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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 

.فرمائید بهتر مطالب مارا بهره مند  
 جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن  
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 آب

 - 51/30/49فارس

 جویی کنند مردم و کشاورزان صرفه/های کشور آب درصدی حجم روان 55کاهش 
میلیون مترمکعب و دوره  674میلیارد و  76ماه  های سطحی در اردیبهشت میانگین بلندمدت حجم کل روان آب

 .میلیون مترمکعب بوده است 697میلیارد و  39مشابه سال گذشته 

هایکشوردرپایاناردیبهشتماهسالآبحجمروان،(پاون)رسانیوزارتنیروپایگاهاطالعبهنقلازخبرگزاریفارسگزارشبه

.درصدکاهشیافتهاست99جاریدرمقایسهبامیانگینبلندمدت

میلیاردو03ماهسالجاریبههایسطحیکشوردرپایاناردیبهشتطبقاعالمشرکتمدیریتمنابعآبایران،حجمروانآب

.میلیونمترمکعبرسیدهاست923

میلیونمترمکعبودورهمشابهسالگذشته671میلیاردو76ماههایسطحیدراردیبهشتلندمدتحجمکلروانآبمیانگینب

.میلیونمترمکعببودهاست647میلیاردو04

سالگذشتهبهخود16ماهسالجاریرتبهچهلوپنجمرادرهایسطحیدرپایاناردیبهشتبراساساینگزارش،حجمجریان

.تصاصدادهاستاخ

هایدریایخزر،خلیجفارس،دریاچهارومیه،مرکزی،هامونوماهسالآبیجاریدرحوضههایسطحیدرهشتمینحجمجریان

میلیونمترمکعب،045میلیونمترمکعب،یکمیلیاردو536میلیاردو47میلیونمترمکعب،59میلیاردو9سرخسبهترتیب

.میلیونمترمکعبثبتشدهاست597میلیونمترمکعبو207مترمکعب،میلیون1میلیاردو7

هایخلیجماهسالجاریدرمقایسهبامدتمشابهسالگذشتهدرحوضههایکشوردراردیبهشتآببرایناساسحجمروان

،40رکزیوسرخسبهترتیبهایدریایخزر،مدرصدکاهشودرحوضه47و41،46فارس،دریاچهارومیهوهامونبهترتیب

.درصدافزایشیافتهاست0و03

هایدریایخزر،ماهسالجاریدرمقایسهبامدتمشابهدرازمدتدرحوضههایکشوردراردیبهشتآبهمچنینحجمروان

.دهدمیدرصدکاهشنشان99و95،99،76،14،94خلیجفارس،دریاچهارومیه،مرکزی،هامونوسرخسبهترتیب

درصد94درصدونسبتبهدرازمدت47هایکشوردرحوضهآبریزهامونبودهکهنسبتبهسالگذشتهآببیشترینکاهشروان

.کاهشیافتهاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513049333942
















 آب

http://www.farsnews.com/
http://news.moe.gov.ir/News/Details.aspx?ANWID=16611
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940315000512
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 - 51/30/44فارس

پایانه صادراتی گل و گیاه / ها میلیارد مترمکعبی آب با انتقال صیفی جات به گلخانه 3.9جویی  صرفه

 شود امسال تکمیل می
فرنگی از فضای آزاد به  ها، گیاهان دارویی و قارچ با بیان اینکه با انتقال کشت خیار و گوجه مدیرکل دفتر امور گلخانه

 .شود جویی می میلیارد مترمکعب آب صرفه 3.9با این کار حدود : شود،گفت هکتار فضا آزاد می 222هزار و  2ها  گلخانه

ها،گیاهانداروییوقارچامروزدر،سیدمحمدکیاییمدیرکلدفترامورگلخانهخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هایشاخصوزارتجهادکشاورزیدربرنامهششمیکیازطرح:مراسممعرفیوتولیدارقامجدیدژربرادرجمعخبرنگارانگفت

.ایوانتقالمحصوالتسبزیوصیفیبهگلخانهاستتوسعهکشتگیاهانگلخانه

یابدوبرافضایباز،حدودیکدهمکاهشمیطبقبرآوردهایانجامشدهمصرفآبدرگلخانهدرموردتولیدخیارب:ویافزود

.ریزیکردهتاکشتبرخیازمحصوالترابهگلخانهمنتقلکنداساساینموضوعوزارتخانهبرنامه

کند،اظهارهکتارفضاراآزادمی223هزارو2هاحدودفرنگیازفضایبازبهگلخانهکیاییبابیاناینکهانتقالکشتخیاروگوجه

.شودجوییمیمیلیاردمترمکعبآبصرفه0.4بااینکار:اشتد

هکتار0933دربرنامهششمپیشبینیمیشودتاساالنهحدود:ها،گیاهانداروییوقارچتصریحکردمدیرکلدفترامورگلخانه

.ایتوسعهداشتهباشیمدربخشکشتگیاهانگلخانه

شودوکیفیتمحصولبهتروامکانکشتیابدبلکهمصرفبهینهمیآبکاهشنمیایمصرفدرکشتگلخانه:ویاظهارداشت

.شودمحصوالتیکهدرمناطقیقابلیتتولیدآنوجودنداردفراهممی

03برایتجهیزوتکمیلاینسامانهبهحدود:المللیگلوگیاهدرجنوبتهراناظهارداشتویدرموردساختپایانهبین

اننیازاستکهمدارکومستنداتآنبهبانککشاورزیارائهشدهوامیدواریمکهامسالباتأمینبودجهموردنیازآنمیلیاردتوم

.اینپایانهبهاتمامبرسد

لزومصادراتگلوگیاه،سبکرقم،کیفیتوکمیتمحصول:ویتداومدرتولیدگلوگیاهرامشکلصادراتعنوانکردوگفت

.شودفراهمشدنمجموعآنهاامکانصادراتفراهممیاستکهبا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513044333575




















 آب

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940311000969


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

4 
 

 آیانا 1304خرداد  90, شنبه

 درصد دشت های کشور ممنوعه اعالم شد  72
دشت به دلیل برداشت  362درصد یعنی حدود 72دشت کشور  721از مجموع : مدیرکل دفتر مطالعات آب ایران گفت

 . بیش از حد از آب های زیرزمینی، دشت ممنوعه اعالم شده است

ازبرداشتآبدرایندشتهامیزانتغذیهآبازطریقبارشوآبحاصلازذوببرفومنابعزیرزمینی،کمتر:رضاراعیافزود

.ازاینسفرههاست

هزارو554:کهشرکتمنابعآبایرانمنتشرکردهاست،گفت(95-53سال)ویبااشارهبهآخرینآمارمنابعآبیزیرزمینی

منبعدرآماربرداریشناساییشدهکهشاملچاه،چشمهوقناتاست662

مترمکعبآبازمنابعزیرزمینیبرایمصرفکشاورزیآشامیدنی،بهداشت،میلیون933میلیاردو73ساالنه:راعیتاکیدکرد

.صنعتوخدماتبرداشتمیشود

میلیونمترمکعبآبازسفرههایزیرزمینیبیشترازحدمجازبرداشتمیشودوتراز733میلیاردو9ساالنه:ویتاکیدکرد

.منفیساالنهآبهایزیرزمینیهماینمقداراست

وزارتنیروطرحیبهعنواناحیاءوتعادل:میلیاردتوماندولتخبردادوافزود093دیرکلدفترمطالعاتآبایرانازاعتبارم

طرحبرایجبرانبخشیازترازمنفیآبهای49داردکهدولتومجلسازآنحمایتکردندوامسالاعتبارخوبیدرقالب

.زیرزمینیاختصاصیافتهاست

دیگراقداماتبرایجبراناضافهبرداشتآبهایزیرزمینیرابستنچاههایغیرمجازوکنترلبرداشتآبچاههایپروانهوی

