرفته تا جامعه ائ

آوری کردند و خودکفایی گندم در یک جهاد  به صورت داوطلبانه و رایگان به کمک کشاورزان روستایی شتافته و گندم آنها را جمع

ی تفکری در اقتصاد کشور حاصل شد که اکثر عمومی به واقعیت پیوست، اما بعد از آن و به ویژه پس از پایان جنگ تحمیل

خواستند در ایران پیاده کنند، اما در عمل نتوانستند و تفکر آنها به  کرده غرب همان تفکر غربی را می التحصیالن تحصیل فارغ

 .شکست منجر شد

اد فانتزی، انتزاعی و فضای ذهنی المللی روی دهد و در یک اقتص های این افراد باید تقسیم کار عمودی در سطح بین بر اساس آموزه

 .شود که هر کشور دنبال تولید کاالیی برود که در آن مزیت نسبی دارد و وارد تولید کاالهای دیگر نشود گفته می

بر اساس این تفکر، کشور جمهوری اسالمی ایران که از نظر جغرافیایی در یک محیط خشک و نیمه خشک قرار دارد و بخش اعظم 

ز مرکز به سمت جنوب در کنار خط استوا قرار دارد، به خاطر نداشتن مزیت نسبی در تولید گندم و محصوالت دیگر آن به ویژه ا

مانند جو و ذرت نباید مبادرت به تولید این محصوالت شود و همه اینها را از خارج وارد کند و به جای آن باید به فعالیت باغداری 

 .بپردازد

دهد، میانگین برخورداری هر کشاورز  بردار ایرانی نشان می میلیون نفر بهره 3.2قابل کشت کشور با میلیون هکتار زمین  08حدود 

هکتار است، برای اقتصادی کردن کار و تولید کشاورزی و دامداری باید عملکرد در واحد سطح موجود  0.6از زمین کشاورزی 

بردار عملکرد اقتصادی آنها  محل افزایش میانگین زمین هر بهرهافزایش یابد، نیازی نیست کشاورزان خرده پا حذف شوند تا از 

 .افزایش یابد

هزار ساله ایرانیان در همین منطقه موجود نشان داده است، عمده زندگی مردم از کشاورزی و دامپروری گذشته و  7تجربه زندگی 

م در خاورمیانه کشت شده و به عنوان غذای انسان دهد، اولین بار گند گندم به عنوان غذای اصلی ایرانیان که تاریخ هم نشان می

 .برد قرار گرفته است، این تفکر تقسیم کار عمودی را به صورت نسبی زیر سؤال می

http://www.farsnews.com/
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سال در مدیریت وزارت کشاورزی کشور به ویژه در دوره سازندگی قرار داشتند، همین تفکر تقسیم عمودی کار را  03کسانی که 

پا دست از کار کشاورزی بردارند و به جای آن  شود و باید کشاورزان خرده کشاورزی با بیل و کلنگ نمیگفتند  کردند و می دنبال می

تبدیل شود و فقط  -همانند آنچه در قاره پهناور اقیانوسیه وجود دارد -هزار هکتاری  24کشاورزی مدرن و با کشاورزان در حد 

رزان پولدار و پیشرفته حرکت کند که این تفکر در عمل با واقعیت کشاورزی به سمت تولید به صورت کشت و صنعت و با کشاو

 .جامعه ناسازگار است

 .اند عمده روستاییان کشور که به شغل کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند، در عمل با کار خود چنین تفکری را زیر سؤال برده

در حالی که ترکیبی از جمعیت کشور در ابتدای انقالب اسالمی  های اجرایی پیدا شده و البته ناگفته نماند اثر این تفکر در سیاست

های نادرست و نیز عدم توجه به درآمد روستاییان  سال و با سیاست 36درصد شهری بود، امروز با گذشت  34درصد روستایی و  74

درصد روستایی و  34کننده مواد غذایی و  درصد جمعیت شهری و مصرف 74این نسبت دقیقاً برعکس شده و در حال حاضر 

 .اند تولیدکننده مواد غذایی و کشاورزی شده

کند و همه به سمت ساختن سدهای  شود، یک روز تب سدسازی در کشور گل می برخی مدیران ایرانی هر روز دچار تب یک کار می

زی به صورت کامل انجام روند، بدون اینکه مطالعات اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی قبل و بعد از سدسا بزرگ می

 .شده باشد

اثرات ساختن یک سد بزرگ به درستی از نظر اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی، انرژی و حتی تغییر بافت جمعیتی و مهاجرت باید در 

 .نظر گرفته شود

مترمکعب آب  میلیارد 0.0میلیون مترمکعب ساخته شده و بعضی از سدها تا حد  744در نتیجه سدهای بزرگ با ظرفیت بیش از 

دهد، باعث تغییر آب و هوایی شده و در  کنند که این سدها عالوه بر اینکه محیط زیست باال و پایین سد را تغییر می ذخیره می

شود و سدها  انتقال آب به مزارع انجام نمی 0و  3و  2های فرعی  دست این سدها به خاطر اینکه کارهای انتقال آب و شبکه پایین

های آب کشاورزان  تولید برق احداث شدند و نه هدف نگهداری آب برای کشاورزی در نتیجه باعث خشک شدن چاه اصوالً با هدف

شود و این به سوءمدیریت کسانی  دست شده و به ناچار روستاها و شهرهای پایین این سدها از جمعیت خالی می در پایین

 .دزدگی سدسازی در یک برهه از زمان ش گردد که دچار تب برمی

اند، با تفکر  حال آن افراد که سمت مشاوره در معاونت اول ریاست جمهوری پیدا کرده و مسئول آباد کردن دریاچه ارومیه شده

میلیون نفر از  04گویند، باید  فانتزی و آمریکا رفته خود می خواهند نسخه آباد شدن دریاچه ارومیه را بدهند و بلکه باالتر از آن می

های کلی نظام و به ویژه در  کوچ کنند تا برای بقیه زندگی خوبی فراهم شود، این افراد دقیقاً برخالف سیاست میلیونی 78ایران 

 .میلیون نفر برسد 004بخش جمعیت که از سوی مقامات ارشد نظام اعالم شده با همین جغرافیای کشور باید جمعیت حداقل به 

تفکر آزمایش شده و شکست خورده قبلی خود را دوباره بلغور کنند و به مردم  اگر آقایان مدیریت کردن بلد نیستند، الزم نیست،

توانند از آب موجود به درستی استفاده کنند و مدیریت آب و خاک و سدسازی، آبخیزداری، کشاورزی و  ای نمی بدهند، اگر عده

الزم نیست این همه از کشور بروند، فقط . ندمیلیون نفر از کشور بیرون برو 04دهند  داری را انجام دهند، چرا نسخه می جمعیت

دانند چگونه  اند و دل در گرو غرب دارند، بروند و دست از سر مردم بردارند آنگاه خود مردم می آنهایی که در غرب تحصیل کرده

لکرده غربی بود و نه ها نه تحصی هزار سال قبل این کار را کردند آن زمان 7کشاورزی کنند و چگونه دامداری کنند، همانطور که در 

 .اند دکترای کشاورزی که حتی یک کلمه در مورد معجزه طبیعت یعنی قنات و کاریز ایرانی نخوانده

واالرض بعد ذلک »: فرماید کنند، یک سری به قرآن مجید بزنند خداوند در سوره مبارکه نازعات می آقایان اگر ادعای مسلمانی می

زمین را پس ازآن گسترانیدیم، از آن زمین آب و سبزه : و الجبال أرسها، متاعاً لکم و لألنعامکم دحیها، اخرج منها ماءها و مرعیها 

و سپس در رورق بعدی قرآن و سوره بعد از آن  33تا  34آیه « رویاندیم، تا کاال و خوراک برای شما انسانها و چهار پایان تان باشد
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انا صببنا الما صبا، ثم شققنا االرض شقاً، فأنبتنا فیها حباً، و عنباً و قضبا، و  فلینظر االنسان الی طعامه،» : سوره عبس آمده است

پس انسان به طعامش بنگرد، جریان از این قرار است، ما آب از : زیتونا و نخال، و حدائق غلبا، و فاکهة و ابا، متاعاً لکم و ألنعامکم 

، درآن زمین دانه رویاندیم، انگور و درخت و نیشکر، !چه شکافتنی ، سپس زمین را شکافتیم ،!آسمان فرو فرستادیم، چه ریزشی

زیتون و نخل خرما، و باغهای بهم پیچیده آفریدیم، و میوه های فراوان آفریدیم، اینها همه کاال و خوراکی برای شما ادمها و 

 .عبس 32تا  20آیات « چهارپایانتان است

آسمان و به وسیله خداوند فرستاده شده و به وسیله این آب خوراک انسان متاعا در آیات شریفه باال آمده است که جریان آب از 

سر هم به روشنی بیان شده است و اگر خداوند در یک سرزمین  لکم و خوراک دام و لألنعامکم فراهم شده است و در دو سوره پشت

ند، نیازی به آب زیر زمینی با چاه عمیق هم نیست، اما آفری آفریند خوراک او و چهارپایان مورد نظر او را هم به تناسب می انسان می

توان غذای جمعیت را تهیه  آورد که چرا خشکسالی شده و نمی اگر کارگزاری و یا مدیری نتوانست مدیریت کند، مرتب بهانه می

 .خارج وارد کنیمخیال شد و به مدد دالرهای نفتی خوراک مردم و خوراک دام را از  کرد، بنابراین باید خودکفایی را بی

های انقالب اسالمی که همان استقالل در تولید غذا و استقالل اقتصادی بود و آیا با  آیا این تفکر درست است؟ آیا با آرمان

های اقتصاد مقاومتی که از جانب مقام معظم رهبری اعالم شده سازگاری دارد؟ امروزه همه کارشناسان اعتقاد دارند  سیاست

درصد  044وری را تا نزدیک  توان این بهره درصد است در حالی که می 37تا  30خش کشاورزی در ایران بین وری آب در ب بهره

 جویی کرد؟ توان با مدیریت درست همین آب موجود را صرفه اضافه کرد آیا نمی

افیای یک میلیون و شود میزان بارندگی به طور متوسط در گستره جغر هایی که گفته می در حال حاضر با وجود همه خشکسالی

میلیارد مترمکعب در سال  367میلی متر در سال است که حجم این آب حدود  223هزار کیلومترمربع ایران به طور متوسط  608

میلیارد مترمکعب در  04میلیارد مترمکعب است که از این رقم حدود  004برداری و استحصال حدود  شود که آب قابل بهره می

 .شود میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی استفاده می 044شود و  و شهری استفاده می بخش آشامیدن و صنعت

توان با آن دست کم صد میلیون تن محصول کشاورزی و دامی تولید کرد که این رقم به  اگر این آب به درستی استفاده شود می

دهد، اما اگر  دامی موجود در کشور را می میلیون واحد 024راحتی جوابگوی غذای صد میلیون نفر جمعیت انسانی و خوراک 

عملکرد در واحد سطح پائین است و برخی مدیران روش مدیریت کردن بلد نیستند، طبیعت چه تقصیری دارد و مردم چه تقصیری 

 !دارند

های خرد  در زمینهبه قول یکی از استادان دانشگاه تهران که یک زمانی معاون وزیر جهاد کشاورزی بود، باید عملکرد در واحد سطح 

تن  7تن و از گندم دیم تا  02رو از هر هکتار زمین آبی گندم  ای از کشاورزان پیش کشاورزان را افزایش داد همان گونه که عده

توان فقط با انتقال تجربه کشاورزان  تن در هکتار است آیا نمی 2تن و متوسط دیم کشور  6کنند، اما متوسط آبی کشور  برداشت می

 به سایر کشاورزان این عملکرد در واحد سطح را افزایش داد؟نمونه 

بنابراین اگر مدیریت کشاورزی با مدیریت منابع آب در وزارت نیرو و مدیریت محیط زیست و مدیریت واردات و صادرات در وزارت 

ردن واحدهای کوچک صنعت به صورت یکپارچه و هماهنگ باشد، اصالً نیازی به مهاجرت دادن جمعیت نیست و با مدیریت ک

توان خودکفایی در تولید گندم، گوشت و خوراک دام ایجاد  وری متناسب با شرایط کشور می برداری کشاورزی و افزایش بهره بهره

کرد و نیازی به کوچ دادن مردم و یا واردات گندم و خوراک دام نیست، فقط کافی است مدیریت متناسب با شرایط کشور اعمال 

 .شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204242444320 
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 متفرقه

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 شود  پسته از سبد ایرانیان حذف نمی

توان افزایش نامتعارف، اما  است، نمی گرم 901گرم و میانگین جهانی  311در حالی که سرانه مصرف پسته در ایران 

 .آمده برای خاویار دانست جزئی قیمت این محصول را ادامه سناریوی پیش

طوفان و بادهای : ین خبر گفتبا اعالم ا( ایانا)عضو انجمن پسته کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

: زاده افزود یم سلطانعظ.های درختان پسته شده است شکوفه درصد 20روزهای اخیر باعث ریختن پنج تا شدید

رسد کاهش تولید در شهرستان زرند از  نظر می های شن ارزیابی نشده است، اما به علت طوفان های واردشده به خسارتهرچندهنوز

ماه،  رش برف در فروردینبا این وجود، بارش مناسب و حتی با: وی خاطرنشان کرد.های استان کرمان بیشتر باشد باقی شهرستان

های پیش از آن  رود حجم تولید را در مقایسه با سال باعث افزایش تولید پسته نسبت به سال گذشته خواهد شد که انتظار می

 .افزایش دهد

 هزار تنی پسته 901صادرات 

هزار تن آن به ارزش یک  084هزار تن پسته در کشور تولید شد که  230سال گذشته بیش از : عضو انجمن پسته کشور ادامه داد

درصد رشد ارزشی  07صادرات پسته نسبت به سال ماقبل آن : زاده تصریح کرد سلطان.میلیون دالر صادر شده است 644میلیارد و 

پسته ایرانی به لحاظ طعم و : المللی یادآور شد وی با اشاره به وضعیت پسته در بازارهای بین.درصد رشد وزنی داشته است 02و 

پسندی بیشتری  تری دارند، از مشتری بندی شکیل تر و بسته های کالیفرنیا که به لحاظ ظاهری مختصات درشت یت از پستهکیف

 ای گذشته همچنان به قوت خود باقیه های سال برخوردار است، لذا بازارهای صادراتی پسته ایرانی با وجود خشکسالی

ای گذشته باعث شد تا آمریکا برخی از بازارهای صادراتی ایران را از آن خود ه کاهش تولید در سال: زاده تأکید کرد سلطان.است

وی از صادرات مغز پسته به کشورهای عربی خبر داد و .وضعیت بازار را به نفع ایران تغییر داد 23کند، اما افزایش تولید در سال 

رود  کند و انتظار می ه مبارک رمضان افزایش پیدا میویژه با نزدیک شدن ما صادرات مغز پسته به کشورهای عربی به: اظهار داشت

 .سال جاری نیز صادرات با افزایش صادرات مغز پسته همراه شود

 !الفارق مقایسه پسته با خاویار، قیاس مع

 های ویژه در شب افزایش قیمت پسته به شکل نامتعارفی به: عضو انجمن پسته کشور با اشاره به قیمت پسته در داخل کشور گفت

پایانی سال باعث شد میزان خرید بخشی از اقشار جامعه از محصول تولیدشده ایرانی کاهش پیدا کند که باید با نظارت بر روند 

از آنجا که پسته یک محصول مقاوم به خشکی است : زاده همچنین افزود سلطان.عرضه، از افزایش حبابی قیمت پسته جلوگیری کرد

شده آن نیز نسبت به سایر محصوالت باالتر است،  کند، هزینه تمام کرمان به زحمت پرورش پیدا میویژه  های جنوبی به و در استان

کننده نیز توانایی تأمین پسته  شده کشاورزان باشد و از سوی دیگر مصرف سو باید قیمت عرضه متناسب با هزینه تمام اما از یک

حجم تولید پسته در ایران آنقدر باال است که : سب دانست و خاطرنشان کردوی مقایسه پسته و خاویار را نامنا.ایرانی را داشته باشد

سرانه مصرف پسته در ایران : زاده ادامه داد سلطان.شود، مقایسه کرد توان آن را با خاویار که یک کاالی لوکس محسوب می نمی

ش شده است؛ لذا سرانه مصرف ایران گرم گزار 064گرم است، در حالی که سرانه مصرف این محصول در دنیا حدود  344حدود 

وی در پایان .دهنده نامناسب بودن مقایسه پسته با خاویار است نسبت به میانگین دنیا از سطح باالتری برخوردار است که نشان

 ./های خشکبار از افزایش حبابی قیمت پسته جلوگیری شود ویژه تشکل اظهار امیدواری کرد که با مدیریت بر روند عرضه به

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22002-0html. 
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 متفرقه 
 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 حزبئی از مدیرکلی دامپزشکی تهران تودیع شد؛ برائی نژاد سرپرست شد 
ژاد به عنوان سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران معرفی بعد از ظهر امروز طی نشستی، سید اصغر برائی ن

 . گردید

و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان تهران، برائی نژاد در این ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

نند دوره مدیریت قبلی و حتی پر رنگ تر از همکاران هما ":جلسه ضمن سپاس از حسن نظر ریاست سازمان دامپزشکی کشور گفت

از گذشته انتظار همکاری همه جانبه فنی و اداری دارم تا به لطف و عنایت حضرت باری تعالی، بتوانیم قدمی هرچند کوچک در 

نسانی حفظ سرمایه دامی استان و اعتالی بهداشت عمومی استان برداریم، این امر مسئولیت سنگینی است که با توجه به جمعیت ا

استان تهران تالش ویژه ای را می طلبد تا نسبت به پاسخگویی نیازهای بهداشتی و معیشتی و اقتصادی استان پاسخگو باشیم و از 

سوی دیگر به این مسئله باید توجه کنیم که هر اتفاقی که در استان تهران بیافتد، انعکاس آن ملی و استانی نخواهد بود، بلکه 

د داشت و به سهم خودم عنوان می کنم که با توجه به اینکه نام نیک به یادگار باقی خواهد ماند، تمام بازخوردی جهانی خواه

 ".تالشمان را با یکدیگر خواهیم داشت تا پاسخگوی اعتماد جامعه و مردم باشیم

تر هاشم زاده به او اعطا در انتها حکم سرپرستی ریاست سازمان دامپزشکی کشور برای دکتر برائی نژاد قرائت گردید و توسط دک

 ./شد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www://http22004-0html. 
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 متفرقه

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 شود  هزار هکتار از اراضی کل کشور درختکاری می 001

دار، بخشی از اراضی ملی و دولتی در تلفیق با اراضی شخصی با  ستای توسعه درختکاری مثمر در اراضی شیبدر را

