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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 احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

  

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

 .مند فرمائیدبهره 

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

 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 تشریح شد  "بانک آب ایران"سازوکار ایده 

از ابزارهای  کارگیری گیری روی عرضه و تقاضای پول، بر عرضه و تقاضای آب با به به جای تصمیم "بانک آب ایران"در 

 .شود گیری می پولی، مالی و دانش، بحث و تصمیم

با ( ایانا)عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

وأمان عرضه و تقاضای آب در مدیریت جامع و ت: اشاره به وضعیت بحرانی آب در ایران و کمیابی شدید آن در آینده گفت

آمده در زمینه  دست تجارب به: خلیل کالنتری افزود .های آبریز کشور از ضروریات فائق آمدن به این مشکل اساسی است حوضه

دهد که مجریان باید به ابزارهای قوی درباره مدیریت آب تجهیز باشند  چگونگی مقابله با کمیابی آب در کشورهای مختلف نشان می

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط  .بتوانند ضمن تبدیل به کاالیی اقتصادی و اجتماعی، عرضه و تقاضای آن را مدیریت کنندتا 

های شور و سهم باالی بخش کشاورزی از میزان  های آبریز مانند تداوم خشکسالی، افت سطح ایستایی، هجوم آب حاکم بر حوضه

کاالیی اقتصادی و اجتماعی مبدل ساخت و در عین حال عرضه و تقاضا را تحت کنترل درآورد مصرف آب، باید تالش کرد آب را به 

 .پرداخت "بانک آب ایران"ای که امنیت غذایی کشور تحت تأثیر قرار نگیرد، به تشریح ایده نوآور  گونه به

استاد دانشگاه )ی وی و مشاوره علی اسدی کالنتری با اعالم اینکه این ایده برگرفته از رساله دکترای طاهره شرقی تحت راهنمای

گیری  در این نوع بانک، به جای تصمیم: بوده است، خاطرنشان کرد( دانشیار دانشگاه عالمه طباطباطیی)پور  و محمود جمعه( تهران

ذاری و گ کارگیری از ابزارهای پولی، مالی و دانش، بحث، سیاست روی عرضه و تقاضای پول، روی عرضه و تقاضای آب با به

 .شود گیری می تصمیم

طوری که مقدار درستی آب، از لحاظ کمی و کیفی در زمان  دستیابی به امنیت آبی است، به هدف در بانک آب ایران،: وی ادامه داد

 .ای مدیریت شود تا منجر به تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی شود های منطقه و مکان صحیح بر اساس مزیت

سازی این ایده در گام نخست تبدیل  فرآیند پیاده: اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد عضو هیئت علمی دانشکده

برداری بهینه  ای که ضمن حفظ حق مالکیت آب برای کشاورز، هرگونه بهره گونه ای در بخش کشاورزی است، به آب به کاالی سرمایه

 .مدت یا بلندمدت توسط کشاورز در بانک آب شود یانمدت، م گذاری کوتاه تواند منجر به سپرده از آب می

گیرد و او  کالنتری با اعالم اینکه در این فرآیند ضمن حفظ میزان تولید محصول، آب باقیمانده کشاورز در اختیار بانک قرار می

یزه در کشاورزان به حفظ و استفاده این ایده ضمن آنکه منجر به ایجاد انگ: مند شود، یادآور شد تواند از بهره مالکانه آن نیز بهره می

های حفاظت آب به عرصه کشاورزی نیز خواهد شد؛ به شرط آنکه این نوع  شود، باعث ورود تکنولوژی مناسب و درست از آب می

د، زیرا یاب های غیرمجاز کاهش می در قالب این ایده، انگیزه حفر چاه: وی یادآور شد.ها با شرایط منطقه سازگار شده باشند تکنولوژی

 .شود برداری غیرقانونی از منابع آب باعث کاهش سهم کشاورز از بهره مالکانه آب باقیمانده در بانک آب می هرگونه بهره

مجموعه این فرآیندها : شود، تأکید کرد کارگیری این ایده، مدیریت و نظارت مردمی روی آب تقویت می کالنتری با بیان اینکه با به

 .پولی، مالی و دانش قابل تحقق استاز طریق ابزارهای 

سازی این ایده، بانک مرکزی ایران، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی،  های مربوطه برای پیاده سازمان: وی در پایان اظهار داشت

سازمان  ریزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه

 ./حفاظت محیط زیست و بنیاد ملی نخبگان هستند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00322-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22304-1.html
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 آب

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, جمعه

 ؛ نمونه عملی همدلی و همزبانی دولت و ملت "همیاران آب"طرح تشکیل 

 .تولید می شود "پرهزینه"درصد محصوالت کشاورزی کشور با آب  19: وزیر جهاد کشاورزی گفت 

ادیه از کرمان، محمود حجتی امروز جمعه در نشست هم اندیشی مدیران، انجمن ها، اتح( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد محصوالت دنیا با استفاده از آب سبز تولید می  02: ها و صنوف بخش کشاورزی و اعضای شورای آب استان کرمان افزود

 .درصد است 12شود و این میزان در کشور ما 

د را با کشاورزان نباید خو: وی ببا بیان این که قریب به اتفاق تمام گندم دنیا با آب سبز است، اما در کشور ما چنین نیست، گفت

 .اروپایی و آمریکایی مقایسه کنیم زیرا هزینه آب آنها در سرجمع خیلی کمتر از هزینه آب در کشور ماست

خشکسالی ها مقطعی نیست و همیشه وجود دارد، لذا باید خود را با آن تطبیق داده و دنبال عالج : وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .بخشی باشیم

 .زیاد درباره خشکسالی صحبت کرد، زیرا موجب می شود در انتظار ترسالی باشیم و کاری انجام ندهیمنباید : وی تصریح کرد

 .واحد را در اختیار داریم و این شرایط کشور را باید قبول داشته باشیم 88واحد فرضی بارش،  122امروز از : حجتی گفت

جرا، برنامه ریزی و مدیریت آماده کنیم تا برخورد مناسبی با مساله کم باید خود را از نظر فرهنگی و نگاه و نیز در ا: وی تاکید کرد

 .آبی در کشور داشته باشیم

این بارش ها در طول تاریخ وجود داشته و اجداد ما نیاز و رزق خود را متناسب با شرایط روز خود از این امکانات تامین : وی افزود

 .کرده اند

و علم امروز بیشتر از آن است که بتواند نیازهای رفاهی ما را تامین کند و کشاورزان ما نیز دانش، تجربه : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .سخت کوش ترین کشاورزان دنیا در ارتباط با مسایل آب هستند

بعید می دانم کشاورزی شاهد هدررفت آب : وی با اشاره به همکاری کشاورزان در اجرای طرح همیاران آب در استان کرمان افزود

 .اشد و کاری انجام ندهدب

باید با تقویت کشاورزان و : وی با بیان این که بهره وری ما در آب پایین است و باید دید در این حوزه چه کسی مقصر است، گفت

 .آموزش به آنها زمینه ای را فراهم کنیم که بهره وری از آب افزایش یابد

 .جرای طرح همیاران آب پیشقدم بوده و زحمت کشیده اند، تقدیر می کنماز استاندار کرمان که در حوزه مربوط به ا: وی افزود

 تقدیر از کشاورزان استان کرمان به عنوان توانمندترین کشاورزان کشور

در استان کرمان از جمله طرح های ابتکاری است که از نوع اظهارات وزیر می توان به  "همیاران آب"بنابراین گزارش، تشکیل 

وی از کشاورزان استان کرمان به عنوان توانمندترین . رضایت خاطر وزیر جهاد کشاورزی را جلب کرده است ضرس قاطع گفت که

 .آبیاری تحت فشار در کرمان به خوبی اجرا شده است: کشاورزان کشور یاد کرد و گفت

 .ددر استان کرمان را نمونه عملی همدلی و همزباین دولت و ملت برشمر "همیاران آب"حجتی تشکیل 

دولت در سال های اخیر توجه خوبی به موضوع کشاورزی در کشور داشته است و امسال نیز شاهد : وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .پشتیبانی خوب دولت از این حوزه خواهیم بود

می شود و این اطمنیان را می دهم که بخش عمده وقت ما به مسایل و مشکالت حوزه کشاورزی و دامپروری پرداخته : وی گفت

 .همواره این مسایل را پیگیری می کنیم
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 درباره وزیر تکذیب شبهه افکنی های صدا و سیما

برخی در صدا و سیما صحبت کرده اند که چون من در بخش کشاورزی هستم به منافع مصرف کننده توجه : حجتی اضافه کرد

 .نمی کنم که اینگونه نیست

د افزایش قیمت مرغ تا هشت هزار تومان بودند توزیع گوشت مرغ منجمد را آغاز برای مثال زمانی که افرادی درصد: وی گفت

 .کردیم که آنها شایعات و جنگ روانی به راه انداختند و بحث های عجیب و غریبی را مطرح کردند

تاکید کرد و  وی بر همکاری و همراهی هرچه بیشتر نهادهای مردمی و کشاورزان با دولت برای رفع مشکالت بخش کشاورزی کشور

 .امروز با روش های قدیمی نمی توان حرکت کرد و باید متناسب با شرایط روز در حوزه های مختلف گام برداریم: افزود

دامداران باید در صنعت لبنیات حضور مدیریتی، حضور اعمال نظر و حضور مالکیتی داشه باشند و : وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .یبانی کنندما را در این زمینه پشت

 .الگوی کشت از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است و آن را به صورت موضوعی در سطح ملی دنبال می کنیم: وی گفت

برای انجام سفری دو روزه به همراه برخی از معاونان خود وارد کرمان شد و از طرح ( پنجشنبه)وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته 

 .ن های سیرجان، شهربابک، رفسنجان و کرمان بازدید کردهای مختلف کشاورزی در شهرستا

http://www.iana.ir/majles/item/00088-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22288-1.html
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 اقتصاد کالن

 - 31/52/50فارس

 993ارزش اقتصادی دام، طیور و آبزیان /برابر برزیل، جمعیت دامی یک دوم آن کشور ۶دانشکده دامپزشکی ایران 

 هزار میلیارد تومان است
 .میلیون راس گاو یک ششم ایران دانشکده دامپزشکی دارد ۰99رئیس سازمان دامپزشکی کشور برزیل با داشتن 

، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در همایشی که به مناسبت روز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

تعداد مراکز آموزش عالی دامپزشکی بسیار فراتر از نیاز کشور : دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت

 .التحصیالن در این بخش نیازمند بازار کار هستند زیادی از فارغ است و متعاقب آن تعداد

التحصیل با  درصد تولیدات در عرصه دام، طیور و آبزیان را افزایش دهد، زیرا نیروهای فارغ 02تواند  دامپزشکی می: وی افزود

 .در این عرصه بردارندهای بزرگی را  تواند قدم اثرگذاری در اقتصاد ملی، ثروت ملی و سالمت و رفاه جامعه می

میلیون رأس گاو و جمعیت  022برزیل با داشتن : رئیس سازمان دامپزشکی کشور به نقل از یکی از مسئوالن این سازمان گفت

 .اش حدود یک ششم کشور ما است های دامپزشکی گسترده طیور، تعداد دانشکده

تمام معیار صادرات از  1002سازمان تجارت جهانی در سال امروز بر اساس مصوبه : رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

داری هستند که  های دامپزشکی کشورها مرجع صالحیت کشوری به کشور دیگر، الزامات بهداشتی و بر اساس این موضوع سازمان

 .کند اجازه ورود کاالیی را صادر و اجازه خروج آن را بر اساس گواهی سالمت تأیید می

کشور جهان ارتباط  182ین مُهر و امضای رئیس دامپزشکی کشور به دلیل جایگاه قانونی به منزلت اجتماعی آن در بنابرا: وی افزود

 .هزار دام زنده، دام سبک، دام زنده و جوجه یک روزه صادر شده است 31داشته و به پشتوانه این اعتبار سال گذشته مجوز صادرات 

هزار میلیارد  123طیور، آبزیان و زنبور عسل و تولیدات سالیانه آنها در کشور حدود  ارزش اقتصادی جمعیت دام،: خلج تصریح کرد

 .تومان است

مرغ کشور در جهان  و رتبه تولید تخم 8یا  7رتبه کشور در تولید گوشت در جهان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت

 .است 10حدود 

کشورهای پرخطر در زمینه سالمت و بهداشت دام و طیور قرار دارد، بنابراین کشور به لحاظ مرزی با برخی از : وی بیان داشت

 .کند داشتن مرز مشترک با این کشورها اهمیت دامپزشکی را چندین برابر می

هزار  0کنند و حدود  نفر در سازمان دامپزشکی کشور فعالیت می 0222رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه حدود 

را « ایمنی غذا از مزرعه تا سفره غذا»اگر بخواهیم شعار : های غیردولتی در حال فعالیت هستند، گفت در عرصهدامپزشک نیز 

 .هزار دامپزشک نیز در این عرصه نیاز است 13اجرایی کنیم، حتی حدود 

و سالم موجود نباشد،  دهد و اگر شیر خام بهداشتی های خام دامی کشور را شیر تشکیل می درصد کل فرآورده 02: وی بیان داشت

 .توانیم صنایع لبنی خوبی داشته باشیم با فرآوری خوب هم نمی

کنم تحت عنوان طرح  این طرح را از آن سال پیگیری می: اشاره کرد و گفت 83رئیس سازمان دامپزشکی کشور به طرحی در سال 

کی برای اجرای عملیات بهداشتی نظارت و تولید آوری شیر که بر اساس آن تیمی از دامپزش بازرسین بهداشتی شیر در محل جمع

 .شیر در این فرآورده و همچنین دام نظارت کنند

های تولید شیر خام را در همان محل تولید کنترل کنند با توجه به اینکه  ها و کارشناسان دامپزشکی حلقه اگر کاردان: وی افزود

درمان که ممکن است بر اثر عدم سالمتی ماده تولیدی   یادی هزینهشود، بخش ز میلیون تن شیر خام در کشور تولید می 8حدود 

 .رود ایجاد شود، از بین می

http://www.farsnews.com/


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

6 
 

 22هزار تومان هزینه شود، در مجموع سالیانه  2بر اساس این طرح اگر به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی در کشور : وی افزود

 .شود میلیارد تومان هزینه می

هزار نفر  322میلیون نفر به دلیل بیماری غذازاد راهی مراکز بهداشتی شدند و  70آمریکا در کشور  1000در سال : وی افزود

 .نفر به کام مرگ کشیده شدند 2822بستری شدند و حدود 

مرغ و نهایتاً غذای  ها نشان داد از عوامل این مسئله بیماری سالمونال بود که از طریق گوشت مرغ و تخم بررسی: خلج اظهار داشت

 .شود دام به انسان منتقل میآلوده 

 .توان غذای سالم برای انسان تولید کرد تا مادامی که غذای بهداشتی برای دام تولید نشود، نمی: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022221387 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940205001387
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 اقتصاد کالن

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 تر از کل صنایع غذایی  گروه لبنیات، پرریسک/ ویکم شد صنایع غذایی بیست "ریسک عملیاتی"رتبه 

در گیری شده  گروه اقتصادی مورد بررسی از نظر ریسک عملیاتی طی سه سال اخیر، ریسک اندازه 33بندی  با رتبه

های  گذاری الزم جهت انجام فعالیت های مدیران این صنایع در تعیین میزان سرمایه دهنده تصمیم این صنایع نشان

 .های فعال در این صنایع است عملیاتی شرکت

رد، دبیر ف وری و به گفته احسان جنتی ، بر اساس اقدام ستاد جشنواره ملی بهره(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین پایگاه داده اطالعات مالی و اقتصادی  که با استفاده از بزرگ "استاریت"بندی اعتباری  وری؛ در مرکز رتبه اجرایی جشنواره بهره

کند و در این  های مالی و اقتصادی، وضعیت صنایع مختلف در کشور را پایش می منظور انجام انواع پردازش خود در کشور و به

بر -خورشیدی تاکنون  1380صنعت از سال  20هزار بنگاه اقتصادی در قالب  اطالعات مالی و اقتصادی حدود پنج پایگاه، داده

توان انجام داد  هایی که با استفاده از این اطالعات ارزشمند می موجود است؛ یکی از بررسی -شده های مالی حسابرسی اساس صورت

پذیری در سود، به دلیل تغییرات فروش و  ریسکی که عبارت است از نوسان. استبندی صنایع براساس ریسک عملیاتی آنها  رتبه

 .های شرکت دارد های ثابت عملیاتی در ساختار هزینه ارتباط مستقیم با میزان استفاده از هزینه

 گیری ریسک عملیاتی  شاخص اندازه

بنابراین . تی باالتر باشد، ریسک عملیاتی بیشتر استهر چقدر اهرم عملیا. گیری ریسک عملیاتی، اهرم عملیاتی است شاخص اندازه

در شرایط رونق اقتصادی، صنایع با اهرم عملیاتی باال، . رود در صنایع سرمایه بر، ریسک عملیاتی باال باشد طور عمومی انتظار می به

امل، افزایش مقدار و مبلغ فروش در با ثابت بودن سایر عو. بینند برند و در شرایط رکود اقتصادی زیان بیشتری می سود بیشتری می

اهرم عملیاتی عبارت است از .شوند های متغیر باعث افزایش اهرم عملیاتی می یک صنعت خاص، باعث کاهش اهرم و افزایش هزینه

را  در واقع اهرم عملیاتی درجه حساسیت سود قبل از بهره و مالیات. درصد تغییرات سود عملیاتی، در مقابل درصد تغییرات فروش

 .کند گیری می در مقابل تغییرات فروش اندازه

. های عملیاتی است کننده اهرم عملیاتی هزینه عامل ایجاد. در این اهرم، فروش متغیر مستقل و سود عملیاتی متغیر وابسته است

. شود ت فروش میهای ثابت عملیاتی مانند اهرم در فیزیک باعث تشدید حساسیت سود عملیاتی در مقابل تغییرا افزایش هزینه

کند و منحصراً به سمت راست ترازنامه یا  بنابراین اهرم عملیاتی بر تجزیه و تحلیل تصمیماتی که فقط بار عملیاتی دارند، تأکید می

 .پردازد می( از فروش تا سود عملیاتی)قسمت عملیاتی صورت سود و زیان 

گروه اقتصادی از مجموعه  33منظور انجام این بررسی پس از برگزیدن به  "استاریت"به گزارش ایانا، در مرکز پردازش اطالعات 

گیری اهرم عملیاتی هر صنعت مورد  هایی که اطالعات آنها در پایگاه داده است، میانگین پارامترهای مورد نیاز جهت اندازه گروه

ای هر صنعت به دست آمده است که در این سال مورد بررسی مقدار این شاخص بر به این ترتیب برای یک. استفاده قرار گرفته است

میان یک گروه شامل گروه صنایع غذایی است، با این تفاوت که دوگروه مستقل نیز شامل گروه صنایع لبنی و گروه قند و شکر به 

 .صورت مستقل مورد ارزیابی ریسک عملیاتی این مرکز قرار گرفته است

خورشیدی محاسبه  00و  01، 02های  به همین ترتیب مقدار این شاخص برای سالبه هر حال بر اساس این ارزیابی، در گام بعد، 

منظور کاهش اثر تغییرات ناگهانی  عنوان مقدار اهرم عملیاتی اعالم شود و به تری برای هر صنعت به شد و به جهت اینکه مقدار دقیق

عنوان مقدار نهایی اهرم عملیاتی  سال مورد بررسی به که ممکن است به دالیل متعدد در هر صنعت اتفاق افتاده باشد، میانگین سه

گروه اقتصادی مورد بررسی از نظر ریسک عملیاتی طی سه  33بندی  به این ترتیب رتبه. برای هر صنعت درنظر گرفته شده است
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یران این صنایع در های مد دهنده تصمیم گیری شده در این صنایع نشان بنابراین ریسک اندازه. صورت جدول یک است سال اخیر به

 .های فعال در این صنایع است های عملیاتی شرکت گذاری الزم جهت انجام فعالیت تعیین میزان سرمایه

بر اساس آنچه که در جدول باال آمده و در تعاریف نیز عنوان شد، در شرایط رکود اقتصادی صنایعی که دارای ریسک عملیاتی 

ترین صنایع کشور، صنایعی هستند که در  شود پرریسک صورت عمومی مشاهده می و بهبینند  باالتری باشند، زیان بیشتری می

اکثر صنایعی که . اند های زیادی نیز از شرایط رکود اقتصادی دیده های اخیر آسیب اند و طی سال های باال قرار گرفته جدول در رده

های پایینی نیز دارند عمدتا از  بر که رتبه شوند و صنایع سرمایه یمحسوب م "بر سرمایه"اند  های باال از نظر ریسک قرار گرفته در رتبه

های بزرگ در  های اخیر نوسازی کنند و معموال در این صنایع طی سال برداری می های خود مدت زمان زیادی است که بهره سرمایه

 .ت جدید کمتر اتفاق افتاده استآالت و تجهیزا رسانی تکنولوژی و استفاده از ماشین روز های ثابت خود نظیر به دارایی

 ریسک عملیاتی نام گروه رتبه

 03.11 بافی گروه منسوجات و فرش 1

 10.02 گروه پالستیک 0

 7.08 گروه خودروسازی 3

 3.02 آالت و تجهیزات گروه ماشین 2

 0.73 های غیرفلزی گروه کانی 2

 0.00 گروه تایرسازی 0

 0.20 ای هستههای نفتی کک و سوخت  گروه فرآورده 7

 0.31 ها و لوازم آرایشی گروه شوینده 8

 0.00 گروه محصوالت فلزی 0

 0.00 گروه رنگ و رزین و چسب 12

 0.12 گروه محصوالت لبنی 11

 0.20 گروه سیمان، آهک و گچ 10

 1.07 گروه فلزات اساسی 13

 1.23 گروه مواد و محصوالت دارویی 12

 1.22 گروه تولیدات پتروشیمی 12

 1.28 گروه لوازم خانگی 10

 1.22 گروه کاشی و سرامیک 17

 1.38 گروه محصوالت شیمیایی 18

 1.07 گروه قند و شکر 10

 1.33 گروه فوالد 02

 1.02 گروه صنایع غذایی 01

 1.20 گروه بیمه 00

 1.22 گروه ساخت قطعات خودرو 03
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 1.21 گذاری گروه سرمایه 02

 2.00 گروه معادن 02

 2.81 گروه رایانه 00

 2.71 های برقی آالت و دستگاه گروه ماشین 07

 -2.00 گروه خدمات فنی و مهندسی 08

 -2.37 های مالی گری گروه واسطه 00

 -2.02 گروه خدمات فنی مهندسی خودرو 32

 -1.22 گروه مخابرات 31

 -1.00 گروه محصوالت کاغذی 30

 -3.01 مستغالتسازی، امالک و  گروه انبوه 33

http://www.iana.ir/food/item/00022-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22245-1.html
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 اقتصاد کالن
 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

 درصد رسید 94۴۱نرخ تورم فروردین به 
درصد و تورم نقطه به  94۴۱دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری کشور در 

 .درصد اعالم کرد 94نقطه را 

به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد  12.2بر این اساس، نرخ تورم فروردین به . را منتشر شد 1302ه بر اساس سال پای 1302شهری کشور در فروردین ماه سال 

 .درصد کاهش یافت 12و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به 

درصد  1.0را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل  027.0عدد  1302در فروردین ماه سال ( 1302=122بر مبنای )شاخص کل  -1

درصد می باشد که نسبت به همین  12( تورم نقطه به نقطه)بت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص کل نس. افزایش داشته است

 .کاهش یافته است( 12.0)اطالع در ماه قبل 

 12.2نسبت به دوره مشابه سال قبل  02در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال( نرخ تورم شهری)درصد تغییرات شاخص کل 

 .کاهش یافته است( 12.8) 1303در اسفند ماه  درصد است که نسبت به همین اطالع

درصد  0.2رسید که نسبت به ماه قبل  027.8شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم  -0

 0.0رسید که نسبت به ماه قبل  020.1شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد . افزایش نشان می دهد

 .صدافزایش نشان می دهددر

درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه  12.0شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 

درصد افزایش نشان می  12شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل . درصد است 0.3

درصد است که نسبت  0.0نسبت به دوره مشابه سال قبل  02ییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه دهد و درصد تغ

 .کاهش یافته است( 0.7) 1303به همین اطالع در اسفندماه 

قبل  درصد نسبت به ماه 2.7رسید که  102.0به رقم 02شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه  -3

 12.8میزان افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل . افزایش نشان می دهد

درصد است  17نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  1302درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 

 ./کاهش یافته است( 17.0) 1303هی به اسفندماه سال که نسبت به تورم دوازده ماهه منت

 19ماهه براساس سال پایه  93جدول نرخ تورم 

 ماه  (درصد)نرخ تورم 

 03فروردین  32.0

 03اردیبهشت  08.2

 03خرداد  00.0

 03تیر  02.0

 03مرداد  00.3

 03شهریور  02.0

 03مهر  10.1
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 03آبان  17.8

 03آذر  10.8

 03دی  12.8

 03بهمن  12.0

 03اسفند  12.8

 فروردین 12.2

http://www.iana.ir/majles/item/00003-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22293-1.html
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/52/56فارس

 های تولید ریزگردها در اصفهان هزار هکتار از کانون 99تثبیت خاک در عملیات 

طی دو : استاندار اصفهان بر ضرورت انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از ورود ریزگردها به اصفهان تاکید کرد و گفت

 .های تولید ریزگردها را انجام دهیم هزار هکتار از کانون 99سال باید عملیات تثبیت خاک در 

فالورجان، رسول زرگرپور در دومین گردهمایی فرمانداران   از اصفهان به نقل از روابط عمومی فرمانداری خبرگزاری فارسبه گزارش 

های اصلی و مطالبات زیست محیطی و بهداشتی مردم اصفهان  و مدیران استانداری اصفهان، مقابله با ریزگردها را یکی از اولویت

 .برشمرد

های تولیدکننده این  و بیابانی است و دو منبع استانی و خارجی از جمله کانون طبیعت خشک  ای اصفهان دار: وی بیان کرد

 .ریزگردها در استان هستند

باید طی دو سال، : استاندار اصفهان بر ضرورت انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از ورود ریزگردها به اصفهان تاکید کرد و افزود

های تولید ریزگردها صورت پذیرد تا مانع از ورود اینگونه ریزگردها به اصفهان  ن کانونهزار هکتار از ای 12عملیات تثبیت خاک در 

 .شویم

این مقدار بارش نسبت به : ها در سال جاری و ورود اصفهان به هشتمین سال خشکسالی، گفت وی با اشاره به کاهش بارش

 .هش داشته استدرصد کا 22درصد و در مناطقی از اصفهان نیز بیش از  02بلندمدت حدود 

با نظارت فرمانداران و مدیران جهاد کشاورزی : زرگرپور با تأکید بر ضرورت تغییر الگوی کشت در استان، خاطر نشان کرد

 .های استان، کشت برنج در استان باید جایگزین دیگر محصوالت شود شهرستان

های مجاز از جمله  ها از چاه رای کنترل برداشتهای غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند ب تعیین تکلیف چاه: وی اضافه کرد

 .ها مطرح شوند موضوعات ضروری است که باید در شورای حفاظت از منابع آبی شهرستان

شأن فرهنگیان باید حفظ شده و مطالبات صنفی آنان با مذاکره : استاندار اصفهان با اشاره به در پیش بودن روز معلم و کارگر افزود

های احتمالی  های الزم درباره سوءاستفاده دنبال شود و مسائل و مشکالت کارگران نیز باید رصد شده و مراقبتو در کمال آرامش 

 .افراد سودجو از مسائل و مشکالت کارگران صورت پذیرد

یم تا باید تالش کن: وی با اشاره به اهمیت دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی در سال جاری اظهار کرد

 .شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حداکثری مردم و در کمال سالمت در استان باشیم

 .ها نباید آنها را از مسیر اصلی دور سازد خدمت به مردم بنای کار تمام مسئوالن است و پرداختن به حاشیه: زرگرپور در پایان افزود

ار فالورجان گزارشی جامع پیرامون موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی گفتنی است، در این گردهمایی اصغر هدایت فرماند

 .شهرستان فالورجان ارائه کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222220 
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 اقیلم ومنابع طبیعی
 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 حمله جوندگان به اراضی کشاورزی مشهد منتفی نیست 
گیرد و  های اخیر، امکان حمله جوندگان به اراضی کشاورزی شدت می با افزایش حداقل دما و با توجه به خشکسالی

 . ها آماده باشند کشاورزان باید نسبت به مبارزه با حمله احتمالی ملخ

در همه مناطق : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ه هواشناسی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس ادار

 .تواند بر فعالیت جوندگان اثرگذار باشد کشور حداقل دمای شبانه بین نیم تا یک درصد افزایش یافته است که می

رسد با توجه  نظر می چنینی وجود ندارد، اما به ی بین حمله جوندگان با تغییرات اینا شده هرچند ارتباط اثبات: مسعود حقیقت افزود

 .های کشاورزی شود تواند باعث هجوم جوندگان به مناطق کوهپایه و مزارع و دشت های مکرر، افزایش دمای شبانه می به خشکسالی

و ملخ به اراضی کشاورزی منتفی نیست و بهتر است با این وجود، امکان حمله جوندگان ازجمله موش صحرایی : وی ادامه داد

 .کشاورزان اقدامات پیشگیرانه خود را داشته باشند

توان  دهند، نمی های صحرایی به تناسب گرم شدن هوا، دمای بدن خود را افزایش می از آنجا که موش: حقیقت خاطرنشان کرد

 .ین در خراسان شمالی نیز سابقه داشته است، منتفی نیستجایی آنها را داشت، اما حمله ملخ که پیش از ا انتظار جابه

های  خندان، رئیس اداره هواشناسی مشهد امروز در جلسه شورای شهر این استان همچنین از افزایش عرض جغرافیایی بیماری

دار به کشاورزان برای ها هش مختلف و محدوده فعالیت جغرافیایی جوندگان خبر داده بود و از حمله آنها از کوهسارها به سمت دشت

 .مبارزه با آنها سخن گفته بود

 ها از طریق سم مبارزه با کپسول ملخ

صورت کپسول است و با مساعد شدن هوا، این  ها به گذرانی ملخ زمستان: مدیره اتحادیه کشاورزان خبره نیز اظهار داشت رئیس هیئت

 .ها است ط بهترین راه مبارزه با پورهدر این شرای. شود ها خارج می ها باز شده و پوره ملخ کپسول

صورت شیمیایی است و باید کشاورزان با تأمین سم مورد نیاز در صورت حمله  مبارزه با این آفت به: محمد ریاسی تصریح کرد

 ./ها، آماده مبارزه باشند احتمالی ملخ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00002-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 31/52/50فارس

 هیچ استانی از ریزگرد در امان نیست/ ها در سال جاری میلیارد تومانی سازمان جنگل 4۱اعتبار 

 4۱ها در سال جاری  سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه اعتبار مصوب  رئیس سازمان جنگل

هیچ استانی از ریزگرد با منشاء خارجی در امان نیست، چرا که وزش باد آن را انتشار : میلیارد تومان است، گفت

 .دهد می

  در مورد منشاء خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت خداکرم جاللی رئیس سازمان جنگل

زیست منشاء این ریزگردها را خارجی اعالم کرده، ضمن اینکه   سازمان هواشناسی و محیط: ریزگردهای چند روز اخیر تهران، گفت

 .ها هم حاکی از آن است که منشاء این ریزگردها از عربستان و بخشی هم از عراق است های سازمان جنگل پایش

 7.7میلیون هکتار آن تحت تأثیر فرسایش بادی است و حدود  02میلیون هکتار بیابان حدود  30.2در کشورمان از : افزودوی 

 .زا و فرسایش بادی است های بحرانی بیابان میلیون هکتار هم جزء کانون

های بلندی در رابطه با مبارزه با  دمقبل و بعد از انقالب اسالمی ق: ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

میلیون هکتار جنگل بیابانی با درختچه های طاق و گز واقع در مناطق مرکزی و  0.3زایی انجام شده، طوری که در سطح  بیابان

ر کشور جاللی در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم اقدامات انجام شده روز به روز معضل ریزگردها د.شرقی کشور ایجاد شده است

هزار  322گیری حدود  هایی مثل خشک شدن دریاچه ارومیه و شکل خشکسالی که منجر به بروز پدیده: شود، گفت شدیدتر می

 .های اخیر علیرغم مبارزه پدیده ریزگرد را شدیدتر کرده است هکتار کانون بحرانی بیابانی در اطراف این دریاچه شده در سال

 .بر است ای زمان پدیده  برای مبارزه با پدیده ریزگردها و هماهنگی با کشورهای منشاء عملیات اجرایی مختلف: وی افزود

های  برای کانون: ها و منشاء گرد و غبار در داخل کشور شناسایی شده، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمامی کانون

میلیون هکتار از این  3نظر داریم تا در برنامه ششم در سطح  درجه یک داخلی تأثیرگذار بر بروز پدیده ریزگردها در کشور در

اقدام فوری : ها گفت وی در مورد انجام اقدامات فوری برای مبارزه با این پدیده در سازمان جنگل.ها با این پدیده مبارزه شود کانون

 .ای قرار دارد های مبارزه ر اولویت برنامههای بحرانی را د توان کانون  برای مبارزه با پدیده ریزگردها وجود ندارد و فقط می

استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و حتی منطقه مالرد واقع در تهران از مناطق متاثر از پدیده : جاللی بیان داشت

 .آن را کنترل کردکاری و پوشش گیاهی  اند که باید با اقداماتی مثل نهال های بحرانی روند و جزء کانون ریزگردها به شمار می

بر است و فقط بارندگی در سطح وسیع  ایجاد پوشش گیاهی امری زمان: ها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت رئیس سازمان جنگل

 03سال : ها گفت جاللی در مورد اعتبار مصوب برای مقابله با پدیده ریزگردها در سازمان جنگل.قادر به کنترل فوری ریزگردها است

میلیارد تومان است، البته برای مناطق خاص مانند خوزستان  22درصد افزایش  22میلیارد تومان و امسال با  32مان اعتبار ساز

معاون وزیر جهاد کشاورزی در .تأمین اعتبار شود 02میلیارد تومان تصویب شده که قرار است، در سال  122اعتبار خاصی حدود 

استانی   اگر منشاء ریزگرد خارجی باشد هیچ: ر درگیر پدیده ریزگردها هستند، افزودهایی در کشو پاسخ به این سؤال که چه استان

ها، مراتع و آبخیزداری با بیان  رئیس سازمان جنگل.کند مصونیت ندارد، چرا که وزش باد ریزگردها را به مناطق مختلف هدایت می

تواند مسافت طوالنی پرواز داشته باشد و  همین دلیل نمی به: میکرون است، افزود 2اینکه قطر ریزگردهای داخلی معموال بیش از 

 .کند بعد از مدتی رسوب می

آسیب ریزگردهای داخلی نسبت به ریزگردهای خارجی کمتر است، زیرا ماندگاری ریزگردهای خارجی به دلیل قطر کمتر : وی گفت

 .نسبت به ریزگردهای داخلی بیش از ریزگردهای داخلی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022222300 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 شود  هوا یاری کند، برداشت برگ سبز چای آغاز می

از دو روز گذشته رو به سردی رفته است، برای شروع دوره های شمالی  در حالی که شرایط آب و هوایی در استان

 .برداری چای نیاز است که هوا آفتابی باشد بهره

از روز گذشته انعقاد : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های شمالی آغاز شده است های استان های چای با کارخانه غبرداری از با قرارداد برای فصل جدید بهره

کارخانه  22اند و تاکنون با بیش از  کارخانه فعال، تمامی آنها برای دوره جدید اعالم آمادگی کرده 102از : محمدولی روزبهان افزود

 .قرارداد بسته شده است

دو روز گذشته مانع از آن شده که برداشت رسمی برگ سبز چای  سردی هوا از: برداری خاطرنشان کرد وی درباره آغاز دوره بهره

ماه کلید  برداری از پنجم اردیبهشت شود که بهره بینی می های چای بتابد، پیش آغاز شود، اما اگر ابرها کنار رود و اندکی آفتاب بر باغ

 .بخورد

تری  اند که چای کیفی اند، ادواتی را خریداری کرده ای شدههایی که وارد قرارداد با سازمان چ برخی از کارخانه: روزبهان ادامه داد

 .تواند ضایعات را از برگ سبز چای جداسازی کند کند و حتی می تولید می

شود  بینی می اند که پیش ها در راستای نوسازی، اقداماتی را برای خرید ادوات جدید انجام داده برخی از کارخانه  :وی تصریح کرد

 .های قبل باشد ر از سالت چای امسال کیفی

میلیارد تومانی نیاز دارد که امیدواریم از طریق صندوق  102ای حدود  سازی به بودجه های چای نوسازی کارخانه: روزبهان یادآور شد

 .ها دست پیدا کنیم گذاری چای بتوانیم به این برنامه حمایت از توسعه سرمایه

 های چای آغاز شد چیدن غنچه

صورت رسمی آغاز نشده است، اما برخی  با وجود آنکه خرید تضمینی برگ سبز چای به: کشور تأکید کرد رئیس سازمان چای

 .اند چایکاران اقدام به چیدن دستی یک غنچه و دو برگ برای تولید چای کیفی اقدام کرده

 .مان داردهزار تو 22محصول تولیدشده از چنین برگی بسیار کیفی بوده و قیمتی بیش از : وی اظهار داشت

ای که سال گذشته قیمت هر کیلوگرم چای سفید  گونه قابلیت تولید چای سفید در کشور ما فراهم است، به: روزبهان همچنین گفت

گذاری شده بود و بخشی در بازارهای داخلی  دهد، معادل یک میلیون تومان ارزش های غنچه تشکیل می که تمامی محصول را برگ

 .درات به کشورهای عربی تولید شدو قسمت اعظم ان برای صا

 .شود کند، اما مشمول خرید تضمینی نمی هایی، درآمد کشاورزان را زیاد می تولید چنین چای: وی در ادامه افزود

کند و حتی ارزش  های چای هیچ ضرری به سایر بوته وارد نمی برداری از غنچه بهره: رئیس سازمان چای کشور خاطرنشان کرد

 ./برد را باال میاقتصادی تولید 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00070-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 های نر با گرم شدن دما  افزایش زاد و ولد تمساح

افزایش دما بر میزان زاد و ولد و ماهیت جنسی جوندگان و موجودات آبزی اثر مستقیم دهد که  تحقیقات نشان می

 .دارد

بر اساس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)بینی و هشدار سریع امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیر پیش

گراد امکان پرورش  درجه سانتی 00تا  07وندگان، در دمای آمده، مشخص شده در زاد و ولد موجودات آبزی و ج عمل تحقیقات به

 .جانور ماده و بیشتر یا کمتر از این دما امکان پرورش موجود نر بیشتر خواهد شد

 .های نر به شدت افزایش یافته است در همین تحقیقات ثابت شده است با افزایش دمای زمین، تعداد تولد تمساح: احد وظیفه افزود

 .شود یابد و میزان تبخیر رطوبت خاک زیاد می با افزایش دما، احتمال خشکسالی افزایش میگفتنی است، 

شده تغییرات آب و هوایی باعث کاهش باروری نشاء برنج،  بینی بنا به گفته دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، افزایش دمای پیش

 .دشو زمینی می زنی سیب کاهش طول عمر ذرت، نارسی گندم و کاهش جوانه

های قابل انتقال  همچنین گرم شدن تدریجی کره زمین باعث افزایش زاد و ولد جوندگانی مثل موش و به تبع آن شیوع بیماری

 ./شود توسط آنها می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00000-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 تجمع جوانان و دانشجویان زاهدانی برای مطالبه حقابه تاالب هامون 

تعدادی از جوانان و دانشجویان زاهدانی، غروب دیروز با تجمع در مقابل کنسولگری افغانستان خواستار رعایت حقابه 

 .مسئوالن دو کشور برای احیای این تاالب بین المللی شدنددر یاچه هامون و پیگیری 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از صدا و سیمای زاهدان، شرکت کنندگان در این تجمع با اشاره به اینکه تمامی تاالب 

جمهوری این کشور که در ایران های بین اللملی دارای حقابه ویزه وبرخوردار هستند از مسئوالن دولت افغانستان بویژه رئیس 

 حضور دارد خواستند به مفاد توافقنامه های مربوطه بین اللمللی وموجود بین دو کشور عمل کنند و تا بار دیگر رونق در زمینه های

کشاورزی شیالت معیشت و اقتصاد خانواده های ساکن در منطقه وهمچنین بهبود وضعیت آب و هوایی منطقه مرزی دوکشور را 

 .هد باشیمشا

شرکت کنندگان همچنین با اشاره به روابط گسترده دیپلماتیک بین دو کشور ومشترکات فرهنگی ولزوم رعایت همجواری اظهار 

داشتند که مساله تاالب هامون یک مسله بین اللملی بوده وجوامع بین اللمللی نیز در این خصوص مسئولیت دارند یکی از شرکت 

از زمان استقرار نیروی فرا منطقه ای در افغانستان اقدامات سد سازی در مسیر رودخانه هیرمند : گفتکنندگان دراین تجمع نیز 

صورت گرفته و مشکالتی از قبیل مهاجرت مردم، وقفه در کشاورزی، بروز وشیوع ریزگردها و افزایش طوفان ها و مهاجرت از بستر 

 ./خشک تاالب هامون را به وجود آورده است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00020-1.html 
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 انتصابات

 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 یکی از نمایندگان کشاورزی اتاق تهران عضو هیات رئیسه شد 
بعد از انتخاب مسعود خوانساری به عنوان رئیس اتاق و مهدی جهانگیری و عالء میرمحمدصادقی به عنوان دو نایب 

 . دار و منشی هیات رئیسه نیز برگزار شد تا ترکیب پنج نفره هیات رئیسه مشخص شود رئیس، انتخابات خزانه

گیری،  ست هیات نمایندگان اتاق تهران در دور هشتم، ابتدا در رأیبه گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در نخستین نش

داری اتاق تهران بود که موفق  سیدحامد واحدی به عنوان یکی از شش نماینده بخش کشاورزی اتاق تهران، تنها نامزد برای خزانه

کی دیگر از اعضای هیات نمایندگان، پیش از این انتخاب با اضافه شدن ی. رأی را به خود اختصاص دهد 20رأی از مجموع  20شد 

رأی سفید  7رأی و  20دار هیات رئیسه، سید حامد واحدی با  در انتخاب خزانه. نفر رسیده بود 20تعداد حاضران و صاحبان رأی به 

 .به این سمت انتخاب شد

رأی  20رأی از مجموع  27وانست رئیسه انتخاب شد که ت در ادامه نیز سیده فاطمه مقیمی به عنوان تنها نامزد پست منشی هیات

رأی سفید نیز به گلدان انداخته  0در انتخاب سیده فاطمه مقیمی به عنوان منشی هیات رئیسه تعداد . را به خود اختصاص دهد

 .شد

ری به ای با حضور مسعود خوانسا با این انتخاب، هیات رئیسه دور هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران شناخته شد و ترکیب پنج نفره

دار و سیده فاطمه مقیمی  عنوان رئیس، مهدی جهانگیری و عال میرمحمدصادقی به عنوان دو نایب رئیس، سیدحامد واحدی خزانه

 ./منشی هیات رئیسه در چهار سال آینده هدایت اتاق تهران را برعهده خواهند داشت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00320-1.html 
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 بازار و قیمت ها

 - 31/52/57فارس

 هزار تومان شد ۰۱گوجه سبز و چغاله بادام / قیمت میوه و سبزی در تهران 

: نسبت به هفته گذشته کاهش داشته، گفت رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت گوجه سبز و چغاله بادام

 .هزار تومان است ۰۱قیمت هر کیلوگرم از این دو محصول در بازار حدود 

قیمت هر کیلوگرم گوجه : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

هزار  10بادام درشت و گوجه سبز ریز حدود  هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم چغاله 02و چغاله بادام ریز در بازار تهران  سبز درشت

 .تومان است

شود و از هفته گذشته کاهش قیمت قابل توجهی  گوجه سبز و چغاله بادام تهران از ساوه، گرمسار، قم و شیراز تأمین می: وی افزود

 .داشته است

این دو محصول  3هزار تومان و درجه  2هر کیلوگرم پرتقال و سیب درجه یک حدود : تحادیه میوه و سبزی اظهار داشترئیس ا

 .هزار تومان است 0نزدیک به 

قیمت هر : آید، گفت ای است که از اهواز و جیرفت به تهران می دو میوه( خربزه گرد و ریز)مهاجران با بیان اینکه طالبی و ملون 

 .هزار تومان است 3تا  222این دو میوه برحسب کیفیت در بازار بین هزار و کیلوگرم 

تومان در بازار دارد، از جیرفت و کهنوج و  022هندوانه هم که قیمتی بین هزار تا هزار و : رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .آید چابهار به تهران می

زمینی نو  تومان و قیمت هر کیلوگرم سیب 022ی کهنه در بازار حدود زمین قیمت هر کیلوگرم سیب: مهاجران بیان داشت

 .تومان است 822بندرعباس حدود 

تومان در بازار عرضه  822تا  022تومان تا هزار تومان و پیاز زرد با قیمتی حدود  822پیاز سفید با قیمتی حدود : وی بیان داشت

 .شود می

هزار  0های بوشهر و بندرعباس در بازار تهران هر کیلوگرم  نین خیار یزدی گلخانههمچ: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد

 .هزار تومان است( کهنه)تومان و هر کیلوگرم خیار جیرفت 

 .شود  تومان در بازار عرضه می 1022گوجه فرنگی هم با قیمتی حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020221012 
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 بازار و قیمت ها

 - 31/52/56فارس

 درصدی صادرات پوست گوسفند دلیل افزایش قیمت گوشت 9۱تعرفه 
درصدی بر روی صادرات پوست  9۱رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز را وضع تعرفه 

 .گوسفند عنوان کرد

گوشت گوسفندی از دو : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

تاریخ به بعد به تدریج این محصول شاهد افزایش قیمت هیچ گونه افزایش قیمتی نداشت، اما از آن  03سال پیش تا آذر ماه سال 

 .بوده است

در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت : وی با اشاره به افزایش قیمت سه هزار تومانی در هر کیلوگرم گوشت در چند ماه اخیر، افزود

هزار و  31به گوسفندی با قیمت داران عرضه و هر کیلوگرم گوشت شقه بدون دن هزار تومان به مغازه 08گوسفندی با قیمت حدود 

 .شود تومان به مشتری عرضه می 222

یکی از علل : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه بازار خرید گوشت قرمز به دلیل گرانی چندان رونق ندارد، بیان داشت

 .افزایش قیمت گوشت گوسفند، کاهش شدید قیمت پوست آن است

درصدی  12رفت، اما با کاهش  هزار تومان به فروش می 32با قیمتی حدود  03فند تا اواخر سال هر جلد پوست گوس: ملکی افزود

 .شود هزار تومان خریداری می 8قیمت آن هم اکنون با قیمتی حدود 

معموال پوست : درصدی برای صادرات این محصول موجب کاهش شدید قیمت آن شده است، گفت 12وی با بیان اینکه تعرفه 

 .شود ه کشورهای ایتالیا و ترکیه صادر میگوسفند ب

تمام شده قیمت   شود و برای جبران هزینه ها بر روی گوشت محاسبه می بنابراین با کاهش قیمت پوست گوسفند، هزینه: وی افزود

 .گوشت قرمز افزایش یافته است

 0ز سه هزار تومان از سال گذشته به حدود های جانبی از جمله کشتار ا افزایش هزینه: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان داشت

 .هزار تومان در سال جاری یکی دیگر از عوامل ازایش قیمت گوشت گوسفندی است

سازمان دامپزشکی قرار بود، از روز گذشته طرح پیش سرد کردن گوشت گوسفند را عملیاتی کند که این : ملکی تصریح کرد

 .به تعویق انداخته شدموضوع با مخالفت اتحادیه مدتی حدود دو ماه 

سرد کردن الشه گوسفند حدود نیم الی یک کیلوگرم از وزن الشه   بر اثر پیش: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان داشت

 .شود، بنابراین با این اتفاق قطعا کمی گوشت گوسفند نیز افزایش قیمت خواهد یافت گوسفند در اثر سرما کاسته می

شود،  ن اجرای طرح پیش سرد کردن گوشت گوسفندی باعث عدم استقبال مردم از خرید محصول میعالوه بر ای: وی بیان داشت

 چراکه تمایل مردم در مصرف محصوالت گوشتی بیشتر به سمت گوشت گرم است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222303 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 زمینی است  افزایش کشت و نبود بازارهای هدف، علت کاهش قیمت سیب

زمینی را از دالیل عمده کاهش قیمت  رئیس اتاق کشاورزی همدان، از دست رفتن بازارهای هدف و افزایش تولید سیب

 . زمینی در کشور اعالم کرد سیب

با بیان اینکه کشورهای عراق، روسیه، افغانستان و ( ایانا)ابوالقاسم سوزنچی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زمینی تولید خود را به  درصد سیب 12اروپا که : زمینی کشورمان بودند، افزود ای میانه بازارهای هدف برای صادرات سیبآسی

علت تحریم، این محصول را در بازار عراق توزیع کرده است و این اقدام اروپا باعث شد بازار عراق را از دست  کرد، به روسیه صادر می

 .بدهیم

های مناسب  بندی تومان و در بسته 022زمینی اروپا ازجمله کشورهای دانمارک و هلند با قیمت هر کیلوگرم  مازاد سیب: وی گفت

 .در عراق سرازیر شده است

طور ناگهانی و در وسط  ما همچنین نتوانستیم بازار روسیه را در اختیار بگیریم، زیرا سال گذشته دولت به: سوزنچی خاطرنشان کرد

گیری باعث شد صادرکنندگان ایرانی  هزار تومانی گذاشت و این تصمیم زمینی، تعرفه یک هر کیلوگرم سیب صادرات برای صادرات

 .نتوانند به تعهدات خود در قبال روسیه عمل کنند و در نهایت، بازار روسیه را هم از دست دادیم

 ها سال گذشته به تعهدات خود عمل نکردند آذربایجانی

تازگی از سر گرفته شده است،  زمینی از اردبیل به کشور آذربایجان نیز که به درباره صادرات سیبرئیس اتاق کشاورزی همدان 

هزار تن  22ها منعقد کردند، قرار بود پیش از عید  ها با اردبیلی سال گذشته بر اساس قراردادی که آذربایجانی: تصریح کرد

هزار تن از این محصول در انبارهای  22تش عمل نکرد و در نتیجه زمینی به این کشور صادر شود، اما آذربایجان به تعهدا سیب

 .اردبیل از بین رفت

 .زمینی که امسال از اردبیل به کشور آذربایجان صادر شده است را ناچیز خواند وی در عین حال میزان سیب

تومان به فروش رفته  022تا  222زمینی درب انبارها از سال گذشته تاکنون با قیمت هر کیلوگرم  سوزنچی با بیان اینکه سیب

 .بینی کرد که قیمت این محصول تا آذرماه تغییری نکند است، پیش

 زمینی هشدار درباره افزایش کشت سیب

زمینی با توجه به کاهش بارندگی هشدار داد و  رئیس اتاق کشاورزی همدان در عین حال نسبت به افزایش سطح زیر کشت سیب

زمینی را کاهش دهند و به کشت جایگزین و کشت  درصد کشت سیب 02تا  02لت کمبود آب باید ع کشاورزان به: اظهار داشت

 .بر بپردازند آب محصوالت کم

شوند و  علت خشکسالی، گرفتار می اند در نیمه راه به زمینی را افزایش داده کشاورزانی که سطح زیر کشت سیب: وی تأکید کرد

 .ها کنند که در این صورت متحمل ضرر سنگینی خواهند شددرصد کشت خود را ر 12ناچارند پنج تا 

 ./رسانی به کشاورزان درباره کشت و کمبود آب شد سوزنچی خواستار فعالیت بیشتر بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی برای اطالع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00078-1.html 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  0شنبه 

 ثبات قیمت بستنی در سال جاری 

شود اما  گذاری نمی آید و مشمول قیمت حساب می بستنی جزو کاالهای لوکس به: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت <صنایع غذایی

 .سال جاری تغییری نداشته است این محصول در  قیمت

تن  822هزار و  32ماهه سال گذشته معادل  11در : هزار تن در سال عنوان و اظهار کرد 322رضا باکری میزان تولید بستنی را 

 .بستنی به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد

میزان صادرات بستنی در سال : دالر بوده است، گفتمیلیون  72ماهه سال گذشته  11وی با بیان اینکه ارزش صادرات بستنی در 

 .هایی را برای افزایش صادرات این محصول در نظر داریم البته برنامه. گذشته نسبتا خوب بود

های  با توجه به اینکه کشور: های اروپایی وجود دارد، اظهار کرد باکری در پاسخ به این سوال که آیا امکان صادرات بستنی به کشور

 .یی در این صنعت غنی هستند امکان صادرات این محصول امکانپذیر نیستاروپا

 .کیلوگرم عنوان کرد 2.2دبیر انجمن صنایع لبنی سرانه مصرف بستنی در ایران را ساالنه 

گذاری  آید مشمول قیمت حساب می اینکه بستنی جزو کاالهای لوکس به  به دلیل: گذاری بستنی گفت وی در خصوص معیار قیمت

 .گیرد های تولیدی مورد ارزیابی قرار می گذاری واحد شود اما قیمت ینم

معموال قیمت بستنی از فروردین تا بهمن : قیمت بستنی افزایش پیدا نکرده است، اظهار کرد 1302باکری با بیان اینکه در سال 

 .جود نیامده استو  های گذشته تفاوتی در قیمت بستنی به کند و امسال نیز مانند روال سال تغییری نمی

واحد تولید بستنی در کل کشور وجود دارد که از این تعداد  82بیش از : های مشغول در این صنعت گفت به تعداد واحد  وی با اشاره

 .تنها هشت واحد تولیدی عمده عضو انجمن صنایع لبنی هستند

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

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  2چهار شنبه 

 گروه مواد غذایی افزایش یافتمواد غذایی 4نرخ :/بانک مرکزی اعالم کرد
نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و  02فروردین  08طبق اعالم بانک مرکزی در هفته منتهی به  <

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده .قیمت پنج گروه دیگر کاهش یافته البته نرخ دو گروه نیز تغییری نداشته است

نرخ چهار گروه مواد : م کردرا منتشر و اعال 02فروردین ماه  08فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 

خوراکی نسبت به هفته قبل از تاریخ مورد گزارش افزایش و قیمت پنج گروه دیگر کاهش یافته البته نرخ دو گروه نیز تغییری 

درصد نسبت  2.1و روغن نباتی  2.2، قند و شکر  2.3، حبوب  1.0برهمین اساس در تاریخ مورد بررسی نرخ لبنیات.نداشته است

درصد  12.0و گوشت مرغ  1.2، سبزی های تازه  1.7، میوه های تازه  2.1، برنج  7.8قبل از آن افزایش و قیمت تخم مرغ  به هفته

طبق بررسی های بانک مرکزی در .البته نرخ گوشت قرمز و چای نیز در دوره مورد بررسی تغییری نداشته است. کاهش داشته است

درصد،  2.2درصد، حبوب  0.0درصد، برنج  0.1درصد، تخم مرغ  13.2ابه سال قبل یک سال گذشته نرخ لبنیات نسبت هفته مش

درصد افزایش داشته و در مقابل نرخ  2.0درصد و روغن نباتی  8.8درصد، چای  0.8درصد، گوشت قرمز  22.8میوه های تازه 

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات و تخم مرغ. درصد کاهش یافته است 10.0درصد و گوشت مرغ  13.0سبزی های تازه 

درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقالم  3.2درصد و شیر پاستوریزه  2.2لبنیات بهای ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

برنج و .هزار ریال فروش می رفت 122تا  72درصد کاهش یافت و شانه ای  7.8بهای تخم مرغ معادل . این گروه بدون تغییر بود

درصد کاهش داشت  2.1درصد و برنج داخله درجه دو  2.0وبدر این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل حب

درصد افزایش ولی بهای لوبیا چشم بلبلی و لوبیا  1.1در گروه حبوب قیمت عدس معادل . و بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود

میوه ها و سبزی های تازهدر .قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. درصد کاهش یافت 2.0و لوبیا قرمز  2.1سفید هر یک 

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

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

سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای هندوانه معادل یک درصد افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه 

درصد  2.0و کدو سبز  1.0، بادنجان  2.0در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل. درصد کاهش داشت 2.2تا  1.1بین 

گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد گزارش بهای .درصد کاهش یافت 10افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین یک تا 

قند، شکر، چای و .درصد کاهش داشت 12.0گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ معادل 

درصد افزایش یافت و قیمت چای  2.1درصد و انواع روغن نباتی  2.3درصد، شکر  2.2ر این هفته بهای قند معادل روغن نباتید

 خارجی بدون تغییر بود

 http://www.foodpress.ir/Post 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  7دوشنبه 

 !میوه با چند درصد سود؟فروش 

درصد سودی است  32بیشتر از سقف ( فروشی عمده)بار  و تره های سطح شهر نسبت به میدان میوه قیمت بسیاری از اقالم میوه و تربار در مغازه

 .رسد درصد هم می 22که برای آنها تعیین شده است و این تفاوت قیمت در برخی اقالم به بیش از 

های سطح شهر طبق اعالم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران باید  بار درمغازه ایسنا، قیمت هر کیلوگرم میوه و ترهبه گزارش خبرنگار 

های سطح شهر بیانگر این  های میدانی خبرنگار ایسنا از مغازه بار عرضه شود، اما بررسی درصد نسبت به قیمت میدان میوه و تره 32تا  32نهایتا 

شود با  تومان عرضه می 3222هر کیلوگرم پرتقال که در میادین اصلی میوه .درصد است 32یمت در بیشتر اقالم بیش از است این تفاوت ق

 7222تا  2222های سطح شهر بین  ها فروخته شود، اما به طور متوسط در مغازه تومان در مغازه 2722درصد افزایش باید حدود  32محاسبه 

تومان فروخته شود، اما  2222ها  تومان است و باید در مغازه 2222بار حدود  میادین اصلی میوه و ترههمچنین قیمت سیب در .تومان است

آید، قیمت هر کیلوگرم  اما این تفاوت قیمت در توت فرنگی بیشتر به چشم می.شود ها دیده می هزار تومان در مغازه 0222سیب با قیمت حدود 

تومان فروخته  0722شود در حالی که باید  هزار تومان عرضه می 10ها حدود  است، اما در مغازه تومان 2222بار  توت فرنگی در میدان تره

تومانی آن در  0222های سطح شهر قیمت دارد، در حالی که با توجه به نرخ  تومان در مغازه 3222همچنین خیار درجه یک کیلویی .شود

 .ها عرضه شود تومان در مغازه 0722کثر با قیمت درصدی باید حدا 32میدان میوه و تره بار و احتساب سود 

و پیاز کیلویی  1222سیب زمینی کیلویی .تومان است 3222تومان در مغازها عرضه شود اما قیمت آن  0722طالبی و ملون هم باید تا سقف 

ها قیمت هر  وند، اما در بسیاری از مغازهتومان روخته ش 1022و  1322ها  بار نیز باید به ترتیب در مغازه و تره  تومان در میدان میوه 822

 32تا  32های سطح شهر بیشتر از  بار در مغازه بر این اساس سود فروش بیشتر اقالم میوه و تره.تومان است 1222کیلوگرم پیاز و سیب زمینی 

 22بار در برخی اقالم تا بیش از  و ترهها و میدان میوه  دهد تفاوت قیمت در مغازه ها نشان می درصد تعیین شده است و همان طور که بررسی

 .رسد درصد هم می

انواع میوه و 

 تربار

ها  قیمت در مغازه

 (تومان)

بار  قیمت در میدان میوه و تره

 (تومان)

فروشی  ها و عمده تفاوت قیمت در مغازه

 (تومان)

 0222 3222 7222 پرتقال

 1222 2222 0222 سیب

 322 2722 2222 موز

 1222 0222 3222 خیار

 7222 2222 هزار 10 توت فرنگی

 8222 هزار 10 هزار 02 گوجه سبز

 1222 0222 3222 طالبی

 1222 0222 3222 ملون

 1822 1022 3222 گوجه فرنگی

 222 1222 1222 سیب زمینی

 722 822 1222 پیاز

  .های درج شده در جدول بر اساس تومان است قیمت

http://www.isna.ir/fa/news/02202723023 

http://www.isna.ir/fa/news/94020703903
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/52/50فارس

 درصدی ۰۱درصد از سهم  5۴۱/ ها کمترین تسهیالت را به کشاورزی دادند بانک

تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی اختصاص  درصد ۰۱در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم و قانون بودجه باید 

 .ها به این بخش اختصاص یافت درصد از کل تسهیالت بانک 5۴۱فقط  13یابد، سال 

ی ا کشاورزی همواره در طول تاریخ در اقتصاد و امنیت جوامع جایگاه ویژه  بخش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شود داشته است بطوری که در عصر امروز یکی از ارکان استقالل و عدم وابستگی به سایر کشورها محسوب می

رشد جمعیت دنیا و لزوم تأمین غذا و امنیت غذایی برای جوامع مختلف در عصر جدید و نقش این بخش در فرآیند رشد و توسعه 

گذاران و سردمداران هر کشوری نباید از این بخش غافل  نابراین سیاستاقتصادی اهمیت بخش مذکور را چند برابر کرده است ب

 .شوند و همواره باید به بخش کشاورزی توجهی ویژه داشته باشند

ها نیز باید اختصاص بخشی از منابع به صورت تسهیالت به بخش کشاورزی باشد و براساس  های بانک براین اساس یکی از سیاست

 .درصد تسهیالت به بخش کشاورزی اختصاص یابد 02ون بودجه قانون برنامه پنجم و قان

رغم اینکه قانون میزان تسهیالت پرداختی این بخش را تعیین کرده است، اما هر ساله شاهد اختصاص  این گزارش حاکی است علی

کشاورزی در سال کمترین حد از سهم کل تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی هستیم بطوریکه سهم کل تسهیالت بانکی به بخش 

 .درصد بوده است 7.2هم معادل  03درصد و در سال  0.2معادل  00درصد، سال  0معادل  01درصد، سال  8.0معادل  02

هزار میلیارد  202هزار و  321را  1303ماه سال  10ها در  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حجم کل تسهیالت پرداختی بانک

درصد افزایش داشته  22.2میلیارد تومان و معادل  102هزار و  122مبلغ  1300لغ در مقایسه با سال تومان اعالم کرده که این مب

 .است

میلیارد تومان بوده  283هزار و  02معادل  1303ها در سال  براساس این گزارش سهم بخش کشاورزی از تسهیالت پرداختی بانک

 220هزار و  22میلیارد تومان و  200هزار و  120ترتیب با مبالغ در حالی که سهم بخش صنعت، معدن و مسکن و ساختمان به 

 .میلیارد تومان به مراتب از سهم بخش کشاورزی بیشتر بوده است

میلیارد تومان از  822هزار و  102میلیارد تومان و سهم بخش خدمات با  327هزار و  23همچنین سهم بخش بازرگانی با رقم 

 .به بخش کشاورزی بوده استها  سهم تسهیالت پرداختی بانک

هزار میلیارد تومان،  032هزار و  00معادل  1300ها در سال  به گزارش فارس سهم بخش کشاورزی از تسهیالت پرداختی بانک

 .میلیارد تومان بوده است 727هزار و  08میلیارد تومان و مسکن و ساختمان هم معادل  023هزار و  72صنعت و معدن معادل 

میلیارد تومان باالتر از سهم  810هزار و  83هزار میلیارد ریال و سهم بخش خدمات 220هزار  32خش بازرگانی همچنین سهم ب

 .بوده است 00تسهیالت پرداختی بانک به بخش کشاورزی در سال 

بخش کشاورزی  00نسبت به سال  03ها در سال  میلیارد تومان افزایش حجم تسهیالت پرداختی بانک 102هزار و  122بنابراین از 

میلیارد تومان بیشترین سهم و پس از آن هم  082هزار و  22میلیارد تومان کمترین سهم و بخش خدمات با  320هزار و  3با 

 .اند هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 800هزار و  32بخش صنعت و معدن با 

درصد، سهم کل تسهیالت پرداختی  7.2معادل  03به بخش کشاورزی در سال  سهم کل تسهیالت پرداختی: افزاید این گزارش می

 .درصد بوده است 11.8درصد و سهم کل تسهیالت بخش مسکن و ساختمان معادل  31.0بخش صنعت و معدن در همین سال 

 .درصد بوده است 30.0درصد و سهم بخش خدمات معادل  10.7همچنین سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت 

http://www.farsnews.com/


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

28 
 

 00.0درصد و سهم بخش صنعت و معدن  0.2معادل  00ه گزارش فارس سهم بخش کشاورزی از کل تسهیالت پرداختی در سال ب

 .درصد بوده است 10.0درصد و سهم مسکن و ساختمان 

 .درصد بوده است 32.2درصد و سهم بخش خدمات  10.0ها به بخش بازرگانی  همچنین سهم تسهیالت پرداختی بانک

درصد از تسهیالت بانکی باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد، در سال  02براساس قانون برنامه پنجم و قانون بودجه  در حالی که

درصد  0.2هم این سهم از  00درصد کل تسهیالت بوده است، در سال  7.2ها به بخش کشاورزی  سهم تسهیالت پرداختی بانک 03

دهد که در هر دو سال ذکر شده سهم بخش کشاورزی نسبت به سایر  ی نشان میها فراتر نرفته است و مقایسه آن با سایر بخش

 .ها کمتر بوده است بخش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022222320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940204000359
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 برنامه وسیاست ها  
 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 های برنامه جامع تغذیه گیاه در محصوالت باغی؛ در دست انتظار  دستورالعمل
تغذیه گیاهی به معنای مصرف بهینه کود در زمان مناسب و با میزان مناسب است که در همین راستا در طرح ایجاد 

 . شود های زیستی، شیمیایی و آلی استفاده میهای الگویی از طیف گسترده کود سایت

برنامه جامع "با اشاره به تدوین ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها  دستورالعملهایی مبنی بر نوشتن  در اواخر سال گذشته تصمیم: گفت "حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در محصوالت باغی کشور

 .شوند ها تدوین و برای انتشار و اجرا آماده می ای نزدیک دستورالعمل های مختلفی تشکیل گردید که در آینده گرفته شد و کارگروه

های ترویجی از آنها  صورت کامالً جامع تدوین شده که جداول مشخص عملیاتی و بولتن ها به دستورالعمل: کاظم خاوازی افزود

 .گیرد برداران قرار می شود و در اختیار بهره استخراج می

ها بر اساس مشکالت و سطح زیر کشت گیاه  شود و استان صورت پایلوت اجرا می وی با اشاره به اینکه بخشی از کار در نظر گرفته به

جرای آخرین دستاوردها ایم و هدف ا ها با معاونت باغبانی به تفاهم رسیده در تعداد پایلوت: شوند، افزود مورد نظر انتخاب می

ها را ببینند و با همگانی شدن موضوع، به تدریج  صورت عملی توصیه برداران و باغداران است تا به صورت پایلوت، استفاده بهره به

 .شروع به انتقال دستاوردها و گسترش آن کنند

کود در زمان مناسب و با میزان مناسب  رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اعالم اینکه تغذیه گیاهی به معنای مصرف بهینه

 .شود در همین راستا از طیف گسترده کودهای زیستی، شیمیایی و آلی استفاده می: ادامه داد است،

صورت مشهود در سطح  ها در حال تدوین هستند و پس از اجرایی شدن نتایج را به در حال حاضر دستورالعمل: خاوازی تصریح کرد

 .دیدباغبانی کشور خواهیم 

وی با اعالم اینکه در شروع عملیات نگرانی تأمین بودجه نداریم و بودجه الزم از اعتبارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب و معاونت 

هایی که قطب محصول مورد  های الگویی تغذیه گیاهی تنها در استان در ابتدای کار، طرح سایت: شود، یادآور شد باغبانی تأمین می

خود ترویج  ریزی و عملیاتی شدن طرح، خودبه شود، اما با برنامه سازی تغذیه گیاهی دارند، اجرا می به متعادلنظر هستند یا نیاز 

 .خواهد شد

های  گفتنی است، مؤسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرای طرح سایت

فرنگی  سیب، انگور آبی و دیم، توت ا، انجیر ارگانیک، زیتون آبی و دیم، پسته،الگویی تغذیه گیاهی در محصوالت مرکبات، خرم

 ./ای است ای و خیار گلخانه فرنگی گلخانه ای، کیوی، گوجه فضای باز و گلخانه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00020-1.html 
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 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  2چهار شنبه 

ای در صف پرداخت مالیات بر ارزش افزودهمواد  های زنجیره ها و اغذیه فروشی خانه های غذاخوری، سفره سالن 
 <غذایی

 282طی پنج مرحله فراخوان حدود  03 تا سال 87معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه از سال  

ها،  ، چلوکبابی02طبق فراخوان مرحله ششم از ابتدای سال : هزار مودی در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده اند، گفت

گزارش به .ای نیز مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند های زنجیره های سنتی و اغذیه فروشی های غذاخوری، سفره خانه سالن

میزان به نقل از رسانه مالیاتی ایران، علیرضا طاری بخش با بیان اینکه فراخوان مرحله ششم مالیات بر ارزش افزوده از اسفند ماه 

های خبری و همچنین اعالم کتبی به اصناف مربوطه اطالع رسانی شده  های کثیراالنتشار، رسانه تاکنون بارها از طریق روزنامه 03

ر نظام مالیات بر ارزش افزوده همه فعاالن اقتصادی خود به خود مودی مالیاتی و مشمول این قانون محسوب د: است، افزود

قانون مالیات بر ارزش افزوده، به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که به ترتیبی  18شوند؛ به همین خاطر طبق ماده  نمی

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال .ص کندنماید، مودیان را مشخ که تعیین و اعالم می

توانند از اینکه یک صنف یا بنگاه اقتصادی مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده است، مطلع شوند،  که مصرف کنندگان چگونه می

بر ارزش افزوده برای آنان گواهی ثبت نام صادر و به مودی  پس از اعالم فراخوان و ثبت نام مودیان در نظام مالیات: عنوان کرد

کنندگان و بهترین معیار شناسایی مودیان مالیات بر ارزش  بنابراین گواهی ثبت نام، مجوز اخذ مالیات از مصرف.شود تسلیم می

 ان این گواهی را ارائه کندکنندگ های اقتصادی مکلف هستند، در صورت درخواست مصرف افزوده برای مردم است و اصناف و بنگاه

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 وجود یکصد هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور
 999: پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور خبر داد و گفتهزار  8وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل ساالنه 

 .هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی داریم

المال استان کرمان، اظهار  از کرمان، محمود حجتی صبح امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت خبرگزاری فارسبه گزارش 

نشینی با همت، پیگیری  خواری و ساماندهی حاشیه العاده سخت و سنگینی در استان کرمان در زمینه مبارزه با زمین کار فوق :داشت

 .ها صورت گرفته است و جدیت استاندار کرمان و همکاری موثر دستگاه

وده که تجاوز غیرقابل قبولی در این های نظام ب المال و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جزو دغدغه حفظ حقوق بیت: وی بیان داشت

 .زمینه گسترش پیدا کرده است

اند و باید  اند که مورد ضرر و زیان شده نشینی افرادی ناخودآگاه در بستری افتاده در بحث حاشیه: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .باشیم حل داشته  ای اندیشیده شود و با توجه به فرآیندهایی که وجود دارد باید راه برای آنها چاره

مسائل را باید با زمان و مکان تطبیق دهیم و بدانیم چگونه باید برخورد کنیم و پاسخ قابل قبول برای متقاضی : حجتی اضافه کرد

شود که خاکی را که تجدیدپذیر نیست، یک فرد به علت  منطقی در بخش تغییر کاربری داشته باشیم، اما این امر دلیل نمی

همیشه از انتفاع کشاورز و تولید غذای مردم خارج کند بلکه باید دقت و مراقبت کنیم، زیرا خاک یک ودیعه و امانت سوداگری برای 

 .در اختیار ما است

اینکه یک فرد زمین زراعی غیرقابل تجدیدشونده را تغییر کاربری دهد، ارزش افزوده زیادی دارد و این سوداگری : وی تصریح کرد

ای است باید تغییر کاربری برای انتفاع ملی یا خزانه ملی قرار گیرد، نه اینکه با تغییر کاربری ثروت یک  افزودهاست یعنی اگر ارزش 

 .فرد چند صد برابر شود و تمام آن در جیب وی برود و در هیچ جای دنیا این گونه نیست

المال صورت گیرد و  وی شورای حفظ حقوق بیتبرخورد جدی با سوداگران و متجاوزان باید از س: وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

هایی دارد  العاده بزرگی بوده است، اما در دل خودش غم خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کرمان کار فوق برخورد با زمین

 .بخش است شود امری لذت نشیند و تخریب ساختمان باعث تأثر است، اما آنجا که دست متجاوز قطع می که در دل انسان می

دهد به نوعی که شهری در  خواری روی می نشینی و زمین شود، این اتفاقات در بحث حاشیه های ما باعث می رویه: حجتی تأکید کرد

 .برابر محدوده خدماتی است 172ایران داریم که طرح جامع برای آن تصویب شده، اما حریم شهر 

هزار هکتار در طرح هادی قرار گرفته است در حالی که با تراکم  022جموع هزار هکتار از اراضی شالی از م 022: وی تصریح کرد

 .خوانی ندارد جمعیت هم

تغییر کاربری اراضی کشاورزی کاهش پیدا کرده : میلیون هکتار زمین داریم، گفت 10وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کرمان 

 .پیچیمنشین ب ای برای افراد ضعیف در بخش حاشیه است و باید نسخه

هزار پرونده تغییر کاربری  122: هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور خبر داد و افزود 8حجتی از تشکیل ساالنه 

 .اراضی کشاورزی داریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022222130 
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 نخستین جلسه کارگروه مبارزه با زمین خواری برگزار شد
در وزارت جهاد کشاورزی برگزار  14خواری روز یکم اردیبهشت ماه   ای مبارزه با زمین نخستین جلسه کارگروه فراقوه

 .شد

جهاد کشاورزی در این جلسه که با حضور وزیر  سازمان امور اراضی کشور،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

عنوان دبیر کارگروه و دیگر اعضا برپا شده بود، وزیر جهاد کشاورزی با  عنوان رئیس کارگروه، رئیس سازمان امور اراضی کشور به به

رتبه کشور برای  عزم مسئوالن عالی: ویژه در شمال کشور افزود اشاره به سیر صعودی تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی به

 .این پدیده جدی است و ما باید راههایی پیدا کنیم که از ابتدا جلو این کار گرفته شود تا مشکالت بعدی پیش نیایدجلوگیری از 

بینند  ویژه در شمال کشور ریشه اقتصادی دارد، چرا که کشاورزان می ها به ها و تغییرکاربری تصرف: محمود حجتی خاطر نشان کرد

باشند و در این میان دالالن و سوداگران هم به این مسئله   توانند زندگی بهتری داشته ت میهایشان در کوتاه مد که با فروش زمین

 .کنند زنند و بحران را تشدید می می دامن 

بندی مشکالت و  باید با الویت: است، تاکید کرد ها و صدها برابر مساحت شهرها گسترش یافته هایی که گاه ده وی با اشاره به حریم

های خارج  مندی از محیط های پاسخ به نیاز مردم به استفاده از طبیعت و بهره کارشناسانه تجربه دیگر کشورها، راه همچنین بررسی

 .شهری را پیدا کنیم که اگر به فرد گفتیم در زمین کشاورزی ساخت و ساز نکن، جایگزین آن را به او معرفی کنیم

 03اسفند  11پیرو مصوبه : گیری این کارگروه گفت گی و هدف از شکلهمچنین رئیس سازمان امور اراضی کشور با تشریح چگون

خواری تشکیل شود تا  های مختلف در زمینه موضوع مبارزه با زمین ستاد مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه

 .شود هایی را که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین کرده است، پیگیر اهداف، وظایف و ماموریت

عنوان اعضای این کارگروه تعیین شدند که از هر سه قوه در این کارگروه  ها به طبق مصوبه ستاد تعدادی از دستگاه: قباد افشار افزود

 .حضور دارند

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهار وظیفه برای این کارگروه تعیین کرده است که شامل دریافت و بررسی : وی خاطر نشان کرد

ها، ارائه گزارشها به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد  ها، رسیدگی به مصادیق و گزارشهای واصله از دستگاه نهادهای دستگاهپیش

 .شود اقتصادی و ارائه پیشنهادهای راهبردی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می

: ها و پیشنهادهای خود را در زمینه های عضو گزارش هپیشنهاد می شود دستگا: رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین گفت

های  خواری، شناسایی خالء قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه در امور زمین، شناسایی قوانین و مقررات مخل مبارزه با زمین

مصادیق زمین خواری، خواری، پیشنهادات در مورد اصالح قوانین و مقررات، پیشنهاد در خصوص تعریف و  قانونی مبارزه با زمین

های مهم  خیز درون دستگاه، پیشنهاد اصالح و بازتعریف فرآیندها و ارائه گزارش پرونده های مفسده احصای نقاط و گلوگاه

 .ارائه کنند( سازمان امور اراضی کشور)خواری مرتبط با وظایف به دبیرخانه کارگروه  زمین

روه شامل وزارت کشور، وزارت اطالعات، دادستانی کل کشور، سازمان حفاظت های مختلف عضو کارگ در ادامه نمایندگان دستگاه

عالی شهرسازی و   محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شورای

نقالب اسالمی و دادسرای ویژه مبارزه با ها، مراتع و آبخیز داری کشور، بنیاد مسکن ا معماری، کمیسیون اصل نود، سازمان جنگل

 .های مبارزه کارآمد با آن پرداختند خواری و راه ها و مطالب خود درباره موضوع زمین خواری به بیان دیدگاه زمین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222002 

http://www.farsnews.com/
http://www.laoi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=7fb797c7-9bfe-4b65-9e15-b69536b8c88b&WebPartID=ddb516d6-29ef-420c-a22b-b985ff1605e0&ID=e7b8ef6d-8c62-47f7-8fc8-321d4fe09635
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940202000620
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 معرفی مراکز معدود عرضه گوشت حرام به مراجع قضایی
شود و ورود آن از مجاری قانونی ممکن  رئیس سازمان دامپزشکی با بیان این که گوشت حرام از طریق قاچاق وارد می

نگران باشند و این موارد به مراجع قضایی  موارد مشاهده شده آن قدر محدود بوده که مردم نباید: نیست، گفت

 .معرفی شدند

در واکنش به خبری درباره عرضه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت

در هر کشوری ممکن است، : های دامی، گفت ه فرآوردههای عرض های حرام گوشت در برخی مکان های محصوالت دام فرآورده

 .شود ای و بیشتر باعث ایجاد جو نامناسب می انحرافاتی صورت گیرد، ولی در مورد کشورمان این اطالعات بسیار حاشیه

های دامی فقط  دههزار بازدید انجام شده از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآور 007میلیون و  0سال گذشته از : وی افزود

 . های حرام گوشت گزارش و این موارد به مقامات قضایی معرفی شد های دام مورد تخلف در مورد عرضه گوشت و فرآورده 0

های خام  بندی و عرضه فرآورده هزار بازدید از مراکز تولید، توزیع، بسته 177هم  02نوروز : رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 .تدامی انجام شده اس

پذیر است و  ها کامال امکان های سازمان دامپزشکی مجهز به تجهیزاتی است که تشخیص بافت انواع دام در آن آزمایشگاه: وی افزود

 .شود در صورت که گوشت دامی غیر از گوشت دام حالل عرضه شود، به سرعت برخورد می

موارد مشاهده : ن به کشور از مجاری قانونی ممکن نیست، گفتشود و ورود آ وی با بیان اینکه گوشت حرام از طریق قاچاق وارد می

 .شده آن قدر محدود بوده که مردم نباید از این موضوع نگرانی داشته باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022132222101 
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 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 خواری تشکیل شد  ای مبارزه با زمین کارگروه فراقوه

 .خواری در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد  ای مبارزه با زمین نخستین جلسه کارگروه فراقوه

عنوان رئیس کارگروه، رئیس سازمان  حضور وزیر جهاد کشاورزی بهکه با   ، در این جلسه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

عنوان دبیر کارگروه و دیگر اعضا برپا شده بود، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیر صعودی تصرفات و ساخت  امور اراضی کشور به

گیری از این پدیده جدی است و ما باید رتبه کشور برای جلو عزم مسئوالن عالی: ویژه در شمال کشور گفت و سازهای غیرقانونی به

 .راههایی پیدا کنیم که از ابتدا جلو این کار گرفته شود تا مشکالت بعدی پیش نیاید

بینند که با فروش  ویژه در شمال کشور ریشه اقتصادی دارد چرا که کشاورزان می ها به ها و تغییرکاربری تصرف: محمود حجتی افزود

زنند  می باشند و در این میان دالالن و سوداگران هم به این مسئله دامن   توانند زندگی بهتری داشته می هایشان در کوتاه مدت زمین

 .کنند و بحران را تشدید می

بندی  باید با اولویت: ها و صدها برابر مساحت شهرها گسترش یافته است، خاطرنشان کرد هایی که گاه ده وی با اشاره به حریم

مندی از  های پاسخ به نیاز مردم به استفاده از طبیعت و بهره رسی کارشناسانه تجربه دیگر کشورها، راهمشکالت و همچنین بر

های خارج شهری را پیدا کنیم که اگر به فرد گفتیم در زمین کشاورزی ساخت و ساز نکن، جایگزین آن را به او معرفی  محیط

 .کنیم

 11پیرو مصوبه : گیری این کارگروه اظهار داشت گونگی و هدف از شکلهمچنین رئیس سازمان امور اراضی کشور با تشریح چ

خواری تشکیل  های مختلف در زمینه موضوع مبارزه با زمین ستاد مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه 03اسفند 

 .است، پیگیر شودهایی را که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین کرده  شود تا اهداف، وظایف و مأموریت

عنوان اعضای این کارگروه تعیین شدند که از هر سه قوه در این  ها به طبق مصوبه ستاد تعدادی از دستگاه: قباد افشار ادامه داد

 .کارگروه حضور دارند

بررسی  ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهار وظیفه برای این کارگروه تعیین کرده است که شامل دریافت و: وی تصریح کرد

ها به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد  ها، ارائه گزارش های واصله از دستگاه ها، رسیدگی به مصادیق و گزارش پیشنهادهای دستگاه

 .شود اقتصادی و ارائه پیشنهادهای راهبردی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می

ها و پیشنهادهای خود را در زمینه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه  گزارشهای عضو  پیشنهاد می شود دستگاه: افشار یادآور شد

خواری، پیشنهادات  های قانونی مبارزه با زمین خواری، شناسایی خالء در امور زمین، شناسایی قوانین و مقررات مخل مبارزه با زمین

خیز درون  های مفسده خواری، احصای نقاط و گلوگاهدرباره اصالح قوانین و مقررات، پیشنهاد در خصوص تعریف و مصادیق زمین 

خواری مرتبط با وظایف به دبیرخانه کارگروه  های مهم زمین دستگاه، پیشنهاد اصالح و بازتعریف فرآیندها و ارائه گزارش پرونده

 .ارائه کنند( سازمان امور اراضی کشور)

رت کشور، وزارت اطالعات، دادستانی کل کشور، سازمان حفاظت های مختلف عضو کارگروه شامل وزا در ادامه نمایندگان دستگاه

عالی شهرسازی و   محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شورای

و دادسرای ویژه مبارزه با  ها، مراتع و آبخیز داری کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی معماری، کمیسیون اصل نود، سازمان جنگل

 ./های مبارزه کارآمد با آن پرداختند خواری و راه ها و مطالب خود درباره موضوع زمین خواری به بیان دیدگاه زمین
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ت هابرنامه و سیاس  

 آیانا-  1931اردیبهشت  56 , یکشنبه

 های روغنی  هزار هکتار شالیزار استان گلستان با دانه ۰9جایگزینی 

هزار هکتاری اراضی برنجکاری این استان و جایگزینی آن  ۰9رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از کاهش 

 .های روغنی خبر داد با دانه

هزار هکتار اراضی  02در این : با اعالم این خبر افزود( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مختار مهاجر امروز در گفتگو 

 .بر کشت شود آب گردان، سویا، کنجد و محصوالت کم های روغنی پنبه، آفتاب برنجکاری قرار است دانه

وی کشت در حال تغییر است و بر این اساس، علت کمبود بارندگی در استان گلستان و افزایش گرما، الگ به: وی خاطرنشان کرد

 .کاهش سطح کشت برنج در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است

هزار هکتار از اراضی استان گلستان به کشت برنج اختصاص  22رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با بیان اینکه امسال 

 .هزار هکتار بود 72حدود  00هزار هکتار و سال  02طح زیر کشت برنج استان سال گذشته س: یابد، ادامه داد می

هزار هکتار کشت پنبه با  02سازمان جهاد کشاورزی استان آماده است، امسال در سطح : مهاجر درباره کشت پنبه نیز تصریح کرد

 .کشاورزان قرارداد ببندد

ها نیز برای کشت این محصول آماده  ایم و نهاده رداد با کشاورزان منعقد کردههزار هکتار قرا از این سطح تاکنون هفت: وی یادآور شد

 .شده است

 ./شود آوری پنبه، امسال چهار کمباین وارد مزارع می برای رفع مشکالت برداشت و جمع: مهاجر اظهار داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00318-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22318-1.html


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

96 
 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 های آلوده جنوب تهران با دستور وزیر جهاد کشاورزی  کاری قلع و قمع سبزی

کند و قلع و قمع  میجنوب تهران برای هشت ماه از سال سبزی و محصوالت فرنگی کل کشور را تأمین 

 .های فاضالب بوده است گرفته در اراضی آلوده به آب های صورت کاری سبزی

با اعالم این خبر ( ایانا)بار استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره

شد که بر اساس اخبار رسیده،  ها و فاضالب آبیاری می ساب کارخانهکاری جنوب تهران توسط پ بخشی از اراضی سبزی: گفت

 .اند دستور وزیر جهاد کشاورزی این اراضی مورد قلع و قمع قرار گرفته به

عمیق و کنترل بهداشتی آب که قابلیت  حلقه چاه عمیق و نیمه 132کارهای جنوب تهران با داشتن  سبزی: حسین مهاجران افزود

قدام به آبیاری سبزی و صیفی خود کرده و طی هشت ماه از سال سبزی و محصوالت فرنگی کل کشور را تأمین آشامیدنی دارد، ا

 .کند می

های تولیدشده کشور هستند که علت آن را باید  ترین سبزی های تولیدشده جنوب تهران از ارزان هرچند سبزی: وی خاطرنشان کرد

 .ان جستجو کرد، اما نظارت بر آبیاری بهداشتی این اراضی وجود دارددر نزدیکی مسافت انتقال تا میدان مرکزی تهر

کاری به دستور وزیر جهاد کشاورزی در آن بخش از اراضی صورت گرفته که با وجود  قلع و قمع اراضی سبزی: مهاجران تصریح کرد

 .کردند اخطار قبلی همچنان اقدام به آبیاری محصوالت خود با آب فاضالب می

سیدمحمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز پیش از این از قلع و قمع اراضی آلوده به آب گفتنی است، 

کند با تأمین آب سالم و بهداشتی برای کشاورزان، آنها را ترغب به  جهاد کشاورزی تالش می: فاضالب خبر داده و تأکید کرده بود

الزم برای آبیاری بهداشتی فراهم شد، در صورتی که کشاورزان همچنان به  آبیاری محصوالت خود کند و پس از آنکه مقدمات

های آلوده اصرار داشته باشند، به دستور وزیر جهاد کشاورزی اقدام به قلع و قمع اراضی یادشده خواهد  آبیاری اراضی خود با آب

 ./شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00322-1.html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 های پنهان در موضوع محصوالت تراریخته  وجود دست

با وجود آنکه اثرات مخرب سموم و کودهای شیمیایی بر سالمت انسان به تأیید رسیده است، در موضوع محصوالت 

 .های پنهان گشت دنبال دست تراریخته که سالم هستند، باید به

علمی انستیتو پاستور ایران درباره اثرات برنج تراریخته بر سالمت  ، عضو هیئت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کند، در واقع  گیاهی انجام وظیفه می های عنوان عامل تراریخته بودن در داخل سلول ژنی که به: انسان در پاسخ به ایانا گفت

 .خوار مبارزه کند تواند با آفت کرم ساقه بیوتکی در بدن انسان عمل کرده و می کند که همچون آنتی پروتئینی تولید می

ا تحت ها ر تواند سایر ارگان بیوتیک در بدن برای مواقع بیماری ضروری است، بنابراین نمی از آنجا که آنتی: سیروس زینلی افزود

تمامی محصوالت مصرفی دارای پروتئین هستند و پروتئین اضافه : وی خاطرنشان کرد.تأثیر قرار دهد و خطری را متوجه انسان کند

 .تواند در بدن تجزیه شده و حتی اثرات مفیدی داشته باشد و تبدیل به اسیدهای آمینه شود شدن به برنج نیز می

نظر  هایی انجام شده و نشان داده شده که به تراریخته با برنجی که آلوده به سم است، بررسیدر مقایسه با برنج : زینلی ادامه داد

طور قطع اثرات  درصدی داشته باشد، اما مصرف نکردن سموم، به 122برخی پزشکان، سموم ممکن است در پیدایش سرطان نقش 

تواند  ، به فرض خطرناک بودن پروتئین برنج تراریخته نمیها اتفاق بیفتد اگر تغییری در ژن: وی تصریح کرد.مفیدتری خواهد داشت

باقیمانده سموم شیمیایی : رئیس آزمایشگاه ژنتیک پزشکی یادآور شد.های بعدی منتقل شود، چون این تغییر اکتسابی است به نسل

ای  ک به چنین نتیجهژنی زایی را قوت داده است، اما درباره محصوالت ترنس شود، احتمال سرطان که وارد چرخه غذایی می

زند و به قول معروف  خوری دارد و دیرتر کپک می فرنگی که مصرف تازه در کشورهای اروپایی، گوجه: زینلی تأکید کرد.ایم نرسیده

چنینی برچسب نصب کنیم، اما باید در  توانیم برای محصوالت این در ایران نیز می. تراریخته است، دارای برچسب تراریخته است

 .پراکنی مصون باشد ن امر جامعه از شایعهکنار ای

 گزارش نشده است BTاثرات مضری برای باکتری 

شود و پروتئینی که در برنج تراریخته  در کشور استفاده می BTصدها سال است که از باکتری : این دکترای ژنتیک اظهار داشت

 .گزارش نشده است گونه اثرات مضری از آن ای بوده که هیچ وجود دارد، حاوی چنین باکتری

های  مدارکی درخواست شده که بتوانیم احتمال خطرناک بودن برنج تراریخته را بررسی کنیم و آزمایش: وی همچنین گفت

های  های آزمایشگاهی، ذرت خورانده شده به موش در بررسی: زینلی در ادامه افزود.شده هنوز چنین امری را تأیید نکرده است انجام

شود که  زا بودن، تحت بررسی قرار گرفت، اما نتایج آن علمی نیست و احساس می احتمال سرطانآزمایشگاهی برای 

های ماده که ذرت معمولی خورده بودند، سالم ماندند، اما  ای که موش گونه وجود آمده است؛ به هایی در نتایج به کاری دست

های پنهانی در این قضیه وجود  دهد که دست این نشان میهایی که با ذرت تراریخته تغذیه شده بودند، سرطان گرفتند و  موش

گذارد، بسیار بیشتر از محصوالت  طور قطع اثری که سموم و کودهای شیمیایی بر سالمت انسان می به: وی خاطرنشان کرد!دارد

باید تولید و صادرات آن  زیرا اگر تراریخته خطرناک است، در وهله نخست کشورهای دنیا. تراریخته بوده که باید بیشتر بررسی شود

را متوقف کنند؛ پس ایران اگر مخالف چنین محصوالتی است، باید از واردات گسترده سویا، ذرت و روغن کلزا که بیشتر آنها 

محصول وارداتی، پنج  12دهد که از  های رسیده نشان می گزارش: زینلی در پایان تصریح کرد.تراریخته است، جلوگیری کند

 ./ه استمحصول تراریخت
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان شیالت منعقد شد 

همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با نمایندگی علی عباسپور طهرانی امروز تفاهم نامه 

فرد، رئیس واحد علوم تحقیقات و سازمان شیالت ایران با نمایندگی حسن صالحی با سمت معاون وزیر و رئیس 

 .سازمان شیالت ایران منعقد شد

پژوهشی سازمان شیالت  –قل از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، پیوند علمی به ن( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ایران و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی امروز سه شنبه با امضای تفاهم نامه توسط روسای دو طرف تفاهم نامه همکاری 

 .مشترک کلید خورد

ای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و در جهت بهره مندی مستمر از در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و سیاست ه

خردجمعی و تجربیات و توانمندی های طرفین، به حول و قوه الهی این تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسالمی 

ن شیالت ایران با نمایندگی واحد علوم و تحقیقات با نمایندگی علی عباسپور طهرانی فرد، رئیس واحد علوم تحقیقات و سازما