ونصبسامانهکنترلهایحجمیوهوشمندبرایجلوگیریازاضافهبرداشتاعالم(کهبیشازحدمجازبرداشتمیکند)دار

.کرد

سازیدرمیانمردموکشاورزانوخریدچاههایکشاورزیکمبازدهراازراههایدیگرراعیهمچنینتغذیهمصنوعی،فرهنگ

.جبرانترازمنفیدانست

اضافهبرداشتازسفرههایزیرزمینیخطرفرونشستوفروچالههارادرپیداردوشکافهایعمیقبهوجودمی:راعیگفت

دیگرقابلکشتنخواهدبودوحتیاگرباماسهبادیوریگ،اینشکافپرشودباآیدکهاگراینشکافدرمزرعهبهوجودآید

فرونشستزمیندرمنطقهمسکونی،باایجادشکافآن:ویتاکیدکرد.اولینآبیکهبهاینزمینبرسددوبارهفرونشستمیکند

.راغیرمسکونیمیکند

وقتی:فرونشستراحملهآبهایشوربهآبهایشیریندانستوگفتمدیرکلدفترمطالعاتمنابعآبایرانخطردیگر

.برداشتازآبشیرینزیادباشد،آبشورجایگزینآنمیشودوکیفیتآبهایشیرینراازبینمیبرد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22932-4.html












 آب

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22802-1.html
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خبرنگارانجوان-4051خرداد43:تاریخ

 طعم شیرین هندوانه ایرانی زیر دندان کشورهای حاشیه خلیج فارس
زمینیدرواقعبهقیمتتخریبمنابعآبیخودبهکشورهایباصادراتآبمجازیبهکشورهایهمجوارازطریقهندوانهوسیب

.شانراحفظکنندومادرآیندهنیازمندوارداتشویمکنیمتامنابعآبیمیهدفصادراتیکمک

شودکهکشورهایخریدارمحصولبرایجلوگیریاز؛هندوانهدرحالیصادرمیخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.کنیمکنندومادرایرانآنراتولیدوعمالًآبکشورراصادرمیخریداریمیمصرفآبزیاددرکشورشانآنرا

روندتاکشورهایحاشیهخلیجفارسطعمشیرینهندوانهایرانیرااحساسکنندواینکارنهتنهامنابعآبیکشورمانبههدرمی

.کندارزآوریخوبینداردبلکهبحرانآبراتشدیدمی

کاالومحصولچنانچهبابرندمعتبرایرانیدربازارهایجهانیشناختهشودوارزآوریخوبیدرراستایحمایتازصادراتهرقلم

.تولیدداخلیبهارمغانآوردمطلوباستکهالبتهدراینامراماواگرهاییوجوددارد

239درهرکیلوصادرشدکهاینرقممعادلتومان633هزارتنهندوانهبهقیمت900حدود50سالبراساسآمارها،در

.میلیاردلیترآبمصرفکردهاست

میلیوندالرارزبهکشورماندرازایصادراتهندوانهواردشدهکهاینامرباتوجهبهبهایتمامشدهآبمصرفی22ازطرفیتنها

.توجیهاقتصادیندارد

رسدودرسایرخردهتوماندرمیدانمرکزیمیوهوترهباربهفروشمی4933یال4733براساساینگزارش؛هندوانهبهقیمت

.شودتومانعرضهمی2933درصد،03هایسطحشهربااحتسابسودفروشی

تومانازکشاورزانداخلیخریداریوروانه4933صادرات،مشوقخوبیبرایکشاورزانداخلیاستکمااینکههندوانهبهقیمت

.شودهایصادراتیمیبازار

تولیدمحصوالت:آبیدرکشورافزودعباسرجاییرئیسکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیباتاکیدبرمشکالتکم

.بردرچرخهصادراتمقرونبهصرفهنیستکشاورزیآب

شود،درچنینشرایطیآبشودتایککیلوهندوانهکشتلیترآبمصرفمی03باتوجهبهاینکهحداقل:ویتصریحکرد

.شودمجازیازطریقمحصوالتکشاورزیانتقالدادهمی

دهیبیشترتاثیرگذاردانستوایرادرکاهشمیزانمصارفآب،سوددهیورونقنههایگلخانمایندهمردماراکاستفادهازروش

بیشتریرابهدنبالداشتهباشندوبراساسالگویمحصوالتکشاورزیدراولویتصادراتهستندکهارزآوری:خاطرنشانکرد

.کشتمتناسبواردچرخهصادراتشوند

توانبهکیفیتمحصوالتکشاورزیوسیبوپرتقالدارایمزیتنسبیدرصادراتهستندکهدراینمیانمی:رجاییافزود

.کاهشمیزانآفتدهیدرجذببازارهایجهانیاشارهکرد

برابرگندم2.9الی2گوجهفرنگی،هندوانه،خیاروصیفیجات:یکمهندسکشاورزیدرادامهافزودکیانوششیرمحمدی

شوندکهازلحاظاقلیمیبرایتولیدمصرفآببهدنبالدارندوبهدلیلنداشتنالگویکشتمشخص،دربرخیمناطقکشتمی

.وصادراتمقرونبهصرفهنیستند

دهیکمتربهکشتهندوانهاختصاصهایجورابهدلیلسوددهیوارزیبیشتروآفتشاورزانزمینبرخیازک:ویتصریحکرد

.روددهنددرشرایطیکهآبمصرفیازکشورمانبههدرمیمی

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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اب:شیرمحمدیبابیاناینکهشرایطگلخانهازنظرشرایطاکونلوژیوزیستمحیطیبرایکشتهندوانهمناسبنیست،تاکیدکرد

.توانهندوانهراروانهبازارهایداخلیوخارجیکردساماندهیالگویکشتمناسبمی

سیروسسلمانزادهاستادجامعهشناسیروستاییوترویجکشاورزیبابیاناینکهدرصادراتمحصوالتکشاورزیبایدبه

رگانیکعالوهبرسوددهیوارزآوریبیشتر،درتولیدمحوالتکشاورزیسالموا:بازارهایجهانیتوجهکرد،خاطرنشانکرد

.گذارانخارجیبهتراستجذبسرمایه

برابرقیمت0باکشتمحصوالتکشاورزیبهروشارگانیکوبدوندخالتکودوسموموشیمیاییباحداقل:ویاظهارداشت

راتسخیرکردکمااینکهزعفرانایرانیبابرندهایتوانباکاهشمیزانمصارفآبوارزآوریبیشتربازارهایاروپاییبیشترمی

.شودغیرایرانیوباچندبرابرقیمتدربازارهایجهانیعرضهمی

شود؟آیااینمحصولازکیفیتوکشتدرتحلیلاینگزارشبایدبهدالیلاینموضوعاشارهکردکهچراهندوانهایرانیصادرمی

ایرانازنظرشرایطاقلیمیبرایکشتاینمحصولازمنابعآبیخوبیبرخورداراست؟قابلتوجهیبرخورداراست؟ویا

بایستیبراساسیکآمایشسرزمینی،مناطقیراکهازشرایطآبوهواییخوبی:دریکتعریفکلیازصادراتبایدافزود

.مازادبرآنراروانهبازارهایصادراتیکردبرخوردارهستند،شناساییکردهوهرسالهمیزانتولیداتداخلیرابررسیو

بردومنابعآبیمحدوداست،صادراتهندوانهوهرمحصولکشاورزیدیگریدرشرایطیکهکشورماندربحرانآببهسرمی

.کندمندوارداتمیرودومارادرآیندهنیازترینمایهحیاتازدستمیشایددربرخیمواردارزآوریخوبیداشتهباشداماباارزش