 .شوند افزایش ارزش افزوده، مصرف آب کمتر، اشتغال بیشتر و حفظ خاک به باغ تبدیل می

بخشی از : با اعالم این خبر گفت( اایان)رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زدایی با  ها، مراتع و بیابان ها است که گام بزرگی را در توسعه و احیای جنگل درختکاری در اراضی دولتی وظایف سازمان جنگل

وسعه دنبال ت ها، سازمان امور اراضی نیز به های زاگرس و شمال برداشته است و در راستای این فعالیت تمرکز بر احیای جنگل

 .دار است درختکاری مثمر در اراضی شیب

هایی که شیب باالیی دارند و برای زراعت مناسب  با تلفیق اراضی ملی و دولتی با اراضی شخصی مردم زمین: قباد افشار افزود

ر، منابع خاک نیز شوند، تا عالوه بر افزایش ارزش افزوده اراضی، آب کمتری مصرف شود و با اشتغال بیشت نیستند، تبدیل به باغ می

 .شود حفظ می

های فعالیت برای  احداث باغ از بهترین زمینه: وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حفاظت از خاک و زمین ادامه داد

 .جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی است

ها و کاشت گیاهان دارویی خبر داد و  شور برای توسعه باغهزار هکتار از اراضی سه استان شمالی ک 204تا  244افشار از اختصاص 

های اولیه صورت  میلیون هکتار انجام شده است و با استعدادیابی 0.0ای در سطح  ها نیز مطالعه در سایر استان: خاطرنشان کرد

 .شوند هزار هکتار از اراضی کل کشور تبدیل به باغ می 864گرفته، در افق برنامه ششم 

 یابد هزار هکتار از اراضی کل کشور به احداث باغ و فضای سبز اختصاص می 21، 14در سال 

دنبال حفظ منابع خاک و آب است و در همین راستا  های آبخیزداری به سازمان امور اراضی کشور با رویکرد فعالیت: وی تصریح کرد

 .ی به آبیاری نخواهد بودمتر بارندگی وجود دارد با ذخیره آب، نیاز میلی 344در مناطقی که بیش از 

هزار هکتار باغ و فضای سبز طی سال گذشته با پنج میلیون اصله نهال یادآور  2رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به احداث 

های شمالی و غربی کشور و مناطقی از  هزار هکتار با تمرکز بر استان 24سطحی معادل  0320بنا بر این است که در سال : شد

 .های فارس و اصفهان به احداث باغ و فضای سبز اختصاص یابد اناست

ایم بتوانیم امسال نیز با  امید بر این است که در کاداستر اراضی کشاورزی که از سال گذشته شروع کرده: افشار تأکید کرد

آب و خاک، اطالعات توصیفی نحوه میلیون هکتار از اراضی طی چند سال آینده بهترین اطالعات پایه را درباره  04برداری از  عکس

 .الگوی کشت و وضعیت مالکیت اراضی تعیین کنیم

میلیون هکتاری اراضی گذاشته شده است از سنددار کردن اراضی  04وی با بیان اینکه اعتبارات مناسبی برای اجرای طرح کاداستر 

 .کشاورزی با همکاری سازمان ثبت خبر داد

 شوند راف تهران درختکاری میدوهزار هکتار از اراضی دولتی اط

های نظامی، انتظامی و دولتی، تمامی اراضی دولتی اطراف تهران که  افشار با بیان اینکه با هماهنگی ستاد اجرایی فرما امام و سازمان

و طی سال یابی در حال فعالیت هستند  کارشناسان برای مطالعه و نقشه: روند، اظهار داشت قابلیت درختکاری دارند، زیر کشت می

 .شوند جاری دوهزار هکتار از اراضی اطراف تهران درختکاری می
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خواری به ریاست وزیر جهاد کشاورزی، دبیری رئیس سازمان امور  ای مبارزه با زمین وی در پایان با اشاره به تشکیل کارگروه فراقوه

، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بازرسی اراضی کشور و نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت اطالعات، دادستانی کل کشور

، 24کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان زمین و مسکن، شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون اصل 

 تمامی: خواری گفت ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دادسرای ویژه مبارزه با زمین سازمان جنگل

 ./در حال پیگیری هستند 80خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز بعد از سال  های مهم زمین پروژه

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http22024-0html. 
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 متفرقه

 آیانا 1131ردیبهشت ا 28, سه شنبه

 واگذار نمی شود  "پارک پردیسان"

شهرداری تهران بود که برای گسترش سرانه فضای سبز   خبر فروش پارک پردیسان که منتشر شد، اولین مشتری،

 .هکتاری شمال غرب شد، خبری که فورا تکذیب شد 2۳1پایتخت نشینان، خواهان پارک 

های بزرگ و مشهور شهر  به نقل از محیط زیست، پارک طبیعت پردیسان یکی از بوستان( اایان)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ها مطرح شده است و حتی در تریبون  تهران است که این روزها بحث واگذاری آن به مدیریت شهری بار دیگر از سوی شورای

 .رار شدنمازجمعه این هفته تهران نیز این موضوع توسط مهدی چمران رییس شورا مجدد تک

معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد واگذاری پارک پردیسان به شهرداری تهران 

 .واگذاری در این مورد قرار نیست اتفاق بیفتد: گفت

درهای پارک پردیسان به  وی در مورد پیشنهاد مدیران شهری برای استفاده شهروندان از تمامی فضای پارک پردیسان با بیان اینکه

این موضوع در طرح جامع نیز دیده شده است و ان شاءهلل سازمان حفاظت از محیط زیست با : روی همه مردم تهران باز است، گفت

 .های مختلف نسبت به اجرای این مهم قدم برمی دارد همکاری بخش

 .در این مورد نداریم واگذاریی: وی با رد هرگونه واگذاری پارک پردیسان به هر بهانه گفت

این در حالیست که آنگونه که رحمت اهلل حافظی یک از اعضای شورای شهر بیان کرده، قرار است واگذاری این بوستان به شهرداری 

تهران در جلسه آتی دیدار اعضای شورای شهر با رئیس جمهور مطرح شود و حاال باید دید روحانی چه تصمیمی در مورد اصرارها و 

 .ای مسئوالن مدیریت شهری و معاون محیط زیست خود خواهد گرفتانکاره

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http22302-0html. 
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 متفرقه
  آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 تان علوم پزشکی برای ایمنی غذا و تغذیه در ایران آغاز همکاری فائو با فرهنگس
در نخستین همکاری خود با فرهنگستان علوم پزشکی ایران تاکید کرد ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

که رفع چالش های فراروی تغذیه و ایمنی غذا در ایران بدون استراتژی های هماهنگ و تثبیت شده محقق نخواهد 

 .شد

به نقل از مسئول ارتباطات و اطالع رسانی نمایندگی فائو در ایران، سرج ناکوزی نماینده ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه 

ضمن اعالم دستاوردهای بیست و هفتمین جلسه ( اردیبهشت 00)در ایران امروز ( فائو)سازمان خواربار و کشاروزی ملل متحد 

تغذیه و سالمت، توصیه ها و پیامد های »الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران که با موضوع گروه سالمت و همکاری های بین 

هفته گذشته برگزار شد، با پر اهمیت خواندن همکاری های میان بخشی « برای ایران( ICN2)دومین کنفرانس بین المللی تغذیه 

سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل برنامه های مشترک میان فائو، : در سطوح ملی و منطقه ای تصریح کرد

، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و فرهنگستان علوم پزشکی ایران منجر به تقویت (یونیسف)

ر حمایت ها در خصوص مسئولیت پذیری بخش های مختلف نسبت به مقوله تغذیه، رژیم های غذایی سالم و ایمنی غذا در کنا

 .ارتقاء رویکرد چند رشته ای و همکاری فرا بخشی در این روند خواهد بود

ناکوزی در جمع بندی نهایی بر این نکته تاکید کرد که پرداختن موثر به مشکالت ایمنی غذا بدون استراتژی تثبیت شده و 

 .دگان باشد، امکان پذیر نخواهد بودهماهنگ که در برگیرنده تمامی ذی نفعان به ویژه تشکل های محلی و گروه های مصرف کنن

فائو در راستای رسالت جهانی خود مبنی بر اطمینان یافتن از تحقق امنیت غذایی و ارتقاء سطوح تغذیه دوشادوش سازمان جهانی 

لی را در بهداشت برای مواجهه با چالش های متعدد ناشی از سوء تغذیه برای دستیابی به توسعه پایدار و جامع تالش های بین المل

فائو و سازمان جهانی بهداشت به صورت مشترک چارچوبی را برای گسترده تر کردن . راستای تحقق سالمت هدایت می کند

 .همکاری ها و گفتگو به منظور تحقق نظام های اثرگذار ایمنی غذا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی فراهم ساخته اند

ن جهانی بهداشت در ایران نیز در این رابطه تاکید کرد که سازمان متبوعش و فائو متعهد به دکتر جیهان طاویال، نماینده سازما

اجرای اقدامات مشترک در خدمت برنامه های ملی می باشند تا بخش های مختلف را در بهبود شرایط ایمنی غذا، تغذیه و ارتقاء 

آن پاسخگویی به مسائل فراروی سالمت کشور به روشی جامع رژیم های غذایی سالم به عنوان بخشی از برنامه هماهنگی که هدف 

 .است، یاری دهند

اردیبهشت ماه با  04بیست و هفتمین جلسه گروه سالمت و همکاری های بین الملل فرهنگستان علوم پزشکی ایران روز پنجشنبه 

در محل فرهنگستان « برای ایران( ICN2)تغذیه و سالمت، توصیه ها و پیامد های دومین کنفرانس بین المللی تغذیه » عنوان 

در این جلسه مقامات عالی رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی در . علوم پزشکی ایران برگزار شد

کنار جمع کثیری از کارشناسان علوم تغذیه کشور و نمایندگان فائو، سازمان جهانی بهداشت، صندوق کودکان سازمان ملل 

 .، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و برنامه عمران ملل متحد شرکت داشتند(یونیسف)

دکتر فاطیما هاشم، کارشناس ارشد تغذیه و ایمنی غذا مستقر در دفتر منطقه ای فائو در خاور نزدیک و شمال آفریقا نیز از طریق 

داشت و مواردی از توصیه های دومین کنفرانس بین المللی تغذیه که ویدئو کنفرانس در مباحث مطرح شده در جلسه فوق شرکت 

 .برای ایران از اهمیت باالیی برخودار است را برای شرکت کنندگان برشمرد
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نوامبر  20تا  02به عنوان کنفرانسی با شرکت دولت ها در تاریخ ( ICN2)شایان ذکر است، دومین کنفرانس بین المللی تغذیه 

برگزار شد که محور اصلی آن بر توجه ( پایتخت ایتالیا)در محل دفتر مرکزی فائو واقع در رم ( 0323آبان  34الی  28) 2400

جامعه بین المللی نسبت به چالش های کنونی فراروی اشکال مختلف سوء تغذیه و شناخت فرصت های مقابله با آن طی ده های 

 .آتی متمرکز شده بود

 004کشور به همراه  074ه شامل روئسای دولت ها، وزراء و نمایندگان عالیرتبه از بیش از شرکت کنند 244بیش از دو هزار و 

بیانیه تغذیه رم و چارچوب اجرایی . نماینده تجاری در این کنفرانس سه روزه شرکت داشتند 044نماینده جوامع مدنی و نزدیک به 

های کشوری با هدف محو سوء تغذیه و تغییر نظام های تصویب شده توسط این کنفرانس، سران کشورها را به تعیین سیاست 

 ./غذایی به منظور دسترسی همگان به رژیم های مغذی متعهد کرده است

/item/food/ir.iana.www://http22020-0html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22421-1.html


 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

161 
 

 متفرقه

 خبرنگاران جوان - 113۱ردیبهشت ا 12: تاریخ

 نیاز اصلی کشاورزی به صندوق توسعه کشاورزی

 .از مهمترین نیاز های بخش کشاورزی، ایجاد صندوق توسعه کشاورزی در اغلب شهرها است:توکلی گفت

صندوق توسعه :گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در گفتگو 

 .کشاورزی بخشی از دستگاه های حمایت کننده ی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است

محصولی از سرمایه  تک  های شهرستانی به صورت طبق برخی مواد قانونی به علت افزایش میزان بهره وری برخی صندوق: وی افزود

درصد به عنوان کمک به سرمایه گذاران 00صندوق های شهرستانی عمدتا می توانند سالیانه وام با بهره .ت می کنندگذاران حمای

 .کشاورزی واگذار کنند

 .یکی از اصلی ترین نیازهای بخش کشاورزی ایجاد صندوق های بیشتر در تمامی شهر ها است:توکلی ادامه داد

میلیارد 338میلیارد تومان منابع داخلی و  084مطلوبی را داشته است و مبلغی حدود صندوق توسعه کشاورزی عملکرد : وی افزود

 .میلیارد تومان در صندوق سرمایه گذاری شده است0444تومان از بانک کشاورزی تامین شده است و در مجموع 

فعالیت مطلوب را .... و  صندوق توسعه کشاورزی در موضوع دام،طیور،عشایر،مکانیزاسیون: این عضو کمیسیون کشاورزی گفت

هرچقدر کشاورزان بستر مناسب برای انجام فعالیت داشته باشند این صندوق نیز بهره وری باال و : توکلی عنوان کرد.داشته است

 .عملکرد بهتری را کسب می کند

را در اختیار صندوق توسعه پیشنهاد می کنم وزارت جهاد کشاورزی شرکت های مشابه را بفروشد و اعتبار الزم : وی در پایان گفت

همچنین در برنامه ششم توسعه به این موضوع توجه .کشاورزی قرار دهد تا این صندوق در مسیر زنجیره ی تولید حرکند کند

 .بسیاری شده است

/news/fa/ir.yjc.www://http0087022 
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  متفرقه 

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 هزار تن مرغ برای ایام ماه مبارک رمضان 93خریداری 

 .هزار تن مرغ برای ایام ماه مبارک رمضان خبر داد 03مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کشور از خریداری 

هزار  03ایم و تاکنون  از ابتدای اردیبهشت خرید مرغ را آغاز کرده: ، یاسایی گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .تن خریداری شده است و همچنان ادامه دارد

ود و ش به طور میانگین روزانه هزار تن گوشت مرغ خریداری می: مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کشور افزود

 .دهیم که مشکلی در ماه مبارک رمضان نداریم به مردم قول می

/news/fa/ir.yjc.www://http0088863 
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 متفرقه

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  23: تاریخ

 نبود آموزش دلیلی بر کاهش بهره وری در کشاورزی

 .ود به دانشگاه های کشاورزی رو به کاهش بوده و این به ضرر صنعت کشاورزی کشور استمیزان تقاضا برای ور

متاسفانه در این سالها توجه : اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفاطمه رضایی کارشناس ارشد زراعت در گفتگو با 

ی مشکالت بخش کشاورزی نشده است و اگر کاری صورت گرفته باشد به صورت مقطعی بوده و تاثیرگذار چندانی به ریشه یاب

 .نیست

سالهاست که در کشور کار زراعت به صورت سنتی انجام می شود و غالب کشاورزان سواد آکادمیک نداشته و با شیوه : وی ادامه داد

 .های صحیح و روز دنیا آشنا نیستند

به دلیل اطالعات کم کشاورزان، معموال زیان و خسارت وارد در بهره برداری از محصوالت زراعی بیشتر است : ترضایی بیان داش

زیرا غالبا کشاورزان نمیدانند که کدام بذر یا کود مناسب خاک منطقه زراعی بوده و یا از چه سمی برای آفت کشی استفاده کنند، 

 .مناسبتر است

از سوی دیگر دانش آموختگان دانشگاههای کشاورزی به جهت وجود برخی از مشکالت نمی توانند : این کارشناس زراعت ادامه داد

 .جذب این کار شوند

باال بودن اجاره : وی در خصوص مشکالت موجود در جذب دانشجویان و فارق التحصیالن رشته کشاورزی به این کار بیان داشت

ر و همچنین نبود تسهیالت الزم از مهمترین عواملی هستند که پیش روی بهای زمین، هزینه های باالی آب، برق، کود و بذ

 .دانشجویان و فارق التحصیالن رشته کشاورزی قرار دارد

به دلیل کمبود نیروی متخصص در بحث زراعت بیشترین سود را دالالن میبرند، دالالن محصول را : این کارشناس زراعت ادامه داد

 .انتری خریداری کرده و پس از برداشت محصول را به قیمت باالتری به فروس میرسانندزودتر از موعد و به قیمت ارز

در حال حاضر میزان تقاضا برای ورود به دانشگاه های کشاورزی بسیار کاهش یافته و این به ضرر : رضایی در پایان خاطرنشان کرد

 .صنعت کشاورزی کشور است

/news/fa/ir.yjc.www://http0086248 
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 متفرقه

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  3چهار شنبه 

 شوند؟  سوسیس و کالباس از چه موادی تولید می

های گوشتی طی  در تولید فرآوردهخمیرمرغ های گوشتی ضمن تاکید بر عدم مصرف  دبیر انجمن صنایع فرآورده<صنایع غذایی

 .هشت ماه اخیر، مواد تشکیل دهنده و چگونگی تولید سوسیس و کالباس را تشریح کرد

برای : شود؟ گفت ء دام و طیور استفاده میاز امیاء و احشا سوسیس و کالباسدر پاسخ به این سوال که آیا برای تولید مجید افالکی 

شود و در تولید این محصول از  هزار تن مرغ گوشتی استفاده می 244هزار تن گوشت قرمز و  044تولید سوسیس و کالباس ساالنه 

 .شود امیاء و احشاء دام و طیور استفاده نمی

های مجاز خوراکی مانند نمک و فلفل بر اساس  افزودنی مرغ و چون آرد گندم، تخم عالوه بر گوشت، مواد دیگری هم: وی افزود

 .شود دستورالعمل در فرآیند تولید سوسیس و کالباس استفاده می

شرکت عضو انجمن هستند که  044تنها : ای در زمینه تولید سوسیس و کالباس گفت های زیرپله افالکی در خصوص فعالیت واحد

 .های گوشتی ایران وجود دارد ها در سایت انجمن فرآورده که نام این شرکتکنند  به صورت کامال استاندارد فعالیت می

: متولی سالمت مردم هستند، اظهار کرد وزارت بهداشتو  سازمان غذا و داروا بیان اینکه ب های گوشتی فرآوردهدبیر انجمن صنایع 

عالوه بر این تمامی مسووالن فنی تولید . گیرد ای از سوی وزارت بهداشت برای عملکرد صنایع غذایی صورت می ساعته 20نظارت 