 .حسن صالحی با سمت معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران منعقد می گردد

هدف از این تفاهم نامه، استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط 

تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای سازمان یافته بین دانشگاه و سازمان به منظور 

 .افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت های متقابل علمی و اجرایی کشور می باشد

 موضوع تفاهم نامه

 پژوهشی مشترک شیالتی به منظور تصمیم گیری های کالن مرضی الطرفین –تشکیل کمیته علمی  -

 .طرح های پژوهشی مشترکاجرای  -

 .پژوهشی منطقه ای شیالتی مورد نیاز سازمان به دانشگاه –واگذاری بخشی از فعالیت های علمی  -

هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در راستای نیازهای شیالت  -

 .کشور

 .یان دکتری پژوهش محور با موضوعات شیالتیهمکاری در زمینه پرورش دانشجو -

 .برگزاری سمینار، کارگاه و همایش های علمی مشترک و بازدیدهای علمی و کارآموزی دانشجویان -

 .استفاده از توان علمی اعضاء هیات علمی طرفین -

 .فناوری های نو در اختیار گذاشتن تجهیزات آزمایشگاهی، صحرائی و فناوری طرفین، حمایت از تجاری سازی و -

 تعهدات دانشگاه

 .در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی یا توافق شده با سازمان -

پایان نامه های تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، به شرطی که در راستای موضوع این تفاهم نامه باشند در اولویت : تبصره

 .خواهند بود

 ین شیالتی از طریق فراخوان دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهش محوررشد و بالندگی فن آوری های نو -

 .ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و مقررات -
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 .پژوهشی مورد نیاز در قالب کمیته مشترک  –تشکیل جلسات هماهنگی به منظور تعریف فعالیت های علمی  -

عضای هیات علمی شاغل در سازمان جهت حضور در کالس های آموزشی، سمینارهای علمی و بهره گیری از توان محققان و ا -

 .پایان نامه های مرتبط و نظایر آن

 همکاری در انتشار مقاالت علمی حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی با نام مشترک دانشگاه و سازمان -

 تعهدات سازمان شیالت ایران

قیقات دانشجویی و فراهم نمودن امکان بازدیدهای علمی محققین و دانشجویان تحصیالت تکمیلی همکاری در پایان نامه و تح -

 .دانشگاه از تاسیسات و طرح های در دست بهره برداری ، مطالعه و اجرایی سازمان

 تهیه مستمر عناوین و اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز سازمان و ارسال آن به دبیرخانه کمیته مشترک -

 .هیل در اختیار قرار دادن اطالعات و امکانات الزم مربوط به فعالیت های علمی و پژوهشی مشترکتس -

 .همکاری کارشناسان و متخصصان شاغل در سازمان جهت همکاری در فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک -

 .ابط مربوطهمشارکت در هزینه های مالی موردنیاز فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک با رعایت ضو -

 :روش اجرایی

 .کمیته ای متشکل از متخصصان دو طرف جهت اجرای مفاد تفاهم نامه تشکیل می گردد -

 مدت تفاهم نامه

سال معتبر است و در صورت تمایل و تداوم فعالیت های  3به مدت ( 1302اول اردیبهشت ماه سال ) این تفاهم نامه از تاریخ امضاء 

 .ستمشترک طرفین قابل تمدید ا

گفتنی است در این نشست مشترک حسن عباسپور رئیس واحد ، معاونین وی و روسای دانشکده های ذیربط و حسن صالحی 

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران، عباس امینی مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و 

 .و تحول اداری حضور داشتند شاپور کاکولکی مدیرکل دفتر فناوری اطالعات

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00000-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22262-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 اعالم شد  "حفاظت از خاک"جزییات الیحه 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به تصویب الیحه حفاظت از خاک در جلسه اخیر هیات دولت، اعالم 

مصادیق آلودگی خاک و تخریب، آلوده کننده و تخریب کننده خاک و نحوه برخورد قانونی با آنها، تعیین و موضوع 

نگ سازی در این خصوص و نقش سازمان های متولی در این الیحه را از جمله محاسن این آموزش حفاظت خاک و فره

 .الیحه برشمرد که موجب می شود این سازمان بطور جدی با تخریب کنندگان خاک برخورد کند

حفاظت در دو بخش ، معاون سازمان حفاظت محیط زیست امروز با بیان اینکه الیحه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

برای نخستین بار راهبردها، سیاست ها و خط مشی های مدیریت، : اصلی فرسایش و آلودگی خاک تدوین شده است، اظهار داشت

حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع خاک، معیارها و شاخص های آلودگی و تخریب خاک و اصول فنی بهره برداری پایدار حسب 

 .ابع خاک کشور تدوین و اجرا می شودکاربری های مختلف من

سعید متصدی با بیان اینکه آلودگی خاک ناشی از توسعه ناپایدار فعالیت های صنعتی، شهری، معدنی و کشاورزی از عوامل عمده 

 .استهای تغییر کیفی و آلوده شدن منابع خاک بسیار افزایش یافته  در چند سال اخیر، جنبه: تخریب خاک به شمار می رود، گفت

استفاده وسیع از کودها و آفت کش ها از یک سو و رهاسازی گسترده پساب فاضالب های شهری که خود به شدت به : وی ادامه داد

تر کرده است که  های تهدید منابع خاک را گسترده های بسیار گسترده صنعتی و کشاورزی زمینه انواع مواد شیمیائی مضر، فعالیت

 .گذارد ت نامطلوب و سمی بر محیط زیست و حیات جانوری و گیاهی استفاده کننده از محیط برجا میدر نتیجه، این مواد اثرا

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هیچ قانون، آیین نامه و ضابطه ای جهت حفاظت خاک و جلوگیری از 

 .وز زمین پاک در هیات دولت خبر دادآلودگی خاک وجود نداشت، از تصویب الیحه حفاظت از خاک در آستانه ر

متصدی با بیان اینکه این الیحه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در دو بخش اصلی فرسایش و آلودگی خاک تدوین شد، اظهار 

برای اولین بار راهبردها، سیاست ها و خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع خاک، معیارها و : داشت

شاخص های آلودگی و تخریب خاک و اصول فنی بهره برداری پایدار حسب کاربری های مختلف منابع خاک کشور تدوین و اجرا 

 .می شود

 محاسبه ارزش اقتصادی منابع خاک

طی جلسات مشترکی که سازمان با بانک مرکزی داشته است مقرر شد با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی : وی تصریح کرد

ن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نحوه محاسبه ارزش اقتصادی منابع خاک و هزینه ها و خسارات ناشی از آلودگی و ایرا

 .تخریب خاک در اکوسیستم های مختلف درحساب های ملی را تهیه شود

های خاک و طبقه بر اساس الیحه خاک مقرر شد نقشه : متصدی در خصوص موضوعات اطالعات پایه و علمی خاک کشور گفت

بندی خاک در راستای شناسایی منابع آالینده خاک تهیه و کنترل کیفیت مطالعات خاک شناسی های پهنه  بندی اراضی، نقشه

 .صورت گیرد

 تدوین حدود مجاز کاربرد کود و سم در خاک

ا را به عنوان مهم ترین منابع آالینده از آنجا که استفاده ناصحیح از کود و سم آنه: معاون سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد

و تخریب خاک محسوب کرده که امنیت غذایی را نیز به خطر می اندازند لذا موادی جهت مدیریت بهینه کود و سم با رعایت 

 .معیارهای محیط زیستی و حدود مجاز کاربرد آنها تدوین و تصویب شود
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 برخورد قانونی با تخریب کنندگان خاک

در این الیحه آلودگی و تخریب و مصادیق آن و آلوده کننده و تخریب کننده خاک و نحوه برخورد قانونی با آنها  :وی ادامه داد

. تعیین و موضوع آموزش حفاظت خاک و فرهنگ سازی در این خصوص و نقش سازمان های متولی در این الیحه لحاظ شده است

 .رد خواهد کردواین سازمان ان بطور جدی با تخریب کنندگان خاک برخو

 تعیین وظایف دستگاه ها در حفاظت از منابع خاک

بر اساس این الیحه، سازمان مدیریت و : متصدی با بیان اینکه در الیحه خاک وظایف سازمان ها و نهادها مشخص شده است، گفت

زیست و وزارت جهاد برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان حفاظت محیط 

کشاورزی، نحوه محاسبه ارزش اقتصادی منابع خاک و هزینه ها و خسارات ناشی از آلودگی و تخریب خاک در اکوسیستم های 

 .مختلف درحساب های ملی را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند

ی مکلفند مطابق مقررات مالی دولت و در مبادله قانون مدیریت خدمات کشور( 2)دستگاه های اجرایی موضوع ماده : وی ادامه داد 

 .موافقت نامه ها اعتبارات الزم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش بینی کنند

صنعتی،  –وی با تاکید بر اینکه بر اساس الیحه خاک بهره برداران واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی که در مناطق آزاد تجاری 

مدیران : مناطق ویژه اقتصادی و شهرک ها و نواحی صنعتی فعالیت می کنند مکلف به رعایت مفاد این قانون هستند، اظهار داشت

صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از سوی سازمان حفاظت محیط زیست  –سازمان های مناطق آزاد تجاری 

 .ربوط را در چارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات خود را ارسال کنندبه آنها اعالم می شود، آلودگی م

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره ( 2)همچنین با تصویب این الیحه شرکت های خدمات شهرک ها و نواحی صنعتی موضوع ماده 

 .انون به عمل آورندهمکاری الزم در اجرای مفاد این ق -1387مصوب  –امور شهرک های صنعتی 

 پخش رایگان برنامه های تلویزیونی با موضوع مقابله با آلودگی و تخریب خاک

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه های دولتی بر اساس این الیحه مکلفند برنامه های : وی تصریج کرد

زمان محیط زیست درخصوص آگاهی و مقابله با آلودگی و تخریب تولید شده در زمینه آموزش از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سا

 .خاک را در قالب های گوناگون رسانه ای از جمله برنامه های تلویزیونی، به صورت رایگان منتشر و پخش کند

یز سایر سعید متصدی با بیان اینکه خاک به عنوان منبع طبیعی تجدید ناپذیر نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و ن

 هرگونه آلودگی موجود در خاک می: مخلوقات دارد و در واقع بخشی از زنجیره غذایی انسان و سایر حیوانات از خاک است، گفت

تواند طی زنجیره غذایی، به سطوح باالتر انتقال یافته و در نهایت در انسان تمرکز یابد و چون بسیاری از موجودات مقدار عناصر 

 .دهند، در نتیجه مقادیر باالتری از عناصر وارد بدن مصرف کننده نهایی خواهد شد افزایش می جذب شده را در خود

ارزان ترین قیمت مرتبط )دالر است  2222تا  22به گفته وی، هزینه رفع آلودگی هر متر مکعب خاک به روش های مختلف، بین 

فرآیندی بسیار درازمدت است که این زمان از دست رفته و  از سوی دیگر، رفع آلودگی خاک(. به تبدیل خاک آلوده به بتن است

 .فواید اقتصادی خاک در این دوره هم می تواند به عنوان هزینه های مربوطه در نظر گرفته و به آن اضافه شود

می شود که  "آلودگی خاک"و  "فرسایش"تهدیدات زیست محیطی خاک درکشور شامل دو بخش : متصدی خاطرنشان کرد

 ./برآوردهای انجام شده، فرسایش خاک کشور با شاخص جهانی، فاصله بسیار زیادی داردبراساس 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00021-1.html 

 
 
 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22251-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, جمعه

 ؛ نمونه عملی همدلی و همزبانی دولت و ملت "همیاران آب"طرح تشکیل 

 .تولید می شود "پرهزینه"درصد محصوالت کشاورزی کشور با آب  19: وزیر جهاد کشاورزی گفت 

اتحادیه از کرمان، محمود حجتی امروز جمعه در نشست هم اندیشی مدیران، انجمن ها، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد محصوالت دنیا با استفاده از آب سبز تولید می  02: ها و صنوف بخش کشاورزی و اعضای شورای آب استان کرمان افزود

 .درصد است 12شود و این میزان در کشور ما 

خود را با کشاورزان  نباید: وی ببا بیان این که قریب به اتفاق تمام گندم دنیا با آب سبز است، اما در کشور ما چنین نیست، گفت

 .اروپایی و آمریکایی مقایسه کنیم زیرا هزینه آب آنها در سرجمع خیلی کمتر از هزینه آب در کشور ماست

خشکسالی ها مقطعی نیست و همیشه وجود دارد، لذا باید خود را با آن تطبیق داده و دنبال عالج : وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .بخشی باشیم

 .ید زیاد درباره خشکسالی صحبت کرد، زیرا موجب می شود در انتظار ترسالی باشیم و کاری انجام ندهیمنبا: وی تصریح کرد

 .واحد را در اختیار داریم و این شرایط کشور را باید قبول داشته باشیم 88واحد فرضی بارش،  122امروز از : حجتی گفت

ر اجرا، برنامه ریزی و مدیریت آماده کنیم تا برخورد مناسبی با مساله کم باید خود را از نظر فرهنگی و نگاه و نیز د: وی تاکید کرد

 .آبی در کشور داشته باشیم

این بارش ها در طول تاریخ وجود داشته و اجداد ما نیاز و رزق خود را متناسب با شرایط روز خود از این امکانات تامین : وی افزود

 .کرده اند

به و علم امروز بیشتر از آن است که بتواند نیازهای رفاهی ما را تامین کند و کشاورزان ما نیز دانش، تجر: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .سخت کوش ترین کشاورزان دنیا در ارتباط با مسایل آب هستند

ب بعید می دانم کشاورزی شاهد هدررفت آ: وی با اشاره به همکاری کشاورزان در اجرای طرح همیاران آب در استان کرمان افزود

 .باشد و کاری انجام ندهد

باید با تقویت کشاورزان و : وی با بیان این که بهره وری ما در آب پایین است و باید دید در این حوزه چه کسی مقصر است، گفت

 .آموزش به آنها زمینه ای را فراهم کنیم که بهره وری از آب افزایش یابد

 .ه اجرای طرح همیاران آب پیشقدم بوده و زحمت کشیده اند، تقدیر می کنماز استاندار کرمان که در حوزه مربوط ب: وی افزود

 تقدیر از کشاورزان استان کرمان به عنوان توانمندترین کشاورزان کشور

در استان کرمان از جمله طرح های ابتکاری است که از نوع اظهارات وزیر می توان به  "همیاران آب"بنابراین گزارش، تشکیل 

وی از کشاورزان استان کرمان به عنوان توانمندترین . که رضایت خاطر وزیر جهاد کشاورزی را جلب کرده است ضرس قاطع گفت

 .آبیاری تحت فشار در کرمان به خوبی اجرا شده است: کشاورزان کشور یاد کرد و گفت

 .شمرددر استان کرمان را نمونه عملی همدلی و همزباین دولت و ملت بر "همیاران آب"حجتی تشکیل 

دولت در سال های اخیر توجه خوبی به موضوع کشاورزی در کشور داشته است و امسال نیز شاهد : وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .پشتیبانی خوب دولت از این حوزه خواهیم بود

ته می شود و این اطمنیان را می دهم که بخش عمده وقت ما به مسایل و مشکالت حوزه کشاورزی و دامپروری پرداخ: وی گفت

 .همواره این مسایل را پیگیری می کنیم
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 درباره وزیر تکذیب شبهه افکنی های صدا و سیما

برخی در صدا و سیما صحبت کرده اند که چون من در بخش کشاورزی هستم به منافع مصرف کننده توجه : حجتی اضافه کرد

 .نمی کنم که اینگونه نیست

رصدد افزایش قیمت مرغ تا هشت هزار تومان بودند توزیع گوشت مرغ منجمد را آغاز برای مثال زمانی که افرادی د: وی گفت

 .کردیم که آنها شایعات و جنگ روانی به راه انداختند و بحث های عجیب و غریبی را مطرح کردند

شور تاکید کرد و وی بر همکاری و همراهی هرچه بیشتر نهادهای مردمی و کشاورزان با دولت برای رفع مشکالت بخش کشاورزی ک

 .امروز با روش های قدیمی نمی توان حرکت کرد و باید متناسب با شرایط روز در حوزه های مختلف گام برداریم: افزود

دامداران باید در صنعت لبنیات حضور مدیریتی، حضور اعمال نظر و حضور مالکیتی داشه باشند و : وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد

 .پشتیبانی کنندما را در این زمینه 

 .الگوی کشت از راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است و آن را به صورت موضوعی در سطح ملی دنبال می کنیم: وی گفت

برای انجام سفری دو روزه به همراه برخی از معاونان خود وارد کرمان شد و از طرح ( پنجشنبه)وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته 

 .ستان های سیرجان، شهربابک، رفسنجان و کرمان بازدید کردهای مختلف کشاورزی در شهر

http://www.iana.ir/majles/item/00088-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22288-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 خبرنگاران جوان - 193۱اردیبهشت  5۱: تاریخ

 هزار هکتاری کشاورزی خوزستان ۱۱9طرح پیشرفت چشمگیر 

 .خبر داد 03هزار هکتاری کشاورزی خوزستان در سال  222معاون اجرایی موسسه جهاد نصر ازپیشرفت چشمگیر طرح 

هزار 80ه گونه ای پیش می رود که حدود امسال شرایط کار ب: ، حسن عالقه بند گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .هکتار از اراضی زیرپوشش این طرح آماده سازی شود

 222با سفر رییس جمهوری به خوزستان و اختصاص یک و نیم میلیارد دالر، یک سال متفاوت برای طرح  1303سال : وی افزود

 .در این طرح صورت گرفتهزار هکتاری اراضی ایالم و خوزستان را شاهد بودیم و جهش قابل توجهی 

هزار هکتار عملیات تجدید و نوسازی اراضی و  08هزار هکتار عملیات زهکشی زیرزمینی،  123پارسال حدود : عالقه بند افزود

 .هزار هکتار نیز احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی انجام شد 112حدود 

هزار هکتار عملیات تجدید  32هکتار زهکشی زیرزمینی و  هزار 23هزار هکتار شبکه فرعی و  32از مجموع این ها، : وی گفت

 .مربوط به پارسال است

نیروی شاغل به صورت مستقیم در اجرای طرح فعالیت دارند و  222هم اینک هفت هزار و : معاون اجرایی موسسه جهاد نصر افزود

 .دستگاه تخصصی است 222رند که از این ها دستگاه انواع ماشین آالت سنگین، سبک و نیمه سنگین مشغول به کا 822هزار و  0

میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه جذب شده است که امید می رود 22هزار و  0همچنین امسال حدود : وی افزود

 .امسال طرح روند بهتری داشته باشد

میلیون دالر آن  022رداخت شود که تاکنون میلیون دالر در مرحله نخست پ 022میلیارد دالر قرار بود  1.2از : عالقه بند افزود

 .پرداخت شده و پرداخت مابقی آن نیز در دستور کار قرار گرفته است

این وزارتخانه باید آب مورد نیاز مجموع طرح : وی با تاکید بر این که وزارت نیرو موظف به تامین آب مورد نیاز طرح است افزود

 . هزار هکتار را تامین آب کند 222

 .هزار هکتار اراضی خوزستان و ایالم در سفر استانی دی ماه هیات دولت به تصویب رسید 222طرح نوسازی و تجهیز  تکمیل

http://www.yjc.ir/fa/news/2180128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5182158
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7دو شنبه 

 ها بر سر قیمت کودهای کشاورزی دولت و پتروشیمی دوئل

هزار تن انواع کود توزیع  822میلیون و  2مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه امسال حدود  <کشاورزی

 .کنند قیمت کود را گران کنند، دولت با این امر مخالف است ها تالش می که پتروشیمی در حالی: خواهد شد، گفت

ای برای افزایش قیمت کود  در حال حاضر دولت هیچ برنامه: جاری اظهارداشت علیرضا ولی درباره قیمت کودهای کشاورزی در سال

 .کنند قیمت آن را گران کنند ها تالش می ندارد؛ اگرچه پتروشیمی

و این محصول نباید امسال گران شود،  ای برای افزایش قیمت کود ندارد ستاد تنظیم بازار اعالم کرده فعال برنامه: وی اضافه کرد

ضمن اینکه ما معتقدیم یکی از دالیل مصرف کم کود در سال قبل گرانی آن بود و اگر امسال هم قیمت افزایش یابد؛ لطمه زیادی 

 .شود به کشاورزی کشور وارد می

براساس برنامه انجام شد و  03سال مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین با بیان اینکه تامین و توزیع کود در 

نکات مثبت بارزی وجود دارد و از جمله این نکات  02در برنامه تامین و تدارک سال : مشکلی در این زمینه وجود نداشت، گفت

 .توان به متنوع بودن کودها اشاره کرد می

گروه کودی  7بود، این درحالی است که امسال  نوع کود 2گروه مشتمل بر  3های کودی  تعداد گروه 03در برنامه سال : ولی افزود

 .نوع کود کشاورزی در برنامه قرار دارد 00مشتمل بر 

در برنامه امسال تکیه بر تولیدات داخلی است و کاهش معنادار کودهای وارداتی از دیگر نکات مهم برنامه مذکور : وی ادامه داد

نوع آن از تولیدات داخلی تامین خواهد  02شود و  ، تنها دو نوع وارد مینوع کود کشاورزی که ابالغ شده 00است، ضمن اینکه از 

 .شد

در سالیان قبل تکیه : ولی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت دیگر در تامین و تدارک کود، توجه به کودهای غیرشیمیایی است، افزود

کودهای آلی، زیستی، )وزیع کودهای غیرشیمیاییما فقط بر روی کودهای شیمیایی بود اما امسال به عرصه تامین، تدارک و ت

 .در کنار کودهای شیمیایی ورود پیدا کردیم( زیرمغذی و غیره

بخشی از کودهای مورد استفاده در : مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مورد کیفیت کودهای توزیعی اظهارداشت

کودهای وارداتی . شود ط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام میدرصد از این واردات توس 02کشور وارداتی است که بیش از 

 .شوند تحت نظر بازرسان بین المللی و براساس استانداردهای بین المللی و استانداردهای موسسه آب و خاک وارد می

م را از موسسات فنی شوند که تاییدیه الز بخش دیگری از کودها هم تولید داخل هستند و در صورتی خریداری می: ولی اضافه کرد

کند مطابق با استانداردهای  و تحقیقاتی اخذ کرده باشند بنابراین هر کودی که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارد و توزیع می

 .داخلی و بین المللی است و مشکلی از لحظ کیفیت آنها وجود ندارد

در : میلیون تن کود بین کشاورزان توزیع شد، افزود 0حدود  03مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه سال 

هزار تن انواع کودهای شیمیایی، آلی، زیستی و غیره تا پایان  822میلیون و  2جاری حدود  صورت تامین اعتبار مورد نیاز طی سال

 .سال توزیع خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 

http://www.foodpress.ir/Post
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 برنج

 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

  "سنستا"نامه همکاری مؤسسه تحقیقات برنج ایران با  انعقاد تفاهم
منعقد  (Cenesta)پایدار و محیط زیست سنستا   همکاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور و مؤسسه توسعه  نامه تفاهم

 . شد

منعقد شده است،  02ماه سال  نامه که در آغازین روزهای اردیبهشت ، این تفاهم(ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

مشارکتی برنج؛ اجرای طرح پایلوت  -نژادی تکاملی  ریزی مشترک در جهت معرفی توسعه و اجرای برنامه به موضوعاتی شامل برنامه

 -های مشارکتی  کانات و تجهیزات فنی تخصصی ترویجی و مشارکتی موجود و برگزاری کارگاهی بهینه از ام نژادی؛ استفاده به

 .گیرد آموزشی را دربر می

های  نامه بین دو مؤسسه برای مدت زمان سه سال منعقد شده است و پس از آن قراردادهای پژوهشی جهت انجام پروژه این تفاهم

 .تحقیقاتی تنظیم خواهد شد

ای  و رابط منطقه( IUCN)عضو اتحادیه جهانی حفظ طبیعت ( سنستا)مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست  الزم به ذکر است

 .است( UNCCD-RIOD)زدایی سازمان ملل  و معاهده بیابان( GEF)غیردولتی برای تسهیالت جهانی محیط زیست 

اجتماعی اتحادیه جهانی حفظ طبیعت محیطی، اقتصادی و  های زیست ، میزبان کمیسیون سیاست1382این مؤسسه از سال 

(IUCN/CEESP )های کاری معیشت پایدار، همگردانی منابع طبیعی، امنیت زیست محیطی و تجارت و محیط زیست  با زمینه

 ./در ایران است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00002-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cenesta.org/
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22295-1.html
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 پسته

 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

 شود  درصد از عملیات برداشت پسته مکانیزه انجام می 99تنها 
درصد از مزارع  99در حالی که پتانسیل الزم برای برداشت مکانیزه محصول پسته وجود دارد، اما در شرایط حاضر تنها 

 .شود پسته به این طریق برداشت می

ساله  10اجرایی شدن برنامه ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه سال جاری مطابق وعده مدیرعامل بانک کشاورزی اعتبارات  اردیبهشت 12الزم است تا : مکانیزاسیون را ضروری خواند و گفت

 .ذب شودمورد نیاز برای این بخش ج

برداران تعهد ایجاد شده، اما  میلیارد تومان جذب شده است و متعاقب آن برای بهره 822از سویی کل مبلغ : کامبیز عباسی افزود

 .هنوز تخصیصی انجام نشده است

آن نیز در طلبد مکانیزاسیون  طرح جامع پسته که تدوین شده است، می: های پسته خاطرنشان کرد وی درباره مکانیزاسیون در باغ

 .سطح کشور گسترش پیدا کند

 .در حال حاضر هیچ محدودیتی برای توسعه مکانیزاسیون در بخش باغبانی ازجمله پسته وجود ندارد: عباسی ادامه داد

 های پسته تدوین شده است های نوآوری باغ طرح

های مختلف کاشت،  های پسته در حوزه های مربوط به نوآوری باغ طرح: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

کارگیری  کارگیری انواع شیکرهای پرتابل، به ای که در حوزه برداشت، توسعه و به گونه داشت و برداشت تدوین شده است؛ به

های هرس پنوماتیک  کارگیری ماشین های پسته، توسعه به ها برای عملیات چالکود در باغ کن شیکرهای تراکتوری، انواع کانال

 .های مدنظر است های توربینی باغی و تراکتورهای کمرشکن باغی ازجمله فناوری پاش کارگیری سم تراکتوری، توسعه به

شود و قابلیت  صورت مکانیزه انجام می درصد مزارع پسته در بخش عملیات برداشت به 12در شرایط حاضر کمتر از : وی یادآور شد

 .های پسته از طریق مکانیزه برداشت شود هزار هکتاری باغ 222آن وجود دارد که حداقل نیمی از سطح 

 72شود که قابلیت توسعه  صورت مکانیزه انجام می درصد مزارع پسته به 20در عملیات داشت و در شرایط فعلی : عباسی تأکید کرد

 .درصدی مکانیزاسیون در آنها وجود دارد

احداث از طریق  درصد مزارع تازه 02تا  82کنی حدود  ورزی و چاله اکدر عملیات تهیه بستر در حوزه کاشت، خ: وی اظهار داشت

 .شود مکانیزه انجام می

های نوین، برنامه پنج تا هفت ساله برای بخش باغبانی وجود دارد و امیدواریم که بتوانیم  در بخش فناوری: عباسی در پایان گفت

 ./اجرایی کنیم سال آینده عملیات مکانیزاسیون را در کل مزارع کشور 10طی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00322-1.html.. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22300-1.html
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 پنبه

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 های تحقیقاتی مناطق شور آغاز شد  کشت طرح
 . های شور آزمایش نشوند و برتری خود را نشان ندهند، معرفی نخواهند شد ارقام جدید پنبه تا زمانی که در محیط

با توجه به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های شور و اثبات  گیرد، ارقام جدید پنبه پس از آزمایش در خاک نبه صورت میشوری خاک در بیشتر مناطقی که کاشت پ

 .شان معرفی خواهند شد برتری

با توجه به معضالت آبی : ماه جاری خبر داد و گفت قربانعلی روشن از معرفی دو رقم جدید مقاوم به شوری و خشکی در اردیبهشت

 .های مؤسسه تحقیقات پنبه کشور است با طول دوره رشد کوتاه از سیاست و خاکی کشور، معرفی ارقام مقاوم به شوری و خشکی

توسط عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مؤسسه ( US patent)المللی  وی با اشاره به نخستین ثبت اختراع بین

بررسی میزان نیروی اصطکاک گیر نیروی اصطکاک بین الیاف یک دستگاه جدید جهت  دستگاه اندازه: تحقیقات پنبه کشور افزود

 .بین الیاف و در نتیجه کاهش تلفات و افزایش کیفیت نخ تولیدی است

: روشن با بیان اینکه اختالف تولیدکننده برتر با متوسط عملکرد همان محصول تا هفت برابر متوسط تولید است، خاطرنشان کرد

کاشت، داشت و )کتاب راهنمای پنبه "پنبه با عنوان  برای پر کردن این خالء علمی نخستین کتاب آموزشی ویژه محصول

 ./منتشر شد "(برداشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00330-1.html 
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 پنبه  

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 در سازمان تات ( US patent)المللی  اختراع بیننخستین ثبت 

مؤسسه تحقیقات پنبه ( های کشاورزی ماشین)شهرام نوروزیه، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی 

موفق به کسب  "Apparatus For detemining the inter Fiber Frictional"کشور با ثبت اختراع 

 .ادی و معنوی این اختراع شدالمللی و حفظ حقوق م این گواهی بین

با اعالم اینکه اداره ثبت ( ایانا)عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نه های وزارت بازرگانی ایاالت متحده است که در زمی از معتبرترین آژانس( US patent)اختراع و نشان تجاری ایاالت متحده 

صدور گواهی ثبات اختراع برای مخترعان، ثبت نشان تجاری برای محصوالت و شناسایی و اعبتار بخشیدن به مالکیت فکری فعالیت 

 .میلیون تومان نیز هزینه صرف شد 11ثبت این اختراع بیش از چهار سال به طول انجامید و : کند، گفت می

سازی این دستگاه باشد،  تراع، اگر کسی در هر جای جهان خواستار ساخت و تجاریالمللی این اخ با ثبت بین: شهرام نوروزیه افزود

 .باید مجوز آن را از ما بگیرد

تحقیقات برای ساخت این دستگاه به مدت چهار سال در دانشگاه فرانسه صورت گرفت و ماحصل نتایج آن : وی خاطرنشان کرد

 .المللی است کسب این گواهی بین

گیر نیروی اصطکاک بین الیاف یک دستگاه جدید و  ه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به اینکه دستگاه اندازهعضو هیئت علمی مؤسس

گیری  ویژگی منحصر به فرد آن قابل حمل و نقل بودن، با توجه به ابعاد کوچک دستگاه و امکان اندازه: نوآورانه است، ادامه داد

 .له استسریع و آسان نیروی اصطکاک بین الیاف روی فیتی

توان  از دستگاه آزمایشی می: نوروزیه با اعالم اینکه این دستگاه به دو شکل آزمایشگاهی و صنعتی قابل استفاده است، تصریح کرد

های ریسندگی  عنوان ابزاری در کارخانه ها و مراکز تحقیقاتی فیبر و الیاف و در شکل صنعتی به برای امور تحقیقاتی در مؤسسه

 .نیروی اصطکاک بین الیاف و در نتیجه کاهش تلفات و افزایش کیفیت نخ تولیدی استفاده کرد جهت بررسی میزان

برای افزایش سرعت و : های جدید برای ترویج و توسعه برداشت مکانیزه پنبه خبر داد و اظهار داشت وی از طراحی و ساخت ماشین

 ./مهای برداشت، الزم است به سمت برداشت مکانیزه بروی کاهش هزینه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00338-1.html 
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 تامین منابع مالی

 - 31/52/50فارس

 درصدی ۰۱درصد از سهم  5۴۱/ ها کمترین تسهیالت را به کشاورزی دادند بانک

درصد تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی اختصاص  ۰۱حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم و قانون بودجه باید  در

 .ها به این بخش اختصاص یافت درصد از کل تسهیالت بانک 5۴۱فقط  13یابد، سال 

ای  رزی همواره در طول تاریخ در اقتصاد و امنیت جوامع جایگاه ویژهکشاو  بخش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شود داشته است بطوری که در عصر امروز یکی از ارکان استقالل و عدم وابستگی به سایر کشورها محسوب می

د رشد و توسعه رشد جمعیت دنیا و لزوم تأمین غذا و امنیت غذایی برای جوامع مختلف در عصر جدید و نقش این بخش در فرآین

گذاران و سردمداران هر کشوری نباید از این بخش غافل  اقتصادی اهمیت بخش مذکور را چند برابر کرده است بنابراین سیاست

 .شوند و همواره باید به بخش کشاورزی توجهی ویژه داشته باشند

تسهیالت به بخش کشاورزی باشد و براساس  ها نیز باید اختصاص بخشی از منابع به صورت های بانک براین اساس یکی از سیاست

 .درصد تسهیالت به بخش کشاورزی اختصاص یابد 02قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 

رغم اینکه قانون میزان تسهیالت پرداختی این بخش را تعیین کرده است، اما هر ساله شاهد اختصاص  این گزارش حاکی است علی

بانکی به بخش کشاورزی هستیم بطوریکه سهم کل تسهیالت بانکی به بخش کشاورزی در سال کمترین حد از سهم کل تسهیالت 

 .درصد بوده است 7.2هم معادل  03درصد و در سال  0.2معادل  00درصد، سال  0معادل  01درصد، سال  8.0معادل  02

هزار میلیارد  202هزار و  321را  1303 ماه سال 10ها در  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، حجم کل تسهیالت پرداختی بانک

درصد افزایش داشته  22.2میلیارد تومان و معادل  102هزار و  122مبلغ  1300تومان اعالم کرده که این مبلغ در مقایسه با سال 

 .است

د تومان بوده میلیار 283هزار و  02معادل  1303ها در سال  براساس این گزارش سهم بخش کشاورزی از تسهیالت پرداختی بانک

 220هزار و  22میلیارد تومان و  200هزار و  120در حالی که سهم بخش صنعت، معدن و مسکن و ساختمان به ترتیب با مبالغ 

 .میلیارد تومان به مراتب از سهم بخش کشاورزی بیشتر بوده است

میلیارد تومان از  822هزار و  102با میلیارد تومان و سهم بخش خدمات  327هزار و  23همچنین سهم بخش بازرگانی با رقم 

 .ها به بخش کشاورزی بوده است سهم تسهیالت پرداختی بانک

هزار میلیارد تومان،  032هزار و  00معادل  1300ها در سال  به گزارش فارس سهم بخش کشاورزی از تسهیالت پرداختی بانک

 .میلیارد تومان بوده است 727هزار و  08مان هم معادل میلیارد تومان و مسکن و ساخت 023هزار و  72صنعت و معدن معادل 

میلیارد تومان باالتر از سهم  810هزار و  83هزار میلیارد ریال و سهم بخش خدمات 220هزار  32همچنین سهم بخش بازرگانی 

 .بوده است 00تسهیالت پرداختی بانک به بخش کشاورزی در سال 

بخش کشاورزی  00نسبت به سال  03ها در سال  ان افزایش حجم تسهیالت پرداختی بانکمیلیارد توم 102هزار و  122بنابراین از 

میلیارد تومان بیشترین سهم و پس از آن هم  082هزار و  22میلیارد تومان کمترین سهم و بخش خدمات با  320هزار و  3با 

 .اند ود اختصاص دادههزار میلیارد تومان بیشترین سهم را به خ 800هزار و  32بخش صنعت و معدن با 

درصد، سهم کل تسهیالت پرداختی  7.2معادل  03سهم کل تسهیالت پرداختی به بخش کشاورزی در سال : افزاید این گزارش می

 .درصد بوده است 11.8درصد و سهم کل تسهیالت بخش مسکن و ساختمان معادل  31.0بخش صنعت و معدن در همین سال 

 .درصد بوده است 30.0درصد و سهم بخش خدمات معادل  10.7ل تسهیالت همچنین سهم بخش بازرگانی از ک

http://www.farsnews.com/
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 00.0درصد و سهم بخش صنعت و معدن  0.2معادل  00به گزارش فارس سهم بخش کشاورزی از کل تسهیالت پرداختی در سال 

 .درصد بوده است 10.0درصد و سهم مسکن و ساختمان 

 .درصد بوده است 32.2درصد و سهم بخش خدمات  10.0زرگانی ها به بخش با همچنین سهم تسهیالت پرداختی بانک

درصد از تسهیالت بانکی باید به بخش کشاورزی اختصاص یابد، در سال  02در حالی که براساس قانون برنامه پنجم و قانون بودجه 

درصد  0.2این سهم از  هم 00درصد کل تسهیالت بوده است، در سال  7.2ها به بخش کشاورزی  سهم تسهیالت پرداختی بانک 03

دهد که در هر دو سال ذکر شده سهم بخش کشاورزی نسبت به سایر  های نشان می فراتر نرفته است و مقایسه آن با سایر بخش

 .ها کمتر بوده است بخش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022222320 
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 تامین منابع مالی

 - 31/52/57فارس

 شود هزار هکتار آبخیزداری در صورت تأمین اعتبار اجرا می ۰99
های  های اصلی ما عالوه بر حفاظت از عرصه یکی از مأموریت: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

هزار هکتار عملیات آبخیزداری در این  ۰99های آبخیزداری است که در صورت تأمین اعتبار  منابع طبیعی اجرای پروژه

 .شود استان اجرایی می

نژاد  غالمعباس عبدیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

امسال یکی از ماموریت های : معارفه معاون این سازمان، گفت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در مراسم تودیع و

اصلی و اولویت دار ما عالوه بر حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی ، اجرای پروژه های آبخیزداری در قالب مدیریت جامع 

زار هکتار با انجام عملیات ه 012منابع طبیعی در حوزه های آبخیز است که در صورت تامین اعتبارات الزم در سطحی معادل 

 .مکانیکی و بیولوژی در حوزه های آبخیز استان تهران به مرحله اجرا درخواهد آمد 

میلیارد ریال آن از محل اعتبارات استانی و  22میلیارد ریال نیاز است که  122برای اجرای پروژه های آبخیزداری اعتباری معادل 

نظر نیز اجرایی  ملی پیش بینی شده است که امیدواریم با تحقق این اعتبارات پروژه های مد میلیارد ریال دیگر از محل اعتبارات 22

 .شود 

عملیات : وی در بخش دیگری از سخنانش از عملیات آبخیزداری به عنوان پروژه های آبی کوچک نام برد و خاطر نشان کرد 

 .ون احداث سد از اثربخشی بیشتری برخوردار است آبخیزداری راهکاری علمی است و نسبت به پروژه های بزرگ آبی همچ

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در ادامه به برخی از دستاوردهای اصلی اقدامات آبخیزداری اشاره کرد و یادآور 

 .اهی می شود عملیات آبخیزداری باعث کاهش خسارات ناشی از سیل ، کاهش تلفات منابع آب و خاک و تقویت پوشش گی: شد 

 .های آبخیز استان تهران را یک میلیون و چهارصد هزار هکتار اعالم کرد عبدی نژاد مساحت کل حوز

براساس این گزارش در این مراسم از تالش های سعید طباخی در طول تصدی مسئولیت معاونت آبخیزداری استان تهران تقدیر به 

 .ید این معاونت معرفی شدزاده بعنوان سرپرست جد عمل آمد و حمیدرضا زکی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022027222781 
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 تامین منابع مالی

 - 31/52/50فارس

 استانی از ریزگرد در امان نیستهیچ / ها در سال جاری میلیارد تومانی سازمان جنگل 4۱اعتبار 
 4۱ها در سال جاری  ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه اعتبار مصوب سازمان جنگل رئیس سازمان جنگل

هیچ استانی از ریزگرد با منشاء خارجی در امان نیست، چرا که وزش باد آن را انتشار : میلیارد تومان است، گفت

 .دهد می

  در مورد منشاء خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت س سازمان جنگلخداکرم جاللی رئی

زیست منشاء این ریزگردها را خارجی اعالم کرده، ضمن اینکه   سازمان هواشناسی و محیط: ریزگردهای چند روز اخیر تهران، گفت

 .ها هم حاکی از آن است که منشاء این ریزگردها از عربستان و بخشی هم از عراق است های سازمان جنگل پایش

 7.7میلیون هکتار آن تحت تأثیر فرسایش بادی است و حدود  02میلیون هکتار بیابان حدود  30.2در کشورمان از : وی افزود

 .ایش بادی استزا و فرس های بحرانی بیابان میلیون هکتار هم جزء کانون

های بلندی در رابطه با مبارزه با  قبل و بعد از انقالب اسالمی قدم: ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

میلیون هکتار جنگل بیابانی با درختچه های طاق و گز واقع در مناطق مرکزی و  0.3زایی انجام شده، طوری که در سطح  بیابان

 .ایجاد شده استشرقی کشور 

: شود، گفت جاللی در پاسخ به این سؤال که چرا علیرغم اقدامات انجام شده روز به روز معضل ریزگردها در کشور شدیدتر می

هزار هکتار کانون بحرانی بیابانی  322گیری حدود  هایی مثل خشک شدن دریاچه ارومیه و شکل خشکسالی که منجر به بروز پدیده

 .های اخیر علیرغم مبارزه پدیده ریزگرد را شدیدتر کرده است چه شده در سالدر اطراف این دریا

 .بر است ای زمان پدیده  عملیات اجرایی مختلف برای مبارزه با پدیده ریزگردها و هماهنگی با کشورهای منشاء: وی افزود

های  برای کانون: اخل کشور شناسایی شده، گفتها و منشاء گرد و غبار در د معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمامی کانون

میلیون هکتار از این  3درجه یک داخلی تأثیرگذار بر بروز پدیده ریزگردها در کشور در نظر داریم تا در برنامه ششم در سطح 

 .ها با این پدیده مبارزه شود کانون

اقدام فوری برای مبارزه با پدیده ریزگردها : ها گفت نگلوی در مورد انجام اقدامات فوری برای مبارزه با این پدیده در سازمان ج

 .ای قرار دارد های مبارزه های بحرانی را در اولویت برنامه توان کانون  وجود ندارد و فقط می

 استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و حتی منطقه مالرد واقع در تهران از مناطق متاثر از پدیده: جاللی بیان داشت

 .کاری و پوشش گیاهی آن را کنترل کرد اند که باید با اقداماتی مثل نهال های بحرانی روند و جزء کانون ریزگردها به شمار می

بر است و فقط بارندگی در سطح وسیع  ایجاد پوشش گیاهی امری زمان: ها، مراتع و آبخیزداری اظهار داشت رئیس سازمان جنگل

 .استقادر به کنترل فوری ریزگردها 

میلیارد تومان و  32اعتبار سازمان  03سال : ها گفت جاللی در مورد اعتبار مصوب برای مقابله با پدیده ریزگردها در سازمان جنگل

میلیارد  122میلیارد تومان است، البته برای مناطق خاص مانند خوزستان اعتبار خاصی حدود  22درصد افزایش  22امسال با 

 .تأمین اعتبار شود 02ر است، در سال تومان تصویب شده که قرا

اگر منشاء : هایی در کشور درگیر پدیده ریزگردها هستند، افزود معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که چه استان

 .کند استانی مصونیت ندارد، چرا که وزش باد ریزگردها را به مناطق مختلف هدایت می  ریزگرد خارجی باشد هیچ

http://www.farsnews.com/
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به همین : میکرون است، افزود 2ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه قطر ریزگردهای داخلی معموال بیش از  زمان جنگلرئیس سا

 .کند تواند مسافت طوالنی پرواز داشته باشد و بعد از مدتی رسوب می دلیل نمی

ی ریزگردهای خارجی به دلیل قطر کمتر آسیب ریزگردهای داخلی نسبت به ریزگردهای خارجی کمتر است، زیرا ماندگار: وی گفت

 .نسبت به ریزگردهای داخلی بیش از ریزگردهای داخلی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022222300 
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 تامین منابع مالی  

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 صبر دامداران برای گرفتن یارانه شیر به سر آمد 

ای به  ماهه سال گذشته نامه 1منظور دریافت باقیمانده مطالبات خود از محل پرداخت یارانه شیرخام در  دامداران به

 .دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردند

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ( مهاد)های امور دام  همکاریمدیرعامل مرکز 

 .شدند 03ای به دفتر مقام معظم رهبری خواستار پرداخت یارانه شیرخام در سال  دامداران با ارسال نامه

منظور پرداخت باقیمانده مطالبات  ای به دفتر مقام معظم رهبری به در اسفندماه سال گذشته نامه: محمدجواد وکیل گیالنی افزود

 .دامداران ارسال شد که در آن ضرورت پرداخت یارانه شیر مورد تأکید قرار گرفت

ای به رئیس دفتر ریاست جمهوری ارسال شده  بر اساس اطالعات رسیده، از دفتر مقام معظم رهبری نیز نامه: وی خاطرنشان کرد

این شده تا نسبت به پرداخت این یارانه سرعت عمل بیشتری صورت گیرد، اما با وجود گذشت یک ماه، همچنان شاهد  که خواستار

 .پرداخت یارانه شیر به دامداران نیستیم

تواند برای دامداران مقرون به صرفه باشد، دولت  سال گذشته پس از آنکه مشخص شد قیمت شیر نمی: وکیل گیالنی ادامه داد

تومان به  102ماهه نخست سال گذشته،  در سه. تومان یارانه پرداخت کند 102گرفت به ازای تحویل هر کیلوگرم شیر، تصمیم 

نشده به  ماه باقیمانده تابستان، پاییز و زمستان پرداخت 0التفاوت پرداخت شد، اما  تومان مابه 10.2ازای هر کیلوگرم و پس از آن 

 .قوت خود باقی است

 تومان رسید 9999یونجه به 

بریم و مراتع غنی شده و دامداران  ماه به سر می در حالی که در فروردین: تصریح کرد( مهاد)های امور دام  مدیرعامل مرکز همکاری

هزار تومان،  گذرانند، با این وجود، افزایش قیمت یونجه تا یک های خود در مرتع روزگار می پا و کوچک از طریق چرای دام خرده

 .شده است ه باال رفتن قیمت تمامدهند نشان

کند  های بزرگ و همچنین ضرورت حفظ مراتع ایجاب می ریزی برای تأمین علوفه مورد نیاز دامداری عدم برنامه: وی یادآور شد

 .ریزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود صورت انبوه برنامه تر برای تولید علوفه به هرچه سریع

علت  بر اساس اطالعات رسیده، آن بخش از اراضی کشاورزی که تاکنون به کشت علوفه اشتغال داشتند، به: دوکیل گیالنی تأکید کر

عدم حمایت یا تمرکز بر یک یا چند محصول توسط مسئوالن محلی به جای کشت علوفه اقدام به تولید سایر محصوالت زراعی و 

 .اند غالت کرده

های دامی خود  ها لنگر انداختند تا نهاده هایی که در دریای عمان و خلیج فارس ماه شتیهای گذشته، ک تجربه سال: وی اظهار داشت

ای که به دولت تحمیل شد، ضرورت تأمین علوفه برای تولید شیر و گوشت کشور و نیاز دامداران را بر  را تخلیه کنند و هزینه

 .همگان روشن ساخته است

تر یارانه شیر ارسال خواهد  ای به معاون اول رئیس جمهوری برای پرداخت هرچه سریع این تشکل نامه: وکیل گیالنی در پایان گفت

 ./گیرد ها قرار می ای از آن در اختیار رسانه زودی نسخه کرد که به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00322-1.html 

 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22344-1.html


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

07 
 

 تامین منابع مالی

 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

 میلیارد تومان اعتبار حمایتی  ۱9گذار، همچنان منتظر  صنعت مرغ تخم

میلیارد تومان به صندوق حمایت از صنعت مرغداری اختصاص یابد، اما  ۱9با وجود آنکه قرار بود ظرف دو هفته مبلغ 

 . شده استهنوز هیچ مبلغی به حساب این صندوق واریز ن

با اعالم ( ایانا)گذار میهن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

میلیارد تومان برای حمایت از صادرات  22ای، مبلغ  گذار نیاز به حمایت دارد و دولت طی مصوبه صنعت مرغ تخم: این خبر گفت

این پول در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و بر : رضا ترکاشوند افزود.مرغ در اختیار این صنعت قرار داده است تخممرغ و 

اساس قول مساعد آنها قرار بود که امروز در حساب صندوق حمایت از صنعت طیور قرار گیرد، اما تاکنون هیچ مبلغی به حساب 

برای باال بردن قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی، الزم است اعتباری برای آنها صرف شود، زیرا : وی خاطرنشان کرد.واریز نشده است

مرغ برای حمل  از آنجا که محصول تخم: ترکاشوند ادامه داد.رود اگر رقابت در عرصه صادرات وجود نداشته باشد، کاری از پیش نمی

های مالی بیشتری از سوی دولت داشته  رو بوده، نیاز است کمک ا روبهه و نقل و صادرات با افت باالتری نسبت به سایر فرآورده

 .باشیم تا بتوانیم در بازار رقابت کنیم

 گذار نیاز به حمایت دارد صنعت مرغ تخم

قیمت یا یارانه صادراتی  اختصاص تسهیالت ارزان: گذار میهن تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

تواند این صنعت را پابرجا نگه دارد و در این راستا اگر مبلغ فوق در صندوق حمایت از این  های بالعوض می مشوق یا کمک عنوان به

 .شود سازی یا فرآوری آنها انجام می های مازاد در فصل حاضر، ذخیره مرغ آوری تخم محصول قرار گیرد، اقدامات مؤثری برای جمع

تواند مدت ماندگاری آنها را باال  بندی دیگر می مرغ یا محصوالت بسته های مازاد به پودر تخم مرغ تبدیل کردن تخم: وی یادآور شد

مرغ، برخی  در راستای افزایش مصرف سرانه تخم: ترکاشوند تأکید کرد.برده و برای مدتی از ضرر و زیان تولیدکنندگان بکاهد

هایی در برخی  کنند و همچنین ساندویچ یا سفیده و مخلوط می مرغ پاستوریزه، زرده جدا ها اقدام به تولید تخم کارخانه

 .ها باشد تواند غذای کاملی به جای سایر فرآورده مرغ بوده و می رسد که تمامی آن سفیده تخم ها به فروش می سوپرمارکت

مرغ طی یک  دد تخمع 322کیلوگرم است، یعنی هر شهروند بیش از  17مرغ در دنیا حدود  مصرف سرانه تخم: وی اظهار داشت

ترکاشوند .رسد مرغ به مصرف می عدد تخم 102کیلوگرم بوده و تنها  11کند، در حالی که سرانه ایران حدود  سال مصرف می

 .مرغ را در جامعه باال ببریم، چرا که برای سالمتی مؤثر بوده و نیاز بدن است باید تالش کنیم که مصرف تخم: همچنین گفت

 مرغ ایرانی باشد ر جدیدی برای تخمتواند بازا روسیه می

تواند به بازارهایی همچون ترکیه،  مرغ ایرانی می تخم: گذار میهن در ادامه افزود مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

رهای حاشیه هند و پاکستان صادر شود و عالوه بر آن، عراق، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان و کشو

روسیه نیز بازار مناسبی است که پس از آنکه : وی خاطرنشان کرد.مرغ ایرانی هستند خلیج فارس بازار مناسبی برای محصول تخم

 .عنوان یک منبع خوب صادراتی محسوب شود تواند به مجوزهای الزم در این زمینه صادر شد، می

مرغ در اختیار صنعت طیور کشور طی بازه  مایت از صادرات مرغ و تخممیلیارد تومان برای ح 22گفتنی است، قرار بود مبلغ 

ای به حساب صندوق حمایت از صنعت طیور قرار گیرد که این مبلغ برای تنظیم بازار پرتقال شب عید اختصاص یافته بود،  دوهفته

 ./شداما وزارت جهاد کشاورزی قول مساعد داده تا این پول بازگشت به صندوق فوق را داشته با

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00328-1.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22308-1.html
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 تامین منابع مالی

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 لیارد دالری از صندوق ذخیره ارزی با مجوز مقام معظم رهبری بود یم ۰برداشت 

. درباره آخرین تصمیم های هیات دولت توضیح داد 14نخستین نشست خبری خود در اردیبهشت  سخنگوی دولت در

میلیارد دالری از صندوق ذخیره ارزی توضیحاتی کاملی داد و گفت که  ۰محمد باقر نوبخت همچنین درباره برداشت 

 .این برداشت طبق دستور و مجوز مقام معظم رهبری صورت گرفت

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نخستین جلسه اردیبهشت ماه ( ایانا)شاورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری ک

 .خود، در خصوص اصلی ترین مسایل جاری در کشور توضیح داد

 میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام 98۱9اختصاص 

در : ول ماه رجب، در خصوص تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور گفترئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با شادباش حل

میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به خزانه دولت تخصیص داده شد تا برای تکمیل طرح های ناتمام و پرداخت  1822هفته جاری 

هر سال با توجه به اینکه . ورت می گیرداین اولین باری است که این اقدام در دولت ص. مطالبات پیمانکاران مورد استفاده قرار بگیرد

در روزهای پایانی اسفندماه، درآمدها به خزانه واریز می شد و فرصت کمی برای تخصص طرح های عمرانی در اختیار سازمان 

این  امسال طبق اصالحیه قانونی،. مدیریت و برنامه ریزی قرار می گرفت، دقت کافی برای انتخاب طرح ها نمی توانست انجام شود

 .فرصت برای دولت فراهم شد تا آخر فروردین ماه نسبت به معرفی طرح های ناتمام اقدام کند

از جمله آثار خوب این کار این است که بر خالف سال های گذشته که معموال در چند ماه اول، : نوبخت درباره آثار این اقدام گفت

موفق شدیم برای طرح های عمرانی اعتبار تخصیص دهیم و االن تخصیص طرح های عمرانی نداشتیم، از همین ماه نخست سال 

 .میلیارد تومان است 1822خزانه در حال توزیع 

در راستای اجرای سیاست خروج از رکود، افزایش اشتغال : سخنگوی دولت درباره تداوم سیاست های دولت تدبیر و امید توضیح داد

 102، 02طبق قانون بودجه سال . اری های الزم در اقتصاد ایران انجام می شودمحل سرمایه گذ 3و کاهش تورم، در سال جاری، از 

پیش بینی . هزار میلیارد تومان از سوی دستگاه های دولتی و شرکت های دولتی برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری می شود

میلیارد دالر  2رت گیرد چون امسال حدود سرمایه گذاری صو 02میلیارد دالر از طریق صندوق توسعه ملی در سال  2این است که 

میلیارد دالر امکان سرمایه گذاری از طریق بخش غیردولتی در اقتصاد انجام  2بنابراین . ورودی جدید به صندوق توسعه ملی داریم

 .می شود

به صورت ریالی به بخش  میلیارد دالر باید 1درصد از این مبلغ یعنی  02: او درباره اختصاص مبلغ ریالی به طرح های کشور گفت

هزار میلیارد  102در سال جاری عالوه بر سرمایه گذاری . میلیارد تومان است 0822صنعت و کشاورزی داده شود که تقریبا معادل 

 .تومانی دولت طبق قانون بودجه، این تسهیالت از طریق صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری اختصاص داده می شود

 ول کم می شودهزینه استفاده از پ

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره سیاست های دولت برای کاهش هزینه استفاده از وام در واحدهای تولیدی، صنعتی و 

 01نرخ تسهیالتی که از صندوق توسعه ملی برای صنعت . دولت پیشگام شد تا هزینه استفاده از پول را کم کند: کشاورزی گفت

درصد برای بقیه استانهای کشور به  10استان و  12درصد برای  10ات امنا تصویب شد این به رقم درصد بود در آخرین جلسه هی

استانی که کمتر  12برای  02درصد در سال  01به این ترتیب نرخ تسهیالت اعطایی از سوی صندوق توسعه ملی از . انجام برسد

درصد تقلیل یافته  10درصد رسید و برای بقیه استان ها به  10به  توسعه یافته هستند یا شرایط سرمایه گذاری بیشتر را داشته اند
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درصد بود، مقرر شد  10برای بخش کشاورزی نیز که نرخ سود تسهیالت . واحد درصد در این باره تقلیل داده است 0دولت . است

 .درصد تقلیل یابد 12درصد و برای بقیه استان ها  12استان  12برای 

میلیارد دالری که به صورت ارزی تسهیالت داده می  2 ":رخ سود تسهیالت ارزی نیز کاسته شده استاو همچنین توضیح داد ن

دولت مصمم است تا هزینه استفاده از پول برای سرمایه گذاری و نرخ . درصد سود تسهیالت خواهد بود 3.2درصد،  0شود به جای 

از کاهش نرخ سود بانکی دفاع می کنند و آن را پیشنهاد می دهند  نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار. تسهیالت کاهش یابد

 .البته قانونا این از اختیارات شورای پول و اعتبار است

منبع به منظور کاهش تورم و خروج از رکود در نظر گرفته شده منبع اول که  3به این ترتیب : نوبخت در تکمیل سخنانش گفت

میلیارد تومان منابع ریالی  0822ه است، منبع دوم نیز تسهیالت صندوق توسعه ملی به میزان هزار میلیارد تومان قانون بودج 102

هزار میلیارد تومان در سال  322میلیارد دالر منابع ارزی است و منبع سوم نیز تسهیالت نظام بانکی است که برآورد شده  2و 

هزار میلیارد تومان آن، برای تامین سرمایه  022نی در حد درصد این تسهیالت یع 02جاری از سوی بانکها پرداخت می شود که 

امیدواریم با این شرایط، در سال . در گردش واحدهای تولیدی و الباقی برای سرمایه گذاری های ثابت و زیربنایی مصرف می شود

 .شاهد افزایش تولید، کاهش بیکاری و نرخ تورم باشیم 1302

 روحانی در جلسه حزب کارگزارانتوضیح درباره اظهارات معاون اول 

نوبخت در ادامه جلسه درباره حضور اسحاق جهانگیری در حزب کارگزاران و اظهارات او درباره انتخابات آینده به پاسخگویی 

چند مورد پرسش در ارتباط با حضور دکتر جهانگیری در حزب کارگزاران مطرح شد، واقعیت این است که هنوز : پرداخت و گفت

ود حزب را به عنوان یک تشکل و مجموعه نامناسب و نامطلوب تلقی می کنیم و افتخار هر کسی است که بگوید من حس می ش

در حالی که احزاب می توانند مردمساالری را برگزار کنند و جمع بندی نظرات مردم را به دولت منعکس . عضو هیچ حزبی نیستم

 .کنند

مشخص نیست . یی نیست که آقای جهانگیری با حزب کارگزاران همکاری داشتندسخن تازه و نو: سخنگوی دولت در ادامه گفت

هر یک از اعضای دولت می . اگر یک بار ایشان بخواهند به دوستانشان بعد از سال جدید سری بزنند، این قدر مورد توجه است

کنند و ساز و کار احزاب قانونی را فعال توانند سلیقه سیاسی داشته باشند و در جهت بسط آزادی های مدنی و اجتماعی، تالش می 

االن آن ارتباطات قطع نشده، منتهی اگر . هر یک از اعضای دولت نیز می توانستند در یک حزب باشند یا حزب تشکیل دهند. کنند

از اعضای این که دولت یا برخی . منظور این است که از امکانات دولت برای آن حزب استفاده می شود، حرف بسیار نادرستی است

البته دولت باید در چهارچوب . آن که با برخی از احزاب عضویت یا همگرایی دارند، در انتخابات حزبی وارد می شود، چنین نیست

حضور آقای دکتر جهانگیری یا هر یک از اعضای دولت در احزابی که قبال عضو بودند، یا سری بزنند، . قانون در انتخابات ورود کند

خالف قانون وقتی است که از امکانات دولتی برای مقاصد حزبی استفاده شود که نه آقای دکتر جهانگیری نه . تخالف قانون نیس

دولت با انگیزه و هدف . هیچ یک از اعضای دولت این کار را نخواهند کرد و نگاه تدقیقی رسانه ها نیز به این منظور کمک می کند

د پیدا می کند ولی اینکه بخواهد ورود کند یا نظرات سیاسی خود را اعمال کند، اینطور قانونی برگزاری انتخابات، در انتخابات ورو

 .نیست

 دهک درآمدی از فهرست یارانه بگیران کشف جدید رسانه هاست، نه مصوبه دولت ۱حذف 

یکی دو تا از رسانه  دیروز: یارانه بگیران گفت دهک درآمدی از فهرست 2نوبخت درباره خبر دیروز برخی رسانه ها مبنی بر حذف 

همانطور که پیش بینی می . ها، این کشف جدید را خبررسانی کردند و چون این خبرها تکرار می شود برای شما توضیح می دهم

 !گفته شود، یاد یارانه می افتیم "ی"کنم این قصه هیچگاه به پایان نمی رسد و اگر در جایی 
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ما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در چهارچوب بودجه های یارانه  02در سال : رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت

قانون بودجه، چگونگی اجرای قانون دائمی یارانه ها را داشتیم و  01سال گذشته که سال نخست کار دولت بود در تبصره . ای داریم

در سال گذشته این قانون اجرایی شد منتهی از . قاضی هستندمشخص شده تعدادی از افراد یارانه بگیرند که مستحق، نیازمند و مت

و با عنایت به تاثیر منفی  -چون پایگاه های اطالعاتی ما دقیق نیستند-آنجایی که شناخت خانوارها نیاز به دقت بیشتری داشت، 

این کار با تأنی و دقت صورت  بی جهت قطع کردن یارانه ها و توجه به آرامش خانواده ها و حفظ حقوق شهروندی افراد، باعث شد

 .گیرد

قانون بودجه سنواتی تبیین شده و در  02چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در تبصره  02برای سال : او در ادامه گفت

د که به این تبصره ضمن اینکه احکام منابع و مصارف مورد توجه بود، تصریح شد اجرای این تبصره مطابق آیین نامه اجرایی باش

، با تاخیر این قانون را ابالغ کرد، تاکنون 1302با توجه به اینکه مجلس در رسیدگی به الیحه بودجه . تصویب هیات وزیران می رسد

 02را که مربوط به چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است برای سال  02دولت موفق نشده آیین نامه اجرایی تبصره 

 2هنوز این آیین نامه را تصویب نکردیم که بخواهیم اجرا کنیم که پیشاپیش برخی اعالم کنند یارانه های بنابراین، . مشخص کند

گروه درآمدی قطع شده و به هیچ منبع رسمی اشاره نکنند و بنویسند ما رفتیم سر گذر از کسی سئوال کردیم، این که نمی شود 

 .گروه از لیست یارانه بگیران کشور 2سند حذف 

باید ببینیم چه می خواهیم در این خصوص  02در سال : ی دولت درباره تصمیمات هیات وزیران در این خصوص گفتسخنگو

خواهش می کنیم لطفا قبل از . گروه یا مانند آن، به محض تصویب اطالع رسانی می شود 3گروه درآمدی یا  2حذف . انجام دهیم

 .اجازه بدهید اطالع رسانی کنیم و گمانه زنی در این باره نکنید. رس نکنندتصویب آیین نامه ها، برخی از رسانه ها ایجاد است

 ادامه طرح تحول سالمت، ایجاد اشتغال و مسکن امید: 14سه سیاست دولت در سال 

 در ارتباط با اینکه: او در این باره گفت. نوبخت درباره سه سیاست اصلی اقتصادی و رفاهی دولت در سال آینده نیز توضیح داد

نمایندگان مجلس درباره اجرای طرح تحول سالمت اظهار رضایت کردند و درباره مسکن نگران بودند، این توضیح را عرض می 

مسکن مهر از دولت قبل با مشکالت عدیده ای به دستور کار دولت تدبیر و امید، اضافه شد و ما متعهد به حل این مشکل : کنیم

میلیارد تومان دولت تقبل کرد که  1222هرست بهای ساخت و ساز در مسکن مهر باال رفت، در راستای تسهیالت و اینکه ف. هستیم

میلیارد تومان از منابع داخلی شرکتهای آب و فاضالب و نیرو صرف شود تا کمک به ایجاد  322میلیارد تومان از خزانه و  722

امیدواریم این کار به . به متقاضیان مسکن مهر تقلیل یابدشبکه های آب و برق و فاضالب از محل منابع خودشان شود تا بار هزینه 

 .تدریج انجام شده تا پرونده مسکن مهر بسته شود

طرح جدیدی برای تولید مسکن : خواند نیز توضیح داد و گفت "مسکن امید"سخنگوی دولت درباره طرح جایگزین مسکن مهر که 

هزار مسکن باید  822میلیون و  1سال  0هزار مسکن ایجاد کند و طی  322ساالنه دولت باید . آغاز شد "مسکن امید"حمایتی و 

میلیارد تومان منابع  1022ایجاد کند و تسهیالتی که به این تولید مسکن داده می شود تسهیالت ارزان قیمت است و باید از محل 

مدیریت و برنامه ریزی جلسات مستمری با وزیر  االن سازمان. قائل شویم "پرداخت مابه تفاوت"قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان 

 .محترم راه و شهرسازی و تعاون و کار و رفاه اجتماعی دارد تا چگونگی تولید مسکن ارزان قیمت تعیین شود

 میلیون تومان است ۱9وام مسکن همان 

 1222سال جدید ضمن اینکه در : میلیونی مسکن پرسیده بود، توضیح داد 82نوبخت در پاسخ به پرسشی که از سرنوشت وام 

میلیون تومان در  22میلیارد تومان از سال قبل و از محل مصوبه هیات وزیران برای وام مسکن اختصاص داده شده، پرداخت 

شهرهای بزرگ به تصویب رسیده بود و امسال نیز از محل درآمد قانون هدفمندی یارانه ها، مبلغی برای کمک به تولید مسکن 
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دادن تسهیالت ارزان قیمت با اولویت اختصاص مسکن به زنان سرپرست خانوار و زوج های جوان، نوسازی بافت های  ارزان قیمت یا

 .فرسوده در دستور کار دولت قرار گرفته است

 سقف وام برای 03مصوبه قبلی هیات وزیران در سال . میلیونی را نیز باید دید چه تصمیمی در آینده گرفته می شود 82وام مسکن 

 .میلیون تومان تعیین کرده، تغییر این عدد را به اطالع می رسانیم 22شهرهای بزرگ را 

 هزار میلیارد تومان بودجه گرفت 4اشتغال جوانان 

گام سوم دولت در کنار : نوبخت در این باره گفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اشتغال جوانان نیز خبرهای خوبی داشت

قانون  02هزار میلیارد تومان از محل تبصره  2به این منظور . و مسکن امید، کمک به اشتغال جوانان است طرح تحول سالمت 

 .هدفمندی یارانه ها، اختصاص به برنامه های اشتغال به ویژه جوانان تحصیل کرده دارد

طرح تحول سالمت را با کیفیت بهتر  02از دولت انتظار داشته باشید در سال : او از نمایندگان رسانه ها این چنین درخواست کرد

ریز اینها در آیین نامه اجرایی . پیگیری می کند 02ادامه دهد، موضوع اشتغال زایی جوانان و مسکن امید را نیز دولت در سال 

 0آیین نامه برای بندهای ز و ط تبصره  0در جلسه گذشته هیات دولت، . که به تصویب می رسد، مشخص می شود 02تبصره 

 .است 02دولت اکنون مشغول تصویب آیین نامه های بودجه سال . به تصویب رساندیم 02ودجه ب

 یارانه نان حذف نمی شود

نکته : او درباره حذف یارانه نان نیز که در روزهای اخیر و متعاقب آزادسازی برخی نانوایی ها مطرح شده بود توضیح داد و گفت

بزرگوار ایران بدانند دولت هیچ برنامه ای برای حذف یارانه نان ندارد بلکه طبق همان روشی دیگر درباره حذف یارانه نان است، ملت 

تنها نکته این است که در روش قبلی در کنار اعطای نان یارانه ای، تعدادی از نانوایی ها نیز . که قبال تصویب شده بود اقدام می کند

د تا نانواها بتوانند برای تامین خواسته و تقاضای مصرف کنندگان اقدام درصد در هر شهر، آزادپز می شون 02حداکثر به میزان 

هر گونه سخنی در این باره غیرواقعی . این مسئله نافی پرداخت یارانه به نان که همه نانواها خواهد داشت و ادامه دارد، نیست. کنند

 .است

 قیمت نفت را واقعی نمی دانیم

و سفر رئیس جمهور به اندونزی هم پرداخت و گفت که دولت قیمت نفت را واقعی نمی سخنگوی دولت در ادامه، به قیمت نفت 

در سفر جناب آقای رئیس جمهور به جاکارتای اندونزی درباره افزایش قیمت نفت یا تعادل : نوبخت در این باره توضیح داد. داند

سیاست دولت در این است که نسبت به تعادل بخشی  بخشی، اقدامی صورت خواهد گرفت، این نکته را به یاد داشته باشید همواره

معتقدیم بازار . ارقام فعلی بازار نفت را در شرایط فشار سیاسی، تحلیل و تعریف می کنیم. قیمت نفت و واقعی شدن آن، اقدام کند

 .نفت باید برگردد به وضع و شکلی که قبال داشته

 موافق افزایش قیمت خودرو نیستیم

نوبخت در پاسخ به سئوالی که . یگر تاکید کرد دولت موافق با افزایش نرخ ها از جمله قیمت خودرو نیستسخنگوی دولت بار د

شورای رقابت، شورایی غیردولتی است ولی دولت : درصدی نرخ خودرو توسط شورای رقابت مطرح شده بود، گفت 1درباره افزایش 

ره جلوگیری از افزایش نامناسب و نامطلوب قیمت ها را به شورا نمایندگانی در آن دارد که تالش می کند سیاست دولت دربا

بخشنامه معاون اول نیز نظر دولت در این باره . موافق نیستیم 02ما با هیچ افزایش غیرمنطقی کاال و خدمات در سال . منعکس کند

 .است که در ابتدای امسال بیان شد

 هبودجه های اضافی پرداخت شد: خبرهای خوب برای معلمان
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درباره موضوع معلمان عزیز : او در این باره گفت. نوبخت مانند هفته گذشته، باز هم مجبور شد درباره وضعیت معلمان توضیح دهد

دولت در جهت . میلیارد تومان بود 222هزار و  18اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در حد  1303نیز باید اشاره کنم که در سال 

التفات دارید . درصد پرداخت کرد 122وزارت آموزش و پرورش تخصیص اعتبار این دستگاه را بیش از توجه به نیازهای اعتباری 

هزار میلیارد تومان از منابع دولت، در سال قبل، محقق  31میلیارد تومان درآمد بیشتر نتوانستیم کسب کنیم و  182سال قبل 

هزار میلیارد تومان اعتبارات دستگاه ها را  182ه همین میزان برای اینکه با کسری بودجه مواجه نشویم، مجبور شدیم ب. نشد

درصد بیش از اعتبارات آن  12برای همین به هیچ دستگاهی نتوانستیم اعتبارات کامل بدهیم اال آموزش و پرورش که . بپردازیم

 .پرداختیم

وزیر آموزش و پرورش نوشته بود توانستیم یکی از رسانه ها به نقل از : سخنگوی دولت درباره خبرهای خوب برای فرهنگیان گفت

و من خواندم یکی از معلمان اظهار نظر کرده بود برای همین است حقوق .میلیارد تومان صرفه جویی کنیم  1222در سال گذشته 

ا ریالی از معلمان فرهیخته ما بدانند دولت در شرایطی که منابع درآمدی اش تقلیل یافت، نه تنه. ما را به صورت کامل نمی دهید

میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش  1822درصد نیز اضافه کرد یعنی بیش از  12اعتبارات آموزش و پرورش کم نکرد، بلکه 

 .درصدی بودجه را داده 12قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختیار جابجایی . بیش از قانون بودجه، پرداخت کردیم

 برابر شده ۰سال گذشته،  4 بودجه آموزش و پرورش طی

در مقایسه با سال قبل، اعتبارات وزارت آموزش و : رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه سنواتی آموزش و پرورش توضیح داد

ان هزار میلیارد توم 002یعنی بودجه کل کشور در سال جاری، طبق قانون، در حد . هزار میلیارد تومان افزایش یافت 02پرورش به 

عالوه بر این . هزار میلیارد تومان افزایش دادیم 02میلیارد تومان در حد  222هزار و  10است و بودجه آموزش و پرورش را از 

هزار میلیارد  02بودجه، هیات وزیران تصویب کرد طرح رتبه بندی کردن معلمان را از اول مهر اجرا کنند که برای این کار مازاد بر 

فرهنگیان عزیز . میلیارد تومان افزایش می یابد 3222تومان نیز پرداخته شود و سال بعد نیز این رقم به  میلیارد 1322تومان 

بدانند اگر نظام حقوق و دستمزد که االن در حال اجراست و به این دولت نیز به ارث رسیده، نیاز به بازنگری دارد، در برنامه های 

دم نظام حقوق و دستمزد را بازنگری می کنیم و نابرابری اگر باشد، این را تعدیل می دولت قرار دارد و هفته گذشته نیز بیان کر

 .کنیم

در شرایطی که درآمد دولت کاهش یافته و : او درباره عدم تحریک مطالبات صنفی توضیح داد و آن را غیرمنصفانه خواند و گفت

وع مطالبات با توجه به مقدورات دولت، معقول و منطقی میزان صادرات نفت و قیمت هر بشکه نفت کم شده، تحریک کردن این ن

در بهمن یا دی ماه سال قبل، وزارت . فرهنگیان فرهیخته نیز این نظر را ندارند و با دولت همکاری و همراهی می کنند. نیست

سرباز معلم و اضافه کار  میلیارد تومان برای پرداخت مطالباتی مانند حق التدریس، حق امتحانات، 002آموزش و پرورش اعالم کرد 

 302میلیارد تومان،  1822درصدی یعنی  12ضمن اینکه اعتبارات را کامل دادیم، فکر کردیم ضمن افزایش . کارکنان نیازمند است

میلیارد  1222در اسفندماه برای پرداخت حقوق نیز  03میلیارد تومان پرداخته ایم و متوجه شدیم آموزش و پرورش برای سال 

درصدی افزایش بودجه یک دستگاه را که برای آموزش و پرورش بود پرداختیم یعنی،  12ما کل سقف قانونی . شکل داردتومان م

با وزیر . میلیارد تومان کم آمد و قانون اجازه نمی داد 322میلیارد تومان نیز بابت کسری حقوق داده بودیم، ولی باز هم  1222

میلیارد تومان پس از پرداخت حقوق فروردین ماه مجددا به آموزش و  002دیم که آموزش و پرورش در یک جلسه ای توافق کر

میلیارد تومان نیز  382میلیارد مطالبات قبلی را بپردازد و  022میلیارد تومان برای مطالبات گذشته از  312پرورش بدهیم که 

 .پاداش پایان خدمت فرهنگیان را تسویه کند
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هزار میلیارد تومان  02هزار میلیارد تومان بود و االن  10کل بودجه این سازمان  02سال . است اینها مقدورات دولت: نوبخت گفت

اینها واقعیت هایی است که باید عزیزان و . این در شرایطی است که تعداد دانش آموزان و کارکنان این وزارتخانه اضافه نشد. شده

 .همکاران و استادان و معلمان در جریان باشند

دولت با این وضعیت منابع باید تالش کند به این مطالبات . عزیزانی برای مطالبات کارگران نیز مطالبی فرمودند: دامه گفتاو در ا

داریم تالش می کنیم با حفظ اصول خود و حقوق بین المللی ایران، این حلقه تنگ تحریمهای ظالمانه که مانع از . نیز پاسخ دهد

. به کشور بیاید، به جهت محدودیت نقل و انتقاالت ارزی با مشکل مواجه شده را کنار بزنیم فروش نفت است و درآمدی که باید

از یک سو باید مقاومت در مقابل زیاده خواهی های کشورهای دیگر کند و حقوق ملت . دولت با پارادوکس دیگری نیز مواجه است

تالش ما در مذاکرات، نوعی کمک به . رگوار برسانیم را آزاد کنیماز سوی دیگر منابعی که باید به صرف این ملت بز. را استیفا کنیم

البته نه فرهنگیان نه کارگران انتظار ندارند برای اینکه زودتر به این مطالبات پاسخ دهیم، آنجا به غیر . عزیزان نیز تلقی می شود

اصالح نظام . می دهیم، عادالنه بپردازیماین حرف عزیزان درست است که همین مقدار اعتباراتی را هم که . حق کوتاه بیاییم

آیا باید کار دیگری انجام می دادیم که ندادیم؟ از همه . پرداخت را نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دستور کار قرار دارد

 .استهمه چیزمان قابل ارائه . مجامع صنفی درخواست می کنم مستقیما با دولت بنشینند و مطالب را با ما بیان کنند

 تعلیق عمره ادامه دارد

سخنگوی دولت درباره تداوم تعلیق عمره و پیگیری های دولت در خصوص موضوع تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده نیز 

درباره فرودگاه جده و آن رخداد غیراخالقی و موهنی که پیش آمد نیز با قاطعیت و جدیت در حال پیگیری هستیم و تا : توضیح داد

تیجه مطلوب حاصل نشود اقدام به تعلیق سفر عمره را ادامه می دهیم و از همه ابزارهای قانونی برای حفظ کرامت انسان ها و ن

 .ایرانیان در همه عرصه ها استفاده می کنیم

 سود بانکی کاهش خواهد یافت

. یالت و سپرده گذاری بانکی استنوبخت در بخش دیگری از سخنانش باز هم تاکید کرد دولت موافق با کاهش نرخ سود تسه

واقعیت این است که یکی از متغیرهای نرخ سود بانکی، با نرخ تورم تنظیم : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره گفت

این  نرخ تورم، روند کاهنده در سال گذشته داشته و برای نخستین بار است نرخ سود بانکی باالتر از نرخ تورم است و. می شود

درصد  02برای تولید کنندگان در جهت افزایش اشتغال که با نرخ سود باالی . استفاده از پول برای سرمایه گذاری را گران می کند

برای همین واقع بینانه باید این نرخ را . بخشی از منابع خود را از طریق تسهیالت تامین کنند، بازدهی تولید در این حد نیست

برای تولید کنندگانی که واحد تولیدی و کارگر دارند، و تولید کننده نیز عالقمند به تولید است، . تنظیم کنیم متناسب با نرخ تورم

 .باید شرایط کمکی فراهم کرد تا هزینه استفاده از پول برای سرمایه گذاری کاهش یافته و برای افزایش تولید و اشتغال کمک شود

البته این پول اگر به ساخت و ساز مسکن برود، : نیز واکنش مثبت نشان داد و گفتاو درباره رفتن سپرده ها به سمت مسکن 

. برای مسکن نیز تسهیالت ارزان قیمت می دهیم . استقبال می کنیم چون فعالیت برای مسکن، موجب تحریک بازار تولید می شود

برای همین تسهیالت را به ساخت . صرف شودنامطلوب است این پول در جهت سفته بازی و خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن 

 .مسکن می دهیم

 دولت در سفرهای استانی، وعده نابجا نمی دهد

طرح  0022: هزار میلیاردی وعده ها و پروژه های دولت پیشین از سفرهای استانی خبر داد و گفت 122سخنگوی دولت از انباشت 

عده ای . بخشی از این طرحها اکنون توجیه اقتصادی ندارد. پروژه می شود، از گذشته به یادگار مانده 0-2ناتمام که هر طرح شامل 

ما که آن زمان نبودیم، البد دولتمردان قبلی استداللی درباره این طرح ها . طرح نیز توجیه نداشت می گویند همان زمان شروع به
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به همین جهت . بخشی نیز با تزریق اعتبار، قابل بازدهی است. بخشی از این طرحها واسپاری به بخش غیردولتی می شود. داشتند

ز سفرهای گذشته، برخی چیزها مطلوب بود که سرانجام با مردم فرصت ا. طرح ناتامام را در سال گذشته، به نتیجه رساندیم 020

مصاحبت پیش می آمد، ولی آقای رئیس جمهور به یک گردهمایی عمومی بسنده کردند و تصمیم دارند در جلسات با صاحبنظران 

ز طرح های ناتمام که توجیه لذا در سفرهای استانی تالش می شود تعدادی ا. و نخبگان استان به مباحث توسعه استان توجه شود

اجتماعی و اقتصادی دارند در هر سفر شناسایی شده و تالش می کنیم با اعطای تسهیالت مختلف، بخشی از این طرح ها را به 

سفرهای سال . طرح ناتمام را سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شد به اتمام رساند 80لذا در سال گذشته تعداد . اتمام برسانیم

. در سفرها، جز موارد ضروری و شاذ و نادر، عمده طرح ها، همین طرح های ناتمام گذشته است. ری نیز بر همین پایه استجا

 .مورد مهم پرداخته می شود 2- 2ممکن است در هر استانی صدها یا ده ها طرح ناتمام باشد که به 

طرح را  2در این سفر حدود : ی به این استان تقدیر کرد و گفتنوبخت از استقبال مردم استان گیالن نیز در سفر اخیر دکتر روحان

مثل بزرگراه قزوین به رشت که در مسیر منجیل به رودبار با قطعه ای مواجه شدیم . تمام شود 02و  02در نظر گرفتیم که در سال 

شود که وقتی می خواهند در یکی دو روز این برای میلیون ها نفر از مردم ایران زحمت می . که هزینه اش برابر با همه بزرگراه است

. آقای رئیس جمهور تصمیم گرفتند این را جزء موارد خاص در نظر بگیرند. خاص از این جاده عبور کنند، با ترافیک مواجه شوند

ایت بخشی دولت مقید است مردم را با وعده های طوالنی و رض. همچنین راه آهن رشت به آستارا را در همین راستا در نظر گرفتند

 .کوتاه مدت محدود نکند و با صداقت و صراحت به مردم تالش خود را بیان کند

 کم کاری پاکستانی ها در مرزبانی را جبران می کنیم

درباره امنیت مرزها، طی جلساتی در شورای عالی امنیت : نوبخت درباره امنیت مرزها به خصوص مرز شرقی نیز توضیح داد و گفت

بی نظمی هایی که به . ی این مطالب بیان شد و تاکید شد نسبت به صیانت از مرزها، تاکید کافی صورت گرفت ملی و امنیت داخل

ضمن تذکر رسمی . جهت عدم کنترل دولت های همسایه به ویژه پاکستان شاهد هستیم و اشرار از مرزها به راحتی عبور می کنند

 .با تمرکز بیشتر در مرزها جبران کنیمبه دولت محترم پاکستان، تالش کردیم کاستی آنها را 

 سرنوشت شفاف سازی هزینه های انتخاباتی

در ارتباط با الیحه منابع : نوبخت در بخش دیگری از سخنانش به شفاف سازی هزینه های انتخاباتی مجلس نیز پرداخت و گفت

بررسی در مجلس الزم است، تالش می کنیم این مالی احزاب نیز باید این الیحه به مجلس برود و برای انتخابات آینده که برای 

الیحه را به مجلس بدهیم و هر مقدار ممکن باشد از طریق دستورالعمل های دولتی بر شفافیت و سالمت منابع انتخاباتی، تمرکز 

 .کنیم

 مقامات عالی چین به ایران سفر می کنند

درباره ایران و چین در : نوبخت در این باره گفت. ان خبر دادسخنگوی دولت درباره سفر قریب الوقوع مقامات دولتی چین به ایر

می توانیم از بخشی از منابعی . ادامه مراودات گذشته، هفته پیش، وزیر محترم نفت به چین سفر کرد و توافقات خوبی صورت گرفت

ین قرار است به تهران سفر کنند و که در چین داریم برای طرحها و پروژه ها استفاده کنیم و در آینده نیز مقامات عالی رتبه چ

 .یکی از برنامه ها، حضور رئیس جمهور چین در ایران است. موارد باقیمانده مورد توافق قرار می گیرد

 آغوش دولت برای مهاجران ایرانی باز است

سخنگوی دولت در این باره . نوبخت درباره سفر مهاجران ایرانی به استرالیا نیز توضیح داد و از مهاجران خواست به کشور بازگردند

دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز گفتند که کسانی که از ایران مهاجرت کردند به صورت : با اشاره به سفر وزیر خارجه استرالیا گفت

ز است و از رسمی یا قانونی یا هر وجهی به هر کشوری رفته اند، اگر بخواهند به ایران بازگردند، آغوش ما برای دیدار هموطنانمان با
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اینکه کسی به سراب کشورهای دیگر . اینها استقبال می کنیم مگر اینکه کسی جرمی مرتکب شده که بحث پیگیری قانونی است

ولی اگر کسانی که مهاجر از کشورهای دیگرند مانند خواهران و برادران . فریفته شده و االن می خواهد بازگردد، آغوش ما باز است

. یهمان کشور ما هستند، آنها نیز می توانند در ایران باشند، منتهی همگی باید قانونی و رسمی ثبت شودافغان که سال هاست م

 .رئیس جمهور این کشور نیز بیان کرده طرحی برای بازگشت آنها دارد

وزارت خارجه در  او درباره طرح استرالیا برای بازگرداندن پناهندگان ایرانی در جزیره مانوس گفت بی خبر است ولی به سخنگوی

 .این باره تذکر برای پیگیری می دهد

 کارگران هر سال همایش قانونی دارند

وزارت کشور در خصوص تجمعات اظهار نظر می : نوبخت در بخش دیگری از سخنانش، درباره تجمعات قانونی در روز کارگر گفت

هر سال کارگران عزیز . ت گردهمایی صورت گیردکند و االن چیزی در ذهن ندارم که در دولت مطرح شده باشد یا قرار اس

تا جایی که یادم است هر سال در سالنی یا محلی، . گردهمایی هایی دارند و امسال نیز حتما اجتماعات قانونمند خواهند داشت

ی نیز وزارت درباره تجمعات صنف. همایش های مختلف به صورت رسمی و قانونمند برگزار می کنند و مطالب خود را بیان می کنند

لذا ازآقای دکتر رحمانی فضلی در این باره سئوال می کنیم و کارگران هر وقت همایش . کشور گزارشی در این خصوص نداده است

 .قانونی برگزار کنند در جهت تحکیم منافع ملی است

 میلیارد دالری از صندوق ذخیره ارزی قانونی و با مجوز مقام معظم رهبری بوده است ۰برداشت 

التفات : نوبخت در این باره گفت. میلیارد دالری از صندوق ذخیره ارزی گذشت 0بخش پایانی سخنان نوبخت به موضوع برداشت 

استحصال، نگهداری و . دارید کاهش نزوالت جوی و مشکالت بحران آب در سال های اخیر در جهان، منطقه و ایران، جدی است

برای . ن جهت وظیفه دولت، مهار منابع فراوانی از آب است که از مرزها خارج می شودبه همی. استفاده آب بسیار پر اهمیت است

میلیارد دالر  0میلیارد دالر به صورت ساالنه  8از سوی مقام معظم رهبری اجازه ای صورت گرفت تا . این کار نیاز به منابعی است

 .سال برای مهار آب از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم 2طی 

میلیارد دالر اجازه داشت تا طبق دستورالعمل و چهارچوب مقام معظم رهبری از صندوق  0، 03دولت در سال : ادامه گفتاو در 

میلیارد دالر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و نیرو قرار  0این . ذخیره بردارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز نظارت می کرد

منتهی با یک مشکل اصلی . مهار آب های مرزی که ریز پروژه هایش مشخص است، صرف شودمی گرفت تا تعدادی از طرح های 

ما . در حساب های خارجی است. میلیارد دالر که مربوط به صندوق توسعه ملی است در کمد این صندوق نیست 0این . مواجهیم

 .رای کاالهای اساسی و غذا و دارو وارد کشور کنیمبرای استفاده از این دالرها با محدودیت مواجهیم و فقط می توانیم بخشی را ب

دو راه پیش پای خود داشتیم، یکی اینکه بانک مرکزی به ازای هر : نوبخت درباره رفع مشکالت انتقال این پول به داخل کشور گفت

 0022به ازای هر دالر به این ترتیب بدون اینکه دالر فروخته شود، . دالر، معادل ریالی را به آن صاحب یک دالر پرداخت کند

راه دیگر این است که دالر را به فرد دیگری بفروشد و به ازای هر دالر، . تومان پول نقد تولید و خلق کند و در اختیار فرد قرار دهد

در هیات میلیارد دالر، دستورالعملی  0لذا برای مهار آب های مرزی و استفاده از . ما با مشکل این چنینی مواجه بودیم. ریال بدهد

وزیران تصویب شد که وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات مقداری از کاالها و محصوالتی که در داخل به عنوان کاالهای 

راهبردی نیاز دارد استفاده کند، وارد کند، بفروشد و تبدیل به ریال کند تا هم کمبود کاالهای اساسی برطرف شود و از ریال آن نیز 

 .برخوردار شود

همه اینها : میلیارد دالر برداشت شده، گفت 0میلیون دالر از  332سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه االن  رئیس

میلیارد دالر از صندوق با اجازه مقام معظم رهبری انجام شد و برای این منظور قرار شد کاالهای مصرفی  0استفاده از . قانونی است
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داشتن جلسات مناسبت برای . هایتا در آن جلسه گفتند دوستان که این توضیحات باید به ما داده می شدن. و استراتژیک وارد شود

هیچ چیز پوشیده . روشنگری خوب است و در هر موردی که دوستان بخواهند سازمان مدیریت و برنامه ریزی اطالع رسانی می کند

 .بود هم اصل برداشت و هم شیوه آن قانونی. و غیرقانونی نداریم

 :حاشیه های جلسه خبری سخنگوی دولت

هر ترمی ما باید با بحثی : میلیارد دالری از صندوق ذخیره ارزی گفت ۰نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره برداشت  -

 .میلیارد دالری است ۰میلیونی را داریم، امسال هم نوبت موضوع برداشت  ۶۱9یک وقتی رانت . روبرو شویم

سانه های منتقد دولت هنگام پرسش کردن درباره جلسه معاون اول رئیس جمهور، به جای کاخ خبرنگار یکی از ر -

ظاهرا سناریویی هم در ! بگویید کاخ سفید: را مطرح کرد که سخنگو به مزاح گفت "کاخ سفید"، اصطالح "سعدآباد"

 .این باره در حال آماده شدن است

پرسید که سخنگو از او پرسید امشب چه خبر است؟ و بعد  "امشب"ر یکی از خبرنگاران درباره تعیین سود بانکی د -

 .توضیح داد ظاهرا شورای پول و اعتبار شبی جلسه دارد، ولی امشب آن جلسه برگزار نمی شود

 .خبری داشتم خدمتتان می گویم. من هم بی خبرم، هم بی تقصیر: تاجر آمریکایی نیز گفت ۰۰او درباره حضور  -

ننویسید هفته آینده رئیس : به پرسشی درباره حضور مقامات دولتی چین به خبرنگاران توصیه کرد نوبخت در پاسخ -

 .جمهور چین می آید، قرار است در آینده مقامات عالی رتبه چین به ایران بیایند و توافقات جدید صورت گیرد

پالکارد نیز : ات صنفی کارگران گفتدرباره تجمع( ایلنا)سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری کار ایران -

پرسش های بعدی را در : او در پاسخ به اصرار خبرنگاران برای پرسش های بعدی گفت. االن شما می توانید باال ببرید

 .راند دوم در خدمت هستیم

http://www.iana.ir/majles/item/00003-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22263-1.html
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 31/52/51فارس

 انگل در الشه دام قابل تشخیص است/ برای شناسایی انگل سارکوسیست گاومیشلزوم بررسی گوشت 

حتما : شناسی دامپزشکی با بیان اینکه انگل سارکوسیست در الشه دام قابل تشخیص است، گفت یک متخصص انگل

یا گاومیش به لحاظ آلودگی انگلی باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا امکان انتقال این انگل به انسان وجود گوشت گاو 

 .دارد

در مورد ابتال : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  شناسی دامپزشکی در گفت شاهرخ رنجبر بهادری متخصص انگل

به انگل سارکوسیست اطالعی ندارم و اظهار نظر در این باره برعهده مسئوالن سازمان ( بوفالو هندی)های وارداتی گاومیش  گوشت

 .دامپزشکی کشور است

بعد از ذبح دام در صورت ابتال به این انگل وجود آن : وی با بیان اینکه سارکوسیست انگلی قابل تشخیص در کشتارگاه است، گفت

 .های سفید رنگی روی الشه قابل تشخیص است یستک  به وسیله

در دو گونه از آن انسان . تواند در انسان ایجاد آلودگی کند سارکوسیست دارای سه گونه است که می: این استاد دانشگاه تصریح کرد

 .به عنوان میزبان اصلی و در گونه دیگر انسان به عنوان میزبان واسط است

شود که  از طریق خوردن گوشت گاو آلوده به انسان منتقل می homonisگونه : شکی تصریح کردشناسی دامپز این متخصص انگل

 .های برنج در عضالت محدب گاو قابل مشاهده است های آن به صورت دانه کیست

ابل انتقال های دیگر سارکوسیست که در حیوانات مختلفی مثل گوسفند، بز و اسب وجود دارد به انسان ق گونه: رنجبر بهاداری گفت

 .نیست

شود که خوردن آن توسط انسان باعث  سارکوسیستین به سم حاصل از سارکوسیست اطالق می: این استاد دانشگاه تصریح کرد