.کنیمباصادراتآب،درآیندهنیازمندهمانمحصوالتیخواهیمشدکهدرحالحاضربهدیگرکشورهاصادرمی

http://www.yjc.ir/fa/news/9246353





































http://www.yjc.ir/fa/news/5217090
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 آب

فودپرس4051خردادماه49جمعه

 <کشاورزی! از صادرات آب به بهانه اشتغال دفاع
003هزارتنسیبزمینیکهبرایتولیدشبیشاز054درشرایطیکهکشوربابحرانآبمواجهاستسالگذشتهبیشاز 

بهزمینیمعتقداستباتوجهبهاشتغالزابودناینحوزهمیلیاردلیترآبمصرفشده،صادرشدهاستکهرییسانجمنملیسیب

هایعراق،افغانستان،کهسالگذشتهبهکشورمحمدرحیمنیازیبابیاناین.رسدکهصادراتاینمحصولغیرمنطقیباشدنظرنمی

شودواینگونهنیستبرایتولیدتماممحصوالتکشاورزیآبمصرفمی:زمینیصادرکردیم،اظهارکردآذربایجانوروسیهسیب

زمینیهرسالبستهمقدارآبمصرفیسیب:ویادامهداد.هایدیگرمتفاوتباشدیدرایرانباکشورزمینبریسیبکهمیزانآب

زمینیدرداخلتولیدشود،درموردامنیتبهمیزانبارندگیفصلیمتفاوتاستواگرباایندیدگاهنگاهکنیمکهنبایدسیب

جوییدرمصرفآببانیراهکارخودرابرایحلاینمسالهصرفهزمیرییسانجمنملیسیب.شویمغذاییبامشکلروبرومی

دراینزمینهتعدادزیادیازکشاورزانمشغولبهکارهستندکهاگربخواهیم:هایمکانیزاسیونعنوانکردوافزوداستفادهازروش

تولیدباید:نیازیادامهداد.واهیمشداشتغالنیزبامشکلروبروخزمینیرامتوقفکنیم،درزمینهتولیدوصادراتسیب

هایهدفبتوانیمنامایرانرادرجهانمطرحایکهتولیدیباکیفیتداشتهباشیموباشناساییبازارمحورباشد؛بهگونهصادرات

لیدمحصوالتکشاورزیتودرزمینه:کیفیتانجامشود،گفتایوبیکهتولیدوصادراتنبایدبهصورتفلهویبابیاناین.کنیم

بخش:زمینیضمنگالیهازوزارتکشاورزیاظهارکردرییسانجمنملیسیب.بایدبهکیفیتقبلازهرموضوعیتوجهشود

بهاعتقاد.کشاورزیبایدبهکشاورزاننگاهیمطلوبداشتهباشند،چراکهدرحالحاضرقیمتمحصوالتکشاورزیپاییناست

بینانهتمامیمسائلرادرنظربگیردوازحقکشاورزاندرراستایتولیدوصادراتدفاعاورزیبایدواقعنیازی،وزارتجهادکش

کند

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




























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


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

8 
 


 آب

 ایسنا - 4051خرداد5شنبه

 ها را بریده است تانیهای کشاورزی نفس خوزس زه آب
 خوزستان-استانها : سرویس

هزارهکتاریخوزستانکهازآنبهعنوانیکطرحاستراتژیک993مدیرکمیتهبرگزاریکنفرانسملیرودخانهکارون،الزاماتاجرایطرح

 .شود،راتشریحکردیادمی

تضمین تامین آب : ، منطقه خوزستان، اظهار کرد(ایسنا)ایران وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان  سیدحسین فاضلی در گفت

 .شود هزار هکتاری اولین الزام مهم این طرح محسوب می 552برای اجرای طرح 

ای از مهمترین  دهد که عدم مدیریت آب توسط وزارت نیرو در استان و تبعات انتقال آب بین منطقه ها نشان می بررسی: وی افزود

کند و اعالم ممنوعیت کشت توسط سازمان آب و برق خوزستان به  خش کشاورزی خوزستان را تهدید میمعضالتی است که ب

 .عنوان نماینده وزارت نیرو از جمله این معضالت بوده است
ینسوالحالا:فاضلیبابیاناینکهبرخیازنمایندگانخوزستاندرمجلسشورایاسالمیمعتقدندوزارتنیروصداقتندارد،تصریحکرد

هاازهزارهکتاریوجوددارد؟تجاربگذشتهثابتکردکهنگرشوسیاست993آیدکهبااینشرایطچهتضمینیبرایانجامطرحپیشمی

هزارهکتاریسیاستو993دولتیبهدولتدیگردرزمینهمسائلمختلفکشورمتفاوتاستوآیاوزارتنیرودردولتبعدیبهانجامطرح

شیمثبتخواهدداشت؟نگر

 سد گتوند، کشاورزی خوزستان را به نابودی کشانده است

توان  یکی دیگر از الزامات، توجه به معضالت تهدید کننده بخش کشاورزی در استان است که به عنوان مثال می: وی عنوان کرد

ای  ستان را به نابودی کشانده است، به گونهدر سدسازی، سد گتوند نمونه بارزی است که کشاورزی خوز. ها اشاره کرد به سدسازی

حال این سوال . شود ها می یزرع شدن زمین که سازمان جهادکشاورزی استان معتقد است سد گتوند در طوالنی مدت موجب لم

هزار هکتاری و  552توان با وجود چنین تهدیدکننده خطرناک در بخش کشاورزی، به اجرای طرح  مطرح است که چگونه می

 کردن سرمایه ملی اقدام کرد؟صرف 

 های کشاورزی نفس مردم را بریده است زه آب
هزارهکتاریرایکیدیگرازالزامات993هایکشاورزیناشیازاجرایطرحآبمدیرکمیتهبرگزاریکنفرانسملیرودخانهکارون،مسالهزه

هایصعبالعالجرافراهمردمرابریدهوزمینهبروزانواعبیماریهایکشاورزینفسمدرحالحاضرزهآب:اینطرحدانستواظهارکرد

 .هایرودخانهکارون،مربوطبهزهآبکشاورزیاستآببهعنوانمثالبیشترینزه.کردهاست

زارهکتاریانجامه993آبکشاورزیغیرقابلتصورطرحآیدکهچهبرنامهریزیوراهکاریبرایحجمزهاینسوالپیشمی:ویبیانکرد

کنند،چههاهمچونشرکتتوسعهنیشکروصنایعجانبیبهعنوانیکشرکتآلودهکنندهنقدمیشدهاست؟منتقدینیکهازبعضیشرکت

 هایکشاورزیاینطرحدارند؟آبنظریدربارهزه

متاسفانه:اازدیگرالزاماتطرحعنوانوخاطرنشانکردهزارهکتاریر993فاضلی،فرهنگسازیروانیبرایتعاملبینمردمومجریانطرح

شوداماهیچاقدامیدرزمینهفرهنگسازیروانیبرایآنانجامنشدهاستدرتبلیغاتمختلف،ازاینطرحبهعنوانیکطرحبزرگیادمی

.فرآینداجرایطرحرابهخطربیندازدتواندواینمسالهنشاندهندهنگرشغیرکارشناسیمتولیانامربهاینطرحاستکهمی

 هزار هکتاری خوزستان 552های آکادمیکی طرح  ضرورت بررسی
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آیدزیراپایهواساسیکطرحموفق،انجامپژوهشوهایآکادمیکیازدیگرالزاماتاینطرحبهشمارمیضرورتبررسی:ویافزود

دهدکهفارغایکارشناسیارشدودکتریدانشگاههایاستانخوزستاننشانمیههایدورهبررسیپایاننامه.هایعلمیاستفعالیت

 .اندهزارهکتارینداشته993هاخروجیعلمیمستندیدرارتباطباطرحالتحصیالنواساتیدراهنمایایندوره