کنند و به طور کلی میزان تخلف در صنایع غذایی  و استاندارد عمل می کننده مواد غذایی نیز بر اساس دستورالعمل مشخص

 .شمار است انگشت

تخلف واحدهای تولید "های معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر  وی در واکنش به صحبت

کنند و با برچسب فرآورده گوشت قرمز  رغ را رنگ میهای غیرمجاز و مصنوعی که گوشت م های گوشتی با استفاده از رنگ فرآورده

ها باید با ارائه مدرک و مستند باشد و محکوم کردن واحدهای تولیدی سوسیس و کالباس به طور  این صحبت: ، گفت"فروشند می

 .عام کار منطقی و درستی نیست

با توجه به اینکه پروانه ساخت از سوی وزارت بهداشت : دهای متخلف برخورد قاطع شود، اظهار کر افالکی با بیان اینکه باید با کارخا

های  های معتبر از رنگ توان گفت هیچ یک از کارخانه شود به طور قاطع می و منطبق با دستورالعمل سازمان استاندارد صادر می

 .کنند فرنگی در تهیه سوسیس و کالباس استفاده نمی مصنوعی و حتی رب گوجه

ها ریشه یابی شود و نباید به دلیل تخلف یک واحد  صحبت  باید دلیل گفتن این: های گوشتی ادامه داد دهدبیر انجمن صنایع فرآور

 .تولیدی همه را متهم کرد، چراکه با توجه به شرایط فعلی کشور تولید نقش کلیدی و اساسی در جامعه حاکم کرده است

درصد افراد شاغل در صنایع غذایی متعهد و دارای وجدان کاری  22.22های گوشتی ایران با بیان اینکه  دبیر انجمن صنایع فرآورده

ای با این موارد  کننده اندازی یک کارخانه صنایع غذایی میلیاردها تومان سرمایه الزم است لذا هیچ تولید برای راه: هستند، اظهار کرد

 .دار نمی کند نام خود را لکه

تقاضای ما از مجلس و : ا و دارو مبنی بر کافی نبودن بودجه این سازمان گفتهای رییس سازمان غذ افالکی با اشاره به صحبت

 .های متولی را به منظور افزایش نظارت در امر ارتقای سالمت مردم افزایش دهند دولت این است که بودجه دستگاه

بیم ندارد بلکه این امر موجب  کند نه تنها از نظارت ای که به صورت قانونی و شفاف فعالیت می کننده تولید: وی اظهار کرد

 .های متولی برای این امر افزایش یابد به همین دلیل تقاضا داریم بودجه دستگاه. شود خرسندی و ارتقای فعالیت او نیز می

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

 پرسفود 1131اردیبهشت ماه  3چهار شنبه 

 شوند سازی آرد موجب آلزایمر نمی غنی/در انتظار بودجه D سازی شیرمدارس با ویتامین غنی

سازی آرد  رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ضمن تکذیب برخی شایعات مبنی بر بروز آلزایمر در صورت غنی <مواد غذایی

های وزارت بهداشت را  علمی دانست و برنامه مننتشر شده غیرهای اجتماعی  با آهن و اسیدفولیک این ادعا را که در برخی شبکه

 .تشریح کرد  Dویتامینسازی شیر با  جهت غنی

: کنند، اظهار کرد سازی می ها پیش آرد را با آهن و اسیدفولیک غنی لدکتر زهرا عبداللهی با بیان اینکه همه کشورهای دنیا از سا

خونی و همچنین برای پیشگیری از آلزایمر، سرطان و  با این مواد روی کاهش کمبود آهن و کم سازی آرد غنیثابت شده که 

 .های قلبی و عروقی به دلیل افزوده شدن اسیدفولیک به آن موثر است بیماری

سازی آرد با اسیدفولیک و  در حال حاضر در کشور برنامه غنی: گفت عبداللهی با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت در این خصوص،

درصد کم  04ساله بیش از  04دوره  مطالعات انجام شده در این خصوص نشان داده است که بعد از یک. دهیم آهن را انجام می

خونی و کمبود آهن و همچنین نقایص مادرزادی لوله عصبی که یک ناهنجاری مادرزادی در سیستم عصبی بوده و به دلیل کمبود 

 .درصد کاهش یافته است 34افتد، با این کار تا  اسیدفولیک اتفاق می

 سازی تافتون، بربری، سنگک با آهن و اسیدفولیک غنی

سازی آرد با آهن و اسیدفولیک  کنم که غنی تاکید می: س بهبود تغذیه وزارت بهداشت ضمن کذب دانستن این صحبت، گفتریی

سازی  بربری و سنگک با آهن و اسیدفولیک غنیتافتون، نان برای پیشگیری از آلزایمر بسیار موثر است و در حال حاضر در کشور 

 .شود می

 در بازار موجود است D شیر و دوغ غنی شده با ویتامین

داده  D سازی شیر با ویتامین ها پیش مجوز غنی سال: اشاره و اظهار کرد D سازی شیر با ویتامین عبداللهی در ادامه به برنامه غنی

را به آن اضافه کنند البته بعضی از صنایع لبنی، شیر غنی  D توانند ویتامین ه شیر میشده و در حال حاضر کارخانجات تولیدکنند

 .در بازار موجود است D را به بازار عرضه کردند و حتی دوغ غنی شده با ویتامین D شده با ویتامین

ای عمل شود که  نایع لبنی به گونهباید با حمایت از ص: بسیار مهم است، گفت D وی با بیان اینکه قیمت شیر غنی شده با ویتامین

شود  سازی باعث می شده مثل شیر با قیمت شیر معمولی به بازار عرضه شود چراکه افزایش قیمت آن در اثر غنی این محصوالت غنی

 .مردم نتوانند آن را مصرف کنند

 در انتظار تامین اعتبار D سازی شیرمدارس با ویتامین غنی

 

شد که  در این راستا سال گذشته باید این کار انجام می: تاکید کرد و گفت D با ویتامین شیر مدارس سازی عبداللهی به لزوم غنی

سازی  غنی D ا پیگیر این مساله هستیم تا شیر مدارس با ویتامینهای اعتباری اتفاق نیفتاد، اما امسال حتم به دلیل محدودیت

 .شود

آموزان ارائه شود که  به گفته وی انتخاب شیر مدرسه و کیفیت آن بسیار مهم بوده و شیری باید برای مدرسه تهیه و به دانش

یر کامال تحت پایش و کنترل از طریق سازی شده باشد بنابراین کیفیت ش نیز غنی D کیفیت الزم و کافی را داشته و با ویتامین

 .ها و سازمان غذا و داروست آزمایشگاه

 در انتخاب شیر مدارس کیفیت مالک باشد نه قیمت

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+D+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A2%D8%B1%D8%AF
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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شاید : رییس دفتر بهبود تغذیه در پاسخ به اینکه سالهای گذشته شیر توزیعی در مدارس کیفیت مناسبی نداشتند، اظهار کرد

های تامین کننده شیر اگر معیار و  این است که در زمان مناقصه و عقد قرارداد با کارخانهایرادی که در این خصوص وجود دارد 

تری دارد،  دهند طبعا این شیر کیفیت پایین تر شیر را ارائه می باشد و با جایی قرارداد ببندند که با قیمت پایین "قیمت"ضابطه 

 .مت معیار تامین شیر مدرسه باشدبنابراین برای مناقصه و عقد قرارداد نباید پایین بودن قی

را  Dسازی شیر با ویتامین های وزارت بهداشت غنی امسال در برنامه: عبداللهی در مورد اعتبارات الزم برای این طرح تصریح کرد

ورای عالی ریزی دنبال کرده و امیدواریم با حمایت ش ایم و باید اعتبارات آن را از طریق سازمان مدیریت و برنامه بینی کرده پیش

 .را اجرا کنیم D سازی شیر با ویتامین سالمت و امنیت غذایی اعتبارات این کار تامین شده تا بتوانیم غنی

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

 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11دو شنبه 

  2191طالعیه مهم یادآوری تمامی مراحل انجام کار ویژه کلیه مشارکت کنندگان نمایشگاه ایران آگروفود ا

در اطالعیه شماره یازده کلیه مراحل اجرا و  2400ستاد برگزاری نمایشگاه ایران اگروفود  -فود پرس  <صنایع غذایی و کشاورزی

 .نحوه حضور در نمایشگاه را با جزئیات اعلم کرد

 :ه گزارش فود پرس متن کامل این اطالعیه به شرح زیر استب

 دانلود اطالعیه یادآوری

 «حائــز اهمیت -2400اطالعیه یادآوری ستاد برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود »

 مایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی،مشارکت در بیست و دومین ن : موضـــوع

 2400ایران آگروفود -ماشین آالت و صنایع وابسته

 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران -0320خرداد ماه  8لغایت  0

 « 2400ایران آگروفود » قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم نمایشگاه 

بدینوسیله موارد زیر را جهت اقدام  "، احتراما«2400ایران آگروفود »ر نمایشگاه ضمن تشکر از مشارکت آن شرکت محترم د

 :مقتضی و به مــوقع آن شرکت محترم یادآور می گردد

ستاد برگزاری در وبسایت نمایشگاه و  04نیز در صفحه انتخاب غرفه در زمان جانمائی اینترنتی، اطالعیه شماره  "چنانچه قبال .0

به مشارکت کنندگان محترم در دو طبقه سالن خلیج فارس اعالم گردیده است، با توجه به تحویل دیرتر طی پیامک ارسالی 

از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها، از شرکت کنندگان خودساز مستقر در این سالنها تقاضا می گردد تا از  2-00و  0-00سالنهای 

خرداد  0و  3م به مونتاژ، برپائی و آماده سازی غرفه فقط در روزهای پیمانکار غرفه سازی منتخب خود تعهدات الزم را جهت الزا

در غیر اینصورت استفاده از سیستم پیش ساخته . اخذ نمایند و تمهیدات الزم را جهت آماده سازی بموقع غرفه در نظر گیرند

 .توصیه می گردد

ایران کــــه هنگام ثبت نام .ا.ایشگاههای بین المللی جبا توجه به دستورالعمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی شرکت سهامی نم .2

دفترچه اطالعات به آن شرکت محترم ارائه گشته است، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند، تا ضمن  27و  26در صفحات 

نسبت به تکمیل و انعکاس مراتب به پرسنلی که در غرفه مستقر خواهند گردید، در صورت عدم تکمیل و ارسال آن تا این تاریخ، 

و تحویل آن به ستاد برگزاری نمایشگاه حداکثر تا تاریخ ( دفترچه اطالعات 27صفحه  -7فرم )امضاء نمودن تعهدنامه مربوطه 

و )اقدام گردد، صدور و تحویل کارتهای شناسائی پرسنل غرفه منوط به موجود بودن تعهدنامه مهر و امضاء شده  06/42/0320

خواهشمنداست با رعایت کامل دستورالعمل یاد شده ما را در امر . در پرونده خواهد بود (سهامی نمایشگاههابراساس ضوابط شرکت 

 .برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه یاری فرمائید

 : لینک مستقیم جهت دانلود فرم ها و تعهد مربوط به کارتهای شناسائی

com.iranagrofoodfair.www://http 
 

نیز در دفترچه اطالعات باطالع رسیده است، از  "با توجه به لزوم عکسدار بودن کلیه کارتهای شناسائی غرفه داران، چنانچه قبال .3

های پرسنلی و فرم تعهد دفترچه اطالعات و تحویل آن بهمراه عکس 02صفحه  3شرکت کنندگانی که تا کنون نسبت به تکمیل فرم 

به ستاد برگزاری اقدام ننموده اند تقاضا می گردد، نسبت به ارسال موارد ذکر شده جهت صدور بموقع کارتهای شناسائی، حداکثر 7

http://foodpress.ir/sana/EtelaiehYadavari.pdf
http://foodpress.ir/sana/EtelaiehYadavari.pdf
http://foodpress.ir/sana/StandC.final.pdf
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 .اقدام نمایند 06/42/0323تا تاریخ 

ت، پرسنل دائم ، موقت غرفه یا اعم از صاحبان شرک)بنا بر دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاهها کلیه بانــوان غرفه دار  .0

 27و 26ضمن رعایت دقیق حجاب و شئونات اسالمی مندرج در دستور العمل حفاظتی و امنیتی مندرج درصفحات ( میهمانان غرفه

با  - شامل مقنعه، مانتوی گشاد و بلند، شلوار پارچه ای، کفش ساده)دفترچه اطالعات ثبت نام، ملزم به استفاده از لباس فرم اداری 

می باشند، الزم است همه بانوان مستقر در یک غرفه واحد از یک رنگ یکسان بنا به انتخاب خود ( رنگهای متناسب با محیط اداری

 .استفاده نمایند

جلوگیری بعمل  "از ورود و حضور بانوانی که پوشش آنان برخالف دستور العملهای فوق باشد در محوطه نمایشگاه و غرفه جدا -

 . خواهد آمد

در صورت تمایل به استفاده از لباس فرم مراتب باید طی نامه کتبی و با ارائه طرح مورد نظر جهت اخذ تائیدهای الزم در اسرع  -

 .وقت جهت هماهنگی الزم به ستاد برگزاری اعالم گردد

ه از پوشش نامناسب توسط آقایان آقایان مستقر در غرفه نیز ملزم به استفاده از لباس متناسب با محیط اداری می باشند و استفاد-

 .پرسنل غرفه دار که به انحاء مختلف مبین اشاعه خالف شئونات اسالمی باشد ممنوع است

بعدازظهر می باشد، بدیهی است در صورت اعالم هرگونه  0صبح لغایت  2بنا بر اعالم شرکت سهامی نمایشگاهها ساعات بازدید از .0

 .به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید "کت سهامی نمایشگاهها، مراتب فوراتغییر در ساعات بازدید از سوی شر

با توجه به بلیطی بودن نمایشگاه، شرکت کنندگان در صورت نیاز به تهیه بلیط میهمان باید حداکثر یک هفته قبل از افتتاح .6

کت سهامی نمایشگاههای بین المللی واقع نمایشگاه با دردست داشتن نامه درخواست کتبی و نمونه کارت دعوت به امور مالی شر

الزم به ذکر است که کارتهای دعوت که توسط برگزارکننده و به تعداد . جنب بانک ملی مراجعه فرمایند –در ساختمان رفاهی 

گان و محدود در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد، جهت ورود رایگان بازدیدکنندگان نبوده و جهت ورود رایگان بازدید کنند

 .باید بلیط ارائه شود "مدعوین در مبادی ورودی حتما

شرکت کنندگان جهت تهیه غذای روزانه پرسنل و مدعوین خود ملزم هستند تا نسبت به عقد قرارداد با رستورانهای مستقر در .7

  .د آمدممانعت بعمل خواه "محوطه نمایشگاه اقدام نمایند و از ورود غذا از خارج از محوطه نمایشگاه جدا

براساس هماهنگیهای بعمل آمده ویزیتورهای غذا که به آن غرفه مراجعه می نمایند دارای کارت شناسائی می باشند، لذا از .8

به جهت ( ویزیتورهای خارج از نمایشگاه)شرکت کنندگان محترم تقاضا می گردد از سفارش و قبول غذا از ویزیتورهای غیر قانونی 

بدیهی است چنانچه مسمومیت یا موارد مشابه از سوی ویزیتورهای غیرقانونی برای . داً خودداری نمایندرعایت مسائل بهداشتی ج

 .احدی از پرسنل شرکت حادث شود مسئولیت آن بعهـــــــــده خود غرفه دار می باشد

در ( کنندگان بصورت رایگانتست ذائقه بازدید )از شرکت کنندگانی که در نظر دارند نسبت به سمپلینگ محصوالت غذائی خود .2

جهت هماهنگی های الزم با شرکت سهامی  "کتبا 20/42/0320غرفه اقدام نمایند تقاضا دارد تا مراتب را حداکثر تا تاریخ 

  .نمایشگاهها به ستاد برگزاری اعالم نمایند

رق شب به غرفه ها از لحاظ مسائل هم در فرمهای ثبت نام باطالع رسیده است، با توجه به اینکه تخصیص ب "چنانچه قبال .04

ایمنــــــی ممکن نمی باشد از غرفه دارانی که محصوالت فاسد شدنی عرضه نموده و یا در داخل غرفه از یخچال استفاده می 

 .نمایند، تقاضا دارد از قبل تمهیدات الزم را در این خصوص در نظر گیرند

 "تهیه گزارش تصویری از غرفه باید مراتب را با معرفی پیمانکار خود کتبا شرکت کنندگان درصورت تمایل به فیلم برداری و .00

از فعالیت افرادی  .جهت هماهنگی و اخذ مجوز الزم به مدیریت محترم روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها منعکس نمایند
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 .خواهد آمد که دارای مجوزهای الزم از روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاهها نباشند، ممانعت بعمل

جهت پیش گیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالــــــی از سفارش فیلم و عکس به افـــــرادی که بصورت متفرقه به  "لطفـا ·

 -غرفه مراجعه می نمایند، خودداری فرمائید، شرکت کنندگان جهت عقد قرارداد فیلم برداری و عکاسی می توانند به واحد سمعی 

 .یشگاهها مراجعه فرمایندبصری شرکت سهامی نما

نصب هرگونه داربست جهت انجام امور تبلیغاتی درمحوطه نمایشگاه ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت شرکت کننده  .02

بصری  -شرکت کنندگان می توانند جهت انجام هرگونه تبلیغات محیطی به واحد سمعی . متخلف ملزم به پرداخت غرامت می باشد

 .ایران مراجعه نمایند.ا.اههای بین المللی جشرکت سهامی نمایشگ

شرکت کنندگان فضای باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده داربست نمی باشند و الزم است در صورت نیاز در  .03

 .خصوص نحوه پوشش غرفه با ستاد برگزاری هماهنگی بعمل آورند

گاهی یک متر می باشد که در صورت عدم رعایت آن، مشارکت کننده حداکثر ارتفاع کتیبه غرفه ها، در غرف فضای باز نمایش .00

میبایست بر طبق تعرفه های تبلیغاتی شرکت سهامی نمایشگاهها، هزینه های مربوطه را به مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 

 .شرکت سهامی نمایشگاهها پرداخت نماید

ه درج نام و لوگوی شرکت در سردرب غرفه و نیز چاپ و نصب تبلیغات مجاز ب "شرکت کنندگان مستقر در فضای باز صرفا.00

معرفی محصول یا خدمات خود در فضای بصری داخل غرفه خود بوده و چاپ و نصب هرگونه تبلیغ بمنظور بهره برداری از فضای 

ایشگاه بین المللی منوط به تبلیغاتی دیواره های بیرونی غرفه و نیز استفاده از فضای تبلیغاتی عمومی محوطه باز سایت نم

 .هماهنگی و اخذ مجوزهای الزم از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها خواهد بود