 .شود عالئم بروز گوارشی مثل سرگیجه، تهوع، سردرد و اسهال می

نسان به عنوان میزبانی که در سیر تکاملی انگل گیرد یکی اینکه ا بنابراین سارکوسیست به دو لحاظ مورد بررسی قرار می: وی افزود

های سارکوسیست و  شود، مثل سایر گونه گیرد و مستقیما باعث آلودگی انسان شود، دوم انسان میزبان انگل محسوب نمی جای می

 شود شود، باعث عوارض در انسان می فقط سمی که از کیست ایجاد می

شود، زیرا انسان  گاه گوشت گوسفند و بز به لحاظ سارکوسیست بررسی نمی ین هیچبنابرا: شناس دامپزشکی بیان داشت این انگل

 .میزبان آن نیست، اما گوشت گاو سه گونه سارکوسیست دارد که قابل انتقال به انسان است

اید مورد حتما گوشت گاو یا گاومیش به لحاظ آلودگی و احتمال آلودگی به انگل سارکوسیست ب: این استاد دانشگاه تصریح کرد

 .بررسی قرار گیرد زیرا امکان و قابلیت انتقال این انگل از گاو یا گاومیش به انسان وجود دارد

شود و آلودگی موجب پدید آمدن  با ورود انگل سارکوسیست به بدن انسان، انسان میزبان نهایی می: رنجبر بهادری تصریح کرد

 .شود عوارض گوارشی در انسان می

 .شود م به عنوان تکمیل کننده سیر تکاملی انگل با دفع مدفوع باعث آلودگی محیط میانسان ه: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022131221212 

 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940131001415
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 تحقیقات نوآوری ها
 - 31/52/56فارس

 شود برنج و پنبه تراریخته تولید می/ بازدارنده در مهندسی ژنتیک از سوی جهانگیرینامه  لغو آئین

جمهور  نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط معاون اول رئیس رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از لغو آئین

 .رسد آینده به تولید می مجوز تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر و برنج تراریخته سال: خبر داد و گفت

یاضی رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در نشست خبری اولین  ، بهزاد قرهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  بیوتکنولوژی استفاده از فناوریپژوهشکده : المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران گفت همایش بین

گیری از بیوتکنولوژی به ویژه مهندسی ژنتیک و نانو تکنولوژی را در جهت حل مشکالت کشاورزی و همچنین بهبود  نو و بهره

 .های خود دارد کیفیت و افزایش درآمد بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی در سرلوحه فعالیت

سال توقف فعالیت این پژوهشکده به علت برخی  8بعد از : تاسیس شده است، گفت 78بیان اینکه این موسسه از سال  وی با

شعبه تبریز، اصفهان و رشت و همچنین یک شعبه  3سیاستهای غلط در دولت قبل، سال گذشته فعالیت خویش را آغاز کرده و 

 .مرکزی در کرج دارد

های ما در پژوهشکده رویکرد توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست  فعالیت: اورزی تصریح کردرئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کش

و همچنین رویکرد حفظ سالمتی انسان و دام را دارد،بنابراین مهمترین اصل در این پژوهشکده در کنار امنیت قضایی توسعه پایدار 

 .است

های تحقیقاتی بر روی  در سال گذشته پروژه: ل گذشته پرداخت و گفتیاضی به بیان برخی از فعالیتهای این موسسه در سا قره

کردیم آغاز شد،به طوری که به صورت کامل به  شد و آن را وارد می زمینی بذری که از طریق کشت بافت انجام می هسته اولیه سیب

 .عرصه و عرضه رسید و نهایتاً برای تولید به شرکتهای بخش خصوصی واگذار شد

زمینی است و قادر به صادرات  کنند که هسته اولیه بذر ساقه سیب تیوبر تولید می ها حدی مینی در حال حاضر این شرکت: وی افزود

زمینی در هیچ  ای پیش رود که دیگر نیاز به واردات سیب زمینی به گونه آن هستیم، امیدواریم که زنجیره تولید بذر بسته سیب

 .ای نباشیم طبقه

ها  به واسطه برخی سوء مدیریت 1382زمینی آلوده با خاک از پاکستان در سال  هزار تن سیب 022ه واردات یاضی با اشاره ب قره

کنیم و اگر واردات محدودی صورت گیرد در بعضی از طبقات  زمینی خوراکی وارد نمی در حال حاضر به هیچ وجه سیب: گفت

 .مختلف بذری است که آن نیز باید به کامل برطرف شود

های مهندسی ژنتیک، وزارت  ساله در پروژه 8در سال گذشته بعد از توقف : ژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اظهارداشترئیس پ

 .ها از سر گرفته شد ای کرد و کلیه پروژه جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی با مهندسی ژنتیک آشتی دوباره

یخته با رعایت مقررات ایمنی زیستی به صورت آزمایشی در مزارع الین پیشرفته برنج ترار 02در سال گذشته : یاضی بیان داشت قره

 .استان کشور کشت شد 3

 .شود ها و مزارع کشت می زمینی تراریخته امیدبخش امسال به صورت آزمایشی در گلخانه الین سیب 2همچنین : وی اظهارداشت

ژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با تصویب آیین نامه های پ ای در فعالیت های نهم ودهم وقفه یاضی با بیان اینکه در دولت قره

ای دارد و یکی از  دولت روحانی به مسئله مهندسی ژنتیک توجه ویژه: اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی پیش آمد، بیان داشت

همچون وزیر  اقدامات مهم این دولت که به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و اتفاق نظر برخی از جوامع علمی

نامه  نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی که یک آئین بهداشت، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان محلس رخ داد این بود که آئین

 .مخالف و بازدارنده در خصوص مهندسی ژنتیک و تولید محصوالت تراریخته بود لغو شد

http://www.farsnews.com/
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تولید محصوالت تراریخته شرایط خوبی فراهم شده و امیدواریم در  در دولت روحانی برای تجاری سازی و: یاضی بیان داشت قره

همین روزها بخشنامه مربوطه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مورد آغاز بررسی رهاسازی و تجاری سازی این محصوالت صادر 

 .شود

جهاد کشاورزی بعنوان مرجع  با همکاری معاون اول رئیس جمهور، وزارت: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد

ای  المللی بصورت گسترده های مختلف بین ملی ایمنی زیستی تعیین شده و این موضوع باعث شده تا محققان ایرانی در صحنه

 .حاضر شوند

 .نیمسازی و رهاسازی محصوالت تراریخته را اخذ ک سال امیدواریم امسال از مراجع ذیصالح مجوز تجاری 8بعد از : وی بیان داشت

ای بزرگ تولید  در این کشور برنج تراریخته به صورت آزمایشات مزرعه: وی با اشاره به تولید برنج تراریخته در چین اظهار داشت

شود البته ما برای تولید این نوع برنج در کشور نیازی به اخذ مجوز نداریم چرا که قبالً مجوز آن اخذ شده است ولی داوطلبانه  می

 .ه ابهامی خواهان کسب مجوز دوباره از مراجع ذیصالح هستیمبرای رفع هرگون

وزیر و  3در مورد محصوالت تراریخته رویکرد وزارت بهداشت کامالً دقیق، علمی و با مطالعه است و تاکنون : یاضی بیان داشت قره

اند و یقین داریم  یخته اظهارنظر کردهمعاون وزیر این وزارتخانه از جمله پزشکیان، لنکرانی و دیناروند در مورد تولید برنج ترار

 .درصد علمی است122رویکرد دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان هم در این مورد 

 .شود با کسب مجوز برای تولید برنج تراریخته در سال جاری، تولید این محصول از سال آینده آغاز می: وی بیان داشت

شود به طوریکه بخش  در کشور ما اجازه واردات محصوالت تراریخته داده می: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد

 .های نباتی وارداتی از گیاهان تراریخته تولید شده و البته بسیار سالم و مغذی هستند قابل توجه از روغن

شود جزء  ت انجام میرسد و از طریق واردا هایی که بخشی به مصرف خوراک دام و یا انسان می همچنین ذرت: وی بیان داشت

رسد بخشی از آن به  کشی و مصرف غذای دام و کنجاله سویا که به مصرف دام می های تراریخته است و سویا که در روغن ذرت

 .صورت تراریخته حاصل شده است

اریخته در شود، به عنوان مثال برنج تولیدی تر در خصوص تولید هر محصول آزمایشات زیادی انجام می: یاضی بیان داشت قره

هایی که از این برنج تغذیه  ها به عنوان غذای جوجه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن هیچگونه عالئمی را با جوجه آزمایشگاه

 .اند نشان نداده است نکرده

خشی از سم ب: وی با بیان اینکه سهم مصرفی در محصوالت کشاورزی بسیار خطرناک است اما هیچ مرجعی به آن توجه ندارد، گفت

 .رسد ماند و به مصرف انسانی می استفاده شده در محصوالت کشاورزی در نهایت در محصول تولیدی باقی می

 .شود در مزرعه تراریخته از هیچگونه سمی استفاده نمی: وی افزود

وپایی از این محصوالت کنند و همه کشورهای ار کشور اروپایی محصوالت تراریخته کشت می 0در حال حاضر : یاضی بیان داشت قره

 .شود هزار محصول تراریخته کشت می 118کنند به عنوان مثال در اسپانیان بیش از  استفاده می

بار به یک  2امسال مجوز تولید پنبه تراریخته دریافت خواهد شد و مزیت تولید این نوع برنج کاهش دفعات سمپاشی از : وی افزود

 .بار است

خردادماه امسال با حضور 2تا  3المللی بیوتکنولوژی کشاورزی  مایش ملی و اولین همایش بینبراساس این گزارش، نهمین ه

 .شود کشور جهان در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می 12دانشمندان ایران و 

مهندسی ژنتیک افزاید، محورهای همایش مذکور، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی گیاهی، کشت بافت گیاهی،  این گزارش می

 .است... گیاهی، مباحث اخالقی در بیوتکنولوژی و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222701 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940206000791
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 تحقیقات و نوآوری ها  
 آیانا- 1931اردیبهشت  59, پنجشنبه

 بندی  های پسته و صنایع بسته بازدید حجتی از پروژه ابتکاری کشاورزان سیرجانی در آبیاری باغ
های پسته سهیل  ای زیر سطحی باغ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز از پروژه آبیاری تحت فشار قطره

 . شریف در شهرستان سیرجان بازدید کرد

ان جهاد کشاورزی استان کرمان در تماسی کوتاه و همزمان با بازدید وزیر جهاد کشاورزی عبدالکریمی، مدیر روابط عمومی سازم

 02خورشیدی در مساحت  1388این پروژه سال : گفت( ایانا)پیرامون دالیل این بازدید به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

که اعتبار هزینه شده جهت اجرای این پروژه سه میلیارد ای زیر سطحی اجرا شده است  های پسته از نوع سیستم قطره هکتار از باغ

 .میلیون ریال آن از محل اعتبارات خشکسالی تأمین شده است 002میلیون ریال بوده که از این مقدار یک میلیارد و  782و 

یرجانی در این بار با ابتکار کشاورزان س آبی در شهرستان سیرجان، این طرح نخستین شایان ذکر است، به دلیل مشکالت کم

در این سیستم آبیاری راندمان آب باال و . ها قرار گرفته است دلیل بازدهی باال مورد توجه سایر استان شهرستان اجرا شده و به

 .رسد هدررفت آب به حداقل ممکن می

تجارت آرمان پگاه  بندی و صادرات پسته به گفته عبدالکریمی، پیش از این حجتی و هیأت همراه از واحد صنعتی تجاری، بسته

هزار و تن در سال، در ابتدای  01میلیارد ریال و با تولید  022بازدید کرده بودند که عملیات اجرایی این واحد صنعتی با تسهیالت 

 .برداری رسید به بهره 03آغاز و در سال  01سال 

بندی کامالً مکانیزه  کلیه عملیات سورت و بستهنفر را به وجود آورده است  022زایی برای  در این واحد صنعتی که زمینه اشتغال

 ./گیرد و یک تنی انجام می 22های  صورت بسته ها در قالب پسته و مغز پسته به بندی گرفته و بسته انجام

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00080-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها  
 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 های نر با گرم شدن دما  افزایش زاد و ولد تمساح
دهد که افزایش دما بر میزان زاد و ولد و ماهیت جنسی جوندگان و موجودات آبزی اثر مستقیم  تحقیقات نشان می

 .دارد

بر اساس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  بینی و هشدار سریع امروز در مدیر پیش

گراد امکان پرورش  درجه سانتی 00تا  07آمده، مشخص شده در زاد و ولد موجودات آبزی و جوندگان، در دمای  عمل تحقیقات به

 .خواهد شدجانور ماده و بیشتر یا کمتر از این دما امکان پرورش موجود نر بیشتر 

 .های نر به شدت افزایش یافته است در همین تحقیقات ثابت شده است با افزایش دمای زمین، تعداد تولد تمساح: احد وظیفه افزود

 .شود یابد و میزان تبخیر رطوبت خاک زیاد می گفتنی است، با افزایش دما، احتمال خشکسالی افزایش می

شده تغییرات آب و هوایی باعث کاهش باروری نشاء برنج،  بینی وا، افزایش دمای پیشبنا به گفته دفتر طرح ملی تغییر آب و ه

 .شود زمینی می زنی سیب کاهش طول عمر ذرت، نارسی گندم و کاهش جوانه

های قابل انتقال  همچنین گرم شدن تدریجی کره زمین باعث افزایش زاد و ولد جوندگانی مثل موش و به تبع آن شیوع بیماری

 ./شود نها میتوسط آ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00000-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 31/52/50فارس

 معرفی رقم هیبرید ذرت زودرس دهقان و فجر
تکثیر بذر ارقام هیبرید ذرت دهقان و فجر در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه دو قرارداد پیمان مشارکت تولید و 

 .نهال و بذر امضا شد

، امروز در محل سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و در راستای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های فجر و دهقان به یک شرکت  نوع بذر هیبرید ذرت با نام 0ساله تولید  12قرارداد واگذاری   ،سازی تحقیقات کشاورزی  تجاری

 .کشاورزی خصوصی واگذار شد

در این مراسم گودرز نجفیان رئیس موسسه اصالح و تهیه نهال بذر با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به تقویت بخش خصوصی، 

سازمان تحقیقات پشتیبان سیاست موسسه اصالح نهال و بذر این : ف تاکید دارد، گفتسپاری وظای سازی دولت و برون چابک

 .قرارداد به امضاء رسانده است 2بذر جدید را معرفی کرده و  13موسسه سال گذشته 

در داخل  میلیون تن براورد شده در حالی که با توجه به شرایط کشور فقط یک سوم 0ای حدود  نیاز کشور به ذرت دانه: وی افزود

 .شود کشور تولید می

های  کشت ارقام زودرس ذرت یکی از سیاست  با توجه به مصارف توسعه: رئیس موسسه اصالح و تهیه نهان و بذر بیان داشت

 .معاونت زراعت تولید این ارقام است

فائو با  222وه رسیدگی از گر: پرداخت و گفت( 222کرج )ذرت دهقان  -نجفیان در ادامه به معرفی رقم هیبرید ذرت متوسط 

 .های است کیلوگرم در هکتار در شرایط آزمایشات ایستگاه 822تن و  12میانگین عمکرد دانه حدود 

های مناسب کشت   روز است و استان 102تا  112با طول دوره رسیدگی فیزیولوژیکی حدود ( 222کرج )این رقم ذرت : وی افزود

های تاخیری در  در کشت اول و همچنین کشت دوم بعد از برداشت گندم و کلزا و کشت این هیبرید شامل مناطق بسیار سرد کشور

های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و مناطق مشابه  ، استان(شیراز و مرودشت)مناطق معتدل و معتدل سرد کشور مثل استان فارس 

 .است

برداشت با رطوبت   ام هیبرید رایج در کشور،مهمترین ویژگی این هیبرید زودرسی آن نسبت به ارق: نجفیان اظهار داشت

 .جویی در مصرف آب است های پاییزه، عملکرد مناسب و به ویژه صرفه جلوگیری از تاخیر در کشته مناسب،

این رقم از : را معرفی کرد و گفت( 002کرج )رئیس موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر همچنین رقم هیدرید ذرت زود رس فجر 

 .تن در هکتار در شرایط آزمایشات ایستگاهی اجرا شده است 12فائو حدود  022گروه رسیدگی 

های مناسب کشت این هیدرید به عنوان  روز است و استان 112تا  122طول دوره رسیدگی هیدرولوژیکی آن حدود : وی افزود

های اصفهان،  ، استان(و مرو دشتشیراز )کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معدل سرد کشور مثل استان فارس 

 .خراسان، کرمانشاه و مناطق مشابه است

  رس تر بودن آن نسبت به ارقام رایج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، زود مهمترین ویژگی این هیدرید،: نجفیان اظهار داشت

 .جویی در مصرف آب است به ویژه صرفه عملکرد مناسب ، برداشت با رطوبت مناسب و  های پاییزه، جلوگیری از تاخیر در کشت

شود، مشخصاً  بسیاری از بذوری که وارد می: در ادامه این مراسم مجتبی مزروعی رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت

 .مطابقت الزم را با شرایط محیطی ندارند

http://www.farsnews.com/
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کرد، به وظیفه  ر بخش خدمات کار میبنابراین تالش ما این است که مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که مدتی فقط د: وی افزود

 .اصلی خودش برساند

امیدواریم واگذاری تولید ارقام جدید بذر به شرکت خصوصی آغاز خوبی برای : رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد

 .تولید بذور مناسب اقلیم کشور باشد

درصد از مزارع این  02دهد و حدود  این استان را تشکیل می درصد از کل مزارع 32مزارع مکانیزه استان خراسان در حد : وی افزود

 .تواند مدیریت بهتری در آن واقع شود مالکان است که می  استان در اختیار خرده

 .با همان میزان تولید بذر نیاز به توجه دارد، تکنولوژی و برخورداری از مکانیزاسیون نیز باید مورد توجه قرار گیرد: وی افزود

بذر به عنوان : این مراسم خاکسار مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت جهاد کشاورزی اظهار داشت در ادامه

 .مهمترین نهاده تولید در تولید محصوالت کشاورزی نقش ویژه و حیاتی دارد

د تغییر رویجگردی در زمینه های مختلف ضروری است و بای تولید بذر ذرت در کشور با توجه به بحران آب در استان: وی افزود

 .تولید ارقام زودرس داشته باشیم

 .و اصل اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخل هستیم 22در تولید بذور مناسب نیازمند اجرای اصل : وی افزود

خصوصی  واگذاری تولید محصوالت به بخش: مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت جهاد کشاورزی اظهار داشت

تری برداریم، بنابراین امیدواریم، روزی بخش خصوصی آن چنان توانمند شود که  های مناسب کند، تا در تولید گام به ما کمک می

 .خودشان تولید کننده ارقام زود رس باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022221200 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

  "سنستا"نامه همکاری مؤسسه تحقیقات برنج ایران با  انعقاد تفاهم

منعقد  (Cenesta)پایدار و محیط زیست سنستا   همکاری مؤسسه تحقیقات برنج کشور و مؤسسه توسعه  نامه تفاهم

 . شد

است، منعقد شده  02ماه سال  نامه که در آغازین روزهای اردیبهشت ، این تفاهم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مشارکتی برنج؛ اجرای طرح پایلوت  -نژادی تکاملی  ریزی مشترک در جهت معرفی توسعه و اجرای برنامه به موضوعاتی شامل برنامه

 -های مشارکتی  ی بهینه از امکانات و تجهیزات فنی تخصصی ترویجی و مشارکتی موجود و برگزاری کارگاه نژادی؛ استفاده به

 .گیرد آموزشی را دربر می

های  نامه بین دو مؤسسه برای مدت زمان سه سال منعقد شده است و پس از آن قراردادهای پژوهشی جهت انجام پروژه ین تفاهما

 .تحقیقاتی تنظیم خواهد شد

ای  و رابط منطقه( IUCN)عضو اتحادیه جهانی حفظ طبیعت ( سنستا)الزم به ذکر است مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست 

 .است( UNCCD-RIOD)زدایی سازمان ملل  و معاهده بیابان( GEF)تسهیالت جهانی محیط زیست غیردولتی برای 

محیطی، اقتصادی و اجتماعی اتحادیه جهانی حفظ طبیعت  های زیست ، میزبان کمیسیون سیاست1382این مؤسسه از سال 

(IUCN/CEESP )زیست محیطی و تجارت و محیط زیست های کاری معیشت پایدار، همگردانی منابع طبیعی، امنیت  با زمینه

 ./در ایران است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00002-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 افزایش تولید محصوالت کشاورزی دیم با انتقال یافته های تحقیقاتی 

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در سال گذشته هشت رقم جدید محصوالت کشاورزی پرمحصول دیم برای 

 .ارتقای تولید محصول معرفی کرده است

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، دکتر عبدالعلی غفاری ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور 

اشت در های روغنی برای ک این محصوالت شامل چهار رقم گندم، دو رقم نخود، یک رقم جو و یک رقم دانه: در این خصوص گفت

 .های برتر نسبت به ارقام قبلی بوده است های مختلف بوده که دارای عملکرد و سایر ویژگی اقلیم

دو رقم گندم : وی با اشاره به این که ارقام گندم قابوس و باران، جوی انصار و نخود عادل در سال گذشته رونمایی شد، اظهار کرد

 .شود و یک رقم نخود ویژه مناطق سرد در سال جاری رونمایی میهای روغنی  ویژه مناطق سرد وگرم، یک رقم دانه

استان  17طرح تحقیقاتی را در  020محققان این موسسه در سال گذشته : رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ادامه داد

 .مورد بوده است 282ها بیش از  کشور اجرا کردند که با احتساب مناطق اجرا، تعداد طرح

طرح در  20مورد در بخش غالت،  87های مختلف شامل  های تحقیقاتی اجرا شده در این موسسه در بخش طرح: شدوی یادآور 

 .های روغنی بوده است طرح در بخش دانه 02طرح در بخش مدیریت منابع و  08بخش حبوبات، 

 28چاپ : ن به مزارع دیم است، گفتهای تحقیقاتی و انتقال آ غفاری با اشاره به این که مهمترین هدف این موسسه انجام طرح

های  مقاله در دست چاپ از مهمترین اقدام 02نامه و  مقاله داخلی و دو پایان 13مقاله خارجی،  03مقاله علمی پژوهشی شامل 

 .علمی این موسسه است

ه کشت دیم اختصاص درصد ب 20.8درصد به کشت آبی و  23.0میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور،  10از حدود : وی ادامه داد

 .داشته است

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، عملکرد پایین و ناپایداری تولید را از مهمترین مشکالت زراعت دیم اعالم کرد و 

ید های موجود ایستگاهی تحقیقاتی کشور به کشت دیم، امکان دو برابر کردن تول درصد توانایی 02با فرض قابلیت انتقال تنها : افزود

 .در دیمزارها وجود دارد

های زراعت دیم بوده و اگر تحقیقات علمی به جایگاه خودش ارتقا یابد سهم  عوامل مدیریتی و قهری از دیگر چالش: وی گفت

 .شود مهمی در کاهش فشار بر منابع آبی اراضی می

زا در کشت دیم  جمله عوامل محدودیت دار را از های غیرمجاز در اراضی شیب ورزی غفاری توسعه کشت با مدیریت غلط و خاک

رقم گندم، هفت رقم جو، چهار رقم نخود، سه رقم  17رقم جدید دیم شامل  30پژوهشگران این موسسه تاکنون : اعالم کرد و افزود

 ./اند عدس، سه رقم جدید گلرنگ و دو رقم ماشک علوفه ای به کشاورزان داخلی و کشورهای همجوار معرفی کرده

 :بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائیدبرای 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00302-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 های تحقیقاتی مناطق شور آغاز شد  کشت طرح

 . های شور آزمایش نشوند و برتری خود را نشان ندهند، معرفی نخواهند شد ارقام جدید پنبه تا زمانی که در محیط

با توجه به : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های شور و اثبات  گیرد، ارقام جدید پنبه پس از آزمایش در خاک نبه صورت میشوری خاک در بیشتر مناطقی که کاشت پ

 .شان معرفی خواهند شد برتری

با توجه به معضالت آبی : ماه جاری خبر داد و گفت قربانعلی روشن از معرفی دو رقم جدید مقاوم به شوری و خشکی در اردیبهشت

 .های مؤسسه تحقیقات پنبه کشور است با طول دوره رشد کوتاه از سیاست و خاکی کشور، معرفی ارقام مقاوم به شوری و خشکی

توسط عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مؤسسه ( US patent)المللی  وی با اشاره به نخستین ثبت اختراع بین

بررسی میزان نیروی اصطکاک گیر نیروی اصطکاک بین الیاف یک دستگاه جدید جهت  دستگاه اندازه: تحقیقات پنبه کشور افزود

 .بین الیاف و در نتیجه کاهش تلفات و افزایش کیفیت نخ تولیدی است

: روشن با بیان اینکه اختالف تولیدکننده برتر با متوسط عملکرد همان محصول تا هفت برابر متوسط تولید است، خاطرنشان کرد

کاشت، داشت و )کتاب راهنمای پنبه "پنبه با عنوان  برای پر کردن این خالء علمی نخستین کتاب آموزشی ویژه محصول

 ./منتشر شد "(برداشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00330-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها 
 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 در سازمان تات ( US patent)المللی  نخستین ثبت اختراع بین
مؤسسه تحقیقات پنبه ( های کشاورزی ماشین)شهرام نوروزیه، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی 

موفق به کسب  "Apparatus For detemining the inter Fiber Frictional"کشور با ثبت اختراع 

 .حفظ حقوق مادی و معنوی این اختراع شد المللی و این گواهی بین

با اعالم اینکه اداره ثبت ( ایانا)عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ت که در زمینه های وزارت بازرگانی ایاالت متحده اس از معتبرترین آژانس( US patent)اختراع و نشان تجاری ایاالت متحده 

صدور گواهی ثبات اختراع برای مخترعان، ثبت نشان تجاری برای محصوالت و شناسایی و اعبتار بخشیدن به مالکیت فکری فعالیت 

 .میلیون تومان نیز هزینه صرف شد 11ثبت این اختراع بیش از چهار سال به طول انجامید و : کند، گفت می

سازی این دستگاه باشد،  المللی این اختراع، اگر کسی در هر جای جهان خواستار ساخت و تجاری بینبا ثبت : شهرام نوروزیه افزود

 .باید مجوز آن را از ما بگیرد

تحقیقات برای ساخت این دستگاه به مدت چهار سال در دانشگاه فرانسه صورت گرفت و ماحصل نتایج آن : وی خاطرنشان کرد

 .المللی است کسب این گواهی بین

گیر نیروی اصطکاک بین الیاف یک دستگاه جدید و  ضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور با اشاره به اینکه دستگاه اندازهع

گیری  ویژگی منحصر به فرد آن قابل حمل و نقل بودن، با توجه به ابعاد کوچک دستگاه و امکان اندازه: نوآورانه است، ادامه داد

 .ین الیاف روی فیتیله استسریع و آسان نیروی اصطکاک ب

توان  از دستگاه آزمایشی می: نوروزیه با اعالم اینکه این دستگاه به دو شکل آزمایشگاهی و صنعتی قابل استفاده است، تصریح کرد

ی های ریسندگ عنوان ابزاری در کارخانه ها و مراکز تحقیقاتی فیبر و الیاف و در شکل صنعتی به برای امور تحقیقاتی در مؤسسه

 .جهت بررسی میزان نیروی اصطکاک بین الیاف و در نتیجه کاهش تلفات و افزایش کیفیت نخ تولیدی استفاده کرد

برای افزایش سرعت و : های جدید برای ترویج و توسعه برداشت مکانیزه پنبه خبر داد و اظهار داشت وی از طراحی و ساخت ماشین

 ./داشت مکانیزه برویمهای برداشت، الزم است به سمت بر کاهش هزینه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00338-1.html 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 31/52/57فارس

 هزار تومان شد ۰۱بادام گوجه سبز و چغاله / قیمت میوه و سبزی در تهران 

: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قیمت گوجه سبز و چغاله بادام نسبت به هفته گذشته کاهش داشته، گفت

 .هزار تومان است ۰۱قیمت هر کیلوگرم از این دو محصول در بازار حدود 

قیمت هر کیلوگرم گوجه : گفت خبرگزاری فارسدی وگو با خبرنگار اقتصا حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

هزار  10بادام درشت و گوجه سبز ریز حدود  هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم چغاله 02سبز درشت و چغاله بادام ریز در بازار تهران 

 .تومان است

شود و از هفته گذشته کاهش قیمت قابل توجهی  ساوه، گرمسار، قم و شیراز تأمین میگوجه سبز و چغاله بادام تهران از : وی افزود

 .داشته است

این دو محصول  3هزار تومان و درجه  2هر کیلوگرم پرتقال و سیب درجه یک حدود : رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .هزار تومان است 0نزدیک به 

قیمت هر : آید، گفت ای است که از اهواز و جیرفت به تهران می دو میوه( خربزه گرد و ریز) مهاجران با بیان اینکه طالبی و ملون

 .هزار تومان است 3تا  222کیلوگرم این دو میوه برحسب کیفیت در بازار بین هزار و 

دارد، از جیرفت و کهنوج و تومان در بازار  022هندوانه هم که قیمتی بین هزار تا هزار و : رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .آید چابهار به تهران می

زمینی نو  تومان و قیمت هر کیلوگرم سیب 022زمینی کهنه در بازار حدود  قیمت هر کیلوگرم سیب: مهاجران بیان داشت

 .تومان است 822بندرعباس حدود 

تومان در بازار عرضه  822تا  022با قیمتی حدود تومان تا هزار تومان و پیاز زرد  822پیاز سفید با قیمتی حدود : وی بیان داشت

 .شود می

هزار  0های بوشهر و بندرعباس در بازار تهران هر کیلوگرم  همچنین خیار یزدی گلخانه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد

 .هزار تومان است( کهنه)تومان و هر کیلوگرم خیار جیرفت 

 .شود  ان در بازار عرضه میتوم 1022گوجه فرنگی هم با قیمتی حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020221012 
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 تولیدات باغی

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 شود  ها جبران می ماندگی در تغذیه باغ عقب

 . ها در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه نبوده و بیشتر محصوالت زراعی مدنظر بوده است تاکنون تغذیه باغ

ها و کنترل کیفی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  رئیس گروه تغذیه باغ

ها در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه نبوده و بیشتر محصوالت زراعی مدندظر بوده  اغبا اشاره به اینکه تاکنون تغذیه ب( ایانا)ایران 

ها عقب هستیم و  اند، اما در تغذیه باغ هایی را انجام داده و نتایج خوبی را گرفته هرچند محققان در این باره فعالیت: است، گفت

 .یممند کن آمده بهره دست ها را از اطالعات به نتوانستیم همه باغ

صورت مدون درآید تا تمامی کشاورزان از آن  آمده به دست در معاونت باغبانی تصمیم بر این شد که دانش به: احمد اصغرزاده افزود

 .مند شوند بهره

 .تواند میزان محصول تولیدشده را تا دو برابر افزایش دهد ترین روشی است که با سرعت باال می تغذیه، ارزان: وی خاطرنشان کرد

درصد محصوالت،  22سازی تغذیه گیاهی و افزایش  با متعادل: های ضررده در کشور ادامه داد غرزاده با اشاره به افزایش تعداد باغاص

ها و مدیریت بهتر و در نتیجه افزایش کیفیت محصوالت  ها را به سوددهی رساند که این سودآوری باعث توسعه باغ توان باغ می

 .شود می

برای رفع نواقص نتایج : توان به سرعت کیفیت را افزایش داد، تصریح کرد خوشبختانه در محصوالت باغبانی می وی با عنوان اینکه

شود و تیمارها در شرایط  صورت پایلوت اجرا می هایی که تمامی محققان روی آن اتفاق نظر دارند، به آمده، دستورالعمل دست به

 .یابند های بعد بهبود می ها برای سال ل شده و دستورالعملهای مشخص اعما شده روی تعدادی از سایت کنترل

ها با  کشاورزان با مراجعه به این سایت: ها و کنترل کیفی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد رئیس گروه تغذیه باغ

 .کنند و چندین برابر سوددهی خواهند داشت یک هزینه کم الگوبرداری می

این پروتکلی است : شود، تأکید کرد ای به کشاورزان ارائه می های ارتقاءیافته های آینده دستورالعمل اینکه در سالاصغرزاده با اعالم 

 .مندیم شود و ما نیز از آن بهره که در همه دنیا اعمال می

سال و در برخی تا پایان سال  ها را در بیشتر محصوالت تا آخر نتایج فعالیت: وی از شروع کار تا دو ماه آینده خبر داد و اظهار داشت

 .مدت تغییرات چشمگیری در آمارهای تولیدی باغبانی خواهیم داشت بعد مشاهده خواهیم کرد و در طوالنی

اند و با نهایی شدن  عضو هیئت علمی تشکیل شده 12ها هرکدام با پنج تا  ها و کمیته تمامی کارگروه: اصغرزاده همچنین گفت

 .شوند استفاده می ها ها در باغ دستورالعمل

باغبانی کشور : وی در پایان با اشاره به اعتراضات برخی مدیران باغبانی استان درباره دیر اقدام شدن برای شروع اجرای طرح افزود

 ./سال گذشته را بدون برنامه پیش رفته است و دو ماه تأخیر منجر به اتفاق خاصی نخواهد شد 22در این زمینه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00001-1.html 
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 تولیدات باغی

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 های برنامه جامع تغذیه گیاه در محصوالت باغی؛ در دست انتظار  دستورالعمل

تغذیه گیاهی به معنای مصرف بهینه کود در زمان مناسب و با میزان مناسب است که در همین راستا در طرح ایجاد 

 . شود های الگویی از طیف گسترده کودهای زیستی، شیمیایی و آلی استفاده می سایت

برنامه جامع "با اشاره به تدوین ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها  هایی مبنی بر نوشتن دستورالعمل در اواخر سال گذشته تصمیم: گفت "حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در محصوالت باغی کشور

 .شوند اده میها تدوین و برای انتشار و اجرا آم ای نزدیک دستورالعمل های مختلفی تشکیل گردید که در آینده گرفته شد و کارگروه

های ترویجی از آنها  صورت کامالً جامع تدوین شده که جداول مشخص عملیاتی و بولتن ها به دستورالعمل: کاظم خاوازی افزود

 .گیرد برداران قرار می شود و در اختیار بهره استخراج می

ها بر اساس مشکالت و سطح زیر کشت گیاه  تانشود و اس صورت پایلوت اجرا می وی با اشاره به اینکه بخشی از کار در نظر گرفته به

ایم و هدف اجرای آخرین دستاوردها  ها با معاونت باغبانی به تفاهم رسیده در تعداد پایلوت: شوند، افزود مورد نظر انتخاب می

شدن موضوع، به تدریج ها را ببینند و با همگانی  صورت عملی توصیه برداران و باغداران است تا به صورت پایلوت، استفاده بهره به

 .شروع به انتقال دستاوردها و گسترش آن کنند

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اعالم اینکه تغذیه گیاهی به معنای مصرف بهینه کود در زمان مناسب و با میزان مناسب 

 .ودش در همین راستا از طیف گسترده کودهای زیستی، شیمیایی و آلی استفاده می: ادامه داد است،

صورت مشهود در سطح  ها در حال تدوین هستند و پس از اجرایی شدن نتایج را به در حال حاضر دستورالعمل: خاوازی تصریح کرد

 .باغبانی کشور خواهیم دید

 وی با اعالم اینکه در شروع عملیات نگرانی تأمین بودجه نداریم و بودجه الزم از اعتبارات مؤسسه تحقیقات خاک و آب و معاونت

هایی که قطب محصول مورد  های الگویی تغذیه گیاهی تنها در استان در ابتدای کار، طرح سایت: شود، یادآور شد باغبانی تأمین می

خود ترویج  ریزی و عملیاتی شدن طرح، خودبه شود، اما با برنامه سازی تغذیه گیاهی دارند، اجرا می نظر هستند یا نیاز به متعادل

 .خواهد شد

های  ، مؤسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرای طرح سایتگفتنی است

فرنگی  سیب، انگور آبی و دیم، توت الگویی تغذیه گیاهی در محصوالت مرکبات، خرما، انجیر ارگانیک، زیتون آبی و دیم، پسته،

 ./ای است ی و خیار گلخانها فرنگی گلخانه ای، کیوی، گوجه فضای باز و گلخانه
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 تولیدات باغی

 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

 پرورش آووکادو در مزارع فارس و خوزستان کلید خورد 

 99های خوزستان و فارس، مزارع پرورش آووکادو طی  ویژه استان آووکادو در مناطق جنوبی کشور بهبا توزیع و پرورش 

 .سال آینده به تولید انبوه خواهد رسید

تولید آووکادو که با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)یک تولیدکننده آووکادو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سال گذشته آغاز شده ، اکنون وارد مرحله تولید انبوه شده و با توزیع نهال و بذر به  12آن از کشور فرانسه و آمریکا از  واردات بذر

 .مناطق جنوبی ایران نیز رسیده است

آن تالش های خوزستان و فارس برای تأمین نهال به مازندران آمده و با خریداری  متقاضیانی از استان: فر افزود اهلل ایزدی قدرت

 .کردند تا مزارع تولید آووکادو در جنوب ایران که دارای آب و هوای گرمسیری است و شرایط مناسبی برای تولید دارد، فراهم کنند

سال به تولید  12برد و در  دهی این درخت بین دو تا پنج سال زمان می از آنجا که از مرحله کاشت تا محصول: وی خاطرنشان کرد

گذرد، باید انتظار تولید انبوه آووکادو در  سال آینده که از کاشت درختان آووکادو می 12رسد طی  نظر می سد، بهر انبوه میوه می

 .کشور را داشت

های شمالی کشور، در  جز استان رسد به نظر می هزار نهال طی چند سال اخیر تکثیر و توزیع شده که به 02تا  12: فر ادامه داد ایزدی

 .تواند به تولید انبوه برسدمناطق جنوبی نیز ب

میوه تولید کند و از آنجا که دارای  222تواند پس از دو تا سه سال، حداقل  این نوع آووکادو بعد از کشت نهال می: وی تصریح کرد

سازی و کمبودهای سدیم و پتاسیم و تعادل شیمیایی بدن بسیار مفید ارزیابی شده و توسط  امالح آهن و مس است برای بومی

 .گیرد زشکان مورد استفاده قرار میپ

دارد، لذا برای افراد دیابتی مفید  آووکادو به دلیل نداشتن نشاسته، قند خون را در طول روز متعادل نگه می: فر یادآور شد ایزدی

 .است

شمار  ای به ی غنیآووکادو یک ماده غذایی کامل دارای چربی و کالری باال است و برای ورزشکاران و کودکان غذا: وی تأکید کرد

 .شود کار گرفته می ها بوده و عالوه بر حوزه پزشکی و درمان، برای مصارف زیباسازی پوست نیز به رود که سرشار از انواع ویتامین می

 هزار تومان هم رسید 999هر آووکادو، به 

چار سرمازدگی شده و حجم میوه سرمای آذرماه سال گذشته باعث شد گل این درخت د: این تولیدکننده آووکادو اظهار داشت

 .ای وارد نشد آووکادو کاهش پیدا کند، هرچند به نهال صدمه

کاهش تولید میوه و افزایش اطالعات پزشکان برای مصارف دارویی باعث رونق گرفتن بازار آووکادو شد، : فر همچنین گفت ایزدی

 .ل گذشته افزایش یافتهزار تومان نیز در سا 122طوری که قیمت این میوه تا هر دانه  به

رسد، اما در بازار  هزار تومان در مزرعه به فروش می در شرایط عادی این میوه هر کیلوگرم هفت تا هشت: وی در ادامه افزود

 ./گیرد کنندگان قرار می شهرها نظیر تهران، اصفهان و تبریز با قیمت بیشتری در اختیار مصرف کالن
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 تولیدات باغی

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 های شمیرانات  کشورهای عربی، مشتری پرو پاقرص گیالس

های کشور است  ترین تولیدکننده گیالس های گیالس، مرغوب باغهکتار  3۰9شمیرانات با داشتن بیش از چهارهزار و 

 .کند بندی به کشورهای عربی صادر می درصد محصول خود را پس از سورتینگ و بسته ۶9که بیش از 

بیش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو انجمن خبرگان کشاورزی شمیرانات امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن گیالس از آن برداشت  822هزار و  21های گیالس در منطقه شمیرانات وجود دارد که حدود  هکتار باغ 302از چهارهزار و 

 .شود می

های شمیرانات از نوع دیررس و با کیفیت باال هستند، فصل برداشت از اوایل تیرماه آغاز  از آنجا که گیالس: حسین لطیف افزود

 .ردادماه ادامه داردشود و تا اواخر م می

تاکنون گزارشی از سرمازدگی در مناطق مختلف شمیرانات گزارش نشده است و با توجه به گلدهی درختان از : وی خاطرنشان کرد

 .رسد سال پرباری برای گیالس پیش رو باشد نظر می بینی حجم تولید را کرد، اما به توان پیش سه هفته آینده می

 شود رهای عربی میهایی که روانه کشو گیالس

بندی  درصد آن پس از سورتینگ و بسته 02کند که بیش از  های کشور را تولید می ترین گیالس شمیرانات مرغوب: لطیف ادامه داد

 .شود ویژه کشورهای عربی می مناسب وارد بازارهای صادراتی به

درصد در زمان برداشت  02ما از آنجا که عوارض بیش از های ایرانی است، ا هرچند اتحادیه اروپا نیز پذیرای گیالس: وی تصریح کرد

گیالس در کشورهای این اتحادیه اعمال می شود، عمالً امکان صادرات محصول به این کشورها محدود شده است، چرا که زمان 

باغداران خود با وضع منظور حمایت از  های گیالس در ایران و این اتحادیه، مشابهت همزمانی دارد و اتحادیه اروپا به رسیدن گل

 .تعرفه سنگین، امکان صادرات را محدود کرده است

 شود مالکی در شمیرانات تجمیع می خرده

باغداران بزرگ و مالکین شمیرانات در تعاونی تصمیم گرفتند با خریداری : مدیره تعاونی باغداران شمیرانات یادآور شد رئیس هیئت

 .رغیب در کشور تالش کنند ی صادرات و ارزآوری این محصول بیپا برا های گیالس از کشاورزان خرده باغ

گذاری چندانی در  های محدودی هستند، امکان توسعه و سرمایه مالکی که دارای باغ از آنجا که کشاورزان خرده: لطیف تأکید کرد

های فعال در  صادراتی است، تشکل های منظور فعالیت های بزرگ به گذاری شدت مستعد سرمایه های خود ندارند و این اراضی به باغ

 .مالکی اقدام کنند نسبت به تجمیع اراضی خرده 02این حوزه بنا دارند در سال 

 تولید کمپوست با میوه

بار  های میوه در مراکز تره سال گذشته با تهیه کمپوست از باقیمانده 02طی : این تولیدکننده کودهای آلی و زیستی اظهار داشت

 .ام های گیالس کرده سازی خاک باغ غنیاقدام به 

کند،  نیاز می تأمین این کود آلی و زیستی که نتیجه مناسبی داشته و کشاورز را از استفاده کودهای شیمیایی بی: وی همچنین گفت

 .ی استهای کشور قابل ارزیاب باعث تولید گیالس ارگانیک شده است که به لحاظ کیفی و باقیمانده سموم در همه آزمایشگاه

 ./شوند مرور وارد بازارهای تهران می شود که به در شمیرانات عالوه بر گیالس، سیب، گردو و آلبالو تولید می: لطیف در پایان افزود
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 تولیدات باغی

 آیانا- 1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 های دماوند با نام ترکیه به اتحادیه اروپا  صادرات سیب

کند که حجم قابل توجهی از آن قابلیت صادراتی داشته و  هزار تن انواع سیب تولید می 399دماوند ساالنه بیش از 

 .شود ای ترانزیت و از آن کشور به اتحادیه اروپا صادر می توسط تجار ترکیه

هزار  102بیش از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اتحادیه باغداران کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار تن انواع سیب در آن  322هکتار از اراضی کشاورزی دماوند به تولید سیب اختصاص پیدا کرده است که ساالنه بیش از  222و 

 .درصد محصول تولیدشده قابلیت صادراتی دارد 02علت کیفیت باال، طعم و مزه کیفی بیش از  هشود که ب تولید می

، "قرمز فرانسه"، "دورنگ فرانسه"، "عروس"، "ملکه کلدون"های  سیب تولیدشده در شهرستان دماوند به نام: مجتبی شادلو افزود

روز روی درخت باقی  122شروع به گلدهی کرده و پس از آنکه ماه  از فروردین "فوجی"و  "جوانگلد"، "برابرن"، "اسمیت گران"

 .شود ماه برداشت می ماند، از اوایل مهرماه تا نیمه آبان

المللی رتبه چهارم تولید میوه را دارا است، اما دماوند به  شده در مجامع بین هرچند ایران بر اساس آمار ارائه: وی خاطرنشان کرد

 .المللی دارد کند و جایگاه بین ترین سیب ایران را تولید می ، مرغوبلحاظ کیفیت محصوالت تولیدشده

در شرایطی که حجم تولید میوه در دماوند و کیفیت آن متناسب با استانداردهای : مدیرعامل تعاونی باغداران دماوند ادامه داد

کالت سیاسی و روابط تجاری، عمالً تجار علت نبود سیستمی برای صادرات، مش جهانی است، امکان صادرات آن وجود دارد، اما به

ای به بازار میوه ایران هجوم آورده و محصوالت تولیدی باکیفیت کشور را با کانتینر از ایران خارج کرده و به نام خود در ترکیه  ترکیه

 .کنند المللی توزیع می یا بازارهای بین

های باالی کارگر، حمل و نقل، نبود  و و از سوی دیگر هزینهخالء مدیریت صادرات در حوزه میوه از یک س: شادلو تصریح کرد

های اخیر با برند ایرانی مورد توجه قرار  آوری محصول باعث شده صادرات میوه از ایرانه طی سال سردخانه و همچنین شرایط جمع

 .نگیرد

ای قرار دارد،  ب و هوای کوهستانی و مدیرترانهاز آنجا که کشور ترکیه در شمال غربی ایران قرار داشته و عمدتآً در آ: وی یادآور شد

 .محصوالت جالیزی، انواع میوه و سبزی و صیفی در محیط باز امکان تولید در این کشور ندارند

کنند به لحاظ طعم و مزه قابل رقابت با  ها رویش پیدا می های تولیدی ترکیه که عمدتاً در گلخانه میوه و سبزی: شادلو تأکید کرد

 ./اند های میوه هجوم آورده های ایران نیستند، لذا تجار ترک به اراضی کشاورزی و باغ ها و بوستان بزی تولیدشده در باغمیوه و س
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 تولیدات باغی

 آیانا-  1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 ای استان یزد به کشورهای روسیه و عراق  صادرات محصوالت گلخانه 

ای استان یزد در حال حاضر به  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از صادرات عمده محصوالت گلخانه 

 . کشورهای روسیه و عراق خبر داد

استان یزد با : پور گفت   به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی یزد، سیدجمال سجادی( ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

ای که غالبا خیار سبز است، سهم بسزایی در   هزار تن محصوالت گلخانه 302هکتار گلخانه و تولید ساالنه  1022سطح زیر کشت 

 .رفع نیاز بازارهای داخلی و خارجی دارد

ای استان در  محصوالت گلخانه: ای در استان یزد تولید شد، گفت هزار تن محصوالت گلخانه 302که در سال گذشته  وی با بیان این

 .ترین بخش صادرات محصوالت استان به کشور روسیه است  شود که عمده حال حاضر به کشورهای روسیه و عراق صادر می

زش پول روسیه بر واردات این کشور تاثیر داشته است به طوری که رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد با بیان این که کاهش ار

با این حال تاخیر در انتقال وجه : صادرکنندگان خیارسبز برای بازگشت پول محصول خود در مقطعی دچار مشکل شدند، گفت

 .این تاخیر همچنان وجود داردها  های قبل کمتر شده است، اما به دلیل تحریم  ای نسبت به سال  ناشی از صادرات محصوالت گلخانه

بازار عراق ظرفیت خوبی برای : ای استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت  وی وضعیت بازار عراق را برای خرید محصوالت گلخانه

مورد ای   ای استان یزد دارد و با برقراری ثبات در این کشور به عنوان یکی از بازارهای محصوالت گلخانه  صادرات محصوالت گلخانه

 .توجه قرار خواهد گرفت

محصولی بودن، ناشی از تقاضای بازار است چرا که در  تک: ای استان گفت   محصولی بودن محصوالت گلخانه پور درباره تک سجادی

 .ها اقدام شد اما بازار مناسبی به دست نیاورد مقطعی به کاشت سایر محصوالت در گلخانه

تقاضای بازار، تنوع کشت را رقم خواهد زد و در : ای در استان جا افتاده است، ادامه داد   بز گلخانهوی با تاکید بر این که بازار خیار س

 .حال حاضر تنها بازار محصول خیارسبز تضمین شده است

ها با توجه به بازار صادرات مناسب آن، توجیه  کشت محصول خیارسبز در گلخانه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت

 ./طلبد  تصادی دارد اما کشت سایر محصوالت برای رسیدن به این جایگاه زمان و انرژی زیادی را میاق
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 تولیدات باغی

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  7دوشنبه 

 !فروش میوه با چند درصد سود؟

درصد سودی است  32بیشتر از سقف ( فروشی عمده)بار  و تره های سطح شهر نسبت به میدان میوه قیمت بسیاری از اقالم میوه و تربار در مغازه

 .رسد درصد هم می 22که برای آنها تعیین شده است و این تفاوت قیمت در برخی اقالم به بیش از 

های سطح شهر طبق اعالم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران باید  بار درمغازه خبرنگار ایسنا، قیمت هر کیلوگرم میوه و ترهبه گزارش 

های سطح شهر بیانگر این  های میدانی خبرنگار ایسنا از مغازه بار عرضه شود، اما بررسی درصد نسبت به قیمت میدان میوه و تره 32تا  32نهایتا 

شود با  تومان عرضه می 3222هر کیلوگرم پرتقال که در میادین اصلی میوه .درصد است 32تفاوت قیمت در بیشتر اقالم بیش از  است این

 7222تا  2222های سطح شهر بین  ها فروخته شود، اما به طور متوسط در مغازه تومان در مغازه 2722درصد افزایش باید حدود  32محاسبه 

تومان فروخته شود، اما  2222ها  تومان است و باید در مغازه 2222بار حدود  سیب در میادین اصلی میوه و تره همچنین قیمت.تومان است

آید، قیمت هر کیلوگرم  اما این تفاوت قیمت در توت فرنگی بیشتر به چشم می.شود ها دیده می هزار تومان در مغازه 0222سیب با قیمت حدود 

تومان فروخته  0722شود در حالی که باید  هزار تومان عرضه می 10ها حدود  تومان است، اما در مغازه 2222بار  توت فرنگی در میدان تره

تومانی آن در  0222های سطح شهر قیمت دارد، در حالی که با توجه به نرخ  تومان در مغازه 3222همچنین خیار درجه یک کیلویی .شود

طالبی و ملون هم باید تا سقف .ها عرضه شود تومان در مغازه 0722باید حداکثر با قیمت درصدی  32میدان میوه و تره بار و احتساب سود 

و   تومان در میدان میوه 822و پیاز کیلویی  1222سیب زمینی کیلویی .تومان است 3222تومان در مغازها عرضه شود اما قیمت آن  0722

 1222ها قیمت هر کیلوگرم پیاز و سیب زمینی  روخته شوند، اما در بسیاری از مغازهتومان  1022و  1322ها  بار نیز باید به ترتیب در مغازه تره

درصد تعیین شده است و همان  32تا  32های سطح شهر بیشتر از  بار در مغازه بر این اساس سود فروش بیشتر اقالم میوه و تره.تومان است

 .رسد درصد هم می 22بار در برخی اقالم تا بیش از  ن میوه و ترهها و میدا دهد تفاوت قیمت در مغازه ها نشان می طور که بررسی

انواع میوه و 

 تربار

ها  قیمت در مغازه

 (تومان)

بار  قیمت در میدان میوه و تره

 (تومان)

فروشی  ها و عمده تفاوت قیمت در مغازه

 (تومان)

 0222 3222 7222 پرتقال

 1222 2222 0222 سیب

 322 2722 2222 موز

 1222 0222 3222 خیار

 7222 2222 هزار 10 توت فرنگی

 8222 هزار 10 هزار 02 گوجه سبز

 1222 0222 3222 طالبی

 1222 0222 3222 ملون

 1822 1022 3222 گوجه فرنگی

 222 1222 1222 سیب زمینی

 722 822 1222 پیاز

  .های درج شده در جدول بر اساس تومان است قیمت

http://www.isna.ir/fa/news/02202723023 

http://www.isna.ir/fa/news/94020703903
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 تولیدات دام و طیور 

 - 31/52/51فارس

 مرغ هزار تن مرغ و تخم 939صادرات 

است و مرغ  ایران جزو چند کشور مطرح دنیا در تولید مناسب مرغ و تخم: معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .مرغ را صادر کنیم هزار تن تخم ۶9هزارتن مرغ و بیش از  59توانستیم پس از تأمین نیاز مصرف داخل در سال گذشته 

قریب : از سیرجان، حسن رکنی صبح امروز در حاشیه سفر به سیرجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار تن شیر تولیدی دامداران استان کرمان تحویل کارخانجات شده است، اما یارانه شیر خود را دریافت نکردند 02به 

ند و از سه ماهه سال گذشته این یارانه را دریافت نکردند به دامدارانی که شیر خود را تحویل کارخانجات داد: وی خاطرنشان کرد

 .سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان مراجعه تا یارانه آنان پرداخت شود

کشور ما یکی از کشورهای تولید کننده مواد لبنی با کیفیت و متنوع در جهان : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود

گذشته بیش از یک میلیون تن صادرات مواد لبنی را به کشورهای مختلف به ویژه حوزه خلیج فارس  شود که در سال محسوب می

 .داشتیم

درصدی را داشت و امسال هم این کیفیت و تنوع مشتریان و  22افزایش  00این مقدار صادرات نسبت به سال : رکنی بیان داشت

 .ها تولیدات و صادرات را افزایش دهیم انیم با تجهیز بیشتر زیرساختمتقاضیان زیادی را برای صادرات داریم و امیدواریم بتو

مرغ هستیم و  ما جزو چند کشور مطرح دنیا در تولید مناسب مرغ و تخم: مرغ گفت وی با اشاره به تولیدات گوشت مرغ و تخم

 .مرغ را صادر کنیم ن تخمهزار ت 02هزار تن مرغ و بیش از  72توانستیم پس از تأمین نیاز مصرف داخل در سال گذشته 

این رکورد میزان صادرات در یک دهه گذشته بود و امسال هم برای صادرات : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ایم ریزی کرده المللی داریم، برنامه یک صد هزار تن گوشت مرغ که جایگاه خوبی در بازار بین

سیرجان در : های توانمند در تولید گوشت مرغ و طیور عنوان کرد و ادامه داد ز شهرستاناین مسئول، شهرستان سیرجان را یکی ا

کنار بخش کشاورزی تولید پسته از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از سه شهرستانی است که در استان کرمان دارای تولید 

 .خوب مواد پروتئینی است

ام در منطقه ویژه سیرجان را یک طرح بزرگ و خوب در کشور عنوان و تاکید وی در پایان کارخانه تولید دارو و مکمل غذایی د

 .های غذایی و داروهای تولیدی این کارخانه امکان صادرات به خارج از کشور را پیدا کرده است مکمل: کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022222318 
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 تولیدات دام و طیور

 - 31/52/52فارس

 معرفی مراکز معدود عرضه گوشت حرام به مراجع قضایی
شود و ورود آن از مجاری قانونی ممکن  رئیس سازمان دامپزشکی با بیان این که گوشت حرام از طریق قاچاق وارد می

موارد مشاهده شده آن قدر محدود بوده که مردم نباید نگران باشند و این موارد به مراجع قضایی : گفت نیست،

 .معرفی شدند

در واکنش به خبری درباره عرضه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت

در هر کشوری ممکن است، : های دامی، گفت های عرضه فرآورده های حرام گوشت در برخی مکان های محصوالت دام ردهفرآو

 .شود ای و بیشتر باعث ایجاد جو نامناسب می انحرافاتی صورت گیرد، ولی در مورد کشورمان این اطالعات بسیار حاشیه

های دامی فقط  انجام شده از مراکز تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فرآورده هزار بازدید 007میلیون و  0سال گذشته از : وی افزود

 . های حرام گوشت گزارش و این موارد به مقامات قضایی معرفی شد های دام مورد تخلف در مورد عرضه گوشت و فرآورده 0

های خام  بندی و عرضه فرآورده یع، بستههزار بازدید از مراکز تولید، توز 177هم  02نوروز : رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 .دامی انجام شده است

پذیر است و  ها کامال امکان های سازمان دامپزشکی مجهز به تجهیزاتی است که تشخیص بافت انواع دام در آن آزمایشگاه: وی افزود

 .شود در صورت که گوشت دامی غیر از گوشت دام حالل عرضه شود، به سرعت برخورد می

موارد مشاهده : شود و ورود آن به کشور از مجاری قانونی ممکن نیست، گفت بیان اینکه گوشت حرام از طریق قاچاق وارد میوی با 

 .شده آن قدر محدود بوده که مردم نباید از این موضوع نگرانی داشته باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022132222101 
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 تولیدات دام و طیور

 - 31/52/57فارس

 کنند هزار تومان ضرر تولید می ۰مرغداران تخم مرغ را با کیلویی 
هزار  ۰مرغداران تخم مرغ را با کیلویی : گذار گفت دبیر کانون سراسری انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم

 .کنند تومان ضرر تولید می

وگو با خبرنگار اقتصادی  گذار کشور در گفت سید فرزاد طالکش دبیر کانون سراسری انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم

اکنون هر کیلوگرم آن درب  همتومان است، در حالی که  2122مرغ  قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم: ، گفتخبرگزاری فارس

 .شود تومان خریداری می 0022داری با قیمت  مرغ

 کنندگان تخم مرغ هزار تومانی تولید ۰ضرر * 

تومان کاهش به  1122اکنون با  تومان بود که هم 3322هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود  03در اسفندماه : وی افزود

 .تومان رسیده است 0022

روز سال حتی یک روز هم قیمت فروش تخم مرغ به قیمت تمام شده آن نرسید و  302از  03در سال : داشتطالکش بیان 

 .شود هزار تومان زیر قیمت تمام شده خریداری می 0اکنون هر کیلوی آن حدود  هم

س چرا به این کار ادامه برند، پ مرغ سود نمی کنندگان تخم گویند، اگر تولید وی با بیان اینکه برخی مسئولین وزارت جهاد می

ای جز ادامه راه ندارد، چرا که در صورت تعطیلی واحد تولیدی بالفاصله بانک به ازای بدهی واحد  دار چاره مرغ: دهند، گفت می

 .کند داری و اموالشان را ضبط می مرغ

ت تمایل به فروش واحد حتی در صور: گذار کشور تصریح کرد کانون سراسری انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم دبیر

 .مرغ فعالیت اقتصادی نیست، تا کسی سرمایه خود را وارد آن کند مرغداری، خریداری برای آن وجود ندارد، زیرا تولید تخم

ریزی باید دو سال در صحنه تولید باقی بمانند و کلیه نیاز طیور خود را تأمین  مرغ در هر بار جوجه کنندگان تخم تولید: وی افزود

 .کنند

قطعا واحدهای کوچک قادر : کنید، بیان داشت طالکش در پاسخ به این سؤال که با این روند آینده این صنعت را چگونه ارزیابی می

 .افتد  شوند و با کاهش تولید مطمئنا امنیت غذایی کشور به خطر می به ادامه نیستند و از چرخه تولید حذف می

در این : های انباشته شده، گفت داری مرغ پیر به علت ممنوعیت تولید خمیر مرغ در مرغ اکنون تعداد زیادی وی با بیان اینکه هم

هایش  خانه های چرب را خریداری و در سرد های پیر یا همان مرغ شرایط باید شرکت پشتیبانی امور دام به صورت قطعی مرغ

 .نگهداری کند

: با بیان اینکه تولید جوجه باید با حساسیت انجام شود، گفت گذار دبیرکانون سراسری انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم

های مرغ مادر متخلف به شدت برخورد کند، زیرا به ازای تولید یک جوجه که هزار تومان سود  وزارت جهاد کشاورزی باید با شرکت

 .شود هزار تومان به کشور خسارت وارد می 12دارد 

ریخ از موارد مورد تقاضای ماست که علیرغم انتظار یک ساله صنف برای آن، این امر مرغ و تا درج قیمت تخم: طالکش تصریح کرد

 .کنندگان است کنندگان و مصرف از سوی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی محقق نشده، در حالی که این موضوع به نفع تولید

های تولیدی خمیر مرغ و  روانه شرکت های پیر به صورت غیرمجاز کشتار و شود مرغ وی در پاسخ به این سؤال که گفته می

 .اگر چنین اتفاقی صورت گیرد در حد گسترده نیست و بسیار کم است: شود، گفت های گوشتی می فرآورده

 .ها به دلیل ممنوعیت تولید خمیر مرغ وجود دارد ماه در مرغداری 18میلیون قطعه مرغ بیش از  8حدود : طالکش تصریح کرد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های پیر اظهار  ای تخم مرغ تولیدی مرغ گذار در مورد ارزش تغذیه من صنفی پرورش دهندگان مرغ تخمدبیر کانون سراسری انج

 .تر است های جوان کمی پایین ها نسبت به مرغ های تولیدی این مرغ مرغ تخم  ای ارزش تغذیه: داشت

و شکننده هستند و اغلب در مصارف صنعتی  ماه دارای پوستی نازک 18های با سن بیش از  های تولیدی از مرغ مرغ تخم: وی افزود

 .شود و مصرف عمومی ندارد به کارگیری می

های پیر از گردانه  راهکار انجمن برای خروج مرغ: گذار بیان داشت دبیرکانون سراسری انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم

واستیم، تا هزینه تولید را به صورت امانی در اختیار ما تولید استفاده از گوشت آنها در کنسرو خوراکی مرغ بوده و از وزارت جهاد خ

 .قرار دهد که مورد استقبال واقع نشد

 صادرات تخم مرغ به روسیه صرفه اقتصادی ندارد* 

: مرغ به روسیه باالست، گفت طالکش در مورد صادرات تخم مرغ به روسیه با اشاره به اینکه هزینه حمل دریایی و زمینی تخم

مرغ تولیدی کشورمان از نظر کیفیت مورد استقبال روسیه قرار گرفته است، اما صادرات این محصول به  مرغ و تخم علیرغم اینکه

 .روسیه از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020221218 
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 تولیدات دام و طیور   
 - 31/52/56فارس

 درصدی صادرات پوست گوسفند دلیل افزایش قیمت گوشت 9۱تعرفه 

درصدی بر روی صادرات پوست  9۱رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز را وضع تعرفه 

 .گوسفند عنوان کرد

گوشت گوسفندی از دو : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

قیمت هیچ گونه افزایش قیمتی نداشت، اما از آن تاریخ به بعد به تدریج این محصول شاهد افزایش  03سال پیش تا آذر ماه سال 

 .بوده است

در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت : وی با اشاره به افزایش قیمت سه هزار تومانی در هر کیلوگرم گوشت در چند ماه اخیر، افزود

هزار و  31داران عرضه و هر کیلوگرم گوشت شقه بدون دنبه گوسفندی با قیمت  هزار تومان به مغازه 08گوسفندی با قیمت حدود 

 .شود تری عرضه میتومان به مش 222

یکی از علل : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه بازار خرید گوشت قرمز به دلیل گرانی چندان رونق ندارد، بیان داشت

 .افزایش قیمت گوشت گوسفند، کاهش شدید قیمت پوست آن است

درصدی  12رفت، اما با کاهش  مان به فروش میهزار تو 32با قیمتی حدود  03هر جلد پوست گوسفند تا اواخر سال : ملکی افزود

 .شود هزار تومان خریداری می 8قیمت آن هم اکنون با قیمتی حدود 

معموال پوست : درصدی برای صادرات این محصول موجب کاهش شدید قیمت آن شده است، گفت 12وی با بیان اینکه تعرفه 

 .شود گوسفند به کشورهای ایتالیا و ترکیه صادر می

تمام شده قیمت   شود و برای جبران هزینه ها بر روی گوشت محاسبه می بنابراین با کاهش قیمت پوست گوسفند، هزینه: زودوی اف

 .گوشت قرمز افزایش یافته است

 0های جانبی از جمله کشتار از سه هزار تومان از سال گذشته به حدود  افزایش هزینه: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان داشت

 .تومان در سال جاری یکی دیگر از عوامل ازایش قیمت گوشت گوسفندی استهزار 

سازمان دامپزشکی قرار بود، از روز گذشته طرح پیش سرد کردن گوشت گوسفند را عملیاتی کند که این : ملکی تصریح کرد

 .موضوع با مخالفت اتحادیه مدتی حدود دو ماه به تعویق انداخته شد

سرد کردن الشه گوسفند حدود نیم الی یک کیلوگرم از وزن الشه   بر اثر پیش: دی بیان داشترئیس اتحادیه گوشت گوسفن

 .شود، بنابراین با این اتفاق قطعا کمی گوشت گوسفند نیز افزایش قیمت خواهد یافت گوسفند در اثر سرما کاسته می

شود،  دم استقبال مردم از خرید محصول میعالوه بر این اجرای طرح پیش سرد کردن گوشت گوسفندی باعث ع: وی بیان داشت

 چراکه تمایل مردم در مصرف محصوالت گوشتی بیشتر به سمت گوشت گرم است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222303 
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 تولیدات دام و طیور

 - 31/52/50فارس

 993ارزش اقتصادی دام، طیور و آبزیان /برابر برزیل، جمعیت دامی یک دوم آن کشور ۶دانشکده دامپزشکی ایران 
 هزار میلیارد تومان است

 .میلیون راس گاو یک ششم ایران دانشکده دامپزشکی دارد ۰99رئیس سازمان دامپزشکی کشور برزیل با داشتن 

، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در همایشی که به مناسبت روز خبرگزاری فارسدی به گزارش خبرنگار اقتصا

تعداد مراکز آموزش عالی دامپزشکی بسیار فراتر از نیاز کشور : دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت

 .التحصیالن در این بخش نیازمند بازار کار هستند تعداد زیادی از فارغاست و متعاقب آن 

التحصیل با  درصد تولیدات در عرصه دام، طیور و آبزیان را افزایش دهد، زیرا نیروهای فارغ 02تواند  دامپزشکی می: وی افزود

 .ی را در این عرصه بردارندهای بزرگ تواند قدم اثرگذاری در اقتصاد ملی، ثروت ملی و سالمت و رفاه جامعه می

میلیون رأس گاو و جمعیت  022برزیل با داشتن : رئیس سازمان دامپزشکی کشور به نقل از یکی از مسئوالن این سازمان گفت

 .اش حدود یک ششم کشور ما است های دامپزشکی گسترده طیور، تعداد دانشکده

تمام معیار صادرات از  1002صوبه سازمان تجارت جهانی در سال امروز بر اساس م: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

داری هستند که  های دامپزشکی کشورها مرجع صالحیت کشوری به کشور دیگر، الزامات بهداشتی و بر اساس این موضوع سازمان

 .کند اجازه ورود کاالیی را صادر و اجازه خروج آن را بر اساس گواهی سالمت تأیید می

کشور جهان ارتباط  182نابراین مُهر و امضای رئیس دامپزشکی کشور به دلیل جایگاه قانونی به منزلت اجتماعی آن در ب: وی افزود

 .هزار دام زنده، دام سبک، دام زنده و جوجه یک روزه صادر شده است 31داشته و به پشتوانه این اعتبار سال گذشته مجوز صادرات 

هزار میلیارد  123دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل و تولیدات سالیانه آنها در کشور حدود  ارزش اقتصادی جمعیت: خلج تصریح کرد

 .تومان است

مرغ کشور در جهان  و رتبه تولید تخم 8یا  7رتبه کشور در تولید گوشت در جهان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت

 .است 10حدود 

ی از کشورهای پرخطر در زمینه سالمت و بهداشت دام و طیور قرار دارد، بنابراین کشور به لحاظ مرزی با برخ: وی بیان داشت

 .کند داشتن مرز مشترک با این کشورها اهمیت دامپزشکی را چندین برابر می

هزار  0کنند و حدود  نفر در سازمان دامپزشکی کشور فعالیت می 0222رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه حدود 

را « ایمنی غذا از مزرعه تا سفره غذا»اگر بخواهیم شعار : های غیردولتی در حال فعالیت هستند، گفت نیز در عرصه دامپزشک

 .هزار دامپزشک نیز در این عرصه نیاز است 13اجرایی کنیم، حتی حدود 

داشتی و سالم موجود نباشد، دهد و اگر شیر خام به های خام دامی کشور را شیر تشکیل می درصد کل فرآورده 02: وی بیان داشت

 .توانیم صنایع لبنی خوبی داشته باشیم با فرآوری خوب هم نمی

کنم تحت عنوان طرح  این طرح را از آن سال پیگیری می: اشاره کرد و گفت 83رئیس سازمان دامپزشکی کشور به طرحی در سال 

امپزشکی برای اجرای عملیات بهداشتی نظارت و تولید آوری شیر که بر اساس آن تیمی از د بازرسین بهداشتی شیر در محل جمع

 .شیر در این فرآورده و همچنین دام نظارت کنند

http://www.farsnews.com/
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های تولید شیر خام را در همان محل تولید کنترل کنند با توجه به اینکه  ها و کارشناسان دامپزشکی حلقه اگر کاردان: وی افزود

درمان که ممکن است بر اثر عدم سالمتی ماده تولیدی   بخش زیادی هزینهشود،  میلیون تن شیر خام در کشور تولید می 8حدود 

 .رود ایجاد شود، از بین می

 22هزار تومان هزینه شود، در مجموع سالیانه  2بر اساس این طرح اگر به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی در کشور : وی افزود

 .شود میلیارد تومان هزینه می

هزار نفر  322میلیون نفر به دلیل بیماری غذازاد راهی مراکز بهداشتی شدند و  70کشور آمریکا در  1000در سال : وی افزود

 .نفر به کام مرگ کشیده شدند 2822بستری شدند و حدود 

مرغ و نهایتاً غذای  ها نشان داد از عوامل این مسئله بیماری سالمونال بود که از طریق گوشت مرغ و تخم بررسی: خلج اظهار داشت

 .شود لوده دام به انسان منتقل میآ

 .توان غذای سالم برای انسان تولید کرد تا مادامی که غذای بهداشتی برای دام تولید نشود، نمی: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022221387 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 درصدی دامپزشکی در افزایش تولیدات دام، طیور و آبزیان  ۰۱تأثیر 

 . میلیون رأس گاو، فقط یک ششم ایران دانشکده دامپزشکی دارد ۰99سازمان دامپزشکی کشور برزیل با داشتن 

، رئیس سازمان دامپزشکی کشور عصر امروز در همایشی که به مناسبت روز (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

تعداد مراکز آموزش عالی دامپزشکی : جهانی دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، با اعالم این مطلب گفت

 .آموختگان در این بخش نیازمند بازار کار هستند زیادی از دانش بسیار فراتر از نیاز کشور است و متعاقب آن تعداد

آموخته  درصد تولیدات در عرصه دام، طیور و آبزیان را افزایش دهد، زیرا نیروهای دانش 02تواند  دامپزشکی می: مهدی خلج افزود

 .را در این عرصه بردارند های بزرگی تواند قدم با اثرگذاری در اقتصاد ملی، ثروت ملی و سالمت و رفاه جامعه می

میلیون رأس گاو و جمعیت گسترده طیور، تعداد  022برزیل با داشتن : وی به نقل از یکی از مسئوالن این سازمان اظهار داشت

 .ششم کشور ما است اش حدود یک های دامپزشکی دانشکده

مام معیار صادرات از کشوری به کشور دیگر، ت 1002امروز بر اساس مصوبه سازمان تجارت جهانی در سال : خلج خاطرنشان کرد

داری هستند که اجازه ورود کاالیی را  های دامپزشکی کشورها مرجع صالحیت الزامات بهداشتی و بر اساس این موضوع سازمان

 .کند صادر و اجازه خروج آن را بر اساس گواهی سالمت تأیید می

کشور جهان  182دلیل جایگاه قانونی به منزلت اجتماعی آن در  ی کشور بهبنابراین مُهر و امضای رئیس دامپزشک: وی ادامه داد

روزه صادر  هزار دام زنده، دام سبک، دام زنده و جوجه یک 31ارتباط داشته و به پشتوانه این اعتبار سال گذشته مجوز صادرات 

 .شده است

آبزیان و زنبور عسل و تولیدات ساالنه آنها در  ارزش اقتصادی جمعیت دام، طیور،: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .هزار میلیارد تومان است 123کشور حدود 

 .است 10مرغ کشور در جهان حدود  رتبه کشور در تولید گوشت در جهان هفت یا هشت و رتبه تولید تخم: خلج یادآور شد

مت و بهداشت دام و طیور قرار دارد، بنابراین کشور به لحاظ مرزی با برخی از کشورهای پرخطر در زمینه سال: وی تأکید کرد

 .کند داشتن مرز مشترک با این کشورها اهمیت دامپزشکی را چندین برابر می

کنند و حدود دوهزار دامپزشک نیز در  نفر در سازمان دامپزشکی کشور فعالیت می 222هزار و  خلج با بیان اینکه حدود شش

را اجرایی کنیم، حتی  "ایمنی غذا از مزرعه تا سفره غذا"اگر بخواهیم شعار : ند، گفتهای غیردولتی در حال فعالیت هست عرصه

 .هزار دامپزشک نیز در این عرصه نیاز است 13حدود 

دهد و اگر شیر خام بهداشتی و سالم موجود  های خام دامی کشور را شیر تشکیل می درصد کل فرآورده 02: وی خاطرنشان کرد

 .توانیم صنایع لبنی خوبی داشته باشیم هم نمینباشد، با فرآوری خوب 

کنم تحت عنوان طرح  این طرح را از آن سال پیگیری می: اشاره کرد و افزود 83رئیس سازمان دامپزشکی کشور به طرحی در سال 

ت و تولید آوری شیر که بر اساس آن تیمی از دامپزشکی برای اجرای عملیات بهداشتی نظار بازرسین بهداشتی شیر در محل جمع

 .شیر در این فرآورده و همچنین دام نظارت کنند

های تولید شیرخام را در همان محل تولید کنترل کنند با توجه به اینکه  ها و کارشناسان دامپزشکی حلقه اگر کاردان: خلج ادامه داد

است بر اثر عدم سالمتی ماده درمان که ممکن   شود، بخش زیادی هزینه حدود هشت میلیون تن شیرخام در کشور تولید می

 .رود تولیدی ایجاد شود، از بین می
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 22هزار تومان هزینه شود، در مجموع ساالنه  بر اساس این طرح اگر به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی در کشور پنج: وی تصریح کرد

 .شود میلیارد تومان هزینه می

هزار نفر  322دلیل بیماری غذازاد راهی مراکز بهداشتی شدند و  نفر به میلیون 70در کشور آمریکا  1000در سال : خلج یادآور شد

 .نفر به کام مرگ کشیده شدند 822بستری شدند و حدود چهارهزار و 

مرغ و در نهایت غذای  ها نشان داد از عوامل این مسئله بیماری سالمونال بود که از طریق گوشت مرغ و تخم بررسی: وی اظهار داشت

 ./شود انسان منتقل می آلوده دام به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00312-1.html 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

 میلیارد تومان اعتبار حمایتی  ۱9گذار، همچنان منتظر  صنعت مرغ تخم

میلیارد تومان به صندوق حمایت از صنعت مرغداری اختصاص یابد، اما  ۱9با وجود آنکه قرار بود ظرف دو هفته مبلغ 

 . هنوز هیچ مبلغی به حساب این صندوق واریز نشده است

با اعالم ( ایانا)گذار میهن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مرغ تخممدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان 

میلیارد تومان برای حمایت از صادرات  22ای، مبلغ  گذار نیاز به حمایت دارد و دولت طی مصوبه صنعت مرغ تخم: این خبر گفت

 .مرغ در اختیار این صنعت قرار داده است مرغ و تخم

این پول در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و بر اساس قول مساعد آنها قرار بود که امروز در حساب : ترکاشوند افزودرضا 

 .صندوق حمایت از صنعت طیور قرار گیرد، اما تاکنون هیچ مبلغی به حساب واریز نشده است

، الزم است اعتباری برای آنها صرف شود، زیرا اگر رقابت در برای باال بردن قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی: وی خاطرنشان کرد

 .رود عرصه صادرات وجود نداشته باشد، کاری از پیش نمی

رو بوده،  ها روبه مرغ برای حمل و نقل و صادرات با افت باالتری نسبت به سایر فرآورده از آنجا که محصول تخم: ترکاشوند ادامه داد

 .ی از سوی دولت داشته باشیم تا بتوانیم در بازار رقابت کنیمهای مالی بیشتر نیاز است کمک

 گذار نیاز به حمایت دارد صنعت مرغ تخم

قیمت یا یارانه صادراتی  اختصاص تسهیالت ارزان: گذار میهن تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

ا پابرجا نگه دارد و در این راستا اگر مبلغ فوق در صندوق حمایت از این تواند این صنعت ر های بالعوض می عنوان مشوق یا کمک به

 .شود سازی یا فرآوری آنها انجام می های مازاد در فصل حاضر، ذخیره مرغ آوری تخم محصول قرار گیرد، اقدامات مؤثری برای جمع

تواند مدت ماندگاری آنها را باال  بندی دیگر می تهمرغ یا محصوالت بس های مازاد به پودر تخم مرغ تبدیل کردن تخم: وی یادآور شد

 .برده و برای مدتی از ضرر و زیان تولیدکنندگان بکاهد

مرغ پاستوریزه، زرده جدا یا  ها اقدام به تولید تخم مرغ، برخی کارخانه در راستای افزایش مصرف سرانه تخم: ترکاشوند تأکید کرد

مرغ بوده و  رسد که تمامی آن سفیده تخم ها به فروش می هایی در برخی سوپرمارکت کنند و همچنین ساندویچ سفیده و مخلوط می

 .ها باشد تواند غذای کاملی به جای سایر فرآورده می

مرغ طی یک  عدد تخم 322کیلوگرم است، یعنی هر شهروند بیش از  17مرغ در دنیا حدود  مصرف سرانه تخم: وی اظهار داشت

 .رسد مرغ به مصرف می عدد تخم 102کیلوگرم بوده و تنها  11که سرانه ایران حدود کند، در حالی  سال مصرف می

مرغ را در جامعه باال ببریم، چرا که برای سالمتی مؤثر بوده و نیاز بدن  باید تالش کنیم که مصرف تخم: ترکاشوند همچنین گفت

 .است

 مرغ ایرانی باشد تواند بازار جدیدی برای تخم روسیه می

تواند به بازارهایی همچون ترکیه،  مرغ ایرانی می تخم: گذار میهن در ادامه افزود اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم مدیرعامل

هند و پاکستان صادر شود و عالوه بر آن، عراق، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان و کشورهای حاشیه 

 .مرغ ایرانی هستند صول تخمخلیج فارس بازار مناسبی برای مح

عنوان یک  تواند به روسیه نیز بازار مناسبی است که پس از آنکه مجوزهای الزم در این زمینه صادر شد، می: وی خاطرنشان کرد

 .منبع خوب صادراتی محسوب شود
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نعت طیور کشور طی بازه مرغ در اختیار ص میلیارد تومان برای حمایت از صادرات مرغ و تخم 22گفتنی است، قرار بود مبلغ 

ای به حساب صندوق حمایت از صنعت طیور قرار گیرد که این مبلغ برای تنظیم بازار پرتقال شب عید اختصاص یافته بود،  دوهفته

 ./اما وزارت جهاد کشاورزی قول مساعد داده تا این پول بازگشت به صندوق فوق را داشته باشد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00328-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22308-1.html
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 تولیدات دام و طیور

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  1شنبه  سه

  میلیون دالری گوسفند زنده در سال گذشته 99۱صادرات 

  .است  میلیون دالر بوده 112.3صادر کرد که ارزش صادرات این کاال برای کشور به میزان  هزار تن گوسفند زنده 03.0سال گذشته ایران 

میلیون دالر  88.2به گزارش خبرنگار ایسنا، میزان صادرات پوست خام حیوانات از جنس گوسفند و بره نیز در سال گذشته ارزشی معادل با 

  .است  هزار تن بوده 18.0و حجم صادرات ایران از این کاال معادل با   داشته

، بادکنک و  همچنین قیمت صادراتی روده. دالر به ازای هر کیلو فروخته شد 2.7بر اساس گزارش مرکز آمار، پوست خام این حیوانات با قیمت 

ته ارزشی معادل با دالر بود که در نهایت این نوع صادرات برای ایران در دوازده ماهه سال گذش 30.0شکمبه حیوانات نیز برای هر کیلوگرم 

  .میلیون دالر داشته است 117.0

 افزایش صادرات مرغ
 82.8هزار تن بود که ارزش این نوع صادرات در دوازده ماه گذشته معادل با  23، 1303همچنین میزان صادرات گوشت مرغ و خروس در سال 

  .صادر شددالر  0هر کیلو گوشت مرغ و خروس یخ زده با قیمت . است میلیون دالر بوده

دالر ارزش  0هزار تن بوده است و با قیمت مشابه هر کیلو  12.8، معادل با 1300است که میزان صادرات مرغ در دوازده ماهه سال  این درحالی

  .میلیون دالر بود 31.0،  1300نهایی صادرات مرغ در سال 

درصد  170درصد و از نظر ارزش معادل  171.00ز نظر وزنی ، ا1300بنابراین صادرات مرغ در سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 

  .افزایش داشته است

میلیون دالر ارزش داشته است و  00.7دالر در دوازده ماهه سال گذشته معادل  1.3صادرات تخم خوراکی ماکیان نیز با قیمت متوسط هر کیلو 

  .تاس هزار تن از این محصول را صادر کرده 28.3ایران در سال گذشته 

 حجم صادرات شیر
درصد صادر کرد که در نهایت ارزش این صادرات  12درصد و کمتر از  0هزار تن شیر و خامه با چربی بیش از  00.7ایران در سال گذشته 

قیمت این  1300دالر بود که در مقایسه با سال  3درصد چربی برای صادرات  0قیمت هر کیلو شیر با . است میلیون دالر بوده 80.0معادل 

 .تغییری نداشته است

هزار تن  02.2ها به استثنای تغذیه کودکان در سال گذشته  همچنین مجموع صادرات دوغ شیر، خامه شیربندی شده کفیر و سایر شیر و خامه

  .دالر بود 2.0قیمت هر کیلو از این محصول نیز برای صادرات . میلیون دالر بوده است 20.0و 

http://www.isna.ir/fa/news/02202122028 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94020100258
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 تولیدات زراعی 

 - 31/52/56فارس

 شود برنج و پنبه تراریخته تولید می/ نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک از سوی جهانگیری لغو آئین

جمهور  بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط معاون اول رئیسنامه  رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از لغو آئین

 .رسد مجوز تولید پنبه تراریخته در سال جاری صادر و برنج تراریخته سال آینده به تولید می: خبر داد و گفت

ده بیوتکنولوژی کشاورزی در نشست خبری اولین یاضی رئیس پژوهشک ، بهزاد قرهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  پژوهشکده بیوتکنولوژی استفاده از فناوری: المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران گفت همایش بین

چنین بهبود گیری از بیوتکنولوژی به ویژه مهندسی ژنتیک و نانو تکنولوژی را در جهت حل مشکالت کشاورزی و هم نو و بهره

 .های خود دارد کیفیت و افزایش درآمد بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی در سرلوحه فعالیت

سال توقف فعالیت این پژوهشکده به علت برخی  8بعد از : تاسیس شده است، گفت 78وی با بیان اینکه این موسسه از سال 

شعبه تبریز، اصفهان و رشت و همچنین یک شعبه  3ذشته فعالیت خویش را آغاز کرده و سیاستهای غلط در دولت قبل، سال گ

 .مرکزی در کرج دارد

های ما در پژوهشکده رویکرد توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست  فعالیت: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد

ابراین مهمترین اصل در این پژوهشکده در کنار امنیت قضایی توسعه پایدار و همچنین رویکرد حفظ سالمتی انسان و دام را دارد،بن

 .است

های تحقیقاتی بر روی  در سال گذشته پروژه: یاضی به بیان برخی از فعالیتهای این موسسه در سال گذشته پرداخت و گفت قره

کردیم آغاز شد،به طوری که به صورت کامل به  یشد و آن را وارد م زمینی بذری که از طریق کشت بافت انجام می هسته اولیه سیب

 .عرصه و عرضه رسید و نهایتاً برای تولید به شرکتهای بخش خصوصی واگذار شد

زمینی است و قادر به صادرات  کنند که هسته اولیه بذر ساقه سیب تیوبر تولید می ها حدی مینی در حال حاضر این شرکت: وی افزود

زمینی در هیچ  ای پیش رود که دیگر نیاز به واردات سیب زمینی به گونه زنجیره تولید بذر بسته سیبآن هستیم، امیدواریم که 

 .ای نباشیم طبقه

ها  به واسطه برخی سوء مدیریت 1382زمینی آلوده با خاک از پاکستان در سال  هزار تن سیب 022یاضی با اشاره به واردات  قره

کنیم و اگر واردات محدودی صورت گیرد در بعضی از طبقات  نی خوراکی وارد نمیزمی در حال حاضر به هیچ وجه سیب: گفت

 .مختلف بذری است که آن نیز باید به کامل برطرف شود

های مهندسی ژنتیک، وزارت  ساله در پروژه 8در سال گذشته بعد از توقف : رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اظهارداشت

 .ها از سر گرفته شد ای کرد و کلیه پروژه با مهندسی ژنتیک آشتی دوباره جهاد کشاورزی و بخش کشاورزی

الین پیشرفته برنج تراریخته با رعایت مقررات ایمنی زیستی به صورت آزمایشی در مزارع  02در سال گذشته : یاضی بیان داشت قره

 .استان کشور کشت شد 3

 .شود ها و مزارع کشت می امیدبخش امسال به صورت آزمایشی در گلخانهزمینی تراریخته  الین سیب 2همچنین : وی اظهارداشت

های پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با تصویب آیین نامه  ای در فعالیت های نهم ودهم وقفه یاضی با بیان اینکه در دولت قره

ای دارد و یکی از  تیک توجه ویژهدولت روحانی به مسئله مهندسی ژن: اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی پیش آمد، بیان داشت

اقدامات مهم این دولت که به دستور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و اتفاق نظر برخی از جوامع علمی همچون وزیر 

ه نام نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی که یک آئین بهداشت، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان محلس رخ داد این بود که آئین

 .مخالف و بازدارنده در خصوص مهندسی ژنتیک و تولید محصوالت تراریخته بود لغو شد

http://www.farsnews.com/
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در دولت روحانی برای تجاری سازی و تولید محصوالت تراریخته شرایط خوبی فراهم شده و امیدواریم در : یاضی بیان داشت قره

ررسی رهاسازی و تجاری سازی این محصوالت صادر همین روزها بخشنامه مربوطه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مورد آغاز ب

 .شود

با همکاری معاون اول رئیس جمهور، وزارت جهاد کشاورزی بعنوان مرجع : رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد

ای  ستردهالمللی بصورت گ های مختلف بین ملی ایمنی زیستی تعیین شده و این موضوع باعث شده تا محققان ایرانی در صحنه

 .حاضر شوند

 .سازی و رهاسازی محصوالت تراریخته را اخذ کنیم سال امیدواریم امسال از مراجع ذیصالح مجوز تجاری 8بعد از : وی بیان داشت

ای بزرگ تولید  در این کشور برنج تراریخته به صورت آزمایشات مزرعه: وی با اشاره به تولید برنج تراریخته در چین اظهار داشت

ود البته ما برای تولید این نوع برنج در کشور نیازی به اخذ مجوز نداریم چرا که قبالً مجوز آن اخذ شده است ولی داوطلبانه ش می

 .برای رفع هرگونه ابهامی خواهان کسب مجوز دوباره از مراجع ذیصالح هستیم

وزیر و  3دقیق، علمی و با مطالعه است و تاکنون  در مورد محصوالت تراریخته رویکرد وزارت بهداشت کامالً: یاضی بیان داشت قره

اند و یقین داریم  معاون وزیر این وزارتخانه از جمله پزشکیان، لنکرانی و دیناروند در مورد تولید برنج تراریخته اظهارنظر کرده

 .درصد علمی است122رویکرد دکتر هاشمی وزیر بهداشت و درمان هم در این مورد 

 .شود ب مجوز برای تولید برنج تراریخته در سال جاری، تولید این محصول از سال آینده آغاز میبا کس: وی بیان داشت

شود به طوریکه بخش  در کشور ما اجازه واردات محصوالت تراریخته داده می: رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تصریح کرد

 .لید شده و البته بسیار سالم و مغذی هستندهای نباتی وارداتی از گیاهان تراریخته تو قابل توجه از روغن

شود جزء  رسد و از طریق واردات انجام می هایی که بخشی به مصرف خوراک دام و یا انسان می همچنین ذرت: وی بیان داشت

ه رسد بخشی از آن ب کشی و مصرف غذای دام و کنجاله سویا که به مصرف دام می های تراریخته است و سویا که در روغن ذرت

 .صورت تراریخته حاصل شده است

شود، به عنوان مثال برنج تولیدی تراریخته در  در خصوص تولید هر محصول آزمایشات زیادی انجام می: یاضی بیان داشت قره

یه هایی که از این برنج تغذ ها به عنوان غذای جوجه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن هیچگونه عالئمی را با جوجه آزمایشگاه

 .اند نشان نداده است نکرده

بخشی از سم : وی با بیان اینکه سهم مصرفی در محصوالت کشاورزی بسیار خطرناک است اما هیچ مرجعی به آن توجه ندارد، گفت

 .رسد ماند و به مصرف انسانی می استفاده شده در محصوالت کشاورزی در نهایت در محصول تولیدی باقی می

 .شود ریخته از هیچگونه سمی استفاده نمیدر مزرعه ترا: وی افزود

کنند و همه کشورهای اروپایی از این محصوالت  کشور اروپایی محصوالت تراریخته کشت می 0در حال حاضر : یاضی بیان داشت قره

 .شود هزار محصول تراریخته کشت می 118کنند به عنوان مثال در اسپانیان بیش از  استفاده می

بار به یک  2تولید پنبه تراریخته دریافت خواهد شد و مزیت تولید این نوع برنج کاهش دفعات سمپاشی از  امسال مجوز: وی افزود

 .بار است

خردادماه امسال با حضور 2تا  3المللی بیوتکنولوژی کشاورزی  براساس این گزارش، نهمین همایش ملی و اولین همایش بین

 .شود هید بهشتی تهران برگزار میکشور جهان در دانشگاه ش 12دانشمندان ایران و 

افزاید، محورهای همایش مذکور، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی گیاهی، کشت بافت گیاهی، مهندسی ژنتیک  این گزارش می

 .است... گیاهی، مباحث اخالقی در بیوتکنولوژی و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222701 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940206000791
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 تولیدات زراعی

 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

 انتقال نشا بدون گلدان پائیزه چغندر قند در اراضی با محدودیت شوری 

اصفهان توسط انتقال نشاء بدون گلدان پائیزه چغندر قند در اراضی با محدودیت شوری در ایستگاه تحقیقاتی رودشت 

 .محققین بخش تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند این مرکز برای نخستین بار در ایران انجام شد

به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .رانی و خارجی در اول مهرماه خزانه نشا به صورت جداگانه تهیه گردیدرقم متحمل به ساقه روی ای 0این مطالعه از 

 .اسفند ماه نشا های تولیدی به صورت جداگانه به زمین اصلی منتقل گردید 12بنابراین گزارش در 

یزه از نظر مصرف در این مطالعه به غیر از مقایسه ارقام از نظر تحمل به ساقه روی، کمیت و کیفیت ریشه، نشاکاری بدون گلدان پائ

 ./آب و مصرف سموم حشره کش و علف کش با کشت های بهاره مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد

 
 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00000-1.html 
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 تولیدات زراعی

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 افزایش تولید محصوالت کشاورزی دیم با انتقال یافته های تحقیقاتی 

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در سال گذشته هشت رقم جدید محصوالت کشاورزی پرمحصول دیم برای 

 .ارتقای تولید محصول معرفی کرده است

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، دکتر عبدالعلی غفاری ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور 

اشت در های روغنی برای ک این محصوالت شامل چهار رقم گندم، دو رقم نخود، یک رقم جو و یک رقم دانه: در این خصوص گفت

 .های برتر نسبت به ارقام قبلی بوده است های مختلف بوده که دارای عملکرد و سایر ویژگی اقلیم

دو رقم گندم : وی با اشاره به این که ارقام گندم قابوس و باران، جوی انصار و نخود عادل در سال گذشته رونمایی شد، اظهار کرد

 .شود و یک رقم نخود ویژه مناطق سرد در سال جاری رونمایی میهای روغنی  ویژه مناطق سرد وگرم، یک رقم دانه