تواندهزارهکتاریچگونهمی993ینهمایشملیآیدکهمثالًاولاینسوالپیشمی:مدیرکمیتهبرگزاریکنفرانسملیرودخانهکارونگفت

هزارهکتاری993فراخوانمقالهعلمیداشتهباشد؟یعنیازکدامپایاننامه،مقالهپژوهشیاستخراجوبرایدبیرخانهکنفرانسهمایشملی

ازمحورهایاصلی)هزارهکتاری993نگیطرحشود؟مهمتراینکهآیاپایاننامهیامقالهپژوهشیمرتبطبامسائلاجتماعیوفرهارسالمی

 وجوددارد؟(هزارهکتاری993همایشملیطرح

ایدهدکهمیزانتولیدعلمیرسانههایگذشتهتاکنون،نشانمیهایخوزستانازسالهاوروزنامهبررسیخبرگزاری:فاضلیتصریحکرد

سوالمطرحاستکهصاحبنظرانومولدانعلمیاینطرحدراستانچهکسانیهزارهکتاریبهصفرنزدیکاستواین993دربارهطرح

هستند؟

هزارهکتاریتوجهخاصکنیمونیازاستقبلاز993هایآکادمیکیجهتاجرایطرحضرورتداردتابهالزامانجامفعالیت:ویعنوانکرد

کهفراخوانمقالهپژوهشینداردومتخصصینمختلفدرآن)رعلمیاجرایطرحوبرگزاریحتیهمایشمرتبطباآن،چندسریسمینا

993الزماستبرانجامپایاننامهومقالهمرتبطباطرح.برگزاروزمینهانتقالعلمازمتخصصینبهجامعهفراهمشود(سخنرانیمیکنند

 .هزارهکتاریتمرکزوتولیدعلمیجامعهدراینزمینهبیشترشود

هزارهکتارینگرشیچندبعدیبهطرحداشتهباشندوهمهگیربودنعلمیطرحرا993ضرورتداردتامتولیانطرح:بیانکردفاضلی

هایغیرکارشناسی،افزایشدهند،درغیراینصورتبعیدنیستکهدرطوالنیمدت،اینطرحبهعدماجرامنتهیشودومانندخیلیازطرح

 .دکهسدکرخهنمونهبارزآناستنیمهکارهباقیمان

هزارهکتاریقابلتحسینوتمجیداست،بنابراین993نگرشکنونیدولتواهتماماستاندارخوزستانبرایانجامطرحاستراتژیک:ویافزود

.هایآکادمیکیشوندهایاستانبهطورمستقیمدرگیربررسیآندرقالببخشیازفعالیتبایددانشگاه

درحالحاضرچندمصاحبهعلمی.ایدراینزمینهفعالشودهمزمانبافعالکردنبخشدانشگاهی،بایدبخشرسانه:لیاظهارکردفاض

هایهزارهکتاریوحتیاعضایکمیتهعلمیهمایشملیاینطرحانجامشدهاست؟دراینراستابایدنشست993ایبامتولیانطرحرسانه

.وسطمتولیانطرحباهدفدانشافزاییبرگزارشودمکررعلمیخبریت

http://www.isna.ir/fa/news/51303539290





















http://www.isna.ir/fa/news/94030905283
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 اقتصاد کالن

 آیانا4051خرداد42.سهشنبه

  14درصدی بودجه  22ها با وجود رشد  کننده نهاده ترین تأمین ای بزرگ کاهش سهم یارانه
میلیارد ریال تعیین شد  332هزار و  ها و عوامل تولید کشاورزی هفت پرداخت یارانه نهاده 9314در قانون بودجه سال 

 .دهد د کاهش نشان میدرص 2.2میلیارد ریالی حدود  232هزار و  که نسبت به سال قبل یعنی رقم هفت

ریزیوفناوریاطالعاتودفترطرحودرگزارشیکهازسویمعاونتبرنامه(ایران)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

کلکشور4051هایمرتبطبانهادهایکشاورزیدرالیحهبودجهبرنامهشرکتخدماتحمایتیکشاورزیبهبررسیحوزه

هزارهفت(923333-2ردیف)هاوعواملتولیدکشاورزیپرداختیارانهنهاده4051درالیحهبودجهسال:استپرداخته،آمده

درصدکاهشنشان3.9،حدود(میلیاردریالی903هزارورقمهفت)4050میلیاردریالتعیینشدهکهنسبتبهسال003و

.دهدمی

کلکشور،جایگاهشرکتخدماتحمایتیدربودجه4051شدهدرالیحهبودجهارائهبرداریازاطالعاتدرجدولزیربابهره

توانوسعتکسبوکارشرکتخدماتحمایتیرابامجموعهبامالحظهاینجدولمی.هایدولتیترسیمشدهاستشرکت

.هایدولتیازلحاظجریانمالیمقایسهکردشرکت

های دولتی از لحاظ منابع کتجایگاه شرکت خدمات حمایتی در بین شر

 

 (هزارمیلیاردریال)هایدولتیمنابعشرکت
سهمشرکتخدماتحمایتیکشاورزیازمنابع

 (درصد)هایدولتیشرکت

شرکت

خدمات

حمایتی

 کشاورزی

بااحتساب

هایشرکت

حوزهنفتو

 گاز

هایشرکت

جزدرفعالبه

حوزهنفتو

 گاز

هایشرکت

فعالدربخش

 کشاورزی

بااحتساب

هایشرکت

 حوزهنفتوگاز

جزبه

هایشرکت

حوزهنفتو

 گاز

ازکل

هایفعالشرکت

دربخش

 کشاورزی

 03.5 0.6 3.60 59.0 930 1340 25.1 درآمد

 - 3 3 3 42 42 3 ایاعتباراتهزینه

اعتبارات

هایداراییتملک

 ایسرمایه

3 439 437 3.41 3 3 3 

سایرتسهیالتبانکیو

 هایداخلیوام
1 772 202 21.1 3.73 4.6 47.1 

 - 3 3 3 449 409 3 وامخارجی

 24.9 3.4 3.32 3.29 15 253 3.37 هایجاریدارایی

 3 3 3 2.3 291 062 3 هاسایردریافت

 26.1 2.4 3.7 422 4731 99.52 00.9 مجموعکلمنابع

  43 464 223 4 هاتعدادشرکت
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3.6هایدولتیبیشازاطالعاتاینجدولازنظرمجموعمنابع،سهمشرکتخدماتحمایتیازکلمنابعشرکتباتوجهبه

درصدمحاسبه2.4هایفعالدرحوزهنفتوگازدراینمقایسهلحاظنشوند،بیشازاینسهمدرصورتیکهشرکت.درصداست

.درصداست26.1هایدولتیفعالدربخشکشاورزیبعکلیهشرکتسهممنابعشرکتخدماتحمایتیازمجموعمنا.شودمی

ترین گردش مالی بعد از پشتیبانی امور دام را دارد شرکت خدمات حمایتی بزرگ

ازلحاظجریان)دومینشرکتبزرگ"شرکتپشتیبانیاموردام"پساز"شرکتخدماتحمایتیکشاورزی"الزمبهذکراست،

.جریانمالیشرکتمذکورکمترازدوبرابرشرکتخدماتحمایتیکشاورزیاست.استدربخشکشاورزی(مالی

دربودجهعمومی(ایهایسرمایهداراییایوتملکمجموعاعتباراتهزینه)کلمنابعبخشکشاورزی:دراینگزارشآمدهاست

این.هزارمیلیاردریالاست13.2قبلبیشازدرصدینسبتبهرقممشابهسال29کلکشوربارشد4051الیحهبودجهسال