 -تبلیغاتی در داخل غرفه باید با مراجعه به واحد سمعی  CD شرکت کنندگان محتــــرم پیش از پخش و نمایش هرگونه.06

 .ها نسبت به اخذ مجوز الزم اقدام نمایندبصری شرکت سهامی نمایشگاه

( چه در داخل سالن چه در فضای باز)نصب و استفاده از هرگونه بلندگو، اجرای برنامه های زنده توسط مجریان با صدای بلند  .07

از حد بازدید  و یا سایر وسائلی که موجبات مزاحمت برای سایر شرکت کنندگان را فراهم نماید یا هر موردی که سبب ازدحام بیش

ممنوع است و در صورت عدم رعایت این نکته از ادامه کار غرفه  "محوطه و تردد گردد، اکیدا-کنندگان یا مختل شدن نظم سالن

 .جلوگیری بعمل خواهد آمد

نماید، پخش صدای لوازم صوتی و تصویری نیز باید محدود به داخل غرفه ها بوده و در کار سایر غرفه ها ایجاد اختالل و مزاحمت ن

 .ممنوع می باشد "موسیقی های بدون مجوز وزارت ارشاد اکیدا

با توجه به اینکه فروش مستقیم محصوالت و کاالها و برگزاری هرگونه مراسم قــــرعه کشی و اهداء جایزه در نمایشگاه  .08

ت برگزار کننده مجاز به تعطیل غرفه می در غیراینصور.ممنوع می باشد، خواهشمند است از انجام موارد یاد شده خودداری نمائید

 .باشد

شرکت کنندگان ملزم به رعایت اصول، ضوابط و اخالق حرفه ای در تبلیغات خدمات و محصوالت خود می باشند و انجام  .02

 .هرگونه تبلیغاتی که در قالب ضد تبلیغ در خصوص خدمات و محصوالت سایر شرکتها انجام گردد، ممنوع است

بیمه نمایند، ..... به اینکه شرکت کنندگان مکلفند کاالها و تجهیزات نمایشی خود را در قبال آتش سوزی، حوادث و  با توجه .24

در صورت عدم بیمه نمودن کاالها و تجهیزات نمایشی توسط شرکت کننده کلیه مسئولیت ها و خسارات ناشی از بروز هرگونه 

و برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها در اینخصوص هیچگونه مسئولیتی  حادثه احتمالی بعهده خود شرکت کننده می باشد

 .را بعهده نخواهند داشت
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مشارکت کنندگان مسئول عملکرد و هرگونه حادثه ، اتفاق و تصادفات احتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرائی و پرسنل .20

 .ملیات اجرائی ساخت و نصب غرفه بروز می کند، هستندخود، از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی و نیز هنگام ع

با توجه به اینکه وظیفه حفظ و حراست غرفه های مستقر در فضای باز در طول شبانه روز بعهده مشــــــــارکت کننده می .22

را با تکمیل و تنظیم فرم  باشد، لذا خواهشمند است قبل از ساعات اتمام کار نمایشگاه با مراجعه به ستاد برگزاری نگهبان شب غرفه

 .مربوطه به انضمام کپی کارت شناسائی به معاونت حفاظت فیزیکی حراست شرکت سهامی نمایشگاهها معرفی نمائید

در محوطه نمایشگاه خارج از غرفه خود ممنوع می باشد ( اقالم اطالع رسانی و چاپی)توزیع هـــرگونه نشریه، کتاب و بروشور  .23

در صورت نیاز باید با روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاهها هماهنگی جهت اخذ مجوز الزم و شرکت کنندگان 

 .را بعمل آورند

انتشار و توزیع هرگونه ویژه نامه خبری نیز منوط به هماهنگی و اخذ مجوز از روابـــــط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی  -

 .نمایشگاهها می باشد

ن دسته از شرکت کنندگانی که کاالهای سنگین و حجیم به نمایش خواهند گذاشت، طبق ضوابط و مقررات شرکت سهامی آ .20

جهت تخلیه  "صرفا –جرثقیل حامل (نمایشگاهها، جهت حمل کاالهای خود به محوطه نمایشگاه مجاز به وا رد نمودن جرثقیل 

لنها بوده، لیکن در زمان جمع آوری و خروج کاالهای نمایشی ورود جرثقیل به محوطه نمایشگاه فقط تا جلوی درب سا( همان کاال

جهت جلوگیری از ازدحام و حفظ ایمنی کاالهای سایر مشارکت کنندگان و محیط )و لیفتراک از خارج از محــــوطه نمایشگاه 

به پیمانکار واحد  "گیری کاالها صرفافقط به عنوان کفی به محوطه مجاز بوده و شرکت کنندگان باید جهت انجام بار (نمایشگاه

 .جرثقیل مستقر در نمایشگاه مراجعه فرمایند

از سوی مشارکت  (... سنگین و سبک، حمل بار و)و هرگونه خودروی ( لیفتراک)ورود هرگونه جرثقیل و باالبـــــــر  .20

و با کسب مجوز از مدیریت های ذیربط شرکت مگر در موارد اضطراری . ) کنندگان به داخل سالنهای نمایشگاهی ممنوع می باشد

  (سهامی نمایشگاهها

خواهشمند است در صورت نمایش کاالهای سنگین و حجیم مراتب از   چنانچه در فرمهای ثبت نام نیز درخواست گردیده است،.26

 .جهت هماهنگی الزم با ذکر تعداد ، وزن و ابعاد از قبل به ستاد برگزاری اعالم گردد "قبل حتما

ممنوع می  "ورود خودروی سواری به داخل محوطه در ایام آماده سازی سالنها و فضای باز، برگزاری نمایشگاه و خروج کاال کال .27

باشد و حمل وسائل می بایست توسط خودروهای حمل بار انجام گیرد و پس از تخلیه بار نسبت به خروج سریع خودرو به بیرون از 

 .، در غیر اینصورت خودرو با لیفتراک به خارج از محوطه نمایشگاه منتقل می گرددمحوطه نمایشگاه اقدام گردد

شرکت کنندگان و پیمانکاران غرفه سازی می توانند در زمان آماده سازی و خروج کاال از پارکینگهای جنوبی و جنوب غربی -

 .نمایشگاه جهت پارک خودروهای خود استفاده نمایند

صادره جهت شرکت کنندگان عالوه بر ایام برگزاری نمایشگاه یک روز قبل از افتتاح و یک روز پس از  اعتبار کارتهای پارکینگ -

 .خاتمه نمایشگاه می باشد

برای استفاده یک خودرو می باشد و الزامیست شماره خودرو مورد نظر بر  "کارتهای پارکینگ صادره جهت شرکت کنندگان صرفا -

 .روی آن درج گردد

لزوم سهولت دسترسی عوامل برق سالنها به تابلوهای برق الزم است پس از چیدمان غرفه ها هیچ گونه وسائل اضافی به دلیل -.28

بدیهی است این فضاها قبل از افتتاح و در زمان برگزاری نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت . پشت دیواره ها قرار نگیرد

ز سالن انتقال داده خواهد و برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها هیچ مسئولیتی در مشاهده موارد مذکور، وسائل به خارج ا
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عالوه بر این در صورت وجود وسائل مربوط به غرفه ها در پشت دیواره های . قبال گم شدن احتمالی وسائل مذکور نخواهند داشت

 .از آن بعهده غرفه دار متخلف می باشد غرفه و بروز هر گونه حادثه احتمالی کلیه خسارات و مسئولیتهای ناشی

باید یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه توسط شرکت  ....... کلیه وسائل غیر قابل استفاده از قبیل نخاله و جعبه های خالی و -.22

 .کنندگان از محوطه نمایشگاه خارج گردد

ت به حمل کاالهای کاالهای سنگین و حجیم نسب 43/43/0320از کلیه شرکت کنندگان تقاضا می گردد، در تاریخ - .34

حضور نماینده شرکت . به محوطه نمایشگاه اقدام نمایند.......( بجزکاالهای سبک وزن وگرانقیمت نظیر تلویزیون، ویدئو، کامپیوتر و )

در . ر غرفه الزامی استاز زمان ورود کاالها به سالن و نیز صبحها از زمان باز شدن درب سالن، تا زمان بسته شدن دربهای سالن د

صورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدن و جمع آوری غرفه ها در غرفه برگزار کننده مسئولیتی در قبال مفقود شدن 

 .کاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت

رکت کنندگان باید در این ورود کاالها، تجهیزات و ماشین آالت به محوطه نمایشگاه پس از ساعات کار اداری ممنوع بوده و ش-

 .خصوص از قبل تمهیدات الزم را در نظر داشته باشند

که مشمول منع تردد در ساعات روز می  ...شــــرکت کنندگانی که دارای کاالهای حجیم بوده و بار ایشان با کفی، تریلی و -

مشمول بند فوق بوده و شرکت سهامی نمایشگاهها از باشند و یا از خارج از تهران نسبت به حمل کاالهای خود اقدام می نمایند نیز 

جلوگیری  "ورود خودروها و کاالی ایشان پس از ساعات اداری به محوطه نمایشگاه بدلیل رعایت مسائل ایمنی و حفاظتی جدا

 .بعمل خواهد آورد، و برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت

خدمتتان تقدیم گردیده است و با آرزوی توفیق  "و دقیق دفترچه اطالعات نمایشگاه که قبال در خاتمه ضمن توصیه مطالعه مجدد

روز افزون برای کلیه شرکت کنندگان محترم خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه سوال به ستاد برگزاری مراجعه نموده یا با 

 .تلفنهای زیر تماس حاصل فرمائید

  :یشگاهتلفنهای تماس ستاد برگزاری نما

 88786624: بخش مالی  88240730/88240736: بخش اداری و ثبت نام 

را انتخاب نموده و از سیستم پیش ساخته برگزار کننده استفاده نمی  "خودســاز"از شرکت کنندگانی که هنگام ثبت نام گزینه 

ویژه استفاده نمایند، تقاضا می گردد ضمن مطالعه فضای باز از سازه و یا تزئینات / نمایند و یا در نظر دارند در داخل غرفه سالن 

که در )دقیق دفترچه اطالعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی ، جمع آوری و تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع

زئین غرف و تاریخ ، جهت اطالع از مدارک الزم جهت اخذ مجوز ساخت و ت(سایت اختصاصی نمایشگاه قابل دانلود کردن خواهد بود

 .مراجعات به صفحات بعدی ضمیمه این اطالعیه مراجعه نمایند

 2400ضمیمه اطالعیه ستاد برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود 

 و فضای باز( خودساز)مربوط به کلیه شرکت کنندگان متقاضی گزینه بدون تجهیزات

 فضای باز/ و یا دارای تزئینات ویژه در داخل غرفه سالن 

 « 2400ایران آگروفود » مایشگاه در ن

هم دردفترچه اطالعات ثبت نام اعالم گردیده است، با توجه به تهیه و تدوین لیست تصویب شده پیمانکاران  "همانطور که قبال -

شرکت سهامی نمایشگاهها، که در وبسایت اختصاصی  -مدیریت طراحی و غرفه آرائی –غرفه سازی توسط معاونت فنی، مهندسی 

فقط از میان شرکتها و  "یشگاه نیز در اختیار مشارکت کنندگان قرار دارد، الزم است تا انتخاب پیمانکار غرفه سازی حتمانما

لیست تصویب شده پیمانکاران  "ستاد برگزاری از پذیرش شرکتها و افراد خارج  .مجموعه های مندرج در این لیست صورت پذیرد
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لذا خواهشمند است در خصوص انتخاب پیمانکار . بعنوان پیمانکار معذور خواهد بود "هاغرفه سازی توسط شرکت سهامی نمایشگاه

 .غرفه سازی دقت الزم را بعمل آورند

 : لینک مستقیم مشاهده لیست شرکت سهامی نمایشگاهها پیمانکاران غرفه سازی مجاز

http://www.iranagrofoodfair.com/UserFiles/File/StandConstructors.IIEC.final.pdf 

را انتخاب نموده و از سیستم پیش ساخته برگزار کننده استفاده  "خودســاز"شرکت کنندگانـــــی که هنگام ثبت نام گزینه  -

فضای باز از سازه و یا تزئینات ویژه استفاده نمایند، موظفند طرحهای اجرائی / نمی نمایند و یا در نظر دارند در داخل غرفه سالن 

پیمانکار غرفه سازی منتخب خـــود و بــا مشخصات زیر و به همــــــراه کلیه مدارک الزم فقط در روزهای /مسئولخود را توسط 

بعدازظهر جهت اخذ تائید و مجوز  0صبح لغایت  04از ساعت  0320اردیبهشت ماه  20و پنجشنبه  23، چهارشنبه 22سه شنبه

 .مایندبه ستاد برگزاری ارائه ن "نهائی غرفه سازی حضورا

 08هم دردفترچه اطالعات ثبت نام اعالم گردیده است، شرکت کنندگانی که متراژ غرفه آنان کمتر از "همانطور که قبال *

مترمربــع می باشد مجاز به ساخت غرفه بصورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل باز نمودن سردرب غرفه، کف سازی یا 

 .و استفاده از سیستم پیش ساخته نمایشگاه می باشند "فرم ثبت نام 0بند"ملزم به انتخاب  نبوده و.... تغییر کف غرفه و 

پیمانکار غرفه سازی و شرکت کننده متعهد می گردند در ساخت غرفه شرکت مقررات ملی ساختمان ایران ، استانداردهای بین *

ایران بویژه دستورالعملهای مدیریت . ا.بین المللی ج المللی ، ضوابط فنی و اصول ایمنی ، مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای

طراحی و غرفه آرایی را رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر 

 .غرفه سازی را بر عهده بگیرند

اری کامل با مهندسین ناظر ستاد برگزاری و رعایت شرکت پیمانکار غرفه سازی و مهندس ناظر ایشان ملزم به پاسخگوئی و همک*

تذکرات ایشان در تمام طول مدت مراحل ساخت و ساز، برگزاری نمایشگاه و دوران جمع آوری و تخلیه می باشند و حضور مستمر 

 .مهندس ناظر پیمانکار غرفه سازی منتخب در هنگام ساخت وساز در محل غرفه الزامی است

و رعایت تذکرات مهندسین ناظر ستاد برگزاری ستاد برگزاری مجاز به متوقف نمودن کار اجرائی و در صورت عدم همکاری *

ضمن اینکه مراتب جهت  .تعطیل کار پیمانکار غرفه سازی می باشد و مسئولیت و عواقب آن بعهده پیمانکار غرفه سازی می باشد

 .طراحی وغرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها اعالم خوهد گردیداقدامات قاتونی بعدی بالفاصله توسط ستاد برگزاری به مدیریت 

 : مدارک الزم جهت اخذ مجوز نهائی غرفه سازی یا تزئین ویژه

با قید نام شرکت پیمانکار غرفه سازی و مهندس  "شرکت کننده "معرفی نامه کتبی پیمانکار غرفه سازی از سوی شرکت  -0

تلفن همراه مهندس پیمانکار غرفه سازی و مدیر مسئول شرکت پیمانکار غرفه سازی در  ذکر تلفن تماس و)پیمانکار غرفه سازی 

لیست تصویب شده پیمانکاران غرفه سازی توسط شرکت  "الزم است تا پیمانکار غرفه سازی منتخب از .( معرفی نامه الزامی است

ی اجرائی معذور بوده و شرکت کننده ملزم به استفاده در غیر اینصورت ستاد برگزاری از پذیرش طرح ها. باشد "سهامی نمایشگاهها

 .از سیستم پیش ساخته برگزار کننده و پرداخت هزینه های مربوطه خواهد بود

، نما، 044/0با مقیاس  –شامل پالن )هرکدام سه نسخه رنگی  A0یا  A3 نقشه های اجرایی اندازه گذاری شده در قطع -2

 ید حداکثر ارتفاع و مواد مصرفی جهت ساختبا ق( پرسپکتیو و نقشه جزئیات فنی

 -نام و مشخصات طراح و شرکت پیمانکار غرفه سازی -"شرکت کننده"نام شرکت  -عنوان نمایشگاه: قید شناسنامه طرح شامل *

 .تاریخ طراحی در نقشه ها الزامی است

 ی نامب –بیمه نامه مسئولیت مدنی توسط پیمانکار غرفه سازی برای حداقل چهار نفر  -3
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جهت تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه ( فقط بصورت چک بانکی در وجه شرکت پاالر سامانه)سپرده نقدی  -0

 ( تخلیه به موقع –عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع  -پایان بموقع غرفه سازی  -عدم تغییر در طرحهای تائید شده )سازی 

بر اساس جداول )سپرده بصورت امانی تا هنگام اعالم ریز تخلفات و خسارتهای احتمالی  لزم به توضیح است که چک بانکی *

ایران و بخش فنی ستاد نزد .ا.از ســوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج( تعیین خسارات تخلف از قوانین ودستورالعملها

 .مسترد خواهد شد "عینابرگزارکننده محفوظ خواهد بود، در صورت عدم بروز تخلف و خسارت چک 

 .مبلغ سپرده نقدی توسط برگزارکننده تعیین می گردد *

بنا به نوع )پیمانکار غرفه سازی مبلغ مربوطه / در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورتجلسه و اعالم به مشارکت کننده *

  .از سپرده کسر و مابقی استرداد خواهد شد  (خسارت یا تخلف، بخشی یا کل مبلغ

در صورتیکه در طراحی غرفه احداث طبقه دوم پیش بینی )ثبت نام  0فرم  – 2چک هزینه متراژ طبقه دوم بر اساس بند  -0

 (.گردیده است

شرکت کنندگان بخش ارزی نمایشگاه ملزم به ارائه تائیدیه برگزارکننده بخش خارجی در خصوص پرداخت متراژ طبقه دوم می  *

 .باشند

 که در زمان مقتضی در سایت اختصاصی نمایشگاه)مهای جدید تعهد غرفه سازی مربوط به ستاد برگزاری دستورالعمل ها و فر -6

www.iranagrofoodfair.com و همه .( قرار می گیرد و قابل دانلود کردن بوده و یا باید از ستاد برگزاری تهیه گردد

 .گرددصفحات باید توسط شرکت و مهندس پیمانکار غرفه سازی مهر و امضاء 

مربوط به شرکت سهامی نمایشگاهها، که بر اساس قوانین جدید تهیه و تدوین  - فرم های تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه -7

و باید توسط شرکت و مهندس پیمانکار  -گردیده و هر پیمانکار غرفه سازی بنا به شرائط خود باید آن را تهیه، تکمیل و ارائه نماید 

این فرم ها نیز در زمان مقتضی در سایت اختصاصی نمایشگاه . )مهر و امضاء گردد( وانه نظام مهندسی معتبردارای پر)غرفه سازی 