استان  17طرح تحقیقاتی را در  020محققان این موسسه در سال گذشته : رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ادامه داد

 .مورد بوده است 282ها بیش از  کشور اجرا کردند که با احتساب مناطق اجرا، تعداد طرح

طرح در  20مورد در بخش غالت،  87های مختلف شامل  های تحقیقاتی اجرا شده در این موسسه در بخش طرح: شدوی یادآور 

 .های روغنی بوده است طرح در بخش دانه 02طرح در بخش مدیریت منابع و  08بخش حبوبات، 

 28چاپ : ن به مزارع دیم است، گفتهای تحقیقاتی و انتقال آ غفاری با اشاره به این که مهمترین هدف این موسسه انجام طرح

های  مقاله در دست چاپ از مهمترین اقدام 02نامه و  مقاله داخلی و دو پایان 13مقاله خارجی،  03مقاله علمی پژوهشی شامل 

 .علمی این موسسه است

ه کشت دیم اختصاص درصد ب 20.8درصد به کشت آبی و  23.0میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور،  10از حدود : وی ادامه داد

 .داشته است

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، عملکرد پایین و ناپایداری تولید را از مهمترین مشکالت زراعت دیم اعالم کرد و 

ید های موجود ایستگاهی تحقیقاتی کشور به کشت دیم، امکان دو برابر کردن تول درصد توانایی 02با فرض قابلیت انتقال تنها : افزود

 .در دیمزارها وجود دارد

های زراعت دیم بوده و اگر تحقیقات علمی به جایگاه خودش ارتقا یابد سهم  عوامل مدیریتی و قهری از دیگر چالش: وی گفت

 .شود مهمی در کاهش فشار بر منابع آبی اراضی می

زا در کشت دیم  جمله عوامل محدودیت دار را از های غیرمجاز در اراضی شیب ورزی غفاری توسعه کشت با مدیریت غلط و خاک

رقم گندم، هفت رقم جو، چهار رقم نخود، سه رقم  17رقم جدید دیم شامل  30پژوهشگران این موسسه تاکنون : اعالم کرد و افزود

 ./اند عدس، سه رقم جدید گلرنگ و دو رقم ماشک علوفه ای به کشاورزان داخلی و کشورهای همجوار معرفی کرده

 :راک گذاری اخبار اقدام نمائیدبرای بهاشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00302-1.html 
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 تولیدات زراعی

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 های آلوده جنوب تهران با دستور وزیر جهاد کشاورزی  کاری قلع و قمع سبزی

کند و قلع و قمع  جنوب تهران برای هشت ماه از سال سبزی و محصوالت فرنگی کل کشور را تأمین می

 .های فاضالب بوده است گرفته در اراضی آلوده به آب های صورت کاری سبزی

با اعالم این خبر ( ایانا)بار استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  هرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تر

شد که بر اساس اخبار رسیده،  ها و فاضالب آبیاری می کاری جنوب تهران توسط پساب کارخانه بخشی از اراضی سبزی: گفت

 .اند گرفتهدستور وزیر جهاد کشاورزی این اراضی مورد قلع و قمع قرار  به

عمیق و کنترل بهداشتی آب که قابلیت  حلقه چاه عمیق و نیمه 132کارهای جنوب تهران با داشتن  سبزی: حسین مهاجران افزود

آشامیدنی دارد، اقدام به آبیاری سبزی و صیفی خود کرده و طی هشت ماه از سال سبزی و محصوالت فرنگی کل کشور را تأمین 

 .کند می

های تولیدشده کشور هستند که علت آن را باید  ترین سبزی های تولیدشده جنوب تهران از ارزان هرچند سبزی :وی خاطرنشان کرد

 .در نزدیکی مسافت انتقال تا میدان مرکزی تهران جستجو کرد، اما نظارت بر آبیاری بهداشتی این اراضی وجود دارد

زیر جهاد کشاورزی در آن بخش از اراضی صورت گرفته که با وجود کاری به دستور و قلع و قمع اراضی سبزی: مهاجران تصریح کرد

 .کردند اخطار قبلی همچنان اقدام به آبیاری محصوالت خود با آب فاضالب می

گفتنی است، سیدمحمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز پیش از این از قلع و قمع اراضی آلوده به آب 

کند با تأمین آب سالم و بهداشتی برای کشاورزان، آنها را ترغب به  جهاد کشاورزی تالش می: ید کرده بودفاضالب خبر داده و تأک

آبیاری محصوالت خود کند و پس از آنکه مقدمات الزم برای آبیاری بهداشتی فراهم شد، در صورتی که کشاورزان همچنان به 

به دستور وزیر جهاد کشاورزی اقدام به قلع و قمع اراضی یادشده خواهد  های آلوده اصرار داشته باشند، آبیاری اراضی خود با آب

 ./شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00322-1.html 
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 تولیدات زراعی

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  6یک شنبه 

 اسهال سبزیجات با فاضالب علت بیماری مزارع آبیاری
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از درمان همه مبتالیان به بیماری اسهال در برخی از شهرهای استانهای  

فهان، شهرهای از اواسط هفته گذشته در دو استان اص: دکتر محمد مهدی گویا گفت.اصفهان و چهار محال بختیاری خبر داد

اصفهان، حومه شهرضا، سمیرم و استان چهار محال و بختیاری، شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان طغیان بیماری اسهالی رخ 

در حال حاضر مورد خاصی مرتبط با این : وی با بیان اینکه علت بروز این بیماری آبیاری مزارع سبزیجات با فاضالب است، گفت.داد

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر در ادامه ضمن تاکید بر .ته و همه بیماران درمان و بهبود یافته اندهمه گیری وجود نداش

نظارت جدی تر دستگاه های ذی ربط در جلوگیری از آبیاری مزارع سبزیجات با فاضالب بر شستشوی مناسب و کامل سبزیجات و 

آب آشامیدنی شهرهای مذکور : گویا در ادامه تصریح کرد.تاکید کرد نیز رعایت نکات بهداشتی و شستشوی دستها با آب و صابون

 مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 چای

 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 شود  هوا یاری کند، برداشت برگ سبز چای آغاز می
های شمالی از دو روز گذشته رو به سردی رفته است، برای شروع دوره  در حالی که شرایط آب و هوایی در استان

 .برداری چای نیاز است که هوا آفتابی باشد بهره

از روز گذشته انعقاد : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ورزی ایران رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشا

 .های شمالی آغاز شده است های استان های چای با کارخانه برداری از باغ قرارداد برای فصل جدید بهره

کارخانه  22با بیش از اند و تاکنون  کارخانه فعال، تمامی آنها برای دوره جدید اعالم آمادگی کرده 102از : محمدولی روزبهان افزود

 .قرارداد بسته شده است

سردی هوا از دو روز گذشته مانع از آن شده که برداشت رسمی برگ سبز چای : برداری خاطرنشان کرد وی درباره آغاز دوره بهره

ماه کلید  از پنجم اردیبهشتبرداری  شود که بهره بینی می های چای بتابد، پیش آغاز شود، اما اگر ابرها کنار رود و اندکی آفتاب بر باغ

 .بخورد

تری  اند که چای کیفی اند، ادواتی را خریداری کرده هایی که وارد قرارداد با سازمان چای شده برخی از کارخانه: روزبهان ادامه داد

 .تواند ضایعات را از برگ سبز چای جداسازی کند کند و حتی می تولید می

شود  بینی می اند که پیش در راستای نوسازی، اقداماتی را برای خرید ادوات جدید انجام دادهها  برخی از کارخانه  :وی تصریح کرد

 .های قبل باشد تر از سال چای امسال کیفی

میلیارد تومانی نیاز دارد که امیدواریم از طریق صندوق  102ای حدود  سازی به بودجه های چای نوسازی کارخانه: روزبهان یادآور شد

 .ها دست پیدا کنیم گذاری چای بتوانیم به این برنامه عه سرمایهحمایت از توس

 های چای آغاز شد چیدن غنچه

صورت رسمی آغاز نشده است، اما برخی  با وجود آنکه خرید تضمینی برگ سبز چای به: رئیس سازمان چای کشور تأکید کرد

 .اند اقدام کرده چایکاران اقدام به چیدن دستی یک غنچه و دو برگ برای تولید چای کیفی

 .هزار تومان دارد 22محصول تولیدشده از چنین برگی بسیار کیفی بوده و قیمتی بیش از : وی اظهار داشت

ای که سال گذشته قیمت هر کیلوگرم چای سفید  گونه قابلیت تولید چای سفید در کشور ما فراهم است، به: روزبهان همچنین گفت

گذاری شده بود و بخشی در بازارهای داخلی  دهد، معادل یک میلیون تومان ارزش تشکیل میهای غنچه  که تمامی محصول را برگ

 .و قسمت اعظم ان برای صادرات به کشورهای عربی تولید شد

 .شود کند، اما مشمول خرید تضمینی نمی هایی، درآمد کشاورزان را زیاد می تولید چنین چای: وی در ادامه افزود

کند و حتی ارزش  های چای هیچ ضرری به سایر بوته وارد نمی برداری از غنچه بهره: خاطرنشان کردرئیس سازمان چای کشور 

 ./برد اقتصادی تولید را باال می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00070-1.html 
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 چای

 فودپرس  1931ماه  تاردیبهش 1سه شنبه 

 <آغاز عقد قرارداد خرید تضمینی برگ سبز چای، از امروز کشاورزی
این سازمان از امروز اول اردیبهشت ماه، انعقاد قرارداد با واحدهای چای سازی برای خرید : رییس سازمان چای کشور گفت 

می توانند به تدریج ( سه شنبه)مدیران واحدهای چای سازی از امروز : محمدولی روزبهان افزود.تضمینی برگ سبز چای را آغاز کرد

وی با تاکید بر این که خرید تضمینی .زمان چای در شهرستان ها و شهر الهیجان مراجعه کنندبرای بستن قرارداد به واحدهای سا

 180سال گذشته از : برگ سبز چای نیز امسال به روال سال های گذشته ادامه دارد و هیچ مشکلی در این زمینه نیست، یادآور شد

ارداد با سازمان چای درخصوص خرید برگ سبز چای واحد فعال مبادرت به انعقاد قر122واحد چای سازی در شمال کشور 

رییس سازمان چای کشور با اشاره به اجرای عملیات بهزراعی و استقبال چایکاران از آن پیش بینی کرد امسال برداشت برگ .کردند

جزئیات رییس سازمان چای کشور .سبز چای از نظر برداشت کیفی و کمی وضعیت بهتری نسبت به سال های قبل داشته باشد

های شمالی کشور  هزار تن برگ سبز چای در استان 122بینی کرد که امسال  چگونگی پرداخت وام به چایکاران را اعالم و پیش

های جدی از محصول چای در دستور کار خود  دولت تدبیر و امید حمایت 03در سال : محمدولی روزبهان یادآور شد.برداشت شود

 22وی افزایش .ه از سوی دولت انجام شد روحیه شادی و نشاط به جامعه چایکاران بازگردانده شدقرار داد و با اقدامات خوبی ک

موقع مطالبات چایکاران از سوی دولت را از جمله این اقدامات ارزشمند   درصدی قیمت تضمینی برگ سبز چای و پرداخت به

روزبهان با اشاره به قدیمی .ای جدی دولت تدبیر و امید بوده زراعی از دیگر حمایت تخصیص اعتبارات به: عنوان کرد و ادامه داد

شد که محصول خوب و کیفی از باغات برداشت نشود و به  قدیمی بودن باغات موجب می: بودن باغات چای گیالن و مازندران گفت

سازمان چای میزان این  رییس.های تسهیالتی برای چایکاران درنظر گرفته شد سال حمایت 12همین دلیل برای اولین بار پس از 

وی میزان اختصاص .شود ها برای انجام عملیات هرس در باغات چای داده می این وام: میلیارد تومان اعالم و عنوان کرد 02مبلغ را 

و هزار تومان عنوان کرد  222بر در باغات چای را پنج میلیون تومان و هرس کمربر را دو میلیون و  وام به چایکاران برای هرس کف

روزبهان تشکیل صندوق حمایت از .شود ها صفر است و به چایکار برای باز پرداخت وام دو سال تنفس داده می بهره این وام: گفت

عدم تامین نقدینگی همواره یکی از : صنعت چای کشور را یکی دیگر از اقدامات خوب دولت در سال گذشته عنوان کرد و گفت

 02وی با اشاره به اینکه در .کیل این صندوق منجر به بهبود امر تولید چای خواهد شدمهمترین مشکالت چایکاران است و تش

خانوار چایکار شروع به کار کرد و سرمایه آن نیز هشت میلیارد و هشت  222هزار و  02اسفند سال گذشته این صندوق با حمایت 

کارخانه چایسازی نیز در  13مان افزایش یافته است و البته میلیارد تو 30این سرمایه هم اکنون به : میلیون تومان بود، تصریح کرد

صندوق حمایت از صنعت چای کشور اولین صندوق حمایتی است که : رییس سازمان چای کشور گفت.این صندوق عضو هستند

چایکار سهام  سهام آن توسط چایکاران و دولت تامین شده است و عالوه بر این دولت تدبیر و امید به جهت حمایت از قشر ضعیف

مدیر این صندوق توسط چایکاران، نماینده دولت و صاحبان کارخانه : وی گفت.بخش چایکاران را نیز خود پرداخت کرده است

درصدی قیمت  01روزبهان درخصوص افزایش .شود و این اعضاء وظیفه مدیریتی این صندوق را برعهده دارند سازی تعیین می چای

افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در کشور به چای اختصاص یافته است و دولت با انجام چنین بیشترین : برگ سبز چای گفت

های خوب دولت و  با توجه به حمایت: وی گفت.اقداماتی به دنبال افزایش انگیزه چایکاران برای تولید بیشتر این محصول است

 ار تن برگ سبز چای در کشور تولید شودهز 122شود امسال  بینی می کوشی که از چایکاران سراغ داریم پیش سخت

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 خرما 

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  ۱جمعه 

 خشکیدگی درخت خرما درمان قطعی ندارد

سال پیش دامن نخلکاران را  10خوشه خرما یکی از مصیبت هایی است که از حدود خشکیدگی : معاون باغبانی وزیر جهادکشاورزی گفت

درصد خسارت به نخلکاران وارد کرده است اما بطور قطعی علت علمی این عارضه را هنوز نیافته ایم و  72تا  32این موضوع بین . گرفته است

 .خشکیدگی درخت خرما درمان قطعی ندارد

اردیبهشت ماه در جلسه هم اندیشی  2در منطقه کویر، محمدعلی طهماسبی ظهر جمعه ( ایسنا)ی دانشجویان ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزار

کاهش ! شود که پسته اقتصادی نیست گفته می: مدیران، انجمن ها، اتحادیه ها و صنوف بخش کشاورزی کرمان با وزیر جهادکشاورزی گفت

خاک و آب منطقه است و کسی نیست که به پسته کاران کرمان از نظر فنی برسد و به آنها عملکردی که ما در پسته داریم به علت شوری 

 .اطالعات علمی درست دهد

دو دیدگاه برای حل این مشکل وجود دارد؛ یکی سم پاشی هوایی است که اصال به صالح : طهماسبی در خصوص مشکل زنجره خرما اظهار کرد

در ایران کامال حذف شده است و دیگری سم پاشی هوایی در مورد نخلستان های بم است که می  نمی باشد و به طور کلی سم پاشی هوایی

 .تواند موثر باشد

. وقتی منابع آبی کاهش پیدا کند بهترین میزبان این کرم تنه گردویی است که خوب آبیاری نشده است: وی در مورد کرم خراط توضیح داد

کسالی های اخیر باعث ضعف درختان گردو شده که این ضعف باعث افزایش کرم خراط شده افزایش سطح زیر کشت گردو و همچنین خش

 .است

http://www.isna.ir/fa/news/02202220237 
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 خرید تضمینی

 - 31/52/51فارس

تومان قیمت  399خرید از کشاورز خارجی با / تومان کاهش داد ۱مصوبه جدید دولت قیمت خرید تضمینی گندم را 

 بیشتر
های  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال متناسب با هزینه

 .دشده را کاهش دا شود نباید نرخ مصوب اعالم کاران نمی اگر حمایت بیشتری از گندم: تولید نبود، گفت

از آنجا که : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت علی ایران

والت قوت غالب مردم کشور نان است و تولید نان هم وابسته به تولید گندم و آرد است بنابراین این محصول از جمله محص

 .رود استراتژیک برای کشور به شمار می

ها در بخش کشاورزی وزارت  های اخیر به دالیل مختلف از جمله کاهش بارندگی و برخی سوء مدیریت وی با بیان اینکه در سال

آستانه  عوامل مختلفی در کشور مانع حفظ: جهاد کشاورزی، شاهد کاهش تولید گندم و افزایش واردات این محصول بودیم، افزود

 .خودکفایی تولید گندم شد که شاید یکی از عوامل تأثیرگذار بر این مسئله را بتوان تعیین نرخ خرید تضمینی گندم عنوان کرد

شود که نرخ خرید تضمینی گندم از سوی  در حالی که همواره دیده می: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، تصریح کرد

های تولید و نرخ تورم، نرخ خرید تضمینی این محصول عادالنه نیست، شاهد  ست و در مقایسه با هزینهگندمکاران مورد اعتراض ا

 .تومان باالتر در هر کیلو گرم هستیم 322تا  022واردات گندم بوسیله دولت با قیمتی حدود 

اگر حمایت بیشتری از : نبود، گفتهای تولید  پور با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال متناسب با هزینه ایران

 .شود نباید نرخ مصوب اعالم شده را کاهش داد گندمکاران نمی

 .شود های مختلف کشاورزی دیده می افتد بلکه در بخش ها فقط در مورد گندم اتفاق نمی گسیختگی این نوع لجام: وی افزود

با این شرایط قطعا : در نرخ مصوب گندم چیست، گفت عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سؤال که اثرات سوء دوگانگی

رود و این عوامل منجر به کاهش تولید و افزایش وابستگی در  تر می کشاورز به سمت تولید محصوالتی با شرایط و بستر مناسب

 .شود ترین محصول کشاورزی می مهمترین و استراتژیک

تومان  1122از سوی دولت  03برای سال زراعی جاری در مهرماه براساس این گزارش در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم 

 1122تومانی در هر کیلوگرم به  2تصویب و اعالم شد، نرخ خرید این محصول در مصوبه جدید دولت در فروردین ماه با کاهش 

 .تومان رسید 1182تومان به  1188تومان کاهش یافت و نرخ خرید تضمینی گندم دوروم هم از 

قانون موظف است هر ساله قبل از فصل کاشت نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند تا براساس نرخ  دولت طبق

 .مصوب کشاورز اقدام به کشت کند

تومان برای خرید تضمینی گندم را در  1122در حالی که بسیاری از کارشناسان و گندمکاران نرخ مصوب : افزاید این گزارش می

های تولید نامناسب عنوان کرده و قیمت مناسب برای خرید این محصول را بین  در مقایسه با نرخ تورم و هزینهسال زراعی جاری 

 .تومانی قیمت تضمینی این محصول کشاورزان را غافلگیر کرد 2بودند دولت با کاهش   تومان عنوان کرده 1222تا  1322

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022023222882 
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 خرید تضمینی  

 - 31/52/57فارس

 میلیارد تومان ۰99ارزش شیر / هزار تن رسید 939خرید تضمینی شیرخام به 
بخشی از وجه : یده، گفتهزار تن رس 939خام به  مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه خرید تضمینی شیر

 .خرید به صورت نقد و بخشی هم به صورت علوفه به دامداران پرداخت شده است

از ابتدای : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت

 .کنندگان خریداری شده است هزار تن شیرخام از تولید 132خام تاکنون  تضمینی شیرشروع خرید 

قرار بود شیرخشک از طریق : خریداری شده استحصال شده است، افزود  هزار تن شیر خشک از شیرخام 12وی با بیان اینکه حدود 

دو شرکت نتوانستند، ضمانت الزم برای صادرات این مزایده و به شرط ضمانت به دو شرکت برای صادرات واگذار شود که ظاهرا این 

 .محصول را فراهم کنند

بنابراین مسئولیت صادرات شیر خشک استحصالی از طریق خرید شیر خام تضمینی به اتحادیه دامداران : سلطانی تصریح کرد

 .واگذار شده است

هایی را با برخی از  کننده شیرخام است، رایزنی تولید اتحادیه دامداران که نماینده: رئیس اتحادیه مرکزی دامداران بیان داشت

کشورها برای صادرات این محصول انجام داده است و حتی مقادیری از شیرخشک تولیدی به ترکمنستان ارسال شده و آنها تقاضای 

 .اند خود را برای خرید اعالم کرده

 .اران شیر خشک تولیدی ایران هستندکشورهای روسیه، پاکستان، تاجیکستان از جمله خرید: سلطانی افزود

میلیارد تومان است که بخشی از آن به صورت  022ارزش شیرخام خریداری شده از دامداران به صورت تضمینی : وی بیان داشت

 .کنندگان قرار گرفته است وجه نقد و الباقی هم به صورت علوفه در اختیار تولید

تومان مصوب، دولت برای  1222لبنی نسبت به خرید شیرخام از دامداران با قیمت پس از عدم تمکین صنایع : براساس این گزارش

 .کنندگان شیر خام طرح خرید تضمینی این محصول را به اجرا درآورد حمایت از تولید

به اجرا استان کشور از جمله اصفهان، تهران و قم  7ماه گذشته در  2طرح خرید تضمینی شیر خام از حدود : افزاید این گزارش می

کنندگان برای تبدیل به پودر  از تولیدی 3.0هزار و چربی  122در آمد که طی آن شیرخام مازاد بر نیاز صنایع با بار میکروبی زیر 

 .شود تومان خریداری می 1222شیرخشک با قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020221020 
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 خرید تضمینی  

 - 31/52/56فارس

 خرید گندم براساس کیفیت باشد/ تومان است 9۱99نرخ مناسب خرید تضمینی گندم 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه عدم توجه به کیفیت در خرید تضمینی گندم موجب 

 .تومان است 9۱99نرخ مناسب خرید تضمینی گندم : شود، گفت کشاورزان برای افزایش کیفیت گندم میتوجهی  بی

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفت

قیمت تمام شده گندم برای کشاورزان باالتر از نرخ مصوب و حدود : تضمینی مصوب گندم، گفتدر مورد کاهش قیمت  فارس

 .تومان است 1222تا  1322

گندم باید با قیمت مناسب و : وی با بیان اینکه هنوز مصوبه جدید دولت در مورد قیمت تضمینی گندم را مطالعه نکرده، گفت

 .ع گندمی که کشاورز عرضه کرد را با یک قیمت ثابت خریداری شودبرحسب کیفیت خریداری شود، نه اینکه هر نو

توجهی کشاورزان  عدم توجه به کیفیت در زمان خرید گندم موجب بی: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .شود به افزایش کیفیت محصول تولیدی می

در : را بالفاصله پس از تحویل گندم به سیلوها به کشاورز پرداخت کند، افزودرجایی با بیان اینکه شبکه بانکی باید وجه خرید گندم 

شود، بنابراین در صورت تأخیر در پرداخت وجه  شبکه بانکی به ازای هر روز تعویق در بازپرداخت اقساط تسهیالت جریمه اخذ می

 .فاصله وجه خرید تضمینی گندم را دریافت کنندخرید به گندمکاران یا کشاورزان هم باید تصمیماتی اتخاذ شود تا کشاورزان بال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222202 
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 خرید تضمینی

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 برگزاری مناظره نرخ خرید تضمینی گندم در شبکه خبر 

با آغاز فصل خرید تضمینی گندم از کشاورزان برخی کارشناسان و کشاورزان معتقدند که قیمت اعالم شده از سوی 

دولت غیرمنصفانه، اما دولت معتقد است این قیمت متناسب با مالک های کارشناسی و واقعیت های اقتصادی تعیین 

 .شده است

شبکه خبر در شامگاه دیروز دوشنبه به بررسی این موضوع  "تیتر امشب"، برنامه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

پرداخت که متن آن جهت اطالع آن دسته از خوانندگان مطالب خبرگزاری کشاورزی ایران که از تلویزیون این بحث را دنبال نکرده 

 .اند، در ادامه آمده است

بخش کشاورزی از فعالیت های پر : گزارش خبرنگار ما، در این برنامه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفتبه 

 .خطر اقتصادی ماست و کشاورز کنترلی بر خطرات طبیعی ندارد، ضمن آن که به این خطرات ریسک بازار نیز اضافه می شود

درصد سود  32ورز باید با فروش محصول هزینه های تولید را تأمین و در کنار آن در چنین شرایطی کشا: عباس پاپی زاده افزود

 .بانکی را نیز پرداخت کند

، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت بر اساس متوسط تورم سال قبل 08بر اساس قانون مصوب سال : وی گفت

 .قیمت تضمینی خرید گندم را محاسبه و اعالم کند

و سه دهم درصد را اعالم کرده بود بدین معنی که اگر  02تومان و تورم  22پارسال بانک مرکزی قیمت هزار و : افزودپاپی زاده 

 .تومان می شود 1222تا  1322تومان اضافه کنیم قیمت بین  22درصد به هزار و  02بخواهیم 

را افزایش داده متأسفانه به قشر کشاورز کمتر دولت با وجود آنکه برای اصناف مختلف قیمت ها و دستمزدها : وی اظهار داشت

 .توجه کرده است

 .درصد از تورم موجود عقب تر است 10تومان رسیده که  122درصد افزایش به هزار و  12اکنون قیمت گندم با : پاپی زاده گفت

وزارت جهاد کشاورزی باید  08بر اساس قانون مصوب سال : در پاسخ، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .قیمت پیشنهادی را به دولت ارائه دهد که ما این کار را انجام دادیم

داشت و برداشت در یک جدول بر اساس الگوهای علمی   در مدل عمومی تعیین قیمت هزینه های کاشت،: شهیاد آبنار افزود

 .کردیم تخمین زده می شود و ما بر این اساس در شهریور این قیمت را مصوب

 تعیین کف قیمت گندم به نفع کشاورز

پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم داشت این بود که ما به شکلی حرکت کنیم که کف : وی گفت

 .قیمت به نفع کشاورز تمام شود

نونگذار به قدرت خرید کشاورز توجه قیمت ساالنه گندم باید بر اساس تورم مشخص شود و علت، آن است که قا: پاپی زاده نیز گفت

 .کرده است

اگر میانگین هزینه های کاشت، داشت و برداشت را در نظر بگیریم، : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

 .درصد برای کشاورز افزایش هزینه داشته ایم 32تا  02حداقل 

 بحث بر سر قیمت تمام شده نان
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درصد افزایش یافت، زیرا دولت معتقد بود که هزینه های نانواها به علت  22تا  32قیمت نان بین  03واخر سال در ا: پاپی زاده افزود

افزایش دستمزد کارگران و عوامل دیگر افزایش یافته اما چطور ممکن است قیمت گندم با توجه به میزان تورم افزایش نداشته 

 .باشد

یکی از اقدامات اساسی جهاد کشاورزی تعیین و ابالغ قیمت خرید : تی ایران نیز گفتمعاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دول

 .گندم در شهریور بود که یکی از مؤلفه های اساسی تشویق الگوی کشت گندم بوده است

 .درصد افزایش نیافت 22بر خالف گفته شما قیمت نان : آبنار تصریح کرد

 32تا  02درصد بود، اما در عمل وقتی از یک چانه خمیر  32تا  32افزایش قیمت نان  رقم اعالمی دولت برای: اما پاپی زاده گفت

 .درصد می شود 23درصد افزایش دهیم میانگین افزایش قیمت حدود  32گرم کم و قیمت را 

یمت آرد در نان بر اساس آماری که به مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان مجلس ارائه شد، سهم افزایش ق: در ادامه آبنار افزود

 .درصد است 10تقریباً 

اگر ما بخواهیم بر مبنای تعدادی از شاخص ها و تحلیل هزینه فایده و هزینه های مراحل کاشت، داشت و برداشت را : وی گفت

 .محاسبه کنیم، بین افزایش قیمت نان و گندم تناسب وجود دارد

هزار تن گندم خریداری کردیم اما  22پارسال در این موقع : هار داشتمعاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران هم اظ

هزار تن گندم  122امسال اقدام به موقع وزارت جهاد کشاورزی در اعالم قیمت خرید تضمینی گندم باعث شد که تاکنون 

 .خریداری کنیم و پول آن را پرداخت نیز کرده ایم ضمن آنکه کشاورزان به کشت گندم تشویق شدند

ما امسال بر اساس برنامه پیش بینی شده باید حداقل هفت : ضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه گفتع

میلیون تن گندم بخریم و این آماری که شما می دهید مالک نیست، چرا که فصل برداشت در استان خوزستان قدری زودتر اتفاق 

 .میلیون تن گندم ناچیز است 7در برابر  هزار تن 22افتاده، عالوه بر اینکه رقم 

 .قیمت اعالم شده به هیچ وجه جوابگوی هزینه های تولید کشاورز نیست: پاپی زاده تصریح کرد

انتظار ما از مجلس این است که در حوزه تولید گندم حمایت های بیشتری انجام دهد، زیرا نفس هدفمندی یارانه ها : آبنار گفت

 .به بخش تولید اختصاص دهیم تا به خوداتکایی برسیم این است که یارانه را

 .همه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با همدلی و همگرایی با مجلس در راستای تقویت اقتصاد کشاورزی قدم برداشته اند: وی افزود

تضمینی گندم، مطلوب  درشرایط کنونی قیمت خرید: معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه برنامه گفت

 .است

 تومان 99۱۱تومان؛ قیمت خرید تضمینی گندم،  99۱9تا  159قیمت هر کیلو گندم وارداتی، 

تومان تعیین  1122تومان است که قیمت خرید تضمینی گندم،  1222تا  072در حالی قیمت هر کیلو گندم وارداتی، : آبنار افزود

 .اند به نوعی به بخش کشاورزی کمک کندشده، بنا بر این قیمت مطلوب است و می تو

انتظار ما از مجلس این است که در تصویب قوانین اعتبارات و کمک های فنی الزم را برای حمایت از بخش کشاورزی به : وی گفت

 .ویژه توسعه کشت گندم در نظر بگیرد

آن را از طریق سامانه جامع بازرگانی و سامانه یکی از اهداف اساسی ما ساماندهی محصوالت کشاورزی است که امسال : آبنار افزود

 .خرید محصوالت کشاورزی مستقر کردیم

 تومان در هر کیلو 9۰۱9هزینه های جانبی خرید گندم 
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تومان به کارخانجات می  002تومان می خریم، اما  1022تومان و با هزینه های جانبی آن  1122گندم را کیلویی : وی ادامه داد

 .به آرد شودفروشیم تا تبدیل 

تومان یارانه به صورت غیرمستقیم برای خرید  022معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دولت تقریباً 

 .اگر این شکاف را بیشتر کنیم، هزینه های مضاعف و هنگفت به دولت تحمیل می شود: گندم پرداخت می کند، گفت

اپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به حمایت های در ادامه این برنامه عباس پ

 .کشاورز ما به علت اینکه مدافع و تشکل قوی ندارد، حمایت نمی شود: بی دریغ دولت از صنعت خودروسازی گفت

دروساز داخلی که بدترین نوع خودرو را تولید درصدی بر روی خودروهای خارجی وارداتی از خو 72چرا با وضع تعرفه : وی افزود

می کند حمایت می کنید، اما از تولید گندم که به نوعی کاالی راهبردی و مربوط به امنیت غذایی و امنیت ملی ماست، حمایت 

 .الزم را نمی کنید

ی اختصاص داده شود تا درصد از درآمد صندوق توسعه ملی به بخش کشاورز 12امسال مجلس مصوب کرد تا : پاپی زاده گفت

درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید  32تسهیالت ارزان قیمت برای کشاورزان تأمین شود و همچنین 

 .داده شود

مجلس در دو سال گذشته در هر سال بیش از یک هزار : عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی افزود

د تومان برای آبیاری تحت فشار بودجه گذاشته است و همچنین مجلس اصرار دارد تا کشاورزان بیمه تأمین اجتماعی شوند میلیار

 .اما دولت حمایت نمی کند

وزیر جهاد : وی با بیان اینکه افکار عمومی در مورد اینکه قیمت خرید تضمینی گندم مناسب است یا خیر قضاوت خواهد کرد، گفت

 .معتقد است این قیمت تأمین کننده نیاز کشاورزان نیست کشاورزی نیز

با توجه به اینکه نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، بسیار : معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفت

 .باال و مؤثر است، بنا بر این میزان اعتبارات بخش کشاورزی کم است

 

 ری قطره ای فراهم نکرده ایمتمهیدات الزم را برای آبیا

هزار هکتار، دیم است و این  822هزار هکتار سطح زیر کشت گندم که از این میزان سه میلیون و  022شش میلیون و : آبنار افزود

 .نشان می دهد که تمهیدات الزم را برای آبیاری قطره ای فراهم نکرده ایم

این کارخانجات باید فعالیت خود را به سمت : صد ظرفیت کار می کنند، گفتدر 22وی با بیان اینکه کارخانجات آردسازی ما با 

 .برون سپاری پیش ببرند، یعنی گندم وارداتی را تبدیل به آرد و سپس صادر کنند

باید از بخش خصوصی و : در ادامه برنامه پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

خوراک دام یا قاچاق می   سیلو دارند حمایت شود، اما گندم به سیلوها منتقل نمی شود و به مسیری می رود که بعداًکسانی که 

 .شود

درصد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می کنیم، زیرا معتقدیم تأسیسات  82درحال حاضر : آبنار هم در پاسخ به وی گفت

هزار مرکز خرید را برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در کشور تجهیز   باًذخیره سازی بخش خصوصی، استاندارد است و تقری

 .کرده ایم

پاپی زاده در پاسخ به این پرسش مجری که آیا مجلس شورای اسالمی می تواند اقدامی انجام دهد و قیمت خرید تضمینی گندم را 

ید کشاورز حفظ شود تا بتواند مانند دیگر اصناف، مقرر کرده است که باید قدرت خر 08قانون مصوب سال : اصالح کند؟ گفت

 .کاالی مورد نیاز خود را بخرد
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 .مجلس شورای اسالمی قوانین الزم را مصوب کرده است، اما دولت باید آن را اجرا کند که اکنون این کار را نمی کند: وی افزود

جلسات مختلفی را با وزیر جهاد کشاورزی و دیگر : عضو کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد

 .مسئوالن برگزار کردیم و وزیر هم در این زمینه اظهار نارضایتی کرده است

انتظار داریم مجلس شورای اسالمی با تصویب کمک : آبنار معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه برنامه گفت

 .ین منابع مالی الزم برای بخش خصوصی بتواند این فرآیند را روان تر کندهای فنی و اعتباری و تأم

 .انتظار داریم این همگرایی میان مجلس و دولت رونق بیشتری یابد: وی تأکید کرد

http://www.iana.ir/majles/item/00022-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22244-1.html


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

116 
 

 خرید تضمینی 
 فودپرس  1931ماه  اردیبهشت 1سه شنبه 

 <آغاز عقد قرارداد خرید تضمینی برگ سبز چای، از امروز کشاورزی
این سازمان از امروز اول اردیبهشت ماه، انعقاد قرارداد با واحدهای چای سازی برای خرید : رییس سازمان چای کشور گفت 

می توانند به تدریج ( سه شنبه)مدیران واحدهای چای سازی از امروز : محمدولی روزبهان افزود.تضمینی برگ سبز چای را آغاز کرد

وی با تاکید بر این که خرید تضمینی .زمان چای در شهرستان ها و شهر الهیجان مراجعه کنندبرای بستن قرارداد به واحدهای سا

 180سال گذشته از : برگ سبز چای نیز امسال به روال سال های گذشته ادامه دارد و هیچ مشکلی در این زمینه نیست، یادآور شد

ارداد با سازمان چای درخصوص خرید برگ سبز چای واحد فعال مبادرت به انعقاد قر122واحد چای سازی در شمال کشور 

رییس سازمان چای کشور با اشاره به اجرای عملیات بهزراعی و استقبال چایکاران از آن پیش بینی کرد امسال برداشت برگ .کردند

جزئیات رییس سازمان چای کشور .سبز چای از نظر برداشت کیفی و کمی وضعیت بهتری نسبت به سال های قبل داشته باشد

های شمالی کشور  هزار تن برگ سبز چای در استان 122بینی کرد که امسال  چگونگی پرداخت وام به چایکاران را اعالم و پیش

های جدی از محصول چای در دستور کار خود  دولت تدبیر و امید حمایت 03در سال : محمدولی روزبهان یادآور شد.برداشت شود

 22وی افزایش .ه از سوی دولت انجام شد روحیه شادی و نشاط به جامعه چایکاران بازگردانده شدقرار داد و با اقدامات خوبی ک

موقع مطالبات چایکاران از سوی دولت را از جمله این اقدامات ارزشمند   درصدی قیمت تضمینی برگ سبز چای و پرداخت به

روزبهان با اشاره به قدیمی .ای جدی دولت تدبیر و امید بوده زراعی از دیگر حمایت تخصیص اعتبارات به: عنوان کرد و ادامه داد

شد که محصول خوب و کیفی از باغات برداشت نشود و به  قدیمی بودن باغات موجب می: بودن باغات چای گیالن و مازندران گفت

سازمان چای میزان این  رییس.های تسهیالتی برای چایکاران درنظر گرفته شد سال حمایت 12همین دلیل برای اولین بار پس از 

وی میزان اختصاص .شود ها برای انجام عملیات هرس در باغات چای داده می این وام: میلیارد تومان اعالم و عنوان کرد 02مبلغ را 

و هزار تومان عنوان کرد  222بر در باغات چای را پنج میلیون تومان و هرس کمربر را دو میلیون و  وام به چایکاران برای هرس کف

روزبهان تشکیل صندوق حمایت از .شود ها صفر است و به چایکار برای باز پرداخت وام دو سال تنفس داده می بهره این وام: گفت

عدم تامین نقدینگی همواره یکی از : صنعت چای کشور را یکی دیگر از اقدامات خوب دولت در سال گذشته عنوان کرد و گفت

 02وی با اشاره به اینکه در .کیل این صندوق منجر به بهبود امر تولید چای خواهد شدمهمترین مشکالت چایکاران است و تش

خانوار چایکار شروع به کار کرد و سرمایه آن نیز هشت میلیارد و هشت  222هزار و  02اسفند سال گذشته این صندوق با حمایت 

کارخانه چایسازی نیز در  13مان افزایش یافته است و البته میلیارد تو 30این سرمایه هم اکنون به : میلیون تومان بود، تصریح کرد

صندوق حمایت از صنعت چای کشور اولین صندوق حمایتی است که : رییس سازمان چای کشور گفت.این صندوق عضو هستند

چایکار سهام  سهام آن توسط چایکاران و دولت تامین شده است و عالوه بر این دولت تدبیر و امید به جهت حمایت از قشر ضعیف

مدیر این صندوق توسط چایکاران، نماینده دولت و صاحبان کارخانه : وی گفت.بخش چایکاران را نیز خود پرداخت کرده است

درصدی قیمت  01روزبهان درخصوص افزایش .شود و این اعضاء وظیفه مدیریتی این صندوق را برعهده دارند سازی تعیین می چای

افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در کشور به چای اختصاص یافته است و دولت با انجام چنین بیشترین : برگ سبز چای گفت

های خوب دولت و  با توجه به حمایت: وی گفت.اقداماتی به دنبال افزایش انگیزه چایکاران برای تولید بیشتر این محصول است

 ار تن برگ سبز چای در کشور تولید شودهز 122شود امسال  بینی می کوشی که از چایکاران سراغ داریم پیش سخت

 http://www.foodpress.ir/Post 
 
 
 

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

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  2چهارشنبه 

 کاران از چیست؟ ناراحتی گندم

تومان کاهش یافته که این مساله موجب  1122 به 1122نرخ خرید تضمینی محصول گندم از : رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش گفت

  .نارضایتی کشاورزان شده است

بر اساس قانون دولت موظف است با آغاز : نیا اظهار کرد ، منطقه خوزستان، عبدالرحیم رحیمی(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

شاورزی را متناسب با میانگین تورم اعالمی کشور، تصویب و ابالغ نرخ خرید تضمینی انواع محصوالت ک( مهرماه هر سال)فصل زراعی جدید 

  .کند

به : تومان برای هر کیلوگرم اعالم کرده بود، افزود 1122را  03-02وی با بیان اینکه دولت نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

د با هزینه تمام شده و اینکه براساس آنالیز انجام شده توسط این های تولی دلیل متناسب نبودن نرخ با میانگین تورم، مطابقت نداشتن هزینه

های فراوانی برای افزایش این نرخ انجام شد که متأسفانه  تومان باشد، پیگیری 1038.8انجمن، باید قیمت تمام شده برای هر کیلوگرم گندم 

تومان کاهش  1182تومان و نرخ گندم دوروم را به  1122به   فروردین 00دولت در مصوبه جدید، نرخ خرید تضمینی این محصول را در تاریخ 

  .داد

این کاهش قیمت در زمان برداشت محصول تبعاتی همچون کاهش سطح زیرکشت گندم در فصول آتی، افزایش : رحیمی نیا تصریح کرد

ها حتی با قیمت  ز گندم تولید شده به واسطهوابستگی به واردات گندم، خروج ارز از کشور، به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه، فروش بخشی ا

کمتر به دلیل پرداخت به موقع، ضرر زدن و آسیب جدی به جامعه کشاورزی و از همه مهمتر کاهش اعتماد کشاورزان نسبت به نرخ خرید 

 .تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم شده از سوی دولت را به دنبال خواهد داشت

در طول مرحله داشت گندم با توجه به عدم پرداخت به موقع مبلغ خرید تضمینی ذرت ( ع)ان شوش دانیالکشاورزان شهرست: وی ادامه داد

توسط دولت، با امید و اعتماد به نرخ خرید تضمینی این محصول اقدام به تقویت و افزایش کیفیت محصول گندم خود کردند که متأسفانه 

امیدواریم دولت تدابیری اتخاذ کند تا امید به تولید . اند رید تضمینی گندم مواجه شدهاکنون در فصل برداشت با شوک ناگهانی کاهش نرخ خ

  .در کشاورزان افزایش یابد

http://www.isna.ir/fa/news/02202021018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94020201218
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 خشکسالی

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 حمله جوندگان به اراضی کشاورزی مشهد منتفی نیست 
گیرد و  های اخیر، امکان حمله جوندگان به اراضی کشاورزی شدت می با افزایش حداقل دما و با توجه به خشکسالی

 . ها آماده باشند کشاورزان باید نسبت به مبارزه با حمله احتمالی ملخ

در همه مناطق : با اعالم این خبر گفت( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس اداره هواشناسی کشاورزی امروز در گفتگو

 .تواند بر فعالیت جوندگان اثرگذار باشد کشور حداقل دمای شبانه بین نیم تا یک درصد افزایش یافته است که می

رسد با توجه  نظر می چنینی وجود ندارد، اما به ای بین حمله جوندگان با تغییرات این شده هرچند ارتباط اثبات: مسعود حقیقت افزود

 .های کشاورزی شود تواند باعث هجوم جوندگان به مناطق کوهپایه و مزارع و دشت های مکرر، افزایش دمای شبانه می به خشکسالی

و بهتر است  با این وجود، امکان حمله جوندگان ازجمله موش صحرایی و ملخ به اراضی کشاورزی منتفی نیست: وی ادامه داد

 .کشاورزان اقدامات پیشگیرانه خود را داشته باشند

توان  دهند، نمی های صحرایی به تناسب گرم شدن هوا، دمای بدن خود را افزایش می از آنجا که موش: حقیقت خاطرنشان کرد

 .ه است، منتفی نیستجایی آنها را داشت، اما حمله ملخ که پیش از این در خراسان شمالی نیز سابقه داشت انتظار جابه

های  خندان، رئیس اداره هواشناسی مشهد امروز در جلسه شورای شهر این استان همچنین از افزایش عرض جغرافیایی بیماری

ها هشدار به کشاورزان برای  مختلف و محدوده فعالیت جغرافیایی جوندگان خبر داده بود و از حمله آنها از کوهسارها به سمت دشت

 .ها سخن گفته بودمبارزه با آن

 ها از طریق سم مبارزه با کپسول ملخ

صورت کپسول است و با مساعد شدن هوا، این  ها به گذرانی ملخ زمستان: مدیره اتحادیه کشاورزان خبره نیز اظهار داشت رئیس هیئت

 .استها  در این شرایط بهترین راه مبارزه با پوره. شود ها خارج می ها باز شده و پوره ملخ کپسول

صورت شیمیایی است و باید کشاورزان با تأمین سم مورد نیاز در صورت حمله  مبارزه با این آفت به: محمد ریاسی تصریح کرد

 ./ها، آماده مبارزه باشند احتمالی ملخ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00002-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22260-1.html
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 خشکسالی

 خبرنگاران جوان – 193۱اردیبهشت  5۱: تاریخ

 آسیب خشکسالی به بادامستان کاشمر

 .هکتاری شهرستان کاشمر بر اثر خشکسالی در حال نابودی است 17بادامستان 

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت   مجتبی مزروعی؛ گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

های پیاپی بخش  هکتار است که بر اثر خشکسالی 17مساحت این بادامستان : بحرانی بزرگترین بادامستان دیم کشور افزود

 .کشاورزی شهرستان کاشمر را به نابودی کشانده است

باید افزون بر : های دیم بادام بخش محروم کوهسرخ از بین رفته است، تصریح کرد هی از باغمزروعی با بیان اینکه بخش قابل توج

 .ای بر بخش کشاورزی، به فکر ماندگاری روستاییان نیز بود نگاه توسعه

 .به دلیل ارگانیک بودن بادام دیمی بیشتر کشورهای اروپایی به دنبال خرید آن هستند: وی گفت

ای  های کوهسرخ نیازمند اعتبارات ویژه برای احیا و حفظ بادامستان: رزی خراسان رضوی اضافه کرد رییس سازمان جهاد کشاو 

 .هستیم 

های اخیر با کاهش  کیلوگرم بادام خشک بود که در سال 722متوسط برداشت در این بادامستان در هر هکتار حدود : مزروعی گفت

 .درصدی عملکرد مواجه هستیم 32

http://www.yjc.ir/fa/news/2180183 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5182183
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 دانه های روغنی

 دانه های روغنی

 آیانا-  1931اردیبهشت  56 , یکشنبه

 های روغنی  هزار هکتار شالیزار استان گلستان با دانه ۰9جایگزینی 

هزار هکتاری اراضی برنجکاری این استان و جایگزینی آن  ۰9کاهش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از 

 .های روغنی خبر داد با دانه

هزار هکتار اراضی  02در این : با اعالم این خبر افزود( ایانا)مختار مهاجر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .بر کشت شود آب گردان، سویا، کنجد و محصوالت کم آفتابهای روغنی پنبه،  برنجکاری قرار است دانه

علت کمبود بارندگی در استان گلستان و افزایش گرما، الگوی کشت در حال تغییر است و بر این اساس،  به: وی خاطرنشان کرد

 .کاهش سطح کشت برنج در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفته است

هزار هکتار از اراضی استان گلستان به کشت برنج اختصاص  22ورزی استان گلستان با بیان اینکه امسال رئیس سازمان جهاد کشا

 .هزار هکتار بود 72حدود  00هزار هکتار و سال  02سال گذشته سطح زیر کشت برنج استان : یابد، ادامه داد می

هزار هکتار کشت پنبه با  02آماده است، امسال در سطح سازمان جهاد کشاورزی استان : مهاجر درباره کشت پنبه نیز تصریح کرد

 .کشاورزان قرارداد ببندد

ها نیز برای کشت این محصول آماده  ایم و نهاده هزار هکتار قرارداد با کشاورزان منعقد کرده از این سطح تاکنون هفت: وی یادآور شد

 .شده است

 ./شود پنبه، امسال چهار کمباین وارد مزارع می آوری برای رفع مشکالت برداشت و جمع: مهاجر اظهار داشت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00318-1.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22318-1.html
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 روغن

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  0شنبه 

 منتفی شدن کاهش تعرفه واردات !/ کیفیت قانونی است های بی ورود روغن

دهند که مجری طرح  در حالی برخی مسئوالن از واردات غیرقانونی روغن زیتون به میزان چشمگیر به کشور خبر می <کشاورزی

 .هستند( زیتونروغن تفاله ) پومیس  های وارد شده به کشور از راه قانونی، روغن عمده روغن: زیتون گفت

گرم است، این در حالی است که مصرف سرانه  222روغن زیتون یک ماده دارویی است که متوسط مصرف سرانه جهانی آن حدود 

این روغن در کشور ما حتی نصف متوسط جهانی آن نیز نیست، ضمن اینکه بیشتر نیاز ایران به این محصول از راه واردات تامین 

 .شود می

مصرف سرانه روغن زیتون در : نادر جاللت، عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با مهر ضمن تایید این مطالب گفتدر همین زمینه 

 .هزار تن است 12میلیون نفری کشور، نیاز ما به روغن زیتون حدود  72گرم است و با توجه به جمعیت  022کشور حدود 

هزارتن روغن  2حدود : هزارتن است، افزود 2تا  0سال آور یا ناآور بین  وی با بیان اینکه میزان تولید داخلی روغن زیتون بسته به

 .گردد هزار تن نیز به شکل قاچاق وارد ایران می 7تا  2شود و بنابراین بین  براساس آمار گمرک به صورت رسمی وارد کشور می

گرم  022روغن زیتون در کشور حدود  درهمین زمینه سید احمد بلندنظر رئیس شورای ملی زیتون با بیان اینکه مصرف سرانه

هزار  11تا  12هزار تن و نیاز ما به واردات بین  12تا  12با توجه به این مساله نیاز کشور به این نوع روغن بین : است، به مهر گفت

 .شود تن آن به شکل قاچاق وارد کشور می 3222تا  0222تن است که از این میزان بین 

مجموع واردات قاچاق روغن زیتون و کنسرو : واردات غیرقانونی روغن زیتون به کشور اظهارداشت وی همچنین در مورد میزان

 .واردات روغن زیتون به کشور آزاد اما واردات کنسرو زیتون ممنوع است: بلندنظر اضافه کرد. هزارتن است 7زیتون با هم، احتماال 

د رمضانی ملک رودی، مجری طرح زیتون کشور در گفتگو با مهر، های مسئوالن شورای ملی زیتون در حالی است که محم گفته

مصرف روغن زیتون در کشور : گرم عنوان کرد و افزود 122تا حداکثر  132میزان مصرف سرانه روغن زیتون در ایران را بین 

اکه مردم به کیفیت نیز نیست، چر( گرم 222) درصد سرانه جهانی 22افزایش چندانی نداشته و مصرف سرانه آن در کشور حتی 

 .ها کم اعتماد هستند این روغن

هزار تن روغن  7این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات عضو شورای ملی زیتون مبنی بر واردات قاچاق 

شود و نیازی به  ای صحت ندارد، در حال حاضر واردات روغن زیتون به شکل قانونی انجام می چنین مساله: زیتون به کشور گفت

 .قاچاق آن نیست

در : درصد تعرفه واردات برای روغن زیتون با توجه به قیمت آن در داخل و خارج زیاد نیست، افزود 00ملک رودی با بیان اینکه 

درصد کاهش یافته اما حتی این کاهش تعرفه نیز  00درصد بوده که طی سالیان اخیر به  22گذشته تعرفه واردات این محصول 

 .منجر به افزایش واردات نشده است

های باکیفیت به داخل کشور نشده است؛ ضمن اینکه قیمت روغن  به عالوه اینکه کاهش تعرفه سبب ورود روغن: وی تصریح کرد

کنند و به  ارد و به راحتی لیبل آن را عوض میبسیار ارزان است به همین دلیل این نوع روغن را و( روغن تفاله زیتون)پومیس 

 .اند و مصرف آن به شکلی که انتظار داریم، نیست همین جهت مردم به کیفیت روغن زیتون بی اعتماد شده

تنها کشوری که مصرف این روغن را ممنوع کرده؛ : وی با اشاره به اینکه روغن پومیس از راه قانونی وارد کشور شده است، گفت

 .ست و جالب اینجاست که واردات آن در کشور ما آزاد و جلوی واردات آنها گرفته نشده استایران ا

ها از  درصد و برای سایر روغن 00این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه تعرفه واردات برای روغن اکسترا ورژن 

های پومیس هستند و روغن  های وارد شده روغن عمده روغنعمال  :درصد است که کمتر وارد شود، تصریح کرد 222جمله پومیس 
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سنت قیمت دارد و با وجود تعرفه  22شود و علت این امر نیز قیمت پایین روغن پومیس است که  اکسترا ورژن بسیار کم وارد می

 .درصدی بازهم رقم چشمگیری نیست 222

هزارتن  7بنده واردات : ر از واردات غیرقانونی آن است، اضافه کردت ملک رودی با اشاره به اینکه واردات قانونی روغن زیتون راحت

 .شود روغن زیتون قاچاق به کشور را قبول ندارم و بخش قابل توجهی از این محصول به شکل قانونی وارد کشور می

تعرفه باالی واردات  ترین علت واردات غیرقانونی روغن زیتون به کشور ازسوی اعضای شورای ملی زیتون براساس این گزارش مهم

علت این امر نیز تعرفه باالی واردات روغن زیتون : در همین زمینه نیز جاللت به مهر عنوان کرد .این محصول عنوان شده است

درصد کاهش دهیم موافقتی هم در این زمینه شده که ممکن است در  2است و ما به دنبال این بودیم که عدد مذکور را به 

 .عالم شود اما فعال خبری نیستای نزدیک ا آینده

ما به دولت پیشنهاد دادیم تعرفه گمرکی را کاهش دهند که هم قیمت تمام شده : همچین بلندنظر در این مورد اظهارداشت

درصد کاهش یابد،  2وی با بیان اینکه پیشنهاد شده این تعرفه به  .محصول پایین بیاید و هم از قاچاق آن به کشور جلوگیری شود

های اجرایی است و امیدوار هستیم طی چندماه آینده  دولت با کاهش تعرفه موافقت کرده، در حال ابالغ آن به دستگاه: ه کرداضاف

 .این اتفاق رخ دهد

 2این اظهارات در حالی است که مجری طرح زیتون کشور در پاسخ به این پرسش مهر که آیا دولت با کاهش تعرفه واردات به 

است؟ خیر، ما با کاهش تعرفه موافقت نکردیم چراکه کاهش تعرفه باعث انجام واردات زیاد و انباشت محصول درصد موافقت کرده 

ضمن اینکه اگر واردات . شود، ما به شرطی اعتقاد به افزایش واردات و کاهش تعرفه داریم که مصرف در کشور باال برود در کشور می

 .د کال باغات زیتون را جمع کنیمبی اندازه انجام ودر کشور انباشت شود ما بای

در سطح شهر کنسروهای خارجی به : مجری طرح زیتون کشور همچنین با تایید ممنوعیت واردات کنسرو زیتون به کشور افزود

وقتی این میزان کنسرو خارجی در همه : ملک رودی اضافه کرد .شوند که این امر نشان دهنده واردات آن است وفور یافت می

های قانونی را که  ای آن سیستم یعنی عده. ای تهران وجود دارد نشان دهنده آن است که بحث از قاچاق هم گذشته استه فروشگاه

 .دهند زنند و واردات انجام می ما در جهت ممنوعیت اعمال کرده بودیم دور می

 .ر را دچار مشکل کنداگر واردات به همین شکل انجام شود در آینده ممکن است تولید زیتون کشو: وی تصریح کرد

http://www.foodpress.ir/Post 
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 زعفران

 - 31/52/52فارس

 نوسان قیمت زعفران مانع صادرات پایدار است/ 13تن زعفران در سال  959صادرات 

ای در  ها نقش عمده دالالن و واسطه: تن زعفران گفت 959رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با اشاره به صادرات 

 .نوسان قیمت این محصول دارند و این امر مانع جدی صادرات پایدار است

از استان  سال گذشته: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت

درصدی  07میلیون دالر زعفران صادر شد که این رقم حکای از رشد  013کیلو به ارزش  072تن و  128خراسان رضوی حدود 

 .صادرات این محصول از این استان است

تن  12با احتساب حدود : شود، گفت درصد زعفران تولیدی و صادراتی از خراسان رضوی تأمین می 02وی با بیان اینکه حدود 

 .تن عنوان کرد 172را حدود  03توان میزان صادرات زعفران در سال  هایی غیر خراسان رضوی می زعفران صادراتی از استان

ای در نوسان قیمت این  ها نقش عمده دالالن و واسطه: کنندگان زعفران با انتقاد از نوسان قیمت زعفران، گفت رئیس اتحادیه صادر

 .ع جدی صادرات پایدار استمحصول دارند و این امر مان

هزار  322میلیون و  2تا  322میلیون و  2قیمت هر کیلوگرم زعفران دسته خریداری شده از کشاورزان و دالالن : میری بیان داشت

 .هزار تومان است 022میلیون و  2هزار تا  122میلیون و  2تومان و قیمت زعفران پوشال 

گرم  هزار تومان و قیمت هر کیلو 222میلیون و  2تا  022میلیون و  2ران سرگل همچنین قیمت هر کیلوگرم زعف: وی افزود

 .هزار تومان در نوسان است 322میلیون و  0تا  822میلیون و  2زعفران نگین 

 .درصدی قیمت مواجه بوده است 12از اسفند ماه تاکنون هر کیلوگرم زعفران با رشد : کاران تصریح کرد رئیس اتحادیه زعفران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022021222700 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 193۱اردیبهشت  59: تاریخ

 ایران راهبرد تولید و صادرات زعفران است

 .درصد صادرات آن را در اختیار دارد 02زعفران در جهان است و بیش از ایران راهبر تولید و صادرات 

تن زعفران و تامین همه  022، عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه توان تولید گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

درصد  02ایران راهبر تولید و صادرات زعفران در جهان است و بیش از : رد داریم، گفتنیازهای جهانی را با کیفیت منحصر بف

 .صادرات آن را در اختیار دارد

زعفران درشرایط آب و هوایی نیمه معتدل تا خشک قابل تولید است و در  : تن زعفران گفت 122حسینی با اشاره به صادرات 

 .و افغانستان هم تولید می شود اسپانیا ، مراکش ، هند ، جمهوری آذربایجان

باید نهادهای مسئول از این روند جلوگیری کنند چون اقتصاد و معیشت بیشتر : وی در مورد قاچاق پیاز زعفران به افغانستان گفت

 .روستاهای محروم در شرق کشور به کشت زعفران وابسته است

بسته بندی های متنوع و گاهی هم فله ای برای شرکت های صادرات ما متناسب با نیازهای بازارهای جهانی در : حسینی گفت

 .تن است و مشکلی نداریم 222تن و توان بسته بندی ما هم بیش از  022صنایع غذایی است و ظرفیت تولید ما بیش از 

این محصول را دارد  سه دهه پیش اسپانیا ، بزرگترین تولید کننده زعفران بود اما ایران مدتی است رتبه اول تولید: وی تصریح کرد 

 .و باید از این موقعیت و توان اقتصادی حمایت و حفاظت کنیم

تن  32زعفران عالوه بر صنایع غذایی در صنایع بهداشتی و دارویی هم استفاده می شود ،مصرف آن در ایران بیش از : حسینی گفت

 .است

 

 .کنار مشهورترین زعفران دنیا قرار دارد نام خراسان رضوی به عنوان رویشگاه اصلی و تاریخی زعفران جهان در

 .های زعفران استان خراسان رضوی است های کاشمر، باخرز، گناباد و غیره جزو بهترین تولید کننده شهرستان

تولید زعفران در دو استان خراسان رضوی و سپس خراسان جنوبی به دلیل سازگاری این محصول با اقلیم خشک و کویری صرفه 

   .برای کشاورزان این مناطق دارد اقتصادی خوبی

 .شود های خراسان شمالی، کرمان، یزد، اصفهان، فارس، قم، گلستان و غیره نیز زعفران در سطح بسیار کم کشت می در استان

نیمه آذر شود و دوران رشد آن از ماه اول پاییز آغاز می شود و تا  ای است که از طریق بنه یا پیاز تکثیر می زعفران گیاه چند ساله

 .رسد ماه به دوران برداشت می 

رود و تابستان نیز به  دهد و از نیمه دوم تا آخر اردیبهشت ماه به خواب تابستانی می گیاه به رشد خود تا پایان فروردین ادامه می

 .آبیاری یا عملیات زراعی نیاز ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/2181230 
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 سالمت

 - 31/52/51فارس

 شوند گذار همچنان خمیر می های پیر تخم مرغ/ هشدار وزارت بهداشت کارساز نشد

هم این  بهداشت باز  بعد از ممنوعیت تولید خمیرمرغ توسط وزارت: گذار گفت هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم  رئیس

های  دار را خریداری و پس از ذبح غیرمجاز به مراکز تولید فرآورده های چربی ها مرغ شود زیرا واسطه محصول تولید می

 .کنند  گوشتی منتقل می

، در خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی  و گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

قبل از ممنوعیت تولید : بعد از ممنوعیت تولید خمیر مرغ از سوی وزارت بهداشت، گفت( پیر)دار  های چربی مورد سرانجام مرغ

ان دامپزشکی کشتار و برای زیر نظر سازم( هفته 82پیر، حدود )دار  گذار چربی میلیون قطعه مرغ تخم 0خمیر مرغ ماهانه حدود 

 .شد های گوشتی مثل سوسیس و کالباس می تبدیل به خمیر مرغ راهی مراکز تولید فرآورده

 دار های چربی کشتار غیر مجاز مرغ*

شود،  چه می( پیر)دار  های چربی گذرد، مرغ ماه می 8وی در پاسخ به این سؤال که از زمان ممنوعیت تولید خمیر مرغ که حدود 

رود، اما بخشی از آن بصورت غیرمجاز کشتار و توسط مراکز تولید  کنندگان از بین می تولید  قاعدتا بخشی از سرمایه: گفت

 .رسد های گوشتی خریداری و به مصرف می فرآورده

شد  می نباید به دلیل وجود چند نفر متخلف جلوی تولید خمیر مرغ گرفته: گذار تهران اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .شدند بلکه باید مجازات و از گردونه تولید خارج می

بعد از : کند که با ممنوعیت تولید این محصول جلوی تخلفات را گرفته، افزود پور شیری با بیان اینکه وزارت بهداشت فکر می نبی

شد اما  سازمان دامپزشکی انجام می ممنوعیت تولید مشکالت بیشتر شده چرا که قبال کشتار به صورت بهداشتی و در مراکز زیر نظر

 .االن معلوم نیست که با چه وضعیتی کشتار از مبادی غیر مجاز انجام شود

مرغ مناسب نیستند،  گذاری و تولید تخم شود که دیگر برای تخم اطالق می  هفته 82های حدودا  مرغ پیر به مرغ: وی تصریح کرد

 .ی از وزنشان به چربی تعلق داردها به دلیل افزایش سن بخش ضمن اینکه این مرغ

های پیر به عنوان مرغ دیرپز یا هلندی به صورت گرم به  دار یا همان مرغ های چربی در زمان جنگ مرغ: پور شیری بیان داشت نبی

 .رسید مردم عرضه و به مصرف خوراکی می

دار در حال حاضر بخشی از این  بودن مصرف مرغ چربیبا توجه به مورد پسند : گذار تهران، اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .رسد ها بصورت زنده به هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان منتقل و در آنجا به مصرف خوراکی می مرغ

با هزار تومان رسید در برخی از مناطق تهران این مرغ  0که قیمت هر کیلوگرم مرغ به حدود  03در روزهای پایانی سال : وی افزود

 .هزار تومان عرضه شد 3گرم حدود  قیمت هر کیلو

 دار های چربی ها مشتری مرغ آفریقایی

کننده این نوع  دار مصرف برخی کشورهای آفریقایی و افغانستان به علت پایین بودن قیمت مرغ چربی: پور شیری تصریح کرد نبی

اکنون این کشورها خریدار این  لل مسئوالن و قوانین سد راه، هماند اما به دلیل تع مرغ هستند و حتی از ایران تقاضای خرید داشته

 .نوع مرغ از ترکیه هستند

گیرد در حالی  در صنایع مختلف خوراکی مورد استفاده قرار می( پیر)دار  های چربی در کشورهای آمریکایی و اروپایی مرغ: وی افزود

 .ها این بخش به هدر رفته است هکه در کشورمان به دلیل چند مورد تخلف بخش زیادی از سرمای

http://www.farsnews.com/
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رسد  مجوز گرم فروشی دارد و به مصرف انسانی می( پیر)دار  های چربی مرغ: گذار تهران تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .ای مشکلی ندارد بنابراین این مرغ از نظر تغذیه

تومان و هر کیلوگرم  1022با قیمت ( دار چربی)پیر  هر کیلوگرم مرغ زنده: گذار تهران تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .رسد هزار تومان به فروش می 3با قیمت حدود ( دار چربی)گوشت مرغ پیر 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022023222872 
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 سالمت

 آیانا-  1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 هزار نفر کشاورز  ۰99رقمی برای  9۶اختصاص کد 

توان  رقمی سالمت صادر شده است و در صورت اختصاص اعتبار، می 9۶هزار نفر کشاورز کشور، کد  ۰99تاکنون برای 

 .آن را به کشاورزان کل کشور تعمیم داد

( ایانا)پزشکی و سالمت محصول در سازمان حفظ نباتات امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  گیاهمسئول کلینیک 

عنوان یک زیرساخت تعریف شده و در این راستا، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و  رقمی به 10کد : با اعالم این خبر گفت

 .هزار کشاورز انجام شده است 012سایر عواملی که در تولید مؤثر است، برای  وزارت کشور، شناسایی کشاورزان، محصوالتشان و

محصول است را  221رقمی استان، شهرستان، بخش و دهستان تمامی محصوالت کشاورزی که شامل  10کد : محسن عصار افزود

موجود در عددهای دوازدهم و سیزدهم کد پزشکی نیز اطالعات  کلینیک گیاه 02هزار و  گیرد و عالوه بر آن، از میان یک دربر می

 .کند فوق خودنمایی می

 .ها است برداری و تعاونی نیز شامل کد ملی یا کد بهره 12و  12کد : وی خاطرنشان کرد

 در کرمان "سماک"آغاز آزمایشی محصوالت سالم در قالب سامانه 

ایی کامل کشاورز و محصوالتش است، اما الزم است رقمی به معنای شناس 10کد : پزشکی ادامه داد این کارشناس ارشد گیاه

پزشکی را  های گیاه که مدیریت الکترونیکی کلینیک "سماک"شد که در این راستا، سامانه  های دیگری نیز فراهم می زیرساخت

 .شود، ایجاد شد شامل می

امیدواریم که تمامی سطوح مختلف در آن صورت آزمایشی در کرمان آغاز شده است،  در قالب این سامانه که به: عصار تصریح کرد

 .گذاری شود پایه

هایی که برای آنها  هایی چون نوع آفات، توصیه های الزم در بخش های بعدی سامانه فوق، تمامی توصیه در قسمت: وی یادآور شد

 .داشته نیز ذکر شده است

 18بیرخانه شورای سالمت برگزار شده و سه پروژه و چندین جلسه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و د: عصار تأکید کرد

 .زیرپروژه برای آن پیشنهاد شده است که امیدواریم با اختصاص اعتبارات مورد نیاز، اجرایی شود

 .های اجرایی نیز انجام شود های الزم در بخش هایی انجام شده تا مسئولیت با سازمان ملی استاندارد نیز هماهنگی: وی اظهار داشت

 10اگر اعتبارات مورد نیاز برای اجرای کد : پزشکی و سالمت محصول در سازمان حفظ نباتات همچنین گفت ئول کلینیک گیاهمس

شود، مرتفع  هایی که صرف دارو می رقمی در کل کشور تأمین شود، بخش اعظمی از مشکالت مربوط به سالمت مردم و هزینه

 .شود می

 02ریزی کشور پیشنهاد داده شده است که ردیف  ای نیز به سازمان مدیریت و برنامه رات بودجهاز محل اعتبا: عصار در ادامه افزود

 .میلیارد تومانی برای اجرای این کار را در نظر بگیرند

وی درباره نظر مدیرکل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اعالم هفت محصول کشاورزی پرخطر 

در مقام صحبت نیستم، اما باید بگویم که وزارت بهداشت به وظیفه نظارتی خود در اعالم محصوالت پرخطر انجام : کرد خاطرنشان

وظیفه کرده است و امیدواریم در کنار وزارت جهاد کشاورزی و مسئوالن سازمان حفظ نباتات، برای رفع مشکالت فوق همراهی 

 .کند
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های دولت برای اختصاص اعتبار و تعیین استانداردهای  زارت بهداشت در کنار مساعدتعصار اظهار امیدواری کرد که همراهی و

 .های مربوطه کمک کند تا بتوان محصوالت سالمی را به جامعه تحویل داد موردنیاز از سوی سازمان

محسن عصار و حمید  گردد، از برگزار می( رازی)در محل دانشگاه ایرانیان ( شنبه یک)گفتنی است، در همایشی که صبح فردا 

 .شود اند، تشکر می ای برای تولید محصوالت سالم انجام داده خانقاهی ابیانه از سازمان دامپزشکی کشور که خدمات ارزنده

دارند و برای  اندرکارانی که جهت حفظ سالمتی مردم قدم برمی نیز مراتب تشکر خود را از دست( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 ./دارد کنند، اعالم می ت عاری از سم تالش میتولید محصوال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00312-1.html 
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 سالمت

 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 محصول پر مصرف کشاورزی حاوی آالینده بیش از حد مجاز منتشر می شود  5اسامی 

اسامی هفت محصول پر مصرف کشاورزی دارای آالینده ها و باقی مانده های سموم غیر مجاز به زودی منتشر می 

 .شود

زمان غذا و دارو امروز در یازدهمین ، رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رییس سا(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

مورد  03این هفت محصول پر مصرف کشاورزی در سال : دوره نشان ایمنی سالمت در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر افزود

 .پایش و ارزیابی قرار گرفتند و نمونه های مختلف آنها در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو بررسی شد

آزمایش نشان می دهد که این محصوالت، به جز آالینده و باقی مانده سموم، حاوی نیترات و فلزات سنگین نتایج : وی تصریح کرد

 .هم بوده اند

درصد حد مجاز  32این محصوالت در آزمایش ها و مطالعات قبلی تا : دیناروند این موضوع را نگران کننده عنوان کرد و گفت

یش و ارزیابی سال گذشته از محصوالت یاد شده نشان می دهد که آنها بیش از حد مجاز استانداردها را رعایت کرده بودند، اما پا

 .آالینده و باقی مانده سموم داشته اند

نتایج آزمایش های کنترل غذا و دارو به زودی منتشر می شود تا مردم و مسولین به ویژه مسووالن بخش کشاورزی، : وی ادامه داد

 ./شته باشندنظارت بیشتری در این حوزه دا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00327-1.html 
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 سالمت

 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 کنندگان است  بندی به نفع مصرف سالمت مرغ بسته

یافت، از  شود، قیمت مرغ که ترمز بریده بود و هر روز کاهش می بینی می مردم پیش با شروع دوباره خریدهای مصرفی

 .قیمت منطقی برخوردار شود

با اعالم ( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

شود که تا روزهای آینده از ثبات نسبی  بینی می همچنان رو به کاهش است، پیشقیمت مرغ که چندی است : این خبر گفت

 .برخوردار شود

شود که بازار این محصول پروتئینی پررونق شده و بنابراین از کاهش بیشتر  افزایش قدرت خرید مردم باعث می: محمد یوسفی افزود

 .قیمت آن جلوگیری شود

تومان است، در حالی که قیمت این محصول  022هزار و  تا سه 822هزار و  کشتارگاه سه قیمت مرغ زنده درب: وی خاطرنشان کرد

تومان در نوسان  222هزار و  بار پنج های میدان میوه و تره فروشی تومان و در خرده 022هزا رو  هزار تا پنج در میدان بهمن تهران پنج

 .است

با برگشت بازار به رونق سابق، وضعیت مرغ بهبود پیدا : ی ادامه داددهندگان مرغ گوشت مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

های مازاد از ضرر و زیان مرغداران  شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای خریداری مرغ کند و در کنار آن نیز اقدام انجام می

 .بکاهد

بندی عرضه  صورت بسته ند سالی است که مرغ بهچ: های مناسب تصریح کرد بندی یوسفی درباره سالمت مرغ و عرضه آن در بسته

 .شود و سازمان دامپزشکی نیز برای اجرای این طرح، تمامی تالش خود را به کار بسته است می

شود، بنابراین این امر به  بندی جداسازی می های زائد با روش بسته از آنجا که امحاء و احشاء، چربی و سایر قسمت: وی یادآور شد

 .کنند ندگان خواهد بود که بهای واقعی گوشت لخم را پرداخت میکن نفع مصرف

با اقدامات : یوسفی همزمان با هفته سالمت، از اقدامات مؤثر سازمان دامپزشکی درباره محصوالت پروتئینی خبر داد و تأکید کرد

 ./توان اطمینان داشت که مردم مرغ سالم مصرف کنند صورت گرفته سالمت محصول حفظ شده و می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00071-1.html 
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 سالمت

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 شود  گوشت حالل بهداشتی راهی بازار می

هایی که در جوامع  های خام دامی از این پس شاهد فرآورده فرآوردهبا اعطای نشان حالل، در کنار کد بهداشتی به 

 .المللی قابلیت ردیابی دارد، خواهیم بود بین

مدیرکل دامپزشکی استان تهران امروز در مراسم اعطای نشان حالل به شش کشتارگاه دام و طیور در کشور در گفتگو با خبرنگار 

بندی پس از هفت بار شکست اجرایی  اقدامات مؤثری در عرضه مرغ بسته 1302سال  از: ، گفت(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود بندی عرضه نمی ای که در حال حاضر هیچ محصول مرغی بدون بسته گونه شد، به

 های بهداشتی در حین فرآیند تولید، از یک سال در راستای افزایش کیفیت محصوالت پروتئینی، نظارت: محمدرضا حزبئی افزود

 .اند های الزم را دیده های خصوصی در این باره آموزش گذشته قوت گرفته و بخش

های بهداشتی از ابتدا تا انتها تحت کنترل کامل قرار گیرند،  ایم که نظام سازی کرده امسال طرحی را پیاده: وی خاطرنشان کرد

 .ای که تمامی محصوالت از لحاظ بهداشتی و حلّیت تأیید شود گونه به

اسکین شدند که مدیریت درست  های کشور در سال گذشته درگیر بیماری لمپی استان تهران و برخی استان: ی ادامه دادحزبئ

 .شده باعث شد که کمترین میزان تلفات را شاهد باشیم اعمال

ری هاری تحت کنترل مورد رسید و عالوه بر آن، بیما 00مورد به  100های مبتال به تب برفکی نیز از  تعداد دام: وی تصریح کرد

 .کامل درآمد

های  در راستای عرضه محصوالت بهداشتی به مردم، طی یک ماه گذشته با سرکشی: مدیرکل دامپزشکی استان تهران یادآور شد

 .های تولیدی ضبط شده است تن دیگر از این فرآورده 22تن محموله غیربهداشتی معدوم شد و عالوه بر آن  82شده  انجام

ایم که نشان حالل را نیز در کنار  شود، الگویی را شروع کرده های بهداشتی اعمال می عالوه بر آنکه نظارت: کرد حزبئی تأکید

 .های بهداشتی داشته باشیم؛ یعنی الزمه اعطای برند حالل به واحد تولیدی، بهداشتی بودن آن است نظارت

کنند  های خام دامی در استان تهران فعالیت می بندی فرآورده تهنفر روحانی در صنایع کشتارگاهی و بس 72حدود : وی اظهار داشت

 .دهند و در کنار دامپزشکان، اقدامات الزم برای نظارت شرعی را انجام می

طور قطع باید برند بهداشتی را نیز بگیرد؛ بنابراین از  هر محصولی که بخواهد برند حالل را دریافت کند، به: حزبئی در پایان گفت

کنندگان به  تر شده و اطمینان مصرف درات محصوالت خام دامی با دارا بودن این نشان که مخصوص ایران است، سختاین پس صا

 .شود این موضوع جلب می

گفتنی است، امروز طی مراسمی با حضور ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سایر ناظران شرعی حاضر در واحدهای کشتارگاهی 

حالل به شش شرکت تولیدی احسان ری، آسیاگوشت، کشتارگاه میثم و سه واحد تولیدی طیور ازجمله استان تهران، اعطای کد 

 .تیهو و ماکیان الوان اعطا شد بورچین، ایران ایران

الزم به ذکر است، در گذشته نیز انجمن صنایع غذایی و اتاق اقداماتی را برای اعطای کد حالل انجام داده بودند، اما کدی که در 

حاضر اعطا شده است، توسط سازمان دامپزشکی کشور و نماینده ولی فقیه تأیید شده است و تنها نشان حالل در کشور  حال

 ./خواهد بود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00320-1.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22349-1.html


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

199 
 

 
 سالمت

 آیانا-  1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 را چیدند  "سیب سالمت"های صنایع شیر ایران، نشان  شرکت

های پگاه خراسان، پگاه آذربایجان غربی، پگاه آذربایجان شرقی  همزمان با هفته سالمت نشان سیب سالمت به شرکت

 . و داروی کشور اهداء شد و پگاه گیالن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا

، در این آیین که با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، مسئوالن (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ارشد کشوری و نیز مدیران صنایع غذایی کشور برگزار گردید، به تولیدکنندگان محصوالت غذایی و آشامیدنی نشان ایمنی و 

 .اهدا شد سالمت

منظور تشویق تولیدکنندگان  گفتنی است، نشان ایمنی و سالمت در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به

تر غذایی و آشامیدنی و همچنین ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان این محصوالت، طراحی و تدوین  برای تولید محصوالت سالم

 .شده است

اند  نامه مربوطه رعایت کرده های غذایی و آشامیدنی ایمن و سالم که الگوی سالمت و ایمنی را منطبق با آیین فرآوردهاین نشان به 

 .شود اعطاء می

شده، پگاه گیالن برای تولید محصوالت شیر  های پگاه آذربایجان شرقی برای تولید محصوالت غنی نشان سیب سالمت به شرکت

و شیر استریلیزه نیم چرب غنی شده، پگاه خراسان برای تولید نوشیدنی کفیر و ماست پروبیوتیک  پاستوریزه نیم چرب غنی شده

 .چرب و پگاه آذربایجان غربی برای تولید محصوالت شیر استریل و پاستوریزه نیم چرب غنی شده اهداء شد کم

های  گذاری دلیل اجرای داوطلبانه نشانه غربی به های پگاه گلستان، پگاه اصفهان، پگاه آذربایجان همچنین در این مراسم به شرکت

 ./لوح تقدیر و سپاس اهداء شد( ای برچسب نشانگرهای تغذیه)جدید سازمان غذا و دارو 

http://www.iana.ir/food/item/00300-1.html 
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 سالمت

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  6یک شنبه 

 میلیون ایرانی اضافه وزن و چاقی دارند ۰۱/ رصدخانه سالمت ایرانیان راه اندازی می شود: وزیر بهداشت
خانه بهداشت را بازسازی و نوسازی کرده و در آینده نیز تعداد خانه های بهداشت را به  1222در حال حاضر : وزیر بهداشت گفت 

به گزارش پایگاه خبری و اطالع رسانی وزارت بهداشت؛ سید حسن هاشمی در مراسم افتتاحیه .افزایش خواهیم دادخانه  0222

تامین مراقبت های اولیه سالمت در مناطق حاشیه شهر مشهد که در سومین روز از هفته سالمت در مرکز سالمت جامعه مهرگان 

رسیدگی به قشر محروم در جامعه است و بر کسی پوشیده نیست که حوزه  یکی از ماموریت های انسانی،: مشهد برگزار شد، گفت

عقل سلیم : وی گفت.بهداشت از نظر دینی و همچنین بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از حوزه های مهم در جامعه است

حوزه بهداشتوزیر بهداشت با ضرورت حرکت ملی برای ارتقاء .حکم می کند که پیشگیری کنیم تا گرفتار مشکالت زیادی نشویم

ضرورت دارد که یک همت جمعی و حرکت : بیان این که بهداشت فردی و اجتماعی سالهاست که مغفول مانده است، تصریح کرد

با توجه به : وی افزود.ملی در حوزه بهداشت صورت گیرد و در غیر این صورت بعید است که آینده سالمت کشور تضمین شود

ت موجود و باال بودن هزینه های درمان و نیز مسن شدن جمعیت کشور در آینده ضروری است که از همین االن اعتبارات و امکانا

وزیر بهداشت .در زمینه بهداشت سرمایه گذاری کنیم و از دولت نیز به خاطر اولویت قرار دادن موضوع سالمت تشکر می کنیم

رنامه های آن را به درمان محور بودن متهم کرده اند و ما نیز چندین بار در طول سال گذشته بارها وزارت بهداشت و ب: تاکید کرد

اعالم کردیم که توانسته ایم مشکالت بخش سالمت کشور را در زمینه های بحران دارویی که مانند یک بحران اجتماعی بود را 

 3درصد و در مناطق روستایی به  0کاهش دهیم و همچنین پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم را در مناطق شهری به 

درصد برسانیم همچنین بخشی از نابسامانی ها در بیمارستان های کشور را سامان داده و لوازم و تجهیزات مناسب را جهت ارائه 

د در حوزه بهداشت بای: ایجاد یک مدل کارآمد و کم هزینه در حوزه بهداشتهاشمی بیان کرد.خدمات در دسترس مردم قرار داده ایم

وزیر .به یک مدل کامل و کم هزینه و کارآمد برسیم که اقناع کردن این موضوع برای همکاران و سیاستگذاران کاری دشوار است

خانه بهداشت را بازسازی و نوسازی کرده و در آینده نیز تعداد خانه های بهداشت  1222در حال حاضر : بهداشت خاطر نشان کرد

تعداد بهورزان را افزایش داده ایم و در حوزه دارو، واکسن و مکمل ها دیگر کمبودی : وی افزود.داد خانه افزایش خواهیم 0222را به 

برای اولین بار در همه شهرهای : پزشک در مناطق محروموزیر بهداشت گفت 2222توزیع .در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد

وزیر بهداشت با .متخصص را در مناطق محروم توزیع کرده ایم پزشک 2222هزار نفر پزشک حضور دارد و همچنین  02کمتر از 

برنامه بهداشت برای حاشیه نشینان شهر و به ویژه حاشیه شهر : بیان این که شهر مشهد متعلق به همه ایرانیان است، تصریح کرد

امسال : اشتیهاشمی یادآور شدمیلیون نفر از حاشیه نشینان از خدمات بهد 12.2بهره مندی .مشهد امسال با جدیت دنبال می شود

میلیون  2.2تا  2میلیون نفر از جمعیت حاشیه نشین کشور تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار می گیرند و در سال جاری نیز  12

هزار نفر یک مرکز  22تا  22هزار نفر یک پایگاه بهداشتی و به ازای هر  10به ازای هر : وی گفت.نفر به این طرح اضافه می شوند

میلیون نفر هستند این  2.2تا  2هزار نفر که رقمی بین  22تا  02همچنین در شهر های با جمعیت . داشت ایجاد خواهد شدبه

ایجاد رصدخانه سالمت ایرانیان تا پایان سال جاریوزیر بهداشت در ادامه از ایجاد رصدخانه سالمت ایرانیان تا .طرح ارایه خواهد شد

در این رصدخانه طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و با استفاده از فناوری : اشت خبر داد و گفتپایان سال جاری در وزارت بهد

های جدید، سطح بهداشت کشور را رصد می کنیم و برای پیشگیری از تبعات سنگین بیماری ها برای آن برنامه ریزی می 

ی ایرانیان حاشیه شهرها از خدمات بهداشتی بهره مند می به یاری خداوند تا پایان شهریور ماه سال جاری تمام: هاشمی گفت.کنیم

این پدیده به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها : وزیر بهداشت با بیان این که نباید در کشور حاشیه شهر داشته باشیم، گفت.شوند
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هم بتوانند از خدمات بهداشتی  و بعضی از سوء تدبیرها در سالهای گذشته به وجود آمده است و انصاف حکم می کند که این افراد

شهر مشهد و حاشیه این شهر نیز تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت و سیمای این شهر متحول : وی گفت.استفاده کنند

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت همکاری های بین بخشی و همچنین ضرورت داشتن پیوست .خواهد شد

حوزه سالمت مربوط به همه دستگاه هاست و رفتار و تصمیم گیری های قوه : بزرگ ملی اشاره کرد و گفتسالمت در پروژه های 

ضرورت پیوست سالمت در پروژه های بزرگ ملیوی .های مقننه و قضائیه می تواند باعث تقویت یا ضعف پیوست سالمت شود

اگر در پروژه های مربوط به : ینه بسیار مهم عنوان کرد و گفتوزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را در این زم

وزیر بهداشت .این وزارتخانه ها پیوست سالمت وجود نداشته باشد، طرح های اجرا شده به جای اثربخشی ضرر خواهند داشت

و نوع سموم ضرورت دارد در میزان : همچنین نقش وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه غذا بسیار مهم توصیف کرد و گفت

میلیون نفر در کشور اضافه وزن و چاقی دارندهاشمی در بخش  02.محصوالت کشاورزی نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد

دیگری از سخنان خود با بیان این که بسیاری از مشکالت و بیماری های دوره میانسالی و کهنسالی به خاطر سوء رفتارها و تغذیه 

میلیون نفر از هموطنان به اضافه وزن و چاقی است که چاقی احتمال  02موید این مطلب ابتال به  نامناسب در دوره جوانی است و

درصد از  22متاسفانه : برابری نمک در کشور اشاره کرد و گفت 0وزیر بهداشت همچنین به مصرف .دیابت را افزایش می دهد

ا بیان این که با عزم ملی و توجه ویژه به اهمیت سالمت می توان وی ب.مبتالیان به بیماری فشار خون از بیماری خود اطالعی ندارند

چرا که در آن افراد سالم تر خواهند بود و افراد سالم می توانند منشأ توسعه باشند و در جامعه با : به آینده ایران امیدوار بود، گفت

تخت بیمارستانی داردهاشمی در بخش  3222به شهر مشهد نیاز .وجود افراد بیمار و معلول انتظار پیشرفت و ترقی وجود ندارد

بیمارستانهای ( ع)سال گذشته نتوانسته ایم در شهر مقدس مشهد با توجه به زائران امام رضا  2در : دیگری از سخنان خود گفت

د با وجود شهر مشه: وزیر بهداشت ضمن انتقاد از برخی کج سلیقگی ها در تصمیم سازی های کالن گفت.استاندارد را اضافه کنیم

زائران بسیار زیاد کمتریم سرانه سالمت را در کل کشور دارد و باید برای ارتقاء این سرانه تعدادبیمارستان ها و تخت های آن 

 تخت بیمارستانی دارد 3222شهر مشهد حداقل نیاز به . افزایش پیدا کند

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  6یک شنبه 

 اسهال سبزیجات با فاضالب علت بیماری مزارع آبیاری
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از درمان همه مبتالیان به بیماری اسهال در برخی از شهرهای استانهای  

از اواسط هفته گذشته در دو استان اصفهان، شهرهای : دکتر محمد مهدی گویا گفت.اصفهان و چهار محال بختیاری خبر داد

هار محال و بختیاری، شهرهای شهرکرد، بروجن و لردگان طغیان بیماری اسهالی رخ اصفهان، حومه شهرضا، سمیرم و استان چ

در حال حاضر مورد خاصی مرتبط با این : وی با بیان اینکه علت بروز این بیماری آبیاری مزارع سبزیجات با فاضالب است، گفت.داد

کز مدیریت بیماریهای واگیر در ادامه ضمن تاکید بر رئیس مر.همه گیری وجود نداشته و همه بیماران درمان و بهبود یافته اند

نظارت جدی تر دستگاه های ذی ربط در جلوگیری از آبیاری مزارع سبزیجات با فاضالب بر شستشوی مناسب و کامل سبزیجات و 

شهرهای مذکور آب آشامیدنی : گویا در ادامه تصریح کرد.نیز رعایت نکات بهداشتی و شستشوی دستها با آب و صابون تاکید کرد

 مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد

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

 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 زمینی است  افزایش کشت و نبود بازارهای هدف، علت کاهش قیمت سیب
زمینی را از دالیل عمده کاهش قیمت  رئیس اتاق کشاورزی همدان، از دست رفتن بازارهای هدف و افزایش تولید سیب

 . زمینی در کشور اعالم کرد سیب

با بیان اینکه کشورهای عراق، روسیه، افغانستان و ( ایانا)ان ابوالقاسم سوزنچی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایر

زمینی تولید خود را به  درصد سیب 12اروپا که : زمینی کشورمان بودند، افزود آسیای میانه بازارهای هدف برای صادرات سیب

اروپا باعث شد بازار عراق را از دست  علت تحریم، این محصول را در بازار عراق توزیع کرده است و این اقدام کرد، به روسیه صادر می

 .بدهیم

های مناسب  بندی تومان و در بسته 022زمینی اروپا ازجمله کشورهای دانمارک و هلند با قیمت هر کیلوگرم  مازاد سیب: وی گفت

 .در عراق سرازیر شده است

طور ناگهانی و در وسط  یرا سال گذشته دولت بهما همچنین نتوانستیم بازار روسیه را در اختیار بگیریم، ز: سوزنچی خاطرنشان کرد

گیری باعث شد صادرکنندگان ایرانی  هزار تومانی گذاشت و این تصمیم زمینی، تعرفه یک صادرات برای صادرات هر کیلوگرم سیب

 .نتوانند به تعهدات خود در قبال روسیه عمل کنند و در نهایت، بازار روسیه را هم از دست دادیم

 ا سال گذشته به تعهدات خود عمل نکردنده آذربایجانی

تازگی از سر گرفته شده است،  زمینی از اردبیل به کشور آذربایجان نیز که به رئیس اتاق کشاورزی همدان درباره صادرات سیب

هزار تن  22ها منعقد کردند، قرار بود پیش از عید  ها با اردبیلی سال گذشته بر اساس قراردادی که آذربایجانی: تصریح کرد

هزار تن از این محصول در انبارهای  22زمینی به این کشور صادر شود، اما آذربایجان به تعهداتش عمل نکرد و در نتیجه  سیب

 .اردبیل از بین رفت

 .زمینی که امسال از اردبیل به کشور آذربایجان صادر شده است را ناچیز خواند وی در عین حال میزان سیب

تومان به فروش رفته  022تا  222زمینی درب انبارها از سال گذشته تاکنون با قیمت هر کیلوگرم  سیب سوزنچی با بیان اینکه

 .بینی کرد که قیمت این محصول تا آذرماه تغییری نکند است، پیش

 زمینی هشدار درباره افزایش کشت سیب

با توجه به کاهش بارندگی هشدار داد و  زمینی رئیس اتاق کشاورزی همدان در عین حال نسبت به افزایش سطح زیر کشت سیب

زمینی را کاهش دهند و به کشت جایگزین و کشت  درصد کشت سیب 02تا  02علت کمبود آب باید  کشاورزان به: اظهار داشت

 .بر بپردازند آب محصوالت کم

شوند و  خشکسالی، گرفتار می علت اند در نیمه راه به زمینی را افزایش داده کشاورزانی که سطح زیر کشت سیب: وی تأکید کرد

 .درصد کشت خود را رها کنند که در این صورت متحمل ضرر سنگینی خواهند شد 12ناچارند پنج تا 

 ./رسانی به کشاورزان درباره کشت و کمبود آب شد سوزنچی خواستار فعالیت بیشتر بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی برای اطالع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00078-1.html 
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 سیب زمینی

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7دو شنبه 

 کشاورزی! میلیارد لیتر آب خورد 339زمینی  صادرات سیب
زمینی به کشورهای مختلف صادر شده هزار تن سیب  301در شرایطی که کشور با بحران آب مواجه است سال گذشته بیش از  <

تن  822هزار و  301ماهه سال گذشته  10طی .میلیارد لیتر آب مصرف شده است 332که برای تولید این میزان محصول بیش از 

کشور همچون مانند پاکستان، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، امارات  12میلیون دالر به  128سیب زمینی به ارزش 

 0.2تحده عربی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، قزاقستان، قطر و کویت صادر شده که با افزایش م

بر را در صدر رشد صادرات محصوالت کشاورزی قرار  رود و این محصول آب رکوردی جدید به شمار می 1300برابری نسبت به سال 

کیلوگرم  0.2دالر برآورد شده است؛ یعنی اگر  2.2مینی صادراتی ایرانی به صورت میانگین ارزش هر کیلوگرم سیب ز.داده است

صادر کنیم تنها یک دالر برای کشور ... های آب، کشت، تولید، برداشت، کارگر، بسته بندی، حمل ترانزیتی و سیب زمینی را با هزینه

تومانی  0222تومان در سال گذشته بسیار کمتر از قیمت حدود  1222گرچه صادرات سیب زمینی به قیمت کیلویی .ارزآوری دارد

آن در بازار داخلی بود اما آنچه بیش از قابل توجه است میزان آبی است که در این بحران آبی کشور برای تولید هر کیلوگرم سیب 

یلوگرم سیب زمینی به طور اساسا برای تولید هر ک.ها عرضه شده است زمینی صرف شده و در قالب آب مجازی در سفره خارجی