بینیهزارمیلیاردریالپیش00.9درحالیاستکهبراساساطالعاتجدولفوقکلمنابعشرکتخدماتحمایتیبیشاز

،عمدتاًگرچهنحوهتأمینمنابعمالیایندوعنوانبسیارمتفاوتاست،بهنحویکهتأمینمنابعشرکتخدماتحمایتی.شودمی

بردارانبخشکشاورزیبودهواعتباراتبودجهبخشهابهبهرههایکشاورزیوفروشنهادهمبتنیبرکسبوکارتأمیننهاده

مبتنیبرمنابعبودجهعمومیدولتاست،اماایناستداللوجود(یابدکهازطریقوزارتجهادکشاورزیتخصیصمی)کشاورزی

ریزبخشکشاورزیبهنحویکهبرنامه.ماتحمایتیدارایتأثیربزرگیبربخشکشاورزیاستداردکهعملکردشرکتخد

از)کهدربخشتأمیننهادهدرحوزهعملیاتشرکتخدماتحمایتیاست"تواناهرمیگردشوجوه"برداریازتواندبابهرهمی

هادربخشاقداماتمؤثریرادرحوزهنهاده(هایکشاورزیههایمناسبدرحوزهتدارک،تأمینوتوزیعنهادطریقاتخاذسیاست

بهعبارتیحتیدرشرایطیکهدرقالبمنابعبودجهعمومیکلکشوربهسببشرایطشدیدانقباضی.کشاورزیعملیاتیکند

قلخودرسیدهاست،اماشدهبهبخشنهادهکشاورزیبهحداهایفنیواعتباریووجوهادارهریزی،ارائهکمکحاکمدربودجه

هایکشاورزیازطریقهایالزمرابرایپیشبرداقداماتمناسبدرحوزهنهادهتواندحمایتگذاربخشکشاورزیمیسیاست

.شرکتخدماتحمایتیکشاورزیعملیاتیکند

هایکشاورزیسازیمصرفنهادهبهینه:افزایدتواندموردتوجهقرارگیرد،میاینگزارشدربارهدوسیاستبسیارکلیکهمی

هاوخدماتسازینهادهویژهکودهایشیمیاییوسموموتوسعهسبدمحصوالتشرکتخدماتحمایتیدرحوزهمتنوعبه

.آالتدربخشکشاورزیبایدموردتوجهقرارگیردماشین

هامنطبقبا،اطمینانازمصرفنهاده(قدامنخستیعنیا)هاسازیمصرفنهادهدراینبین،یکیازاقداماتمهمدرحوزهبهینه

هایدراینبارهتجاربموفقدنیامبیناتکابهدانشروزدراینبارهاستبهنحویکهآزمایش.نیازواقعیفعالیتکشاورزیاست

ورهکشاورزیمتدروزدنیادراستفادهازابزارمشا.هااستگامپیشینبرتقاضاینهاده...شناسیوفنیدرحوزهآبوخاک،آفت

.اینبارهاست

هزینهبودهودرصورتیکهمکانیسمتوزیعنهادهگذاریبرایتجهیزبهاینابزارتقریباًکمشده،سرمایههایانجامبراساسبررسی

وهمچنینکسبسودمدتدهندگاناینخدماتبهبازگشتسرمایهخوددرکوتاهمبتنیبراستفادهازاینابزارشود،ارائه

هایسنتییاازطریقسایرروش)رسددرصورتیکهازطریقروشمذکورنظرمیدرمجموعبه.اطمینانکافیخواهندداشت

بردارانویژهدرحوزهکودشیمیاییبهینهشود،منابعشرکتونیزبهرههابهمصرفنهاده(هایآبوخاکمبتنیبرآزمایشگاه

هاییرادارااستکهدرحالحاضربهتدارکوتأمینآنهاتوجهکافیمبذولابلسوقیافتنبهسویسایرنهادهبخشکشاورزیق

.شودنمی

:پذیراست،ازجملهدراینگزارشحمایتازایناقداماتبهچندروشامکان
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برایحمایتازتوسعهاستفادهازتجهیزاتهایبودجهعمومیبرداریازظرفیتمنظوربهرهرایزنیباوزارتجهادکشاورزیبه-

.هایمذکوردرجدولزیرمشاورهکشاورزیدرراستایاجرایبرنامه

برداری در قبال  منظور اختصاص سهم جهت بهره در راستای رایزنی به 9314های قابل استفاده در الیحه بودجه  ظرفیت

های کشاورزی سازی مصرف نهاده های بهینه برنامه

  (میلیاردریال)  

شماره

 بندیطبقه
 برنامه

اعتباراتمندرجدر

 4050قانونبودجه

اعتباراتمندرجدر

 4051الیحهبودجه

درصد

 رشد

 06.2 121 035 افزایشتولیدمحصوالتباغی 13447

 00.9 499 405 برنامهافزایشتولیدمحصوالتزراعی 13449

 10.5 260 495 ترویجیبرنامهافزایشسطحپوششخدمات 13445

 43.7 272 206 برنامهراهبریارتقاءضریبمکانیزاسیونکشاورزی 13412

 66.0 643 133 برنامهراهبریافزایشمحصوالتباغی 13411

 -3.7 134 130 برنامهراهبریافزایشتولیدمحصوالتزراعیوباغی 13417

 05.7 003 207 برنامهخدماتترویجی 13416

  493 3 خوداتکاییدرتولیدمحصوالتراهبردیکشاورزیضریب 

 12.9 2601 4541 (4)هامجموعهردیف 

 29.0 13450 04003 (2)کلاعتباراتبخشکشاورزی 

 
هایمذکورازکلاعتباراتهایبرنامهسهممجموعردیف

 درصد-(2تقسیمبر4)بخشکشاورزی
7.4 7.9 44.1 

ریزیوانجاماقداماتمؤثردربارهوالیحهبرنامهششمبرایبرنامه4051وزارتجهادکشاورزیدرالیحهبودجهایجادالزامبرای-

هامطابقبامتدهایروزدنیا،سازیمصرفنهادههایکشاورزی،بهینههایالزمبرایارتقایشبکهتوزیعنهادهایجادزیرساخت

هایفاقدکیفیتمناسبدرشبکهارتقاینظارتبرایجلوگیریازتوزیعنهادهسازیسبدخدماتحمایتیکشاورزیومتنوع

شدهمحصوالت،ارتقایبرداریازامکاناتموجودوزارتخانهباهدفکاهشبهایتمامهادرکشور،باتأکیدبربهرهتوزیعنهاده

.هایکشاورزینزمینهقاچاقنهادهوریوازبینبردکیفیتمحصوالت،ارتقایعملکرددرهکتاروافزایشبهره

گذاریوتجهیزشدهوکمکفنیواعتباریدراختیاروزارتجهادکشاورزیبرایتشویقسرمایهاختصاصبخشیازوجوهاداره-

.کشاورزیوتعیینمأموریتبرایشرکتخدماتحمایتیدراینبارهایبخشکشاورزیبهابزارمشاوره

.دربخشکشاورزی...گذاریوهایحمایتازتوسعهسرمایههایبانککشاورزی،صندوقرفیتبرداریازظبهره-

بند(2)هایموضوعتبصرههایکشاورزیبرایقرارگرفتندربرنامهسازیمصرفنهادهتالشدرجهتاضافهشدنبرنامهبهینه-

تافزایشدرآمدهایحاصلازصادراتنفتخامومیعاناتبراساساینبندازالیحهبودجهدرصور.4051الیحهبودجه(ن)

شدهدربودجهتاسقفمشخصدولتمجازبهاستفادهازاینمنابعدرراستایانجامبینیگازینسبتبهدرآمدهایپیش

.تهابخشکشاورزیموردتوجهقرارنگرفتهاسالزمبهتوضیحاستکهدراینبرنامه.هایمشخصشدهاستبرنامه