 (.قرار می گیرد و قابل دانلود کردن بوده و یا باید از ستاد برگزاری تهیه گردد

تائید فعالیت شرکت پیمانکار غرفه ارائه کپی پروانه نظام مهندسی معتبر مهندس پیمانکار غرفه سازی و همچنین گواهی رتبه و  *

 .سازی مجاز جهت اخذ مجوز ساخت غرفه الزامی است

  (در صورت عدم پرداخت اولیه توسط شرکت کننده)مبلغ علی الحساب برق زمان غرفه سازی و سایر هزینه های مرتبط  -8

 :یادآور می گردد

ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته و مجوز نهائی غرفه طرحهای اجرائی فقط در تاریخهای یاد شده توسط مهندسین ناظر  *

در صورت عدم مراجعه پیمانکار غرفه سازی در روزهای یاد شده شرکت کننده و . سازی توسط ستاد برگزاری صادر خواهد شد

هد بود تا غرفه پیمانکار غرفه سازی منتخب ملزم به پرداخت جریمه دیر کرد خواهند بود ضمن اینکه ستاد برگزاری مجاز خوا

شرکت را بصورت پیش ساخته تجهیز نماید و شرکت کننده عالوه بر جریمه دیرکرد ملزم به پرداخت هزینه مابه التفاوت خودساز 

 .به پیش ساخته نیز خواهد بود

توسط ستاد در صورت عدم ارائه هرکدام از بندهای مدارک الزم جهت اخذ مجوز نهائی ساخت، تائید طرح و صدور مجوز نهائی  *

  .برگزاری به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت

ورود وسایل و تجهیزات غرفه سازی فقط با طی مراحل اداری ذکرشده و با ارائه مجوز ساخت اخذ شده که امضاء نهائی آن  *

یمانکاران غرفه پ. توسط مهندسین ناظر ستاد برگزاری و برگزار کننده صورت می گیرد به داخل محوطه نمایشگاه ممکن خواهد بود

سازی منتخب و مهندسین ناظر موظفند برای هر غرفه پس از ارائه مدارک الزم و طی مراحل اداری ، مجوز جداگانه دریافت نمایند 
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بدیهی است کلیه مسئولیت و خسارات ناشی از این امر بعهده شرکت . در غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواهد آمد 

 .یمانکار غرفه سازی می باشدپ/ کننده 

مهندس ناظر و پیمانکار غرفه سازی منتخب شرکت متعهد می گردند در ساخت غرفه شرکت مقررات ملی ساختمان ایران،  *

ایران بویژه . ا.استانداردهای بین المللی ، ضوابط فنی و اصول ایمنی ، مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج

یریت طراحی و غرفه آرایی را رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از دستورالعملهای مد

 .عدم اجرای صحیح در امر غرفه سازی را بر عهده می گیرد

 24لغایت  8:34ایران، ساعات کــار جهت غرفه سازی از .ا.با توجه به مقررات جاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج *

لذا از شــرکت کنندگانی که راساٌ . بعداز ظهر پلمپ خواهد گردید 0درب سالنها از ساعت  40/43/0320می باشد و درروز دوشنبه 

غرفه سازی یا تزئین غرفه می نمایند، تقاضــــا می گردد، با توجه به تاریخ تحویل سالنها و ساعات یاد شده برنامه ریزی نموده و از 

  . م را در خصوص برنامه زمانبدی در نظر گیرندقبل تمهیدات الز

ستاد برگزاری در وبسایت نمایشگاه و طی پیامک ارسالی به مشارکت کنندگان محترم  04نیز در اطالعیه شماره  "چنانچه قبال *

سهامی از سوی شرکت  2-00و  0-00در دو طبقه سالن خلیج فارس اعالم گردیده است، با توجه به تحویل دیرتر سالنهای 

نمایشگاهها، از شرکت کنندگان خودساز مستقر در این سالنها تقاضا می گردد تا از پیمانکار غرفه سازی منتخب خود تعهدات الزم 

خرداد اخذ نمایند و تمهیدات الزم را جهت آماده سازی  0و  3را جهت الزام به مونتاژ، برپائی و آماده سازی غرفه فقط در روزهای 

 .در غیر اینصورت استفاده از سیستم پیش ساخته توصیه می گردد. ظر گیرندبموقع غرفه در ن

امکان تمدید ساعات کار در روزهای آماده سازی سالنها و محوطه از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها به هیچ وجه وجود ندارد، و  *

هیچ مسئولیتی را خصوص تمدید ساعات  در صورت عقب بودن کار پیمانکار غرفه سازی شرکت سهامی نمایشگاهها و برگزارکننده

 .بعهده نخواهد داشت

نسبت به ارائه مفاد این اطالعیه و دفترچه اطالعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی ، جمع آوری  "خواهشمند است حتما

ایشان در قبال اجرای صحیح مفاد مسئول غرفه سازی اقدام نموده و از / و تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع ، به پیمانکار

  .دستورالعمل و تعهد غرفه سازی، جمع آوری، تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت از هرنوع تعهدات الزم را اخذ فرمائید

شرکت کنندگان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص دستورالعملهای غرفه سازی با ستاد برگزاری تماس 

  .حاصل فرمایند

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

 

 
 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

175 
 

 مرکبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4931دوم اردیبهشت  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

176 
 

 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/22/12فارس

 فرهنگ مصرف لبنیات مناسب نیست/ درصدی سرانه مصرف شیر در ایران با میانگین دنیا41فاصله 
ت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه توان رسیدن به سرانه مصرف نژاد و بهبود تولیدات دامی وزار رئیس مرکز اصالح

متاسفانه فرهنگ مصرف لبنیات در کشور مناسب نیست و این در حالی است که در مصرف : شیر دنیا را داریم، گفت

 .تنقالت مضر در رده اول جهان قرار داریم

وگو با خبرنگار اقتصادی  زارت جهاد کشاورزی در گفتمحمدرضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی و

کیلوگرم است  064کیلوگرم و میانگین تولید سرانه جهانی آن حدود  004تولید سرانه شیر در کشور حدود : گفت خبرگزاری فارس

 .ولید را افزایش دهیمدرصد برای رسیدن به میانگین جهانی ت 04بنابراین باید بیش از 

در بخش تولید و صنایع فرآوری ساالنه توانایی تولید بیش از : وی با بیان اینکه از توان افزایش تولید شیر برخوردار هستیم، افزود

 .ای وجود ندارد میلیون تن شیر را داریم ولی برای تحقق آن برنامه 02

کننده؛ میزان تولید  کشش بازار و تقاضای مصرف: هاد کشاورزی، تصریح کردرئیس مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت ج

کند در حالی که فرهنگ مصرف مواد لبنی در کشور خوب نیست و کمترین تغییرات قیمت یا درآمد منجر به کاهش  را تعیین می

 .شود مصرف مواد لبنی در جامعه می

مردم به آسانی و : ثل نوشابه و تنقالت در رده اول جهانی قرار داریم، گفتمالصالحی با بیان اینکه در مصرف مواد خوراکی مضر م

 .دهند دهند بلکه آن را افزایش هم می صرفنظر از سطح درآمد مصرف مواد مضر را نه تنها کاهش نمی

ای را برای  یدهسرانه پایین مصرف شیر، مشکالت عد: نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، گفت رئیس مرکز اصالح

 .کند ایجاد و به اقتصاد لطمه وارد می... ها و  سالمت مردم از جمله پوکی استخوان، کوتاهی قد، پوسیدگی دندان

  درصد تولید شیر کشور از طریق 34: کیلوگرم در کشور برخورداریم، افزود 064وی با تأکید بر این موضوع که از توان تولید سرانه 

 .آید بخشی از طریق گاوهای آمیخته و بومی و بخشی هم از دام سبک گوسفند و بز بدست می گاوهای اصیل ایرانی،

سبک و مشخصا بز از   افزایش سهم تولید شیر از دام: مالصالحی با اشاره به طرح توسعه پرورش بزهای شیری اشاره کرد و افزود

 .سال وزارت جهاد کشاورزی است 04اهداف آتی و 

هزار تن از مجموع شیر تولیدی  644در حال حاضر : اد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفتنژ رئیس مرکز اصالح

آید در حالی که در صددیم تا با ایجاد واحدهای صنعتی پرورش بز اصیل و آمیختگی بزهای بومی  کشور از گوسفند و بز بدست می

هزار تن  744ی بومی که قابلیت تولید شیر خوبی دارند تولید شیر بز را به با نژادهای اصیل وارداتی و همچنین با اصالح نژاد بزها

 .در سال افزایش دهیم

 .رسد آید که اغلب هم به مصارف سنتی می درصد شیر تولیدی در کشور از دام سبک بدست می 04کمتر از : مالصالحی بیان داشت

هزار تن جذب کارخانجات فرآوری شده و  044میلیون و  6حدود تولیدی در کشور   هزار تن شیر 604میلیون و  8از : وی افزود

 .کننده رسیده است های سنتی فرآوری و خود مصرفی به دست مصرف مابقی در قالب سیستم

میزان الکتوز شیر بز، نسبت به شیر گاو کمتر است : نژاد و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت رئیس مرکز اصالح

 .توانند از شیر بز استفاده کنند شوند می ادی که با مصرف شیر گاو به دلیل وجود الکتوز دچار مشکل میبنابراین افر

های نوین قادر است  گیری از تکنولوژی کیلوگرم به طور میانگین و با بهره 74یک بز اصیل با وزن حدود : مالصالحی تصریح کرد

 .کیلوگرم شیر تولید کند 244تا  704ساالنه بین 

http://www.farsnews.com/
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ها در بخش  های وزارت جهاد کشاورزی کاهش هزینه یکی از رسالت: های کاهش هزینه تولید شیر اظهار داشت در مورد راه وی

 .ها برای تحقق این مطلب آن است که سرانه تولید شیر گاو، گوسفند و بز را افزایش دهیم  تولید شیرخام است و یکی از راه

های مختلف مثل اصالح نژاد،  افزایش تولید از راه: دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کردنژاد و بهبود تولیدات  رئیس مرکز اصالح

 .وری الزم است های مدیریت، بهبود جایگاه، بهبود تغذیه و افزایش بهره بهبود سیستم

ل آن از دسترس ما بخشی از هزینه تولید شیر و مواد لبنی بر عهده صنایع فرآوری و یا بخش حمل و نقل است که کنتر: وی افزود

 .خارج است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204204444300 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/22/23فارس

 آید ترین چای از چین اول به دست می مرغوب/ د چای آغاز شدهای محدو برداشت برگ سبز چای در باغ

 21در : افزاید، گفت رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه تعدد برداشت برگ سبز چای بر کیفیت چای تولیدی می

 .مرتبه کاهش یافته است 3به  91توجهی به این محصول تعداد دفعات چیدن برگ سبز چای از  سال اخیر به دلیل بی

برداشت برگ سبز چای در گیالن : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفت

مگانی به در باغهای محدود آغاز شده، اما به دلیل سرمای هوا و برای جلوگیری از آسیب به باغهای تا گرم شدن هوا برداشت، ه

 .تعویق افتاده است

 04شود و پس از  چین بهاره برگ سبز چای معموال از اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت ماه بسته به دمای هوا آغاز می: وی افزود

که روز برای چین دوم صبر کرد و به همین ترتیب تا چین سوم و یا در صورت امکان چین چهارم  04ها باید  روز چیدن برگ 02تا 

 .انجامد تا مهرماه به طول می

بار در طول سال  04سال گذشته به دلیل عدم توجه دولت به چایکاران برداشت، از باغهای چای از  24در : هوسمی بیان داشت

 .بار کاهش یافته است 0یا  3زراعی به 

شود، در حالی  ی مانند قیچی چیده میدر حال حاضر برگ سبز چای بوسیله ابزارهای مکانیک: رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد

 .شد شد که ضمن حفظ گیاه، برگ سبز مرغوب تری هم حاصل می که در گذشته این کار با داس انجام می

های متعدد  چین: وی با بیان اینکه در دولت فعلی تا حدودی به چایکاران توجه شده و این امر امید را در آنها زنده کرده است، گفت

رسید، به وسیله داس، طی یک سال زراعی باعث حاصل شدن چای بسیار با کیفیتی  بار هم می 04ه گاهی به برگ سبز چای ک

 .شد می

تولید این چای بسیار محدود است و : شود، گفت ترین چای حاصل می رئیس اتحادیه چایکاران با بیان اینکه از چین بهاره مطلوب

 .شود رف میهای گیالن و مازندران مص غالبا در سطح استان

افزایش : درصد تولید چای افزایش یابد، اظهار داشت 00شود امسال نسبت به سال گذشته حدود  بینی می وی با بیان اینکه پیش

 .درصد نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای و توجه دولت به چایکاران موجب تالش مضاعف چایکاران شده است 20حدود 

و برگ سبز چای  2084رخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک در سال زراعی جاری ن: رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد

 .تومان است 0224درجه دو 
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 ا مصاحبه، سخنرانی، بازدیده
 - 31/22/28فارس

 صنایع لبنی گرفتار رکود است/ های بانکی سلب انگیزه تولید با سود باالی سپرده

های بانکی انگیزه کار و تولید را از مردم سلب کرده و  سود باالی سپرده: عضو هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت

 .ای برای کار کردن ندارند انه مبالغی را دریافت و انگیزهها ماه گذاری در بانک کند زیرا مردم با سپرده اقتصاد را فلج می

در مورد معضالت نرخ باالی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد فربد، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در گفت

ی مازاد بر نرخ تورم برای صنعت مضر است، زیرا قطعا افزایش سود به طورکلی سود بانک: تسهیالت بانکی بر روی تولید، گفت

کننده تحمیل  رسد، برروی قیمت تمام شده و در نهایت به مصرف درصد می 34ها که گاهی در صنعت به مرز  تسهیالت بانک

 .شود می

سود تسهیالت در کشورهای توسعه  :وی با بیان اینکه سود تسهیالت بانکی باید در حدی تعیین شود که باعث رانت نشود، افزود

 .درصد است ضمن اینکه تورم هم در این کشورها رقم بسیار پایینی است 3یا  2یافته رقم ناچیز و در حد 

کاهش نرخ تسهیالت بانکی به نفع مردم و اقتصاد کشور است و در جهت تورم : عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .عمل خواهد کرد

کند، زیرا مردم با  های بانکی انگیزه کار و تولید را از مردم سلب کرده و اقتصاد را فلج می سود باالی سپرده: ان داشتفربد بی

 .ای برای کار کردن ندارند ها ماهانه مبالغی را دریافت و انگیزه گذاری در بانک سپرده

گذاری در بورس و صنعت  ها به سمت سرمایه اینکه سپرده شود و به جای های بانکی منجر به رکود می سود باالی سپرده: وی افزود

 .شود ها هدایت می گذاری در بانک هدایت شود به سمت سپرده

وقتی محصولی تولید شود و به : عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه رکود در صنعت لبنیات نیز وجود دارد گفت

رضه زیاد و تقاضای کم در صنعت نشانه رکود است که این موضوع در صنایع لبنی فروش نرسد به معنای رکود است به عبارتی ع

 .نیز وجود دارد

اند، دلیل این  شود صنایع لبنی قیمت برخی محصوالتشان را در سال جاری افزایش داده فربد در پاسخ به این سؤال که گفته می

فروشی مواد لبنی در هفته چهارم فروردین  افزایش بهای خردهبراساس آمار کلی بانک مرکزی نرخ : ها چیست، گفت افزایش قیمت

 00تر از  تر از نرخ تورم و همچنین پایین دهد که این رقم پایین افزایش را نشان می 02.2نسبت به مدت مشابه سال گذشته  20

 .درصد مجوز افزایش قیمت محصوالت لبنی بوده است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/22/11فارس

 صادرات هندوانه مشکل مصرف آب ندارد/ از سرگیری صادرات هندوانه ایران

اتی ایران تولید زمستانی بوده و مشکل مصرف آب ندارد، های صادر معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که هندوانه

 .پس از رفع مشکل از سر گرفته شد  صادرات هندوانه: گفت

های صادراتی ایران  در مورد هندوانه خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

های صادراتی برگ گواهی بهداشتی دارند و سازمان حفظ نباتات برای  تمامی هندوانه: پس فرستاده شده از کشورهای عربی گفت

 .کند های صادراتی گواهی بهداشتی صادر می همه محموله

صادراتی به   های حامل هندوانه در بین برخی از کامیون: اند، افزود های صادراتی عاری از هر گونه آفت بوده وی با بیان اینکه هندوانه

 .ها بر اثر تخم گذاری آفت کرم سرخرطومی ایجاد شده است هایی سوراخ دار مشاهده شده که این سوراخ کشورهای عربی هندوانه

 این آفت با: های آفت کرم سرخرطومی است، اظهار داشت معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هندوانه یکی از میزبان

های صادراتی به کشورهای عربی  کند که تعدادی محدودی از هندوانه نشستن بر روی پوست هندوانه سوراخی بر روی آن ایجاد می

 .ها مانده است گونه آفتی نداشته و فقط اثر آفت بر روی هندوانه اند، ولی هیچ دچار این عارضه بوده

خواهند بازار صادرات هندوانه را از دست  انحصار طلب عرب که نمیانتشار این مطالب توسط برخی تجار : کشاورز تصریح کرد

 .بدهند، انجام شده است

زده چند روز صادرات هندوانه متوقف شد، اما از یکشنبه  ها آفت براثر انتشار خبر هندوانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .اردیبهشت صادرات این محصول مجدد آغاز شده است 03

برداری و آزمایش کرده و شفاهی نتیجه آزمایشات را  زده نمونه های آفت یکی از کشورهای عربی بر روی هندوانه: صریح کردکشاورز ت

مبنی بر اینکه این محصوالت مشکل خاصی از نظر سالمتی برای مصرف ندارند، را اعالم کرده اما تا چند روز آینده جواب کتبی و 

 .کنند رسمی را اعالم می

های تولید ایران  هندوانه: کید بر این موضوع که باید در مورد محصوالت صادراتی دقت مضاعفی صورت گیرد، اظهار داشتوی با تأ

کرد، ضمن اینکه  شود و اگر مشکلی از نظر سالمت داشت، قطعا ترکیه اقدام به واردات این محصول نمی اکنون به ترکیه صادر می هم

 .شود ز ترکیه صادرات مجدد میبرخی از محصوالت کشاورزی ایرانی ا

ها در  این هندوانه: شود، گفت کشاورز در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم کمبود آب در کشور محصولی مانند هندوانه صادر می

 .فصل زمستان که نیاز آبی خیلی کمی دارند، تولید شده است و از نظر وزارت جهاد کشاورزی مشکل مصرف آب ندارند