 330تن سیب زمینی در سال گذشته برای کشور  822هزار و  301لیتر آب مصرف می شود؛ یعنی صادرات  802متوسط حدود 

میلیون لیتر آب خورده است و این همان فاجعه ای است که باید مراقب آن باشیم، چرا که این همه آب می توانست  002میلیارد و 

الت استراتژیک و درآمدزا تری شود که آب کمتری مصرف می کنند و صادرات هر کیلوگرم آن ها چندین برابر صرف تولید محصو

به عنوان مثال صرف نظر .شد بیشتر برای کشور درآمدزاست با اینکه از مصرف این میزان آب در راستای ذخایر کشور جلوگیری می

، اگر به جای سیب زمینی کم ارزش یک کیلوگرم پسته که در شرایط کم از قابلیت جایگزینی و تغییر الگوی کشت در هر منطقه

برابر سیب زمینی برای کشور درآمدارزی ایجاد می شد، چرا که  02شد بیش از  آبی و شوره زارها نیز قابل تولید است، صادر می

وگرم سیب زمینی کمتر از نیم ارزش هر کیلوگرم پسته خندان ایرانی در بازارهای جهانی بیش از هشت دالر است و هر کیل

حال که وزارت جهاد کشاورزی توانسته با افزایش صادرات و کاهش واردات محصوالت کشاورزی تراز بازرگانی بخش کشاورزی .دالر

میلیارد دالر در سال گذشته برساند، در شرایط کم آبی و بحران آب کنونی کشور باید  2.2درصد بهبود دهد و به منفی  30را 

به اجرای الگوی کشتی دقیق و مطابق با اقتصاد آب اندیشد تا صادرات کشاورزی ایران نیز با ارزش تر شود و بتوانیم به بهبود  بیشتر

 تراز بازرگانی بخش کشاورزی در پایان امسال و سال های آتی امیدوار باشیم و به بحران آب هم دامن نزنیم

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 شکر 

 - 31/52/57فارس

 نیاز به واردات شکر نیست/ هراز تن شکر در سال گذشته 499تولید یک میلیون و 

مقدار شکر : هزار تن شکر در کشور تولید شد، گفت 499وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته یک میلیون و 

 .قبلی بود و به دلیل انباشت شکر در انبارها نیاز به واردات آن نیست  مربوط به ثبت سفارشوارداتی در سال گذشته 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی با اشاره به اینکه وضع ذخایر کشور  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 722میلیون و  2هزار تن شکر و  222ال گذشته در تولید رکورد تاریخی داشتیم و حدود یک میلیون و س: خیلی خوب است، گفت

 .هزار تن چغندر قند برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود

رها در تولید نیشکر نیز شرایط بسیار خوبی داشتیم بنابراین با توجه به میزان چشمگیر تولید داخل و انباشت شکر در انبا: 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  00های سال  آنچه که در دو ماه نخست پاییز سال گذشته وارد شد، مربوط به ثبت سفارش: وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .هزار تن شکر وارد شد 822

قیمت شکر در بازارهای جهانی کاهش یافته است و چون قیمت این محصول با قیمت نفت ارتباط دارد، شاهد : حجتی تأکید کرد

 .کاهش قیمت شکر بودیم

 .برای جلوگیری از واردات شکر از روش تعرفه و دریافت تفاوت قیمت وارداتی با قیمت تولید داخل استفاده می شود: وی گفت

قیمت شکر وارداتی به هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا زنجیره تولید تا کارخانجات : ورزی افزودوزیر جهاد کشا

 .فراوری ضرر نکنند

وزارت جهاد کشاورزی به صورت دائمی قیمت شکر وارداتی را پایش می کند، تا قیمت آن از قیمت شکر تولید داخل : حجتی گفت

 .کمتر نباشد

 .اکنون وضع بازار شکر خیلی خوب استهم : وی افزود

 .تن در بخش شکر تراز منفی داشتیم 022تا  222سال گذشته : وزیر جهاد کشاورزی گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022027221001 
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 ها فراوردهشیر و 

 - 31/52/57فارس

 میلیارد تومان ۰99ارزش شیر / هزار تن رسید 939خرید تضمینی شیرخام به 

بخشی از وجه : هزار تن رسیده، گفت 939خام به  مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه خرید تضمینی شیر

 .ت شده استخرید به صورت نقد و بخشی هم به صورت علوفه به دامداران پرداخ

از ابتدای : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت

 .کنندگان خریداری شده است هزار تن شیرخام از تولید 132خام تاکنون  شروع خرید تضمینی شیر

قرار بود شیرخشک از طریق : خریداری شده استحصال شده است، افزود  هزار تن شیر خشک از شیرخام 12بیان اینکه حدود وی با 

مزایده و به شرط ضمانت به دو شرکت برای صادرات واگذار شود که ظاهرا این دو شرکت نتوانستند، ضمانت الزم برای صادرات این 

 .محصول را فراهم کنند

بنابراین مسئولیت صادرات شیر خشک استحصالی از طریق خرید شیر خام تضمینی به اتحادیه دامداران : کردسلطانی تصریح 

 .واگذار شده است

هایی را با برخی از  کننده شیرخام است، رایزنی اتحادیه دامداران که نماینده تولید: رئیس اتحادیه مرکزی دامداران بیان داشت

انجام داده است و حتی مقادیری از شیرخشک تولیدی به ترکمنستان ارسال شده و آنها تقاضای کشورها برای صادرات این محصول 

 .اند خود را برای خرید اعالم کرده

 .کشورهای روسیه، پاکستان، تاجیکستان از جمله خریداران شیر خشک تولیدی ایران هستند: سلطانی افزود

میلیارد تومان است که بخشی از آن به صورت  022ان به صورت تضمینی ارزش شیرخام خریداری شده از دامدار: وی بیان داشت

 .کنندگان قرار گرفته است وجه نقد و الباقی هم به صورت علوفه در اختیار تولید

تومان مصوب، دولت برای  1222پس از عدم تمکین صنایع لبنی نسبت به خرید شیرخام از دامداران با قیمت : براساس این گزارش

 .کنندگان شیر خام طرح خرید تضمینی این محصول را به اجرا درآورد تولید حمایت از

استان کشور از جمله اصفهان، تهران و قم به اجرا  7ماه گذشته در  2طرح خرید تضمینی شیر خام از حدود : افزاید این گزارش می

کنندگان برای تبدیل به پودر  از تولیدی 3.0چربی  هزار و 122در آمد که طی آن شیرخام مازاد بر نیاز صنایع با بار میکروبی زیر 

 .شود تومان خریداری می 1222شیرخشک با قیمت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020221020 
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 شیر و فرآورده ها

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 صبر دامداران برای گرفتن یارانه شیر به سر آمد 

ای به  ماهه سال گذشته نامه 1منظور دریافت باقیمانده مطالبات خود از محل پرداخت یارانه شیرخام در  دامداران به

 .دفتر مقام معظم رهبری ارسال کردند

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ( مهاد)های امور دام  مدیرعامل مرکز همکاری

 .شدند 03ای به دفتر مقام معظم رهبری خواستار پرداخت یارانه شیرخام در سال  دامداران با ارسال نامه

منظور پرداخت باقیمانده مطالبات  رهبری به ای به دفتر مقام معظم در اسفندماه سال گذشته نامه: محمدجواد وکیل گیالنی افزود

 .دامداران ارسال شد که در آن ضرورت پرداخت یارانه شیر مورد تأکید قرار گرفت

ای به رئیس دفتر ریاست جمهوری ارسال شده  بر اساس اطالعات رسیده، از دفتر مقام معظم رهبری نیز نامه: وی خاطرنشان کرد

پرداخت این یارانه سرعت عمل بیشتری صورت گیرد، اما با وجود گذشت یک ماه، همچنان شاهد که خواستار این شده تا نسبت به 

 .پرداخت یارانه شیر به دامداران نیستیم

تواند برای دامداران مقرون به صرفه باشد، دولت  سال گذشته پس از آنکه مشخص شد قیمت شیر نمی: وکیل گیالنی ادامه داد

تومان به  102ماهه نخست سال گذشته،  در سه. تومان یارانه پرداخت کند 102ر کیلوگرم شیر، تصمیم گرفت به ازای تحویل ه

نشده به  ماه باقیمانده تابستان، پاییز و زمستان پرداخت 0التفاوت پرداخت شد، اما  تومان مابه 10.2ازای هر کیلوگرم و پس از آن 

 .قوت خود باقی است

 تومان رسید 9999یونجه به 

بریم و مراتع غنی شده و دامداران  ماه به سر می در حالی که در فروردین: تصریح کرد( مهاد)های امور دام  مرکز همکاری مدیرعامل

هزار تومان،  گذرانند، با این وجود، افزایش قیمت یونجه تا یک های خود در مرتع روزگار می پا و کوچک از طریق چرای دام خرده

 .شده است مدهنده باال رفتن قیمت تما نشان

کند  های بزرگ و همچنین ضرورت حفظ مراتع ایجاب می ریزی برای تأمین علوفه مورد نیاز دامداری عدم برنامه: وی یادآور شد

 .ریزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود صورت انبوه برنامه تر برای تولید علوفه به هرچه سریع

علت  سیده، آن بخش از اراضی کشاورزی که تاکنون به کشت علوفه اشتغال داشتند، بهبر اساس اطالعات ر: وکیل گیالنی تأکید کرد

عدم حمایت یا تمرکز بر یک یا چند محصول توسط مسئوالن محلی به جای کشت علوفه اقدام به تولید سایر محصوالت زراعی و 

 .اند غالت کرده

های دامی خود  ها لنگر انداختند تا نهاده عمان و خلیج فارس ماه هایی که در دریای های گذشته، کشتی تجربه سال: وی اظهار داشت

ای که به دولت تحمیل شد، ضرورت تأمین علوفه برای تولید شیر و گوشت کشور و نیاز دامداران را بر  را تخلیه کنند و هزینه

 .همگان روشن ساخته است

تر یارانه شیر ارسال خواهد  جمهوری برای پرداخت هرچه سریع ای به معاون اول رئیس این تشکل نامه: وکیل گیالنی در پایان گفت

 ./گیرد ها قرار می ای از آن در اختیار رسانه زودی نسخه کرد که به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00322-1.html 
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 شیر و فرآورده ها

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7دو شنبه 

 نکاتی برای مصرف و نگهداری صنایع غذایی/ای هشدار نسبت به مصرف لبنیات فله
عدد انواع محصوالت لبنی غیراستاندارد طی سال گذشته خبر داد و  372هزار و  00مدیر کل اداره استاندارد تهران از توقیف  <

های کارشناسان  در جریان بازرسی: مسلم بیات گفت.همزمان با آغاز فصل گرما هشدار دادای  نسبت به مصرف لبنیات باز و فله

هزار و  12بطری دوغ،  0022عدد بستنی،  882هزار و  32های لبنی غیراستاندارد شامل  ، انواع فرآورده1303استاندارد در سال 

های تولید و عرضه در استان تهران  م کره در واحدکیلوگر 1822عدد پنیر، هزار بسته شیر و  2322عدد خامه و ماست،  122

ای،  ای و دارای نشان استاندارد، نسبت به مصرف لبنیات باز و فله وی ضمن تاکید بر مصرف لبنیات کارخانه.شناسایی و توقیف شد

رید به تاریخ تولید و هنگام خ: نکات بهداشتی در مصرف و نگهداری لبنیاتبیات توصیه کرد.همزمان با شروع فصل گرما هشدار داد

طبق اعالم اداره کل استاندارد استان تهران، مدیرکل این اداره در خصوص مصرف انواع لبنیات نکاتی را متذکر شد .انقضا دقت شود

ز پنیر تازه زمانی قابل مصرف است که به مدت دوماه در آب نمک و داخل یخچال باقی بماند تا عاری ا)  از مصرف پنیر تازه: و افزود

های سنتی از شیر پاستوریزه و استفاده از هرگونه رنگ مصنوعی در  همچنین از تهیه بستنی. پرهیز شود( های میکروبی شود آلودگی

زدگی و بوی  دقیقه جوشانده شود و عالئم کپک 02تا  12وی توصیه کرد که کشک مایع قبل از مصرف به مدت .بستنی پرهیز شود

بندی شده پاستوریزه فقط یک هفته  خامه و کره غیرپاستوریزه خودداری شود و کره بسته از مصرف همچنین . نامطبوع نداشته باشد

نقل محصوالت  و براساس این گزارش، در حمل.در یخچال نگهداری شود و برای نگهداری بیش از یک هفته از فریزر استفاده شود

همچنین در فروشگاه نیز باید تا زمان فروش در یخچال . فاده شوددار است لبنی از کارخانه به بازار باید از وسائل نقلیه یخچال

 بندی نایلونی که امکان فساد در آن باالست نگهداری شود، به ویژه در مورد شیر و دوغ از نوع بسته

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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هاشیر و فرآورده   

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  6یک شنبه 

 های ایرانی را به خاطر داشتن پالم پس فرستاد عراق ماست

از مشاهده یک فروشگاه آبلیمو که حتی یک کیلو آبلیموی واقعی هم در آن نبود سخن  استانداردسازمان  رییس <صنایع غذایی

 .های صادرشده به عراق به ایران بازگردانده شد چون حاوی پالم بود چندین مورد ماست: گفت و درباره لبنیات حاوی پالم نیز گفت

در راستای سالمت مردم باید شاهد ارتقای کیفیت و : رئیس سازمان استاندارد در همایش روز جهانی سالمت گفت نیره پیروزبخت

 .سالمت غذا با همدلی و همزبانی باشیم

ای است که در آن محیط زیست، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، استاندارد، تولید کننده،  غذا زنجیرهنظارت بر ایمنی : وی ادامه داد

 .کننده نقش دارند توزیع کننده و مصرف

خطر : وی با بیان اینکه نظارت بر سموم استفاده شده در محصوالت کشاورزی وظیفه وزارت بهداشت و استاندارد نیست، گفت

ی است به طوری که در سرکشی به یک واحد تولید آبلیمو متوجه شدیم که یک کیلو لیمو در این واحد کنونی اصالت و کاالی تقلب

 .شود نیست و این محصول با اسید و موارد دیگر تولید می

واحد تولید سوسیس و کالباس که در تولید خود تقلب کرده و به جای گوشت از مرغ  12ما ماه گذشته با : پیروزبخت ادامه داد

 .فاده کرده بودند برخورد کردیماست

 .به یک مورد رساندیم 8لبنیات مجاز به داشتن پالم را از   :اشاره کرد و گفتلبنیات  رئیس سازمان استاندارد به موضوع پالم در

های صادر شده به عراق به ایران باز گردانده شد چون  چندین مورد ماست: های پرچرب گفت در ماست پالموی با اشاره به وجود 

 .ن را معدوم کنیمحاوی پالم بود و ما مجبور شدیم که آ

خیلی از کاالهای ما به علت ماندن : وی موضوع حمل و نقل، ساخت، انبارداری و عملیات را در تهیه محصوالت مهم دانست و گفت

 .رود در انبارهای گمرک از بین می

به مانند تولید لوله و . زیبنده یک کشور نیست که در آن کاالیی تولید شود و سپس به دنبال اخذ استاندارد بروند :وی تاکید کرد

 .خودرو

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%AE%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%AE%D8%AA
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 شیالت

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان شیالت منعقد شد 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات با نمایندگی علی عباسپور طهرانی امروز تفاهم نامه همکاری مشترک بین 

فرد، رئیس واحد علوم تحقیقات و سازمان شیالت ایران با نمایندگی حسن صالحی با سمت معاون وزیر و رئیس 

 .سازمان شیالت ایران منعقد شد

پژوهشی سازمان شیالت  –سازمان شیالت ایران، پیوند علمی  به نقل از روابط عمومی( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ایران و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی امروز سه شنبه با امضای تفاهم نامه توسط روسای دو طرف تفاهم نامه همکاری 

 .مشترک کلید خورد

ی اسالمی ایران و در جهت بهره مندی مستمر از در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام جمهور

خردجمعی و تجربیات و توانمندی های طرفین، به حول و قوه الهی این تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسالمی 

نمایندگی واحد علوم و تحقیقات با نمایندگی علی عباسپور طهرانی فرد، رئیس واحد علوم تحقیقات و سازمان شیالت ایران با 

 .حسن صالحی با سمت معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران منعقد می گردد

هدف از این تفاهم نامه، استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط 

معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای سازمان یافته بین دانشگاه و سازمان به منظور تحقق منویات مقام 

 .افزایش بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت های متقابل علمی و اجرایی کشور می باشد

 موضوع تفاهم نامه

 پژوهشی مشترک شیالتی به منظور تصمیم گیری های کالن مرضی الطرفین –تشکیل کمیته علمی  -

 .ترکاجرای طرح های پژوهشی مش -

 .پژوهشی منطقه ای شیالتی مورد نیاز سازمان به دانشگاه –واگذاری بخشی از فعالیت های علمی  -

هدایت و حمایت از پایان نامه های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در راستای نیازهای شیالت  -

 .کشور

 .محور با موضوعات شیالتیهمکاری در زمینه پرورش دانشجویان دکتری پژوهش  -

 .برگزاری سمینار، کارگاه و همایش های علمی مشترک و بازدیدهای علمی و کارآموزی دانشجویان -

 .استفاده از توان علمی اعضاء هیات علمی طرفین -

 .در اختیار گذاشتن تجهیزات آزمایشگاهی، صحرائی و فناوری طرفین، حمایت از تجاری سازی و فناوری های نو -

 تعهدات دانشگاه

 .در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی یا توافق شده با سازمان -

پایان نامه های تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی، به شرطی که در راستای موضوع این تفاهم نامه باشند در اولویت : تبصره

 .خواهند بود

 ق فراخوان دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهش محوررشد و بالندگی فن آوری های نوین شیالتی از طری -

 .ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و مقررات -

 .پژوهشی مورد نیاز در قالب کمیته مشترک  –تشکیل جلسات هماهنگی به منظور تعریف فعالیت های علمی  -
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اغل در سازمان جهت حضور در کالس های آموزشی، سمینارهای علمی و بهره گیری از توان محققان و اعضای هیات علمی ش -

 .پایان نامه های مرتبط و نظایر آن

 همکاری در انتشار مقاالت علمی حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی با نام مشترک دانشگاه و سازمان -

 تعهدات سازمان شیالت ایران

فراهم نمودن امکان بازدیدهای علمی محققین و دانشجویان تحصیالت تکمیلی  همکاری در پایان نامه و تحقیقات دانشجویی و -

 .دانشگاه از تاسیسات و طرح های در دست بهره برداری ، مطالعه و اجرایی سازمان

 تهیه مستمر عناوین و اولویت های تحقیقاتی مورد نیاز سازمان و ارسال آن به دبیرخانه کمیته مشترک -

 .ار دادن اطالعات و امکانات الزم مربوط به فعالیت های علمی و پژوهشی مشترکتسهیل در اختیار قر -

 .همکاری کارشناسان و متخصصان شاغل در سازمان جهت همکاری در فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک -

 .مشارکت در هزینه های مالی موردنیاز فعالیت های علمی و پژوهشی مشترک با رعایت ضوابط مربوطه -

 :اجراییروش 

 .کمیته ای متشکل از متخصصان دو طرف جهت اجرای مفاد تفاهم نامه تشکیل می گردد -

 مدت تفاهم نامه

سال معتبر است و در صورت تمایل و تداوم فعالیت های  3به مدت ( 1302اول اردیبهشت ماه سال ) این تفاهم نامه از تاریخ امضاء 

 .مشترک طرفین قابل تمدید است

این نشست مشترک حسن عباسپور رئیس واحد ، معاونین وی و روسای دانشکده های ذیربط و حسن صالحی  گفتنی است در

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران، عباس امینی مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل و 

 .ور داشتندشاپور کاکولکی مدیرکل دفتر فناوری اطالعات و تحول اداری حض

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00000-1.html 
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 شیالت

 آیانا-  1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 ارتقای ایران از رتبه بیستم به هیجدهم / پروری جهان درصد از کل آبزی 9۴44سهم ایران 

 .را به خود اختصاص داد 98درصد از کل تولیدات جهان، رتبه  9۴44میالدی، ایران با اختصاص  ۰99۰در سال 

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه  برنامههای  ، در گزارشی که توسط مؤسسه پژوهش(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

به تفصیل  "وضعیت تولید ماهی و آبزیان در ایران و جهان"روستایی توسط علیرضا جیران و سایر همکاران او منتشر شده است، 

 .تحت بررسی قرار گرفته است

جهانی ماهی و آبزیان، سهم ایران از تولید در این گزارش، میزان تولید آبزیان در ایران و جهان، پرورش گیاهان دریایی، ارزش تولید 

 .تحت بررسی و مقایسه قرار گرفته است... جهانی آبزیان، مصرف سرانه، وضعیت اشتغال و

درصد از تولید ماهیان پرورشی در این قاره  88.2در این بررسی، قاره آسیا منبع اصلی تولید ماهی و آبزیان پرورشی است و حدود 

عنوان غذای  به( درصد 80.0معادل )میلیون تن  103.0ل تولید محصوالت شیالتی در سال فوق، بیش از گیرد و از ک انجام می

 .برای سایر موارد به مصرف رسیده است( درصد 3.2)میلیون تن  2.2خوراک دامی و ( درصد 12.3)میلیون تن  10.3انسانی، 

درصد از طریق  20.0ولید ماهی و محصوالت شیالتی، بیش از میلیون تن ت 128از مجموعه  0210افزاید، در سال  این گزارش می

 .پروری حاصل شده است های آبزی فعالیت

میلیون نفر  28.3دهند و حدود  درصد از کل تولید جهان را انجام می 00.7کشور عمده تولیدکننده آبزیان حدود  12همچنین 

 .درصد است 2.32ان از کل اشتغال شیالت جهان حدود پروری اشتغال دارند و سهم ایر جمعیت جهان در بخش صید و آبزی

افزایش یافته  0210نفر در سال  801هزار و  18به  1002نفر در سال  20هزار و  پروری، اشتغال از حدود هشت در بخش آبزی

 .است

 .درصد از شاغالن این بخش در آسیا را مشغول به کار کرده است 00پروری بیش از  در این بررسی، بخش آبزی

درصد از تولید گیاهان آبزی جهان در این  81همچنین چین و اندونزی تسلط کامل بر تولید جهانی گیاهان آبزی دارند و بیش از 

 .شود درصد در قره آسیا تولید می 00شود و از کل تولید گیاهان آبزی حدود  دو کشور تولید می

میلیون تن از گیاهان دریایی پرورشی، مصارف انسانی داشته  0حدود  0210در سال : این گزارش درباره گیاهان دریایی آورده است

 .است

با  0210پروری جهان رتبه بیستم را داشته است که در سال  درصد از کل آبزی 2.2با  0211ایران در سال : افزاید این گزارش می

 ./صعود کرده است 18درصد از کل تولید جهان به رتبه  2.22

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00331-1.html 
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 شیالت

 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

 درصد کاهش یافت  5به  ۰۶تعرفه ترجیحی صادرات محصوالت آبزی ایران به اوراسیا از 

به هفت درصد کاهش  ۰۶تعرفه ترجیحی صادرات محصوالت آبزیان به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 

 . یافت

، (ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران عصر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ت مثبت و سازنده یا در امر تجارت محصوالت دریایی صادراتی ایران به روسیه و در کل تواند باعث تحوال خبر مهمی داد که می

 .کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شود

های شیالتی و افزایش تولید محصوالت شیالتی در دستور کار جدی وزارت جهاد  حسن صالحی با بیان اینکه توسعه فعالیت

دنبال خود داشته باشد، دستیابی به  تواند پایداری و توسعه را به ی از نکات مهمی که مییک: کشاورزی قرار گرفته است، گفت

 .بازارهای جدید در داخل و بازار صادراتی است

طور قطع افزایش صدور  به: وی با اشاره به رویکرد فعلی دولت تدبیر و امید در جهت توسعه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی، افزود

 .تواند در پیشبرد اهداف دولت نقش اساسی ایفا کند یمحصوالت شیالتی م

: صالحی با بیان اینکه بازار روسیه از سال گذشته مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان شیالت بوده است، خاطرنشان کرد

اردات محصوالت دلیل تحریم و روسیه از یک سو به جهت آنکه بازار رو به رشدی در مصرف آبزیان داشته و از طرف دیگر به

 .کشاورزی از اروپا، مورد توجه ما قرار گرفته که در این باره مذاکراتی با وزارت کشاورزی روسیه نیز صورت گرفته است

درصدی عنوان کرد و با  00های صادرکننده محصوالت آبزیان به روسیه را تعرفه  وی یکی از موانع موجود در مسیر حضور شرکت

پذیری ما با سایر کشورهای صادرکننده محصوالت  این تعرفه قدرت رقابت: ری باال بوده است، ادامه دادبیان آنکه این عدد مقدا

 .شیالت را تحت تأثیر قرار داده بود

های وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سفارت  با پیگیری: رئیس سازمان شیالت ایران تصریح کرد

ماه سال جاری به سفارت ایران در مسکو اعالم کرد که نام ایران در فهرست  فروردین 02خارجه روسیه در  ایران در مسکو، وزارت

های ترجیحی صادرات کاال به اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار گرفته و تعرفه ترجیحی  کشورهای در حال توسعه مشمول تعرفه

 .به هفت درصد کاهش یافت 00صادراتی از 

به شش کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه فدراتیو، تاجیکستان و صالحی با اشاره 

توانند محصوالت صادراتی خود را با تعرفه ترجیحی به  از این پس صادرکنندگان محصوالت آبزیان می: ازبکستان، یادآور شد

طور حتم جای مناسبی را برای صادرکنندگان ما باز  و این کاهش تعرفه بهکشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر کنند 

 .خواهد کرد

درصد، آبزیان تازه پنج تا  7.2تا  2.2این تعرفه برای آبزیان زنده بین : وی با اشاره به تعرفه جدید ترجیحی انواع آبزیان، تأکید کرد

 .درصد است 2.0تا  3.72ه تا شش درصد و آبزیان فیله شد 0.02شش درصد، آبزیان منجمد 

ویژه به روسیه بود و یک خبر خوب برای  این یک گام بسیار مهم در توسعه صادرات محصوالت شیالت به: صالحی اظهار داشت

 .صادرکنندگان محصوالت شیالتی است

یان شامل میگو، ماهیان هزار تنی آبز 022شود با این اقدام صادرکنندگان کشورمان از یک بازار حدود  به گفته وی، برآورد می

 .مند شوند پرورشی داخلی و دریایی و همچنین انواع کنسرو بهره
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های صادرکننده محصوالت آبزیان مورد تأیید دامپزشکی  شرکت از شرکت 12تاکنون : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت

 .الت شیالتی به روسیه فعالیت داشته باشندتوانند در صادرات محصو ها می اند که این شرکت ایران و روسیه قرار گرفته

های اتحادیه اروپا علیه کشورش، واردات  دنبال افزایش اختالفات و تحریم گفتنی است، والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، به

 .ی محدود کردهای انواع محصوالت کشاورزی، مواد اولیه و مواد غذایی، میوه و سبزیجات از اتحادیه اروپا را ممنوع و در بخش

 0222اکتبر  12این اتحادیه از . اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک مجمع اقتصادی میان گروهی از کشورهای آسیایی و اروپایی است

کار کرد و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهای بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضویت  آغاز به

 ./دارند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00313-1.html 
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 شیالت

 خبرنگاران جوان - 193۱اردیبهشت  51: تاریخ

 شود صندوق میگو تشکیل می

 .تشکیل صندوق میگو با همکاری مشترک صندوق توسعه کشاورزی خبر دادمعاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران از 

سال : ، حسین عبدالحی گفت(مانا)به نقل از شبکه اطالع رسانی جامعه دریایی ایران  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . گوی کشور تولید شد گوی پرورشی در مزارع می هزار تن می 00گذشته 

سال : دهد، یادآور شد گوی پرورشی را به خود اختصاص می وی با تاکید بر اینکه استان بوشهر همواره بیشترین میزان تولید می

 گوی بوشهر  هکتار از مزارع پرورش می 022گذشته هزار و 

 . زیر کشت رفته بود

گوی  تر تولید می هکتار مزرعه پرورش میگو نیز در استان هرمزگان به عنوان دومین استان بر 822نین حدود همچ: عبدالحی گفت

 . پرورشی زیر کشت رفت

در آبادان، گمیشان و : های خوزستان، گلستان و سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت گوی پرورشی در استان وی به تولید می

 . ه استچابهار مزارع میگو ایجاد شد

البته پرورش میگو در چابهار طی چند سال اخیر با شیوع بیماری دچار : معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران اظهار داشت

 . ها هستیم مشکالتی شده است که هم اکنون در حال رفع آن

و در شمال کشور است که این سایت به عنوان نخستین سایت پرورش میگ: گوی گمیشان نیز گفت عبدالحی در باره پرورش می

 . توانست سال به سال پیشرفت چشمگیری داشته باشد

هزار تن  32گوی پرورشی به  هکتار مزرعه پرورشی میگو زیر کشت خواهد رفت و تولید می 022هزار و  0در سال جاری : وی گفت

 . خواهد رسید

ای با حضور وزیر  گوی پرورشی، جلسه عیت تولید میبه منظور بررسی وض: معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران ادامه داد

 . های عامل و مسئوالن دامپزشکی برگزار شد گوکاران، مدیران بانک کشاورزی، می

در این جلسه بر حل سریع مشکالت پرورش دهندگان تاکید و مقرر شد به منظور افزایش نقدینگی پرورش دهندگان : وی گفت

 . ها قرار گیرد آنتسهیالت بانکی بیشتری در اختیار 

ترین اقدامات تشکیل صندوق میگو خواهد بود که با همکاری مشترک صندوق توسعه کشاورزی و  یکی از مهم: عبد الحی تاکید کرد

 . سازمان شیالت ایران صورت خواهد گرفت

یادی از سرمایه از آنجا که صندوق توسعه کشاورزی یکی از سهام داران صندوق میگو محسوب خواهد شد، بخش ز: وی گفت

 . صندوق میگو را تامین خواهد کرد

ایجاد صندوق میگو به تازگی مطرح شده است و تشکیل آن به یک فرصت نیاز دارد و امیدواریم در سال جاری شاهد تشکیل و راه 

 . اندازی صندوق میگو باشیم

توانند از تسهیالت الزم برای  رورش دهندگان میگو، پ با ایجاد صندوق می: معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران اظهار داشت

 .مند شوند پرورش میگو بهره

http://www.yjc.ir/fa/news/170800 
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 شیالت

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  2چهارشنبه 

 روسیه مشتری جدید خاویار ایرانی

صادراتی را کیلویی شش میلیون تومان عنوان و مقصد صادرات این محصول را کشورهای اروپایی همچون معاون سازمان شیالت قیمت خاویار 

 .شود در سال جاری روسیه هم به این کشورها اضافه می  :اسپانیا و فرانسه اعالم کرد و گفت

در تولید : هزار تن عنوان کرد و گفت 372دود وگو با خبرنگار ایسنا در منطقه مرکزی تولید کل ماهیان کشور را ح در گفت "حسین عبدالحی"

 .درصد افزایش تولید داریم 72ایم ولی در تولید میگو  آال به علت شیوع بیماری ویروسی با کاهش روبرو بوده ماهی قزل

خاویاری تهیه و  طرحی برای توسعه پرورش ماهیان: اظهار کرد 0211وی با اشاره به ممنوعیت صید ماهیان خاویاری در دریای خزر از سال 

 .اجراست

مزرعه در زمینه  22بیش از : تن خاویار هدفگذاری شده است، اضافه کرد 122هزار تن گوشت و  12عبدالحی با بیان اینکه در این طرح تولید 

 .کنند های ساحلی گیالن، مازندران و گلستان، قم، لرستان و فارس فعالیت می پرورش ماهیان خاویاری در استان

 .تن خاویار در استان مازندران خبر داد 32تن گوشت و  0222برداری بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت  هرهوی از ب

تن خاویار تولید شده، قیمت هر کیلوگرم خاویار را شش  1.2معاون سازمان شیالت ایران با بیان اینکه در سال گذشته هزار تن گوشت و 

 .عنوان کرد یورو 1722میلیون تومان یا 

توافقی با کشور روسیه انجام شده و در سال : عبدالحی مقصد این صادرات را کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و فرانسه عنوان کرد و افزود

 .شود جاری بخشی از این تولیدات به این کشور صادر می

های  دو گونه ماهیان خاویاری غیر بومی با نام: کنیم، گفت توزیع میوی با بیان اینکه بچه ماهی خاویاری را تولید و در بین مراکز پرورش ماهی 

 .ایم استرلیا و سیبری را تکثیر کرده و در اختیار مراکز پرورش ماهیان خاویاری قرار داده

برای : ند، گفتپروری سازمان شیالت کشور در خصوص دریافت تسهیالت بانکی نیز با بیان اینکه واحدها برای دریافت مشکل دار معاون آبزی

 .ارائه تسهیالت بانکی هیچ مشکلی نداریم

های خوزستان، گیالن، مازندران و  عمده تولیدات در استان: درصد تولیدات، ماهی گرم آبی است، افزود 02عبدالحی در ادامه با بیان اینکه 

 .شود گلستان تولید می

ی  این استان در زمینه: پروری دانست و اضافه کرد استان برتر در زمینه آبزی 12پروری سازمان شیالت کشور استان مرکزی را جزو  معاون آبزی

 .پرورش ماهیان سردآبی، خاویاری و زینتی فعالیت چشمگیری دارد

هدف از این سفر بررسی : پروری گفت های آب های داخلی در توسعه آبزی پروری سازمان شیالت کشور با اشاره به پتانسیل استان معاون آبزی

 .ها و فعالیت ها در استان مرکزی است پتانسیل این

ها اهداف  پروری است، اظهار امیدواری کرد بتوانیم با شناسایی پتانسیل های پیشرو در زمینه آبزی وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان

 .را دنبال کنیم 1302پروری در سال  توسعه آبزی

http://www.isna.ir/fa/news/02202021120 
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 صادرات و واردات

 - 31/52/51فارس

 مرغ هزار تن مرغ و تخم 939صادرات 

مرغ است و  تخمایران جزو چند کشور مطرح دنیا در تولید مناسب مرغ و : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .مرغ را صادر کنیم هزار تن تخم ۶9هزارتن مرغ و بیش از  59توانستیم پس از تأمین نیاز مصرف داخل در سال گذشته 

قریب : داشتاز سیرجان، حسن رکنی صبح امروز در حاشیه سفر به سیرجان در جمع خبرنگاران اظهار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار تن شیر تولیدی دامداران استان کرمان تحویل کارخانجات شده است، اما یارانه شیر خود را دریافت نکردند 02به 

دامدارانی که شیر خود را تحویل کارخانجات دادند و از سه ماهه سال گذشته این یارانه را دریافت نکردند به : وی خاطرنشان کرد

 .استان کرمان مراجعه تا یارانه آنان پرداخت شودسازمان جهاد کشاورزی 

کشور ما یکی از کشورهای تولید کننده مواد لبنی با کیفیت و متنوع در جهان : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود

خلیج فارس شود که در سال گذشته بیش از یک میلیون تن صادرات مواد لبنی را به کشورهای مختلف به ویژه حوزه  محسوب می

 .داشتیم

درصدی را داشت و امسال هم این کیفیت و تنوع مشتریان و  22افزایش  00این مقدار صادرات نسبت به سال : رکنی بیان داشت

 .ها تولیدات و صادرات را افزایش دهیم متقاضیان زیادی را برای صادرات داریم و امیدواریم بتوانیم با تجهیز بیشتر زیرساخت

مرغ هستیم و  ما جزو چند کشور مطرح دنیا در تولید مناسب مرغ و تخم: مرغ گفت ه تولیدات گوشت مرغ و تخموی با اشاره ب

 .مرغ را صادر کنیم هزار تن تخم 02هزار تن مرغ و بیش از  72توانستیم پس از تأمین نیاز مصرف داخل در سال گذشته 

د میزان صادرات در یک دهه گذشته بود و امسال هم برای صادرات این رکور: معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ایم ریزی کرده المللی داریم، برنامه یک صد هزار تن گوشت مرغ که جایگاه خوبی در بازار بین

در سیرجان : های توانمند در تولید گوشت مرغ و طیور عنوان کرد و ادامه داد این مسئول، شهرستان سیرجان را یکی از شهرستان

کنار بخش کشاورزی تولید پسته از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از سه شهرستانی است که در استان کرمان دارای تولید 

 .خوب مواد پروتئینی است

وی در پایان کارخانه تولید دارو و مکمل غذایی دام در منطقه ویژه سیرجان را یک طرح بزرگ و خوب در کشور عنوان و تاکید 

 .های غذایی و داروهای تولیدی این کارخانه امکان صادرات به خارج از کشور را پیدا کرده است مکمل: کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022222318 
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 صادرات و واردات
 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 داران  وضع تعرفه وارداتی برای حمایت از نوغان/ تن پیله تر ابریشم در کشور 9999بینی تولید  پیش
 . کنیم هایی است که آن را اجرایی می ها از برنامه داران و کنترل بازار، وضع تعرفه در راستای حمایت از نوغان

احیای : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران داری  رئیس مرکز توسعه نوغان

ای که حضور رئیس جمهور و هیئت همراه در استان گیالن و بازدید  گونه داری در کشور در سال جاری شدت گرفته است، به نوغان

 .درکاران این صنعت استان داری کشور مایه دلگرمی دست تأسیس نوغان از مرکز تازه

شده  ویژه نهال توت اصالح های مورد نیاز این صنعت به مشارکت بخش خصوصی برای تولید نهاده: پور افزود اصغر داداش علی

 .بار در سال جاری اجرا شده است ای است که برای نخستین برنامه

ها تأمین  گذار شده که قرار است منابع آن از محل یارانههزار اصله نهال به بخش غیردولتی وا 322تولید حدود : وی خاطرنشان کرد

های تولیدکننده با همکاری شرکت تولید ابریشم، فضای مناسبی را برای تولید این  ها و توتستان نهالستان: پور ادامه داد داداش.شود

اجداد و والد و حتی هیبرید تخم  مراکز تحقیقاتی نیز برای تأمین: وی تصریح کرد.محصول دارای ارزش افزوده ایجاد کرده است

های مختلف که با  شده جدید در واریته های توت اصالح استفاده از نهال: پور یادآور شد داداش.اند های الزم را داشته نوغان، همکاری

حقیقاتی و های ت انواع جهانی آنها نیز قابل مقایسه است، مزیتی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد و با هماهنگی بخش

پرورش اجداد و والد تخم نوغان، حفظ و توسعه تنوع : وی تأکید کرد.کنیم که آن را در کشور توسعه دهیم خصوصی تالش می

سازی آن  شود و در برنامه داریم که با تبادل دانش و تجارب جهانی و بومی ژنتیکی نهال توت از رویکردهای این مرکز محسوب می

 .قام مناسبی دست پیدا کنیمبرای کشور بتوانیم به ار

 هزار جعبه تخم نوغان در کشور 93توزیع 

تا : داری کشور با اعالم اینکه در حال حاضر فصل زراعی تخم نوغان در کشور آغاز شده است، اظهار داشت رئیس مرکز توسعه نوغان

ها توزیع  شمالی، مازندران و سایر استان های خراسان رضوی، گلستان، خراسان هزار جعبه تخم نوغان در استان 13به امروز حدود 

 22ماه نیز فصل زراعی توزیع تخم نوغان در استان گیالن که ظرفیت  شود که از پنجم اردیبهشت بینی می شده است و پیش

زیع هزار جعبه تخم نوغان در کشور تو 30شود که  بینی می امسال پیش: پور همچنین گفت داداش.درصدی در تولید دارد، آغاز شود

هزار جعبه تخم نوغان، حدود  30شود که از  بینی می پیش: وی در ادامه افزود.شود و امیدواریم که تولید مناسبی رقم بخورد

 .تن پیله تر ابریشم تولید شود 122هزار و  یک

 کشش بازار برای خرید تخم نوغان مناسب است

هزار تن پیله تر ابریشم تولید شد، در حالی که در  ه حدود یکدر سال گذشت: داری کشور خاطرنشان کرد رئیس مرکز توسعه نوغان

داری صدمه  وجود آمد، باعث شد که نوغان به 02تا  82هزار تن بوده است و افولی که در دهه  میزان تولید بیش از پنج 1370سال 

برای کاهش ریسک : پور ادامه داد اداشد.ببیند، اما امیدواریم که با اعتماد دوباره نوغانداران بتوانیم وضعیت را بهبود ببخشیم

شده همچون  های اعمال ای که نرخ گونه داران تالش شده است که بیمه کشاورزی و بیمه کرم ابریشم استمرار داشته باشد، به نوغان

ضمینی قیمت خرید ت: وی درباره خرید تضمینی نیز تصریح کرد.تومان است 822دار چهارهزار و  سال گذشته بوده و سهم نوغان

شود که قیمت  بینی می تومان در سال جاری اعالم شده است که با توجه به کشش بازار، پیش 122هزار و  12برای پیله تر ابریشم 

هایی همچون حمایت از تولید داخل و  برای کنترل بازار مکانیزم: پور یادآور شد داداش.هزار تومان برسد 02فراتر رفته و به باالی 

 ./بینی شده است ای واردات در حد نیاز پیشها بر وضع تعرفه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00028-1.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22258-1.html
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 صادرات و واردات

 - 31/52/52فارس

 استنوسان قیمت زعفران مانع صادرات پایدار / 13تن زعفران در سال  959صادرات 
ای در  ها نقش عمده دالالن و واسطه: تن زعفران گفت 959رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با اشاره به صادرات 

 .نوسان قیمت این محصول دارند و این امر مانع جدی صادرات پایدار است

سال گذشته از استان : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  غالمرضا میری رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در گفت

درصدی  07میلیون دالر زعفران صادر شد که این رقم حکای از رشد  013کیلو به ارزش  072تن و  128خراسان رضوی حدود 

 .صادرات این محصول از این استان است

تن  12با احتساب حدود : شود، گفت یدی و صادراتی از خراسان رضوی تأمین میدرصد زعفران تول 02وی با بیان اینکه حدود 

 .تن عنوان کرد 172را حدود  03توان میزان صادرات زعفران در سال  هایی غیر خراسان رضوی می زعفران صادراتی از استان

ای در نوسان قیمت این  ها نقش عمده واسطه دالالن و: کنندگان زعفران با انتقاد از نوسان قیمت زعفران، گفت رئیس اتحادیه صادر

 .محصول دارند و این امر مانع جدی صادرات پایدار است

هزار  322میلیون و  2تا  322میلیون و  2قیمت هر کیلوگرم زعفران دسته خریداری شده از کشاورزان و دالالن : میری بیان داشت

 .هزار تومان است 022میلیون و  2هزار تا  122میلیون و  2تومان و قیمت زعفران پوشال 

گرم  هزار تومان و قیمت هر کیلو 222میلیون و  2تا  022میلیون و  2همچنین قیمت هر کیلوگرم زعفران سرگل : وی افزود

 .هزار تومان در نوسان است 322میلیون و  0تا  822میلیون و  2زعفران نگین 

 .درصدی قیمت مواجه بوده است 12تاکنون هر کیلوگرم زعفران با رشد  از اسفند ماه: کاران تصریح کرد رئیس اتحادیه زعفران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022021222700 
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 - 31/52/51فارس

 خبری از محصوالت ایرانی نیست/ بار از هند، لهستان، یونان و قبرس واردات میوه و ترهروسیه در حال بررسی 

این کشور در   رغم اعمال تحریم واردات میوه و سبزیجات از سوی روسیه علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، علی

 .های یونان، لهستان و قبرس برای ورود به این کشور است حال بررسی کیفیت میوه

به نقل از راشاتودی، مقامات وزارت کشاورزی روسیه اعالم کردند در حال  خبرگزاری فارسه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل ب

 .بررسی کیفیت نمونه محصوالت چندین شرکت از قبرس، هند، یونان و لهستان برای واردات به این کشور است

آمریکا، اتریش، استرالیا و کانادا اعمال کرده  اه آگوست سال گذشته، تحریم واردات میوه را از کشورهای اتحادیه اروپا،روسیه از م

 .است

نخست وزیر یونان طی سفر اخیر خود به روسیه از والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، خواست تا تحریم علیه کشورهای 

 .تعدیل کرده و یا لغو کند اما این درخواست نخست وزیر یونان با مخالفت پوتین مواجه شداتحادیه اروپا از جمله یونان را 

آنها با  به نظرمی رسد یکی از راه های ورود شرکت های اروپایی به بازار میوه و تره بار روسیه،همکاری در واردات و شریک شدن

 .شرکت های روس است

خود برای تأمین میوه و تره بار و همچنین محصوالت دامی مورد نیاز روسیه خبر داده پیشتر، ایران، مصر و ترکیه نیز از آمادگی 

 .بودند

طی ماه های گذشته هیئتی از روسیه برای مذاکره برای واردات محصوالت کشاورزی و دامی با مقامات و شرکت های ایرانی وارد 

 .تهران شدند اما همچنان صادرات ایران به روسیه آغاز نشده است

ر اساس اعالم مقامات کشاورزی روسیه، آن ها در حال بررسی کیفیت نمونه محصوالت شرکت های مختلف از این کشورها هستند ب

 .آوریل سال جاری به پایان خواهد رسید 32و این بررسی در روز 

خواستار دریافت مهلت تا روز روسیه اعالم کرده است که شرکت های قبرسی هنوز نمونه های خود را به مقامات روس ارائه نداده و 

 .آوریل شده اند 07

روسیه در ماه آگوست سال گذشته به مدت یک سال واردات میوه و سبزیجات و محصوالت دامی را از کشورهای غربی ممنوع اعالم 

 .کرده است

اقتصادی روسیه، به دلیل بنا به اعالم موسسه گایدار، آکادمی ریاست جمهوری روسیه، و همچنین آکادمی تجارت خارجی و توسعه 

درصد و صادرات  22جنگ تحریم بین روسیه و غرب و اعمال تحریم های متقابل، واردات محصوالت کشاورزی و دامی این کشور 

 .درصد کاهش داشته است 32تا  02آن نیز 

شور انجامیده و خواهد به اعتقاد برخی کارشناسان، تحریم های روسیه علیه غرب به بهبود بخش کشاورزی و دامپروری این ک

 .انجامید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022021222822 
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 صادرات و واردات

 - 31/52/56فارس

 درصدی صادرات پوست گوسفند دلیل افزایش قیمت گوشت 9۱تعرفه 
درصدی بر روی صادرات پوست  9۱رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز را وضع تعرفه 

 .گوسفند عنوان کرد

دو گوشت گوسفندی از : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

هیچ گونه افزایش قیمتی نداشت، اما از آن تاریخ به بعد به تدریج این محصول شاهد افزایش قیمت  03سال پیش تا آذر ماه سال 

 .بوده است

در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت : وی با اشاره به افزایش قیمت سه هزار تومانی در هر کیلوگرم گوشت در چند ماه اخیر، افزود

هزار و  31داران عرضه و هر کیلوگرم گوشت شقه بدون دنبه گوسفندی با قیمت  هزار تومان به مغازه 08حدود گوسفندی با قیمت 

 .شود تومان به مشتری عرضه می 222

یکی از علل : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با بیان اینکه بازار خرید گوشت قرمز به دلیل گرانی چندان رونق ندارد، بیان داشت

 .گوشت گوسفند، کاهش شدید قیمت پوست آن استافزایش قیمت 

درصدی  12رفت، اما با کاهش  هزار تومان به فروش می 32با قیمتی حدود  03هر جلد پوست گوسفند تا اواخر سال : ملکی افزود

 .شود هزار تومان خریداری می 8قیمت آن هم اکنون با قیمتی حدود 

معموال پوست : این محصول موجب کاهش شدید قیمت آن شده است، گفت درصدی برای صادرات 12وی با بیان اینکه تعرفه 

 .شود گوسفند به کشورهای ایتالیا و ترکیه صادر می

تمام شده قیمت   شود و برای جبران هزینه ها بر روی گوشت محاسبه می بنابراین با کاهش قیمت پوست گوسفند، هزینه: وی افزود

 .گوشت قرمز افزایش یافته است

 0های جانبی از جمله کشتار از سه هزار تومان از سال گذشته به حدود  افزایش هزینه: حادیه گوشت گوسفندی بیان داشترئیس ات

 .هزار تومان در سال جاری یکی دیگر از عوامل ازایش قیمت گوشت گوسفندی است

گوسفند را عملیاتی کند که این سازمان دامپزشکی قرار بود، از روز گذشته طرح پیش سرد کردن گوشت : ملکی تصریح کرد

 .موضوع با مخالفت اتحادیه مدتی حدود دو ماه به تعویق انداخته شد

سرد کردن الشه گوسفند حدود نیم الی یک کیلوگرم از وزن الشه   بر اثر پیش: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان داشت

 .کمی گوشت گوسفند نیز افزایش قیمت خواهد یافت شود، بنابراین با این اتفاق قطعا گوسفند در اثر سرما کاسته می

شود،  عالوه بر این اجرای طرح پیش سرد کردن گوشت گوسفندی باعث عدم استقبال مردم از خرید محصول می: وی بیان داشت

 چراکه تمایل مردم در مصرف محصوالت گوشتی بیشتر به سمت گوشت گرم است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222303 
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 صادرات و واردات

 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 برخورد تعزیراتی با واردکنندگان کودهای بدون شماره ثبت 

 .ها همراه با شماره ثبت مؤسسه باشند شده فارسی روی بسته باید دارای برچسب چابتمامی کودهای وارداتی 

، عدم تأمین میزان مناسب (ایانا)مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

کیفیت با قیمت پایین توسط افراد  رود کودهای بیها را دلیل و کود توسط بخش دولتی، کاهش کیفیت کودها و افزایش قیمت

وجودآمده که باعث کاهش کیفیت محصوالت و ورود عناصر سنگین به خاک و  تمامی مشکالت به: سودجو دانست و گفت

 .محصوالت شده به دلیل نبود متولی مشخص برای کود بوده است

کنندگان کود هستند و  های زراعت و باغبانی، خود مصرف معاونت: سعید سعادت با اشاره به عدم موفقیت دولت در تأمین کود افزود

 .توانند متولی کود باشند تنهایی نمی به

وی با اشاره به احداث دفتر تغذیه و کنترل کیفی کود و همچنین شورای راهبردی کود با حضور معاونت زراعت، معاونت باغبانی، 

های صنفی کودهای شیمیایی،  ها، انجمن جهاد کشاورزی و همچنین تشکل مؤسسه تحقیقات خاک و آب، معاونت بازرگانی وزارت

تلفیقی از بخش خصوصی و دولتی برای افزایش قابلیت : آلی و زیستی، واردکنندگان سم و کود و اساتید دانشگاهی خاطرنشان کرد

 .کیفی کود تدوین شودنامه ثبت و کنترل  اجرایی در کنار هم قرار گرفتند و نخستین مصوبات این شورا در آیین

بر اساس این : ، توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد، ادامه داد1303ماه  آبان 01نامه در تاریخ  سعادت با اعالم اینکه این آیین

 .نامه، مؤسسه تحقیقات خاک و آب متولی کود شد آیین

 .فروش در مؤسسه تحقیقات خاک و آب ثبت شوند نامه، کلیه مواد کودی باید قبل از عرضه و بر اساس این آیین: وی تصریح کرد

مردادماه سال جاری کلیه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان ملزم  01تا : مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور یادآور شد قائم

هیچ کودی بدون شماره ثبت نباید  1302ماه  آبان 01خواهند وارد بازار کنند، به ثبت برسانند و از تاریخ  هستند تا موادی را که می

 .در بازار وجود داشته باشد

ها ابالغ  های جهاد کشاورزی استان به همین جهت سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را به تمامی سازمان: سعادت تأکید کرد

 .کرده است

ریزی، نظارت و  گذاری، برنامه ستوظیفه این کمیته سیا: وی از تشکیل کمیته نظارت بر توزیع مواد کودی خبر داد و اظهار داشت

 .هدایت شکایات مربوط به مواد کودی است

برداری از انواع کودهای بازار  در کنار این کمیته، گروه نظارت بر کنترل مواد کودی جهت بازرسی و نمونه: سعادت همچنین گفت

 .شود نیز تشکیل می

ه تحقیقات خاک و آب ارسال خواهند شد و در اینجا مورد بررسی قرار شده به مؤسس آوری های جمع تمامی نمونه: وی در ادامه افزود

ها را  خواهند گرفت، چون تنها آزمایشگاه به رسمیت شناخته شده در کشور در این مؤسسه است و در صورت نیاز تعداد آزمایشگاه

 .در سطح کشور افزایش خواهیم داد

تمامی کودهای وارداتی باید  1302ماه  آبان 01از تاریخ : طرنشان کردمقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در پایان خا قائم

 ./ها و همراه با شماره ثبت مؤسسه باشند شده فارسی روی بسته دارای برچسب چاپ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00000-1.html 
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و وارداتصادرات   

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 صادرات گل به روسیه متوقف شد 

علت نبود توجیه  شده از سوی آمریکا برای کشور روسیه مصادف با کاهش ارزش روبل شده و به های اعمال تحریم

 . اقتصادی، عمالً صادرات ایران به کشور روسیه متوقف شده است

سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)تان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران تولیدکننده نمونه گل و گیاه اس

ترین  عنوان یکی از بزرگ طوری که باعث شد صادرات گل به کشور روسیه به گذشته بدترین سال کاری در حوزه گل و گیاه بود، به

 .شده آمریکا متوقف شود های اعمال بازارهای هدف صادراتی ایران به علت تحریم

عالوه بر روسیه، بازارهای کشورهای عربی و آسیای میانه نیز دیگر فضایی برای صادرکنندگان ایرانی : زاده افزود مهدی کبریایی

کرد،  شود، چرا که صادرکنندگان بزرگ گل نظیر هلند نیز که پیش از این محصوالت خود را به روسیه صادر می محسوب نمی

 .ش ارزش روبل عمالً به بازارهای عربی و اروپای شرقی هجوم آورده و عمالً امکان رقابت را از ایران گرفته استعلت کاه به

هزار تومان به کمتر از  11روبل معادل  112بریده از  درصدی ارزش روبل، بهای یک گل شاخه 22با کاهش : وی خاطرنشان کرد

 .تصادی خود را برای صادرات از دست داده استهزار تومان تقلیل یافته که عمالً توجیه اق شش

کرد، اکنون متوقف شده است و  بریده مصرف می میلیارد گل شاخه 12روسیه به عنوان بازاری که ساالنه : زاده ادامه داد کبریایی

 .عمالً بازار این کشور برای همه تولیدکنندگان گل و گیاه از دست رفته است

 نی سودجویی شده استپایانه گل و گیاه مستوفی قربا

دنبال  کسانی که به: این تولیدکننده نمونه گل و گیاه در پاسخ به وضعیت پایانه صادراتی گل و گیاه احمدآباد مستوفی تصریح کرد

فروشی و افزایش  رسد با سهم نظر می تأسیس پایانه صادراتی بودند، از ابتدا هدف افزایش تعامالت تجاری گل را دنبال نکردند و به

کاذب سهام این پایانه تالش کردند تا به نوعی سودجویی و بیزینس دست پیدا کنند، در حالی که تولیدکنندگان گل و گیاه در 

 .حوزه کشاورزی فاقد چنین توان اقتصادی هستند

است که پروژه پایانه میلیون تومان رسیده، این به معنای آن  222های این پایانه به بیش از  ارزش هرکدام از غرفه: وی یادآور شد

علت  ترین مراکز عرضه گل در کشور و منطقه شناخته شود، عمالً به عنوان یکی از مهم توانست به صادراتی گل و گیاه که می

 .کاره رها شده است ای از دست رفت و این پروژه نیمه سودجویی عده

که با همکاری بخش خصوصی و شهرداری تهران نیز بنا شده،  از سوی دیگر، پایانه گل و گیاه خاوران نیز: زاده تأکید کرد کبریایی

عنوان یک بازار  غرفه به 020گذار وابسته به دولت مغفول مانده و با وجود آنکه با  علت سودجویی یک شرکت سرمایه باز هم به

 .توانست فضای عرضه مناسبی را فراهم آورد، قربانی سودجویی دیگری شده است کوچک گل و گیاه می

چهار ماه گذشته شرایط تولیدکنندگان گل و گیاه به قدری رو به وخامت گذاشته که تعداد قابل توجهی از : اظهار داشت وی

اند، اما این به معنای آن نیست که عرضه و تولید گل در کشور انبوه و بیش از اندازه  تولیدکنندگان کوچک تا مرز ورشکستگی رفته

. م و عدم صادرات باعث شده قیمت گل به شدت کاهش پیدا کند و صرفه تولید از دست بروددر واقع کاهش قدرت خرید مرد. است

دهد عرضه تناسبی با تقاضا ندارد و میزان تقاضای واقعی بسیار  نشان می (س)نگاهی به میزان خرید و فروش ایام والدت حضرت زهرا

 .ط نامناسب اقتصادی باعث کسادی بازار گل شده استهای تولیدشده است، اما کاهش قدرت خرید مردم و شرای بیشتر از گل

 گیری رفت بخش خصوصی پس از بازدید معاون اول رئیس جمهوری به پای میز تصمیم
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ماه  زاده در فروردین این تولیدکننده نمونه گل و گیاه با اشاره به بازدید معاون اول رئیس جمهوری از مجموعه گل و گیاه کبریایی

از بازدید دکتر جهانگیری، وضعیت موجود تولید گل و گیاه به اطالع معاون اول و وزیر جهاد کشاورزی پس : سال گذشته گفت

 .گیری دعوت شده است رسید و پس از آن، بارها از این مجموعه برای شرکت در جلسات تصمیم

ایم و تالش کردیم  زی شرکت کردهصورت منظم در جلسات وزارت جهاد کشاور پس از بازدید وزیر به: زاده همچنین افزود کبریایی

 .ها ارائه کنیم گیری در حوزه توسعه گلخانه در حد بضاعت، اطالعات مناسبی برای تصمیم

میلیارد ریال و اختصاص اعتبار  32گذاری شخصی به مبلغ  با سرمایه 1387زاده از سال  گفتنی است، مجموعه گل و گیاه کبریایی

برداری کامل  به بهره 1300میلیارد ریالی در سال  02گذاری  اد کشاورزی با مجموعه سرمایهنامه وزارت جه بانکی از محل توافق

هزار شاخه گل آنتوریوم در سال  022هزار مترمربع و با تولید بیش از یک میلیون و  32رسیده و اکنون در فضایی به وسعت 

است که توانایی رقابت با رقبای اروپایی نظیر هلند و فرانسه را ترین تولیدکننده آنتوریوم در خاورمیانه شناخته شده  عنوان بزرگ به

 ./دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00022-1.html 
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 صادرات و واردات

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 های شمیرانات  کشورهای عربی، مشتری پرو پاقرص گیالس

های کشور است  ترین تولیدکننده گیالس های گیالس، مرغوب هکتار باغ 3۰9شمیرانات با داشتن بیش از چهارهزار و 

 .کند بندی به کشورهای عربی صادر می درصد محصول خود را پس از سورتینگ و بسته ۶9که بیش از 

بیش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)شاورزی شمیرانات امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو انجمن خبرگان ک

تن گیالس از آن برداشت  822هزار و  21های گیالس در منطقه شمیرانات وجود دارد که حدود  هکتار باغ 302از چهارهزار و 

 .شود می

میرانات از نوع دیررس و با کیفیت باال هستند، فصل برداشت از اوایل تیرماه آغاز های ش از آنجا که گیالس: حسین لطیف افزود

 .شود و تا اواخر مردادماه ادامه دارد می

تاکنون گزارشی از سرمازدگی در مناطق مختلف شمیرانات گزارش نشده است و با توجه به گلدهی درختان از : وی خاطرنشان کرد

 .رسد سال پرباری برای گیالس پیش رو باشد نظر می حجم تولید را کرد، اما به بینی توان پیش سه هفته آینده می

 شود هایی که روانه کشورهای عربی می گیالس

بندی  درصد آن پس از سورتینگ و بسته 02کند که بیش از  های کشور را تولید می ترین گیالس شمیرانات مرغوب: لطیف ادامه داد

 .شود ویژه کشورهای عربی می مناسب وارد بازارهای صادراتی به

درصد در زمان برداشت  02های ایرانی است، اما از آنجا که عوارض بیش از  هرچند اتحادیه اروپا نیز پذیرای گیالس: وی تصریح کرد

گیالس در کشورهای این اتحادیه اعمال می شود، عمالً امکان صادرات محصول به این کشورها محدود شده است، چرا که زمان 

منظور حمایت از باغداران خود با وضع  های گیالس در ایران و این اتحادیه، مشابهت همزمانی دارد و اتحادیه اروپا به رسیدن گل

 .تعرفه سنگین، امکان صادرات را محدود کرده است

 شود مالکی در شمیرانات تجمیع می خرده

باغداران بزرگ و مالکین شمیرانات در تعاونی تصمیم گرفتند با خریداری : مدیره تعاونی باغداران شمیرانات یادآور شد رئیس هیئت

 .رغیب در کشور تالش کنند پا برای صادرات و ارزآوری این محصول بی های گیالس از کشاورزان خرده باغ

گذاری چندانی در  ههای محدودی هستند، امکان توسعه و سرمای مالکی که دارای باغ از آنجا که کشاورزان خرده: لطیف تأکید کرد

های فعال در  های صادراتی است، تشکل منظور فعالیت های بزرگ به گذاری شدت مستعد سرمایه های خود ندارند و این اراضی به باغ

 .مالکی اقدام کنند نسبت به تجمیع اراضی خرده 02این حوزه بنا دارند در سال 

 تولید کمپوست با میوه

بار  های میوه در مراکز تره سال گذشته با تهیه کمپوست از باقیمانده 02طی : یستی اظهار داشتاین تولیدکننده کودهای آلی و ز

 .ام های گیالس کرده سازی خاک باغ اقدام به غنی

کند،  نیاز می تأمین این کود آلی و زیستی که نتیجه مناسبی داشته و کشاورز را از استفاده کودهای شیمیایی بی: وی همچنین گفت

 .های کشور قابل ارزیابی است لید گیالس ارگانیک شده است که به لحاظ کیفی و باقیمانده سموم در همه آزمایشگاهباعث تو

 ./شوند مرور وارد بازارهای تهران می شود که به در شمیرانات عالوه بر گیالس، سیب، گردو و آلبالو تولید می: لطیف در پایان افزود
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 صادرات و واردات

 آیانا- 1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 های دماوند با نام ترکیه به اتحادیه اروپا  صادرات سیب

از آن قابلیت صادراتی داشته و کند که حجم قابل توجهی  هزار تن انواع سیب تولید می 399دماوند ساالنه بیش از 

 .شود ای ترانزیت و از آن کشور به اتحادیه اروپا صادر می توسط تجار ترکیه

هزار  102بیش از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اتحادیه باغداران کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار تن انواع سیب در آن  322به تولید سیب اختصاص پیدا کرده است که ساالنه بیش از  هکتار از اراضی کشاورزی دماوند 222و 

 .درصد محصول تولیدشده قابلیت صادراتی دارد 02علت کیفیت باال، طعم و مزه کیفی بیش از  شود که به تولید می

، "قرمز فرانسه"، "دورنگ فرانسه"، "عروس"، "ملکه کلدون"های  سیب تولیدشده در شهرستان دماوند به نام: مجتبی شادلو افزود

روز روی درخت باقی  122ماه شروع به گلدهی کرده و پس از آنکه  از فروردین "فوجی"و  "جوانگلد"، "برابرن"، "اسمیت گران"

 .شود ماه برداشت می ماند، از اوایل مهرماه تا نیمه آبان

المللی رتبه چهارم تولید میوه را دارا است، اما دماوند به  در مجامع بین شده هرچند ایران بر اساس آمار ارائه: وی خاطرنشان کرد

 .المللی دارد کند و جایگاه بین ترین سیب ایران را تولید می لحاظ کیفیت محصوالت تولیدشده، مرغوب

ناسب با استانداردهای در شرایطی که حجم تولید میوه در دماوند و کیفیت آن مت: مدیرعامل تعاونی باغداران دماوند ادامه داد

علت نبود سیستمی برای صادرات، مشکالت سیاسی و روابط تجاری، عمالً تجار  جهانی است، امکان صادرات آن وجود دارد، اما به

یه ای به بازار میوه ایران هجوم آورده و محصوالت تولیدی باکیفیت کشور را با کانتینر از ایران خارج کرده و به نام خود در ترک ترکیه

 .کنند المللی توزیع می یا بازارهای بین

های باالی کارگر، حمل و نقل، نبود  خالء مدیریت صادرات در حوزه میوه از یک سو و از سوی دیگر هزینه: شادلو تصریح کرد

توجه قرار  های اخیر با برند ایرانی مورد آوری محصول باعث شده صادرات میوه از ایرانه طی سال سردخانه و همچنین شرایط جمع

 .نگیرد

ای قرار دارد،  از آنجا که کشور ترکیه در شمال غربی ایران قرار داشته و عمدتآً در آب و هوای کوهستانی و مدیرترانه: وی یادآور شد

 .محصوالت جالیزی، انواع میوه و سبزی و صیفی در محیط باز امکان تولید در این کشور ندارند

کنند به لحاظ طعم و مزه قابل رقابت با  ها رویش پیدا می ای تولیدی ترکیه که عمدتاً در گلخانهه میوه و سبزی: شادلو تأکید کرد

 ./اند های میوه هجوم آورده های ایران نیستند، لذا تجار ترک به اراضی کشاورزی و باغ ها و بوستان میوه و سبزی تولیدشده در باغ
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 صادرات و واردات

 آیانا-  1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 ای استان یزد به کشورهای روسیه و عراق  صادرات محصوالت گلخانه 

ای استان یزد در حال حاضر به  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از صادرات عمده محصوالت گلخانه 

 . کشورهای روسیه و عراق خبر داد

استان یزد با : پور گفت   به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی یزد، سیدجمال سجادی( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ای که غالبا خیار سبز است، سهم بسزایی در   هزار تن محصوالت گلخانه 302هکتار گلخانه و تولید ساالنه  1022سطح زیر کشت 

 .رفع نیاز بازارهای داخلی و خارجی دارد

ای استان در  محصوالت گلخانه: ای در استان یزد تولید شد، گفت هزار تن محصوالت گلخانه 302وی با بیان این که در سال گذشته 

 .ترین بخش صادرات محصوالت استان به کشور روسیه است  شود که عمده حاضر به کشورهای روسیه و عراق صادر می حال

رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد با بیان این که کاهش ارزش پول روسیه بر واردات این کشور تاثیر داشته است به طوری که 

با این حال تاخیر در انتقال وجه : در مقطعی دچار مشکل شدند، گفتصادرکنندگان خیارسبز برای بازگشت پول محصول خود 

 .ها این تاخیر همچنان وجود دارد های قبل کمتر شده است، اما به دلیل تحریم  ای نسبت به سال  ناشی از صادرات محصوالت گلخانه

بازار عراق ظرفیت خوبی برای : د و گفتای استان را مطلوب ارزیابی کر  وی وضعیت بازار عراق را برای خرید محصوالت گلخانه

ای مورد   ای استان یزد دارد و با برقراری ثبات در این کشور به عنوان یکی از بازارهای محصوالت گلخانه  صادرات محصوالت گلخانه

 .توجه قرار خواهد گرفت

ناشی از تقاضای بازار است چرا که در  محصولی بودن، تک: ای استان گفت   محصولی بودن محصوالت گلخانه پور درباره تک سجادی

 .ها اقدام شد اما بازار مناسبی به دست نیاورد مقطعی به کاشت سایر محصوالت در گلخانه

تقاضای بازار، تنوع کشت را رقم خواهد زد و در : ای در استان جا افتاده است، ادامه داد   وی با تاکید بر این که بازار خیار سبز گلخانه

 .ها بازار محصول خیارسبز تضمین شده استحال حاضر تن

ها با توجه به بازار صادرات مناسب آن، توجیه  کشت محصول خیارسبز در گلخانه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت

 ./طلبد  اقتصادی دارد اما کشت سایر محصوالت برای رسیدن به این جایگاه زمان و انرژی زیادی را می
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 صادرات و واردات

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

  13ماه نخست سال 99میلیون دالر بستنی در  ۱49۴1صادرات 

ماهه سال قبل را که در مصاحبه قبلی خود  99صنایع لبنی کشور در دبیر انجمن صنایع لبنی، آمار مربوط به صادرات 

 .اعالم کرده بود، اصالح کرد

با  1303ماهه سال  12وگو با پایگاه کانون انجمن های صنایع غذایی ایران صادرات صنایع لبنی کشور را در  رضا باکری در گفت

همچنین وزن محصوالت لبنی صادر شده از کشور در سال قبل به  :میلیون دالر اعالم کرد و گفت 222.0احتساب بستنی بالغ بر 

 .هزار تن رسید 320.0بیش از 

بیشترین حجم صادرات در بین محصوالت صنایع لبنی کشور نیز در سال گذشته به ترتیب مربوط به ماست، پنیر، : وی افزود

 .چرب و شیرخشک اطفال بود رب و کمبندی شده، شیرخشک صنعتی، شیر و خامه پرچ بستنی، دوغ، شیر و خامه بسته

بندی  های محصوالت صنایع لبنی طبقه دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه در آمار گمرک ایران تعرفه بستنی جزو تعرفه

بر همین اساس آماری که به تازگی از سوی دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران درباره صادرات : نشده است، گفت

 .ماهه سال قبل بدون احتساب بستنی اعالم شد، آمار درستی بود 12صوالت لبنی در مح
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 صادرات و واردات

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 ترکیه خواستار افزایش حجم واردات محصوالت کشاورزی ایران شد 

سفیر ترکیه در تهران در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ایران، خواستار افزایش حجم واردات و مبادالت تجاری در 

 .حوزه کشاورزی با ایران شد

تکین سفیر  حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رضا هاکان، امروز در دیدار محمود (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های کشاورزی تأکید کردند ترکیه در تهران که در محل وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، دو طرف بر گسترش همکاری

روابط : گفتبر اساس این گزارش، در این مالقات، وزیر جهاد کشاورزی روابط ایران و ترکیه را از نظر سیاسی مثبت ارزیابی کرد و 

 .تواند توسعه یابد ها در بخش کشاورزی نیز می اقتصادی میان دو کشور رو به گسترش است و این همکاری

محمود حجتی با بیان اینکه ترکیه، دروازه ورودی ایران به اروپا است و ایران نیز مسیر دستیابی ترکیه به کشورهای آسیای میانه 

 .های اقتصادی مهم و مؤثر است ر برای پیشرفتهای میان دو کشو همکاری: است، افزود

های کشاورزی دو کشور ناکافی دانست و خاطرنشان  نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه را برای توسعه همکاری وی، موافقت

 .نامه در سایه قرار دارد بخش کشاورزی در این موافقت: کرد

امه تجارت ترجیحی دو کشور، زمینه برای مبادالت کاالهای کشاورزی زیاد است، ن در چارچوب توافق: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .های تحقیقاتی فنی و تولیدی توسعه یابد تواند در سایر حوزه ها می اما در عین حال همکاری

ها الزم است  نامه توافقتعدادی از این : هایی که میان ایران و ترکیه به امضاء رسیده است، تصریح کرد نامه حجتی با اشاره به توافق

 .بررسی و بخشی از آنها تمدید و بازنگری شود

 .توانند شرکای خوبی برای پیدا کردن بازار محصوالت کشاورزی باشند تولیدکنندگان دو کشور می: وی یادآور شد

 نامه تجارت ترجیحی ها در چارچوب توافق تأکید بر توسعه همکاری

ن اینکه روابط تجاری دو کشور در حوزه مسائل کشاورزی، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص در این مالقات، سفیر ترکیه با بیا

 .نداده است، خواستار افزایش حجم واردات محصوالت کشاورزی به این کشور شد

رگی از آن میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده است که بخش بز 12سال گذشته، ترکیه بیش از : تکین اظهار داشت رضا هاکان

 .میلیون دالر انجام شده است 32مربوط به نفت و گاز طبیعی بوده و واردات محصوالت کشاورزی تنها به ارزش 

توانیم محصوالت  می: وی با بیان اینکه واردات محصوالت کشاورزی از ایران شامل میوه، سبزیجات و خشکبار است، تأکید کرد

 .کشاورزی بیشتری از ایران خریداری کنیم

ترکیه : نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه را تحولی مثبت و مهم ارزیابی کرد و گفت سفیر ترکیه در عین حال امضای توافق

های گمرکی را برای کاالهای ایرانی تخصیص داده و ایران نیز در مقابل تعرفه واردات محصوالت  نامه، تعرفه در چارچوب این موافقت

 .کاهش داده استصنعتی کشور ما را 

های کشاورزی میان دو کشور مورد تأکید  های حقوقی و فنی را برای گسترش همکاری تکین در همین حال توسعه زیرساخت هاکان

 .های حقوقی و فنی دو کشور با یکدیگر نشست مشترک داشته باشند برای انجام این کار الزم است هیئت: قرار داد و خاطرنشان کرد

نامه، ضروری  برای اجرایی شدن این موافقت: تجارت ترجیحی را یک موجود زنده و رو به رشد تلقی کرد و ادامه دادنامه  وی موافقت

 .ای برگزار شود صورت دوره های دو کشور به هایی میان هیئت است نشست
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اند و از این رو، ایران در  شدههای اخیر دچار خشکسالی  ایران و ترکیه در سال: های فنی افزود تکین درباره توسعه همکاری هاکان

 .تواند به ترکیه کمک کند های آبیاری نوین کشاورزی می زمینه اجرای سیستم

تواند  های بلندی برداشته است و می های اخیر گام ترکیه نیز در زمینه فرآوری محصوالت کشاورزی طی سال: وی تصریح کرد

 .تجربیات خود را در اختیار ایران قرار دهد

 حجتی برای سفر به ترکیه دعوت از

های کشاورزی این کشور  سفیر ترکیه در این حال از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای سفر به ترکیه و آشنایی با توانمندی

 .دعوت کرد

امات به امضای مق 1300نامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه پس از چند سال مذاکره، سرانجام در سال  گفتنی است، موافقت

 .دو کشور رسید

قلم  122ای در  نامه که با هدف تقویت روابط تجاری میان ایران و ترکیه به امضاء رسیده است، ترکیه تخفیفات تعرفه در این موافقت

قلم کاالی  102ایران نیز در . به جمهوری اسالمی ایران اعطا کرده است "HS"رقمی سیستم هماهنگ  0کاالی کشاورزی را با کد 

 .ای به ترکیه اعطا کرده است تخفیفات تعرفه "HS"رقمی سیستم هماهنگ  0ی با کد صنعت

 ./به اجرا گذاشته شده است 03ماه سال  دی 11نامه از  گفتنی است، این موافقت

http://www.iana.ir/majles/item/00320-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22346-1.html
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 193۱اردیبهشت  59: تاریخ

 ایران راهبرد تولید و صادرات زعفران است

 .درصد صادرات آن را در اختیار دارد 02ایران راهبر تولید و صادرات زعفران در جهان است و بیش از 

تن زعفران و تامین همه  022، عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه توان تولید گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

درصد  02ایران راهبر تولید و صادرات زعفران در جهان است و بیش از : نیازهای جهانی را با کیفیت منحصر بفرد داریم، گفت

 .صادرات آن را در اختیار دارد

زعفران درشرایط آب و هوایی نیمه معتدل تا خشک قابل تولید است و در  : تن زعفران گفت 122حسینی با اشاره به صادرات 

 .اسپانیا ، مراکش ، هند ، جمهوری آذربایجان و افغانستان هم تولید می شود

باید نهادهای مسئول از این روند جلوگیری کنند چون اقتصاد و معیشت بیشتر : فتوی در مورد قاچاق پیاز زعفران به افغانستان گ

 .روستاهای محروم در شرق کشور به کشت زعفران وابسته است

صادرات ما متناسب با نیازهای بازارهای جهانی در بسته بندی های متنوع و گاهی هم فله ای برای شرکت های : حسینی گفت

 .تن است و مشکلی نداریم 222تن و توان بسته بندی ما هم بیش از  022ت تولید ما بیش از صنایع غذایی است و ظرفی

سه دهه پیش اسپانیا ، بزرگترین تولید کننده زعفران بود اما ایران مدتی است رتبه اول تولید این محصول را دارد : وی تصریح کرد 

 .و باید از این موقعیت و توان اقتصادی حمایت و حفاظت کنیم

تن  32زعفران عالوه بر صنایع غذایی در صنایع بهداشتی و دارویی هم استفاده می شود ،مصرف آن در ایران بیش از : حسینی گفت

 .است

 

 .نام خراسان رضوی به عنوان رویشگاه اصلی و تاریخی زعفران جهان در کنار مشهورترین زعفران دنیا قرار دارد

 .های زعفران استان خراسان رضوی است غیره جزو بهترین تولید کننده های کاشمر، باخرز، گناباد و شهرستان

تولید زعفران در دو استان خراسان رضوی و سپس خراسان جنوبی به دلیل سازگاری این محصول با اقلیم خشک و کویری صرفه 

   .اقتصادی خوبی برای کشاورزان این مناطق دارد

 .شود صفهان، فارس، قم، گلستان و غیره نیز زعفران در سطح بسیار کم کشت میهای خراسان شمالی، کرمان، یزد، ا در استان

شود و دوران رشد آن از ماه اول پاییز آغاز می شود و تا نیمه آذر  ای است که از طریق بنه یا پیاز تکثیر می زعفران گیاه چند ساله

 .رسد ماه به دوران برداشت می 

رود و تابستان نیز به  دهد و از نیمه دوم تا آخر اردیبهشت ماه به خواب تابستانی می امه میگیاه به رشد خود تا پایان فروردین اد

 .آبیاری یا عملیات زراعی نیاز ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/2181230 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5181536
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  0شنبه 

 منتفی شدن کاهش تعرفه واردات !/ کیفیت قانونی است های بی ورود روغن

دهند که مجری طرح  در حالی برخی مسئوالن از واردات غیرقانونی روغن زیتون به میزان چشمگیر به کشور خبر می <کشاورزی

 .هستند( تفاله زیتونروغن ) پومیس  های وارد شده به کشور از راه قانونی، روغن عمده روغن: زیتون گفت

گرم است، این در حالی است که مصرف سرانه  222روغن زیتون یک ماده دارویی است که متوسط مصرف سرانه جهانی آن حدود 

این روغن در کشور ما حتی نصف متوسط جهانی آن نیز نیست، ضمن اینکه بیشتر نیاز ایران به این محصول از راه واردات تامین 

 .شود می

مصرف سرانه روغن زیتون در : زمینه نادر جاللت، عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با مهر ضمن تایید این مطالب گفتدر همین 

 .هزار تن است 12میلیون نفری کشور، نیاز ما به روغن زیتون حدود  72گرم است و با توجه به جمعیت  022کشور حدود 

هزارتن روغن  2حدود : هزارتن است، افزود 2تا  0سته به سال آور یا ناآور بین وی با بیان اینکه میزان تولید داخلی روغن زیتون ب

 .گردد هزار تن نیز به شکل قاچاق وارد ایران می 7تا  2شود و بنابراین بین  براساس آمار گمرک به صورت رسمی وارد کشور می

گرم  022سرانه روغن زیتون در کشور حدود  درهمین زمینه سید احمد بلندنظر رئیس شورای ملی زیتون با بیان اینکه مصرف

هزار  11تا  12هزار تن و نیاز ما به واردات بین  12تا  12با توجه به این مساله نیاز کشور به این نوع روغن بین : است، به مهر گفت

 .شود تن آن به شکل قاچاق وارد کشور می 3222تا  0222تن است که از این میزان بین 

مجموع واردات قاچاق روغن زیتون و کنسرو : میزان واردات غیرقانونی روغن زیتون به کشور اظهارداشت وی همچنین در مورد

 .واردات روغن زیتون به کشور آزاد اما واردات کنسرو زیتون ممنوع است: بلندنظر اضافه کرد. هزارتن است 7زیتون با هم، احتماال 

که محمد رمضانی ملک رودی، مجری طرح زیتون کشور در گفتگو با مهر، های مسئوالن شورای ملی زیتون در حالی است  گفته

مصرف روغن زیتون در کشور : گرم عنوان کرد و افزود 122تا حداکثر  132میزان مصرف سرانه روغن زیتون در ایران را بین 

نیز نیست، چراکه مردم به کیفیت ( گرم 222) درصد سرانه جهانی 22افزایش چندانی نداشته و مصرف سرانه آن در کشور حتی 

 .ها کم اعتماد هستند این روغن

هزار تن روغن  7این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات عضو شورای ملی زیتون مبنی بر واردات قاچاق 

شود و نیازی به  کل قانونی انجام میای صحت ندارد، در حال حاضر واردات روغن زیتون به ش چنین مساله: زیتون به کشور گفت

 .قاچاق آن نیست

در : درصد تعرفه واردات برای روغن زیتون با توجه به قیمت آن در داخل و خارج زیاد نیست، افزود 00ملک رودی با بیان اینکه 

ن کاهش تعرفه نیز درصد کاهش یافته اما حتی ای 00درصد بوده که طی سالیان اخیر به  22گذشته تعرفه واردات این محصول 

 .منجر به افزایش واردات نشده است

های باکیفیت به داخل کشور نشده است؛ ضمن اینکه قیمت روغن  به عالوه اینکه کاهش تعرفه سبب ورود روغن: وی تصریح کرد

کنند و به  وض میبسیار ارزان است به همین دلیل این نوع روغن را وارد و به راحتی لیبل آن را ع( روغن تفاله زیتون)پومیس 

 .اند و مصرف آن به شکلی که انتظار داریم، نیست همین جهت مردم به کیفیت روغن زیتون بی اعتماد شده

تنها کشوری که مصرف این روغن را ممنوع کرده؛ : وی با اشاره به اینکه روغن پومیس از راه قانونی وارد کشور شده است، گفت

 .آن در کشور ما آزاد و جلوی واردات آنها گرفته نشده است ایران است و جالب اینجاست که واردات

ها از  درصد و برای سایر روغن 00این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه تعرفه واردات برای روغن اکسترا ورژن 
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های پومیس هستند و روغن  های وارد شده روغن عمال عمده روغن :درصد است که کمتر وارد شود، تصریح کرد 222جمله پومیس 

سنت قیمت دارد و با وجود تعرفه  22شود و علت این امر نیز قیمت پایین روغن پومیس است که  اکسترا ورژن بسیار کم وارد می

 .درصدی بازهم رقم چشمگیری نیست 222

هزارتن  7بنده واردات : ت، اضافه کردتر از واردات غیرقانونی آن اس ملک رودی با اشاره به اینکه واردات قانونی روغن زیتون راحت

 .شود روغن زیتون قاچاق به کشور را قبول ندارم و بخش قابل توجهی از این محصول به شکل قانونی وارد کشور می

ترین علت واردات غیرقانونی روغن زیتون به کشور ازسوی اعضای شورای ملی زیتون تعرفه باالی واردات  براساس این گزارش مهم

علت این امر نیز تعرفه باالی واردات روغن زیتون : در همین زمینه نیز جاللت به مهر عنوان کرد .ول عنوان شده استاین محص

درصد کاهش دهیم موافقتی هم در این زمینه شده که ممکن است در  2است و ما به دنبال این بودیم که عدد مذکور را به 

 .ای نزدیک اعالم شود اما فعال خبری نیست آینده

ما به دولت پیشنهاد دادیم تعرفه گمرکی را کاهش دهند که هم قیمت تمام شده : همچین بلندنظر در این مورد اظهارداشت

درصد کاهش یابد،  2وی با بیان اینکه پیشنهاد شده این تعرفه به  .محصول پایین بیاید و هم از قاچاق آن به کشور جلوگیری شود

های اجرایی است و امیدوار هستیم طی چندماه آینده  وافقت کرده، در حال ابالغ آن به دستگاهدولت با کاهش تعرفه م: اضافه کرد

 .این اتفاق رخ دهد

 2این اظهارات در حالی است که مجری طرح زیتون کشور در پاسخ به این پرسش مهر که آیا دولت با کاهش تعرفه واردات به 

موافقت نکردیم چراکه کاهش تعرفه باعث انجام واردات زیاد و انباشت محصول درصد موافقت کرده است؟ خیر، ما با کاهش تعرفه 

ضمن اینکه اگر واردات . شود، ما به شرطی اعتقاد به افزایش واردات و کاهش تعرفه داریم که مصرف در کشور باال برود در کشور می

 .یمبی اندازه انجام ودر کشور انباشت شود ما باید کال باغات زیتون را جمع کن

در سطح شهر کنسروهای خارجی به : مجری طرح زیتون کشور همچنین با تایید ممنوعیت واردات کنسرو زیتون به کشور افزود

وقتی این میزان کنسرو خارجی در همه : ملک رودی اضافه کرد .شوند که این امر نشان دهنده واردات آن است وفور یافت می

های قانونی را که  ای آن سیستم یعنی عده. ده آن است که بحث از قاچاق هم گذشته استهای تهران وجود دارد نشان دهن فروشگاه

 .دهند زنند و واردات انجام می ما در جهت ممنوعیت اعمال کرده بودیم دور می

 .اگر واردات به همین شکل انجام شود در آینده ممکن است تولید زیتون کشور را دچار مشکل کند: وی تصریح کرد

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

http://www.foodpress.ir/Post
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  1سه شنبه 

 بازار صادراتی مرغ مهیا شد/ ممنوعیت واردات مرغ از ترکیه به عراق

  .عراق واردات مرغ از ترکیه را ممنوع کرد دولت: رییس انجمن مرغداران ترکیه اعالم کرد -فود پرس  <مواد غذایی

به گزار فود پرس به نقل از السومریه نیوز به گفته مجدت سیزر، رییس انجمن مرغداران ترکیه ، دولت عراق واردات مرغ از ترکیه را 

 .ممنوع کرده اما لیل آنمشخصنیست

 .تولیدات داخلی عراق باشد احتمال می رود ممنوعیت واردات مرغ از ترکیه به دلیل فروش: وی افزود

میلیون دالر  223هزار تن بوده ومعادل  007واردات مرغ عراق از ترکیهساالنه : رییس انجمن مرغداران ترکیه خاطرنشان کرد

 .میباشد

ود طی تماس با تجار و مسئولین وزارت کشاورزی علت این ممنوعیت را وج: اما رایزن بازرگانی ایران در عراق دراینخصوصمیگوید

 .بیماری طیور در قسمتی از ترکیه عنوان نمودند

مرغ منجمد . میلیون دالر به عراق صادرات شده است 82هزارتن مرغ منجمد از کشورمان به ارزش  22سال گذشته : وی گفت

هنگام وقوع  ولیکن عدم حضور مرکز توزیع مستقیم در بغداد باعث گردیده است در. شانزدهمین کاالی صادراتی ایران به عراق است

این درحالی است که روز گذشته مسووالنوزارت جهاد . رخدادهای مشابه، نتوانیم عکس العمل سریع و مناسب از خود نشان دهیم

 .کشاورزی ایران، از مازاد بر نیاز مرغ داخلی و خرید دولتی جهت تنظیم بازار و ذخیره سازی خبر دادند

مرتبط، مرکزی جهت توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ در بازار جمیله بغداد تاسیس  وی همچنین پیشنهاد کرد توسط اتحادیه های

 .شود
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7دو شنبه 

 میلیارد دالری صنایع غذایی  3گذاری صادرات  هدف

ارد میلی 3گذاری صادرات  ، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفصنایع غذاییمدیر کل دفتر  <صنایع غذایی

 .جاری خبر داد دالری صنایع غذایی در سال

های بین  با وجود محدودیت: گفت 1303ایران در پایان سال  میلیارد دالری غیرنفتی 22صادرات مهدی صادقی نیارکی با اشاره به 

گذاری در تولید کاالهایی که ارزش صادراتی دارند به نتایج مطلوبی  المللی، کشور توانست با توسعه صادرات غیرنفتی و سرمایه

 .دست یابد

ادرات بخش صنایع غذایی، دارویی و مجموع ص: وی در تشریح عملکرد بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کشور، اظهارداشت

 .میلیارد دالر بوده است 0.7میلیون تن و به ارزش تقریبی  1.0، از نظر وزنی بیش از 1303بهداشتی در سال 

 1.2همچنین در سال گذشته انواع محصوالت غذایی به میزان حدود : این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد

درصد و از لحاظ  10  از نظر وزنی 1300میلیارد دالر صادر شده است که در مقایسه با صادرات سال  0.3ارزش  میلیون تن و به

 .درصد رشد داشته است 12ارزشی 

 10از رشد  00میلیون دالر بوده که نسبت به سال  027حدود  03صادرات محصوالت دارویی در سال : صادقی نیارکی یادآور شد

درصدی برخوردار شده است، همچنین سال گذشته صادرات محصوالت بهداشتی، آرایشی، پودر شوینده و سایر فرآورده ها حدود 

 .درصد از لحاظ ارزشی کاهش داشته است 2میلیون دالر بوده است که نسبت به سال قبل آن  187

جارت در ادامه از کاالهای برتر صادراتی بخش صنایع مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و ت

میلیون دالر در رتبه  020فرآورده های لبنی و بستنی به ارزش تقریبی : نام برد و گفت 1303غذایی، دارویی و بهداشتی در سال 

 .میلیون دالر در رتبه سوم قرار دارند 000به ارزش  زعفرانمیلیون دالر در رتبه دوم،  223به ارزش  شیرینی و شکالتاول، 

 122میلیون دالر، انواع داروی انسانی به ارزش  022های بعدی به ترتیب رب گوجه فرنگی به ارزش تقریبی  وی، در رتبه به گفته

میلیون دالر،  02میلیون دالر، آبمیوه و کنستانتره به ارزش تقریبی  122میلیون دالر، پودر شوینده و مایع ظرفشویی به ارزش 

میلیون دالر و انواع کمپوت و کنسرو غیرگوشتی و  27میلیون دالر، ماکارونی به ارزش  02خوراک دام، طیور و آبزیان به ارزش 

 .میلیون دالر در صدر کاالهای صادراتی بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی قرار دارند 20کنسرو ماهی به ارزش 

کشور در زمینه های غذایی،  22بیش از  صادرات کاالهای با ارزش بیش از یک میلیون دالر به: صادقی نیارکی اعالم داشت

 .میلیارد دالر بوده است 0.2جمعا حدود  1303بهداشتی و دارویی در سال 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7دو شنبه 

 کشاورزی! میلیارد لیتر آب خورد 339زمینی  صادرات سیب
هزار تن سیب زمینی به کشورهای مختلف صادر شده  301در شرایطی که کشور با بحران آب مواجه است سال گذشته بیش از  <

تن  822هزار و  301ماهه سال گذشته  10طی .میلیارد لیتر آب مصرف شده است 332که برای تولید این میزان محصول بیش از 

کشور همچون مانند پاکستان، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، امارات  12میلیون دالر به  128به ارزش  سیب زمینی

 0.2متحده عربی، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، عراق، عمان، فدراسیون روسیه، قزاقستان، قطر و کویت صادر شده که با افزایش 

بر را در صدر رشد صادرات محصوالت کشاورزی قرار  رود و این محصول آب به شمار می رکوردی جدید 1300برابری نسبت به سال 

کیلوگرم  0.2دالر برآورد شده است؛ یعنی اگر  2.2ارزش هر کیلوگرم سیب زمینی صادراتی ایرانی به صورت میانگین .داده است

صادر کنیم تنها یک دالر برای کشور ... حمل ترانزیتی وهای آب، کشت، تولید، برداشت، کارگر، بسته بندی،  سیب زمینی را با هزینه

تومانی  0222تومان در سال گذشته بسیار کمتر از قیمت حدود  1222گرچه صادرات سیب زمینی به قیمت کیلویی .ارزآوری دارد

تولید هر کیلوگرم سیب  آن در بازار داخلی بود اما آنچه بیش از قابل توجه است میزان آبی است که در این بحران آبی کشور برای

اساسا برای تولید هر کیلوگرم سیب زمینی به طور .ها عرضه شده است زمینی صرف شده و در قالب آب مجازی در سفره خارجی

 330تن سیب زمینی در سال گذشته برای کشور  822هزار و  301لیتر آب مصرف می شود؛ یعنی صادرات  802متوسط حدود 

تر آب خورده است و این همان فاجعه ای است که باید مراقب آن باشیم، چرا که این همه آب می توانست میلیون لی 002میلیارد و 

صرف تولید محصوالت استراتژیک و درآمدزا تری شود که آب کمتری مصرف می کنند و صادرات هر کیلوگرم آن ها چندین برابر 

به عنوان مثال صرف نظر .شد در راستای ذخایر کشور جلوگیری می بیشتر برای کشور درآمدزاست با اینکه از مصرف این میزان آب

از قابلیت جایگزینی و تغییر الگوی کشت در هر منطقه، اگر به جای سیب زمینی کم ارزش یک کیلوگرم پسته که در شرایط کم 

دارزی ایجاد می شد، چرا که برابر سیب زمینی برای کشور درآم 02شد بیش از  آبی و شوره زارها نیز قابل تولید است، صادر می

ارزش هر کیلوگرم پسته خندان ایرانی در بازارهای جهانی بیش از هشت دالر است و هر کیلوگرم سیب زمینی کمتر از نیم 