./هایتوسعهمکانیزاسیوندربخشکشاورزیایکشاورزیدربرنامهقرارگرفتنبرنامهتوسعهتجهیزاتمشاوره-

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22972-4.html

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22862-1.html
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 اقتصادکالن

 آیانا4051خرداد44.دوشنبه

 اعالم شد  14جزئیات یارانه تولید در سال 
قانون هدفمند کردن یارانه ها در ماه های اردیبهشت و خرداد سالجاری اعالم شد که بر اساس  2وضعیت عملکرد ماده 

 .میلیارد تومان یارانه تولید پرداخت شده است 322آن بیش از 

ماه2ولت،محمدباقرنوبختششمخردادماهاعالمکردکهدولتطیبهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانازپایگاهاطالعرسانید

.میلیاردتومانیارانهبهبخشتولیدپرداختکردهاست033گذشته

.پسازایناعالم،برخیرسانههاتالشکردندتاباجوسازیرسانهایاظهاراتسخنگویدولترازیرسوالببرند

:قانونهدفمندکردنیارانههادردوماهاخیرمنتشرشدکهدرآنآمدهاست9عملکردمادهبهاینمنظور،جزئیاتوضعیت

میلیاردریالوپرداختبهوزارت4733(بابتشیرمدارس)دراردیبهشتماه،پرداختبهوزارتآموزشوپرورش

.میلیاردریالاست09.959(بابتافزایشقیمتکمباین)جهادکشاورزی

میلیاردریال،909.319(بابتکارخانههایسیمانمازوتسوز)اهنیزپرداختبهوزارتصنعت،معدنوتجارتدرخردادم

بابت)وپرداختبهوزارتصنعت،معدنوتجارت433(بابتکارخانهقنددزفول)پرداختبهوزارتصنعت،معدنوتجارت

.دریالاستمیلیار933(صادراتخدماتفنیومهندسیکاالهایغیرنفتی

.میلیاردریالاعالمشدهاست710هزارو63جمعکلاینمواردنیزسهمیلیونو

.همچنیناخیرایکهزارمیلیاردریالبهمنظورکمکبهحملونقلریلیبهوزارتراهوشهرسازیپرداختشدهاست

دخالصوجوهحاصلازاجرایاینقانونرابرایدرص03قانونهدفمندکردنیارانهها،دولتمکلفاست9براساسماده

پرداختکمکهایبالعوض،یایارانهسودتسهیالتویاوجوهادارهشدهبرایاموریازقبیلبهینهسازیمصرفانرژی؛اصالح

بیعیوفرآوردهساختارفناوریواحدهایتولیدی؛جبرانبخشیاززیانشرکتهایارایهدهندهخدماتآبوفاضالب،برق،گازط

هاینفتی؛گسترشوبهبودحملونقلعمومی؛حمایتازتولیدکنندگانبخشکشاورزیوصنعتی؛حمایتازتولیدنانصنعتی؛

.حمایتازتوسعهصادراتغیرنفتیوتوسعهخدماتالکترونیکیهزینهکند

http://www.iana.ir/majles/item/22992-4.html























http://www.iana.ir/majles/item/22852-1.html
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 اقتصادکالن

خبرنگارانجوان-4051خرداد41:تاریخ

 کاهش دو و نیم میلیارد دالری در توازن منفی واردات و صادرات کشاورزی
صادراتبخشکشاورزیپارسالدوونیممیلیارددالرتوازنمنفیوارداتو:معاونتولیداتدامیوزارتجهادکشاورزیگفت

.کاهشداشتهاست

درسال:ایاقتصادمقاومتیدرشهرستانکاشمرافزود،حسنرکنیدرهمایشمنطقهگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.جونیممیلیارددالررسیدمیلیارددالرتوازنمنفیبودیمکهاینرقمپارسالبهپن9شاهد52

پارسالدربخشداموطیوربهیکرکودخوبدرصادراتدستیافتیمودربحثمرغ،تخممرغ،دامزندهوتولید:اوادامهداد

.عسلرتبهنخسترادریکدههگذشتهدربحثصادراتبهدستآوردیم

هاومشکالتیکهدرکشوروجودداشت،تالشوپشتکارفعاالنحریمها،فشارها،تپارسالباوجودهمهمحدودیت:رکنیگفت

.هایمختلفکشاورزیاتفاقاتخوبیرارقمزدبخش

هایممتازتحتعنوانبزهایشیریسریداممعاونتولیداتدامیوزارتجهادکشاورزیبابیاناینکهدربحثدامکوچکیک

.شودهزارتنشیرتولیدمی133میلیونرأسبز23درکشورمابا:،افزودالعادهاصالحنژادیشدهداریمفوق

http://www.yjc.ir/fa/news/9224364/%







































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5221071/%25
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 اقتصادکالن

 فودپرس4051خردادماه41پنجشنبه

 بر ارزش افزوده معاف هستند؟کدام کاالها و خدمات از مالیات 
چندسالیازاجرایقانونمالیاتبرارزشافزودهدرایرانمیگذردامابهنظرمیرسدمردمهنوزآنچنانکهبایدو <موادغذایی

 .شایدازکموکیفاینمالیاتوشیوههایاجرایآناطالعندارند

ملهمالیاتهایبرمصرفبحسابمیآید،یکیازکارآمدترینوجامعترینمالیاتبرارزشافزودهکهبهگفتهکارشناسانازج

 .نظامهایمالیاتیدرجهاناستکهسابقهاجرایآندربسیاریازکشورهابهبیشازیکدههمیرسد

وخدماتازاینعمراجرایایننظاممالیاتیامادرایرانبیشازچندسالنیستوهمچنانبخشقابلمالحظهایازکاالها

اینمعافیتاگرچهدرراستایاجرایتدریجیقانونمالیاتبرارزشافزودهبرنامهریزیشدهاستاماهمین.مایاتمعافهستند

موضوعبهعاملیبرایسوءاستفادهبرخیتبدیلشدهاستومردمگاهیناگزیرازپرداختمالیاتیهستندکهاساساًبهآنکاالیا

قنگرفتهاستوبرخیکسبهازناآگاهیمردمسوءاستفادهمیکنندومبالغاضافهایرابهناممالیاتبرارزشافزودهخدمتتعل

 .دریافتمیکنند

5اینمسئلهزمانیجدیترشدوآگاهیبخشیدرموردآنضرورتیافتکهازابتدایسالجارینرخمالیاتبرارزشافزودهبه

 .کرددرصدافزایشپیدا

قانونالحاقبرخیموادبهقانونتنظیمبخشیاز06قانونبرنامهپنجمتوسعهوماده446ماده2باتوجهبهاحکاممقرردرتبصره

0درصدمالیاتو7درصدشدکه5مقرراتمالیدولتمصوبچهارماسفندامسالنرخمالیاتبرارزشافزودهدرسالجاری

 .رداریهاودهیاریهااستدرصدآنعوارضسهمشه

سوالاساسیایناستکهکدامکاالهاوخدماتمشمولقانونمالیاتبرارزشافزودههستند؟بهگفتهمعاونسازمانامورمالیاتی

تمامفعاالناقتصادیبهخودیخودمشمولاجرایقانوننیستندوتنهامؤدیانیکهدرششفراخوانقبلیبرایاجرای»کشور

انونمشخصشدهاندوپسازتکمیلچرخهثبتنام،برایآنانگواهیصادرشده،مجازبهدریافتمالیاتبرارزشافزودهوق

 .«پرداختآنبهدولتهستند

صاحبانمشاغلیکهمشمولنیستندچنانچهمالیات»بنابرتصریحطاریبخش،معاونمالیاتبرارزشافزودهسازمانامورمالیاتی