شود که رقیبی برای تولید آن در این  های جنوبی تولید می ین محصوالت در مناطقی مانند جاسک، میناب و استانا: وی افزود

 .مناطق وجود ندارد
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سخنرانی، بازدیدها مصاحبه،  

 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 شود  گردهمایی مدیران آب و خاک سراسر کشور برگزار می

گردهمایی مدیران آب و خاک سراسر کشور با حضور معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی فردا سه شنبه 

 .شود در استان کرمان برگزار می

( ایانا)مهندسی جهاد کشاورزی استان کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیر آب و خاک و امور فنی و 

این گردهمایی با حضور معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، مشاور وزیر در امور آب و خاک، : با اعالم این خبر گفت

های  رزی، مدیران ستادی وزارتخانه و مدیران آب و خاک سازمانهای آبیاری تحت فشار و مسئول امور تولیدی کشاو مجری طرح

مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار  20های آب و خاک در سال  ها و برنامه جهاد کشاورزی سراسر کشور از فردا در کرمان سیاست

 .گیرد می

وری آب، اجرای  کشور، افزایش بهرهگذاری آب و خاک در  هدف از برگزاری این گردهمایی بررسی سیاست: محمد سعیدی افزود

 .آبیاری تحت فشار و مدیریت منابع آب و خاک است

وری آب و  های کشور جهت افزایش بهره وی با اشاره به اینکه در گردهمایی سعی بر توجیه مدیران آب و خاک تمامی استان

ای زیر  آبیاری قطره"مه ابتکاری استان کرمان در حاشیه گردهمایی از برنا: شود، خاطرنشان کرد های آبیاری تحت فشار می طرح

 ./آید عمل می های سیرجان، رفسنجان و کرمان بازدید به های نوین آبیاری در شهرستان برداری از سیستم و مدیریت بهره "سطحی

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http34220-0html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 هزار تن ماهی در جنوب سواحل خزر  411اعالم آمادگی پرورش 
بر اساس مطالعات صورت گرفته در جنوب سواحل : معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 . هزار تن ماهی وجود دارد 411تا  311پرورش  دریای خزر، آمادگی

، حسن صالحی در دیدار با استاندار گیالن بر پتانسیل باالی گیالن در حوزه پرورش (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ش ماهی در هزارتن پرورش ماهی داریم که با پرور 04در حال حاضر در استان های شمالی : ماهی در قفس تأکید کرد و افزود

 .برابر افزایش می یابد 04قفس این آمار به 

با توجه به تکنولوژی و صنعتی که در این حوزه : صالحی با اشاره به تأمین بچه ماهی های مورد نیاز پروژه پرورش در قفس گفت

 .در شمال افزایش یافتوجود دارد نیاز به همدلی مدیران استانی و نیز دعوت از سرمایه گذاران است تا پرورش ماهی در قفس 

میلیارد تومان از مطالبات ناشی از حذف پره  34در سفر دکتر روحانی به گیالن پرداخت : در این دیدار، استاندار گیالن نیز گفت

 .های صیادی که صیادان سال ها منتظر پرداخت آن بودند تصویب شد

های این استان هستند که کمتر به مطالبات آنها توجه شده محمدعلی نجفی با بیان اینکه صیادان گیالنی از زحمتکش ترین قشر

در سفر کاروان تدبیر و امید تصمیمات خوبی در زمینه بهبود وضعیت صید و صیادی گرفته شده که پرداخت این : است گفت

 .مطالبات پس از سالها انتظار یکی از این موارد است

 04برای اجرای این طرح نیز پرداخت : ی در قفس نیز اشاره کرد و گفتنماینده دولت در گیالن به مصوبه توسعه ی پرورش ماه

 .میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است

وی گسترش اجرای پروژه پرورش ماهی در قفس را موجب بهبود وضعیت معیشتی صیادان و ایجاد اشتغال بیشتر در استان دانست 

 .پروژه با رعایت مسائل زیست محیطی حمایت می کنددولت با تمام توان از اجرای این : و افزود

گیالن استانی ساحلی : وی همچنین افزایش سرانه مصرف ماهی را در بهبود شاخص های سالمت جامعه نیز موثر عنوان کرد و گفت

 ./کیلوگرم جهانی کمتر است 02کیلوگرم مصرف ماهی استان از میانگین  00است، اما میانگین 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  12: تاریخ

 نیاز اصلی کشاورزی به صندوق توسعه کشاورزی

 .شاورزی، ایجاد صندوق توسعه کشاورزی در اغلب شهرها استاز مهمترین نیاز های بخش ک:توکلی گفت

صندوق توسعه :گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمد تقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی در گفتگو 

 .گذاری در بخش کشاورزی استکشاورزی بخشی از دستگاه های حمایت کننده ی سرمایه 

محصولی از سرمایه  تک  های شهرستانی به صورت طبق برخی مواد قانونی به علت افزایش میزان بهره وری برخی صندوق: وی افزود

درصد به عنوان کمک به سرمایه گذاران 00صندوق های شهرستانی عمدتا می توانند سالیانه وام با بهره .گذاران حمایت می کنند

 .رزی واگذار کنندکشاو

 .یکی از اصلی ترین نیازهای بخش کشاورزی ایجاد صندوق های بیشتر در تمامی شهر ها است:توکلی ادامه داد

میلیارد 338میلیارد تومان منابع داخلی و  084صندوق توسعه کشاورزی عملکرد مطلوبی را داشته است و مبلغی حدود : وی افزود

 .میلیارد تومان در صندوق سرمایه گذاری شده است0444ه است و در مجموع تومان از بانک کشاورزی تامین شد

فعالیت مطلوب را .... صندوق توسعه کشاورزی در موضوع دام،طیور،عشایر،مکانیزاسیون و : این عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .داشته است

 

شند این صندوق نیز بهره وری باال و عملکرد بهتری هرچقدر کشاورزان بستر مناسب برای انجام فعالیت داشته با: توکلی عنوان کرد

 .را کسب می کند

پیشنهاد می کنم وزارت جهاد کشاورزی شرکت های مشابه را بفروشد و اعتبار الزم را در اختیار صندوق توسعه : وی در پایان گفت

ششم توسعه به این موضوع توجه  همچنین در برنامه.کشاورزی قرار دهد تا این صندوق در مسیر زنجیره ی تولید حرکند کند

 .بسیاری شده است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 113۱اردیبهشت  3چهارشنبه 

 پروژه تولید ژالتین حالل باید بومی سازی شود

تولید ژالتین حالل یک تکلیف دینی و الهی است که اگر درست انجام شود یک مجاهده : فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت نماینده ولی

 .رهنگی و زیربنایی و خدمت به مردم است

و مدیران ای که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین  به گزارش خبرنگار ایسنا در قزوین، آیت اهلل حسن عالمی، در جلسه

با توجه به گستردگی نیاز ژالتین در صنایع غذایی و : شرکت تولید ژالتین حالل در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد

 .دارویی تولید این محصول اهمیت زیادی در سالمتی و امنیت غذایی دارد

 .شود ما مسلمانان محسوب می  ت آن است که دغدغهحساسیت نسبت به ژالتین از جهت مشروعیت و حاللی: وی افزود

 .قبل از اینکه صنعت ژالتین به عنوان یک کار اقتصادی مطرح شود یک کار دینی و ملی است: آیت اهلل عالمی تاکید کرد

اگر تولید این : ح کردنماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تولید ژالتین به عنوان محصول دارویی و غذایی تصری

 .شود محصول به درست انجام شود خدمت به خلق است و اینکه مردم دانسته از حرام پرهیز کنند یک کار بزرگ فرهنگی محسوب می

ع در حال حاضر ژالتین عالوه بر غذاها و داروها در اقتصاد نیز نقش بسزایی دارد که توجه کردن به این موضو: آیت اهلل عالمی اضافه کرد

 .تواند کشور را به خود کفایی برساند می

های نوین علمی محصوالت  ریزی مناسب و استفاده از روش باید با برنامه: وی با بیان اینکه پروژه تولید ژالتین حالل باید بومی سازی شود، افزود

 .تواند کار ملی و خدمت به مردم و کشور باشد را در کشور تولید کنیم که این موفقیت می

 .اینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود محصوالت حرام و غیر شرعی تاکید کردنم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11شنبه یک 

 سال دیگر  91تولید نیمی از روغن مورد نیاز کشور تا 

سال بیش از  04کشت کلزا در کشور، این توان وجود دارد تا در کمتر از  با توسعه: گفت جهاد کشاورزیمعاون وزیر  <کشاورزی

 .کشور را در داخل تولید کنیم روغن درصد 64الی  04

بیشترین سطح زیر : ، اظهار کرد"است کشت شدهکلزا هزار هکتار  64در سال جاری در کشور حدود "با بیان اینکه  عباس کشاورز

 .های شمالی است های خوزستان، مرکزی و استان کشت متعلق به استان

واردات کلزا یکی : ، افزود"شود از طریق واردات تامین می های روغنی دانهدرصد نیاز کشور به  24اکنون حدود  هم"وی با بیان اینکه 

 04ساله تدوین کرده است تا شاهد کاهش  04هایی است که باید برطرف شود؛ از این رو وزارت جهاد کشاورزی یک طرح  از ضعف

 .این مدت زمان باشیم درصدی واردات این محصول در

هنوز برای مناطق دیگر در : ، خاطرنشان کرد"های گلستان و مازندران است تمرکز کشت سویا نیز در استان"کشاورز با بیان اینکه 

 .کشور ارقام مناسب سویا را نداریم

ری کرد با تامین بذرهای جدید، فضا معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توافقی که در سال گذشته انجام شده است، ابراز امیدوا

 .برای توسعه کشت سویا نیز فراهم شود

 .کردیم حتی اگر مشکل روغن هم نداشتیم، باید برای پایداری گندم، کلزا کشت می: وی همچنین گفت

هرز و های  کلزا از جمله گیاهانی است که به پایداری کشت، حاصلخیز کردن زمین و کنترل برخی از علف: کشاورز افزود

 .کند های گندم مثل پاخوره کمک می بیماری

معاون وزیر جهاد کشاورزی هدف از افزایش سطح زیر کشت کلزا را پایداری، کمک به حاصلخیزی خاک، افزایش تولید در غالت و 

 .ید دارددرصد افزایش تول 20الی  00هر محصولی پس از کلزا کشت شود بین : تامین روغن کلزا در کشور بیان کرد و افزود

قراردادهایی با کشورهایی همچون فرانسه و استرالیا منعقد شده و همچنین درصدد عقد قرارداد با کشورهایی "وی با بیان اینکه 

 20برای سال آینده طبق قرار داد با شرکت فرانسوی باید : ، افزود"همچون کانادا و آلمان با هدف انتقال تکنولوژی به ایران هستیم

 .لزا با متوسط عملکرد بیش از چهار تن کشت کنیمهزار هکتار ک

در صورت وجود : ، گفت"درصد از کشت گندم آبی به کلزا اختصاص یابد 00برای پایداری گندم حداقل باید "کشاورز با بیان اینکه 

 .کنیم زمین، در مزارع دیگر نیز کلزا کشت می

توانیم در مناطق کشت دیم گندم نیز کلزا کشت  سرما پیدا کنیم، میاگر ارقام مقاوم به : معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .کنیم

سیاست این وزارتخانه : وی درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی درمورد اصالح الگوی مصرف آب و نحوه مدیریت آب نیز اظهار کرد

ر از مناطق گیالن و مازندران، در سایر اصالح روش تولید محصوالت کشاورزی است؛ به عنوان مثال، تولید محصول برنج به غی

 .مناطق حمایت نخواهد شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11دو شنبه 

 ترین نقطه اقتصاد ایران است میلیارد دالری روغن نباتی و دانه های روغنی تاریک 4واردات 

های روغنی  تاریک ترین نقطه اقتصاد ایران وابستگی شدید به واردات دانه :مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت <کشاورزی

 .های روغنی، بیشترین رقم واردات این محصول به کشور را داشتیم است و سال گذشته با چهار میلیارد دالر واردات روغن و دانه

این وضعیت خوب با همکاری : محمدحسین شریعتمدار با بیان اینکه مزارع کلزا در وضعیت مطلوب قرار دارند، اظهار کرد سید

 .کشاورزان و همکاران ما در استان به وجود آمد

نی هایی که باید نگرا: وی با بیان اینکه در شرایط حاضر بخش کشاورزی به همت عالی از سوی دولت و کشاورزان نیاز دارد، افزود

 .در خصوص بحران آب و کاهش حجم فعالیت های کشاورزی در جامعه به وجود آمده برطرف شود

با همت کشاورزان در جهت حفظ منابع : شریعتمدار با بیان اینکه هنوز دیر نشده و فرصت برای کنترل بحران وجود دارد، اضافه کرد

ب از دست رفته را ترمیم کنیم، از بحران خارج شویم و در نهایت به تولید آبی موجود و ارتقای مدیریت مصرف می توانیم منابع آ

 .پایدار برسیم

مسئوالن   این کار مستلزم همکاری سیاستگذاران، مجریان و مسئوالن کشوری است و همه: مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اند و مردم در مسیر حل این موضوع قرار گرفته

سال گذشته با چهار میلیارد دالر واردات : به راهکارهای دولت برای کاهش واردات دانه های روغنی افزود شریعتمدار ضمن اشاره

 .های روغنی، بیشترین رقم واردات این محصول به کشور را داشتیم روغن و دانه

 .تا وابستگی به حد تعادل برسد با توجه به شرایط اقلیمی، کشت پاییزه و نیاز کم به آب باید کشت کلزا را توسعه دهیم: وی افزود

های  عدم کشت در دشت: مشاور ارشد وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اولویت دولت کنترل منابع آبی و کاهش آن است، گفت

 .ممنوعه و جلوگیری از برداشت بی رویه آب از جمله برنامه هاست

سبت به سایر محصوالت را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و وی جلوگیری از کشت محصوالت آب بر و دارای ارزش اقتصادی کم ن

به عنوان مثال محدود کردن کشت برنج در سایر نقاط و متمرکز کردن آن در شمال کشور که مصرف آب به ازای تولید برنج : افزود

 .بیشتر در واحد سطح کمتر است از جمله راهکارهاست
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1131اردیبهشت ماه  11دو شنبه 

 یارانه نان را به طبقه محروم جامعه برسانید نه متمولین : حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران

از سوی دیگر در ذهن داشته . شیوه تولید و مصرف بهینه شودامروز همه ما می دانیم که هدف اصلی این است که  <مواد غذایی

باشید که دولت خود را مکلف می داند که یارانه را به صورت منطقی میان محرومان توزیع کند و هم اینکه در مقابل ایجاد فضای 

 .رانتی مانعی ایجاد کند

معتقدند فعال برنامه ای برای آن ندارند و گروهی از البته عده ای از مسئوالن . حذف یارانه نان مدتی است که مطرح می شود

چرا که حداقل با حذف این یارانه، تکلیف همه نانوایی ها . کارشناسان و فعاالن این بخش هم می گویند حذف یارانه نان بهتر است

خت ها برای تولید بهتر و با مشخص می شود و از طرف دیگر، هم کیفیت باالتر می رود و هم می توان پول این یارانه را خرج زیرسا

در مورد بحث حذف یارانه نان، با حامد واحدی، خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران و نماینده بخش . کیفیت تر نان کرد

 .کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی درگفت و گوی کوتاه با خبرآنالین به بحث در مورد یارانه نان پرداخته است

 ارانه نان، می تواند کمکی به ماجرای کیفیت نان کند؟به نظر شما، حذف ی

بنابراین وقتی دولت ها و یا دستگاه های . نان غذای غالب مردم است. توجه داشته باشید که موضوع نان بسیار حساس است

. ی دارندسیاست گذار تصمیم دارند، در مورد آن صحبت کنند می دانند که در واقع موضوع بسیار بسیار حساسی را پیش رو

بنابراین ما هم به عنوان بدنه تولیدی کشور وقتی در مورد این موضوع صحبت می کنیم، قصد نداریم که بگویم مثال فشار بیشتری 

به هرحال اولین پیامد حذف یارانه نان این است که حداقل . به مردم وارد شود یا اینکه بخشی از جامعه دچار بحران غذایی شوند

زمانی که قیمت نان با یارانه ای که دولت پرداخت می کند و مردم نمی . ر برابر قیمت آن مشخص می شودتکلیف همه مردم د

به این ترتیب، هم نانوانان . دانند اصال به کجا می رود، واقعی شود، هم دور ریز نان کمتر می شود و هم کیفیت آن باال می رود

می دانید که یکی از مشکالت همیشگی ما . ه خریده است را بیشتر می داندتولید بهتری می کند و هم مصرف کننده، قدر نانی ک

بنابراین امروز دو مشکل داریم اوال . در مورد نان این بوده که میزان دور ریز آن از استاندارهای تعیین شده بسیار باالتر بوده است

رست در مورد آن باید فضای توزیع یارانه را مشخص اینکه الگوی مصرفی مردم باید تغییر کند و دوما اینکه با سیاست گذاری د

به هرجهت یکی از اصلی ترین اهداف اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها این بود که شیوه تولید در تمام حوزه ها اصالح . کنیم

شان را منطقی مثال کارخانه هایی که مصرف سوخت باالیی داشتند، طی سال های گذشته تالش کرده اند که شیوه مصرف. شود

در مورد نان هم همین بحث مطرح است ولی با توجه به اینکه موضوع نان به صورت مستقیم با غذای مردم مربوط است، به . کنند

از . اما امروز همه ما می دانیم که هدف اصلی این است که شیوه تولید و مصرف بهینه شود. طور حتم حساسیت ها بیشتر می شود

شته باشید که دولت خود را مکلف می داند که یارانه را به صورت منطقی میان محرومان توزیع کند و هم سوی دیگر در ذهن دا

 .اینکه در مقابل ایجاد فضای رانتی مانعی ایجاد کند

رخ  برهمین اساس اگر به طور مثال یارانه نان به شکل منطقی پرداخت شود که واقعا نیازمندان از آن بهره مند شوند، اتفاق بزرگی

شما . در حال حاضر ما به شکل فراگیر یارانه نان به صورت آرد یارانه ای می دهیم. یک مثال ساده برای شما می زنم. داده است

تصور کنید که مردم حاشیه نشین مناطق فقیر به همان میزان یارانه نان می گیرند که دهک های برخودار از آن بهره مند می 

ی می گویم که دولت یارانه نان را به مردم فقیر برساند و حتی اگر نیاز است، میزان آن را بیشتر ما به عنوان بخش خصوص. شوند