حال که وزارت جهاد کشاورزی توانسته با افزایش صادرات و کاهش واردات محصوالت کشاورزی تراز بازرگانی بخش کشاورزی .دالر

میلیارد دالر در سال گذشته برساند، در شرایط کم آبی و بحران آب کنونی کشور باید  2.2بهبود دهد و به منفی درصد  30را 

بیشتر به اجرای الگوی کشتی دقیق و مطابق با اقتصاد آب اندیشد تا صادرات کشاورزی ایران نیز با ارزش تر شود و بتوانیم به بهبود 

 امسال و سال های آتی امیدوار باشیم و به بحران آب هم دامن نزنیم تراز بازرگانی بخش کشاورزی در پایان

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  6یک شنبه 

 های ایرانی را به خاطر داشتن پالم پس فرستاد عراق ماست

از مشاهده یک فروشگاه آبلیمو که حتی یک کیلو آبلیموی واقعی هم در آن نبود سخن  سازمان استاندارد رییس <صنایع غذایی

 .های صادرشده به عراق به ایران بازگردانده شد چون حاوی پالم بود چندین مورد ماست: لبنیات حاوی پالم نیز گفتگفت و درباره 

در راستای سالمت مردم باید شاهد ارتقای کیفیت و : سازمان استاندارد در همایش روز جهانی سالمت گفترئیس  نیره پیروزبخت

 .سالمت غذا با همدلی و همزبانی باشیم

ای است که در آن محیط زیست، وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، استاندارد، تولید کننده،  نظارت بر ایمنی غذا زنجیره: وی ادامه داد

 .کننده نقش دارند ه و مصرفتوزیع کنند

خطر : وی با بیان اینکه نظارت بر سموم استفاده شده در محصوالت کشاورزی وظیفه وزارت بهداشت و استاندارد نیست، گفت

کنونی اصالت و کاالی تقلبی است به طوری که در سرکشی به یک واحد تولید آبلیمو متوجه شدیم که یک کیلو لیمو در این واحد 

 .شود ن محصول با اسید و موارد دیگر تولید مینیست و ای

واحد تولید سوسیس و کالباس که در تولید خود تقلب کرده و به جای گوشت از مرغ  12ما ماه گذشته با : پیروزبخت ادامه داد

 .استفاده کرده بودند برخورد کردیم

 .به یک مورد رساندیم 8لبنیات مجاز به داشتن پالم را از   :اشاره کرد و گفتلبنیات  رئیس سازمان استاندارد به موضوع پالم در

های صادر شده به عراق به ایران باز گردانده شد چون  چندین مورد ماست: های پرچرب گفت در ماست پالموی با اشاره به وجود 

 .حاوی پالم بود و ما مجبور شدیم که آن را معدوم کنیم

های ما به علت ماندن خیلی از کاال: وی موضوع حمل و نقل، ساخت، انبارداری و عملیات را در تهیه محصوالت مهم دانست و گفت

 .رود در انبارهای گمرک از بین می

به مانند تولید لوله و . زیبنده یک کشور نیست که در آن کاالیی تولید شود و سپس به دنبال اخذ استاندارد بروند :وی تاکید کرد

 .خودرو
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 صادرات و واردا ت  
 ایسنا - 193۱اردیبهشت  1شنبه  سه

  میلیون دالری گوسفند زنده در سال گذشته 99۱صادرات 

  .است  میلیون دالر بوده 112.3هزار تن گوسفند زنده صادر کرد که ارزش صادرات این کاال برای کشور به میزان  03.0سال گذشته ایران 

میلیون دالر  88.2میزان صادرات پوست خام حیوانات از جنس گوسفند و بره نیز در سال گذشته ارزشی معادل با به گزارش خبرنگار ایسنا، 

  .است  هزار تن بوده 18.0و حجم صادرات ایران از این کاال معادل با   داشته

، بادکنک و  همچنین قیمت صادراتی روده. شد دالر به ازای هر کیلو فروخته 2.7بر اساس گزارش مرکز آمار، پوست خام این حیوانات با قیمت 

دالر بود که در نهایت این نوع صادرات برای ایران در دوازده ماهه سال گذشته ارزشی معادل با  30.0شکمبه حیوانات نیز برای هر کیلوگرم 

  .میلیون دالر داشته است 117.0

 افزایش صادرات مرغ
 82.8هزار تن بود که ارزش این نوع صادرات در دوازده ماه گذشته معادل با  23، 1303ل همچنین میزان صادرات گوشت مرغ و خروس در سا

  .دالر صادر شد 0هر کیلو گوشت مرغ و خروس یخ زده با قیمت . است میلیون دالر بوده

دالر ارزش  0مت مشابه هر کیلو هزار تن بوده است و با قی 12.8، معادل با 1300است که میزان صادرات مرغ در دوازده ماهه سال  این درحالی

  .میلیون دالر بود 31.0،  1300نهایی صادرات مرغ در سال 

درصد  170درصد و از نظر ارزش معادل  171.00، از نظر وزنی 1300بنابراین صادرات مرغ در سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال 

  .افزایش داشته است

میلیون دالر ارزش داشته است و  00.7دالر در دوازده ماهه سال گذشته معادل  1.3متوسط هر کیلو صادرات تخم خوراکی ماکیان نیز با قیمت 

  .است هزار تن از این محصول را صادر کرده 28.3ایران در سال گذشته 

 حجم صادرات شیر
کرد که در نهایت ارزش این صادرات درصد صادر  12درصد و کمتر از  0هزار تن شیر و خامه با چربی بیش از  00.7ایران در سال گذشته 

این قیمت  1300دالر بود که در مقایسه با سال  3درصد چربی برای صادرات  0قیمت هر کیلو شیر با . است میلیون دالر بوده 80.0معادل 

 .تغییری نداشته است

هزار تن  02.2تغذیه کودکان در سال گذشته ها به استثنای  همچنین مجموع صادرات دوغ شیر، خامه شیربندی شده کفیر و سایر شیر و خامه

  .دالر بود 2.0قیمت هر کیلو از این محصول نیز برای صادرات . میلیون دالر بوده است 20.0و 

http://www.isna.ir/fa/news/02202122028 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 193۱اردیبهشت  2چهارشنبه 

 مرغ ایران برای صادرات به روسیه هیچ مشکلی ندارد

های مرغ کشور  هیچ ایرادی بر استاندارهای کشتارگاه: مدیر عامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در خصوص صادرات مرغ به روسیه گفت

 .وارد نیست

در حاشیه مراسم تودیع معارفه معاون امور پشتیبانی دام استان که  -چهارشنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، مصطفی یاسایی امروز 

به این منظور دو هیات از روسیه به ایران آمده و : در سازمان جهاد کشاورزی خراسان برگزار شد، در خصوص صادرات مرغ به روسیه عنوان کرد

 .های ایران بازدید کردند از کشتارگاه

قطعا هیچ ایرادی بر استانداردهای : دهد، عنوان کرد های با استانداردهای باال کار تولید مرغ را انجام می اینکه کشتارگاهیاسایی ضمن تاکید بر 

 .کشتارگاهی وارد نیست

از سازمان دامپزشکی کشور  IR در حال حاضر حدود هفت کشتارگاه موفق به کسب کد: مدیر عامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام افزود

 .شدند و همین تعداد نیز توسط هیات روسیه مورد بازدید قرار گرفتند و اکنون منتظر گزارشات نهایی هستیم

ها به خط دو در دستور کار قرار گرفته که در این راستا  در مجموع بحث تجهیز کشتارگاه: های عنوان کرد وی در خصوص تجهیز کشتارگاه

 .شوند مجهز می.. زن و  گیری، تفکیک وزنی، گردن محتویات شکمی، چربیهای تخلیه  های کشور به دستگاه کشتارگاه

قطعا با این قیمت تولید کننده : تومان برسد، گفت 7222یاسایی با بیان این که تالش ما بر این است که قیمت مرغ برای مصرف کننده به 

 .متضرر نخواهد شد

های گذشته نیز برای مصارف  این نوع گوشت در سال: ت گوشت بوفالو عنوان کردمدیر عامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در خصوص واردا

کند در  کشور دنیا برای مصارف خوراکی صادر می 72شد در حال حاضر دولت هندوستان با تاکید بر این که این گوشت را به  صنعتی وارد می

 .شود نظر دارد این واردات نیز به ایران نیز انجام 

در صورت تائید گوشت بوفالو توسط سازمان : شد، گفت های گذشته گوشت برزیلی نیز برای مصارف خوراکی وارد می که در سالوی با بیان این

قطعا این گوشت از نظر : های بوفالو بیان کرد یاسایی در خصوص کیفیت گوشت.دامپزشکی کشور امکان استفاده خوراکی از آن وجود دارد

 .دارد و به تبع قیمت آن کمتر استتری قرار  کیفیت در سطح پایین

http://www.isna.ir/fa/news/02202021322 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94020201340
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 صادرات و واردات

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  2چهارشنبه 

 روسیه مشتری جدید خاویار ایرانی

صادراتی را کیلویی شش میلیون تومان عنوان و مقصد صادرات این محصول را کشورهای اروپایی همچون معاون سازمان شیالت قیمت خاویار 

 .شود در سال جاری روسیه هم به این کشورها اضافه می  :اسپانیا و فرانسه اعالم کرد و گفت

در تولید : هزار تن عنوان کرد و گفت 372دود وگو با خبرنگار ایسنا در منطقه مرکزی تولید کل ماهیان کشور را ح در گفت "حسین عبدالحی"

 .درصد افزایش تولید داریم 72ایم ولی در تولید میگو  آال به علت شیوع بیماری ویروسی با کاهش روبرو بوده ماهی قزل

خاویاری تهیه و  طرحی برای توسعه پرورش ماهیان: اظهار کرد 0211وی با اشاره به ممنوعیت صید ماهیان خاویاری در دریای خزر از سال 

 .اجراست

مزرعه در زمینه  22بیش از : تن خاویار هدفگذاری شده است، اضافه کرد 122هزار تن گوشت و  12عبدالحی با بیان اینکه در این طرح تولید 

 .کنند های ساحلی گیالن، مازندران و گلستان، قم، لرستان و فارس فعالیت می پرورش ماهیان خاویاری در استان

 .تن خاویار در استان مازندران خبر داد 32تن گوشت و  0222برداری بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت  هرهوی از ب

تن خاویار تولید شده، قیمت هر کیلوگرم خاویار را شش  1.2معاون سازمان شیالت ایران با بیان اینکه در سال گذشته هزار تن گوشت و 

 .عنوان کرد یورو 1722میلیون تومان یا 

توافقی با کشور روسیه انجام شده و در سال : عبدالحی مقصد این صادرات را کشورهای اروپایی همچون اسپانیا و فرانسه عنوان کرد و افزود

 .شود جاری بخشی از این تولیدات به این کشور صادر می

های  دو گونه ماهیان خاویاری غیر بومی با نام: کنیم، گفت توزیع میوی با بیان اینکه بچه ماهی خاویاری را تولید و در بین مراکز پرورش ماهی 

 .ایم استرلیا و سیبری را تکثیر کرده و در اختیار مراکز پرورش ماهیان خاویاری قرار داده

برای : ند، گفتپروری سازمان شیالت کشور در خصوص دریافت تسهیالت بانکی نیز با بیان اینکه واحدها برای دریافت مشکل دار معاون آبزی

 .ارائه تسهیالت بانکی هیچ مشکلی نداریم

های خوزستان، گیالن، مازندران و  عمده تولیدات در استان: درصد تولیدات، ماهی گرم آبی است، افزود 02عبدالحی در ادامه با بیان اینکه 

 .شود گلستان تولید می

ی  این استان در زمینه: پروری دانست و اضافه کرد استان برتر در زمینه آبزی 12پروری سازمان شیالت کشور استان مرکزی را جزو  معاون آبزی

 .پرورش ماهیان سردآبی، خاویاری و زینتی فعالیت چشمگیری دارد

هدف از این سفر بررسی : پروری گفت های آب های داخلی در توسعه آبزی پروری سازمان شیالت کشور با اشاره به پتانسیل استان معاون آبزی

 .ها و فعالیت ها در استان مرکزی است پتانسیل این

ها اهداف  پروری است، اظهار امیدواری کرد بتوانیم با شناسایی پتانسیل های پیشرو در زمینه آبزی وی با اشاره به اینکه استان مرکزی از استان

 .را دنبال کنیم 1302پروری در سال  توسعه آبزی

http://www.isna.ir/fa/news/02202021120 

 

 
 
 
 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94020201102
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 صنایع غذایی

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 های ایمنی مواد غذایی  تشکیل سازمان ملی غذا برای تصویب سیاست
تر عمل  غذایی شفافهای مربوط به مواد  نماینده سازمان جهانی ایمنی غذا در ایران از مسئوالن خواست درباره بیماری

 .کنند

های درگیر در حوزه  وزارتخانه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دکتر انعام شکری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

غذا مواد غذایی نباید از ارائه اطالعات موثق به مردم نگران باشند، ضمن آنکه ضروری است آگاهی مردم درباره اهمیت سالمت 

 .ارتقاء یابد

سازمان جهانی بهداشت با هدف ایجاد هماهنگی در : وی بر پایش و نظارت مواد غذایی از مرحله تولید تا سفره تأکید کرد و افزود

گذاری کرده  نام "ایمنی غذا از مزرعه تا سفره"ها به مواد غذایی، امسال را سال  سطح دنیا برای جلوگیری از ورود یا افزایش آلودگی

 .است

های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مواد غذایی ممکن است در  آلودگی: نماینده سازمان جهانی ایمنی غذا در ایران خاطرنشان کرد

 .بندی وارد مواد غذایی و سپس به انسان منتقل شوند مزرعه یا هنگام فرآوری، حمل و نقل، انبارداری، توزیع و بسته

های بیشتری میان نهادهای  ریزی و هماهنگی های ناشی از مصرف غذا باید برنامه کنترل بیماری در ایران برای: شکری ادامه داد

 .دولتی، بخش خصوصی و مردم صورت گیرد

های کلی مربوط به ایمنی  ها و دستورالعمل وی پیشنهاد داد که یک کمیته ملی یا سازمان ملی غذا در کشور ایجاد شود و سیاست

 .تصویب کند مواد غذایی را تنظیم و

به سالمتی و پایش از مرحله مزرعه تا سفره توجه بیشتری صورت گرفته است، تصریح  72شکری با بیان اینکه در ایران از دهه 

های بهداشت، درمان  های شیمیایی از سوی وزارتخانه در کشور ما، محصوالت کشاورزی به لحاظ میزان فلزات سنگین و آالینده: کرد

 .شود وزارت جهاد کشاورزی و همچنین سازمان استاندارد پایش میو آموزش پزشکی و 

 دولت به بخش خصوصی اعتماد کند

های بخش خصوصی برای کمک به نهادهای دولتی در زمینه پایش  نماینده سازمان جهانی ایمنی غذا در ایران به نقش و توانمندی

آزمایشگاه  182فقط در حوزه دامپزشکی در کل کشور حدود : های ناشی از مصرف غذا اشاره کرد و یادآور شد و کنترل بیماری

 .دهند ها را انجام می کند و آزمون بخش خصوصی در سراسر کشور فعالیت می

عنوان بازوی دولت عمل کنند و نهادهای دولتی نیز باید به بخش  توانند به های بخش خصوصی می آزمایشگاه: وی تأکید کرد

 .اشندخصوصی اعتماد بیشتری داشته ب

: شده ژنتیکی یا تراریخته نیز اظهار داشت ورزی شکری درباره نگاه سازمان جهانی ایمنی غذا به سالمت و ایمنی محصوالت دست

 .های مواد غذایی در دنیا مطرح و شناخته نشده است عنوان آالینده شده ژنتیکی به ورزی محصوالت دست

افتد  ت و تغییرات در بخش ژنتیکی محصوالت کشاورزی، در آینده چه اتفاقی میدانیم با دخال ما هنوز نمی: وی در همین حال گفت

 .اند و دانشمندان در این باره هنوز به نتیجه نهایی نرسیده

علت از  نگرانی درباره دستکاری ژنتیکی گیاهان و محصوالت کشاورزی بیشتر به: نماینده سازمان جهانی ایمنی غذا در ایران افزود

 .های اقتصادی به تولید و ذخایر ژنتیکی وارد کند ت اصلی محصول است که ممکن است خسارتدست رفتن ماهی

 برگزاری دوره آموزشی مدیریت مخاطرات مواد غذایی
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سازی، آموزش  کار این نمایندگی، سیاست: های نمایندگی سازمان جهانی ایمنی غذا در کشور خاطرنشان کرد شکری درباره فعالیت

 .دهد گیران در بخش امینی و بهداشت غذا قرار می ایمنی غذا است و اطالعات موثق و الزم را در اختیار تصمیمو ترویج در حوزه 

 
های مشترک میان انسان و دام در  بیماری: اندرکاران غذای کشور ادامه داد وی درباره آخرین هشدار این انجمن به مسئوالن و دست

رسانی تخصصی  شی از قاچاق دام زنده است و ما در این زمینه به نهادهای دولتی اطالعهای اخیر افزایش یافته که بیشتر نا سال

 .ایم کرده

: شکری از برگزاری یک دوره آموزشی در حاشیه نمایشگاه اگروفود در خردادماه امسال توسط این نمایندگی خبر داد و تصریح کرد

اندرکاران تولید هستند،  ت مواد غذایی برای مخاطبان عام که دستروزه درباره آشنایی با مدیریت مخاطرا این دوره آموزشی یک

 ./شود برگزار می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00320-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22342-1.html
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 صنایع غذایی

 آیانا- 1931اردیبهشت  58, سه شنبه

  "نان"دستور وزیر دادگستری برای رسیدگی به موضوع بزرگ 

انتظار جدی من این است که سال آینده رتبه : وزیر دادگستری خطاب به رییس جدید سازمان تعزیرات حکومتی گفت

 .کسب و کار جمهوری اسالمی ارتقا یابد و در غیر این صورت شما را مسوول می دانیم

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، مصطفی پورمحمدی در آیین معارفه رییس جدید ( ایانا)رانبه گزارش خبرگزاری کشاورز یای

هر سازمان کار خود را انجام می دهد و ما حواله به غیر نمی دهیم و کار را گردن کسی دیگر نمی : سازمان تعزیرات حکومتی افزود

 .اندازیم

انتظارمان این است که این رتبه ارتقا پیدا : در کسب و کار خوب نیست، اظهار داشتوی با بیان اینکه متاسفانه رتبه جهانی ایران 

 .کند و این کار باید عملی شود چون این انتظار نظام است و ما به دنبال حواله به ناکجا آباد نیستیم

 .یشتر تالش کنیمما این رتبه را از دشمنان می خواهیم چون آنها رتبه گذاری می کنند پس باید ب: وی ادامه داد

محیط کسب و کار، تولید، قراردادها، صادرات و : پورمحمدی با بیان اینکه سازمان تعزیرات بخش مهمی از انتظام بخشی است، گفت

 .واردات باید نظم پیدا کند چرا که ما با بی نظمی فراگیر در بخش های مختلف مواجه هستیم

 تعزیرات آنگونه که باید شناخته شده نیست

کارکرد دقیق و تاثیر گذار آن هنوز شفاف و برجسته : محمدی با بیان اینکه نقش و جایگاه تعزیرات هنوز شناسایی نشده، گفتپور

 .نشده و آنگونه که باید شناخته شده نیست

شد،  خود من پس از حضور در وزارت دادگستری از نزدیک به کارکرد این مجموعه آشنا شدم و ذهن و نگاهم متفاوت: وی افزود

 .باورم این است این سازمان می تواند جایگاه باالتری به دست آورد که باید بدست بیاورد

 تامین معاش مردم مهم تر از مسایل پیچیده اقتصادی

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین مسائل در جامعه تامین معاش به شکل مطلوب برای یک زندگی معقول است، 

 .نیاز روزمره است درحالیکه همواره می خواهیم کارهای بزرگ انجام دهیم و از نیازهای کوچک مردم غافل می مانیم این یک: گفت

هر چند تعیین سیاست های کالن اقتصادی مهم است اما عامه مردم یک دغدغه لحظه ای و روزمره برای تامین : وی ادامه داد

 .نیازهایشان دارند

زمانی حاکمیت اسالم را پذیرفتند که جهان اسالم به عنوان بزرگترین امپراطوری زمان خود ( ع)ام علی پورمحمدی با بیان اینکه ام

به حکام و والیان خود در سراسر دنیای اسالم دستور می دادند به بازار رفته و بر قیمت ها مراقبت و ( ع)حضرت علی : بود، گفت

 .دمواظبت کنند و حتی خود این حضرت نیز چنین می کردن

شاید بسیاری بگویند نان در سبد غذایی مردم هزینه : وزیر دادگستری یکی از مسایل به ظاهر کوچک را نان عنوان کرد و ادامه داد

 .ای ندارد، اما نان بدون کیفیت، گران و کم وزن بین مردم حساسیت ایجاد می کند، پس نان موضوع بزرگی است

 ه در حوزه کسب و کار باشدسازمان تعزیرات باید یک نهاد تعیین کنند

: وزیر دادگستری، سازمان تعزیرات حکومتی را نهادی تعیین کننده در محیط کسب و کار و سالم سازی داد و ستد خواند و گفت

 .این سازمان باید در این حوزه ها فعاالنه عمل کند و این ماموریتی اساسی است که در رضایتمندی مردم نیز تاثیر مستقیم دارد

سازمان تعزیرات به خاطر فراز و فرودهای تشکیالتی و ابهام در این که در کدام قوه قرار گیرد، جایگاه مضطرب و غیر : دامه دادوی ا

 .متعادلی دارد و هنوز نتوانسته به مسوولیتش آنچنان که باید، بپردازد
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دار شده و از لحاظ ستادی و تشکیالتی مقبول خوشبختانه امروز تعزیرات از توانمندی انسانی خوبی برخور: پورمحمدی تاکید کرد

 .است، برداشت من این است که مجموعه خوب و توانمندی داریم و می توانیم گام های بلندتری برداریم

دو سه قدم جلوتر از  -سی ام اس -وزیر دادگستری با بیان اینکه سازمان تعزیرات در سامانه مدیریت الکترونیک پرونده های قضایی 

خوشبختانه نمایندگان سابق و فعلی مجلس همکاری خوبی با ما داشتند و کمک خوبی از لحاظ قانونگذاری : اییه است گفتقوه قض

 .انجام دادند که یکی از کارهای خوب انجام شده مرزبندی بین تعزیرات و قوه قضاییه بود

ی که جرم و زندان دارد در قوه قضاییه پرونده ای این یک حرکت بسیار راهبردی بود و مشخص می کرد که پرونده ا: وی ادامه داد

 .که تخلف و محرومیت مدنی به همراه دارد، در تعزیرات رسیدگی می شود

خوشبختانه در حرکت اخیر نمایندگان و با تصویب یک مصوبه به سازمان تعزیرات، هویتی بخشیدند و آن : پورمحمدی تصریح کرد

 .یط قضات را داشته باشندمصوبه این بود که روسای شعب باید شرا

http://www.iana.ir/food/item/00321-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22351-1.html
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 صنایع غذایی
 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

  13ماه نخست سال 99میلیون دالر بستنی در  ۱49۴1صادرات 
ماهه سال قبل را که در مصاحبه قبلی خود  99انجمن صنایع لبنی، آمار مربوط به صادرات صنایع لبنی کشور در دبیر 

 .اعالم کرده بود، اصالح کرد

با  1303ماهه سال  12وگو با پایگاه کانون انجمن های صنایع غذایی ایران صادرات صنایع لبنی کشور را در  رضا باکری در گفت

همچنین وزن محصوالت لبنی صادر شده از کشور در سال قبل به : میلیون دالر اعالم کرد و گفت 222.0غ بر احتساب بستنی بال

 .هزار تن رسید 320.0بیش از 

بیشترین حجم صادرات در بین محصوالت صنایع لبنی کشور نیز در سال گذشته به ترتیب مربوط به ماست، پنیر، : وی افزود

 .چرب و شیرخشک اطفال بود بندی شده، شیرخشک صنعتی، شیر و خامه پرچرب و کم بستنی، دوغ، شیر و خامه بسته

بندی  های محصوالت صنایع لبنی طبقه دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اینکه در آمار گمرک ایران تعرفه بستنی جزو تعرفه

های صنایع غذایی ایران درباره صادرات  بر همین اساس آماری که به تازگی از سوی دبیرکل کانون انجمن: نشده است، گفت

 .ماهه سال قبل بدون احتساب بستنی اعالم شد، آمار درستی بود 12محصوالت لبنی در 

http://www.iana.ir/food/item/00302-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22324-1.html
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 صنایع غذایی

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 تر از کل صنایع غذایی  گروه لبنیات، پرریسک/ ویکم شد صنایع غذایی بیست "ریسک عملیاتی"رتبه 

گیری شده در  گروه اقتصادی مورد بررسی از نظر ریسک عملیاتی طی سه سال اخیر، ریسک اندازه 33بندی  با رتبه

های  گذاری الزم جهت انجام فعالیت ران این صنایع در تعیین میزان سرمایههای مدی دهنده تصمیم این صنایع نشان

 .های فعال در این صنایع است عملیاتی شرکت

فرد، دبیر  وری و به گفته احسان جنتی ، بر اساس اقدام ستاد جشنواره ملی بهره(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین پایگاه داده اطالعات مالی و اقتصادی  که با استفاده از بزرگ "استاریت"بندی اعتباری  مرکز رتبهوری؛ در  اجرایی جشنواره بهره

کند و در این  های مالی و اقتصادی، وضعیت صنایع مختلف در کشور را پایش می منظور انجام انواع پردازش خود در کشور و به

بر -خورشیدی تاکنون  1380صنعت از سال  20بنگاه اقتصادی در قالب  هزار پایگاه، داده اطالعات مالی و اقتصادی حدود پنج

توان انجام داد  هایی که با استفاده از این اطالعات ارزشمند می موجود است؛ یکی از بررسی -شده های مالی حسابرسی اساس صورت

ی در سود، به دلیل تغییرات فروش و پذیر ریسکی که عبارت است از نوسان. بندی صنایع براساس ریسک عملیاتی آنها است رتبه

 .های شرکت دارد های ثابت عملیاتی در ساختار هزینه ارتباط مستقیم با میزان استفاده از هزینه

 گیری ریسک عملیاتی  شاخص اندازه

بنابراین . استهر چقدر اهرم عملیاتی باالتر باشد، ریسک عملیاتی بیشتر . گیری ریسک عملیاتی، اهرم عملیاتی است شاخص اندازه

در شرایط رونق اقتصادی، صنایع با اهرم عملیاتی باال، . رود در صنایع سرمایه بر، ریسک عملیاتی باال باشد طور عمومی انتظار می به

با ثابت بودن سایر عوامل، افزایش مقدار و مبلغ فروش در . بینند برند و در شرایط رکود اقتصادی زیان بیشتری می سود بیشتری می

اهرم عملیاتی عبارت است از .شوند های متغیر باعث افزایش اهرم عملیاتی می صنعت خاص، باعث کاهش اهرم و افزایش هزینه یک

در واقع اهرم عملیاتی درجه حساسیت سود قبل از بهره و مالیات را . درصد تغییرات سود عملیاتی، در مقابل درصد تغییرات فروش

 .کند ری میگی در مقابل تغییرات فروش اندازه

. های عملیاتی است کننده اهرم عملیاتی هزینه عامل ایجاد. در این اهرم، فروش متغیر مستقل و سود عملیاتی متغیر وابسته است

. شود های ثابت عملیاتی مانند اهرم در فیزیک باعث تشدید حساسیت سود عملیاتی در مقابل تغییرات فروش می افزایش هزینه

کند و منحصراً به سمت راست ترازنامه یا  ی بر تجزیه و تحلیل تصمیماتی که فقط بار عملیاتی دارند، تأکید میبنابراین اهرم عملیات

 .پردازد می( از فروش تا سود عملیاتی)قسمت عملیاتی صورت سود و زیان 

گروه اقتصادی از مجموعه  33به منظور انجام این بررسی پس از برگزیدن  "استاریت"به گزارش ایانا، در مرکز پردازش اطالعات 

گیری اهرم عملیاتی هر صنعت مورد  هایی که اطالعات آنها در پایگاه داده است، میانگین پارامترهای مورد نیاز جهت اندازه گروه

سال مورد بررسی مقدار این شاخص برای هر صنعت به دست آمده است که در این  به این ترتیب برای یک. استفاده قرار گرفته است

یان یک گروه شامل گروه صنایع غذایی است، با این تفاوت که دوگروه مستقل نیز شامل گروه صنایع لبنی و گروه قند و شکر به م

 .صورت مستقل مورد ارزیابی ریسک عملیاتی این مرکز قرار گرفته است

خورشیدی محاسبه  00و  01، 02های  به هر حال بر اساس این ارزیابی، در گام بعد، به همین ترتیب مقدار این شاخص برای سال

منظور کاهش اثر تغییرات ناگهانی  عنوان مقدار اهرم عملیاتی اعالم شود و به تری برای هر صنعت به شد و به جهت اینکه مقدار دقیق

هرم عملیاتی عنوان مقدار نهایی ا که ممکن است به دالیل متعدد در هر صنعت اتفاق افتاده باشد، میانگین سه سال مورد بررسی به

گروه اقتصادی مورد بررسی از نظر ریسک عملیاتی طی سه  33بندی  به این ترتیب رتبه. برای هر صنعت درنظر گرفته شده است
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های مدیران این صنایع در  دهنده تصمیم گیری شده در این صنایع نشان بنابراین ریسک اندازه. صورت جدول یک است سال اخیر به

 .های فعال در این صنایع است های عملیاتی شرکت ذاری الزم جهت انجام فعالیتگ تعیین میزان سرمایه

بر اساس آنچه که در جدول باال آمده و در تعاریف نیز عنوان شد، در شرایط رکود اقتصادی صنایعی که دارای ریسک عملیاتی 

رین صنایع کشور، صنایعی هستند که در ت شود پرریسک صورت عمومی مشاهده می بینند و به باالتری باشند، زیان بیشتری می

اکثر صنایعی که . اند های زیادی نیز از شرایط رکود اقتصادی دیده های اخیر آسیب اند و طی سال های باال قرار گرفته جدول در رده

ایینی نیز دارند عمدتا از های پ بر که رتبه شوند و صنایع سرمایه محسوب می "بر سرمایه"اند  های باال از نظر ریسک قرار گرفته در رتبه

های بزرگ در  های اخیر نوسازی کنند و معموال در این صنایع طی سال برداری می های خود مدت زمان زیادی است که بهره سرمایه

 .آالت و تجهیزات جدید کمتر اتفاق افتاده است رسانی تکنولوژی و استفاده از ماشین روز های ثابت خود نظیر به دارایی

 ریسک عملیاتی گروه نام رتبه

 03.11 بافی گروه منسوجات و فرش 1

 10.02 گروه پالستیک 0

 7.08 گروه خودروسازی 3

 3.02 آالت و تجهیزات گروه ماشین 2

 0.73 های غیرفلزی گروه کانی 2

 0.00 گروه تایرسازی 0

 0.20 ای های نفتی کک و سوخت هسته گروه فرآورده 7

 0.31 آرایشی ها و لوازم گروه شوینده 8

 0.00 گروه محصوالت فلزی 0

 0.00 گروه رنگ و رزین و چسب 12

 0.12 گروه محصوالت لبنی 11

 0.20 گروه سیمان، آهک و گچ 10

 1.07 گروه فلزات اساسی 13

 1.23 گروه مواد و محصوالت دارویی 12

 1.22 گروه تولیدات پتروشیمی 12

 1.28 گروه لوازم خانگی 10

 1.22 کاشی و سرامیکگروه  17

 1.38 گروه محصوالت شیمیایی 18

 1.07 گروه قند و شکر 10

 1.33 گروه فوالد 02

 1.02 گروه صنایع غذایی 01

 1.20 گروه بیمه 00

 1.22 گروه ساخت قطعات خودرو 03
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 1.21 گذاری گروه سرمایه 02

 2.00 گروه معادن 02

 2.81 گروه رایانه 00

 2.71 های برقی و دستگاه آالت گروه ماشین 07

 -2.00 گروه خدمات فنی و مهندسی 08

 -2.37 های مالی گری گروه واسطه 00

 -2.02 گروه خدمات فنی مهندسی خودرو 32

 -1.22 گروه مخابرات 31

 -1.00 گروه محصوالت کاغذی 30

 -3.01 سازی، امالک و مستغالت گروه انبوه 33

http://www.iana.ir/food/item/00022-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22245-1.html
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 صنایع غذایی  

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  0شنبه 

 انگیز شرکت عربستانی برای نفوذ در صنایع غذایی ایران  پیشنهادات وسوسه

را در دست دارد به دنبال گسترش  (روغن الدن) عربستانی که بخش مهمی از تولید روغن ایران یک شرکت <صنای غذایی

 .االهای اساسی ایران استهای جدید در حوزه مواد غذایی و ک فعالیت خود در ایران و خرید شرکت

  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تولید کاالهای اساسی در کشور همیشه حساس و مورد توجه بوده است و دولت

برای ایجاد تعادل در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تولید و واردات یارانه پرداخت 

 .دکن می

روغن درصد از ماده اولیه مورد نیاز صنایع تولید  82موضوع تامین روغن از همه کاالهای اساسی مهم و دشوارتر است زیرا بیش از 

داخلی به دلیل تولید و سطح زیر کشت کم  روغن کشیهای  صورت روغن خام تامین می شود و کارخانه از خارج کشور به نباتی

 .های روغنی، تعطیل یا نیمه تعطیل هستند دانه

در تولید روغن نباتی کشور و  صافوالبنابراین گزارش، وال استریت ژورنال به تازگی گزارشی در خصوص فعالیت شرکت عربستانی 

 .ردت این محصول خبر دادبهره گیری از تسهیالت دولت ایران برای تولید و وا

بر اساس پیگیری های انجام شده، در سال گذشته نیز روزنامه الشرق االوسط در گزارشی به این موضوع اشاره و ادعا کرده که عمده 

 .روغن نباتی مورد نیاز کشور توسط این شرکت دو ملیتی تامین می شود

که این شرکت قدیمی و با سابقه در بخش صنایع غذایی با با مراجعه به سایت این شرکت نیز این موضوع مشخص می شود 

نام خود را عوض کرده و نام خود را ترکیبی از دو شرکت ایرانی و خارجی قرار داده  (روغن الدن)پیوستن به شرکت صنعتی بهشهر 

 .است

 پیشنهادات یک شرکت عربستانی به صنایع غذایی معتبر داخلی

وی معتقد است که  .کی از فعاالن بخش صنایع غذایی که نخواست نامش فاش شود رفتیمبرای پیگیری این موضوع به سراغ ی

 .مالکین شرکت یاد شده اعراب هستند اما اینکه همکاری با داعش داشته باشند یا خیر، مشخص نیست

های جدیدی  خرید شرکت وی می افزاید که مالکان این صنایع به دنبال گسترش فعالیت خود در ایران بوده و در حال مذاکره برای

 .در بخش صنایع غذایی مانند ماکارونی، آرد ونوعی خاصی از کیک هستند

این مقام آگاه می گوید که این شرکت در یونان و کشورهای مختلف دنیا سرمایه گذاری کرده و محصوالت مشابهی در حوزه کیک 

 .تولید می کنند

مجازی نمی توان اطمینان کرد اما در مالکیت سرمایه گذران خارجی دراین  های به پیام های تایید نشده شبکه: وی یاد آورشد

 .های مربوطه دریافت شده است شکی وجود ندارد و مجوز  شرکت

های خرید پیشنهادی این شرکت خارجی به صنایع غذایی داخلی دو برابر ارزش  قیمت: این فعال بخش صنایع غذایی در پایان گفت

 .صنایع وسوسه کننده است واقعی آنها بوده و برای

سرمایه گذاری بخش صنایع غذایی دیگر کشورها نه تنها مشکلی برای اقتصاد : یک فعال دیگر بخش خصوصی در این ارتباط گفت

 های روز دنیا را به ایران آورند نه اینکه کشور ندارند بلکه منجر به رونق اقتصادی می شوند اما به شرط اینکه با ورود خود تکنولوژی

 .صنایع قدیمی و معتبر ما رو خریداری کرده و مورد بهره برداری قرار دهند

به گفته وی دست اندازی شرکت های خارجی به حوزه کاالهای اساسی کشور نیز مسئله دیگری است و اصرار این شرکت ها برای 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
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/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 .رصد کردورود به این حوزه ها را باید با حساسیت بیشتر و با نگاه به مالحظات امنیت غذایی 

  .بر اساس گزارش رسانه های خارجی بخش مهمی از سهام شرکت صافوال در اختیار دولت سعودی عربستان است
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  0شنبه 

 ثبات قیمت بستنی در سال جاری 

شود اما  گذاری نمی آید و مشمول قیمت حساب می بستنی جزو کاالهای لوکس به: دبیر انجمن صنایع لبنی گفت <صنایع غذایی

 .این محصول در سال جاری تغییری نداشته است  قیمت

تن  822هزار و  32ماهه سال گذشته معادل  11ر د: هزار تن در سال عنوان و اظهار کرد 322رضا باکری میزان تولید بستنی را 

 .بستنی به عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد

میزان صادرات بستنی در سال : میلیون دالر بوده است، گفت 72ماهه سال گذشته  11وی با بیان اینکه ارزش صادرات بستنی در 

 .صادرات این محصول در نظر داریم هایی را برای افزایش البته برنامه. گذشته نسبتا خوب بود

های  با توجه به اینکه کشور: های اروپایی وجود دارد، اظهار کرد باکری در پاسخ به این سوال که آیا امکان صادرات بستنی به کشور

 .اروپایی در این صنعت غنی هستند امکان صادرات این محصول امکانپذیر نیست

 .کیلوگرم عنوان کرد 2.2تنی در ایران را ساالنه دبیر انجمن صنایع لبنی سرانه مصرف بس

گذاری  آید مشمول قیمت حساب می اینکه بستنی جزو کاالهای لوکس به  به دلیل: گذاری بستنی گفت وی در خصوص معیار قیمت

 .گیرد های تولیدی مورد ارزیابی قرار می گذاری واحد شود اما قیمت نمی

معموال قیمت بستنی از فروردین تا بهمن : ت بستنی افزایش پیدا نکرده است، اظهار کردقیم 1302باکری با بیان اینکه در سال 

 .وجود نیامده است  های گذشته تفاوتی در قیمت بستنی به کند و امسال نیز مانند روال سال تغییری نمی

کل کشور وجود دارد که از این تعداد  واحد تولید بستنی در 82بیش از : های مشغول در این صنعت گفت به تعداد واحد  وی با اشاره

 .تنها هشت واحد تولیدی عمده عضو انجمن صنایع لبنی هستند
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 صنایع غذایی
  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  2چهار شنبه 

 گروه مواد غذایی افزایش یافتمواد غذایی 4نرخ :/بانک مرکزی اعالم کرد
نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش و  02فروردین  08طبق اعالم بانک مرکزی در هفته منتهی به  <

خرده بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت .قیمت پنج گروه دیگر کاهش یافته البته نرخ دو گروه نیز تغییری نداشته است

نرخ چهار گروه مواد : را منتشر و اعالم کرد 02فروردین ماه  08فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به 

خوراکی نسبت به هفته قبل از تاریخ مورد گزارش افزایش و قیمت پنج گروه دیگر کاهش یافته البته نرخ دو گروه نیز تغییری 

درصد نسبت  2.1و روغن نباتی  2.2، قند و شکر  2.3، حبوب  1.0تاریخ مورد بررسی نرخ لبنیات برهمین اساس در.نداشته است

درصد  12.0و گوشت مرغ  1.2، سبزی های تازه  1.7، میوه های تازه  2.1، برنج  7.8به هفته قبل از آن افزایش و قیمت تخم مرغ 

طبق بررسی های بانک مرکزی در .مورد بررسی تغییری نداشته استالبته نرخ گوشت قرمز و چای نیز در دوره . کاهش داشته است

درصد،  2.2درصد، حبوب  0.0درصد، برنج  0.1درصد، تخم مرغ  13.2یک سال گذشته نرخ لبنیات نسبت هفته مشابه سال قبل 

و در مقابل نرخ  درصد افزایش داشته 2.0درصد و روغن نباتی  8.8درصد، چای  0.8درصد، گوشت قرمز  22.8میوه های تازه 

لبنیات و تخم مرغدر هفته مورد گزارش، در گروه . درصد کاهش یافته است 10.0درصد و گوشت مرغ  13.0سبزی های تازه 

درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقالم  3.2درصد و شیر پاستوریزه  2.2لبنیات بهای ماست پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

برنج و .هزار ریال فروش می رفت 122تا  72درصد کاهش یافت و شانه ای  7.8بهای تخم مرغ معادل . وداین گروه بدون تغییر ب

درصد کاهش داشت  2.1درصد و برنج داخله درجه دو  2.0حبوبدر این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 

درصد افزایش ولی بهای لوبیا چشم بلبلی و لوبیا  1.1مت عدس معادل در گروه حبوب قی. و بهای برنج داخله درجه یک ثابت بود

میوه ها و سبزی های تازهدر .قیمت سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. درصد کاهش یافت 2.0و لوبیا قرمز  2.1سفید هر یک 

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

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

اقالم این گروه سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای هندوانه معادل یک درصد افزایش ولی قیمت سایر 

درصد  2.0و کدو سبز  1.0، بادنجان  2.0در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل. درصد کاهش داشت 2.2تا  1.1بین 

گوشت قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد گزارش بهای .درصد کاهش یافت 10افزایش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین یک تا 

قند، شکر، چای و .درصد کاهش داشت 12.0ه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ معادل گوشت گوسفند و گوشت تاز

درصد افزایش یافت و قیمت چای  2.1درصد و انواع روغن نباتی  2.3درصد، شکر  2.2روغن نباتیدر این هفته بهای قند معادل 

 خارجی بدون تغییر بود
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 صنایع غذایی  

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  1سه شنبه 

 <هایی که نباید مصرف شوند صنایع غذایی بستنی
های  هزار بستنی غیراستاندارد طی سال گذشته، نسبت به خرید و مصرف بستنی 30مدیر کل استاندارد تهران ضمن اعالم توقیف  

خارج و مجددا به این دما بازگردانده  -18چنانچه بستنی هرچند کوتاه مدت، از دمای : استاندارد هشدار داد و گفتبدون نشان 

ها که  این بستنی: مسلم بیات گفت.شود گونه و در نتیجه غیرقابل مصرف می شود، متحمل شوک حرارتی شده و کشدار و آدامسی

توقیف شده  1303ر استان تهران و توسط بازرسان و کارشناسان استاندارد در سال غیراستاندارد بودند از مراکز تولید و عرضه د

شود، از  ها تشکیل می دهنده ها و طعم مرغ، ژالتین، شکر، مغز خشکبار، میوه از آنجاکه بستنی از خامه، شیر، تخم: وی گفت.است

ل بروز هر نوع آلودگی و به تبع آن ایجاد حساسیت زیادی برخوردار است و در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی، احتما

به همین منظور در خرید این خوراکی باید به تاریخ تولید و انقضاء و نشان استاندارد . یابد کننده افزایش می مسمومیت در مصرف

توجه داشت،  بندی شده باید مورد های بسته طبق اعالم اداره استاندارد تهران، از دیگر نکاتی که در مصرف بستنی.توجه کرد

شده قابل مصرف نیست، چون  بستنی نرم)درجه سانتیگراد و نرم نبودن بستنی  -18های  نگهداری بستنی در فریزر و سردخانه

خارج شود و مجددا به این دما  -18چنانچه بستنی هرچند کوتاه مدت، از دمای .است( شود ها در آن به شدت زیاد می میکروب

های باز و  در مورد بستنی.شود حرارتی شده و کشدار و آدامسی گونه و در نتیجه غیرقابل مصرف می بازگردانده شود، متحمل شوک

شود نیز نکاتی از این قبیل را باید مورد توجه داشت؛ بستنی سنتی باید از شیر پاستوریزه تهیه  ای نیز که خوردن آن توصیه نمی فله

بستنی را باید در قیف یا لیوان کاغذی استفاده کرد زیرا ریختن . تعویض شودهای برداشتن بستنی مرتبا باید  ظروف و قاشق. شود

 شود کردن آن با هم عامل سرایت بیماری می  های بلور و مخلوط بستنی در ظرف

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

http://www.foodpress.ir/Post


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

183 
 

 صنایع غذایی

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7دو شنبه 

 نکاتی برای مصرف و نگهداری صنایع غذایی/ای هشدار نسبت به مصرف لبنیات فله
عدد انواع محصوالت لبنی غیراستاندارد طی سال گذشته خبر داد و  372هزار و  00مدیر کل اداره استاندارد تهران از توقیف  <

های کارشناسان  در جریان بازرسی: مسلم بیات گفت.زمان با آغاز فصل گرما هشدار دادای هم نسبت به مصرف لبنیات باز و فله

هزار و  12بطری دوغ،  0022عدد بستنی،  882هزار و  32های لبنی غیراستاندارد شامل  ، انواع فرآورده1303استاندارد در سال 

های تولید و عرضه در استان تهران  کره در واحدکیلوگرم  1822عدد پنیر، هزار بسته شیر و  2322عدد خامه و ماست،  122

ای،  ای و دارای نشان استاندارد، نسبت به مصرف لبنیات باز و فله وی ضمن تاکید بر مصرف لبنیات کارخانه.شناسایی و توقیف شد

د به تاریخ تولید و هنگام خری: نکات بهداشتی در مصرف و نگهداری لبنیاتبیات توصیه کرد.همزمان با شروع فصل گرما هشدار داد

طبق اعالم اداره کل استاندارد استان تهران، مدیرکل این اداره در خصوص مصرف انواع لبنیات نکاتی را متذکر شد .انقضا دقت شود

پنیر تازه زمانی قابل مصرف است که به مدت دوماه در آب نمک و داخل یخچال باقی بماند تا عاری از )  از مصرف پنیر تازه: و افزود

های سنتی از شیر پاستوریزه و استفاده از هرگونه رنگ مصنوعی در  همچنین از تهیه بستنی. پرهیز شود( های میکروبی شود آلودگی

زدگی و بوی  دقیقه جوشانده شود و عالئم کپک 02تا  12وی توصیه کرد که کشک مایع قبل از مصرف به مدت .بستنی پرهیز شود

بندی شده پاستوریزه فقط یک هفته  خامه و کره غیرپاستوریزه خودداری شود و کره بسته مصرف  همچنین از. نامطبوع نداشته باشد

نقل محصوالت  و براساس این گزارش، در حمل.در یخچال نگهداری شود و برای نگهداری بیش از یک هفته از فریزر استفاده شود

همچنین در فروشگاه نیز باید تا زمان فروش در یخچال . ده شوددار استفا لبنی از کارخانه به بازار باید از وسائل نقلیه یخچال

 بندی نایلونی که امکان فساد در آن باالست نگهداری شود، به ویژه در مورد شیر و دوغ از نوع بسته
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7شنبه دو 

 میلیارد دالری صنایع غذایی  3گذاری صادرات  هدف

میلیارد  3گذاری صادرات  ، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفصنایع غذاییمدیر کل دفتر  <صنایع غذایی

 .جاری خبر داد دالری صنایع غذایی در سال

های بین  با وجود محدودیت: گفت 1303میلیارد دالری غیرنفتی ایران در پایان سال  22صادرات مهدی صادقی نیارکی با اشاره به 

گذاری در تولید کاالهایی که ارزش صادراتی دارند به نتایج مطلوبی  المللی، کشور توانست با توسعه صادرات غیرنفتی و سرمایه

 .دست یابد

مجموع صادرات بخش صنایع غذایی، دارویی و : شریح عملکرد بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی کشور، اظهارداشتوی در ت

 .میلیارد دالر بوده است 0.7میلیون تن و به ارزش تقریبی  1.0، از نظر وزنی بیش از 1303بهداشتی در سال 

 1.2همچنین در سال گذشته انواع محصوالت غذایی به میزان حدود : این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد

درصد و از لحاظ  10  از نظر وزنی 1300میلیارد دالر صادر شده است که در مقایسه با صادرات سال  0.3میلیون تن و به ارزش 

 .درصد رشد داشته است 12ارزشی 

 10از رشد  00میلیون دالر بوده که نسبت به سال  027حدود  03صادرات محصوالت دارویی در سال : دقی نیارکی یادآور شدصا

درصدی برخوردار شده است، همچنین سال گذشته صادرات محصوالت بهداشتی، آرایشی، پودر شوینده و سایر فرآورده ها حدود 

 .درصد از لحاظ ارزشی کاهش داشته است 2قبل آن میلیون دالر بوده است که نسبت به سال  187

مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه از کاالهای برتر صادراتی بخش صنایع 

دالر در رتبه  میلیون 020فرآورده های لبنی و بستنی به ارزش تقریبی : نام برد و گفت 1303غذایی، دارویی و بهداشتی در سال 

 .میلیون دالر در رتبه سوم قرار دارند 000به ارزش  زعفرانمیلیون دالر در رتبه دوم،  223به ارزش  شیرینی و شکالتاول، 

 122میلیون دالر، انواع داروی انسانی به ارزش  022های بعدی به ترتیب رب گوجه فرنگی به ارزش تقریبی  به گفته وی، در رتبه

میلیون دالر،  02میلیون دالر، آبمیوه و کنستانتره به ارزش تقریبی  122ه ارزش میلیون دالر، پودر شوینده و مایع ظرفشویی ب

میلیون دالر و انواع کمپوت و کنسرو غیرگوشتی و  27میلیون دالر، ماکارونی به ارزش  02خوراک دام، طیور و آبزیان به ارزش 

 .میلیون دالر در صدر کاالهای صادراتی بخش صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی قرار دارند 20کنسرو ماهی به ارزش 

کشور در زمینه های غذایی،  22صادرات کاالهای با ارزش بیش از یک میلیون دالر به بیش از : صادقی نیارکی اعالم داشت

 .میلیارد دالر بوده است 0.2جمعا حدود  1303بهداشتی و دارویی در سال 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post
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 عسل

 خبرنگاران جوان - 193۱اردیبهشت  59: تاریخ

 های خوزستان آغاز طرح پایش آلودگی بهاره در زنبورستان

 .نوزما، آکاراپیس و لوک آغاز شدهای واروا،  های استان خوزستان به بیماری طرح تعیین آلودگی بهاره زنبورستان

هفته ادامه  0، مدیر کل دامپزشکی خوزستان امروز با بیان اینکه این طرح به مدت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

ر جهت پیشبرد اهداف نظارت و کنترل بر های صورت گرفته د ریزی در این طرح با توجه به برنامه: خواهد داشت، گفت

های استان نمونه برداری کرده و جهت  ها، از کندوهای زنبورستان های استان، همکاران ادارات دامپزشکی شهرستان زنبورستان

  .کنند های اخذ شده را به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان ارسال می ها نمونه بررسی میزان آلودگی به این بیماری

ها و  ها با هدف تعیین میزان آلودگی و کنترل بیماری های پایش بیماری در زنبورستان طرح: مصطفی کنارکوهی تصریح کرد

گیرد و در آخرین پایش انجام گرفته در این خصوص در پاییز  جلوگیری از شیوع آلودگی باال هر ساله در فصل بهار و پاییز انجام می

 . های استان تحت کنترل و مطلوب تشخیص داده شد نهای زنبورستا ، آلودگی03سال 

های دزفول، اندیمشک، اهواز و آبادان  فصل بهار اوج فعالیت زنبورداران خوزستانی است وعسل بهاره خوزستان بیشتر در شهرستان

 . شود تولید می

 .زنبور دار در استان خوزستان وجود دارد 322بیش از دو هزار و 

http://www.yjc.ir/fa/news/2181277 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5181577
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 علوفه

 - 31/52/52فارس

 جواب مدیران پشتیبانی+درصدی برای علوفه ۰4انتقاد یک دامدار از سود 

دامداران شکل گرفته و باید در جهت اهداف شرکت پشتیبانی امور دام به منظور کمک به : یک دامدار سمنانی گفت

دولت و خودکفایی محصوالت دامی گام بردارد، اما عملکرد این نهاد دولتی در سال گذشته و امسال خالف آن اهداف 

 .کند، در عین حال پاسخ مدیران مربوطه هم ارائه شد را ثابت می

فر یکی از دامداران سمنان که خود را به نمایندگی از جمعی از  حسین عدالت ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دامداران معرفی کرد، طی تماس تلفنی از مشکالت دامداران این استان با شرکت پشتیبانی امور دام مطرح کرد

اواخر پاییز به شدت علوفه کم بود و دامداران برای  03علوفه در سال : اران استان، گفتاین دامدار سمنانی به نمایندگی از دامد

تامین نیازهای دام خود در مضیقه بودند، لذا شرکت پشتیبانی دام سمنان اعالم کرد که در قالب قرارداد بخشی از نیاز علوفه 

ماهه جو به دامداران  0طی قرارداد  امور دام استان سمنان،قرار شد شرکت پشتیبانی : فر گفت عدالت.کند دامداران را تامین می

درصد بیش از نرخ جاری محاسبه کرد و دامداران را اجبار کرد که حتما  12تا  12تحویل دهد، اما در همان ابتدا قیمت را 

دام  1222این دامدار که .ردماه دیگر تمدید خواهد ک 3ماه،  0ماهه تحویل دهند و قول داد که بعد از مهلت  0نامه بانکی  ضمانت

گوید قیمت علوفه را باید تسویه حساب کنید و  ماهه اکنون شرکت پشتیبانی امور دام می 0بعد از انقضای مهلت : سبک دارد، گفت

وضعیت دامداران استان سمنان چنان : وی گفت.درصد حساب شود 02ماه دیگر تمدید شود، باید با نرخ سود  3خواهید  اگر می

باال پرداخت کنند، اصالً شرکت پشتیبانی امور دام که باید در ( سود)هایی را با نرخ بهره  توانند چنین وام ست که نمیضعیف ا

در سالی که قرار بود خودکفایی در : وی گفت.خدمت دامداران باشد و به آنها خدمات ارایه کند اکنون آنها را به دام انداخته است

ت سر ناسازگاری با دامداران دارد و از سوی دیگر نهادهایی که باید خدمات ارایه دهند به خوبی گوشت رقم بخورد از یک سو طبیع

گرفت و اکنون هم نرخ سود  های کم بهره به کشاورزان عشایر تعلق می های گذشته وام در سال: فر گفت عدالت.کنند عمل نمی

اکنون جایگاه عشایر : وی همچنین گفت. خواهد درصد می 02 درصد است، اما شرکت پشتیبانی امور دام سود 17کشاورزی نهایتا 

معاون وزیر جهاد کشاورزی بود اما اکنون جایگاهش در این وزارتخانه به اندازه   رئیس سازمان عشایر قبالً. بسیار افت کرده است

 .اع از حق دامدار را نداردشود و هیچ برشی ندارد و توان دف مدیرکل هم نیست و در استانها هم در حد یک کارمند ظاهر می

 پاسخ مدیران مربوطه*

: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پیرو موضوع ذکر شده، عباس والوزی معاون شرکت پشتیبانی امور دام در گفت

ماهه طبق  3رسد و برای تمدید  ن در خرداد ماه به پایان میماهه سررسید بهای علوفه دامدارا 0موضوع از این قرار است که مهلت 

 .مصوبه شرکت پشتیبانی امور دام باید دریافت کنندگان علوفه به ازای بهای این محصول کارمزد پرداخت کنند

ه اول بوده، ما 0وی با بیان اینکه بخشودگی کارمزد علوفه دریافتی توسط عشایر طبق مصوبه شرکت پشتیبانی امور دام فقط برای 

ها در قبال  ها، این نهاده این شرکت دارای یک مصوبه کلی است که مطابق آن در صورت تمدید زمان بازپرداخت بهای نهاده: افزود

معاون شرکت پشتیبانی امور دام اظهار .شود به عشایر پرداخت می( درصد02ساالنه )درصد  0نامه بانکی و با کارمزد ماهانه  ضمانت

ست عشایر در این رابطه از سوی سازمان امور عشایر به شرکت پشتیبانی امور دام ارسال شده و قرار است این موضوع درخوا: داشت

در صورت تشکیل جلسه هیئت مدیره که هنوز زمان آن مشخص نیست، : وی افزود.در هیئت مدیره شرکت مطرح و بررسی شود

 .جود دارداحتمال اتخاذ تصمیماتی در راستای مساعدت به عشایر و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022132221127 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940130001107
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 قارچ

 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 شود  صندوق حمایت از توسعه قارچ تشکیل می
ایجاد ثبات برای توسعه تولید و صادرات، صندوق حمایت از توسعه منظور جلوگیری از نوسان دائمی قیمت قارچ و  به

 .شود زودی تشکیل می دهندگان و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی به قارچ توسط انجمن پرورش

: فتبا اعالم این خبر گ( ایانا)دهندگان قارچ امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن پرورش عضو هیئت

منظور ثبات قیمت و  دهندگان و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی به صندوق حمایت از تولید و توسعه قارچ توسط انجمن پرورش

 .شود زودی تشکیل می حمایت از تولیدکنندگان قارچ به

امالن اقتصادی را گرفته گیری از ع نوسانات قیمت قارچ در بازار و نبود ثبات قیمت امکان هرگونه تصمیم: محمدحسن افشار افزود

ترین آنها  شود که مهم ریزی برای توسعه قارچ، راهکارهایی اتخاذ می طوری که برای حمایت از تولیدکنندگان و امکان برنامه است، به

 .تشکیل صندوق حمایت از توسعه قارچ است که بدون پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل آن مقدور نخواهد بود

دهندگان  ای از پرورش ثباتی قیمت را باید در فعالیت عده علت نوسان و بی: ه وضعیت تولید قارچ خاطرنشان کردوی با اشاره ب

دانست که بدون داشتن مجوز اقدام به خرید کمپوست کرده و از آنجا که شبکه توزیع مناسبی در اختیار ندارند، محصول تولیدشده 

از شکست در فروش محصول به قیمت مناسب، از خرید کمپوست خودداری کرده و  کنند و پس خود را روانه بازارهای داللی می

 .شوند باعث افزایش قیمت دوباره قارچ می

 بورس شفاهی قارچ در حوالی ستارخان

ای از فعاالن در حوزه توزیع، بورس شفاهی در حوزه ستارخان تهران  عده: دهندگان قارچ ادامه داد مدیره انجمن پرورش عضو هیئت

 .صورت روزانه شده است وجودآورنده بستر قیمت قارچ به اند که این بورس نامتعارف به ایجاد کرده

تومان، درجه دو، چهارهزار تومان و درجه سه،  722هزار و  در زمان حاضر هر کیلوگرم قارچ درجه یک، پنج: افشار تصریح کرد

دهندگان قارچ  تومان برای پرورش 222هزار و  ن قیمت قارچ را سهتوان میانگی رسد که در مجموع می هزار تومان به فروش می سه

 .تومان ضرر و زیان برای هر کیلوگرم است 222عنوان کرد که دوهزار و 

علت افت شدید قیمت و  درصد مابقی درجه دو و سه هستند که به 22های تولیدی درجه یک و  درصد از قارچ 02: افشار یادآور شد

 .اید راهکاری برای کنترل قیمت اتخاذ کرددامنه نوسانات باال ب

 صادرات قارچ به عراق و رایزنی برای روسیه

یکی دیگر از راهکارهای ثبات قیمت داخلی قارچ، صادرات آن به خارج از : دهندگان قارچ تأکید کرد مدیره انجمن پرورش عضو هیئت

علت  گرفته است که به دار به کشور عراق صورت رهای یخچالکشور است که در این راستا اقداماتی برای ارسال قارچ توسط کانتین

 .رو است های زیادی روبه های بسیار، هنوز روند صادراتی تسهیل نشده و با دشواری مشکالت گمرکی و تعرفه

ی صورت هرچند برای صادرات قارچ به کشور روسیه با اتاق بازرگانی تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت رایزن: وی اظهار داشت

 .گرفته، اما هنوز زمینه الزم برای صادرات فراهم نیست

تواند بازار هدف مناسبی برای قارچ تولیدی  روسیه یکی از کشورهای ثروتمند و پرمصرف قارچ است که می: افشار در پایان گفت

 ./کندی صورت گیرد د صادرات بهکشور باشد، اما نبود امکانات حمل و نقل نظیر سیستم هواپیمایی مجهز به یخچال باعث شده رون

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00000-1.html 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 کارناوال گل دوباره در تهران راه خواهد افتاد 
المللی گل و گیاه در بوستان گفتگو به  ها برای بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین منظور دعوت تهرانیکارناوال گل به 

 .راه خواهد افتاد

المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته از  ، یازدهمین نمایشگاه بین(ایانا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری کشاورزی ایران 

بریده، گیاهان آپارتمانی و فضای باز  های شاخه با حضور تولیدکنندگان گل 01تا  12ماه از ساعت  هشتاردیب 02تا  01روز دوشنبه 

 .های کشاورزی و ابزارآالت باغبانی برگزار خواهد شد اندرکاران، تولیدکنندگان ملزومات، نهاده و همچنین دست

آید تا  ده هر روز در نقاط مختلف شهر تهران به حرکت درمیش های تزئین بر اساس این گزارش، همزمان با افتتاح، کاروانی از گل

 .عالوه بر ایجاد روحیه شاد برای شهروندان، سفیری برای دعوت به بازدید از نمایشگاه باشد

 .شده فراهم است های عرضه ماه امکان خرید و فروش گل اردیبهشت 02گفتنی است، روز پایانی نمایشگاه 

 آغاز به کار خواهد کردنمایشگاه قزاقستان از فردا 

 .ماه آغاز به کار خواهد کرد نمایشگاه گل آستانه فلور در قزاقستان از فردا تا چهارم اردیبهشت

 .کنندگان حضور دارند فروشی و مصرف های خرده های زینتی، شرکت های تولید و پرورش گل المللی، شرکت در این نمایشگاه بین

 ./شود، نمایندگانی از ایران نیز حضور دارند در این کشور برگزار میدر این نمایشگاه که ساالنه یک بار 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00027-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22257-1.html


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

130 
 

 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 صادرات گل به روسیه متوقف شد 

علت نبود توجیه  شده از سوی آمریکا برای کشور روسیه مصادف با کاهش ارزش روبل شده و به های اعمال تحریم

 . اقتصادی، عمالً صادرات ایران به کشور روسیه متوقف شده است

سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ری کشاورزی ایران تولیدکننده نمونه گل و گیاه استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزا

ترین  عنوان یکی از بزرگ طوری که باعث شد صادرات گل به کشور روسیه به گذشته بدترین سال کاری در حوزه گل و گیاه بود، به

 .شده آمریکا متوقف شود های اعمال بازارهای هدف صادراتی ایران به علت تحریم

عالوه بر روسیه، بازارهای کشورهای عربی و آسیای میانه نیز دیگر فضایی برای صادرکنندگان ایرانی : افزودزاده  مهدی کبریایی

کرد،  شود، چرا که صادرکنندگان بزرگ گل نظیر هلند نیز که پیش از این محصوالت خود را به روسیه صادر می محسوب نمی

 .ای شرقی هجوم آورده و عمالً امکان رقابت را از ایران گرفته استعلت کاهش ارزش روبل عمالً به بازارهای عربی و اروپ به

هزار تومان به کمتر از  11روبل معادل  112بریده از  درصدی ارزش روبل، بهای یک گل شاخه 22با کاهش : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تومان تقلیل یافته که عمالً توجیه اقتصادی خود را برای صادرات از دست داده است شش

کرد، اکنون متوقف شده است و  بریده مصرف می میلیارد گل شاخه 12روسیه به عنوان بازاری که ساالنه : زاده ادامه داد کبریایی

 .عمالً بازار این کشور برای همه تولیدکنندگان گل و گیاه از دست رفته است

 پایانه گل و گیاه مستوفی قربانی سودجویی شده است

دنبال  کسانی که به: ل و گیاه در پاسخ به وضعیت پایانه صادراتی گل و گیاه احمدآباد مستوفی تصریح کرداین تولیدکننده نمونه گ

فروشی و افزایش  رسد با سهم نظر می تأسیس پایانه صادراتی بودند، از ابتدا هدف افزایش تعامالت تجاری گل را دنبال نکردند و به

ی سودجویی و بیزینس دست پیدا کنند، در حالی که تولیدکنندگان گل و گیاه در کاذب سهام این پایانه تالش کردند تا به نوع

 .حوزه کشاورزی فاقد چنین توان اقتصادی هستند

میلیون تومان رسیده، این به معنای آن است که پروژه پایانه  222های این پایانه به بیش از  ارزش هرکدام از غرفه: وی یادآور شد

علت  ترین مراکز عرضه گل در کشور و منطقه شناخته شود، عمالً به عنوان یکی از مهم توانست به صادراتی گل و گیاه که می

 .کاره رها شده است ای از دست رفت و این پروژه نیمه سودجویی عده

بنا شده،  از سوی دیگر، پایانه گل و گیاه خاوران نیز که با همکاری بخش خصوصی و شهرداری تهران نیز: زاده تأکید کرد کبریایی

عنوان یک بازار  غرفه به 020گذار وابسته به دولت مغفول مانده و با وجود آنکه با  علت سودجویی یک شرکت سرمایه باز هم به

 .توانست فضای عرضه مناسبی را فراهم آورد، قربانی سودجویی دیگری شده است کوچک گل و گیاه می

گان گل و گیاه به قدری رو به وخامت گذاشته که تعداد قابل توجهی از چهار ماه گذشته شرایط تولیدکنند: وی اظهار داشت

اند، اما این به معنای آن نیست که عرضه و تولید گل در کشور انبوه و بیش از اندازه  تولیدکنندگان کوچک تا مرز ورشکستگی رفته

. پیدا کند و صرفه تولید از دست برود در واقع کاهش قدرت خرید مردم و عدم صادرات باعث شده قیمت گل به شدت کاهش. است

دهد عرضه تناسبی با تقاضا ندارد و میزان تقاضای واقعی بسیار  نشان می (س)نگاهی به میزان خرید و فروش ایام والدت حضرت زهرا

 .ستهای تولیدشده است، اما کاهش قدرت خرید مردم و شرایط نامناسب اقتصادی باعث کسادی بازار گل شده ا بیشتر از گل

 گیری رفت بخش خصوصی پس از بازدید معاون اول رئیس جمهوری به پای میز تصمیم
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ماه  زاده در فروردین این تولیدکننده نمونه گل و گیاه با اشاره به بازدید معاون اول رئیس جمهوری از مجموعه گل و گیاه کبریایی

گل و گیاه به اطالع معاون اول و وزیر جهاد کشاورزی پس از بازدید دکتر جهانگیری، وضعیت موجود تولید : سال گذشته گفت

 .گیری دعوت شده است رسید و پس از آن، بارها از این مجموعه برای شرکت در جلسات تصمیم

ایم و تالش کردیم  صورت منظم در جلسات وزارت جهاد کشاورزی شرکت کرده پس از بازدید وزیر به: زاده همچنین افزود کبریایی

 .ها ارائه کنیم گیری در حوزه توسعه گلخانه اطالعات مناسبی برای تصمیمدر حد بضاعت، 

میلیارد ریال و اختصاص اعتبار  32گذاری شخصی به مبلغ  با سرمایه 1387زاده از سال  گفتنی است، مجموعه گل و گیاه کبریایی

برداری کامل  به بهره 1300د ریالی در سال میلیار 02گذاری  نامه وزارت جهاد کشاورزی با مجموعه سرمایه بانکی از محل توافق

هزار شاخه گل آنتوریوم در سال  022هزار مترمربع و با تولید بیش از یک میلیون و  32رسیده و اکنون در فضایی به وسعت 

هلند و فرانسه را ترین تولیدکننده آنتوریوم در خاورمیانه شناخته شده است که توانایی رقابت با رقبای اروپایی نظیر  عنوان بزرگ به

 ./دارد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00022-1.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22255-1.html
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 گندم

 - 31/52/56فارس

 خرید گندم براساس کیفیت باشد/ تومان است 9۱99نرخ مناسب خرید تضمینی گندم 

کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه عدم توجه به کیفیت در خرید تضمینی گندم موجب رئیس 

 .تومان است 9۱99نرخ مناسب خرید تضمینی گندم : شود، گفت توجهی کشاورزان برای افزایش کیفیت گندم می بی

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  در گفتعباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 

قیمت تمام شده گندم برای کشاورزان باالتر از نرخ مصوب و حدود : در مورد کاهش قیمت تضمینی مصوب گندم، گفت فارس

 .تومان است 1222تا  1322

گندم باید با قیمت مناسب و : تضمینی گندم را مطالعه نکرده، گفت وی با بیان اینکه هنوز مصوبه جدید دولت در مورد قیمت

 .برحسب کیفیت خریداری شود، نه اینکه هر نوع گندمی که کشاورز عرضه کرد را با یک قیمت ثابت خریداری شود

هی کشاورزان توج عدم توجه به کیفیت در زمان خرید گندم موجب بی: رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .شود به افزایش کیفیت محصول تولیدی می

در : رجایی با بیان اینکه شبکه بانکی باید وجه خرید گندم را بالفاصله پس از تحویل گندم به سیلوها به کشاورز پرداخت کند، افزود

در صورت تأخیر در پرداخت وجه شود، بنابراین  شبکه بانکی به ازای هر روز تعویق در بازپرداخت اقساط تسهیالت جریمه اخذ می

 .خرید به گندمکاران یا کشاورزان هم باید تصمیماتی اتخاذ شود تا کشاورزان بالفاصله وجه خرید تضمینی گندم را دریافت کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022020222202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940206000065
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 گندم

 آیانا-  1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 برگزاری مناظره نرخ خرید تضمینی گندم در شبکه خبر 

با آغاز فصل خرید تضمینی گندم از کشاورزان برخی کارشناسان و کشاورزان معتقدند که قیمت اعالم شده از سوی 

این قیمت متناسب با مالک های کارشناسی و واقعیت های اقتصادی تعیین دولت غیرمنصفانه، اما دولت معتقد است 

 .شده است

شبکه خبر در شامگاه دیروز دوشنبه به بررسی این موضوع  "تیتر امشب"، برنامه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ران که از تلویزیون این بحث را دنبال نکرده پرداخت که متن آن جهت اطالع آن دسته از خوانندگان مطالب خبرگزاری کشاورزی ای

 .اند، در ادامه آمده است

بخش کشاورزی از فعالیت های پر : به گزارش خبرنگار ما، در این برنامه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

 .ریسک بازار نیز اضافه می شودخطر اقتصادی ماست و کشاورز کنترلی بر خطرات طبیعی ندارد، ضمن آن که به این خطرات 

درصد سود  32در چنین شرایطی کشاورز باید با فروش محصول هزینه های تولید را تأمین و در کنار آن : عباس پاپی زاده افزود

 .بانکی را نیز پرداخت کند

تورم سال قبل  ، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت بر اساس متوسط08بر اساس قانون مصوب سال : وی گفت

 .قیمت تضمینی خرید گندم را محاسبه و اعالم کند

و سه دهم درصد را اعالم کرده بود بدین معنی که اگر  02تومان و تورم  22پارسال بانک مرکزی قیمت هزار و : پاپی زاده افزود

 .تومان می شود 1222تا  1322تومان اضافه کنیم قیمت بین  22درصد به هزار و  02بخواهیم 

دولت با وجود آنکه برای اصناف مختلف قیمت ها و دستمزدها را افزایش داده متأسفانه به قشر کشاورز کمتر : وی اظهار داشت

 .توجه کرده است

 .درصد از تورم موجود عقب تر است 10تومان رسیده که  122درصد افزایش به هزار و  12اکنون قیمت گندم با : پاپی زاده گفت

وزارت جهاد کشاورزی باید  08بر اساس قانون مصوب سال : زرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفتدر پاسخ، معاون با

 .قیمت پیشنهادی را به دولت ارائه دهد که ما این کار را انجام دادیم

های علمی داشت و برداشت در یک جدول بر اساس الگو  در مدل عمومی تعیین قیمت هزینه های کاشت،: شهیاد آبنار افزود

 .تخمین زده می شود و ما بر این اساس در شهریور این قیمت را مصوب کردیم

 تعیین کف قیمت گندم به نفع کشاورز

پیشنهادی که وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم داشت این بود که ما به شکلی حرکت کنیم که کف : وی گفت

 .قیمت به نفع کشاورز تمام شود

قیمت ساالنه گندم باید بر اساس تورم مشخص شود و علت، آن است که قانونگذار به قدرت خرید کشاورز توجه : گفت پاپی زاده نیز

 .کرده است

اگر میانگین هزینه های کاشت، داشت و برداشت را در نظر بگیریم، : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

 .یش هزینه داشته ایمدرصد برای کشاورز افزا 32تا  02حداقل 

 بحث بر سر قیمت تمام شده نان
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درصد افزایش یافت، زیرا دولت معتقد بود که هزینه های نانواها به علت  22تا  32قیمت نان بین  03در اواخر سال : پاپی زاده افزود

میزان تورم افزایش نداشته افزایش دستمزد کارگران و عوامل دیگر افزایش یافته اما چطور ممکن است قیمت گندم با توجه به 

 .باشد

یکی از اقدامات اساسی جهاد کشاورزی تعیین و ابالغ قیمت خرید : معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز گفت

 .گندم در شهریور بود که یکی از مؤلفه های اساسی تشویق الگوی کشت گندم بوده است

 .درصد افزایش نیافت 22یمت نان بر خالف گفته شما ق: آبنار تصریح کرد

 32تا  02درصد بود، اما در عمل وقتی از یک چانه خمیر  32تا  32رقم اعالمی دولت برای افزایش قیمت نان : اما پاپی زاده گفت

 .درصد می شود 23درصد افزایش دهیم میانگین افزایش قیمت حدود  32گرم کم و قیمت را 

اری که به مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان مجلس ارائه شد، سهم افزایش قیمت آرد در نان بر اساس آم: در ادامه آبنار افزود

 .درصد است 10تقریباً 

اگر ما بخواهیم بر مبنای تعدادی از شاخص ها و تحلیل هزینه فایده و هزینه های مراحل کاشت، داشت و برداشت را : وی گفت

 .تناسب وجود داردمحاسبه کنیم، بین افزایش قیمت نان و گندم 

هزار تن گندم خریداری کردیم اما  22پارسال در این موقع : معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران هم اظهار داشت

هزار تن گندم  122امسال اقدام به موقع وزارت جهاد کشاورزی در اعالم قیمت خرید تضمینی گندم باعث شد که تاکنون 

 .آن را پرداخت نیز کرده ایم ضمن آنکه کشاورزان به کشت گندم تشویق شدندخریداری کنیم و پول 

ما امسال بر اساس برنامه پیش بینی شده باید حداقل هفت : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه گفت

استان خوزستان قدری زودتر اتفاق  میلیون تن گندم بخریم و این آماری که شما می دهید مالک نیست، چرا که فصل برداشت در

 .میلیون تن گندم ناچیز است 7هزار تن در برابر  22افتاده، عالوه بر اینکه رقم 

 .قیمت اعالم شده به هیچ وجه جوابگوی هزینه های تولید کشاورز نیست: پاپی زاده تصریح کرد

های بیشتری انجام دهد، زیرا نفس هدفمندی یارانه ها انتظار ما از مجلس این است که در حوزه تولید گندم حمایت : آبنار گفت

 .این است که یارانه را به بخش تولید اختصاص دهیم تا به خوداتکایی برسیم

 .همه کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با همدلی و همگرایی با مجلس در راستای تقویت اقتصاد کشاورزی قدم برداشته اند: وی افزود

درشرایط کنونی قیمت خرید تضمینی گندم، مطلوب : رکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه برنامه گفتمعاون بازرگانی داخلی ش

 .است

 تومان 99۱۱تومان؛ قیمت خرید تضمینی گندم،  99۱9تا  159قیمت هر کیلو گندم وارداتی، 

تومان تعیین  1122تضمینی گندم،  تومان است که قیمت خرید 1222تا  072در حالی قیمت هر کیلو گندم وارداتی، : آبنار افزود

 .شده، بنا بر این قیمت مطلوب است و می تواند به نوعی به بخش کشاورزی کمک کند

انتظار ما از مجلس این است که در تصویب قوانین اعتبارات و کمک های فنی الزم را برای حمایت از بخش کشاورزی به : وی گفت

 .ویژه توسعه کشت گندم در نظر بگیرد

یکی از اهداف اساسی ما ساماندهی محصوالت کشاورزی است که امسال آن را از طریق سامانه جامع بازرگانی و سامانه : ر افزودآبنا

 .خرید محصوالت کشاورزی مستقر کردیم

 تومان در هر کیلو 9۰۱9هزینه های جانبی خرید گندم 
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تومان به کارخانجات می  002تومان می خریم، اما  1022آن تومان و با هزینه های جانبی  1122گندم را کیلویی : وی ادامه داد

 .فروشیم تا تبدیل به آرد شود

تومان یارانه به صورت غیرمستقیم برای خرید  022معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دولت تقریباً 

 .نه های مضاعف و هنگفت به دولت تحمیل می شوداگر این شکاف را بیشتر کنیم، هزی: گندم پرداخت می کند، گفت

در ادامه این برنامه عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به حمایت های 

 .کشاورز ما به علت اینکه مدافع و تشکل قوی ندارد، حمایت نمی شود: بی دریغ دولت از صنعت خودروسازی گفت

درصدی بر روی خودروهای خارجی وارداتی از خودروساز داخلی که بدترین نوع خودرو را تولید  72چرا با وضع تعرفه : افزود وی

می کند حمایت می کنید، اما از تولید گندم که به نوعی کاالی راهبردی و مربوط به امنیت غذایی و امنیت ملی ماست، حمایت 

 .الزم را نمی کنید

درصد از درآمد صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص داده شود تا  12امسال مجلس مصوب کرد تا : پاپی زاده گفت

درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش تولید  32تسهیالت ارزان قیمت برای کشاورزان تأمین شود و همچنین 

 .داده شود

مجلس در دو سال گذشته در هر سال بیش از یک هزار : ای اسالمی افزودعضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شور

میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار بودجه گذاشته است و همچنین مجلس اصرار دارد تا کشاورزان بیمه تأمین اجتماعی شوند 

 .اما دولت حمایت نمی کند

وزیر جهاد : ینی گندم مناسب است یا خیر قضاوت خواهد کرد، گفتوی با بیان اینکه افکار عمومی در مورد اینکه قیمت خرید تضم

 .کشاورزی نیز معتقد است این قیمت تأمین کننده نیاز کشاورزان نیست

با توجه به اینکه نقش بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، بسیار : معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفت

 .بر این میزان اعتبارات بخش کشاورزی کم است باال و مؤثر است، بنا

 

 تمهیدات الزم را برای آبیاری قطره ای فراهم نکرده ایم

هزار هکتار، دیم است و این  822هزار هکتار سطح زیر کشت گندم که از این میزان سه میلیون و  022شش میلیون و : آبنار افزود

 .ره ای فراهم نکرده ایمنشان می دهد که تمهیدات الزم را برای آبیاری قط

این کارخانجات باید فعالیت خود را به سمت : درصد ظرفیت کار می کنند، گفت 22وی با بیان اینکه کارخانجات آردسازی ما با 

 .برون سپاری پیش ببرند، یعنی گندم وارداتی را تبدیل به آرد و سپس صادر کنند

باید از بخش خصوصی و : آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفتدر ادامه برنامه پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی، 

خوراک دام یا قاچاق می   کسانی که سیلو دارند حمایت شود، اما گندم به سیلوها منتقل نمی شود و به مسیری می رود که بعداً

 .شود

نیم، زیرا معتقدیم تأسیسات درصد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می ک 82درحال حاضر : آبنار هم در پاسخ به وی گفت

هزار مرکز خرید را برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در کشور تجهیز   ذخیره سازی بخش خصوصی، استاندارد است و تقریباً

 .کرده ایم

م را پاپی زاده در پاسخ به این پرسش مجری که آیا مجلس شورای اسالمی می تواند اقدامی انجام دهد و قیمت خرید تضمینی گند

مقرر کرده است که باید قدرت خرید کشاورز حفظ شود تا بتواند مانند دیگر اصناف،  08قانون مصوب سال : اصالح کند؟ گفت

 .کاالی مورد نیاز خود را بخرد
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 .دمجلس شورای اسالمی قوانین الزم را مصوب کرده است، اما دولت باید آن را اجرا کند که اکنون این کار را نمی کن: وی افزود

جلسات مختلفی را با وزیر جهاد کشاورزی و دیگر : عضو کمیسیون کشاورزی، آب ، منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اضافه کرد

 .مسئوالن برگزار کردیم و وزیر هم در این زمینه اظهار نارضایتی کرده است

انتظار داریم مجلس شورای اسالمی با تصویب کمک  :آبنار معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه برنامه گفت

 .های فنی و اعتباری و تأمین منابع مالی الزم برای بخش خصوصی بتواند این فرآیند را روان تر کند

 .انتظار داریم این همگرایی میان مجلس و دولت رونق بیشتری یابد: وی تأکید کرد

http://www.iana.ir/majles/item/00022-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22244-1.html
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 گندم

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  2چهارشنبه 

 کاران از چیست؟ ناراحتی گندم

تومان کاهش یافته که این مساله موجب  1122به  1122گندم از نرخ خرید تضمینی محصول : رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش گفت

  .نارضایتی کشاورزان شده است

بر اساس قانون دولت موظف است با آغاز : نیا اظهار کرد ، منطقه خوزستان، عبدالرحیم رحیمی(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

انواع محصوالت کشاورزی را متناسب با میانگین تورم اعالمی کشور، تصویب و ابالغ نرخ خرید تضمینی ( مهرماه هر سال)فصل زراعی جدید 

  .کند

به : تومان برای هر کیلوگرم اعالم کرده بود، افزود 1122را  03-02وی با بیان اینکه دولت نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

های تولید با هزینه تمام شده و اینکه براساس آنالیز انجام شده توسط این  هزینه دلیل متناسب نبودن نرخ با میانگین تورم، مطابقت نداشتن

های فراوانی برای افزایش این نرخ انجام شد که متأسفانه  تومان باشد، پیگیری 1038.8انجمن، باید قیمت تمام شده برای هر کیلوگرم گندم 

تومان کاهش  1182تومان و نرخ گندم دوروم را به  1122به   فروردین 00ریخ دولت در مصوبه جدید، نرخ خرید تضمینی این محصول را در تا

  .داد

این کاهش قیمت در زمان برداشت محصول تبعاتی همچون کاهش سطح زیرکشت گندم در فصول آتی، افزایش : رحیمی نیا تصریح کرد

ها حتی با قیمت  جامعه، فروش بخشی از گندم تولید شده به واسطهوابستگی به واردات گندم، خروج ارز از کشور، به خطر افتادن امنیت غذایی 

کمتر به دلیل پرداخت به موقع، ضرر زدن و آسیب جدی به جامعه کشاورزی و از همه مهمتر کاهش اعتماد کشاورزان نسبت به نرخ خرید 

 .تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم شده از سوی دولت را به دنبال خواهد داشت

در طول مرحله داشت گندم با توجه به عدم پرداخت به موقع مبلغ خرید تضمینی ذرت ( ع)کشاورزان شهرستان شوش دانیال: ادوی ادامه د

توسط دولت، با امید و اعتماد به نرخ خرید تضمینی این محصول اقدام به تقویت و افزایش کیفیت محصول گندم خود کردند که متأسفانه 

امیدواریم دولت تدابیری اتخاذ کند تا امید به تولید . اند ناگهانی کاهش نرخ خرید تضمینی گندم مواجه شدهاکنون در فصل برداشت با شوک 

  .در کشاورزان افزایش یابد

http://www.isna.ir/fa/news/02202021018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94020201218
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 - 31/52/51فارس

 انگل در الشه دام قابل تشخیص است/ برای شناسایی انگل سارکوسیست گاومیشلزوم بررسی گوشت 

حتما : شناسی دامپزشکی با بیان اینکه انگل سارکوسیست در الشه دام قابل تشخیص است، گفت یک متخصص انگل

باید مورد بررسی قرار گیرد، زیرا امکان انتقال این انگل به انسان وجود گوشت گاو یا گاومیش به لحاظ آلودگی انگلی 

 .دارد

در مورد ابتال : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  شناسی دامپزشکی در گفت شاهرخ رنجبر بهادری متخصص انگل

به انگل سارکوسیست اطالعی ندارم و اظهار نظر در این باره برعهده مسئوالن سازمان ( یبوفالو هند)های وارداتی گاومیش  گوشت

 .دامپزشکی کشور است

بعد از ذبح دام در صورت ابتال به این انگل وجود آن : وی با بیان اینکه سارکوسیست انگلی قابل تشخیص در کشتارگاه است، گفت

 .تشخیص است های سفید رنگی روی الشه قابل کیست  به وسیله

در دو گونه از آن انسان . تواند در انسان ایجاد آلودگی کند سارکوسیست دارای سه گونه است که می: این استاد دانشگاه تصریح کرد

 .به عنوان میزبان اصلی و در گونه دیگر انسان به عنوان میزبان واسط است

شود که  طریق خوردن گوشت گاو آلوده به انسان منتقل میاز  homonisگونه : شناسی دامپزشکی تصریح کرد این متخصص انگل

 .های برنج در عضالت محدب گاو قابل مشاهده است های آن به صورت دانه کیست

های دیگر سارکوسیست که در حیوانات مختلفی مثل گوسفند، بز و اسب وجود دارد به انسان قابل انتقال  گونه: رنجبر بهاداری گفت

 .نیست

شود که خوردن آن توسط انسان باعث  سارکوسیستین به سم حاصل از سارکوسیست اطالق می: دانشگاه تصریح کرداین استاد 

 .شود عالئم بروز گوارشی مثل سرگیجه، تهوع، سردرد و اسهال می

سیر تکاملی انگل  گیرد یکی اینکه انسان به عنوان میزبانی که در بنابراین سارکوسیست به دو لحاظ مورد بررسی قرار می: وی افزود

های سارکوسیست و  شود، مثل سایر گونه گیرد و مستقیما باعث آلودگی انسان شود، دوم انسان میزبان انگل محسوب نمی جای می

 شود شود، باعث عوارض در انسان می فقط سمی که از کیست ایجاد می

شود، زیرا انسان  به لحاظ سارکوسیست بررسی نمی گاه گوشت گوسفند و بز بنابراین هیچ: شناس دامپزشکی بیان داشت این انگل

 .میزبان آن نیست، اما گوشت گاو سه گونه سارکوسیست دارد که قابل انتقال به انسان است

حتما گوشت گاو یا گاومیش به لحاظ آلودگی و احتمال آلودگی به انگل سارکوسیست باید مورد : این استاد دانشگاه تصریح کرد

 .را امکان و قابلیت انتقال این انگل از گاو یا گاومیش به انسان وجود داردبررسی قرار گیرد زی

شود و آلودگی موجب پدید آمدن  با ورود انگل سارکوسیست به بدن انسان، انسان میزبان نهایی می: رنجبر بهادری تصریح کرد

 .شود عوارض گوارشی در انسان می

 .شود تکاملی انگل با دفع مدفوع باعث آلودگی محیط میانسان هم به عنوان تکمیل کننده سیر : وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022131221212 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940131001415
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 گوشت مرغ

 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 کنندگان است  بندی به نفع مصرف سالمت مرغ بسته
یافت، از  شود، قیمت مرغ که ترمز بریده بود و هر روز کاهش می بینی می با شروع دوباره خریدهای مصرفی مردم پیش

 .قیمت منطقی برخوردار شود

با اعالم ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

شود که تا روزهای آینده از ثبات نسبی  بینی می قیمت مرغ که چندی است همچنان رو به کاهش است، پیش: این خبر گفت

 .برخوردار شود

راین از کاهش بیشتر شود که بازار این محصول پروتئینی پررونق شده و بناب افزایش قدرت خرید مردم باعث می: محمد یوسفی افزود

 .قیمت آن جلوگیری شود

تومان است، در حالی که قیمت این محصول  022هزار و  تا سه 822هزار و  قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه سه: وی خاطرنشان کرد

تومان در نوسان  222 هزار و بار پنج های میدان میوه و تره فروشی تومان و در خرده 022هزا رو  هزار تا پنج در میدان بهمن تهران پنج

 .است

با برگشت بازار به رونق سابق، وضعیت مرغ بهبود پیدا : دهندگان مرغ گوشتی ادامه داد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیئت

های مازاد از ضرر و زیان مرغداران  شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام برای خریداری مرغ کند و در کنار آن نیز اقدام انجام می

 .کاهدب

بندی عرضه  صورت بسته چند سالی است که مرغ به: های مناسب تصریح کرد بندی یوسفی درباره سالمت مرغ و عرضه آن در بسته

 .شود و سازمان دامپزشکی نیز برای اجرای این طرح، تمامی تالش خود را به کار بسته است می

شود، بنابراین این امر به  بندی جداسازی می های زائد با روش بسته از آنجا که امحاء و احشاء، چربی و سایر قسمت: وی یادآور شد

 .کنند کنندگان خواهد بود که بهای واقعی گوشت لخم را پرداخت می نفع مصرف

با اقدامات : یوسفی همزمان با هفته سالمت، از اقدامات مؤثر سازمان دامپزشکی درباره محصوالت پروتئینی خبر داد و تأکید کرد

 ./توان اطمینان داشت که مردم مرغ سالم مصرف کنند ته سالمت محصول حفظ شده و میصورت گرف

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00071-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22271-1.html
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 مرغ   گوشت
 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  1سه شنبه 

 بازار صادراتی مرغ مهیا شد/ واردات مرغ از ترکیه به عراقممنوعیت 

  .دولت عراق واردات مرغ از ترکیه را ممنوع کرد: رییس انجمن مرغداران ترکیه اعالم کرد -فود پرس  <مواد غذایی

واردات مرغ از ترکیه را به گزار فود پرس به نقل از السومریه نیوز به گفته مجدت سیزر، رییس انجمن مرغداران ترکیه ، دولت عراق 

 .ممنوع کرده اما لیل آنمشخصنیست

 .احتمال می رود ممنوعیت واردات مرغ از ترکیه به دلیل فروش تولیدات داخلی عراق باشد: وی افزود

میلیون دالر  223هزار تن بوده ومعادل  007واردات مرغ عراق از ترکیهساالنه : رییس انجمن مرغداران ترکیه خاطرنشان کرد

 .یباشدم

طی تماس با تجار و مسئولین وزارت کشاورزی علت این ممنوعیت را وجود : اما رایزن بازرگانی ایران در عراق دراینخصوصمیگوید

 .بیماری طیور در قسمتی از ترکیه عنوان نمودند

مرغ منجمد . استمیلیون دالر به عراق صادرات شده  82هزارتن مرغ منجمد از کشورمان به ارزش  22سال گذشته : وی گفت

ولیکن عدم حضور مرکز توزیع مستقیم در بغداد باعث گردیده است در هنگام وقوع . شانزدهمین کاالی صادراتی ایران به عراق است

این درحالی است که روز گذشته مسووالنوزارت جهاد . رخدادهای مشابه، نتوانیم عکس العمل سریع و مناسب از خود نشان دهیم

 .از مازاد بر نیاز مرغ داخلی و خرید دولتی جهت تنظیم بازار و ذخیره سازی خبر دادندکشاورزی ایران، 

وی همچنین پیشنهاد کرد توسط اتحادیه های مرتبط، مرکزی جهت توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ در بازار جمیله بغداد تاسیس 

 .شود

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

 ایسنا - 193۱اردیبهشت  2چهارشنبه 

 مرغ ایران برای صادرات به روسیه هیچ مشکلی ندارد

های مرغ کشور  هیچ ایرادی بر استاندارهای کشتارگاه: مدیر عامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در خصوص صادرات مرغ به روسیه گفت

 .وارد نیست

در حاشیه مراسم تودیع معارفه معاون امور پشتیبانی دام استان که  -چهارشنبه  -گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، مصطفی یاسایی امروز به 

به این منظور دو هیات از روسیه به ایران آمده و : در سازمان جهاد کشاورزی خراسان برگزار شد، در خصوص صادرات مرغ به روسیه عنوان کرد

 .های ایران بازدید کردند ارگاهاز کشت

قطعا هیچ ایرادی بر استانداردهای : دهد، عنوان کرد های با استانداردهای باال کار تولید مرغ را انجام می یاسایی ضمن تاکید بر اینکه کشتارگاه

 .کشتارگاهی وارد نیست

از سازمان دامپزشکی کشور  IR رگاه موفق به کسب کددر حال حاضر حدود هفت کشتا: مدیر عامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام افزود

 .شدند و همین تعداد نیز توسط هیات روسیه مورد بازدید قرار گرفتند و اکنون منتظر گزارشات نهایی هستیم

ین راستا ها به خط دو در دستور کار قرار گرفته که در ا در مجموع بحث تجهیز کشتارگاه: های عنوان کرد وی در خصوص تجهیز کشتارگاه

 .شوند مجهز می.. زن و  گیری، تفکیک وزنی، گردن های تخلیه محتویات شکمی، چربی های کشور به دستگاه کشتارگاه