ارزشافزودهدریافتکنند،متخلفمحسوبمیشوندوهروجهیکهبیشازقیمترسمیکاالدریافتشودگرانفروشیبهبر

 .«حسابمیآیدوسازمانتعزیراتحکومتیمیتواندبرابرمقرراتباافرادخاطیبرخوردقانونیکند

راخواندهشدهاند،چلوکبابی،سالنهایغذاخوری،سفرهخانهوتازهترینمشاغلیکهبرایاجرایقانونمالیاتبرارزشافزودهف

 .اغذیهفروشیزنجیرهایهستند

قانونمالیاتبرارزشافزودهکهدرجلسهمورخهفدهماردیبهشتماهیکهزاروسیصدوهشتادوهفتکمیسیوناقتصادی

یاسالمیایرانتصویبگردیدهومجلسبااجراءقانوناساسیجمهور(99)مجلسشورایاسالمیطبقاصلهشتادوپنجم

شنبهمورخنهمبهمنماهیکهزاروسیصدوهشتادوششموافقتودرآزمایشیآنبهمدتپنجسالدرجلسهعلنیروزسه

مجلسشورایاسالمیواصل45/0/4096مورخ47260/59بهتأییدشوراینگهبانرسیدهوطینامهشماره2/0/4096تاریخ

 .تبصرهبرایاجراابالغشدهاست16مادهو90گردیدهاست،اینقانونبا

 :شودکهعبارتندازدرآمدراشاملمیهایایننظاممالیاتیعموماًاقالمسبدکاالهایمصرفیخانوارهایکممعافیت

 هایکشاورزیمحصوالتونهاده *
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 ابریشمعسلوکرمانواعداموطیورزنده،آبزیان،زنبور *

نباتیوشیرخشکنان،گوشت،قند،شکر،برنج،حبوبات،سویا،شیر،پنیر،روغن)اقالمعمدهوضروریسبدمصرفیخانوار *

 (مخصوصتغذیهکودکان

 درمانی-انواعدارووخدماتبهداشتی *

 بخشیوحمایتیخدماتتوان *

 خدماتپژوهشیوآموزشی *

 خدماتبانکی *

 ای،ریلی،هواییودریاییونقلعمومی،مسافریدرونوبرونشهریجادهحملخدمات *

 اقالمفرهنگیمانندکتاب،مطبوعات،دفاترتحریروانواعکاغذچاپ،تحریرومطبوعات *

 (زمینوساختمان)خرید،فروشواجارهاموالغیرمنقول *

 فرشدستباف *

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












































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

 فودپرس4051خردادماه44دوشنبه

 اعالم شد 14جزئیات یارانه تولید در سال 
 .هایاردیبهشتوخردادسالجاریاعالمشدهادرماهقانونهدفمندکردنیارانه9وضعیتعملکردماده

ماهگذشته2پایگاهاطالعرسانیدولت،محمدباقرنوبخت،سخنگویدولت،ششمخردادماهاعالمکردکهدولتطیبهگزارش

 .میلیاردتومانیارانهبهبخشتولیدپرداختکردهاست033

 .هاتالشکردنداظهاراتسخنگویدولترازیرسؤالببرندپسازاین،برخیرسانه

هادردوماهاخیررامنتشرقانونهدفمندکردنیارانه9رسانیدولت،جزئیاتوضعیتعملکردمادهبهاینمنظور،پایگاهاطالع

 .کرد

 .منظورکمکبهحملونقلریلیبهوزارتراهوشهرسازیپرداختشدهاستهمچنیناخیراًهزارمیلیاردریالبه

سیدرصدخالصوجوهحاصلازاجرایاینقانونرابرایها،دولتمکلفاستقانونهدفمندکردنیارانه9براساسماده

پرداختکمکهایبالعوض،یایارانهسودتسهیالتویاوجوهادارهشدهبرایاموریازقبیلبهینهسازیمصرفانرژی؛اصالح

گازطبیعیوهایارائهدهندهخدماتآبوفاضالب،برق،ساختارفناوریواحدهایتولیدی؛جبرانبخشیاززیانشرکت

هاینفتی؛گسترشوبهبودحملونقلعمومی؛حمایتازتولیدکنندگانبخشکشاورزیوصنعتی؛حمایتازتولیدنانفرآورده

  .صنعتی؛حمایتازتوسعهصادراتغیرنفتیوتوسعهخدماتالکترونیکیهزینهکند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 اقتصاد محصوالت

 - 51/30/35فارس

 افزایش قیمت سوخت تأثیری بر قیمت تخم مرغ ندارد/آنفلونزا دلیل گرانی تخم مرغ
 مرغ در روزهای اخیر به دلیل گذار استان تهران با بیان اینکه افزایش قیمت تخم رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

افزایش قیمت سوخت بر قیمت تمام شده تخم : ممنوعیت صادرات ترکیه پس از شیوع آنفلوانزای پرندگان بوده، گفت

 .مرغ تأثیری ندارد

ودررگزاریفارسخبوگوباخبرنگاراقتصادیگذاراستانتهراندرگفتپورشیریرئیسهیئتمدیرهاتحادیهمرغتخمناصرنبی

افزایشقیمتسوخت:مرغناشیازافزایشقیمتسوختاست،گفتپاسخبهاینسؤالکهآیابخشیازافزایشاخیرقیمتتخم

مرغنداردوافزایشقیمتتخممرغناشیازعدماجازهکشورترکیهبرایصادراتتخممرغتأثیرچندانیبرقیمتتمامشدهتخم

.نفلوانزایپرندگاندراینکشوراستدرنتیجهشیوعآ

باشیوعآنفلوانزایپرندگاندرترکیهبرخیازکشورهایواردکنندهتخممرغازاینکشورمثلعراقنیازوارداتیخودرا:ویافزود

.کنندوهمینموضوعقیمتراافزایشدادهاستازایرانتأمینمی

گذارهایپرورشمرغتخممصرفسوختدرتابستاندرسالن:استانتهرانتصریحکردگذاررئیسهیئتمدیرهاتحادیهمرغتخم

ریزیبرایزیادنیستوتأثیرچندانیبرافزایشقیمتتمامشدهتخممرغنداردوممکناست،فقطدرچندروزاولجوجه

.سیستمگرمایشیازسوختاستفادهشود

ام،ولیازدقیقیدرموردافزایشقیمتسوختبرقیمتتمامشدهتخممرغانجامندادههنوزمحاسبه:پورشیریاظهارداشتنبی

آنجاکهدرپرورشمرغتخممرغمصرفسوختپاییناستودرکلدورهپرورشدرروزهایمحدودیازسوختبرایگرمایش

.شود،اینافزایشقیمتتأثیرچندانیبرقیمتتمامشدهندارداستفادهمی

1233تا0933قیمتعرضههرکیلوتخممرغدربمرغداریبین:گذاراستانتهرانگفترئیسهیئتمدیرهاتحادیهمرغتخم

.توماناست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333745پ
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 اقتصادمحصوالت

 - 51/30/47فارس

 چشم خیره تولید کنندگان شیر به بورس کاال/ منفعت قرارداد آتی کنجاله سویا برای صنعت دامداری
شده  کارشناس صنعت کشاورزی و دامپروری معتقد است چنانچه قرارداد آتی کنجاله سویا به کاهش قیمت تمام

 .کننده و تولیدکننده را در بر داشته باشد مصرفتواند منافع  محصول منتهی شود، می

درآستانهراهاندازیمعامالتقراردادهایآتیخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاربورسمدیرعاملاتحادیهمرکزیدامداراندرگفت

.شودوطرفعرضهوتقاضاهموارهبهتسهیلمعامالتمنتهیمیافزایششفافیتبراید:کنجالهسویادربورسکاالعنوانکرد