این همان بحثی است . هم بکند ولی منابع پرداخت این یارانه را باید از بخشی تامین کنند که اصال نیازی به این یارانه نان ندارند

اما . به شکل های مختلف رنگ سیاسی و غیراقتصادی به خود گرفته است که متاسفانه طی سال های گذشته بارها مطرح شده و

 .حاال زمان تصمیم منطقی رسیده است
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 حذف یارانه نان، به اقدامات هماهنگ دیگری هم نیاز دارد؟

نانوایی محدود در حال حاضر، مقدار تولیدی هر . مسلما حذف یارانه نان، نمی تواند به تنهایی عاملی برای افزایش کیفیت باشد. بله

اما اگر نانوا بتواند میزان . به عبارتی هر نانوا در ماه می تواند مقدار مشخص تولید داشته باشد و حق افزایش آن را ندارد. است

در حال حاضر هم . تولیدش را با هزینه فایده کارش برابر کند، مسلما می تواند عملکرد بهتری در تولید و کیفیت نانش داشته باشد

است که نانوایی های آزاد پز با اینکه، نان گران تر می فروشند، اما به دلیل کیفیت بهترشان، مشتری همیشگی خودشان را  مشخص

اما خوب . شما کاالی با کیفیت تولید کنید و مشتری هم برایش پیدا می کنید. اصال این یک منطق نهادینه اقتصادی است. دارند

آنها نان را به عنوان غذایشان می . م جامعه را که نمی توان با این منطق امیدوار یا مجاب کردیک نگاه هم این است که طبقه محرو

 .پاسخ ما این است که دولت با یک روش منطقی، یارانه را به همان هایی برساند که به آن نیاز دارند. خواهند

 با آزاد شدن قیمت نان و حذف یارانه آن، این پول باید در کجا هزینه شود؟

البته بحث مهم تر این است که این یارانه ها، . بحث مهم حذف یارانه نان، نحوه هزینه کردن این پول در جایی مفید و کارآمد است

از طرفی چون نان به امنیت غذایی مردم ارتباط مستقیم دارد، تصمیم گیری درباره آن . باید در حوزه های منطقی تری هزینه شود

بنابراین، اگر دولت می خواهد یارانه نان را حذف کند، باید از قبل برای هزینه کردن . خوردار استاز حساسیت بیشتری هم بر

به عبارتی اگر یارانه نقدی را از مردم می گیرد، باید آن را در . درست تر و منطقی تر آن، فکر و برنامه کارشناسی داشته باشد

 .این عملکرد هم مشخص باشدزیرساخت های تولید همین محصول هزینه کند تا نتیجه 
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 نهاده 

 آیانا 1131اردیبهشت  23, چهارشنبه

 معیار توزیع اعتبارت استانی شد  "میزان مبارزه با آفــات نباتی"

درصدی بخش کشاورزی که قرار است از محل درآمدهای  91کنون سهم تا: رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .ناشی از حذف یارانه سموم پرداخت شود محقق نشده است

از کرمانشاه، محمدعلی باغستانی امروز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در محل ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

پیشتر با حضور وزاری جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان نشستی داشتیم که مقرر : شاه گفتسازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

درصد از منابع حاصل شده  04و با حذف یارانه سموم کشاورزی،  'ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی'شد در قالب طرحی با عنوان 

 .به منظور سالم سازی تولیدات بخش کشاورزی پرداخت شود

مت مردم در اولویت قرار دارد و براساس تعریف فائو که حق مردم را غذای سالم، کافی و با کیفیت می داند، سازمان سال: وی افزود

حفظ نباتات کشور هم در همین زمینه تالش می کند تا محصوالت تولیدی بخش کشاورزی بصورت سالم به دست مصرف 

 .کنندگان ایرانی برسد

درصد از مصرف سموم در بخش کشاورزی کشور  34ی که در دست اجرا داریم، سال گذشته با برنامه ریزی های: باغستانی گفت

کاهش یافت و عالوه بر اینکه بهره گیری از سموم کم خطر را جایگزین انواع پرخطر کردیم، مبارزه غیرشیمیایی با آفات زراعی و 

 .ام دادیمهزار هکتار از زمین های کشاورزی انج 244نباتی را در سطح یک میلیون و

هزار هکتار از مزارع کشور خبر داد اما این مقدار را ناکافی  344وی همچنین از عملیات مبارزه بیولوژیک با آفات نباتی در سطح 

 .ارزیابی کرد و خواستار اعطای سهم یارانه بخش سالمت برای فراگیرتر شدن این برنامه ها شد

استان کشور با شناسایی  6زه با زنگ غالت در سطح چهار هزار هکتار از مزارع امسال مبار: رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .روز آینده بتوانیم پرونده مبارزه با زنگ غالت در کشور را به نتیجه برسانیم 00کانون های پرخطر انجام شد و امیدواریم تا 

بخصوص در استان های گلستان، مازندران و  'وشهکوزاریوم خ'عمده نگرانی ما هم اکنون به دلیل بروز بیماری : باغستانی گفت

 .دشت مغان و اردبیل می باشد که در همین راستا از طریق شبکه پیش آگاهی این سازمان، به ردیابی این بیماری پرداخته ایم

سطح چهارهزار تاکنون در : وی همچنین مبارزه با علف های هرز در مزارع را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت

هکتار از مزارع با علف های هرز مبارزه کرده ایم که نقش همکاران ما در سازمان جهاد کشاورزی استان ها و ارائه اطالعات مناسب 

 .به کشاورزان در این خصوص بسیار مهم و موثر بوده است

این رقم در جهان یک هزار گرم : کرد و گفتگرم در هکتار عنوان  062باغستانی همچنین میانگین مصرف ماده موثر در ایران را 

 .گرم می باشد 044است و در استان کرمانشاه حتی کمتر از میانگین کشور و

رییس سازمان حفظ نباتات کشور، کرمانشاه را از استان های موفق و پیشرو در زمینه مبارزه با آفات بخصوص سن گندم عنوان کرد 

ورزی و تاکید وزیر، از این پس توزیع اعتبارت میان استان های کشور براساس میزان براساس برنامه وزارت جهاد کشا: و گفت

 .فعالیت آنها در زمینه مبارزه با آفات نباتی خواهد بود

/item/keshavarzi/ir.iana.www://http22374-0html. 
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 نهاده

 آیانا 1131اردیبهشت  28, سه شنبه

 های قاتل زنبورهای عسل  کش برای آفت  های تازه اعمال محدودیت
های قاتل زنبورهای عسل اعمال  کش ای برای استفاده از آفت های تازه محدودیت( EPA)آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا 

 . کرده است

های  کش انجام اقداماتی انجام داده که به محدود کردن استفاده از آفت، این آژانس سر(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .خطرناک برای این حشرات مفید منجر خواهد شد

. افشان دارند ها و سموم دفع آفات تاثیر جدی در کاهش جمعیت حشرات گرده کش فعاالن محیط زیست تاکید دارند که این آفت

فاظت از محیط زیست آمریکا هنوز برای حفظ جمعیت زنبورهای عسل و مراقبت از کارشناسان معتقدند که اقدام اخیر آژانس ح

 .های بیشتری در این زمینه ارائه و اجرا کند پذیر کافی نیست و این آژانس باید برنامه این گونه آسیب

هش زیستگاه در کاهش به گزارش شبکه اخبار محیط زیست، کارشناسان تاکید دارند در حالی که سایر عوامل نظیر بیماری و کا

ها حتی در دوز پایین برای این حشرات مضرند  کش جمعیت حشرات گرده افشان نقش دارند، اما ترکیبات شیمیایی موجود در آفت

در برخی موارد نیز دوز استفاده از این ترکیبات شیمیایی به قدری زیاد . کنند های دیگر می و آنها را مستعد ابتال به بیماری و آسیب

 .شود ها می افشان که به طور مستقیم موجب مرگ زنبورها و گرده است

یا « نئونیکوتینوئیدها»ها موسوم به  کش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا برای مقابله با این خطرات مصرف گروهی از آفت

وحش دارند  های حیات ها و سایر گونه ندهها، پر را محدود خواهد کرد چراکه این ترکیبات تاثیر سوء روی زنبورها، پروانه« ها نئونیک»

 .و در کاهش کلی جمعیت آنها تاثیرگذارند
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 نهاده

 آیانا 1131اردیبهشت  23, چهارشنبه

 ن اصله انواع نهال ساالنه در کشور تولید می شود میلیو 30

رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری از برنامه ریزی برای تولید جهشی ساالنه 

 .میلیون اصله نهال در کشور خبر داد 90۳

اکنون : تان بزرگ استان البرز در جمع خبرنگاران افزودبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، رضا احمدی در حاشیه بازدید از نهالس

هکتار نهالستان کشور تولید می شود که از امسال با برنامه ریزی پنج  744میلیون اصله انواع نهال در سطح دوهزار و  36ساالنه 

 .میلیون اصله نهال در سال گام برمی داریم 067ساله برای تولید 

گونه درختی و درختچه ای اقتصادی چندمنظوره و زودبازده از گونه های با ارزش ژنتیکی از  20ها  در این نهالستان: احمدی افزود

 .جمله بنه، زرشک، سماق و زیتون تلخ تولید می شود

 .با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران، تولید نهال های با مصرف پایین آب در برنامه کاری قرار گرفته است: وی بیان داشت

 .تالش ها بر این است که عالوه بر تولید انبوه نهال برای کشور، گام های بزرگی برای صادرات نهال برداشته شود: تاحمدی گف

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی نهال مقاوم به کم آبی از : رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها اظهار کرد

 .ادر شده استطریق گمرک استان ایران به کشورعراق ص

نوع درخت و درختچه وجود دارد که با توجه به اینکه  234در چهار ناحیه رویشی خارج از شمال کشور حدود : احمدی بیان کرد

اهداف ما در سازمان جنگل ها مبتنی بر مشارکت مردم در توسعه جنگل های کشوراست ، تمام همت خود را بر تولید گونه های 

 .ذاشته ایماقتصادی و چند منظوره گ

 .مشارکت مردم در امر تولید نهال با هدف کمک از برنامه های اولویت دار سازمان جنگل ها و مراتع است: وی گفت

 644هکتار، ساالنه سه میلیون و 036در این نهالستان به مساحت : وی به مساحت و میزان تولید نهالستان البرز اشاره کرد و افزود

 .ومی جنگلی و فضای سبز تولید می شود که امکان قابلیت تولید نهال تا پنج میلیون اصله را داردهزار اصله نهال گونه های ب
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 نهاده 
 اآیان 1131اردیبهشت  11, دوشنبه

 شورای رقابت موضوع اختصاص ارز به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات نهاده های دامی را بررسی می کند 
در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری شورای رقابت، موضوع اختصاص ارز به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات 

 .های دامی مورد بررسی اعضای این شورا قرار می گیرد نهاده

 :اردیبهشت ماه به شرح زیر است 06، دستور جلسه دویست و نوزده شورای رقابت در (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزارش 

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با موضوع اختصاص  استماع توضیحات دکتر عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه. 0

 .های دامی ادهارز به وزارت جهاد کشاورزی جهت واردات نه

 .گزارشی از تشخیص و شناسایی بازارهای با دامنه تمرکز شدید. 2

 گزارشی در خصوص سهم بازار مخابرات در اینترنت پر سرعت. 3

به گزارش ایانا، دکتر رضا شیوا، صاحبنظر اقتصادی به عنوان رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و 

حکم رئیس جمهور؛ دکتر عباس آخوندی، نائب رئیس شورای رقابت به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی  دارایی و

؛ دکتر محمد رضا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و حکم رئیس جمهورایران؛ دکتر فرهاد خداداد کاشی، صاحبنظر اقتصادی 

احب نظر تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور؛ دکتر احمد صالح منش، رفعتی، عضو شورای رقابت به عنوان ص

عضو شورای رقابت به عنوان صاحبنظر تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور،؛ دکتر امیر صادقی نشاط، عضو 

س جمهور؛ ناصر سراجی، عضو شورای رقابت به شورای رقابت به عنوان حقوقدان برجسته به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئی

عنوان یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه؛ دکتر نادر خاوندگار، عضو شورای رقابت به عنوان یکی 

نوان نماینده از از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه؛ نادر قاضی پور، عضو ناظر شورای رقابت به ع

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، دکتر محمد علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت به عنوان نماینده کمیسیون 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی، عیسی امامی، عضو شورای رقابت به عنوان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 

لیلی عراقی، عضو شورای رقابت به عنوان صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و شورای اسالمی؛ مهندس محسن خ

حکم رئیس جمهور؛ ابوالفضل فاطمی زاده، عضو شورای رقابت به عنوان متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی 

انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان اعضای و حکم رئیس جمهور و بهرام رحیمی پور، عضو شورای رقابت به 

 .شورای رقابت این موضوع را مورد بررسی قرار خواهند داد

قانون اساسی  00بنابراین گزارش، در مورد شورای رقابت باید یادآور شد که الیحه ی رقابت مندی بازار در الیحه ی اصالحات اصل 

به مجلس ارسال و سپس  20/3/0382ای نگهبان باالخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ ادغام و با وجود اشکاالت شور

اما مجددا به دلیل نبود سابقه ای مشابه . در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابالغ گردید30/0/0387در تاریخ 

صویب قانون تا زمانی که با تالش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان ت

مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و سرانجام 

ندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی غیر از نمای)نخستین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده اعضا 7/0/0388در تاریخ 

 .برگزار شد( ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره تصمیم دولت در زمینه  00فروردین ماه سال جاری  20بر پایه این گزارش، در 

های دامی جاهد و شرکت  شرکت فرآورده)ه به ادعای آن ها به شکل انحصاری به دست دو شرکت دولتی میلیارد دالری ک 2واردات 

جمهوری ارسال کردند که موجب مباحث  ای خطاب به حسن روحانی رئیس پرداخت شده، نامه( جهاد تحقیقات آب و انرژی
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نجا که بخشنده به عنوان نماینده دولت و احمد توکلی گسترده ای در محافل رسانه ای موافق و مخالف این اقدام صورت گرفت تا آ

 ./میلیارد دالری در مناظره ای تلویزیونی نقطه نظرات خود را عنوان کردند 2نماینده مدعی استفاده از رانت  00به نمایندگی از 
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 های کشاورزی افزایش قیمت مواد پروتئینی در پی تغییر در نهاده

 .باشد ها و واردات صورت گرفته می بخشی از افزایش قیمت محصوالت پروتئینی متاثر از باال رفتن قیمت نهاده

، خوراک دام یکی از مشکالت همیشگی دامپروران بوده و در حال حاضر در شرایطی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .ی مورد نظر خود را تامین کنیم ایم که باعث شده نتوانیم علوفه قرار گرفته

 .مانند گوشت و تخم مرغ نیز بسیار موثر است این در حالی است که خوراک دام و طیور در تولیدات محصوالت پروتئینی

بر اساس این گزارش، با توجه به تولیدات خوراک دام و طیور در کشور، باز هم واردات جای خود را حفظ کرده و شاهد ورود این 

 .مواد به کشور هستیم

ها و واردات صورت گرفته  تن قیمت نهادهنکته حائز اهمیت این است که بخشی از افزایش قیمت محصوالت پروتئینی متاثر از باال رف

ای هستند که برای مثال نیاز صنعت طیور در کشور به این مواد حدود هشت  ها همان مواد کنسانتره بخشی از این نهاده. باشد می

رید علوفه و میلیارد دالر ارز از کشور برای خ 03ی آن نیز وارد شده است و در مجموع ساالنه  میلیون تن در سال بوده که عمده

 .شود مواد غذایی خارج می

 .زند دراین میان سود جویی تجار و دالالن نیز به این مساله دامن می

  ای خشکسالی از عوامل مهم تشدید کمبود مواد علوفه***

در واقع . ای است ی سید محمد ابراهیمی، دبیر دوم کمیسیون اقتصادی، خشکسالی از عوامل مهم تشدید کمبود مواد علوفه به گفته

 .ی مورد نظر را تامین کنیم، مجبور به واردات خواهیم شد در کشور ظرفیت برای تامین این مواد وجود ندارد و اگر نتوانیم علوفه

های قابل کشت باز هم بحث  در مورد زمین: کنند، گفت وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا زمین زیر کشت را بیشتر نمی

 .وری آب به شدت پایین و مصرف آب باال رفته است هایی که در گذشته صورت گرفته، بهره نا به کاستیب. شود آب مطرح می

ی مورد نیاز در  ی الزم و تسهیالت کم بهره برای تهیهِ علوفه تواند انجام دهد، قرار دادن یارانه حداقل کاری که دولت می: وی افزود

 .اختیار دامدارن است

ای در کشور وجود دارد، امیدوارم که در قسمت تجدید نظری صورت گیرد  هایی که برای تولید مواد علوفه ی محدودیت در کنار همه

 .و توجه مسئولین به این امر بیشتر شود
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 نوغان داری

 گاران جوانخبرن - 113۱اردیبهشت  11: تاریخ

 هزار جعبه تخم نوغان بین نوغانداران کشور 21توزیع 

هزار جعبه تخم نوغان بین نوغانداران در کشور توزیع شده است و  24از ابتدای امسال تاکنون : رییس مرکز توسعه نوغانداری گفت

 .هزار جعبه افزایش یابد 36شود این توزیع به  پیش بینی می

با هدف حمایت از نوغانداران و : پور در دیدار با فرماندار تربت حیدریه افزود ، داداشگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

پرورش پیله ابریشم دو مصوبه هیات وزیران برای ترغیب بیشتر کشاورزان برای اصالح نهال های توت و توزیع تخم نوغان در دستور 

 .ار قرار داردک

برای تامین نیاز پیله تر ابریشم وزارتخانه های صنعت : او با اشاره به اینکه احیا ابریشم نیاز به احیای توتستان ها در کشور دارد گفت

له و معدن و جهاد کشاورزی باید نیازسنجی دقیقی از کارگاههای تولیدی و کارخانه ها انجام دهند تا نیاز واقعی نوغانداران به پی

 .مشخص شود

برای احیا پیله ابریشم : هزار تن پیله ابریشم در کشور تولید می شود گفت 04رییس مرکز توسعه نوغانداری با بیان این که افزون بر 

 .هزار اصله نهال توت کاشت می شود که باید تا دوسال آینده این رقم به یک میلیون نهال افزایش یابد 244در ایران ساالنه 

به رغم محدودیت تولید پیله ابریشم در ایران، اگر ساز و کار واردات و تعرفه ها کنترل شود زمینه برای احیا : افزود داداش پور

 .صنعت نوغانداری در کشور مهیا می شود

/news/fa/ir.yjc.www://http0088327 
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 نوغان داری