قطعا با این قیمت تولید کننده : تومان برسد، گفت 7222یاسایی با بیان این که تالش ما بر این است که قیمت مرغ برای مصرف کننده به 

 .متضرر نخواهد شد

های گذشته نیز برای مصارف  این نوع گوشت در سال: عامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام در خصوص واردات گوشت بوفالو عنوان کردمدیر 

کند در  کشور دنیا برای مصارف خوراکی صادر می 72شد در حال حاضر دولت هندوستان با تاکید بر این که این گوشت را به  صنعتی وارد می

 .شود دات نیز به ایران نیز انجام نظر دارد این وار

در صورت تائید گوشت بوفالو توسط سازمان : شد، گفت های گذشته گوشت برزیلی نیز برای مصارف خوراکی وارد می وی با بیان اینکه در سال

عا این گوشت از نظر قط: های بوفالو بیان کرد یاسایی در خصوص کیفیت گوشت.دامپزشکی کشور امکان استفاده خوراکی از آن وجود دارد

 .تری قرار دارد و به تبع قیمت آن کمتر است کیفیت در سطح پایین

http://www.isna.ir/fa/news/02202021322 
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 ماشین آالت

 آیانا-  1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 هزار دستگاه تراکتور به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد  ۰۰
دستگاه انواع  38۱هزار و  ۰۰سال گذشته : مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در تبریز اعالم کرد

 .تراکتورهای سبک و سنگین توسط این گروه صنعتی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد

، اگرچه ناکامی شامگاه دیروز تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز در رقابت های لیگ (ایانا)ی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورز

قهرمانان آسیا موجب تکدر خاطر هواداران پرشور آذربایجانی و حتی غیر آذری زبان دوستدار این تیم شد؛ اما دستاوردهای 

و امید در توسعه مکانیزاسیون و پیگیری های ویژه محمود اقتصادی این شرکت به ویژه پس از سیاست های جدید دولت تدبیر 

حجتی در توسعه ساختاری این صنعت برای کشاورزی ایران، ابوالفتح ابراهیمی از اخبار تازه و خوشی در ارتباط با دستاوردهای 

فروردین  01ر حجتی در با حضو 1222اقتصادی این گروه صنعتی خبر داد که پس از آیین رونمایی از تراکتور سنگین آی تی ام 

دستگاه، کردستان  070هزار و 17سهم تبریز از این میزان تولید : ماه سال جاری وارد چرخه جدی تر تولید هم شده است وی گفت

 .بوده است 320دستگاه و ارومیه یک هزار و  227هزار و  3

در دو  822و  282، 272، 300، 000، 082تراکتورهای سال گذشته : نوع تراکتور در این مجموعه افزود 17وی با اشاره به تولید 

و  022در نوع تک و جفت دیفرانسیل در کردستان و  272و  082مدل تک و جفت دیفرانسیل در تراکتورسازی تبریز، تراکتورهای 

ارجی عرضه شده باغی و از محصوالت جدید در ارومیه تولید و به بازارهای داخلی و خ 022از نوع تک و جفت دیفرانسیل و  272

 .است

تراکتورسازی سال گذشته گام های موثری را در جهت تولید محصوالت جدید با هدف تامین نیاز کشاورزان و : ابراهیمی تاکید کرد

اسب بخار، طراحی و تولید  27با توان  022قطع وابستگی برداشت که از آن جمله می توان به تولید صد درصد تراکتور باغی 

دو  ITM 1222اسب بخار مختص باغات و مزارع کوچک، رونمایی از تراکتور سنگین مدل  27با توان  ITM272تراکتور 

اسب بخار قدرت برای نخستین بار در کشور با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مجهز شدن خط رنگ  122دیفرانسیل دارای 

 .تراکتورسازی به دانش روز دنیا اشاره کرد

ورهای دیزلی برای خودرو در موتورسازان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با حضور وزیر صنعت، معدن وی راه اندازی خط تولید موت

اسب بخار  72، تک و جفت دیفرانسیل با توان BL822و  BL722درصد داخلی سازی در دو نوع  82و تجارت، تولید بیل بکهو با 

 .سال گذشته اعالم کردتولید را از دیگر خبرهای خوش این مجموعه صنعتی و تولید طی 

شرکت در  0گروه صنعتی تراکتورسازی ایران به عنوان بزرگ ترین تولید کننده ادوات کشاورزی با هفت شرکت اقماری در تبریز، 

دهه فعالیت در زمینه تولید تراکتور، در  2سنندج و ارومیه و خط تولید در کشورهای ونزوئال و تاجیکستان فعال بوده و با حدود 

هزار تن انواع قطعات ریخته، قطعه بلوک  02نوع انواع موتور در بخش های کشاورزی، صنعتی و خودرو، بیش از  71تولید عرصه 

هزار قطعه بلوک سیلندر  322و  020هزار بلوک سیلندر خودرو  022سیلندر برای انواع خودروهای تولید داخل، تولید بیش از 

 ./ه گری نیز فعالیت داردپراید و تامین نیاز ایران خودرو در ریخت

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00072-1.html 
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 متفرقه

 - 31/52/51فارس

تومان قیمت  399خرید از کشاورز خارجی با / تومان کاهش داد ۱مصوبه جدید دولت قیمت خرید تضمینی گندم را 

 بیشتر
های  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال متناسب با هزینه

 .دشده را کاهش دا شود نباید نرخ مصوب اعالم کاران نمی اگر حمایت بیشتری از گندم: تولید نبود، گفت

از آنجا که : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت علی ایران

والت قوت غالب مردم کشور نان است و تولید نان هم وابسته به تولید گندم و آرد است بنابراین این محصول از جمله محص

 .رود استراتژیک برای کشور به شمار می

ها در بخش کشاورزی وزارت  های اخیر به دالیل مختلف از جمله کاهش بارندگی و برخی سوء مدیریت وی با بیان اینکه در سال

آستانه  عوامل مختلفی در کشور مانع حفظ: جهاد کشاورزی، شاهد کاهش تولید گندم و افزایش واردات این محصول بودیم، افزود

 .خودکفایی تولید گندم شد که شاید یکی از عوامل تأثیرگذار بر این مسئله را بتوان تعیین نرخ خرید تضمینی گندم عنوان کرد

شود که نرخ خرید تضمینی گندم از سوی  در حالی که همواره دیده می: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، تصریح کرد

های تولید و نرخ تورم، نرخ خرید تضمینی این محصول عادالنه نیست، شاهد  ست و در مقایسه با هزینهگندمکاران مورد اعتراض ا

 .تومان باالتر در هر کیلو گرم هستیم 322تا  022واردات گندم بوسیله دولت با قیمتی حدود 

اگر حمایت بیشتری از : نبود، گفتهای تولید  پور با تأکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم امسال متناسب با هزینه ایران

 .شود نباید نرخ مصوب اعالم شده را کاهش داد گندمکاران نمی

 .شود های مختلف کشاورزی دیده می افتد بلکه در بخش ها فقط در مورد گندم اتفاق نمی گسیختگی این نوع لجام: وی افزود

با این شرایط قطعا : در نرخ مصوب گندم چیست، گفت عضو کمیسیون کشاورزی در پاسخ به این سؤال که اثرات سوء دوگانگی

رود و این عوامل منجر به کاهش تولید و افزایش وابستگی در  تر می کشاورز به سمت تولید محصوالتی با شرایط و بستر مناسب

 .شود ترین محصول کشاورزی می مهمترین و استراتژیک

تومان  1122از سوی دولت  03رای سال زراعی جاری در مهرماه براساس این گزارش در حالی که نرخ خرید تضمینی گندم ب

 1122تومانی در هر کیلوگرم به  2تصویب و اعالم شد، نرخ خرید این محصول در مصوبه جدید دولت در فروردین ماه با کاهش 

 .تومان رسید 1182تومان به  1188تومان کاهش یافت و نرخ خرید تضمینی گندم دوروم هم از 

قانون موظف است هر ساله قبل از فصل کاشت نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند تا براساس نرخ دولت طبق 

 .مصوب کشاورز اقدام به کشت کند

تومان برای خرید تضمینی گندم را در  1122در حالی که بسیاری از کارشناسان و گندمکاران نرخ مصوب : افزاید این گزارش می

های تولید نامناسب عنوان کرده و قیمت مناسب برای خرید این محصول را بین  ر مقایسه با نرخ تورم و هزینهسال زراعی جاری د

 .تومانی قیمت تضمینی این محصول کشاورزان را غافلگیر کرد 2بودند دولت با کاهش   تومان عنوان کرده 1222تا  1322

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022023222882 
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 متفرقه

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 کارناوال گل دوباره در تهران راه خواهد افتاد 

بوستان گفتگو به المللی گل و گیاه در  ها برای بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین کارناوال گل به منظور دعوت تهرانی

 .راه خواهد افتاد

المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته از  ، یازدهمین نمایشگاه بین(ایانا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری کشاورزی ایران 

انی و فضای باز بریده، گیاهان آپارتم های شاخه با حضور تولیدکنندگان گل 01تا  12ماه از ساعت  اردیبهشت 02تا  01روز دوشنبه 

 .های کشاورزی و ابزارآالت باغبانی برگزار خواهد شد اندرکاران، تولیدکنندگان ملزومات، نهاده و همچنین دست

آید تا  شده هر روز در نقاط مختلف شهر تهران به حرکت درمی های تزئین بر اساس این گزارش، همزمان با افتتاح، کاروانی از گل

 .برای شهروندان، سفیری برای دعوت به بازدید از نمایشگاه باشد عالوه بر ایجاد روحیه شاد

 .شده فراهم است های عرضه ماه امکان خرید و فروش گل اردیبهشت 02گفتنی است، روز پایانی نمایشگاه 

 نمایشگاه قزاقستان از فردا آغاز به کار خواهد کرد

 .ماه آغاز به کار خواهد کرد یبهشتنمایشگاه گل آستانه فلور در قزاقستان از فردا تا چهارم ارد

 .کنندگان حضور دارند فروشی و مصرف های خرده های زینتی، شرکت های تولید و پرورش گل المللی، شرکت در این نمایشگاه بین

 ./شود، نمایندگانی از ایران نیز حضور دارند در این نمایشگاه که ساالنه یک بار در این کشور برگزار می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00027-1.html 
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 متفرقه  
 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 محصول پر مصرف کشاورزی حاوی آالینده بیش از حد مجاز منتشر می شود  5اسامی 
پر مصرف کشاورزی دارای آالینده ها و باقی مانده های سموم غیر مجاز به زودی منتشر می اسامی هفت محصول 

 .شود

، رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو امروز در یازدهمین (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

مورد  03این هفت محصول پر مصرف کشاورزی در سال : ر افزوددوره نشان ایمنی سالمت در جمع خبرنگاران با اعالم این خب

 .پایش و ارزیابی قرار گرفتند و نمونه های مختلف آنها در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو بررسی شد

سنگین نتایج آزمایش نشان می دهد که این محصوالت، به جز آالینده و باقی مانده سموم، حاوی نیترات و فلزات : وی تصریح کرد

 .هم بوده اند

درصد حد مجاز  32این محصوالت در آزمایش ها و مطالعات قبلی تا : دیناروند این موضوع را نگران کننده عنوان کرد و گفت

استانداردها را رعایت کرده بودند، اما پایش و ارزیابی سال گذشته از محصوالت یاد شده نشان می دهد که آنها بیش از حد مجاز 

 .اقی مانده سموم داشته اندآالینده و ب

نتایج آزمایش های کنترل غذا و دارو به زودی منتشر می شود تا مردم و مسولین به ویژه مسووالن بخش کشاورزی، : وی ادامه داد

 ./نظارت بیشتری در این حوزه داشته باشند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00327-1.html 
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 متفرقه  

 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 تشریح شد  "بانک آب ایران"سازوکار ایده 
کارگیری از ابزارهای  گیری روی عرضه و تقاضای پول، بر عرضه و تقاضای آب با به به جای تصمیم "بانک آب ایران"در 

 .شود گیری می دانش، بحث و تصمیمپولی، مالی و 

با ( ایانا)عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مدیریت جامع و توأمان عرضه و تقاضای آب در : اشاره به وضعیت بحرانی آب در ایران و کمیابی شدید آن در آینده گفت

 .های آبریز کشور از ضروریات فائق آمدن به این مشکل اساسی است حوضه

دهد که مجریان  آمده در زمینه چگونگی مقابله با کمیابی آب در کشورهای مختلف نشان می دست تجارب به: خلیل کالنتری افزود

ی اقتصادی و اجتماعی، عرضه و تقاضای آن را باید به ابزارهای قوی درباره مدیریت آب تجهیز باشند تا بتوانند ضمن تبدیل به کاالی

 .مدیریت کنند

های شور و  های آبریز مانند تداوم خشکسالی، افت سطح ایستایی، هجوم آب وی با بیان اینکه با توجه به شرایط حاکم بر حوضه

بدل ساخت و در عین حال سهم باالی بخش کشاورزی از میزان مصرف آب، باید تالش کرد آب را به کاالیی اقتصادی و اجتماعی م

بانک آب "ای که امنیت غذایی کشور تحت تأثیر قرار نگیرد، به تشریح ایده نوآور  گونه عرضه و تقاضا را تحت کنترل درآورد به

 .پرداخت "ایران

استاد دانشگاه )کالنتری با اعالم اینکه این ایده برگرفته از رساله دکترای طاهره شرقی تحت راهنمایی وی و مشاوره علی اسدی 

گیری  در این نوع بانک، به جای تصمیم: بوده است، خاطرنشان کرد( دانشیار دانشگاه عالمه طباطباطیی)پور  و محمود جمعه( تهران

گذاری و  کارگیری از ابزارهای پولی، مالی و دانش، بحث، سیاست روی عرضه و تقاضای پول، روی عرضه و تقاضای آب با به

 .دشو گیری می تصمیم

طوری که مقدار درستی آب، از لحاظ کمی و کیفی در زمان  دستیابی به امنیت آبی است، به هدف در بانک آب ایران،: وی ادامه داد

 .ای مدیریت شود تا منجر به تسریع رشد اقتصادی و اجتماعی شود های منطقه و مکان صحیح بر اساس مزیت

سازی این ایده در گام نخست تبدیل  فرآیند پیاده: دانشگاه تهران تصریح کرد عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی

برداری بهینه  ای که ضمن حفظ حق مالکیت آب برای کشاورز، هرگونه بهره گونه ای در بخش کشاورزی است، به آب به کاالی سرمایه

 .کشاورز در بانک آب شود مدت یا بلندمدت توسط مدت، میان گذاری کوتاه تواند منجر به سپرده از آب می

گیرد و او  کالنتری با اعالم اینکه در این فرآیند ضمن حفظ میزان تولید محصول، آب باقیمانده کشاورز در اختیار بانک قرار می

و استفاده این ایده ضمن آنکه منجر به ایجاد انگیزه در کشاورزان به حفظ : مند شود، یادآور شد تواند از بهره مالکانه آن نیز بهره می

های حفاظت آب به عرصه کشاورزی نیز خواهد شد؛ به شرط آنکه این نوع  شود، باعث ورود تکنولوژی مناسب و درست از آب می

 .ها با شرایط منطقه سازگار شده باشند تکنولوژی

داری غیرقانونی از منابع آب باعث بر یابد، زیرا هرگونه بهره های غیرمجاز کاهش می در قالب این ایده، انگیزه حفر چاه: وی یادآور شد

 .شود کاهش سهم کشاورز از بهره مالکانه آب باقیمانده در بانک آب می

مجموعه این فرآیندها : شود، تأکید کرد کارگیری این ایده، مدیریت و نظارت مردمی روی آب تقویت می کالنتری با بیان اینکه با به

 .حقق استاز طریق ابزارهای پولی، مالی و دانش قابل ت
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سازی این ایده، بانک مرکزی ایران، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی،  های مربوطه برای پیاده سازمان: وی در پایان اظهار داشت

ریزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، سازمان  سازمان مدیریت و برنامه

 ./و بنیاد ملی نخبگان هستندحفاظت محیط زیست 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00322-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22304-1.html
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 متفرقه

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 های پنهان در موضوع محصوالت تراریخته  وجود دست

با وجود آنکه اثرات مخرب سموم و کودهای شیمیایی بر سالمت انسان به تأیید رسیده است، در موضوع محصوالت 

 .های پنهان گشت دنبال دست تراریخته که سالم هستند، باید به

علمی انستیتو پاستور ایران درباره اثرات برنج تراریخته بر سالمت  ئت، عضو هی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کند، در واقع  های گیاهی انجام وظیفه می عنوان عامل تراریخته بودن در داخل سلول ژنی که به: انسان در پاسخ به ایانا گفت

 .خوار مبارزه کند ا آفت کرم ساقهتواند ب بیوتکی در بدن انسان عمل کرده و می کند که همچون آنتی پروتئینی تولید می

ها را تحت  تواند سایر ارگان بیوتیک در بدن برای مواقع بیماری ضروری است، بنابراین نمی از آنجا که آنتی: سیروس زینلی افزود

 .تأثیر قرار دهد و خطری را متوجه انسان کند

تواند در بدن تجزیه  ین اضافه شدن به برنج نیز میتمامی محصوالت مصرفی دارای پروتئین هستند و پروتئ: وی خاطرنشان کرد

در مقایسه با برنج تراریخته با برنجی که : زینلی ادامه داد.شده و حتی اثرات مفیدی داشته باشد و تبدیل به اسیدهای آمینه شود

در پیدایش سرطان نقش نظر برخی پزشکان، سموم ممکن است  هایی انجام شده و نشان داده شده که به آلوده به سم است، بررسی

ها  اگر تغییری در ژن: وی تصریح کرد.طور قطع اثرات مفیدتری خواهد داشت درصدی داشته باشد، اما مصرف نکردن سموم، به 122

های بعدی منتقل شود، چون این تغییر اکتسابی  تواند به نسل اتفاق بیفتد، به فرض خطرناک بودن پروتئین برنج تراریخته نمی

زایی را  شود، احتمال سرطان باقیمانده سموم شیمیایی که وارد چرخه غذایی می: زمایشگاه ژنتیک پزشکی یادآور شدرئیس آ.است

فرنگی  در کشورهای اروپایی، گوجه: زینلی تأکید کرد.ایم ای نرسیده ژنیک به چنین نتیجه قوت داده است، اما درباره محصوالت ترنس

در ایران نیز . زند و به قول معروف تراریخته است، دارای برچسب تراریخته است می خوری دارد و دیرتر کپک که مصرف تازه

 .پراکنی مصون باشد چنینی برچسب نصب کنیم، اما باید در کنار این امر جامعه از شایعه توانیم برای محصوالت این می

 گزارش نشده است BTاثرات مضری برای باکتری 

شود و پروتئینی که در برنج تراریخته  در کشور استفاده می BTا سال است که از باکتری صده: این دکترای ژنتیک اظهار داشت

مدارکی درخواست : وی همچنین گفت.گونه اثرات مضری از آن گزارش نشده است ای بوده که هیچ وجود دارد، حاوی چنین باکتری

شده هنوز چنین امری را تأیید نکرده  های انجام مایششده که بتوانیم احتمال خطرناک بودن برنج تراریخته را بررسی کنیم و آز

زا بودن،  های آزمایشگاهی برای احتمال سرطان های آزمایشگاهی، ذرت خورانده شده به موش در بررسی: زینلی در ادامه افزود.است

ای که  گونه د آمده است؛ بهوجو هایی در نتایج به کاری شود که دست تحت بررسی قرار گرفت، اما نتایج آن علمی نیست و احساس می

هایی که با ذرت تراریخته تغذیه شده بودند، سرطان گرفتند و  های ماده که ذرت معمولی خورده بودند، سالم ماندند، اما موش موش

 !های پنهانی در این قضیه وجود دارد دهد که دست این نشان می

گذارد، بسیار بیشتر از محصوالت تراریخته  ی بر سالمت انسان میطور قطع اثری که سموم و کودهای شیمیای به: وی خاطرنشان کرد

زیرا اگر تراریخته خطرناک است، در وهله نخست کشورهای دنیا باید تولید و صادرات آن را متوقف . بوده که باید بیشتر بررسی شود

وغن کلزا که بیشتر آنها تراریخته است، کنند؛ پس ایران اگر مخالف چنین محصوالتی است، باید از واردات گسترده سویا، ذرت و ر

محصول وارداتی، پنج محصول تراریخته  12دهد که از  های رسیده نشان می گزارش: زینلی در پایان تصریح کرد.جلوگیری کند

 ./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00308-1.html 
 متفرقه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22328-1.html
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 آیانا- 1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 نشان جدید حالل به شش کشتارگاه کشور اعطا شد 

تر از آنچه که در گذشته وجود داشته است، به شش کشتارگاه  بار در کشور با آرمی متفاوت نشان حالل برای نخستین

 .استان تهران اعطا شد

زشکی کشور امروز در مراسم اعطای نشان حالل به شش کشتارگاه دام و طیور در مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپ

در تمامی مراکزی که ناظران شرعی حضور دائم دارند، در : ، گفت(ایانا)استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  هایی که دارای ویژگی بار به کشتارگاه نخستین بخشی به اعتماد مردم نشانی با نام کد نظارت شرعی برای راستای اطمینان

 .شود مدنظر دامپزشکی باشد، اعطا می

شود، ناظران شرعی حضور داشته و  در ایران و تمامی کشورهایی که واردات گوشت از آنجا انجام می: اهلل حمزه کالنتری افزود آیت

 .طهارت گوشت تولیدی مورد تأیید استبنابراین حلیت و . شود کار ذبح با استفاده از چاقو انجام می

کنند  نفر و روحانیون در این بخش همکاری می 022کشتارگاه دام و طیور در کشور وجود دارد که  722حدود : وی خاطرنشان کرد

 .و گاهی در برخی واحدها مجبور به نظارت دو نفر است

کدهایی با نام حالل از کشورهای دیگر گرفته : ست، ادامه دادکالنتری درباره اینکه آیا در گذشته محصوالت تولیدی حالل نبوده ا

رقمی که قابلیت ردیابی  10عنوان نشان حالل برای محصول پروتئینی نداشت، اما از این پس کد  شد و ایران کد واحدی را به می

 .شود های گوشتی الصاق می دارد، روی محموله

از شش کشتارگاه دام و طیور استان تهران آغاز شده و امیدواریم که به کل بار  اعطای این نشان برای نخستین: وی تصریح کرد

 .کشور تعمیم داده شود

 
 نشان جدید حالل

 الزام حضور ناظران شرعی در تمامی ایام ذبح
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این : داشتمسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان تهران نیز در حاشیه این مراسم در گفتگو با ایانا اظهار 

 .کند عنوان برند تجاری بین کشورهای مسلمان معروف خواهد بود و برای مردم کشور خودمان نیز اطمینان خاطر ایجاد می کد به

تواند این نشان را دریافت کند و یکی از شرایط  هر کشتارگاهی که ناظر شرعی دائم نداشته باشد، نمی: عبدالحسین فاضل یادآور شد

 .روز است ن، بودن ناظر شرعی در تمامی اوقات شبانهالزم برای اخذ آ

 ./سه کشتارگاه طیور و سه کشتارگاه دام سنگین امروز نشان حالل دریافت کردند: وی تأکید کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00322-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22350-1.html
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 متفرقه
 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 شود  گوشت حالل بهداشتی راهی بازار می

هایی که در جوامع  های خام دامی از این پس شاهد فرآورده با اعطای نشان حالل، در کنار کد بهداشتی به فرآورده

 .المللی قابلیت ردیابی دارد، خواهیم بود بین

دامپزشکی استان تهران امروز در مراسم اعطای نشان حالل به شش کشتارگاه دام و طیور در کشور در گفتگو با خبرنگار مدیرکل 

بندی پس از هفت بار شکست اجرایی  اقدامات مؤثری در عرضه مرغ بسته 1302از سال : ، گفت(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود بندی عرضه نمی مرغی بدون بسته ای که در حال حاضر هیچ محصول گونه شد، به

های بهداشتی در حین فرآیند تولید، از یک سال  در راستای افزایش کیفیت محصوالت پروتئینی، نظارت: محمدرضا حزبئی افزود

 .اند های الزم را دیده های خصوصی در این باره آموزش گذشته قوت گرفته و بخش

های بهداشتی از ابتدا تا انتها تحت کنترل کامل قرار گیرند،  ایم که نظام سازی کرده پیادهامسال طرحی را : وی خاطرنشان کرد

 .ای که تمامی محصوالت از لحاظ بهداشتی و حلّیت تأیید شود گونه به

اسکین شدند که مدیریت درست  های کشور در سال گذشته درگیر بیماری لمپی استان تهران و برخی استان: حزبئی ادامه داد

 .شده باعث شد که کمترین میزان تلفات را شاهد باشیم اعمال

مورد رسید و عالوه بر آن، بیماری هاری تحت کنترل  00مورد به  100های مبتال به تب برفکی نیز از  تعداد دام: وی تصریح کرد

 .کامل درآمد

های  ردم، طی یک ماه گذشته با سرکشیدر راستای عرضه محصوالت بهداشتی به م: مدیرکل دامپزشکی استان تهران یادآور شد

 .های تولیدی ضبط شده است تن دیگر از این فرآورده 22تن محموله غیربهداشتی معدوم شد و عالوه بر آن  82شده  انجام

ایم که نشان حالل را نیز در کنار  شود، الگویی را شروع کرده های بهداشتی اعمال می عالوه بر آنکه نظارت: حزبئی تأکید کرد

 .های بهداشتی داشته باشیم؛ یعنی الزمه اعطای برند حالل به واحد تولیدی، بهداشتی بودن آن است نظارت

کنند  های خام دامی در استان تهران فعالیت می بندی فرآورده نفر روحانی در صنایع کشتارگاهی و بسته 72حدود : وی اظهار داشت

 .دهند شرعی را انجام میو در کنار دامپزشکان، اقدامات الزم برای نظارت 

طور قطع باید برند بهداشتی را نیز بگیرد؛ بنابراین از  هر محصولی که بخواهد برند حالل را دریافت کند، به: حزبئی در پایان گفت

کنندگان به  تر شده و اطمینان مصرف این پس صادرات محصوالت خام دامی با دارا بودن این نشان که مخصوص ایران است، سخت

 .شود موضوع جلب می این

گفتنی است، امروز طی مراسمی با حضور ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سایر ناظران شرعی حاضر در واحدهای کشتارگاهی 

استان تهران، اعطای کد حالل به شش شرکت تولیدی احسان ری، آسیاگوشت، کشتارگاه میثم و سه واحد تولیدی طیور ازجمله 

 .تیهو و ماکیان الوان اعطا شد نبورچین، ایرا ایران

الزم به ذکر است، در گذشته نیز انجمن صنایع غذایی و اتاق اقداماتی را برای اعطای کد حالل انجام داده بودند، اما کدی که در 

حال حاضر اعطا شده است، توسط سازمان دامپزشکی کشور و نماینده ولی فقیه تأیید شده است و تنها نشان حالل در کشور 

 ./خواهد بود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00320-1.html 
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 متفرقه
 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 شوند  وارد می "ارم"شیرهای ایرانی از اروپا به باغ وحش 
ها  شیری که هندی. کند ایران بود، اکنون در اتحادیه اروپا پرورش پیدا میکه روزی زادگاهش شیراز  "پرسیکا"شیر 

سال قبل در شمال خوزستان و جنوب فارس  9۱9اند، در واقع یک گونه ایرانی است که تا  آن را به نام خود ثبت کرده

 .تا بوشهر در دشت ارژن فارس دیده شده است

پسر  "السلطان ظل"آمده، آخرین شیر ایرانی توسط  دست ، بر اساس اطالعات به(اناای)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 02توسط قشونی آلمانی منتشر شده است نیز در  1021شکار شده، هرچند در گزارشی که در سال  1303شاه در سال  ناصرالدین

اش، دو قالده شیر  ایرانی در زادگاه اصلیسال از نبود شیر  71با وجود گذشت بیش از . کیلومتری شمال دزفول دیده شده است

 .شود گرفته بین ایران و اتحادیه اروپا، شهریورماه امسال وارد باغ وحش ارم می ماده و نر بر اساس توافق صورت

درصد آنها بومی ایران است و مابقی از نقاط  02شوند که  گونه نگهداری می 111جاندار از  822هرچند در باغ وحش ارم بیش از 

علت نبود امکانات پیشرفته، توانایی نگهداری برخی حیوانات نظیر پنگوئن  دیگر به ایران آمده، اما باید توجه داشت باغ وحش ارم به

و  "ببر"، "پنگ"، "شامپانزه"، "بابون"، "رزوس"حیواناتی مانند . را ندارد و در شرایطی متناسب با اقلیم تهران نگهداری شوند

 .شود سال است که در این باغ نگهداری می 22از بیش  "شیر آفریقایی"

 متری برای ورود شیرهای ایرانی مهیا است 8۱9مساحت 

پس از مرگ شیرهای آفریقایی و ببر آسیایی، اتحادیه اروپا استانداردهای سفت و سختی را برای باغ وحش ارم در نظر گرفت تا 

یی نظیر نور طبیعی، دسترسی به منابع کافی آب، حصار و مساحت مناسب استانداردها. بتواند میزبان دو قالده شیر ایرانی باشد

 .مورد تأکید قرار گرفته است EEPتوسط 

مترمربع مساحتی است که توسط باغ وحش ارم برای ورود شیرهای ایرانی مهیا شده است، هرچند پس از پایان ساخت  822

بازدید خواهند کرد و پس از آن، تأییدیه نهایی مجوز انتقال این دو قالده صورت حضوری از این مکان  جایگاه، کارشناسان اروپایی به

 .شیر از کشور آلمان به زادگاهشان مهیا خواهد شد

ها، از شهریورماه امسال این مجموعه پذیرای شیرهای وارداتی از اتحادیه اروپا خواهد بود، هرچند عالوه بر مکان  بر اساس شنیده

گیرد تا به  ترین غذای شیرها نیز مورد بررسی قرار می عنوان اصلی ها به ویژه چگونگی نگهداری االغ ا بهنگهداری، نوع تأمین غذاه

 .ها، این جاندار مورد ارزیابی قرار گیرد لحاظ آلودگی به مشمشه یا سایر بیماری

یرها را مورد توجه قرار دادند گفتنی است، چندین کارشناس و دامپزشکی به همراه مدیریت باغ وحش ارم، شرایط نگهداری این ش

 .های منطقه قرار گیرد ترین تا باغ وحش ارم بتواند با ارتقاء شرایط کیفی نگهداری حیوانات در زمره موفق

شاه قاجار ایجاد شده، دارای تجربه فراوانی در پرورش پلنگ آفریقایی، شیر  الزم به ذکر است، این باغ که از زمان ناصرالدین

کار گرفته شود؛ چرا که با وجود  تواند در نگهداری شیر ایرانی به پوش و گربه جنگلی است که می بنگال، کاراکال، سیاهآفریقایی، ببر 

شده پرورش شیر، امکان پرورش آن در فضای آزاد ایران وجود ندارد و باید در فضای بسته مورد  بهم خوردن منطقه حفاظت

 ./نگهداری قرار گیرند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00310-1.html 
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 متفرقه
 آیانا-  1931اردیبهشت  50, شنبه

 در دانشگاه تهران  "روز جهانی دامپزشکی"گرامیداشت 
 . جامعه جهانی دامپزشکی، روز جهانی دامپزشکی را به تمام دامپزشکان در سرتاسر کره زمین شادباش گفت

عنوان گروه خاصی از دانشمندان و متخصصان بهداشتی که  ، دامپزشکان به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شوند در تحقق هدف جامعه سالم و شاد  مختلف آنها به هنگام بیماری می های باعث پیشگیری از بیماری در حیوانات و درمان گونه

روز "را به نام ( امروز)میالدی آخرین شنبه آپریل هر سال  0222لذا جامعه جهانی دامپزشکی در سال . کنند نقش مهمی را ایفا می

ختلفی که دامپزشکان در سالمت و رفاه دام و های م ها را در سرتاسر دنیا به سمت راه نامگذاری کرد تا نگاه "جهانی دامپزشکی

شناسند پزشکانی که با حیوانات  عنوان پزشک حیوانات می بسیاری از مردم دامپزشکان را تنها به. انسان نقش دارند، معطوف شود

ن کوچک سر و های دام و طیور، اسب و یا بسیاری از حیوانات حیات وحش همچون پرندگان، خزندگان و یا پستاندارا خانگی، گله

 .کار دارند

ها،  های مهمی در زمینه بهداشت عمومی دارند که باعث تقویت بهداشت و رفاه دام ها و مسئولیت اما امروزه دامپزشکان مشارکت

هایی را مورد  دامپزشکان وقایع بیماری. خواهد بود "بهداشت واحد"ها متضمن واژه  شود که این فعالیت ها و محیط زیست می انسان

هایی  شوند، بیماری های مشترک شناخته می عنوان بیماری یابد و به ها سرایت می ها به انسان دهند که از دام زرسی و دقت قرار میبا

 .همچون هاری، آنفلوآنزای طیور و ابوال

قیقات منجر به کنند که این تح های دامی تحقیقات می های درمانی جدید بیماری دامپزشکان درباره ساخت و اختراع واکسن و روش

ها و گسترش قوانینی هستند که منجر به  دنبال تدوین سیاست همچنین به. ها در انسان خواهد شد درمان و یا پیشگیری از بیماری

عنوان منبع غذایی برای انسان شناخته  هایی هستند که به دنبال مراقبت از دام آنها به. مراقبت و رفاه دام در سرتاسر دنیا شود

این اطمینان برای جامعه حاصل شود که منابع غذایی همچون گوشت گاو، آبزیان، طیور در درجه نخست ایمن بوده و در  شود تا می

 .کننده احتیاجات باشد درجه دوم مغذی و تأمین

ش درد و منظور کاه ها به بنا بر این گزارش، دامپزشکان در سرتاسر دنیا در امور آموزش و ترویج، مسئولیت مصرف داروها در دام

 .های دامی و حفاظت از محیط زیست مشارکت فعاالنه دارند منظور شناسایی وضعیت بیماری بیماری، مراقبت به

دنبال مراقبت  دامپزشکان به: بر اساس این گزارش که از سوی روابط عمومی سازمان دامپزشکی استان تهران ارسال شده است، آمده

دلیل اینکه بهداشت دام، بهداشت  ایم، به محیط زیستی است که با یکدیگر به اشتراک گذاشتهاز بهداشت و رفاه برای دام، انسان و 

 .انسان را متأثر خواهد ساخت

جامعه جهانی دامپزشکی همراه با سازمان جهانی بهداشت دام جایزه روز جهانی دامپزشکی را به  0228الزم به ذکر است، از سال 

 0212موضوع انتخاب شده برای سال . کند دامپزشکی در جامعه را به تصویر بکشد، اعطا میبهترین همایشی که مشارکت اجتماعی 

 /".های مشترک منتقله از طریق ناقالن ذیل مشارکت فعاالنه دارند بیماری": عبارتست از

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00323-1.html 
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 متفرقه
 آیانا-  1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 واحد صنعتی و خدماتی سبز  ۶8تجلیل از 
واحد صنعتی و خدماتی سبز با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت  ۶8در آستانه روز زمین پاک، 

متحد، معاونان عمرانی استانداری ها و جمعی از مدیران محیط زیست، وزیر نفت ، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل 

 .و فعاالن حوزه صنعت و نفت برگزار شد

، سعید متصدی معاون (پام)به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( ایانا2به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های صنعتی سبز بر اساس اصول علمی و آماری انتخاب شدند، سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم با بیان اینکه واحد

شاخص های اصلی انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز بر اساس مدیریت فاضالب، مدیریت آب، مواد زائد، آلودگی ها، : افزود

 .شاخص های زیست محیطی دیگر مد نظر قرار گرفت

کلیه دستور العمل های : نایع سبز به شکل سنتی صورت می گرفت، افزودوی با بیان اینکه در سال های گذشته فرآیند انتخاب ص

 .انتخاب صنعت سبز را اصالح و نرم افزاری طراحی کردیم که با استفاده از این نرم افزار صنایع سبز انتخاب شوند

: ت محیط زیست، افزودمتصدی با اشاره به ثبت نام واحدهای صنعتی و خدماتی از طریق سیستم مکانیزه و سایت سازمان حفاظ

 .مستندات ارایه شده کنترل و بر اساس اصول علمی و آماری واحدهای صنعتی و خدماتی سبز انتخاب شدند

واحد صنعتی و خدماتی که در سایت سازمان حفاظت محیط زیست ثبت نام  320از بین: متصدی با اشاره به اینکه همچنین گفت

احدهای برگزیده صنعتی و خدماتی سبز دریافت کننده لوح تندیس زرین ، لوح تندیس واحد در سه گروه و 08کرده اند، تعداد 

 .سیمین و واحدهای صنعتی و خدماتی قابل تقدیر، انتخاب شده اند

 اعطای گواهینامه های صنعت سبز با مشارکت یونیدو

مشارکت ارگان بین المللی یونیدو به صنایع  معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بر ای اولین بار گواهی صنایع سبز با

یونیدو در خصوص تعیین شاخص ها و نظارت بر آنها با این سازمان همکاری : و واحد های خدماتی منتخب اهدا می شود، گفت

 .کرده است تا بتوانیم رقابت پذیری با بازار جهانی را فعال کنیم

 تقدیر از واحد های پاالیشگاهی در همایش صنعت سبز

متصدی با تاکید بر اینکه تالش صنایع در حفظ محیط زیست و حس مسوولیت واحدهای صنعتی و خدماتی که داشته اند قابل 

در شانزدهمین همایش صنعت سبز از واحدهای پاالیشگاهی کشور به دلیل فعالیت های تاثیر گذار در : تقدیر است، اظهار داشت

 .هوا در کالنشهرها و ارتقای سطح سالمت شهروندان شده اند نیز تقدیر می شود تولید محصول سبز که منجر به بهبود کیفیت

وی با بیان اینکه بیشترین واحد های صنعتی که مورد تقدیر قرار گرفتند در استان آذربایجان شرقی و بیشترین واحد خدماتی سبز 

البرز، تهران و مرکزی بعنوان ادارات کل برتر ادارات کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، : در استان لرستان بودند، گفت

 .بیشترین همکاری را در فرآیند انتخاب صنعت سبز با دبیرخانه این همایش داشته اند

 صنعت سبز فرصتی برای کاهش تغییرات آب و هوایی

مل حفظ محیط زیست است با بیان اینکه صنایع سبز عا( یونیدو)این گزارش می افزاید، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 

 .این صنایع، فرصت مناسبی برای کارآفرینی، کاهش تغییرات آب و هوایی و توسعه و انتقال فناوری است: گفت

آمادیو با بیان اینکه صنعت سبز موقعیت بسیار مناسبی است برای حفظ محیط زیست در کشورها، در صورتی که سیاست های 

عالوه بر بکارگیری سیاست های مناسب، باید نیروی وادارکننده اجرای این : فته شود، افزودمناسب نیز در این رابطه به کار گر

 .سیاست ها نیز وجود داشته باشد و بکارگیری این سیاست ها مقرون به صرفه بودن این صنعت است
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د مقدار هزینه و اینکه این میزان زمانیکه در این زمینه سرمایه گذاری می شود، بای: وی در مورد استفاده از صنعت سبز تصریح کرد

 .هزینه تا چه حد در کاهش تغییرات آب و هوایی موثر بوده است، مورد دقت و بررسی قرار گیرد

 تدوین پروژه حمایت از صنایع سبز با همکاری یونیدو و سازمان حفاظت محیط زیست

توسعه صنعت سبز با هدف کاهش تاثیرات تغییرات آب و ایران در راه تدوین سیاست های خود در رابطه با : آمادیو تصریح کرد

 .هوایی، انگیزه برای بهینه سازی و رقابت را نیز ایجاد می کند

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که موجب کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی می شود، اجرای مفاد پروتکل مونترال است که در 

ان سازمان حفاظت محیط زیست و یونیدو در حال تعریف است که این پروژه با هدف پروژه ای مشترک می: حال اجرا است، گفت

 ./حمایت از صنعت سبز در ایران تعریف شده و سیاست های آن در حال تدوین است

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00008-1.html 
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 متفرقه  
 آیانا-  1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 سویا از رقابت با سوسیس و کالباس جا ماند 
پیشگیری از سرطان، تواند  ها و ایزوفالون که می با وجود خواص مفید سویا و داشتن اسیدهای چرب ضروری، ویتامین

فودها از نفس افتاده و مصرف سرانه آن همچنان زیر نیم  فشار خون و کلسترول داشته باشد، در رقابت با فست

 .شود کیلوگرم گزارش می

با اعالم این ( ایانا)مدیره انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت

شدت افزایش پیدا کرده است، با  فود و مصرف سوسیس و کالباس به در حالی که با افزایش قیمت گوشت و مرغ، فست: خبر گفت

 .شود وجود ارزش غذایی سویا، مصرف این فرآورده همچنان زیر نیم کیلوگرم گزارش می

تواند  شود که می های کلسیم محسوب می نگهدارندهدرصد، یکی از بهترین  22سویای تولیدی ایران با پروتئین : حمید جرأتی افزود

در جلوگیری از پوکی استخوان اثر قابل توجهی داشته باشد، همچنین اسیدآمینه موجود در سویا با اسیدآمینه موجود در گوشت 

سازی، همچنان  هنگعلت عدم فر با این حال مصرف سرانه آن به. کدام از حبوبات وجود ندارد کند و در هیچ گاو و ماهی برابری می

 .زیر نیم کیلوگرم است

شود که این مقدار کمتر از نیمی از ظرفیت  هزار تن سویا در کشور تولید می 022تا  122در زمان حاضر، بین : وی خاطرنشان کرد

 .کارخانه فعال در این حوزه است 17

دانه سویا آمریکا، برزیل و آرژانتین است که تولیدکننده : مدیره انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ادامه داد عضو هیئت

های باارزش غذایی باال مورد استفاده قرار  عنوان یکی از مکمل کند و در همه دنیا به درصد استفاده می 02پروتئین ایزوله با پروتئین 

 .گیرد می

حالی که مقرر شده بود طی برنامه  کیلوگرم است و در 13تا  11سرانه مصرف سویا در کشورهای اروپایی بین : جرأتی تصریح کرد

 .ساله این سرانه افزایش پیدا کند، هنوز سویا وارد سبد غذایی مردم نشده است 02انداز  پنجم توسعه و در سند چشم

گیرد، به همین  ریزی منسجمی صورت نمی برای افزایش تولید و مصرف، عمالً برنامه: وی با انتقاد از عملکرد انجمن سویا یادآور شد

 .های اخیر ثابت مانده و افزایشی نداشته است دلیل سرانه مصرف طی سال

 واردات سویا از چین

ویژه در صنعت ماکارونی از  اکنون بخشی از صنایع غذایی به: مدیره انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی تأکید کرد عضو هیئت

 .دهد ا سویای وارداتی از کشور چین تشکیل میکنند که بیشتر سویای مورد مصرف در این صنعت ر سویا استفاده می

علت داشتن نیروی کار ارزان، توانسته بازارهای  ترین صادرکنندگان منطقه به عنوان یکی از بزرگ چین به: جرأتی اظهار داشت

 .سویای منطقه را در دست بگیرد

نی برند جایزه سالمت داده شد که یکی از این ای که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، به دو ماکارو در جلسه: وی همچنین گفت

 .دهنده اهمیت و ارزش غذایی سویا است بود که نشان "شده سازی سویای غنی"نوع فرآورده توسط 

 سویا غذای فقرا نیست

. رابرندهای سویا از نظر کیفیت پروتئینی با غذاهای حیوانی ب دانه: مدیره انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی افزود عضو هیئت

گرم  0.0کالری و فقط  322درصد از مقدار مورد نیاز روزانه به پروتئین را با کمتر از  27.0تنها مصرف یک فنجان از دانه سویا 

 .کند چربی اشباع تأمین می



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

229 
 

مواد مغذی آن دهد و عالوه بر پروتئین مفید، سایر  عالوه بر این، پروتئین سویا مقدار کلسترول را کاهش می: جرأتی خاطرنشان کرد

ها و  علت داشتن ایزوفالون که در تمامی محصوالت سویا وجود دارد، در درمان شکستگی شود و به خوبی جذب می نظیر آهن نیز به

 .تواند مؤثر باشد حتی جلوگیری از پیری زودرس می

کردند و سعی  نها فقرا از آن استفاده میشده برای سویا به مثابه روغن نباتی که در آغاز ت با همه ارزش غذایی گفته: وی ادامه داد

داشتند با استفاده از روغن حیوانی، مصرف آن را بپوشانند، مصرف سویا نیز به اشتباه در نبود گوشت و عدم دسترسی به آن جلوه 

 11رآورده تا گیری باالتری دارد، مصرف این ف کرده است؛ در حالی که در کشورهای اروپایی که رفاه اقتصادی شاخص قابل اندازه

 .کیلوگرم گزارش شده است

شدت در حال افزایش است، تنها با تبیین ارزش  از آنجا که مصرف فست فود و انواع سوسیس و کالباس به: جرأتی تصریح کرد

 .ویژه چاقی جلوگیری کرد ها به توان از بروز انواع بیماری اقتصادی سویا و افزایش مصرف می

 از چرخه مصرفهای سویا  خارج شدن فرآورده

های قابل توجهی مثل  توانست فرآورده در حالی که سویا می: مدیره انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی یادآور شد عضو هیئت

سازی اکنون جایگاه ضعیفی در تولیدات غذایی کشور دارد و یکی  علت عدم فرهنگ را داشته باشد، به "سویا سس"یا  "شیرسویا"

 .مصرف خارج شده است پس از دیگری از چرخه

آید، یکی از محصوالت کامالً گیاهی است که هیچ ارتباطی به شیر  شمار می شیرسویا که زادگاه اصلی آن در چین به: وی تأکید کرد

 .گاو نداشته و تنها رنگ شیری آن است که باعث شده به اشتباه با شیر گاو مورد مقایسه قرار گیرد

کننده در برابر  علت داشتن ماده حفاظت از غذاهای مفید برای کودکان، زنان و مردان است که به شیرسویا یکی: جرأتی اظهار داشت

 ./زمین استفاده باالیی دارد، اما در ایران مهجور باقی مانده است های غذایی است که در مشرق سرطان، یکی از مؤثرترین فرآورده

http://www.iana.ir/food/item/00303-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22323-1.html
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 متفرقه
 آیانا-  1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 را چیدند  "سیب سالمت"های صنایع شیر ایران، نشان  شرکت
های پگاه خراسان، پگاه آذربایجان غربی، پگاه آذربایجان شرقی  همزمان با هفته سالمت نشان سیب سالمت به شرکت

 . و پگاه گیالن توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و داروی کشور اهداء شد

که با حضور وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، مسئوالن ، در این آیین (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ارشد کشوری و نیز مدیران صنایع غذایی کشور برگزار گردید، به تولیدکنندگان محصوالت غذایی و آشامیدنی نشان ایمنی و 

 .سالمت اهدا شد

منظور تشویق تولیدکنندگان  شکی بهگفتنی است، نشان ایمنی و سالمت در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

تر غذایی و آشامیدنی و همچنین ایجاد رقابت سالم بین تولیدکنندگان این محصوالت، طراحی و تدوین  برای تولید محصوالت سالم

 .شده است

اند  وطه رعایت کردهنامه مرب های غذایی و آشامیدنی ایمن و سالم که الگوی سالمت و ایمنی را منطبق با آیین این نشان به فرآورده

 .شود اعطاء می

شده، پگاه گیالن برای تولید محصوالت شیر  های پگاه آذربایجان شرقی برای تولید محصوالت غنی نشان سیب سالمت به شرکت

پاستوریزه نیم چرب غنی شده و شیر استریلیزه نیم چرب غنی شده، پگاه خراسان برای تولید نوشیدنی کفیر و ماست پروبیوتیک 

 .چرب و پگاه آذربایجان غربی برای تولید محصوالت شیر استریل و پاستوریزه نیم چرب غنی شده اهداء شد کم

های  گذاری دلیل اجرای داوطلبانه نشانه های پگاه گلستان، پگاه اصفهان، پگاه آذربایجان غربی به همچنین در این مراسم به شرکت

 ./لوح تقدیر و سپاس اهداء شد( ای تغذیهبرچسب نشانگرهای )جدید سازمان غذا و دارو 

http://www.iana.ir/food/item/00300-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22322-1.html
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 متفرقه
 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 تقدیر از یک مسئول سازمان حفظ نباتات در هفته سالمت 
های  دلیل تالش پزشکی و سالمت محصول سازمان حفظ نباتات در همایش ملی سالمت، به های گیاه از مسئول کلینیک

 . وی در عرصه سالمت محصول تقدیر شد

پزشکی و سالمت محصول  های گیاه ، از مهندس محسن عصار، مسئول کلینیک(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نباتات در همایش ملی سالمت که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیران بهداشت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفظ 

آموزش و پرورش، رئیس مؤسسه ملی استاندارد ایران، رئیس سازمان غذا و دارو، استاندار تهران، رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت 

های ایشان در عرصه سالمت  دلیل تالش گاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، بههای رازی دانش و درمان مجلس، در سالن همایش

 ./محصول تقدیر شد

http://www.iana.ir/majles/item/00322-1.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22340-1.html
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه ، 

 - 31/52/51فارس

 شوند گذار همچنان خمیر می های پیر تخم مرغ/ هشدار وزارت بهداشت کارساز نشد

بهداشت باز هم این   بعد از ممنوعیت تولید خمیرمرغ توسط وزارت: گذار گفت هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم  رئیس

های  را خریداری و پس از ذبح غیرمجاز به مراکز تولید فرآورده دار های چربی ها مرغ شود زیرا واسطه محصول تولید می

 .کنند  گوشتی منتقل می

، در خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی  و گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

قبل از ممنوعیت تولید : بعد از ممنوعیت تولید خمیر مرغ از سوی وزارت بهداشت، گفت( پیر)دار  چربیهای  مورد سرانجام مرغ

زیر نظر سازمان دامپزشکی کشتار و برای ( هفته 82پیر، حدود )دار  گذار چربی میلیون قطعه مرغ تخم 0خمیر مرغ ماهانه حدود 

 .شد تی مثل سوسیس و کالباس میهای گوش تبدیل به خمیر مرغ راهی مراکز تولید فرآورده

 دار های چربی کشتار غیر مجاز مرغ*

شود،  چه می( پیر)دار  های چربی گذرد، مرغ ماه می 8وی در پاسخ به این سؤال که از زمان ممنوعیت تولید خمیر مرغ که حدود 

غیرمجاز کشتار و توسط مراکز تولید رود، اما بخشی از آن بصورت  کنندگان از بین می تولید  قاعدتا بخشی از سرمایه: گفت

 .رسد های گوشتی خریداری و به مصرف می فرآورده

شد  نباید به دلیل وجود چند نفر متخلف جلوی تولید خمیر مرغ گرفته می: گذار تهران اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .شدند بلکه باید مجازات و از گردونه تولید خارج می

بعد از : کند که با ممنوعیت تولید این محصول جلوی تخلفات را گرفته، افزود یان اینکه وزارت بهداشت فکر میپور شیری با ب نبی

شد اما  ممنوعیت تولید مشکالت بیشتر شده چرا که قبال کشتار به صورت بهداشتی و در مراکز زیر نظر سازمان دامپزشکی انجام می

 .مبادی غیر مجاز انجام شود االن معلوم نیست که با چه وضعیتی کشتار از

مرغ مناسب نیستند،  گذاری و تولید تخم شود که دیگر برای تخم اطالق می  هفته 82های حدودا  مرغ پیر به مرغ: وی تصریح کرد

 .ها به دلیل افزایش سن بخشی از وزنشان به چربی تعلق دارد ضمن اینکه این مرغ

های پیر به عنوان مرغ دیرپز یا هلندی به صورت گرم به  دار یا همان مرغ ی چربیها در زمان جنگ مرغ: پور شیری بیان داشت نبی

 .رسید مردم عرضه و به مصرف خوراکی می

دار در حال حاضر بخشی از این  با توجه به مورد پسند بودن مصرف مرغ چربی: گذار تهران، اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .رسد سیستان و بلوچستان، لرستان منتقل و در آنجا به مصرف خوراکی می ها بصورت زنده به هرمزگان، مرغ

هزار تومان رسید در برخی از مناطق تهران این مرغ با  0که قیمت هر کیلوگرم مرغ به حدود  03در روزهای پایانی سال : وی افزود

 .هزار تومان عرضه شد 3گرم حدود  قیمت هر کیلو

 دار یهای چرب ها مشتری مرغ آفریقایی

کننده این نوع  دار مصرف برخی کشورهای آفریقایی و افغانستان به علت پایین بودن قیمت مرغ چربی: پور شیری تصریح کرد نبی

اکنون این کشورها خریدار این  اند اما به دلیل تعلل مسئوالن و قوانین سد راه، هم مرغ هستند و حتی از ایران تقاضای خرید داشته

 .هستندنوع مرغ از ترکیه 

گیرد در حالی  در صنایع مختلف خوراکی مورد استفاده قرار می( پیر)دار  های چربی در کشورهای آمریکایی و اروپایی مرغ: وی افزود

 .ها این بخش به هدر رفته است که در کشورمان به دلیل چند مورد تخلف بخش زیادی از سرمایه

http://www.farsnews.com/
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رسد  مجوز گرم فروشی دارد و به مصرف انسانی می( پیر)دار  های چربی مرغ :گذار تهران تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .ای مشکلی ندارد بنابراین این مرغ از نظر تغذیه

تومان و هر کیلوگرم  1022با قیمت ( دار چربی)هر کیلوگرم مرغ زنده پیر : گذار تهران تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم

 .رسد هزار تومان به فروش می 3یمت حدود با ق( دار چربی)گوشت مرغ پیر 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022023222872 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940203000874
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1931اردیبهشت  59, پنجشنبه

 بندی  های پسته و صنایع بسته بازدید حجتی از پروژه ابتکاری کشاورزان سیرجانی در آبیاری باغ

های پسته سهیل  ای زیر سطحی باغ محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ظهر امروز از پروژه آبیاری تحت فشار قطره

 . شریف در شهرستان سیرجان بازدید کرد

ان جهاد کشاورزی استان کرمان در تماسی کوتاه و همزمان با بازدید وزیر جهاد کشاورزی عبدالکریمی، مدیر روابط عمومی سازم

 02خورشیدی در مساحت  1388این پروژه سال : گفت( ایانا)پیرامون دالیل این بازدید به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

که اعتبار هزینه شده جهت اجرای این پروژه سه میلیارد ای زیر سطحی اجرا شده است  های پسته از نوع سیستم قطره هکتار از باغ

 .میلیون ریال آن از محل اعتبارات خشکسالی تأمین شده است 002میلیون ریال بوده که از این مقدار یک میلیارد و  782و 

سیرجانی در این بار با ابتکار کشاورزان  آبی در شهرستان سیرجان، این طرح نخستین شایان ذکر است، به دلیل مشکالت کم

در این سیستم آبیاری راندمان آب باال و . ها قرار گرفته است دلیل بازدهی باال مورد توجه سایر استان شهرستان اجرا شده و به

 .رسد هدررفت آب به حداقل ممکن می

ه تجارت آرمان پگاه بندی و صادرات پست به گفته عبدالکریمی، پیش از این حجتی و هیأت همراه از واحد صنعتی تجاری، بسته

هزار و تن در سال، در ابتدای  01میلیارد ریال و با تولید  022بازدید کرده بودند که عملیات اجرایی این واحد صنعتی با تسهیالت 

 .برداری رسید به بهره 03آغاز و در سال  01سال 

بندی کامالً مکانیزه  کلیه عملیات سورت و بسته نفر را به وجود آورده است 022زایی برای  در این واحد صنعتی که زمینه اشتغال

 ./گیرد و یک تنی انجام می 22های  صورت بسته ها در قالب پسته و مغز پسته به بندی گرفته و بسته انجام

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00080-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 شود  های قند کشور در کرج برگزار می سمینار ساالنه کارخانه

 .شود ماه سال جاری در کرج برگزار می های قند کشور در اواسط اردیبهشت وششمین سمینار ساالنه کارخانه سی

وششمین  و به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سی( ایانا)ایران به گزارش خبرگزاری کشاورزی 

 .شود ماه سال جاری به مدت دو روز در کرج برگزار می اردیبهشت 17و  10های قند کشور در روزهای  سمینار ساالنه کارخانه

های قند و شکر ایران، مؤسسه  ایران، انجمن صنفی کارخانه این همایش با مشارکت مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند

 .تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار خواهد شد

، ها، محققان مراکز تحقیقاتی های قند کشور، اساتید دانشگاه در این سمینار دوروزه که با حضور مدیران عامل و کارشناسان کارخانه

شود، ضمن ارائه مقاالت، پوستر و سخنرانی، مباحثی درباره مسائل مبتالبه در زمینه  های بازرگانی برگزار می دانشجویان و شرکت

 .کنندگان در این همایش مطرح خواهد شد حوزه صنعت قند کشور توسط شرکت

 ./نیز برقرار خواهد شد... آالت و در بخش جنبی این سمینار نمایشگاه مرتبط با صنایع قند کشاورزی، ماشین

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00317-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 ها و تاریخچه کشاورزی و غذایی ایران در اکسپوی میالن برای جهانیان  نمایش توانمندی

 99میالن، که از تاریخ  ۰99۱های پیشنهادی کمیته کشاورزی و تغذیه پاویون ایران برای نمایشگاه جهانی اکسپو  برنامه

 .شود، منتشر شد ماه سال جاری برگزار می آبان 1ماه تا  اردیبهشت

 "کشاورزی و تغذیه"میالن بر محور  0212، با توجه به اینکه شعار اصلی اکسپو (ایانا)ش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزار

های آن بر مبنای تغذیه و کاهش گرسنگی در جهان بنا شده است، کمیته کشاورزی و تغذیه ستاد اجرایی  گذاشته شده و سیاست

 .های مختلف نقش تأثیرگذاری برای حضور ایران در ایتالیا داشته است میالن با انجام فعالیت 0212اکسپوی 

شود و به جای رقابت، جنگ یا ثبت سفارش، همه قرار  المنفعه است که هر پنج سال برگزار می ماهه عام اکسپو یک نمایشگاه شش

 .شتنام گذا "ها رقابت خاطره"توان آن را عرصه  است به آینده زمین کمک کنند و در واقع می

برای حضور شایسته و ضرورت انعکاس مسائل کشاورزی ایران در نمایشگاه و همچنین جایگاه ایران در شرایط معاصر جهان، کمیته 

 .نژاد مشغول به کار شده است کشاورزی و تغذیه جهاد کشاورزی به ریاست شاهرخ رمضان

آیینی مربوط به کشاورزی و تغذیه و تعیین حد حضور ایران، نمایشگاهی که در آن شرط پذیرش و انتخاب کاالها و برگزاری مراسم 

 .شود هایی خواهد بود که در ستاد اجرایی اکسپو تعیین می گذاری امکانات و هدف

های فرهنگی  های فرعی نمایشگاه که بر جنبه و ملحوظ داشتن تم "تغذیه زمین و انرژی برای حیات"بر اساس تم اصلی نمایشگاه، 

اعم از کاال و مراسم آیینی بر مبنای چهار آیتم دانش سنتی، محصوالت منحصر  "پاویون ایران"رد، مقرر شده است کشورها تأکید دا

 .های جدید در کشاورزی طراحی شود به فرد و مراسم آیینی، منابع ژنتیکی، دستاوردها و فناوری

صادیق دانش سنتی در کشاورزی ایران که قرار است ترین م های سنتی در کشاورزی ایران است و مهم منظور از دانش سنتی، یافته

 .های بادی است های آبی و آسیاب ای، سازه در نمایشگاه معرفی شود قنات، آبیاری کوزه

برگزاری مراسم برای هریک از محصوالت انار، پسته، گردو، فندق، زعفران، زرشک، انگور، کشمش، خرما، انجیر، چای، برنج، گندم، 

زایی، فرهنگ و آیین عشایر ایرانی، جشن تیرگان، جشن  ارویی و همچنین مراسم روز جهانی مبارزه با بیابانخاویار، گیاهان د

های تغذیه در ماه محرم، جشنواره غذایی اقلیم زاگرس، جشنواره غذایی آذربایجان،  های تغذیه در ماه رمضان، آیین مهرگان، آیین

ها در کشاورزی ایران  ی، جشنواره غذایی خلیج فارس و نمایشگاه زنان و تعاونیجشنواره غذایی شمال، جشنواره غذایی جنوب شرق

 .بینی شده برای اجرا در نمایشگاه است های پیش از برنامه

شده و فناوری  پیشنهاد ارائه محصوالت ارگانیک و کودهای زیستی، ارقام زراعی و باغی اصالح "کمیته کشاورزی و تغذیه"همچنین 

 .رزی را داده استای در کشاو هسته

جلسه با ستاد اکسپو، کمیته تلفیق، کمیته تبلیغات، کمیته محیط زیست و فناوری،  02گفتنی است، تا ابتدای سال جاری حدود 

کارگروه کشاورزی، کارگروه صنعت غذا، کارگروه فرهنگی و هنری، کارگروه تجاری و همچنین طراحان نمایشگاه و برخی 

 .تپژوهشگران برگزار شده اس

ای و با  ای است که کمیته کشاورزی و تغذیه با گردآوری مشاوران متخصص و حرفه نگاه به اکسپو میالن یک نگاه دست باال و حرفه

 .شده در عرصه کشاورزی سعی بر نشان دادن کشاورزی ایران در گذر زمان دارد های شناخته های چهره گیری از طرح و ایده بهره

تواند دارای حداقل چهار  ها می برنامه و طرح بالقوه دارد که هرکدام از این طرح 30ر در مجموع کمیته کشاورزی در حال حاض

بینی این کمیته با محوریت محصوالت  به عالوه بر اساس طرح و پیش. زیرمجموعه ازجمله عکس، فیلم، بروشور و مراسم آیینی باشد



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

292 
 

ر اساس تقویم کشاورزی در مدت شش ماه برای اجرا در این نمایشگاه برنامه آیینی ب 32توان حداقل  های کشاورزی می و فعالیت

 .ها بستگی به میزان بودجه اختصاصی و تأیید ستاد اکسپو دارد ها و برنامه شش ماهه را داشت که اجرای تمام این طرح

شود و ماحصل این جلسات چندان مطلوب حضور ایران در اکسپوهای گذشته جبران  امید بر این است که در این دوره، سابقه نه

ویژه که پای حیثیت ملی و اقتصادی  به. تا امروز پیگیری شده است، عبث نبوده باشد 03طوالنی کارشناسی که از تیرماه سال 

 ./کشورمان در این برهه حساس در میان است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00327-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1931اردیبهشت  56, یکشنبه

 آید  به تهران می "جایزه جهانی غذا"ون مونتاگو، برنده  مارک

تا پنجم خردادماه در المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسالمی ایران سوم  نخستین همایش بین

 .شود المللی شهیدبهشتی برگزار می های بین مرکز همایش

المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی  ، دبیر اجرایی نخستین همایش بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ردادماه امسال در محورهایی چون بیوتکنولوژی این همایش از سوم تا پنجم خ: جمهوری اسالمی ایران در مصاحبه مطبوعاتی گفت

 .شود پزشکی، گیاهی، کشت بافت گیاهی، میکروبیولوژی در کشاورزی، مهندسی ژنتیک گیاهی و ژنومیکس گیاهی برپا می

محیط ها، بیوتکنولوژی در بخش جانوری، صنعت و معدن،  بیوتکنولوژی دارویی و صنایع غذایی، ریزسازواره: کسری اصفهانی افزود

 .شود ها و مباحث اخالقی در بیوتکنولوژی از دیگر محورهای این همایش محسوب می سامانه زیست، بیوانفورماتیک و زیست

 .هزار مقاله در قالب پوستر ارائه خواهد شد مقاله به دبیرخانه ا ین همایش رسیده که یک 022هزار و  یک: وی ادامه داد

نظران در حوزه بیوتکنولوژی  شود، محققان و صاحب بار برگزار می که هر دو سال یک در این همایش: اصفهانی خاطرنشان کرد

 .ها را با یکدیگر تبادل کنند آیند تا آخرین یافته گردهم می

دهد و  نظر بیوتکنولوژی خبر می صاحب 12المللی فوق است، از حضور  یاضی که مسئول میهمانان خارجی همایش بین بهزاد قره

آن دانشمندانی از کشورهای   ون مونتاگو، برنده جایزه جهانی غذا شرکت خواهد داشت و عالوه بر ین همایش، مارکدر ا: گوید می

 .ژاپن، چین، مجارستان، هندوستان، فیلیپین، مغولستان، پاکستان، عراق، اسپانیا و زیمبابوه حضور دارند

انگلیسی خواهد بود و طی سه روز برگزاری این همایش، المللی بیوتکنولوژی کشاورزی  ها در نخستین همایش بین سخنرانی

 .شود ای برگزار می های آموزشی ویژه کارگاه

فناوری  فناوری نیز که توسط انجمن بیوتکنولوژی و به نیابت از ستاد توسعه زیست الزم به ذکر است، سومین جشنواره زیست

 ./خردادماه در تهران برپا خواهد بود ماه تا دوم اردیبهشت 31معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00332-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-اردیبهشت   51, سه شنبه

  "C.N.N"در شبکه خبری  اظهارات معصومه ابتکار درباره آب و کشاورزی

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان به پرسش های این رسانه مطرح 

 .خبری پیرامون وضعیت آب و محیط زیست و مخاطرات برای کشاورزی ایران پاسخ داد

از آنجایی که شما  "مجری سی ان ان از معصومه ابتکار پرسید، شامگاه دیروز هنگامی که (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شما به دنبال این هستید جهانگردان زیادی به . رئیس حفاظت از محیط زیست هستید باید درباره محیط زیست صحبت کنیم

بیابان زایی، . اریدشما گنجینه های فرهنگی و طبیعی زیادی دارید اما مشکالت محیط زیستی زیادی نیز د. بیایند( ایران)اینجا

رئیس حفاظت از محیط زیست ایران  "شما چگونه این مشکالت را حل می کنید؟. توفان شن و رودخانه های در حال خشک شدن

یکی از سیاست های مهمی که دولت دکتر روحانی به صورت موفقیت آمیز آن را دنبال کرده است، تعیین اهداف محیط : نیز گفت

بهبود کیفیت بنزین که طی . ما مقابله با آلودگی هوا را در شهرهای مهم شروع کرده ایم. برای دولت است زیستی به عنوان اولویت

ما در حال . سال گذشته در شهرهای ما توزیع شده است منجر به کیفیت بهتر هوا در شهرهای بزرگ ما از جمله تهران شده است

این برای تهران و شهرهای بزرگ ما . این بسیار مهم است.دگی هوا داریمکار در این مسیر هستیم و طرح عمده ای برای کاهش آلو

 .ما در حال تالش در همه این مناطق هستیم اما این موضوع دشواری است. مثل اصفهان ،تبریز ،شیراز و اهواز مهم است

برخی از آن به تغییر . ستیمموضوع توفان شن نیز به این حقیقت برمی گردد که ما در حال مواجه شدن با خشکسالی فزاینده ه

این به معنای آن است که ما نیاز . ما در حال روبرو شدن با کاهش تدریجی بارش در ایران هستیم. شرایط اقلیمی بر می گردد

سیاست مصرف آب به سرعت در حال تجدید نظر . داریم شیوه های فعلی کشاورزی خود را تغییر دهیم و این در حال انجام است

نود و سه درصد از آب را مصرف می کنند، اما این سیاست ( کشاورزان)بیشتر مربوط به بخش کشاورزی است، زیرا آنها است و این

ما اکنون راهبرد بسیار دقیق برای حفاظت از . ما نیاز به انقالب در شیوه مصرف و مدیریت آب داریم. برای مناطق شهری نیز هست

درباره تاالب های مختلف در ایران از جمله تاالب انزلی داریم که رئیس جمهور کشورم ما به خصوص طرح هایی . تاالب ها داریم

من دیروز با اشرف غنی رئیس جمهور . هفته گذشته از آن دیدن کرد و همچنین تاالب حور العظیم در مرز عراق و هامون داریم

کارهای زیادی برای انجام دادن داریم، اما بسیار امیدوار  ما. افغانستان نشستی داشتم و درباره حفاظت از تاالب هامون گفتگو کردیم

 ./هستیم زیرا دولت و شخص رئیس جمهور جدی هستند

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/00027-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22247-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 پرهیز کشاورزان به استفاده از سموم ترکیبی 

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با بیان اینکه یکی از مشکالت بخش کشاورزی، عدم 

مت آن کم دسترسی کشاورزان به سموم استاندارد به دلیل باال بودن قی: دسترسی به سموم استاندارد است افزود

است، بنابراین آنها ترغیب می شوند که ترکیبی از سموم را استفاده کنند و ترکیب سموم، مشابه ترکیب دیگر آالینده 

 .ها است

، دکتر مجید حاجی فرجی در گفتگویی با پایگاه خبری و اطالع رسانی وزارت بهداشت (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ضمن بیان مطلب فوق به کشاورزان توصیه کرد از سموم به صورت ترکیبی استفاده نکنند، چرا که عالوه  درمان و آموزش پزشکی؛

بر اینکه به ماندگاری و پایداری این سموم آسیب می رسد، می تواند عاملی برای افزایش ماندگاری سموم بر روی محصوالت 

 .کشاورزی و آسیب رساندن به سالمت مردم باشد

ایمنی غذا یکی از ارکان امنیت غذایی و زیر : نام گذاری شده است، گفت "ایمنی غذا"ه شعار امسال هفته سالمت که وی با اشاره ب

مجموعه امنیت تغذیه است و وقتی سخن از دسترسی مردم به یک غذای سالم و پایدار با کفایت تغذیه ای به میان می آید، موضوع 

 .فیزیکی به یک غذای سالم و ایمن مطرح استامنیت غذایی به عنوان دسترسی اقتصادی و 

در بخش تولید، دانه یا بذر : حاجی فرجی با بیان این که به طور کلی امنیت غذایی از مزرعه شروع و به سفره ختم می شود، گفت

 .باید سالم باشد

مروزه ترجیح بر این است که از کودهای ا: وی با یادآوری این که کودهای شیمیایی نیز می تواند اثر منفی در غذا داشته باشد، افزود

 .ارگانیک به میزان مشخص استفاده شود

 سموم دفع آفات یکی از معضالت اصلی در بخش کشاورزی

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، استفاده از سموم دفع آفات در بخش کشاورزی را یکی از معضالت اصلی عنوان 

نگهداری از محصوالت استفاده می شود و اگر در تولید، میزان استفاده و طریقه مصرف آن استانداردها  این سموم برای: کرد و گفت

 .رعایت نشود، سالمت مردم به مخاطره می افتد

این در حالی است که در سطح جهان و : وی با تاکید بر این که باقی مانده سموم بر روی میوه ها می تواند خطر آفرین باشد، گفت

به مردم توصیه می شود که از میوه و سبزیجات در هرم غذایی استفاده کنند اما این توصیه، می تواند مانند یک شمشیر دو  ایران

لبه عمل کند و باعث می شود در توصیه کردن به مصرف آن به مردم مردد باشیم، چرا که نمی دانیم آیا استانداردهای الزم در سم 

 پاشی ها رعایت شده است؟

باید شرایط را : بیان اینکه دسترسی به سموم استاندارد کم و آموزش ها در این زمینه برای کشاورزان کافی نیست اظهار کردوی با 

برای آموزش مستمر کشاورزان در چگونگی مصرف سموم فراهم کنیم، همچنین ابزار کافی جهت سم پاشی در اختیار آنها قرار 

 .روی سطوح باغ ها، میوه ها و نواحی کشت استاندارد باشد دهیم برای این که باید میزان توزیع سم

 ایمنی و سالمت غذا، یکی از دغدغه های مردم و شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 

یکی از دغدغه های بهداشتی کشور سالم و ایمن بودن میوه : رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تصریح کرد

سال پیش در وزارت بهداشت با حضور  3رفی است که در این راستا شورای سالمت و امنیت غذایی از حدود ها و سبزیجات مص

مسئولین وزارت بهداشت و تمامی دست اندرکاران و سازمان های مرتبط با حوزه سالمت از جمله جهاد کشاورزی، سازمان دفع 
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ارو و مراجع دانشگاهی از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه و دیگر دستگاه آفات، سازمان دامپزشکی، سازمان استاندارد، سازمان غذا و د

 .ها و ارگان های مرتبط با بهداشت و سالمت جامعه تشکیل شده است

نمی توان گفت در : فرجی با تأکید بر این که دغدغه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی، ایمنی و سالمت غذا است، تصریح کرد

 .به طور کامل برطرف شده است حال حاضر این مشکالت

رفع این مشکالت به همت همگانی بین ارگان های مسوول نیاز دارد که عالوه بر تسهیل دسترسی به این سموم و کودهای 

 .استاندارد با قیمت مناسب، آموزش کافی و تجهیزات الزم نیز در اختیار کشاورزان قرار دهند

ینه بر است و در این زمینه با تخصیص وام های مناسب و با کمک دولت می توان مشکالت البته این اقدام زمان بر و هز: وی افزود

 .را برطرف کرد

 افزایش نظارت ها بر تولید مرغ و تخم مرغ در سال های اخیر

در حوزه دامپزشکی نیز در زمینه تولید مرغ و تخم مرغ و در خصوص آنتی بیوتیک ها و هورمون هایی که در مرغ : وی افزود

 .استفاده می شود نظارت های بیشتری در حال انجام است

نظارت ها بر تولید مرغ و تخم مرغ طی سالیان اخیر توسط سازمان دامپزشکی افزایش یافته و خوشبختانه : حاجی فرجی یادآور شد

 .استفاده از هورمون ها در پرورش مرغ وجود ندارد

مرغ مربوط به مصرف آنتی بیوتیک هاست که از آن برای حفظ سالمتی مرغ بیشتر نگرانی ها در تولید : حاجی فرجی ادامه داد

استفاده می شود و استانداردهای ویژه ای دارد و با توجه به این که کارگاه ها و مراکز سنتی تولید مرغ و محصوالت دامی انتظار 

 .داریم نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد

: انند استاندارد و غذا و دارو متولی کنترل کیفیت غذاهای صنعتی و فرآوری شده هستند، افزودوی با بیان این که سازمان هایی م

و کنترل کیفیت در کارخانه و آزمایش های مرحله ای و تصادفی از ( R&D)کنترل های زیادی مانند بخش توسعه و تحقیقات 

ترل کیفیت در غذاهایی که از بخش صنعت خارج می شود، سوی سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد برای اطمینان از کن

 .صورت می گیرد

 صنایع غذایی زیر ذره بین

زمانی که اطمینان و کنترل بر : رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد

 .ی تولید محصوالت غذایی سالم تر بیشتر می شودروی صنایع غذایی زیاد شود، دغدغه صاحبان صنایع غذایی نیز برا

اگر آالینده ها، مواد افزودنی و مواد اضافی در محصوالت از میزان استاندارد بیشتر شود، می تواند در کوتاه : وی خاطرنشان کرد

 .مدت مسمومیت و در بلند مدت در بدن حالت سمیت پیدا کند

در صنعت، کنترل و اندازه گیری، همواره راحت تر از بحث : دات صنعتی بیان داشتحاجی فرجی با تأکید بر کفایت تغذیه در تولی

 .کفایت تغذیه ای است

در حال حاضر گاهی توجه به مواد غذایی بی ارزش مانند اسنک ها، برخی تنقالت، بیسکوییت و چیپس در کودکان : وی یادآور شد

 .وان عادت درآمده است که این موضوع خطرناک استو نوجوان جزء سبک الگوی مصرف مردم قرار گرفته و به عن

ممکن است یک ماده غذایی واقعا ایمن و سالم باشد و در همان لحظه مشکلی در فرد ایجاد نکند اما : حاجی فرجی خاطر نشان کرد

ی های کبدی و قلبی در طول زمان و بخاطر نوع مصرف، باعث بروز بیماری های غیر واگیر مانند چاقی، افزایش وزن، دیابت، بیمار

 .عروقی که وابسته به نوع مصرف و الگوی مصرف غذایی هستند در سطح جامعه می شود

 کنترل اسید های چرب ترانس و اشباع مورد توجه ویژه وزارت بهداشت است
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اسیدهای چرب  وی با اشاره به اینکه توجه ویژه ای از سوی سازمان های نظارتی و وزارت بهداشت در حوزه مصرف روغن و میزان

در همین زمینه تغییر الگوی مصرف مردم از روغن جامد به نیمه جامد و سپس تا پایان سال : ترانس و اشباع وجود دارد اضافه کرد

 .جاری، قطع روغن جامد خانوار و تولید و مصرف روغن مایع مورد تأکید است

غن های سرخ کردنی از دیگر مواردی است که مصرف آن باید رو: رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور ادامه داد

کاهش پیدا کند و در این خصوص اگر در خانواده ها، روش طبخ اصالح شود دیگر نیازی به مصرف روغن های سرخ کردنی نداریم 

ی تواند در بروز اما علیرغم وجود اسیهای چرب ترانس پایین در این نوع روغن، میزان اسیدهای چرب اشباع آن باالست که م

 .بیماری های قلبی و سایر بیماری های غیر واگیر خطرساز باشد

 02طبق هدفی که شورای سالمت و امنیت غذایی پیش گرفته است امیدواریم تا پایان سال : حاجی فرجی در پایان یادآور شد

 0و اسیدهای چرب ترانس را به کمتر از درصد  02میزان اسیدهای چرب اشباع مصرفی در تولیدات صنایع غذایی را به کمتر از 

 ./درصد برسانیم

http://www.iana.ir/food/item/00000-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22292-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  6یک شنبه 

 میلیون ایرانی اضافه وزن و چاقی دارند ۰۱/ رصدخانه سالمت ایرانیان راه اندازی می شود: وزیر بهداشت
خانه بهداشت را بازسازی و نوسازی کرده و در آینده نیز تعداد خانه های بهداشت را به  1222در حال حاضر : وزیر بهداشت گفت 

انی وزارت بهداشت؛ سید حسن هاشمی در مراسم افتتاحیه به گزارش پایگاه خبری و اطالع رس.خانه افزایش خواهیم داد 0222

تامین مراقبت های اولیه سالمت در مناطق حاشیه شهر مشهد که در سومین روز از هفته سالمت در مرکز سالمت جامعه مهرگان 

نیست که حوزه  یکی از ماموریت های انسانی، رسیدگی به قشر محروم در جامعه است و بر کسی پوشیده: مشهد برگزار شد، گفت

عقل سلیم : وی گفت.بهداشت از نظر دینی و همچنین بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری یکی از حوزه های مهم در جامعه است

ضرورت حرکت ملی برای ارتقاء حوزه بهداشتوزیر بهداشت با .حکم می کند که پیشگیری کنیم تا گرفتار مشکالت زیادی نشویم

ضرورت دارد که یک همت جمعی و حرکت : و اجتماعی سالهاست که مغفول مانده است، تصریح کرد بیان این که بهداشت فردی

با توجه به : وی افزود.ملی در حوزه بهداشت صورت گیرد و در غیر این صورت بعید است که آینده سالمت کشور تضمین شود

جمعیت کشور در آینده ضروری است که از همین االن  اعتبارات و امکانات موجود و باال بودن هزینه های درمان و نیز مسن شدن

وزیر بهداشت .در زمینه بهداشت سرمایه گذاری کنیم و از دولت نیز به خاطر اولویت قرار دادن موضوع سالمت تشکر می کنیم

و ما نیز چندین بار در طول سال گذشته بارها وزارت بهداشت و برنامه های آن را به درمان محور بودن متهم کرده اند : تاکید کرد

اعالم کردیم که توانسته ایم مشکالت بخش سالمت کشور را در زمینه های بحران دارویی که مانند یک بحران اجتماعی بود را 

 3درصد و در مناطق روستایی به  0کاهش دهیم و همچنین پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم را در مناطق شهری به 

بخشی از نابسامانی ها در بیمارستان های کشور را سامان داده و لوازم و تجهیزات مناسب را جهت ارائه درصد برسانیم همچنین 

در حوزه بهداشت باید : ایجاد یک مدل کارآمد و کم هزینه در حوزه بهداشتهاشمی بیان کرد.خدمات در دسترس مردم قرار داده ایم

وزیر .اع کردن این موضوع برای همکاران و سیاستگذاران کاری دشوار استبه یک مدل کامل و کم هزینه و کارآمد برسیم که اقن

خانه بهداشت را بازسازی و نوسازی کرده و در آینده نیز تعداد خانه های بهداشت  1222در حال حاضر : بهداشت خاطر نشان کرد

در حوزه دارو، واکسن و مکمل ها دیگر کمبودی  تعداد بهورزان را افزایش داده ایم و: وی افزود.خانه افزایش خواهیم داد 0222را به 

برای اولین بار در همه شهرهای : پزشک در مناطق محروموزیر بهداشت گفت 2222توزیع .در مراکز بهداشتی درمانی وجود ندارد

شت با وزیر بهدا.پزشک متخصص را در مناطق محروم توزیع کرده ایم 2222هزار نفر پزشک حضور دارد و همچنین  02کمتر از 

برنامه بهداشت برای حاشیه نشینان شهر و به ویژه حاشیه شهر : بیان این که شهر مشهد متعلق به همه ایرانیان است، تصریح کرد

امسال : میلیون نفر از حاشیه نشینان از خدمات بهداشتیهاشمی یادآور شد 12.2بهره مندی .مشهد امسال با جدیت دنبال می شود

میلیون  2.2تا  2حاشیه نشین کشور تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار می گیرند و در سال جاری نیز  میلیون نفر از جمعیت 12

هزار نفر یک مرکز  22تا  22هزار نفر یک پایگاه بهداشتی و به ازای هر  10به ازای هر : وی گفت.نفر به این طرح اضافه می شوند

میلیون نفر هستند این  2.2تا  2هزار نفر که رقمی بین  22تا  02همچنین در شهر های با جمعیت . بهداشت ایجاد خواهد شد

ایجاد رصدخانه سالمت ایرانیان تا پایان سال جاریوزیر بهداشت در ادامه از ایجاد رصدخانه سالمت ایرانیان تا .طرح ارایه خواهد شد

های صورت گرفته و با استفاده از فناوری  در این رصدخانه طبق برنامه ریزی: پایان سال جاری در وزارت بهداشت خبر داد و گفت

های جدید، سطح بهداشت کشور را رصد می کنیم و برای پیشگیری از تبعات سنگین بیماری ها برای آن برنامه ریزی می 

می به یاری خداوند تا پایان شهریور ماه سال جاری تمامی ایرانیان حاشیه شهرها از خدمات بهداشتی بهره مند : هاشمی گفت.کنیم

این پدیده به دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها : وزیر بهداشت با بیان این که نباید در کشور حاشیه شهر داشته باشیم، گفت.شوند
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و بعضی از سوء تدبیرها در سالهای گذشته به وجود آمده است و انصاف حکم می کند که این افراد هم بتوانند از خدمات بهداشتی 

شهر مشهد و حاشیه این شهر نیز تحت پوشش این طرح قرار خواهد گرفت و سیمای این شهر متحول  :وی گفت.استفاده کنند

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت همکاری های بین بخشی و همچنین ضرورت داشتن پیوست .خواهد شد

دستگاه هاست و رفتار و تصمیم گیری های قوه  حوزه سالمت مربوط به همه: سالمت در پروژه های بزرگ ملی اشاره کرد و گفت

ضرورت پیوست سالمت در پروژه های بزرگ ملیوی .های مقننه و قضائیه می تواند باعث تقویت یا ضعف پیوست سالمت شود

ربوط به اگر در پروژه های م: وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را در این زمینه بسیار مهم عنوان کرد و گفت

وزیر بهداشت .این وزارتخانه ها پیوست سالمت وجود نداشته باشد، طرح های اجرا شده به جای اثربخشی ضرر خواهند داشت

ضرورت دارد در میزان و نوع سموم : همچنین نقش وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه غذا بسیار مهم توصیف کرد و گفت

میلیون نفر در کشور اضافه وزن و چاقی دارندهاشمی در بخش  02.ت گیردمحصوالت کشاورزی نظارت و دقت بیشتری صور

دیگری از سخنان خود با بیان این که بسیاری از مشکالت و بیماری های دوره میانسالی و کهنسالی به خاطر سوء رفتارها و تغذیه 

به اضافه وزن و چاقی است که چاقی احتمال میلیون نفر از هموطنان  02نامناسب در دوره جوانی است و موید این مطلب ابتال به 

درصد از  22متاسفانه : برابری نمک در کشور اشاره کرد و گفت 0وزیر بهداشت همچنین به مصرف .دیابت را افزایش می دهد

مت می توان وی با بیان این که با عزم ملی و توجه ویژه به اهمیت سال.مبتالیان به بیماری فشار خون از بیماری خود اطالعی ندارند

چرا که در آن افراد سالم تر خواهند بود و افراد سالم می توانند منشأ توسعه باشند و در جامعه با : به آینده ایران امیدوار بود، گفت

تخت بیمارستانی داردهاشمی در بخش  3222شهر مشهد نیاز به .وجود افراد بیمار و معلول انتظار پیشرفت و ترقی وجود ندارد

بیمارستانهای ( ع)سال گذشته نتوانسته ایم در شهر مقدس مشهد با توجه به زائران امام رضا  2در : سخنان خود گفتدیگری از 

شهر مشهد با وجود : وزیر بهداشت ضمن انتقاد از برخی کج سلیقگی ها در تصمیم سازی های کالن گفت.استاندارد را اضافه کنیم

در کل کشور دارد و باید برای ارتقاء این سرانه تعدادبیمارستان ها و تخت های آن  زائران بسیار زیاد کمتریم سرانه سالمت را

 تخت بیمارستانی دارد 3222شهر مشهد حداقل نیاز به . افزایش پیدا کند

 http://www.foodpress.ir/Post 
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بازدیدهامصاحبه، سخنرانی،   

  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  1سه شنبه 

 <هایی که نباید مصرف شوند صنایع غذایی بستنی
های  هزار بستنی غیراستاندارد طی سال گذشته، نسبت به خرید و مصرف بستنی 30مدیر کل استاندارد تهران ضمن اعالم توقیف  

خارج و مجددا به این دما بازگردانده  -18کوتاه مدت، از دمای چنانچه بستنی هرچند : بدون نشان استاندارد هشدار داد و گفت

ها که  این بستنی: مسلم بیات گفت.شود گونه و در نتیجه غیرقابل مصرف می شود، متحمل شوک حرارتی شده و کشدار و آدامسی

توقیف شده  1303دارد در سال غیراستاندارد بودند از مراکز تولید و عرضه در استان تهران و توسط بازرسان و کارشناسان استان

شود، از  ها تشکیل می دهنده ها و طعم مرغ، ژالتین، شکر، مغز خشکبار، میوه از آنجاکه بستنی از خامه، شیر، تخم: وی گفت.است

حساسیت زیادی برخوردار است و در صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی، احتمال بروز هر نوع آلودگی و به تبع آن ایجاد 

به همین منظور در خرید این خوراکی باید به تاریخ تولید و انقضاء و نشان استاندارد . یابد کننده افزایش می در مصرف مسمومیت

بندی شده باید مورد توجه داشت،  های بسته طبق اعالم اداره استاندارد تهران، از دیگر نکاتی که در مصرف بستنی.توجه کرد

شده قابل مصرف نیست، چون  بستنی نرم)درجه سانتیگراد و نرم نبودن بستنی  -18ای ه نگهداری بستنی در فریزر و سردخانه

خارج شود و مجددا به این دما  -18چنانچه بستنی هرچند کوتاه مدت، از دمای .است( شود ها در آن به شدت زیاد می میکروب

های باز و  در مورد بستنی.شود یرقابل مصرف میبازگردانده شود، متحمل شوک حرارتی شده و کشدار و آدامسی گونه و در نتیجه غ

شود نیز نکاتی از این قبیل را باید مورد توجه داشت؛ بستنی سنتی باید از شیر پاستوریزه تهیه  ای نیز که خوردن آن توصیه نمی فله

استفاده کرد زیرا ریختن  بستنی را باید در قیف یا لیوان کاغذی. های برداشتن بستنی مرتبا باید تعویض شود ظروف و قاشق. شود

 شود کردن آن با هم عامل سرایت بیماری می  های بلور و مخلوط بستنی در ظرف

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 مصاحبه ،سخنرانی، بازدیدها
 - 31/52/51فارس

 کاربری اراضی کشاورزی در کشوروجود یکصد هزار پرونده تغییر 

 999: هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور خبر داد و گفت 8وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل ساالنه 

 .هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی داریم

المال استان کرمان، اظهار  از کرمان، محمود حجتی صبح امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت خبرگزاری فارسبه گزارش 

نشینی با همت، پیگیری  خواری و ساماندهی حاشیه العاده سخت و سنگینی در استان کرمان در زمینه مبارزه با زمین کار فوق: داشت

 .ه استها صورت گرفت و جدیت استاندار کرمان و همکاری موثر دستگاه

های نظام بوده که تجاوز غیرقابل قبولی در این  المال و تغییر کاربری اراضی کشاورزی جزو دغدغه حفظ حقوق بیت: وی بیان داشت

 .زمینه گسترش پیدا کرده است

اند و باید  هاند که مورد ضرر و زیان شد نشینی افرادی ناخودآگاه در بستری افتاده در بحث حاشیه: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .باشیم حل داشته  ای اندیشیده شود و با توجه به فرآیندهایی که وجود دارد باید راه برای آنها چاره

مسائل را باید با زمان و مکان تطبیق دهیم و بدانیم چگونه باید برخورد کنیم و پاسخ قابل قبول برای متقاضی : حجتی اضافه کرد

شود که خاکی را که تجدیدپذیر نیست، یک فرد به علت  باشیم، اما این امر دلیل نمیمنطقی در بخش تغییر کاربری داشته 

سوداگری برای همیشه از انتفاع کشاورز و تولید غذای مردم خارج کند بلکه باید دقت و مراقبت کنیم، زیرا خاک یک ودیعه و امانت 

 .در اختیار ما است

ل تجدیدشونده را تغییر کاربری دهد، ارزش افزوده زیادی دارد و این سوداگری اینکه یک فرد زمین زراعی غیرقاب: وی تصریح کرد

ای است باید تغییر کاربری برای انتفاع ملی یا خزانه ملی قرار گیرد، نه اینکه با تغییر کاربری ثروت یک  است یعنی اگر ارزش افزوده

 .ا این گونه نیستفرد چند صد برابر شود و تمام آن در جیب وی برود و در هیچ جای دنی

المال صورت گیرد و  برخورد جدی با سوداگران و متجاوزان باید از سوی شورای حفظ حقوق بیت: وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد

هایی دارد  العاده بزرگی بوده است، اما در دل خودش غم خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کرمان کار فوق برخورد با زمین

 .بخش است شود امری لذت نشیند و تخریب ساختمان باعث تأثر است، اما آنجا که دست متجاوز قطع می انسان میکه در دل 

دهد به نوعی که شهری در  خواری روی می نشینی و زمین شود، این اتفاقات در بحث حاشیه های ما باعث می رویه: حجتی تأکید کرد

 .برابر محدوده خدماتی است 172اما حریم شهر ایران داریم که طرح جامع برای آن تصویب شده، 

هزار هکتار در طرح هادی قرار گرفته است در حالی که با تراکم  022هزار هکتار از اراضی شالی از مجموع  022: وی تصریح کرد

 .خوانی ندارد جمعیت هم

اربری اراضی کشاورزی کاهش پیدا کرده تغییر ک: میلیون هکتار زمین داریم، گفت 10وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کرمان 

 .نشین بپیچیم ای برای افراد ضعیف در بخش حاشیه است و باید نسخه

هزار پرونده تغییر کاربری  122: هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور خبر داد و افزود 8حجتی از تشکیل ساالنه 

 .اراضی کشاورزی داریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022222130 
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 نهاده 

 - 31/52/50فارس

 معرفی رقم هیبرید ذرت زودرس دهقان و فجر

اصالح و تهیه دو قرارداد پیمان مشارکت تولید و تکثیر بذر ارقام هیبرید ذرت دهقان و فجر در موسسه تحقیقات 

 .نهال و بذر امضا شد

، امروز در محل سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و در راستای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های فجر و دهقان به یک شرکت  نام نوع بذر هیبرید ذرت با 0ساله تولید  12قرارداد واگذاری   سازی تحقیقات کشاورزی،  تجاری

 .کشاورزی خصوصی واگذار شد

در این مراسم گودرز نجفیان رئیس موسسه اصالح و تهیه نهال بذر با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به تقویت بخش خصوصی، 

الح نهال و بذر این سازمان تحقیقات پشتیبان سیاست موسسه اص: سپاری وظایف تاکید دارد، گفت سازی دولت و برون چابک

 .قرارداد به امضاء رسانده است 2بذر جدید را معرفی کرده و  13موسسه سال گذشته 

میلیون تن براورد شده در حالی که با توجه به شرایط کشور فقط یک سوم در داخل  0ای حدود  نیاز کشور به ذرت دانه: وی افزود

 .شود کشور تولید می

های  کشت ارقام زودرس ذرت یکی از سیاست  با توجه به مصارف توسعه: و بذر بیان داشت رئیس موسسه اصالح و تهیه نهان