 ایسنا - 113۱ت اردیبهش 1۱دوشنبه 

 استقبالی از تولید پیله تر ابریشم  بی

تاکنون نوغانداران برای تهیه نوغان : تن پیله تر ابریشم در گیالن گفت 0044بینی تولید بیش از  رییس مرکز توسعه نوغانداری ضمن پیش

 .اند استقبال خوبی نکرده

 00ای که برای توزیع در بین نوغانداران فراهم شده بیش از  هزار جعبه 30از : پور گفت به گزارش خبرنگار ایسنا در گیالن، علی اصغر داداش

 .جعبه در قطب تولید این محصول توزیع شده است 8444هزار جعبه به گیالن اختصاص دارد که از این مقدار حدود 

درصد ابریشم کشور  04ولید بیش از گیالن با ت: نفر اعالم و خاطرنشان کرد 8044داداش پور تعداد خانوار نوغاندار در گیالن را 

 .قطب اصلی تولید این محصول است

 .تهیه کنند  پایگاه توزیع تخم نوغان مراجعه و پیله 04رییس مرکز توسعه نوغانداری از نوغانداران خواست هرچه زودتر به 

تومان  044هزار و  00قبل حداقل  درصد افزایش نسبت به سال 06قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم امسال با : پور گفت داداش

 .است

/news/fa/ir.isna.www://http20420047836 
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 گزارشات جهانی

 گزارشات جهانی
 - 31/22/12فارس

 صادرات طیورآسیب شدید / شوند میلیون پرنده معدوم می 29/ شیوع گسترده آنفلوآنزای پرندگان در آمریکا

در پی شیوع بسیار سریع بیماری آنفلوآنزای پرندگان در آمریکا، مقامات ایالت آیووای این کشور شرایط اضطراری 

 .اند ها قطعه مرغ و بوقلمون در این کشور در معرض معدوم شدن قرار گرفته اعالم کرده و میلیون

، بیماری آنفلوآنزای پرندگان در آمریکا به سرعت در حال گسترش است به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

گونه ای که میلیون ها قطعه از پرندگان صنعت پرورش مرغ و بوقلمون و همچنین تولید تخم مرغ در این کشور در معرض کشتار و 

 .معدوم شدن قرار گرفته اند

، شیوع آنفلوآنزای پرندگان در آمریکا به حدی بوده است که در ایالت آیووای این کشور به عنوان بزرگ ترین دویچه ولهبه گزارش 

 .تخم مرغ و بوقلمون در آمریکا، وضعیت اضطراری اعالم شده است تولیدکننده مرغ،

، پیشتر نیز شرکت تولید گوشت پرندگان هورمل از وضعیت نگران کننده مزارع پرورش پرندگان آمریکا ای بی سی نیوزبه گزارش 

 .یماری آنفلوآنزای پرندگان خبر داده بوددر زمینه شیوع ب

ترین تولید کنندگان گوشت پرنده در آمریکا است اعالم کرده است در حال حاضر در زمینه تأمین  شرکت هورمل که یکی از بزرگ

 .گوشت بوقلمون در آمریکا با مشکل جدی مواجه است

است که حجم قابل توجهی از مزارع تولیدی این شرکت با  او آمریکا نیز اعالم کرده-شرکت تولید کننده گوشت بوقلمون جینی

 .مشکل شیوع آنفلوآنزای پرندگان مواجه شده اند

ایالت آمریکا تأیید شده است و همه پرندگان مزارعی  6بر اساس گزارش منابع رسمی در حال حاضر وجود این ویروس کشنده در 

 .اند مزارع برای پاکسازی کامل بسته شدهکه این ویروس در آنها یافت شده است کشتار شده و این 

ایالت آیوا سومین ایالت آمریکاست که در زمینه شیوع بیماری پرندگان طی هفته های گذشته در آن اعالم شرایط اضطراری شده 

 .است

 .میلیون قطعه مرغ و بوقلمون در این ایالت منجر شود 20این اعالم هشدار می تواند به معدوم شدن حدود 

تی که این تعداد از پرندگان در آمریکا کشتار و معدوم شوند، شرایط کنونی به بدترین شیوع بیماری پرندگان در این کشور در صور

در شمال شرق این  0280و  0283میلیون قطعه نابود شده در سال های  07تبدیل خواهد شد و تعداد پرندگان معدوم شده از 

 .کشور نیز فراتر خواهد رفت

میلیون قطعه بوقلمون این کشور در معرض آنفلوآنزای پرندگان قرار گرفته و تا کنون یا معدوم  2.3م هورمل، تا کنون بنا به اعال

 .شده و یا در حال معدوم شدن هستند

سوتا و ویسکانسین آمریکا در ماه گذشته میالدی نیز به دلیل شیوع آنفلوآنزای پرندگان اعالم شرایط  بیشتر ایالت های مینه

 .راری کرده بودنداضط

 .به نظر می رسد شرایط اضطراری اعالم شده در ایالت آیووا تا پایان ماه جاری تداوم پیدا کند

میلیون قطعه مرغ تخمگذار نیز در ایالت آیوای این کشور در معرض ابتال  0.3بر اساس اعالم وزارت کشاورزی آمریکا در حال حاضر 

 .درصد کل مرغ تخمگذار این کشور محسوب می شوند 04فته اند که معادل به ویروس آنفلوآنزای پرندگان قرار گر

و گوشت مرغ و بوقلمون به شدت  شیوع این بیماری نه تنها به صنعت مرغ و بخش تأمین نیاز داخل آمریکا در زمینه تخم مرغ 

 .زدآسیب وارد خواهد کرد بلکه به بخش صادرات این کشور در زمینه طیور نیز آسیب جدی خواهد 

http://www.farsnews.com/
http://www.dw.de/us-state-of-iowa-declares-state-of-emergency-over-pathogenic-h5-avian-flu/a-18424015?maca=en-rss-en-all-1573-rdf
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940201000654
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در حال حاضر و از زمان آغاز شیوع آنفلوآنزای پرندگان در آمریکا در ماه دسامبر، ده کشور اصلی وارد کننده گوشت پرندگان و 

 .محصوالت مرتبط از آمریکا، واردات این محصوالت را یا به طور کامل متوقف کرده و یا محدود کرده اند

کل صادرات محصوالت مربوط به بخش طیور آمریکا را به خود اختصاص داده  درصد از 66بر همین اساس این ده کشور که حدود 

 .میلیارد دالر از این کشور واردات داشته اند 0.0معادل  2400اند در سال 

از این ده کشور چین، کره جنوبی، و آنگوال به طور کامل واردات مرغ و بوقلمون خود از آمریکا را متوقف کرده و مکزیک، کانادا، 

 .تماال، هنگ کنگ، کوبا و تایوان نیز محدودیت هایی را در واردات این محصوالت از آمریکا اعمال کرده اندگوا

 .روسیه نیز پیشتر به طور کلی واردات محصوالت دامی و کشاورزی را از آمریکا تحریم کرده بود

 .نتقل شده استکارشناسان اعالم کرده اند این ویروس توسط پرندگان وحشی مهاجر به این کشور م

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204202444360 
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 گزارشات جهانی
 - 31/22/11فارس

 نگاه اجمالی فائو بر عرضه و تقاضای غالت/ میلیارد تن غالت در جهان 2.1تولید 

میزان . را افزایش داد 2191ذخایر جهانی غالت سال   بینی و نیز پیش 2194ود از تولید جهانی غالت سال فائو برآورد خ

بینی  میلیون تن بیشتر از میزان پیش 0میلیون تن تخمین زده شده است که  2142رقم  2194تولید جهانی غالت در 

 .ماه فوریه است

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در یک پژوهش به بررسی و نگاه  ، موسسه پژوهشهای برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .جهان پرداخته است 2400و  2400اجمالی فائو بر عرضه و تقاضای غالت در سالهای 

ارزیابی تفضیلی تولید و همچنین . کند م میانداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت را فراه بررسی عرضه و تقاضای غالت، چشم

انداز محصوالت و وضعیت مواد غذایی  وضعیت عرضه و تقاضای غالت در کشور و منطقه که هر سه ماه یکبار در گزارش چشم

 .شود، مکمل گزارش خالصه ماهانه است منتشر می

انداز مواد غذایی دو بار در سال  یی مهم در گزارش چشمتر درباره بازارهای جهانی غالت و همچنین سایر مواد غذا های دقیق تحلیل

 2مارس،  0فوریه،  0در تاریخهای  2400در سال ( فائو)های ماهانه سازمان جهانی خواربار و کشاورزی  گزارش. شود منتشر می

 .شود دسامبر منتشر می 3نوامبر و  0اکتبر،  8سپتامبر،  04ژوئیه،  2ژوئن،  0می،  7آوریل، 

های تولید، عرضه، تجارت، مصرف و موجودی ذخایر غالت، ارائه و مورد بررسی قرار  بینی شاخص حاضر، خالصه پیش در گزارش

 .منتشر شده است 2400مارس سال  0گرفته که در تاریخ 

 2400و ذخایر سال  2400بسیار خوش بینانه درباره تولید غالت در سال   بینی پیش

را بیشتر افزایش داده  2400اش از ذخایر جهانی غالت سال  بینی و نیز پیش 2400نی غالت سال فائو، برآورد خود را از تولید جها

میلیون تن بیشتر از میزان  8میلیون تن تخمین زده شده است که  2002حدود  2400میزان تولید جهانی غالت در . است

درشت در   کانادا و آرژانتین و نیز افزایش تولید غالت دانهدلیل عمده این بازنگری افزایش تولید گندم در . بینی ماه فوریه است پیش

 0نمایانگر رشد حدود  2400آخرین براورد تولید جهانی غالت . ، هند و نیجریه است(CIS)المنافع  کشورهای مستقل مشترک

رژانتین، کشورهای مستقل است که اساساً به دلیل افزایش تولید گندم در آ 2403تولید در مقایسه با سال ( میلیون تن 24)درصد 

 .المنافع و اتحادیه اروپا است مشترک

که پیش از این رشد خود را شروع کرده و یا به زودی در نیمکره شمالی شروع به رشد  2400محصول گندم زمستانه در سال 

از کشورها در جریان این در حالی است که کشت بهاره در بعضی . آید ای از تولید جهانی به حساب می خواهد کرد، بخش عمده

های اولیه برای کشورهای نیمکره جنوبی است چرا  بینی با لحاظ پیش 2400بینی مقدماتی فائو برای میزان تولید گندم  پیش. است

انداز تولید گندم در آمریکای شمالی و آسیا به دلیل بهبود  چشم. که این کشورها، کشت خود را از آگوست شروع خواهند کرد

کرد، بیشتر امکان پذیر است عکس این حالت و بازگشت به حد متوسط از عملکرد زیاد سال گذشته برای کشورهای انتظاری عمل

 .بینی است مستقل مشترک المنافع و اتحادیه اروپا قابل پیش

نی شده بی میلیون تن بیشتر از میزان پیش 8میلیون تن برسد که  2070به  2400/00انتظار بر آن است مصرف جهانی غالت در 

بینی  پیش. بینی مصرف بیشتری از سورگوم و جو به عنوان خوراک دام است دلیل اصلی بازنگری افزایشی، پیش. ماه فوریه است

مصرف . بیشتر از فصل گذشته خواهد بود( میلیون تن 63)درصد  2.6تقریباً  2400/00دهد مصرف جهانی غالت در  اخیر نشان می

افزایش . است 2403/00بیشتر از ( میلیون تن 30)درصد  0شود که  بینی می میلیون تن پیش 878 کل غالت به عنوان خوراک دام،

. مصرف ذرت برای خوراک دام است( میلیون تن 24تقریباً )درصدی  3.6مصرف غالت به عنوان خوراک دام عمدتاً به دلیل افزایش 

http://www.farsnews.com/
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( میلیون تن 2.7)درصد  04.0وم به عنوان خوراک دام تقریبا ها حاکی از آن است که در میان سایر غالت، مصرف سورگ بینی پیش

بینی افزایش مصرف سورگوم است، چرا که انتظار بر آن است مصرف سورگوم به عنوان  چین، دلیل اصلی برای پیش. افزایش یابد

شود مصرف  بینی می ر پیشدر حال حاض. افزایش یابد( درصد 03)میلیون تن  0.8خوراک دام در این کشور از فصل گذشته تقریباً 

 0.0مطابقت داشته باشد که به دلیل بازنگری افزایشی در چینف ( میلیون تن 26)جو به عنوان خوراک دام با میزان فصل گذشته 

تقریباً با رشد  2400/00شود مصرف جهانی غالت برای غذا انسان در  بینی می پیش. بینی ماه قبل است میلیون تن بیشتر از پیش

کیلوگرم خواهد  003.3بر همین اساس میانگین مصرف سرانه غالت، . میلیون تن برسد 0048به ( میلوین تن 00)صدی در 0.0

میلیون تن  088ها حاکی از آن اسست که مصرف غذایی گندم به  بینی است پیش 2403/00بود که اندکی بیشتر از رقم براوردی 

 .درصد بیشتر از فصل گذشته است 0.3برسد که 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www://http03204203444036 
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 گزارشات جهانی 
 آیانا 1131اردیبهشت  11, یکشنبه

 های چرنوبیل  گزارش آنالیز مواد رادیواکتیو در جنگل
رادیو اکتیو مجاور نیروگاه اتمی چرنوبیل در کشور اوکراین، میزان  در پی اطفای کامل حریق در مناطق آلوده به

 . گیری و اعالم شد تشعشعات اتمی موجود در منطقه اندازی

ملیات اطفای حریق در روسیه، پس از پایان ع تاسو به نقل از آژانس خبری ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میالدی دچار آلودگی رادیواکتیوی شده بود،  0286منطقه جنگلی مجاور نیروگاه چرنوبیل که بر اثر انفجار این نیروگاه در سال 

ای ضمن اعالم رسمی پایان یافتن حریق در این مناطق در روز جمعه، اطالعات فنی  سازمان خدمات اضطراری اوکراین طی بیانیه

 .انتشار مواد رادیو اکتیو را منتشر کردمرتبط با 

ای دچار  از صبح روز شنبه، هیچ منطقه": سوزی به خبرگزاری روسیه اعالم کرد در همین زمینه مقام مسئول مقابله با این آتش

تمامی  شرایط در حال حاضر کامالً تحت کنترل ما قرار داشته و در. طور کامل مهار شده است سوزی نبوده و این حریق به آتش

 ".سوزی وجود داشت، آب جاری شده است مناطقی که آتش

سوزی در این  کننده در این رابطه، احتمال گسترش و پخش مواد رادیواکتیو در پی ایجاد آتش ترین موارد نگران یکی از مهم

میزان ": کتیو، اعالم شدگیری میزان تشعشعات رادیو ا به همین دلیل در گزارش منتشر شده در رابطه با اندازه. ها بود جنگل

به . گزارش شده است mcR/h 20شده، این امواج به مقدار  های انجام تشعشات اتمی در این منطقه، عادی بوده و بر اساس آزمایش

 ".این ترتیب، هیچ نوع افزایش در میزان تشعشعات موجود در این منطقه مشاهده نشده است

 

 رسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین

توانست  جه به اهمیت این موضوع و خطرات بالقوه گسترش و افزایش مواد رادیواکتیو در مناطق مجاور نیروگاه چرنوبیل که میبا تو

محیطی شدیدی در پی داشته باشد، یک مرکز کنترل سیار در این منطقه مستقر شده و شرایط را تحت  تبعات و ضایعات زیست

 .نظر دارد

برابر با هشتم )آپریل  28سوزی در مناطق ممنوعه جنگلی اطراف نیروگاه اتمی چرنوبیل از  شهای پیشین، آت بر اساس گزارش

کیلومتر مربع را شامل  644سوزی مساحتی بیش از دوهزار و  این آتش. آپریل ادامه داشته است 34، شروع شده و تا (ماه اردیبهشت

 .شد می

نخست وزیر اوکراین شخصاً در عملیات اطفای  Arseniy Yatsenyukاهمیت این موضوع به حدی بود که آرسنی یاتسنیوک 

داده در این منطقه  ترین حادثه طبیعی رخ این حادثه، عظیم": سوزی شرکت کرده و پس از پایان یافتن و مهار آن اعالم کرد آتش

 ".شود سال گذشته محسوب می 23طی 

سوزی احتماالً  ن در اظهاراتی جنجالی اعالم کرده بود که این آتشدر پایان الزم به توضیح است که وزیر کشور اوکراین پیش از ای

 ./جنبه عمدی داشته و عامدانه ایجاد شده است

/item/jangalomarate/ir.iana.www://http22043-0html. 
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 گزارشات جهانی

 ایسنا - 113۱اردیبهشت  11یکشنبه 

 شایعات اعراب درباره هندوانه ایرانی

 .اند های سعودی و اماراتی، تبلیغات منفی جدیدی را اینبار علیه محصوالت کشاورزی جمهوری اسالمی ایران به راه انداخته برخی رسانه

های  هایی روی هندوانه ود سوراخبه گزارش ایسنا به نقل از العالم، در پی ادعاهای مطرح شده در برخی کشورهای عربی مبنی بر وج

 .وارداتی از ایران، برخی از این کشورها مانند امارات، قطر و کویت به جمع آوری این محصول از بازارها پرداختند

های اجتماعی نیز تالش کردند به این جنگ روانی در کشورهای خود دامن بزنند  برخی مسئوالن و فعاالن کشورهای عربی در شبکه

 !ها مواد شیمیایی تزریق شده است دند که به این هندوانهو مدعی ش

های  ها و شبکه ها، وزارت آب و محیط زیست امارات اعالم کرد که مطالب منتشر شده در رسانه در پی شدت گرفتن این شایعه

نوعی حشره است که دوره هایی در هندوانه وارداتی، در واقع ناشی از  اجتماعی داخلی و دیگر کشورهای عربی درباره وجود سوراخ

 .دهد که هیچ اثری از آن حشره داخل محصوالت نیست ها نشان می حیات خود را تکمیل کرده و بررسی

: معاون رئیس پلیس دبی در اظهاراتی در صفحه توئیتر خود، پا را فراتر گذاشت و مدعی شد "ضاحی خلفان"این در حالی است که 

 .بار هستند های صادراتی ایرانی، برای سالمتی فاجعه ور کنید که همه میوهبا... پس از پدیده هندوانه ایرانی 

آوری شده از مناطق مختلف این کشور، تأکید کرد که نتایج اولیه  های جمع شورای عالی بهداشت قطر نیز با اعالم آزمایش نمونه

 .یز طی روزهای آتی اعالم خواهد شدها ن کند و بقیه نتایج آزمایش ها، سالمتی فیزیکی هندوانه را ثابت می آزمایش
/news/fa/ir.isna.www://http20420347303 
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