 .معاونت زراعت تولید این ارقام است

فائو با  222از گروه رسیدگی : پرداخت و گفت( 222کرج )ذرت دهقان  -نجفیان در ادامه به معرفی رقم هیبرید ذرت متوسط 

 .های است کیلوگرم در هکتار در شرایط آزمایشات ایستگاه 822تن و  12میانگین عمکرد دانه حدود 

های مناسب کشت   روز است و استان 102تا  112با طول دوره رسیدگی فیزیولوژیکی حدود ( 222کرج )این رقم ذرت : وی افزود

های تاخیری در  کشت این هیبرید شامل مناطق بسیار سرد کشور در کشت اول و همچنین کشت دوم بعد از برداشت گندم و کلزا و

های اصفهان، خراسان، کرمانشاه و مناطق مشابه  ، استان(شیراز و مرودشت)مناطق معتدل و معتدل سرد کشور مثل استان فارس 

 .است

برداشت با رطوبت   مهمترین ویژگی این هیبرید زودرسی آن نسبت به ارقام هیبرید رایج در کشور،: نجفیان اظهار داشت

 .جویی در مصرف آب است های پاییزه، عملکرد مناسب و به ویژه صرفه از تاخیر در کشتهجلوگیری  مناسب،

این رقم از : را معرفی کرد و گفت( 002کرج )رئیس موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر همچنین رقم هیدرید ذرت زود رس فجر 

 .جرا شده استتن در هکتار در شرایط آزمایشات ایستگاهی ا 12فائو حدود  022گروه رسیدگی 

های مناسب کشت این هیدرید به عنوان  روز است و استان 112تا  122طول دوره رسیدگی هیدرولوژیکی آن حدود : وی افزود

های اصفهان،  ، استان(شیراز و مرو دشت)کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و معدل سرد کشور مثل استان فارس 

 .شابه استخراسان، کرمانشاه و مناطق م

  رس تر بودن آن نسبت به ارقام رایج در کشور، برداشت با رطوبت مناسب، زود مهمترین ویژگی این هیدرید،: نجفیان اظهار داشت

 .جویی در مصرف آب است عملکرد مناسب ، برداشت با رطوبت مناسب و به ویژه صرفه  های پاییزه، جلوگیری از تاخیر در کشت

شود، مشخصاً  بسیاری از بذوری که وارد می: تبی مزروعی رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفتدر ادامه این مراسم مج

 .مطابقت الزم را با شرایط محیطی ندارند

کرد، به وظیفه  بنابراین تالش ما این است که مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که مدتی فقط در بخش خدمات کار می: وی افزود

 .اصلی خودش برساند

http://www.farsnews.com/
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امیدواریم واگذاری تولید ارقام جدید بذر به شرکت خصوصی آغاز خوبی برای : جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کردرئیس 

 .تولید بذور مناسب اقلیم کشور باشد

درصد از مزارع این  02دهد و حدود  درصد از کل مزارع این استان را تشکیل می 32مزارع مکانیزه استان خراسان در حد : وی افزود

 .تواند مدیریت بهتری در آن واقع شود مالکان است که می  ستان در اختیار خردها

 .با همان میزان تولید بذر نیاز به توجه دارد، تکنولوژی و برخورداری از مکانیزاسیون نیز باید مورد توجه قرار گیرد: وی افزود

بذر به عنوان : ت زراعت جهاد کشاورزی اظهار داشتدر ادامه این مراسم خاکسار مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاون

 .مهمترین نهاده تولید در تولید محصوالت کشاورزی نقش ویژه و حیاتی دارد

های مختلف ضروری است و باید تغییر رویجگردی در زمینه  تولید بذر ذرت در کشور با توجه به بحران آب در استان: وی افزود

 .تولید ارقام زودرس داشته باشیم

 .و اصل اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخل هستیم 22در تولید بذور مناسب نیازمند اجرای اصل : وی افزود

واگذاری تولید محصوالت به بخش خصوصی : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت جهاد کشاورزی اظهار داشت

رداریم، بنابراین امیدواریم، روزی بخش خصوصی آن چنان توانمند شود که تری ب های مناسب کند، تا در تولید گام به ما کمک می

 .خودشان تولید کننده ارقام زود رس باشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022022221200 
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 نهاده 
 آیانا- 1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 برخورد تعزیراتی با واردکنندگان کودهای بدون شماره ثبت 
 .ها همراه با شماره ثبت مؤسسه باشند شده فارسی روی بسته تمامی کودهای وارداتی باید دارای برچسب چاب

، عدم تأمین میزان مناسب (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار  قائم

کیفیت با قیمت پایین توسط افراد  ها را دلیل ورود کودهای بی کود توسط بخش دولتی، کاهش کیفیت کودها و افزایش قیمت

اک و وجودآمده که باعث کاهش کیفیت محصوالت و ورود عناصر سنگین به خ تمامی مشکالت به: سودجو دانست و گفت

 .محصوالت شده به دلیل نبود متولی مشخص برای کود بوده است

کنندگان کود هستند و  های زراعت و باغبانی، خود مصرف معاونت: سعید سعادت با اشاره به عدم موفقیت دولت در تأمین کود افزود

 .توانند متولی کود باشند تنهایی نمی به

فی کود و همچنین شورای راهبردی کود با حضور معاونت زراعت، معاونت باغبانی، وی با اشاره به احداث دفتر تغذیه و کنترل کی

های صنفی کودهای شیمیایی،  ها، انجمن مؤسسه تحقیقات خاک و آب، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تشکل

بخش خصوصی و دولتی برای افزایش قابلیت تلفیقی از : آلی و زیستی، واردکنندگان سم و کود و اساتید دانشگاهی خاطرنشان کرد

 .نامه ثبت و کنترل کیفی کود تدوین شود اجرایی در کنار هم قرار گرفتند و نخستین مصوبات این شورا در آیین

بر اساس این : ، توسط وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد، ادامه داد1303ماه  آبان 01نامه در تاریخ  سعادت با اعالم اینکه این آیین

 .نامه، مؤسسه تحقیقات خاک و آب متولی کود شد یینآ

 .نامه، کلیه مواد کودی باید قبل از عرضه و فروش در مؤسسه تحقیقات خاک و آب ثبت شوند بر اساس این آیین: وی تصریح کرد

و واردکنندگان ملزم مردادماه سال جاری کلیه تولیدکنندگان داخلی  01تا : مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور یادآور شد قائم

نباید هیچ کودی بدون شماره ثبت  1302ماه  آبان 01خواهند وارد بازار کنند، به ثبت برسانند و از تاریخ  هستند تا موادی را که می

 .در بازار وجود داشته باشد

ها ابالغ  شاورزی استانهای جهاد ک به همین جهت سازمان تعزیرات حکومتی این موضوع را به تمامی سازمان: سعادت تأکید کرد

 .کرده است

ریزی، نظارت و  گذاری، برنامه وظیفه این کمیته سیاست: وی از تشکیل کمیته نظارت بر توزیع مواد کودی خبر داد و اظهار داشت

 .هدایت شکایات مربوط به مواد کودی است

برداری از انواع کودهای بازار  ازرسی و نمونهدر کنار این کمیته، گروه نظارت بر کنترل مواد کودی جهت ب: سعادت همچنین گفت

 .شود نیز تشکیل می

شده به مؤسسه تحقیقات خاک و آب ارسال خواهند شد و در اینجا مورد بررسی قرار  آوری های جمع تمامی نمونه: وی در ادامه افزود

ها را  در صورت نیاز تعداد آزمایشگاه خواهند گرفت، چون تنها آزمایشگاه به رسمیت شناخته شده در کشور در این مؤسسه است و

 .در سطح کشور افزایش خواهیم داد

تمامی کودهای وارداتی باید  1302ماه  آبان 01از تاریخ : مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در پایان خاطرنشان کرد قائم

 ./ها و همراه با شماره ثبت مؤسسه باشند شده فارسی روی بسته دارای برچسب چاپ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00000-1.html 
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 نهاده

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 شود  ها جبران می ماندگی در تغذیه باغ عقب

 . محصوالت زراعی مدنظر بوده است ها در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه نبوده و بیشتر تاکنون تغذیه باغ

ها و کنترل کیفی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  رئیس گروه تغذیه باغ

مدندظر بوده  ها در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه نبوده و بیشتر محصوالت زراعی با اشاره به اینکه تاکنون تغذیه باغ( ایانا)ایران 

ها عقب هستیم و  اند، اما در تغذیه باغ هایی را انجام داده و نتایج خوبی را گرفته هرچند محققان در این باره فعالیت: است، گفت

 .مند کنیم آمده بهره دست ها را از اطالعات به نتوانستیم همه باغ

صورت مدون درآید تا تمامی کشاورزان از آن  آمده به دست ش بهدر معاونت باغبانی تصمیم بر این شد که دان: احمد اصغرزاده افزود

 .مند شوند بهره

 .تواند میزان محصول تولیدشده را تا دو برابر افزایش دهد ترین روشی است که با سرعت باال می تغذیه، ارزان: وی خاطرنشان کرد

درصد محصوالت،  22سازی تغذیه گیاهی و افزایش  با متعادل: های ضررده در کشور ادامه داد اصغرزاده با اشاره به افزایش تعداد باغ

ها و مدیریت بهتر و در نتیجه افزایش کیفیت محصوالت  ها را به سوددهی رساند که این سودآوری باعث توسعه باغ توان باغ می

 .شود می

برای رفع نواقص نتایج : ، تصریح کردتوان به سرعت کیفیت را افزایش داد وی با عنوان اینکه خوشبختانه در محصوالت باغبانی می

شود و تیمارها در شرایط  صورت پایلوت اجرا می هایی که تمامی محققان روی آن اتفاق نظر دارند، به آمده، دستورالعمل دست به

 .یابند های بعد بهبود می ها برای سال های مشخص اعمال شده و دستورالعمل شده روی تعدادی از سایت کنترل

ها با  کشاورزان با مراجعه به این سایت: ها و کنترل کیفی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد تغذیه باغرئیس گروه 

 .کنند و چندین برابر سوددهی خواهند داشت یک هزینه کم الگوبرداری می

این پروتکلی است : شود، تأکید کرد ارائه میای به کشاورزان  های ارتقاءیافته های آینده دستورالعمل اصغرزاده با اعالم اینکه در سال

 .مندیم شود و ما نیز از آن بهره که در همه دنیا اعمال می

ها را در بیشتر محصوالت تا آخر سال و در برخی تا پایان سال  نتایج فعالیت: وی از شروع کار تا دو ماه آینده خبر داد و اظهار داشت

 .تغییرات چشمگیری در آمارهای تولیدی باغبانی خواهیم داشت مدت بعد مشاهده خواهیم کرد و در طوالنی

اند و با نهایی شدن  عضو هیئت علمی تشکیل شده 12ها هرکدام با پنج تا  ها و کمیته تمامی کارگروه: اصغرزاده همچنین گفت

 .شوند ها استفاده می ها در باغ دستورالعمل

باغبانی کشور : غبانی استان درباره دیر اقدام شدن برای شروع اجرای طرح افزودوی در پایان با اشاره به اعتراضات برخی مدیران با

 ./سال گذشته را بدون برنامه پیش رفته است و دو ماه تأخیر منجر به اتفاق خاصی نخواهد شد 22در این زمینه 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00001-1.html 

 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22261-1.html


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

216 
 

 نهاده

 آیانا- 1931اردیبهشت  50, شنبه

 پرهیز کشاورزان به استفاده از سموم ترکیبی 

رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با بیان اینکه یکی از مشکالت بخش کشاورزی، عدم 

به سموم استاندارد به دلیل باال بودن قیمت آن کم  دسترسی کشاورزان: دسترسی به سموم استاندارد است افزود

است، بنابراین آنها ترغیب می شوند که ترکیبی از سموم را استفاده کنند و ترکیب سموم، مشابه ترکیب دیگر آالینده 

 .ها است

رسانی وزارت بهداشت ، دکتر مجید حاجی فرجی در گفتگویی با پایگاه خبری و اطالع (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درمان و آموزش پزشکی؛ ضمن بیان مطلب فوق به کشاورزان توصیه کرد از سموم به صورت ترکیبی استفاده نکنند، چرا که عالوه 

بر اینکه به ماندگاری و پایداری این سموم آسیب می رسد، می تواند عاملی برای افزایش ماندگاری سموم بر روی محصوالت 

 .ساندن به سالمت مردم باشدکشاورزی و آسیب ر

ایمنی غذا یکی از ارکان امنیت غذایی و زیر : نام گذاری شده است، گفت "ایمنی غذا"وی با اشاره به شعار امسال هفته سالمت که 

 مجموعه امنیت تغذیه است و وقتی سخن از دسترسی مردم به یک غذای سالم و پایدار با کفایت تغذیه ای به میان می آید، موضوع

 .امنیت غذایی به عنوان دسترسی اقتصادی و فیزیکی به یک غذای سالم و ایمن مطرح است

در بخش تولید، دانه یا بذر : حاجی فرجی با بیان این که به طور کلی امنیت غذایی از مزرعه شروع و به سفره ختم می شود، گفت

 .باید سالم باشد

امروزه ترجیح بر این است که از کودهای : ند اثر منفی در غذا داشته باشد، افزودوی با یادآوری این که کودهای شیمیایی نیز می توا

 .ارگانیک به میزان مشخص استفاده شود

 سموم دفع آفات یکی از معضالت اصلی در بخش کشاورزی

الت اصلی عنوان رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی، استفاده از سموم دفع آفات در بخش کشاورزی را یکی از معض

این سموم برای نگهداری از محصوالت استفاده می شود و اگر در تولید، میزان استفاده و طریقه مصرف آن استانداردها : کرد و گفت

 .رعایت نشود، سالمت مردم به مخاطره می افتد

این در حالی است که در سطح جهان و  :وی با تاکید بر این که باقی مانده سموم بر روی میوه ها می تواند خطر آفرین باشد، گفت

ایران به مردم توصیه می شود که از میوه و سبزیجات در هرم غذایی استفاده کنند اما این توصیه، می تواند مانند یک شمشیر دو 

زم در سم لبه عمل کند و باعث می شود در توصیه کردن به مصرف آن به مردم مردد باشیم، چرا که نمی دانیم آیا استانداردهای ال

 پاشی ها رعایت شده است؟

باید شرایط را : وی با بیان اینکه دسترسی به سموم استاندارد کم و آموزش ها در این زمینه برای کشاورزان کافی نیست اظهار کرد

ار برای آموزش مستمر کشاورزان در چگونگی مصرف سموم فراهم کنیم، همچنین ابزار کافی جهت سم پاشی در اختیار آنها قر

 .دهیم برای این که باید میزان توزیع سم روی سطوح باغ ها، میوه ها و نواحی کشت استاندارد باشد

 ایمنی و سالمت غذا، یکی از دغدغه های مردم و شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 

ر سالم و ایمن بودن میوه یکی از دغدغه های بهداشتی کشو: رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور تصریح کرد

سال پیش در وزارت بهداشت با حضور  3ها و سبزیجات مصرفی است که در این راستا شورای سالمت و امنیت غذایی از حدود 

مسئولین وزارت بهداشت و تمامی دست اندرکاران و سازمان های مرتبط با حوزه سالمت از جمله جهاد کشاورزی، سازمان دفع 
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پزشکی، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و مراجع دانشگاهی از جمله انستیتو تحقیقات تغذیه و دیگر دستگاه آفات، سازمان دام

 .ها و ارگان های مرتبط با بهداشت و سالمت جامعه تشکیل شده است

نمی توان گفت در : کردفرجی با تأکید بر این که دغدغه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی، ایمنی و سالمت غذا است، تصریح 

 .حال حاضر این مشکالت به طور کامل برطرف شده است

رفع این مشکالت به همت همگانی بین ارگان های مسوول نیاز دارد که عالوه بر تسهیل دسترسی به این سموم و کودهای 

 .استاندارد با قیمت مناسب، آموزش کافی و تجهیزات الزم نیز در اختیار کشاورزان قرار دهند

البته این اقدام زمان بر و هزینه بر است و در این زمینه با تخصیص وام های مناسب و با کمک دولت می توان مشکالت : وی افزود

 .را برطرف کرد

 افزایش نظارت ها بر تولید مرغ و تخم مرغ در سال های اخیر

آنتی بیوتیک ها و هورمون هایی که در مرغ  در حوزه دامپزشکی نیز در زمینه تولید مرغ و تخم مرغ و در خصوص: وی افزود

 .استفاده می شود نظارت های بیشتری در حال انجام است

نظارت ها بر تولید مرغ و تخم مرغ طی سالیان اخیر توسط سازمان دامپزشکی افزایش یافته و خوشبختانه : حاجی فرجی یادآور شد

 .استفاده از هورمون ها در پرورش مرغ وجود ندارد

بیشتر نگرانی ها در تولید مرغ مربوط به مصرف آنتی بیوتیک هاست که از آن برای حفظ سالمتی مرغ : رجی ادامه دادحاجی ف

استفاده می شود و استانداردهای ویژه ای دارد و با توجه به این که کارگاه ها و مراکز سنتی تولید مرغ و محصوالت دامی انتظار 

 .رت گیردداریم نظارت بیشتری در این زمینه صو

: وی با بیان این که سازمان هایی مانند استاندارد و غذا و دارو متولی کنترل کیفیت غذاهای صنعتی و فرآوری شده هستند، افزود

و کنترل کیفیت در کارخانه و آزمایش های مرحله ای و تصادفی از ( R&D)کنترل های زیادی مانند بخش توسعه و تحقیقات 

سازمان ملی استاندارد برای اطمینان از کنترل کیفیت در غذاهایی که از بخش صنعت خارج می شود،  سوی سازمان غذا و دارو و

 .صورت می گیرد

 صنایع غذایی زیر ذره بین

زمانی که اطمینان و کنترل بر : رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد

 .اد شود، دغدغه صاحبان صنایع غذایی نیز برای تولید محصوالت غذایی سالم تر بیشتر می شودروی صنایع غذایی زی

اگر آالینده ها، مواد افزودنی و مواد اضافی در محصوالت از میزان استاندارد بیشتر شود، می تواند در کوتاه : وی خاطرنشان کرد

 .مدت مسمومیت و در بلند مدت در بدن حالت سمیت پیدا کند

در صنعت، کنترل و اندازه گیری، همواره راحت تر از بحث : اجی فرجی با تأکید بر کفایت تغذیه در تولیدات صنعتی بیان داشتح

 .کفایت تغذیه ای است

در حال حاضر گاهی توجه به مواد غذایی بی ارزش مانند اسنک ها، برخی تنقالت، بیسکوییت و چیپس در کودکان : وی یادآور شد

 .ء سبک الگوی مصرف مردم قرار گرفته و به عنوان عادت درآمده است که این موضوع خطرناک استو نوجوان جز

ممکن است یک ماده غذایی واقعا ایمن و سالم باشد و در همان لحظه مشکلی در فرد ایجاد نکند اما : حاجی فرجی خاطر نشان کرد

گیر مانند چاقی، افزایش وزن، دیابت، بیماری های کبدی و قلبی در طول زمان و بخاطر نوع مصرف، باعث بروز بیماری های غیر وا

 .عروقی که وابسته به نوع مصرف و الگوی مصرف غذایی هستند در سطح جامعه می شود

 کنترل اسید های چرب ترانس و اشباع مورد توجه ویژه وزارت بهداشت است
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و وزارت بهداشت در حوزه مصرف روغن و میزان اسیدهای چرب وی با اشاره به اینکه توجه ویژه ای از سوی سازمان های نظارتی 

در همین زمینه تغییر الگوی مصرف مردم از روغن جامد به نیمه جامد و سپس تا پایان سال : ترانس و اشباع وجود دارد اضافه کرد

 .جاری، قطع روغن جامد خانوار و تولید و مصرف روغن مایع مورد تأکید است

روغن های سرخ کردنی از دیگر مواردی است که مصرف آن باید : ت تغذیه و صنایع غذایی کشور ادامه دادرییس انستیتو تحقیقا

کاهش پیدا کند و در این خصوص اگر در خانواده ها، روش طبخ اصالح شود دیگر نیازی به مصرف روغن های سرخ کردنی نداریم 

، میزان اسیدهای چرب اشباع آن باالست که می تواند در بروز اما علیرغم وجود اسیهای چرب ترانس پایین در این نوع روغن

 .بیماری های قلبی و سایر بیماری های غیر واگیر خطرساز باشد

 02طبق هدفی که شورای سالمت و امنیت غذایی پیش گرفته است امیدواریم تا پایان سال : حاجی فرجی در پایان یادآور شد

 0درصد و اسیدهای چرب ترانس را به کمتر از  02لیدات صنایع غذایی را به کمتر از میزان اسیدهای چرب اشباع مصرفی در تو

 ./درصد برسانیم

http://www.iana.ir/food/item/00000-1.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/food/item/22292-1.html
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 نهاده

 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7دو شنبه 

 ها بر سر قیمت کودهای کشاورزی دوئل دولت و پتروشیمی

هزار تن انواع کود توزیع  822میلیون و  2مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه امسال حدود  <کشاورزی

 .استکنند قیمت کود را گران کنند، دولت با این امر مخالف  ها تالش می که پتروشیمی در حالی: خواهد شد، گفت

ای برای افزایش قیمت کود  در حال حاضر دولت هیچ برنامه: جاری اظهارداشت علیرضا ولی درباره قیمت کودهای کشاورزی در سال

 .کنند قیمت آن را گران کنند ها تالش می ندارد؛ اگرچه پتروشیمی

ندارد و این محصول نباید امسال گران شود، ای برای افزایش قیمت کود  ستاد تنظیم بازار اعالم کرده فعال برنامه: وی اضافه کرد

ضمن اینکه ما معتقدیم یکی از دالیل مصرف کم کود در سال قبل گرانی آن بود و اگر امسال هم قیمت افزایش یابد؛ لطمه زیادی 

 .شود به کشاورزی کشور وارد می

براساس برنامه انجام شد و  03د در سال مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین با بیان اینکه تامین و توزیع کو

نکات مثبت بارزی وجود دارد و از جمله این نکات  02در برنامه تامین و تدارک سال : مشکلی در این زمینه وجود نداشت، گفت

 .توان به متنوع بودن کودها اشاره کرد می

گروه کودی  7نوع کود بود، این درحالی است که امسال  2گروه مشتمل بر  3های کودی  تعداد گروه 03در برنامه سال : ولی افزود

 .نوع کود کشاورزی در برنامه قرار دارد 00مشتمل بر 

در برنامه امسال تکیه بر تولیدات داخلی است و کاهش معنادار کودهای وارداتی از دیگر نکات مهم برنامه مذکور : وی ادامه داد

نوع آن از تولیدات داخلی تامین خواهد  02شود و  بالغ شده، تنها دو نوع وارد مینوع کود کشاورزی که ا 00است، ضمن اینکه از 

 .شد

در سالیان قبل تکیه : ولی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت دیگر در تامین و تدارک کود، توجه به کودهای غیرشیمیایی است، افزود

کودهای آلی، زیستی، )دارک و توزیع کودهای غیرشیمیاییما فقط بر روی کودهای شیمیایی بود اما امسال به عرصه تامین، ت

 .در کنار کودهای شیمیایی ورود پیدا کردیم( زیرمغذی و غیره

بخشی از کودهای مورد استفاده در : مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در مورد کیفیت کودهای توزیعی اظهارداشت

کودهای وارداتی . شود ردات توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی انجام میدرصد از این وا 02کشور وارداتی است که بیش از 

 .شوند تحت نظر بازرسان بین المللی و براساس استانداردهای بین المللی و استانداردهای موسسه آب و خاک وارد می

یدیه الزم را از موسسات فنی شوند که تای بخش دیگری از کودها هم تولید داخل هستند و در صورتی خریداری می: ولی اضافه کرد

کند مطابق با استانداردهای  و تحقیقاتی اخذ کرده باشند بنابراین هر کودی که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارد و توزیع می

 .داخلی و بین المللی است و مشکلی از لحظ کیفیت آنها وجود ندارد

در : میلیون تن کود بین کشاورزان توزیع شد، افزود 0حدود  03مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با بیان اینکه سال 

هزار تن انواع کودهای شیمیایی، آلی، زیستی و غیره تا پایان  822میلیون و  2جاری حدود  صورت تامین اعتبار مورد نیاز طی سال

 .سال توزیع خواهد شد

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

 

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

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, سه شنبه

 داران  وضع تعرفه وارداتی برای حمایت از نوغان/ تن پیله تر ابریشم در کشور 9999بینی تولید  پیش
 . کنیم هایی است که آن را اجرایی می ها از برنامه داران و کنترل بازار، وضع تعرفه در راستای حمایت از نوغان

احیای : با اعالم این خبر گفت( ایانا)داری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مرکز توسعه نوغان رئیس

ای که حضور رئیس جمهور و هیئت همراه در استان گیالن و بازدید  گونه داری در کشور در سال جاری شدت گرفته است، به نوغان

مشارکت بخش : پور افزود اصغر داداش علی.اندرکاران این صنعت است کشور مایه دلگرمی دستداری  تأسیس نوغان از مرکز تازه

بار در سال جاری  ای است که برای نخستین شده برنامه ویژه نهال توت اصالح های مورد نیاز این صنعت به خصوصی برای تولید نهاده

ال به بخش غیردولتی واگذار شده که قرار است منابع آن از محل هزار اصله نه 322تولید حدود : وی خاطرنشان کرد.اجرا شده است

های تولیدکننده با همکاری شرکت تولید ابریشم، فضای مناسبی را  ها و توتستان نهالستان: پور ادامه داد داداش.ها تأمین شود یارانه

قیقاتی نیز برای تأمین اجداد و والد و حتی مراکز تح: وی تصریح کرد.برای تولید این محصول دارای ارزش افزوده ایجاد کرده است

های  شده جدید در واریته های توت اصالح استفاده از نهال: پور یادآور شد داداش.اند های الزم را داشته هیبرید تخم نوغان، همکاری

های  با هماهنگی بخش مختلف که با انواع جهانی آنها نیز قابل مقایسه است، مزیتی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد و

پرورش اجداد و والد تخم نوغان، حفظ و : وی تأکید کرد.کنیم که آن را در کشور توسعه دهیم تحقیقاتی و خصوصی تالش می

شود و در برنامه داریم که با تبادل دانش و تجارب جهانی و  توسعه تنوع ژنتیکی نهال توت از رویکردهای این مرکز محسوب می

 .ای کشور بتوانیم به ارقام مناسبی دست پیدا کنیمسازی آن بر بومی

 هزار جعبه تخم نوغان در کشور 93توزیع 

تا : داری کشور با اعالم اینکه در حال حاضر فصل زراعی تخم نوغان در کشور آغاز شده است، اظهار داشت رئیس مرکز توسعه نوغان

ها توزیع  رضوی، گلستان، خراسان شمالی، مازندران و سایر استان های خراسان هزار جعبه تخم نوغان در استان 13به امروز حدود 

 22ماه نیز فصل زراعی توزیع تخم نوغان در استان گیالن که ظرفیت  شود که از پنجم اردیبهشت بینی می شده است و پیش

تخم نوغان در کشور توزیع  هزار جعبه 30شود که  بینی می امسال پیش: پور همچنین گفت داداش.درصدی در تولید دارد، آغاز شود

هزار جعبه تخم نوغان، حدود  30شود که از  بینی می پیش: وی در ادامه افزود.شود و امیدواریم که تولید مناسبی رقم بخورد

 .تن پیله تر ابریشم تولید شود 122هزار و  یک

 کشش بازار برای خرید تخم نوغان مناسب است

هزار تن پیله تر ابریشم تولید شد، در حالی که در  در سال گذشته حدود یک: نشان کردداری کشور خاطر رئیس مرکز توسعه نوغان

داری صدمه  وجود آمد، باعث شد که نوغان به 02تا  82هزار تن بوده است و افولی که در دهه  میزان تولید بیش از پنج 1370سال 

 .عیت را بهبود ببخشیمببیند، اما امیدواریم که با اعتماد دوباره نوغانداران بتوانیم وض

داران تالش شده است که بیمه کشاورزی و بیمه کرم ابریشم استمرار داشته باشد،  برای کاهش ریسک نوغان: پور ادامه داد داداش

 .تومان است 822دار چهارهزار و  شده همچون سال گذشته بوده و سهم نوغان های اعمال ای که نرخ گونه به

تومان در سال جاری اعالم  122هزار و  12قیمت خرید تضمینی برای پیله تر ابریشم : تصریح کرد وی درباره خرید تضمینی نیز

 .هزار تومان برسد 02شود که قیمت فراتر رفته و به باالی  بینی می شده است که با توجه به کشش بازار، پیش

ها برای واردات در حد نیاز  د داخل و وضع تعرفههایی همچون حمایت از تولی برای کنترل بازار مکانیزم: پور یادآور شد داداش

 ./بینی شده است پیش

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00028-1.html 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22258-1.html
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 گزارشات جهانی

 - 31/52/51فارس

 درصد مرغ تخمگذار آمریکا به ویروس 99ابتالی / آنفوالنزای پرندگان صنعت گوشت آمریکا را مختل کرد

میلیون قطعه بوقلمون در این  ۰۴3شرکت تولید کننده گوشت بوقلمون هورمل آمریکا اعالم کرد طی سال جاری حدود 

های تخمگذار  درصد از مرغ 99وجود ویروس در میان . اند کشور بر اثر ابتال به آنفوالنزای پرندگان کشتار یا تلف شده

 .کا رسما تأیید شده استآمری

شرکت تولید کننده گوشت پرندگان هورمل اعالم  ای بی سی نیوز،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

میلیون قطعه از این پرندگان یا  0.3کرد، طی سال جاری به دلیل شیوع آنفوالنزای پرندگان در مزارع تولید بوقلمون در آمریکا، 

 .کشتار و تلف شده و یا در خط کشتار هستند

ه آنفوالنزا در ایالت مینسوتای این کشور بوده اند که بزرگ ترین این شرکت افزود حجم قابل توجهی از این تعداد پرنده مبتال ب

 .تولید کننده گوشت بوقلمون در آمریکا محسوب می شود

شرکت هورمل که یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان گوشت پرنده در آمریکا است اعالم کرده است در حال حاضر در زمینه تأمین 

 .مواجه است گوشت بوقلمون در آمریکا با مشکل جدی

او آمریکا نیز اعالم کرده است که حجم قابل توجهی از مزارع تولیدی این شرکت نیز با -شرکت تولید کننده گوشت بوقلمون جینی

 .مشکل ابتال به آنفوالنزای پرندگان مواجه شده اند

شده است و همه پرندگان مزارعی ایالت آمریکا تأیید  0بر اساس گزارش منابع رسمی در حال حاضر وجود این ویروس کشنده در 

 .اند که این ویروس در آنها یافت شده است کشتار شده و برای پاکسازی کامل بسته شده

 .کارشناسان اعالم کرده اند این ویروس توسط پرندگان وحشی مهاجر به این کشور منتقل شده است

میلیون قطعه از این تعداد در ایالت مینسوتای این  20میلیون قطعه بوقلمون در آمریکا تولید شده است که  032سال گذشته 

 .کشور پرورش یافته اند

میلیون قطعه مرغ نیز در ایالت آیوای این کشور در معرض ابتال به  2.3بر اساس اعالم وزارت کشاورزی آمریکا در حال حاضر 

 .ن کشور محسوب می شونددرصد کل مرغ تخمگذار ای 12ویروس آنفوالنزای پرندگان قرار گرفته اند که معادل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022021222022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://abcnews.go.com/Business/wireStory/hormel-bird-flu-outbreak-hurt-turkey-sales-30457338
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940201000654
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 گزارشات جهانی    
 - 31/52/51فارس

 خبری از محصوالت ایرانی نیست/ قبرس بار از هند، لهستان، یونان و روسیه در حال بررسی واردات میوه و تره

این کشور در   رغم اعمال تحریم واردات میوه و سبزیجات از سوی روسیه علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، علی

 .های یونان، لهستان و قبرس برای ورود به این کشور است حال بررسی کیفیت میوه

به نقل از راشاتودی، مقامات وزارت کشاورزی روسیه اعالم کردند در حال  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .بررسی کیفیت نمونه محصوالت چندین شرکت از قبرس، هند، یونان و لهستان برای واردات به این کشور است

آمریکا، اتریش، استرالیا و کانادا اعمال کرده  وه را از کشورهای اتحادیه اروپا،روسیه از ماه آگوست سال گذشته، تحریم واردات می

 .است

نخست وزیر یونان طی سفر اخیر خود به روسیه از والدیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، خواست تا تحریم علیه کشورهای 

 .واست نخست وزیر یونان با مخالفت پوتین مواجه شداتحادیه اروپا از جمله یونان را تعدیل کرده و یا لغو کند اما این درخ

آنها با  به نظرمی رسد یکی از راه های ورود شرکت های اروپایی به بازار میوه و تره بار روسیه،همکاری در واردات و شریک شدن

 .شرکت های روس است

نین محصوالت دامی مورد نیاز روسیه خبر داده پیشتر، ایران، مصر و ترکیه نیز از آمادگی خود برای تأمین میوه و تره بار و همچ

 .بودند

طی ماه های گذشته هیئتی از روسیه برای مذاکره برای واردات محصوالت کشاورزی و دامی با مقامات و شرکت های ایرانی وارد 

 .تهران شدند اما همچنان صادرات ایران به روسیه آغاز نشده است

آن ها در حال بررسی کیفیت نمونه محصوالت شرکت های مختلف از این کشورها هستند بر اساس اعالم مقامات کشاورزی روسیه، 

 .آوریل سال جاری به پایان خواهد رسید 32و این بررسی در روز 

روسیه اعالم کرده است که شرکت های قبرسی هنوز نمونه های خود را به مقامات روس ارائه نداده و خواستار دریافت مهلت تا روز 

 .شده اند آوریل 07

روسیه در ماه آگوست سال گذشته به مدت یک سال واردات میوه و سبزیجات و محصوالت دامی را از کشورهای غربی ممنوع اعالم 

 .کرده است

بنا به اعالم موسسه گایدار، آکادمی ریاست جمهوری روسیه، و همچنین آکادمی تجارت خارجی و توسعه اقتصادی روسیه، به دلیل 

درصد و صادرات  22ن روسیه و غرب و اعمال تحریم های متقابل، واردات محصوالت کشاورزی و دامی این کشور جنگ تحریم بی

 .درصد کاهش داشته است 32تا  02آن نیز 

به اعتقاد برخی کارشناسان، تحریم های روسیه علیه غرب به بهبود بخش کشاورزی و دامپروری این کشور انجامیده و خواهد 

 .انجامید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13022021222822 

 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940201000805
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 گزارشات جهانی

 آیانا-  1931اردیبهشت  57, دوشنبه

 ها و تاریخچه کشاورزی و غذایی ایران در اکسپوی میالن برای جهانیان  نمایش توانمندی

 99میالن، که از تاریخ  ۰99۱های پیشنهادی کمیته کشاورزی و تغذیه پاویون ایران برای نمایشگاه جهانی اکسپو  برنامه

 .شود، منتشر شد ماه سال جاری برگزار می آبان 1ماه تا  اردیبهشت

 "کشاورزی و تغذیه"میالن بر محور  0212، با توجه به اینکه شعار اصلی اکسپو (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های آن بر مبنای تغذیه و کاهش گرسنگی در جهان بنا شده است، کمیته کشاورزی و تغذیه ستاد اجرایی  گذاشته شده و سیاست

 .های مختلف نقش تأثیرگذاری برای حضور ایران در ایتالیا داشته است میالن با انجام فعالیت 0212اکسپوی 

شود و به جای رقابت، جنگ یا ثبت سفارش، همه قرار  المنفعه است که هر پنج سال برگزار می ماهه عام شش اکسپو یک نمایشگاه

 .نام گذاشت "ها رقابت خاطره"توان آن را عرصه  است به آینده زمین کمک کنند و در واقع می

گاه ایران در شرایط معاصر جهان، کمیته برای حضور شایسته و ضرورت انعکاس مسائل کشاورزی ایران در نمایشگاه و همچنین جای

 .نژاد مشغول به کار شده است کشاورزی و تغذیه جهاد کشاورزی به ریاست شاهرخ رمضان

نمایشگاهی که در آن شرط پذیرش و انتخاب کاالها و برگزاری مراسم آیینی مربوط به کشاورزی و تغذیه و تعیین حد حضور ایران، 

 .شود اهد بود که در ستاد اجرایی اکسپو تعیین میهایی خو گذاری امکانات و هدف

های فرهنگی  های فرعی نمایشگاه که بر جنبه و ملحوظ داشتن تم "تغذیه زمین و انرژی برای حیات"بر اساس تم اصلی نمایشگاه، 

سنتی، محصوالت منحصر  اعم از کاال و مراسم آیینی بر مبنای چهار آیتم دانش "پاویون ایران"کشورها تأکید دارد، مقرر شده است 

 .های جدید در کشاورزی طراحی شود به فرد و مراسم آیینی، منابع ژنتیکی، دستاوردها و فناوری

ترین مصادیق دانش سنتی در کشاورزی ایران که قرار است  های سنتی در کشاورزی ایران است و مهم منظور از دانش سنتی، یافته

 .های بادی است های آبی و آسیاب ای، سازه وزهدر نمایشگاه معرفی شود قنات، آبیاری ک

برگزاری مراسم برای هریک از محصوالت انار، پسته، گردو، فندق، زعفران، زرشک، انگور، کشمش، خرما، انجیر، چای، برنج، گندم، 

جشن تیرگان، جشن زایی، فرهنگ و آیین عشایر ایرانی،  خاویار، گیاهان دارویی و همچنین مراسم روز جهانی مبارزه با بیابان

های تغذیه در ماه محرم، جشنواره غذایی اقلیم زاگرس، جشنواره غذایی آذربایجان،  های تغذیه در ماه رمضان، آیین مهرگان، آیین

ها در کشاورزی ایران  جشنواره غذایی شمال، جشنواره غذایی جنوب شرقی، جشنواره غذایی خلیج فارس و نمایشگاه زنان و تعاونی

 .بینی شده برای اجرا در نمایشگاه است های پیش از برنامه

شده و فناوری  پیشنهاد ارائه محصوالت ارگانیک و کودهای زیستی، ارقام زراعی و باغی اصالح "کمیته کشاورزی و تغذیه"همچنین 

 .ای در کشاورزی را داده است هسته

تلفیق، کمیته تبلیغات، کمیته محیط زیست و فناوری، جلسه با ستاد اکسپو، کمیته  02گفتنی است، تا ابتدای سال جاری حدود 

کارگروه کشاورزی، کارگروه صنعت غذا، کارگروه فرهنگی و هنری، کارگروه تجاری و همچنین طراحان نمایشگاه و برخی 

 .پژوهشگران برگزار شده است

ای و با  گردآوری مشاوران متخصص و حرفه ای است که کمیته کشاورزی و تغذیه با نگاه به اکسپو میالن یک نگاه دست باال و حرفه

 .شده در عرصه کشاورزی سعی بر نشان دادن کشاورزی ایران در گذر زمان دارد های شناخته های چهره گیری از طرح و ایده بهره

قل چهار تواند دارای حدا ها می برنامه و طرح بالقوه دارد که هرکدام از این طرح 30کمیته کشاورزی در حال حاضر در مجموع 

بینی این کمیته با محوریت محصوالت  به عالوه بر اساس طرح و پیش. زیرمجموعه ازجمله عکس، فیلم، بروشور و مراسم آیینی باشد
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برنامه آیینی بر اساس تقویم کشاورزی در مدت شش ماه برای اجرا در این نمایشگاه  32توان حداقل  های کشاورزی می و فعالیت

 .ها بستگی به میزان بودجه اختصاصی و تأیید ستاد اکسپو دارد ها و برنامه جرای تمام این طرحشش ماهه را داشت که ا

چندان مطلوب حضور ایران در اکسپوهای گذشته جبران شود و ماحصل این جلسات  امید بر این است که در این دوره، سابقه نه

ویژه که پای حیثیت ملی و اقتصادی  به. ، عبث نبوده باشدتا امروز پیگیری شده است 03طوالنی کارشناسی که از تیرماه سال 

 ./کشورمان در این برهه حساس در میان است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00327-1.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22347-1.html
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 گزارشات جهانی

 آیانا-  1931اردیبهشت  52, چهارشنبه

 درخواست ونزوئال از ایران برای انتقال دانش ساخت قنات 

 . ونزوئال خواستار انتقال دانش و تجربه ایران در زمینه ساخت، اجرا و مدیریت قنات به این کشور شد

گانی از ونزوئال و وزارت جهاد کشاورزی برگزار ، در نشستی که با حضور نمایند(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های موفق خود را در زمینه  وزارت کشاورزی ونزوئال مشتاق است ایران، تجربه: شد، دبیر اول سفارت ونزوئال در ایران گفت

 .تقال دهدمنظور توسعه آبیاری کشاورزی روستاها به این کشور ان های آبیاری ازجمله ساخت، اجرا و مدیریت قنات به سیستم

الزم به ذکر است تیر ماه سال گذشته با حضور وزیر جهاد کشاورزی، دستیار و دبیرکل سازمان ملل متحد، نماینده فائو و نماینده 

سند ثبت جهانی نظام کشاورزی  کننده مقیم سازمان ملل متحد و معاونان وزیر جهاد کشاورزی، یونسکو در ایران، هماهنگ

 .از سوی فائو به ایران تسلیم شده بود مبتنی بر قنات

های همکاری دو کشور است و  واکسن جنون گاوی از دیگر زمینه: بنا بر این گزارش و در ادامه این نشست آدگار دوایبارا افزود

 .های دامی آگاهی کامل دارد حوزه واکسنها و توسعه ایران در  وزارت کشاورزی ونزوئال از پیشرفت

کمان در کشورش مطرح کرد و  آالی رنگین تمام تکثیر قزل اندازی مرکز نیمه وی سومین پیشنهاد همکاری را در حوزه تکمیل و راه

ت مسائل مالی عل کمان توسط طرف ایرانی در ونزوئال آغاز و پس از مدتی به آالی رنگین پروژه احداث مرکز تکثیر قزل: ادامه داد

 .اندازی این مرکز توسط ایران از سر گرفته شود مندیم راه متوقل شد و ما اکنون عالقه

های علمی، فنی و مهندسی میان ایران و ونزوئال را از دیگر پیشنهادهای این کشور عنوان  دبیر اول سفارت ونزوئال در ایران همکاری

 .کرد

 میز توافق اقتصادی و سیاسی آماده است

: پروژه همکاری اقتصادی میان ایران و ونزوئال وجود دارد، اظهار داشت 322این نشست، رایزن اقتصادی ونزوئال نیز با بیان اینکه  در

 .آمیز و برخی به موفقیت کامل نرسیده و بسیاری هم متوقف شده است ها، موفقیت بعضی از این پروژه

 .های گذشته هستیم های جدید و بسته شدن پروژه پروژه ما خواستار باز کردن: ازستو یواریس خاطرنشان کرد

: های این کشور با ایران ایجاد کرد، تصریح کرد ای در همکاری وی با اشاره به اینکه با مرگ هوگو جاوز رئیس جمهوری ونزوئال، وقفه

ته صورت گرفت، میز توافق ماه سال گذش های دو کشور در کمیسیون مشترک اقتصادی که در دی با توجه به آخرین مالقات طرف

 .اقتصادی و سیاسی میان دو کشور آماده شده است

های فنی علمی ایران از بخش  ها و پشتیبانی این رایزن اقتصادی، ایران و ونزوئال را دو کشور دوست و برادر خواند و خواستار حمایت

 .کشاورزی ونزوئال شد

 .های گرمسیری به ایران خبر داد یواریس همچنین از آمادگی کشورش برای صادرات میوه

 های بهداشت دامی و نباتی نامه ضرورت تبادل توافق

های کشاورزی ایران  های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست بر حوزه همکاری الملل و سازمان مدیرکل دفتر امور بین

 .ور در حوزه کشاورزی شدو ونزوئال تأکید کرد و در عین حال خواستار فعال شدن بخش خصوصی دو کش

http://www.iana.ir/archive/item/18287-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/18287-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/18287-1.html
http://www.iana.ir/archive/item/18287-1.html
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: کند، تأکید کرد های ونزوئال را بررسی و پیگیری می هومن فتحی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهادها و درخواست

عنوان یک سیستم آبیاری کشاورزی و میراث کشاورزی مهم جهانی در سازمان فائو به ثبت  توانست قنات را به 0212ایران در سال 

 .انی برساندجه

نامه همکاری امضاء کردند، اما اعتبار این  تفاهم 1380ایران و ونزوئال در پنجم آذرماه سال : وی درباره واکسن دامی یادآور شد

نامه را تمدید یا با تغییرات جدید  نامه به پایان رسیده است و اگر قصد ادامه همکاری در این زمینه داشته باشید، باید تفاهم تفاهم

 .را دوباره مطرح کنید تا مورد بررسی قرار گیردآن 

ها را برای همکاری مشترک،  ایم این شرکت ما آماده: های فنی و مهندسی کشاورزی کشورمان افزود فتحی با اشاره به توسعه شرکت

 .شناسایی و معرفی کنیم

رای مبادالت تجاری و مواد ژنتیکی میان دو های همکاری ب نامه بهداشت دام و نباتی را از زیرساخت نویس توافق وی تبادل پیش

 .المللی صورت گیرد های بین ها باید در چارچوب نویس تبادل این پیش: کشور دانست و خاطرنشان کرد

 ایران خواستار تبادل مواد گیاهی و ژنتیکی شد

های آبیاری آماده  سیستم ایران در زمینه: گرمسیری گفت های گرمسیری و نیمه در این نشست همچنین، مدیرکل دفتر میوه

 .همکاری با ونزوئال را دارد

ما در : پور درباره انتقال روش کشت دیم دو گیاه انجیر دیم و انگور دیم به ونزوئال نیز اعالم آمادگی کرد و ادامه داد ابوالقاسم حسن

 .نزوئال هستیمقبال این همکاری، متقاضی تبادل مواد گیاهی و ژنتیکی گیاهان گرمسیری مانند انبه از و

 .های مورد نظرمان را اعالم کنیم توانیم رقم های زیادی از انبه دارد و ما می ونزوئال کلکسیون: وی تصریح کرد

ها را  ای واردات این میوه ما این تقاضا را بررسی و موارد قرنطینه: پور درباره واردات محصوالت گرمسیری مانند انبه یادآور شد حسن

 .گزارش خواهیم کرد

 آال توانایی ایران در افزایش تولید ماهی قزل

آالی  اندازی مرکز توسعه پرورش و تکثیر ماهیان قزل پروری سازمان شیالت ایران در این نشست درباره راه مشاور معاون توسعه آبزی

 .کمان در ونزوئال اعالم آمادگی کرد رنگین

اندازی این مرکز، در هر چهار  رژیم نوری در ونزوئال را احداث کند که با راه تواند مرکز تکثیر ایران می: امیرسعید ویلکی اظهار داشت

 .ماهی کرد کشی و تولید بچه کمان، تخم آالی رنگین توان از ماهیان قزل فصل سال می

طریق  کمان در ونزوئال سنتی است و ما با ساخت استخر از آالی رنگین بیشتر مزارع تکثیر و پرورش ماهی قزل: وی تأکید کرد

 ./توانیم تولید این ماهی در مزارع را تا سه برابر افزایش دهیم کارگیری تکنولوژی و تجهیزات می به

http://www.iana.ir/majles/item/00081-1.html 

 
 گزاشات جهانی

 آیانا- 1931اردیبهشت  51, جمعه

 همکاری های فنی کشورهای در حال توسعه فائو گسترش می یابد 
سازمان خواروبار کشاورزی ملل  55با حضور سفیر جدید ایران در فائو و با توجه به ریاست دوره ای ایران در گروه 

شور ک 93۰، تقویت همکاری های فنی میان کشورهای در حال توسعه، در دستور کار مناسبات فی مابین (فائو) متحد

 . در حال توسعه به همراه چین قرار گرفته است

http://www.iana.ir/majles/item/22281-1.html
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به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مجید دهقان شعار سفیر و نماینده ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ه دارد، بر گسترش و تقویت را نیز بر عهد 77که ریاست دوره ای گروه ( در رم)دائم جمهوری اسالمی ایران در مقر سازمان فائو 

 .همکاری های فنی میان کشورهای رو به توسعه تاکید کرد

به ریاست جمهوری اسالمی ایران با موضوع تولید غذا و امنیت غذایی در مقر سازمان خواربار و کشاورزی  77نشست عمومی گروه 

 .ملل متحد در شهر رم برگزار شد

 منطقه ایتشکیل کمیته های فنی برای هر گروه 

در این نشست، کشورهای عضو این گروه توافق کردند تا برای هر گروه منطقه ای، کمیته های فنی جهت ارایه توصیه های فنی 

 .برای تقویت همکاری های در قالب جنوب جنوب، و جنوب شمال با مشارکت فائو انجام دهند

ی عضو برای ایجاد تسهیالت در همکاری میان کشورها، بررسی تهیه یک بانک اطالعاتی از توانمندی ها و نیازهای فنی کشورها

 .در اجالس های جهانی و تبیین مواضع این گروه از جمله موضوعات دیگر این نشست بود 77های فنی در تدوین بیانیه های گروه 

هارگروه منطقه ای کشور در قالب چ 81کشور در حال توسعه است که از این تعداد  130به عالوه چین متشکل از  77گروه 

خاورنزدیک و شمال آفریقا، آسیا، آمریکای التین و آفریقا در فائو فعال هستند تا با همکاری و بهره گیری از توان فنی و مالی 

به توسعه پایدار کشاورزی و تامین غذای سالم، مغذی ( ایفاد)سازمان فائو، برنامه جهانی غذا و صندوق بین المللی توسعه کشاورزی 

 .افی برسندو ک

این گروه همچنین در بیانیه ای با انتقاد از تصمیم دولت آمریکا مبنی بر گسترش تحریم ها علیه ونزوئال، آن را برخالف قانون 

 .سازمان ملل و اصول حقوق بین المللی خواند و از واشنگتن خواست که تحریم ها را لغو کند

مواره بر اقدامات موثر و فوری برای از میان برداشتن استفاده از تدابیر میالدی ه 1002این گروه از زمان تاسیس آن در سال 

 .اقتصادی اجباری یک جانبه در قبال هر دولت به ویژه کشورهای درحال توسعه تاکید کرده است

و نماینده به گزارش ایانا، چند ماه پیش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، با صدور حکمی مجید دهقان شعار را به عنوان سفیر 

دائم جمهوری اسالمی ایران در مقر سازمان فائو منصوب کرد و علی فریدونی نیز به عنوان جانشین سفیر، عازم رم شد تا فصل تازه 

 ./ای از همکاری ها میان ایران و فائو رقم بخورد

http://www.iana.ir/majles/item/00080-1.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/majles/item/22286-1.html
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 1931اردیبهشت ماه  0شنبه 

 انگیز شرکت عربستانی برای نفوذ در صنایع غذایی ایران  پیشنهادات وسوسه

را در دست دارد به دنبال گسترش  (روغن الدن) یک شرکت عربستانی که بخش مهمی از تولید روغن ایران <صنای غذایی

دی به گزارش خبرنگار اقتصا.های جدید در حوزه مواد غذایی و کاالهای اساسی ایران است فعالیت خود در ایران و خرید شرکت

برای ایجاد تعادل در بازار و   خبرگزاری تسنیم، تولید کاالهای اساسی در کشور همیشه حساس و مورد توجه بوده است و دولت

موضوع تامین روغن از .کند جلوگیری از افزایش قیمت آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تولید و واردات یارانه پرداخت می

از خارج کشور به  روغن نباتیدرصد از ماده اولیه مورد نیاز صنایع تولید  82دشوارتر است زیرا بیش از همه کاالهای اساسی مهم و 

های روغنی، تعطیل  داخلی به دلیل تولید و سطح زیر کشت کم دانه روغن کشیهای  صورت روغن خام تامین می شود و کارخانه

 .یا نیمه تعطیل هستند

در تولید روغن نباتی کشور و  صافوالعربستانی  بنابراین گزارش، وال استریت ژورنال به تازگی گزارشی در خصوص فعالیت شرکت

بر اساس پیگیری های انجام شده، در سال گذشته .بهره گیری از تسهیالت دولت ایران برای تولید و واردت این محصول خبر داد

روزنامه الشرق االوسط در گزارشی به این موضوع اشاره و ادعا کرده که عمده روغن نباتی مورد نیاز کشور توسط این شرکت دو نیز 

با مراجعه به سایت این شرکت نیز این موضوع مشخص می شود که این شرکت قدیمی و با سابقه در بخش .ملیتی تامین می شود

نام خود را عوض کرده و نام خود را ترکیبی از دو شرکت ایرانی و  (روغن الدن)بهشهر  صنایع غذایی با پیوستن به شرکت صنعتی

 .خارجی قرار داده است

 پیشنهادات یک شرکت عربستانی به صنایع غذایی معتبر داخلی

که  وی معتقد است .برای پیگیری این موضوع به سراغ یکی از فعاالن بخش صنایع غذایی که نخواست نامش فاش شود رفتیم

 .مالکین شرکت یاد شده اعراب هستند اما اینکه همکاری با داعش داشته باشند یا خیر، مشخص نیست

های جدیدی  وی می افزاید که مالکان این صنایع به دنبال گسترش فعالیت خود در ایران بوده و در حال مذاکره برای خرید شرکت

 .از کیک هستنددر بخش صنایع غذایی مانند ماکارونی، آرد ونوعی خاصی 

این مقام آگاه می گوید که این شرکت در یونان و کشورهای مختلف دنیا سرمایه گذاری کرده و محصوالت مشابهی در حوزه کیک 

های مجازی نمی توان اطمینان کرد اما در مالکیت سرمایه گذران  به پیام های تایید نشده شبکه: وی یاد آورشد.تولید می کنند

 .های مربوطه دریافت شده است شکی وجود ندارد و مجوز  خارجی دراین شرکت

های خرید پیشنهادی این شرکت خارجی به صنایع غذایی داخلی دو برابر ارزش  قیمت: این فعال بخش صنایع غذایی در پایان گفت

 .واقعی آنها بوده و برای صنایع وسوسه کننده است

گذاری بخش صنایع غذایی دیگر کشورها نه تنها مشکلی برای اقتصاد  سرمایه: یک فعال دیگر بخش خصوصی در این ارتباط گفت

های روز دنیا را به ایران آورند نه اینکه  کشور ندارند بلکه منجر به رونق اقتصادی می شوند اما به شرط اینکه با ورود خود تکنولوژی

 .صنایع قدیمی و معتبر ما رو خریداری کرده و مورد بهره برداری قرار دهند

گفته وی دست اندازی شرکت های خارجی به حوزه کاالهای اساسی کشور نیز مسئله دیگری است و اصرار این شرکت ها برای  به

 .ورود به این حوزه ها را باید با حساسیت بیشتر و با نگاه به مالحظات امنیت غذایی رصد کرد

  .ختیار دولت سعودی عربستان استبر اساس گزارش رسانه های خارجی بخش مهمی از سهام شرکت صافوال در ا

http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%86
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/Tag/?key=%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%DA%A9%D8%B4%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7
http://www.foodpress.ir/Post
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 گزارشات جهانی
  فودپرس 1931اردیبهشت ماه  7دو شنبه 

 کشاورزی ۰99۱ -۰994پیش بینی فائو از ذخایر نهایی غالت در سال 
از رونق بازار برنج به دنبال افزایش تقاضای کشورهای ( فائو)جهانی ملل متحد آخرین پیش بینی سازمان کشاورزی و خواروبار <

اما براساس بررسی های فائو قیمت گندم به دنبال کاهش تقاضای کشورهایی . آسیایی و آفریقایی و البته کاهش تولید خبر می دهد

به گزارش فائو، میزان تولید گندم و غالت دانه .مانند چین و چند کشور آفریقایی و افزایش تولید این محصول افت خواهد کرد

در مقایسه با آخرین پیش بینی این سازمان بین المللی افزایش می یابد و میزان تولید برنج نیز برهمین رویه  0212درشت درسال

درمقایسه با  0212-0212برهمین اساس انتظار بر آن است که ذخایر نهایی گندم و غالت دانه درشت درسال. کاهش خواهد یافت

با گذشت زمان و افزایش اهمیت . عکس این وضعیت در مورد برنج صدق می کند. سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد

درصد بود 18٫2موجودی ذخایر به مصرف جهانی غالت  0228-0227درسال. ذخایر، درصد بیشتری از تولید غالت ذخیره می شود

درصد 02٫7درصد افزایش یافته و پیش بینی اخیر، میزان آن را 03٫2این نسبت به  0212-0213و این درحالی است که درسال

غالت دانه . افزایش خواهد یافت 0212-0212ازسویی مصرف کل غالت به دلیل افزایش مصرف خوراک دام درسال.نشان داده است

ادیه اروپا و ایاالت متحده، استفاده ازذرت به درشت در این میان نقش بسیار مهمی دارد، چراکه در کشورهای برزیل، چین، اتح

به  0212-0212براساس پیش بینی ها، صادرات گندم اتحادیه اروپا و ایاالت متحده درسال.عنوان خوراک دام افزایش یافته است

. د شدمواجه خواه( میلیون تن0)درصدی 0دلیل کاهش تقاضای وارداتی چین و چندین کشور درجنوب صحرای آفریقا با کاهش 

، به دلیل کاهش واردات کشورهای اتحادیه اروپا، چین و مصر با کاهش 0212-0212تجارت کل غالت دانه درشت درسال

برهمین اساس انتظار می رود که صادرات این محصوالت از ایاالت متحده، برزیل و اوکراین نیز . درصدی مواجه خواهد شد8٫0

کشورهای تایلند، . واردات برنج کشورهای خاور نزدیک و آفریقا افزایش خواهد یافت تجارت برنج نیز به دلیل افزایش.کاهش یابد

ایاالت متحده و ویتنام از این فرصت بیشتر استفاده خواهند کرد اما نیازهای داخلی کشور هند، محدودیتی برای توسعه صادرات 

ندم است چراکه انتظار بر آن است که میزان تولید این افزایش اخیر تولید غالت، اساسا مربوط به گ.این کشور ایجاد خواهند کرد

برآوردها حاکی از آن است که تولید . ثابت مانده است 0213میلیون تن برسد که تقریبا از میزان تولید سال710٫2محصول به 

به طور قابل توجهی  ، در کشورهای آرژانتین، برزیل، چین، اتحادیه اروپا، هند و فدراسیون روسیه0213گندم در مقایسه با سال

پیش بینی رسمی .افزایش یابد و جبرانی برای کاهش تولید این محصول در کشورهای استرالیا، ایاالت متحده و مخصوصا کانادا باشد

همچنین با پیش بینی افزایش تولید جهانی . دارد 0212تولید گندم سال( درصدی00)میلیون تنی 12کانادا اشاره به کاهش تقریبا 

پس از ماه جوالی بهبود  0212، چشم انداز تولید غالت دانه درشت سال(تقریبا هشت میلیون تن)درصد 2٫0نه درشت تا غالت دا

پیش بینی اخیر برای . این بهبودی بازتابی از چشم انداز بهتر برای محصول ذرت در اتحادیه اروپا و ایاالت متحده است. یافته است

در مقایسه با میزان ( میلیون تن12٫8)درصدی 1٫1یلیون تن است که بیانگرکاهش جزیی م1002تولید جهانی غالت دانه درشت، 

میلیون تنی برنجچشم انداز تولید برنج خالف گندم و غالت دانه درشت در مقایسه با پیش بینی  3کاهش .است 0213تولید سال

الگوی بارندگی نامنظم و نگرانی . تولید برنج دارند پیشین بدتر شده است و پیش بینی ها اشاره به کاهش تقریبا سه میلیون تنی در

( رویدادی آب وهوایی که منجر به ظهور نابهنجاری های بزرگ آب وهوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود(ها نسبت به ال نینو

، پیش بینی تولید جهانی با این حال. بر پیش بینی های تولید برنج در چین، هند، اندونزی، فیلیپین و سریالنکا اثر گذاشته است

درصد 2٫2میلیون تن است که به واسطه افزایش تولید در بنگالدش، برزیل، چین، ماداگاسکار، میانمار و ویتنام درحدود 22٫2برنج 
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میلیون 0202از فصل گذشته به ( میلیون تن22)درصدی 0مصرف کل غالت احتماال با رشد . است 0213بیشتر از میزان تولید سال

افزایش مصرف بازتابی از رشد مصرف خوراک دام براساس چشم انداز عرضه بیش از اندازه . افزایش یابد 0212-0212لتن درسا

به  0212-0213پیش بینی ها حاکی از آن است که مصرف کل خوراک دام با سه درصد رشد از سال. غالت و تنزل قیمت هاست

غالت دانه درشت، دلیل اصلی افزایش مصرف پیش بینی شده است چراکه در کشورهای برزیل، چین، . میلیون تن برسد872

پیش بینی می شود مصرف غذایی کل غالت .اتحادیه اروپا و ایاالت متحده، استفاده از ذرت به عنوان خوراک دام افزایش یافته است

افزایش مصرف پیش . برسد 0212-0212میلیون تن درسال1127ز فصل گذشته به ا( میلیون تن13درحدود )درصد 1٫0با افزایش 

انتظار بر آن . بینی شده به موازات رشد جمعیت خواهد بود و به همین دلیل مصرف سرانه در سطح جهان ثابت باقی خواهد ماند

ز پیش بینی قبلی است و درحال میلیون تن بیشتر ا10میلیون تن برسد که 010به  0212است که ذخایر جهانی غالت تا سال

تطبیق موجودی ذخایر نهایی گندم و غالت . بزرگ تر است 0212-0213از میزان برآوردشده سال( میلیون تن37)درصد 0حاضر 

انتظار بر آن است که تولید باالی محصوالت در دو سال متوالی . دانه درشت عمدتا به دلیل بهبود پیش بینی تولید این ماه است

براساس پیش بینی اخیر، نسبت . سال گذشته افزایش دهد12، میزان ذخایرغالت را به بیشترین سطح در (0213و  0212)

-0213درصد درسال03٫2درصد خواهد رسید که باالتر از 02٫7به  0212-0212موجودی ذخایر به مصرف جهانی غالت درسال

احتمال افزایش ذخایر دانه درشتبراساس پیش بینی فائو، .است 0228-0227درصد ثبت شده درسال18٫2و بسیاربیشتر از  0212

ذخایر غالت دانه درشت عمدتا به دلیل تولید باالی ذرت در چین و ایاالت متحده بیشتر از سایر محصوالت افزایش یابد و با رشد 

تیجه تولید باالی گندم در ذخایر گندم نیز احتماال به طور قابل توجهی افزایش یابد و در ن. میلیون تن برسد028درصدی به 11

چشم انداز کاهش تولید جهانی . میلیون تن برسد188درصدی به 8آسیا و مخصوصا کشورهای مستقل مشترک المنافع با رشد 

برهمین اساس پیش بینی شده است ذخایر جهانی برنج در .با پیش بینی کاهش ذخایر برنج همراه گشته است 0212برنج سال

میلیون 1٫7سال انباشت ثابت ذخایر برنج، پیش بینی اخیر بر کاهش 12پس از . میلیون تن کاهش یابد3٫0مقایسه با ماه جوالی، 

احتماال در مقایسه با سال  0212-0212تجارت جهانی غالت درسال. اشاره دارد 0212تن ذخایر جهانی برنج در مقایسه با سال

. یون تن برسد که نسبت به پیش بینی قبلی تغییر نکرده استمیل330کاهش یابد و به ( میلیون تن00)درصد 0گذشته درحدود 

در ( میلیون تن0)درصدی 0میلیون تن برسد که بیانگر کاهش 128پیش بینی فائو حاکی از آن است که تجارت جهانی گندم به 

کاهش شدید تجارت جهانی گندم بیانگر کاهش تقاضای وارداتی به خصوص کشور چین و . است 0212-0213مقایسه با سال

نتیجه کاهش پیش بینی شده در تقاضای جهانی واردات، کاهش صادرات اکثر عرضه . چندین کشور از جنوب صحرای آفریقا است

ها، تجارت کل غالت دانه درشت با کاهش براساس پیش بینی . کنندگان گندم مخصوصا اتحادیه اروپا و ایاالت متحده است

دلیل عمده کاهش تجارت . خواهد رسید 0212-0212میلیون تن درسال122٫2از فصل گذشته به ( میلیون تن)13٫2درصدی8٫0

همچنین انتظار خریدهای کمتری ازسوی دو کشور چین ومصر نیز وجود . غالت دانه درشت، کاهش واردات اتحادیه اروپا خواهد بود

با پیش بینی کاهش تجارت جهانی غالت دانه درشت انتظار بر آن است که صادرات این محصوالت از ایاالت متحده بیشتر از . دارد

براساس پیش بینی اخیر، . سایر کشورها کاهش یابد؛ هرچند احتمال کاهش قابل توجه صادرات از برزیل و اوکراین نیزوجود دارد

میلیون تن خواهد رسید که اندکی بیشتر 30٫7ا افزایش تقریبا یک درصدی به رکورد جدید ب 0212تجارت بین المللی برنج درسال

توسعه تجارت برنج ممکن است فرصتی برای افزایش صادرات کشورهای تایلند، ایاالت متحده . از میزان پیش بینی شده قبلی است

هند، مانع قابل توجهی برای توسعه صادرات برنج این کشور و ویتنام باشد، اما انتظار بر آن است که افزایش نیازهای داخلی کشور 

 کارشناس موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی -رویا محمد زاده : ترجمه.باشد

http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.foodpress.ir/Post
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 اختصاصی

 یسناا - 193۱ اردیبهشت 9پنجشنبه 

 مصرف بهینه آب دغدغه وزارت جهادکشاورزی 

همه دغدغه ما در این وزارتخانه مصرف بهینه آب است و باید حرکتهای اساسی در این زمینه انجام : وزیر جهاد کشاورزی گفت

  .شود

طرح : خبرنگاران گفتبه گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه کویر، در حاشیه بازدید از طرح های آبیاری شهرستان سیرجان در جمع 

  .همیاران آب استان کرمان اقدامی اساسی و در خور تحسین است و باید به سایر استانهای کشور این طرح را گسترش دهیم

باید در بحث در حفظ منابع آب و تقویت سفره های زیرزمینی به عنوان سرنوشت مشترک همه ما، همکاری کنیم و : وی ادامه داد

  .کشاورزی در این زمینه تمام تالشمان را خواهیم کرددر وزارتخانه جهاد

به منظور اسفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب، باید برخی از کارها از : حجتی با اشاره به روشهای آبیاری نوین اظهار کرد

 0222شار زیر سطحی در انجام اجرای طرح آبیاری تحت ف. سوی وزارتخانه و برخی نیز از سوی کشاورزان و در مزارع انجام شود

  .هکتار از مزارع شهرستان سیرجان کار بی نظیری است که امیدواریم این حرکت، در سایر نقاط کشور نیز توسعه یابد

هکتار از اراضی سیرجان با اجرای آبیاری زیر  322طرح تجمیع اراضی و تشکیل کشت و صنعت در : وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

  .یری است و امیدواریم بتوانیم این روش را در منطقه و کشور تسری دهیمسطحی کار قابل تقد

امیدواریم بتوانیم به نحو احسنت از این مایه گران بها استفاده کنیم و بتوانیم : وی با بیان اینکه آب گوهری گران قیمت است افزود

  .رفع خواهد شد کارهای خوب را به سطح کشور تعمیم دهیم که در این صورت مشکالت کمبود آب

با توجه به حجم تولید و عرضه و تقاضا، محصوالت ارگانیک : حجتی با اشاره به تولید محصوالت ارگانیک در سطح کشور گفت

درصد و سهم محسوسی در بازار دارد و با توجه به مصرف کنندگان خاص، تولید محصوالت ارگانیک روز به روز در کشور در حال 

  .توسعه است

غذای سالم مسئله و دغدغه اساسی ما، دولت و تولیدکنندگان است و : د کشاورزی با اشاره به شعار هفته سالمت نیز گفتوزیر جها

  .باید در این زمینه فوق العاده حساس باشیم

زارع را دنبال می کنیم که نمونه آن در م ITNدر بحث مبارزه با آفات، روش : وی در زمینه مبارزه با آفت کشاورزی نیز گفت

سیرجان اجرا شده است و کشاورزان به جای مبارزه شیمیایی، از طریق بیولوژیکی با آفات مبارزه می کنند که این طرح مورد 

  .حمایت دولت و وزارتخانه است و باید بتوانیم این روش را در سطح کشور گسترش داده و از مبارزه شیمیایی با آفات فاصله بگیریم

این صندوق به صورت مشارکتی و با حضور بخش خصوصی در حال فعالیت است : عه کشاورزی نیز گفتحجتی درباره صندوق توس

 122درصد دولتی است که به اعضای آن تسهیالت پرداخت می شود و تاکنون  20درصد از بخش خصوصی و  21که آورده آن 

  .دصندوق در زمینه محصوالت کشاورزی در مناطق مختلف کشور در حال فعالیت هستن

وزارت جهادکشاورزی در زمینه تسهیالت آبیاری نوین  :وزیر جهادکشاورزی در زمینه تسهیالت آبیاری نوین نیز به خبرنگاران گفت

هزار اراضی به سیستم آبیاری تحت فشار را در دستور  12توجه ویژه دارد به گونه ای که در استان کرمان در سال گذشته تجهیز 

  .هکتار انجام شده و در بقیه اراضی نیز در حال انجام است 0222کار قرار داده بود که 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان به سیستم آبیاری نوین مجهز شده اند و با منابعی که در  02تاکنون : وی ادامه داد

  .کنیماختیار خواهیم داشت امیدواریم بتوانیم این روند را با سرعت بیشتری در کل کشور اجرایی 

http://isna.ir/fa/news/02202321733 

 

http://isna.ir/fa/news/94020301733
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 اختصاصی
 ایسنا - 193۱اردیبهشت  ۱جمعه 

  !اشکال از ماست نه کشاورز

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی  : سرویس

کشاورزان ما از سخت : سبز دارند نمی توان مقایسه کرد گفتوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران را با کشورهایی که آبیاری 

درصد از محصوالت دنیا با آب سبز تولید می شود اما در  82کوش ترین کشاورزان دنیا در رابطه با مسائل آب هستند زیرا بیش از 

  .درصد تولیدات کشاورزی با آب سبز تولید می شود 12ایران تنها 

اردیبهشت ماه در جلسه هم  2در منطقه کویر، محمود حجتی ظهر جمعه ( ایسنا)دانشجویان ایرانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری 

در خصوص مسایل کمبود آب، کم لطفی نسبت به کشاورزان : اندیشی مدیران، انجمن ها، اتحادیه ها و صنوف بخش کشاورزی گفت

شود، اما در صدد عالج ورزی به مشکالت امروز نمی پردازیم متاسفانه زیاد درباره خشکسالی صحبت می . و بهره برداران ما می شود

  .و امید به این داریم که این خشکسالی به پایان رسد

اقلیم کشور ما به صورت کم آبی بوده و این کم بارانی کامال طبیعی است و ما باید از منظر فرهنگی، نگاه و همچنین : وی ادامه داد

انیم خود را با این اقلیم تطبیق دهیم؛ ضمن آنکه باید به دنبال عالج بخشی باشیم نه به این بعد در اجرایی و عملیاتی کردن بتو

  .امید که باران خواهد بارید

بعید می دانم که کشاورزان ایرانی نسبت به : وی با اشاره به اینکه تمام گندم در بازارهای دنیا با آب سبز تولید می شوند اظهار کرد

ما باید کشاورز هر منطقه را متناسب با اقلیم آن منطقه مقایسه کنیم و نمی توان به طور مثال . فاوت باشداز بین رفتن آب بی ت

کشاورزان کرمانی را با کشاورزانی که در شمال کشور بخش عمده محصول خود را با آب سبز آبیاری می کند مقایسه کنیم و باید 

  .سی شودعملکرد کشاورز در جای خود و در موقعیت خودش برر

باید ابتدا بتوانیم کشاورز را توانمند کنیم : حجتی با بیان اینکه معتقدیم بهره وری ما از بخش کشاورزی پایین است تصریح کرد

سپس به بررسی میزان بهره وری محصوالت کشاورزان بپردازیم زیرا معتقدم کشاورزان قدر آب را می دانند و ما باید در خدمت 

  !موضوع نشان می دهد اشکال از ما است نه کشاورز کشاورز باشیم و این

ما به شیوه های گذشته دیگر نمی توانیم مرغ تولید کنیم و باید از تجربیات کشورهای دیگر که این مراحل را : وی تصریح کرد

 3د مرغ در کشور امروز رقابت در تولید مرغ بسیار شدید است به گونه ای که ظرفیت تولی .پشت سر گذاشته اند استفاده کنیم

تن صادرات مرغ  72میلیون تن است و ما در سال گذشته فقط توانستیم حدود  0میلیون تن بوده و این در حالی است که نیاز بازار 

  .داشته باشیم

الت این آیا راهبرد خروج از مشک: باالترین مقام اجرایی جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضع خوبی در سیستم کارمندی نداریم افزود

است که کشاورز به طور مثال گوجه فرنگی تولید کند و دولت آن را خریداری کند یا اینکه برنامه ریزی کنیم که چه میزان سطح 

  .زیرکشت گوجه فرنگی داشته باشیم

  های مقابله با زمین خواری باید اصالح شوند رویه

ا حضور استاندار کرمان، نمایندگان مردم کرمان و راور در مجلس وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که ب

شورای اسالمی و مدیران استانی عضو در این شورا برگزار شد نیز با بیان اینکه در سال گذشته در استان کرمان کار بسیار سختی 

ه های اصلی نظام بحث تجاوز به یکی از دغدغ: اما فوق العاده ای در خصوص مقابله با حاشیه نشینی صورت گرفته است افزود

اراضی ملی و تغییر کاربری برخی زمین های کشاورزی به مسکونی است که به خوبی در استان کرمان در جهت رفع این دغدغه، 

  .تالش شده است
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واری ادامه وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته درختکاری در خصوص مقابله با تغییر کاربری ها و نیز زمین خ

مقام معظم رهبری بسیار تیزبینانه پیگیر این مبحث به ویژه بحث حاشیه نشینی که به دنبال زمین خواری ها بوجود می آید : داد

  .هستند و بر مقابله جدی با آن تاکید فراوانی دارند

ینی، افرادی هم دچار ضرر و زیان می البته در مسیر مقابله با پدیده زمین خواری و حاشیه نش: وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

  .شوند که باید برای آنان نسخه ای متفاوت پیچیده شود اما این به آن معنا نیست که از اصل مطلب دور شویم

این مقام مسوول با تصریح بر اینکه در هر دوره زمانی، ظرفیت ها و شرایطی برای برخورد با پدیده زمین خواری و نیز تصرف اراضی 

با توجه به شرایط کنونی باید با این پدیده برخورد کرد و نمی توان یک نسخه واحد را : یر کاربری ها وجود داشت تاکید کردو تغی

  .برای همه افراد دخیل و نیز همه موارد تصرف شده پیچید و با توجه به شرایط باید این کار را انجام داد

زمین های فراوانی : تجدیدپذیر نبوده و در دست ما ودیعه و امانت است افزودحجتی با بیان اینکه خاک، عنصری خدادادی است که 

برای ساخت و ساز وجود دارد اما خاک کشاورزی که حاصلخیز است دیگر تجدید نمی شود و اگر به درستی از آن استفاده نشود، 

  .رزی گذشتفرصت سوزی شده است و نمی توان به راحتی از کنار مسئله تغییر کاربری اراضی کشاو

وی با تاکید بر اینکه به خاطر سوداگری و سودجویی برخی افراد، از انتفاع کشاورزی و غذایی مردم از این موهبت کوتاه نمی آییم 

برخی از افراد با فکر سودجویی و اینکه عواید حاصل از تغییر کاربری اراضی و فروش آنها را به جیب خود بریزند به : ادامه داد

  .درت می ورزند که با این قضایا به شدت برخورد می کنیماعمالی مبا

البته نباید از سر تقصیرات افرادی سوداگر که در فکر غارت اموال عمومی و بیت المال هستند : وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

  .بگذریم

ه با تخریب خانه ها و امالک در حواشی شهر، البت :این مقام مسوول با بیان اینکه مقابله با حاشیه نشینی امری مطلوب است افزود

رویه ها باید اصالح  .متاثر می شویم اما به هر حال باید رویه ای منطقی طی شود تا همه امور به سرانجام مطلوب و خوب برسد

  .شود

البته : ادامه داد حجتی با تصریح اینکه در خصوص مقابله با زمین خواری و حاشیه نشینی، قوانین و مقررات صریحی وجود دارد

  .رویه های انجام شده منجر به اتفاقاتی می شود که این پدیده را بوجود می آورد و باید اقداماتمان را اصالح کنیم

بر اثر اقدامات برخی افراد سودجو، : هزار پرونده تغییر کاربری در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد 122وی با بیان اینکه بیش از 

هستند که فریب آنها را می خورند، به این افراد که بعضا از قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند فشارهایی وارد  افرادی هم نیز

  .می شود که برای آنان نیز باید نسخه مناسب پیچیده شود

  سطح زیر کشت کشاورزی را بی رویه توسعه داده ایم

بازدید از ترمینال فرآوری و صادرات پسته روستای جالل آباد  اردیبهشت ماه نیز در حاشیه 3وزیر جهادکشاورزی پنجشنبه 

سال گذشته مشکالتی را در بخش کشاورزی تجربه کرده ایم و اکنون با مشکالت جدیدی نیز روبرو شده ایم  12در : سیرجان گفت

  .که فضای کار را روز به روز فشرده و رقابتی تر می کند

ر، تکنولوژی و مدیریت روز تطبیق ندهیم قطعا از دنیا عقب خواهیم افتاد، ضمن آنکه باید در اگر خودمان را با بازا: وی ادامه داد

استفاده و بهره وری از منابع پایه از جمله آب و همچنین در استفاده از سایر منابع و امکانات باید خود را با شرایط روز دنیا تطبیق 

  .دهیم

منابع آبی که در اختیار ما قرار : ی ما، چگونگی استفاده منطقی از منابع آب است افزودحجتی با بیان اینکه مسئله روز و دغدغه اصل

گرفته است کم نشده بلکه متاسفانه مصرف آن زیاده شده است و سطح زیر کشت کشاورزی را بی رویه توسعه داده ایم و معتقدیم 

  .مت بی بدیل الهی به خوبی استفاده کنیملطف خداوند همیشه شامل حال ما بوده و امیدواریم بتوانیم از این نع
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امروز امر مهم در کشور، چگونگی استفاده از منابع آب است که در این زمینه، اجرای طرح آبیاری : وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ا در سراسر تحت فشار در شهرستان سیرجان کاری بی نظیر است که امیدواریم بتوانیم این طرح را که کاری بسیار نوین است ر

  .کشور گسترش دهیم

  .باید در الگوی کشت، شیوه باغداری، روشهای کاشت و برداشت از روشهای جدید و نوین استفاده کنیم: وی ادامه داد

این مجموعه نقش قابل توجهی در : حجتی با اشاره به فعالیت ترمینال فرآوری و صادرات پسته روستای جالل آباد سیرجان گفت

و همچنین صادرات پسته داشته است و با فعالیت چنین مجموعه ای توانستیم مشکالت مربوط به پسته از جمله آفت بازار داخل 

  .آفالتوکسین را تا حد زیادی حل کنیم

پسته، اولی محصول صارداتی : وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه به دنبال توسعه بازار محصول پسته ایرانی در دنیا هستیم اظهار کرد

  .کشور در سال گذشته بوده و رکورد قابل توجهی داشته است

امیدواریم با حضور دست اندرکاران بخش  :وی با اشاره به مشکالت مطرح شده از سوی کشاورزان در این بازدیدها نیز گفت

  .کشاورزی، استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی بتوانیم این مشکالت را حل کنیم

http://www.isna.ir/fa/news/02202220232 
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 اختصاصی
  تابناک 12:۱8 - 193۱اردیبهشت  5۱ :تاریخ

 بخش نیست وضعیت آب رضایت: هشدار وزارت نیرو

های خطر چند سالی است که به صدا درآمده  جدی در دنیا است و زنگآبی یک هشدار  اکنون کم هم حمیدرضا تشیعی با بیان اینکه 

میلیارد نفر در شرایط کمبود مطلق آب  1.0حدود  0202دهد تا سال  های سازمان فائو نشان می آخرین گزارش: است، ادامه داد

 .برای اقتصاد قرارداده استدر گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز بحران آب در صدر فهرست خطرهای جهانی . قرار خواهند گرفت

های استان را برای تامین آب در پیک تابستان را داشته باشد و با تسلط  هر مدیر و کارشناسی باید از جزئیات برنامه: وزیر نیرو گفت

در شرایط خشکسالی نیازمند تالش و همت همه . ها همسو باشد های اضطراری، همه سازمان در جهت اجرای برنامه بر برنامه

 .ها بهترین خدمات را به مردم ارائه دهیم هستیم تا به رغم این تالش

سال است درگیر خشکسالی شدیدی شده است، شرایط  12کشور ما : چیان در همایشی اظهار کرد به گزارش ایسنا، حمید چیت

یش جمعیت تقاضا برای آب را روز به روز کند و نیاز به آب همراه با افزا تغییر اقلیم و افزایش دما نیز فشار مضاعفی بر کشور وارد می

 .گسترش داده است

شد متوسط بارش کشور  زمانی گفته می: وی با بیان اینکه امروز اولویت اول ما آمادگی برای مدیریت فصل گرما است، ادامه داد

یش دما و تبخیر، آب تجدیدپذیر بر اثر افزا. متر کاهش یافته است میلی 022متر است، اما هم اکنون این میزان بارش به  میلی 022

ها تا  این آمار مربوط میانگین کشوری است؛ در حالی که در برخی استان. میلیارد رسیده است 122میلیارد مترمکعب به  132از 

 .ایم و این شرایط را برای کنترل سخت کرده است درصد کاهش بارش داشته 72

مدت و بلندمدت تامین آب در هر منطقه و شهری را  مدت، میان های اقدام اضطراری کوتاه برنامهمدیران ما باید  :وزیر نیرو ادامه داد

 .ای این شرایط را مدیریت کنند های ملی و منطقه داشته باشند و با به کارگیری تمام ظرفیت

روستایی وجود نداشت، اما در اعتبار متمرکزی برای آب  1300تا سال : رسانی به روستاها گفت های آب وی با اشاره به فعالیت

میلیارد  222نیز عالوه بر افزایش ردیف به  1302در بودجه سال . میلیارد تومان اختصاص یافت 322حدود  1303بودجه سال 

چنین اعتباری . رسانی روستایی اختصاص یافت های آب میلیون دالر از صندوق ملی به توسعه مجتمع 222تومان، با موافقت مجلس 

 .ت هزینه شود یک دستاورد بزرگ خواهد بوداگر درس

: ترین راهبردهای سازکاری با تغییر اقلیم، مساله مدیریت مصرف است، ادامه داد وزیر نیرو با بیان اینکه در شرایط حاضر یکی از مهم

تواند  کشور است و میاین موضوع صرفا برای گذر از پیک تابستان امسال نیست؛ این موضوع یکی از راهبردهای دائمی و اساسی آب 

 .ما را در عبور از وضعیت کم آبی کمک کند

های خود  های استانی باید به سمت خودگردانی حرکت کنند و اینکه تمام واحدهای ما با اتکا به فعالیت شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .بتوانند کارهای خود را ساماندهی کنند ضامن بقای ما خواهد بود

 بخش نیست ت آب کشور رضایتوضعی: معاون وزیر نیرو 

 .بخش نیست باید با تمام وجود بپذیریم که وضعیت آب کشور رضایت: معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز در این همایش گفت

گذرد،  ریزی در کشور می سال از پیشینه برنامه 07رحیم میدانی با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم و نزدیک به 

توان گرفت، عدم  های گذشته می ترین عبرتی که از سال این تجربه باید برای صاحبان بصیرت مایه عبرت باشد و بزرگ: افزود

 .های مصوب است ساله است که ریشه آن در عدم پایبندی به اجرای برنامه ساله و هفت های پنج موفقیت ما در برنامه

مدیران بخش آب و آبفا بتوانند : ای به آب داشته باشد، ابراز امیدواری کرد نگاه ویژهمیدانی با بیان اینکه برنامه ششم قرار است 

 .بخش نیست خوبی به وظایف خود در این برنامه عمل کنند زیرا وضعیت آب کشور اصال رضایت به
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ها را  حل ت و راهوی با بیان اینکه ما در شناخت موضوع مشکل نداریم و خبرگان صنعت آب و فاضالب کشور فهرستی از مشکال

وقتی صحبت از : ایم، اظهار داشت اند اما ریشه اصلی مشکالت این است که توجه الزم را به مدیریت آب کشور نداشته تهیه کرده

ساخت سد، ساخت   برداری از چاه، کنیم، اصول و چارچوبی دارد که نباید مدیریت آب را فقط به اعطای پروانه بهره مدیریت آب می

 .پمپاژ و غیره محدود کنیمایستگاه 

زده شویم و باید به فکر رفع مشکالت باشیم؛ زیرا چنانچه این روند اصالح نشود، شاهد  از مشکالت کنونی نباید شگفت: وی ادامه داد

 .یک فاجعه بزرگ در کشور خواهیم بود

مان را به مشکالت آب ببندیم،  که نباید چشم گر این موضوع است های کمی بیان معاون وزیر نیرو در امور آبفا با بیان اینکه شاخص

از دست رفتن آب زیرزمینی غیرقابل کتمان است و در برخی مناطق شاهد فرونشست زمین هستیم که ناشی از : خاطرنشان کرد

 .کاهش آب زیرزمینی است

اگر بتوانیم این طرح : جاری، گفت ل های زیرزمینی در سا بخشی آب معاون وزیر نیرو همچنین با تاکید بر اجرای طرح احیا و تعادل

 .سال آینده به سطح ایستایی خواهیم رسید 02خوبی اجرا کنیم، در  را به

هزار  10جاری حدود  طوری که بودجه بخش آب کشور در سال وی با بیان اینکه اعتباری که در اختیار داریم، بسیار مناسب است به

ها در اولویت کاری ما  رسانی و تامین آب شرب با کیفیت و همچنین اصالح قیمت بهای آ اجرای شبکه :میلیارد تومان است، افزود

 .قرار دارند

 های کشور تدوین و تهیه شود باید برنامه جامع تامین آب برای تمامی شهرها و شهرستان: مدیرعامل آبفا

های زیادی که در بخش  وجه به چالشبا ت: همچنین حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اظهار داشت

آب و فاضالب وجود دارد، بایستی به توسعه سرمایه انسانی در آب و فاضالب توجه بیشتری شود؛ زیرا ما نیازمند مدیرانی هستیم 

 .المللی داشته باشند، ولی در حد ملی تصمیم بگیرند و در مقیاس شهری اجرایی کنند که نگاه بین

چالش آتی ما بسیار بزرگ : کشور ما با تغییر اقلیم مواجه است و آب در دسترس هر روز کاهش می یابد، افزودوی با اشاره به اینکه 

 .است و باید خود را با شرایط حال و آینده منطبق کرده و مدیریت کنیم

ل صندوق استقراض از رسانی روستایی از مح های آب با همکاری دولت و وزارت نیرو اعتبارات خوبی برای مجتمع: وی ادامه داد

میلیارد تومان 0222توانیم در بخش روستایی بیش از  میلیون دالر تامین شده و در مجموع می 222صندوق توسعه ملی به میزان 

 .در روستاها هزینه کنیم

: اشته باشند، افزودد 1302ریزی مناسبی برای گذر از تنش آبی سال  جانباز با ابراز امیدواری از اینکه مدیران در سال جاری برنامه

ها باید برنامه جامع تامین آب شهرستان خود را تهیه کند و چنانچه این برنامه موجود  هریک از مدیران آبفای شهرها و شهرستان

 .ها به آن نیاز خواهیم داشت نباشد، از ما طلب نماید؛ زیرا در افق بلندمدت برای تامین آب شهرستان

 کمبود آب باید با مدیریت تقاضا برطرف شود: رکت آبفابرداری ش معاون نظارت بر بهره

های بنیادی توسعه ملی ما  کمبود آب یکی از گلوگاه: برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز گفت معاون نظارت بر بهره

 .است که این مشکل باید با مدیریت تقاضای آب رفع شود

های خطر چند سالی است که به صدا درآمده  یک هشدار جدی در دنیا است و زنگ آبی اکنون کم هم حمیدرضا تشیعی با بیان اینکه 

میلیارد نفر در شرایط کمبود مطلق آب  1.0حدود  0202دهد تا سال  های سازمان فائو نشان می آخرین گزارش: است، ادامه داد

 .های جهانی برای اقتصاد قرارداده استدر گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز بحران آب در صدر فهرست خطر. قرار خواهند گرفت

نوع  31نوع بالیای طبیعی  22در نقشه وقوع بالیای طبیعی جهان، کشور ما در رتبه سوم قرار گرفته است و از مجموع : وی افزود

 .شدت خشکسالی ایران نیز متوسط به باال ارزیابی شده است. در ایران سابقه وقوع دارد
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میلیارد مترمکعب آب از  30اکنون در دنیا  هم: ین استراتژی ما کاهش آب بدون درآمد است، گفتتر تشیعی با بیان اینکه مهم

میلیارد دالر ارزش دارد؛ در صورت جلوگیری  12رود که این میزان آب  میلیارد به صورت ظاهری از بین می 10های توزیع و  شبکه

 .دمیلیون نفر آب تامین کر 122توان برای  از این میزان آب می

شهر کشور ابالغ شده است،  1122ایران جزو کشورهای پیشرو در باالنسینگ آب در منطقه خاورمیانه است که به : وی یادآور شد

تومان حدود  322است که با فرض قیمت هر مترمکعب  02.7اما با این وجود شاخص آب بدون درآمد ما بر اساس اطالعات موجود 

 .میلیارد تومان است 102

 :ر هشتمین همایش مدیران شهری آب و فاضالب کشور مطرح کردجانباز د

 های کشور تدوین برنامه جامع تامین آب برای تمامی شهرها و شهرستان

وقفه و صیانت از کیفیت آب جزو ذات کار مدیران آب و فاضالب است و این موضوع باعث ارتقای اعتماد مردم به  رسانی بی خدمت

 .شود آبفا می

 های توسعه جدید هستیم به صورت مستمر نیازمند اجرای طرح: ریزی آبفا معاون برنامه

با توجه به روند تقاضای آب و مصرف آب در : ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز در سخنانی گفت معاون برنامه

 .در بخش آب و فاضالب هستیمهای توسعه جدیدتر  گذاری بیشتر و اجرای طرح کشور، ما به صورت مستمر نیازمند سرمایه

هر سازمانی مانند یک ارگانیسم زنده دوران : های آب و فاضالب گفت علی اصغر قانع با اشاره به فعالیت سه دهه گذشته شرکت

 .کنند های آب و فاضالب نیز دوران تکامل خود را سپری می مختلف رشد و تکامل را دارد و شرکت

های  گذاری بیشتر و طرح دهد که ما به صورت مستمر نیازمند سرمایه وزیع آب به ما نشان میروند تقاضای آب و ت: وی تصریح کرد

 .توسعه جدیدتر هستیم، باید دقت کنیم زنگ خطر برای توسعه منابع آب در کشور به صدا درآمده است

http://www.tabnak.ir/fa/news/202000 
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 اختصاصی
 تسنیم 193۱/اردیبهشت/5۱: تاریخ

 شود  اندازی می های اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور راه دهکده

های اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور راه  دهکده: رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: خبرگزاری تسنیم

  .شود اندازی می

های جهادی  ، سردار ابراهیم عزیزی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت گروهسبزواراز  خبرگزاری تسنیمبه گزارش 

های جهادی خوشبختانه به درستی شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته  فراوان گروههای  ظرفیت: در سراسر کشور اظهار داشت

 .است

هایی همچون اقتصاد  شود در زمینه ها ارائه می مهمترین خدماتی که از سوی این گروه: رئیس بسیج سازندگی کشور بیان کرد

 .اند مقاومتی است و البته در محرومیت زدایی نیز نقش بارزی ایفا کرده

ورود به : ها است اظهار داشت سردار عزیزی با اشاره به اینکه ورود به عرصه اقتصاد مقاومتی یکی از رویکردهای تخصصی این گروه

ها قبل به دنبال تحقق آن بودیم و خوشبختانه این مسئله  ای است که از مدت های تخصصی همچون اقتصاد مقاومتی برنامه عرصه

 .محقق شده است

های جهادی در سراسر کشور ایجاد شده است  سیج سازندگی کشور با اشاره به اینکه درک صحیحی از فعالیت گروهرئیس سازمان ب

گیرد تا از این طریق حرکت به سمت  ها در دستور کار قرار می نیازسنجی و بررسی مقتضیات روستاها از سوی این گروه: گفت

 .اقتصاد دانش بنیان فراهم شود

های اقتصاد مقاومتی باید با الگوگیری از خراسان رضوی و سبزوار در سراسر کشور تعمیم پیدا  داث دهکدهاح: سردار عزیزی گفت

 .کند

http://tnews.ir/news/2B2222228002.html 
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