آنچهکهطیسالهایگذشتهبیشازهرچیزباعثرنجکشیدندامدارومرغداربرایتولیددرپیداشتهنوسانهایشدید

.قیمتیوعدمشفافیتقیمتهادربازارآزادبودهاست

اینقانونبهصراحتعنوانشدهکهتولیدکننده00درماده:فزایشبهرهوریگفتسعیدسلطانیسروستانیبااشارهبهقانونا

محصوالتکشاورزیودامیمیتواندازطریقبورسکاالاقدامبهعرضهمحصولخودنمایدکهدرصورتکشفقیمتبهرقمی

بورسبهعنواننهادیمتشکلو.لتمطالبهکندکمترازقیمتتضمیمیاعالمیازسویدولتمیتواندمابهالتفاوتآنراازدو

تحتنظارتتنهامرجعکشفقیمتشفافکاالهاومحصوالتیاستکهبازارمصرفهموارهنسبتبهنوسانقیمتیآنهاحساسیت

.نشانمیدهد

اینارتباطدامداریاتولیددر.دراینزمینهمیتوانبهقیمتگذاریشیرخامازطریقبورسکاالاشارهکرد:ویخاطرنشانکرد

کنندهمیتواندپسازکشفقیمتمحصولخوددربورسکاالچنانچهبااختالفقیمتیباقیمتتضمینیدولتمواجهشدتفوت

.آنراازدولتمطالبهکنددرعینحالدسترسیکارخانجاتتولیدشیرنیزبهمحصولتسهیلمیشود

یقراردادهایآتیبرسایرکاالهایکشاورزیودامیمیتواندبهشفافترشدنقیمتهادربازارسلطانیبابیاناینکهراهانداز

باشفافشدنواقعیبازارمیتوانامیدواربوددربلندمدتبازارمحصوالتدامیوکشاورزیسالمو:آزادبیانجامد،افزود

محصوالتکشاورزیودامیجایبهانهبرایواسطهگراندرتخریبدرعینحالباآنالیزدقیقکیفی.منسجمیراشاهدباشیم

.قیمتهاوجودنخواهدداشت

ویدربرابراینپرسشخبرنگارفارسمبنیبراینکهقراردادهایآتیکنجالهسویادردورهایکهاغلبدامدارانوسرمکایه

آنچهباعثکاهش:تواندبهحلمشکالتآنهابیانجامد؛پاسخدادگذارانبامشکلکنمبودنقدینگیمواجههستند،تاچهحدمی

.نقدینگیبرایدامدارشدهپرداختبهایمحصولویازسویخریداردردورههایسهماههاست

تبعآنبهمدیرعاملاتحادیهدامدارانایران،چنانچهقراردادهایآتیکنجالهسویامنجربهکاهشقیمتهادربازارآزادشودوبه

کاهشقیمتتمامشدهتولیدبرایدامدارمنتهیشودمیتوانمنافعتولیدکنندهومصرفکنندهراازاینبابتانتظارداشت،اما

بایدمنتظر.چنانچهاینمعامالتباافزایشقیمتبهنوسانیشدننرخهادربازارنقدبیانجامدبههیجانکاذبتبدیلخواهدشد

.کهاینمعامالتبهچهنحووباچهبازیگرانیبهپیشخواهدرفتماندودید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513047333749
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 51/30/39فارس

 رانت؛ پشت پرده تغییر کاربری اراضی کشاورزی/ شالیزارهای شمال سایه شوم ویالها بر سر 
های کشاورزی از سایه شوم ویالها هراس دارند و افرادی با رانت در پی تغییر کاربری اراضی کشاورزی  این روزها زمین

 .شمال کشور هستند

هایاخیرهایباغیوکشاورزیدرسالوسازوتغییرکاربریغیرمجاززمینازشهرستانساری،ساختخبرگزاریفارسبهگزارش

.هادراینبخشافزایشیافتهاستاوجگرفتهونگرانی

کههایشمالکشورآشکارشده،آثارناگواریرابههمراهداشتههایکشاورزیکهنمادآندرویالسازیپدیدهتغییرکاربریزمین

هایآیندهبامشکلمواجهروندکشوردرسالدهدوبهگفتهبعضیازمسئوالنباپیشرفتایناقتصادملیرانیزتاثیرقرارمی

.شودمی

بندیوبهاهالیدیگرشهرهاوشبهقطعههایکشاورزیکهبایدبهتولیدمحصولکشاورزیاختصاصپیداکند،یکزمین

.شودهفکرتفریحوپرکردناوقاتفراغتخودهستند،فروختهمیثروتمندانیکهتنهاب

کنندکهقراربودتولیداتکشاورزیموجبرونقاقتصادیشودهایکشاورزیشمالکشورقدعلممیهادرشرایطیدرزمینویال

هادراینحوزهافزایشادندتانگرانیدستهمدبهوازسهموارداتبکاهدامااینداستانسردرازداردوبسیاریازعواملدست

.پیداکند

های کشاورزی انتقاد رهبری از تغییر کاربری زمین*

هایکشاورزیوجنگلیتاجاییپیشرفتکهاینمسئلهموردانتقادمقاممعظمرهبریقرارگرفتوایشاندرتغییرکاربریزمین

.ییرکاربریاراضیکشاورزیوجنگلیتاکیدکردندهابارهاوبارهابهمسئلهجلوگیریازتغسخنرانی

هایکشاورزیرایکخسارتغیرقابلجبراندانستندوبهوزارتجهادکشاورزیوسازمانرهبرمعظمانقالبنابودیزمین

.طورجدیبااینپدیدهشومبرخوردکنندزیستدستوردادندتابهحفاظتازمحیط

ها ویال هراس شالیزارها از سایه شوم*

هاییکهدرفصلکاروتالششالیکارانخالیازمحصوالتهایکشاورزیازسایهشومویالهاهراسدارند،زمیناینروزهازمین

.ایبرایفروشزمینوکسباندکپولیبرایگذراندنزندگیخوداستدنبالچارهکشاورزیهستندوکشاورزبه

ها از کشاورزان عدم حمایت دولت*

هاینادرستهانیزبهواسطهسیاستتوانبهکشاورزاننسبتدادچونآنصراصلیتغییرکاربریاراضیکشاورزیرانمیمق

.هایشالیزاریخودرادارندهاوعدمحمایتازتولیداتداخلیقصدفروشزمیندولت

نخواهددادکهتغییرکاربریدرآنصورتبگیردووقتاجازهاگرزمینکشاورزیبرایکشاورزتوجیهاقتصادیداشتهباشد،هیچ

.صرفهنیستامابارهاوبارهاکشاورزاناعالمکردندکهباوضعیتموجودکشاورزیبه

درخبرگزاریفارسوگوباخبرنگارمحمدجواداسماعیلیکشاورزمازندرانیکهقصدفروشزمینکشاورزیخودرادارددرگفت

.ایجزآنندارمدرموقعیتیقراردارمکهمجبوربهفروشزمینکشاورزیخودهستموباوضعیتفعلیچاره:ساریگفت

کشاورزانهرسالنسبتبهسالگذشتهدرزمینهمالیدر:گونهتوجیهاقتصادیندارد،افزودویبابیاناینکهزمینکشاورزیهیچ

.هستندحالضعیفشدن

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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بازهم پای واردات برنج در میان است*

هایفروشزمینکشاورزیخودراقیمتنامناسببرنجدرهنگامفصلبرداشتدانستوبیاناینکشاورزمازندرانییکیازعلت

تآوردواینمسئلهموجبکاهشچشمگیرقیمدولتدرهنگامبرداشتمحصوالتکشاورزانبهوارداتبرنجرویمی:کرد

.شودهایکشاورزانمیبرنج

دولتبایدهزینهتولیدکاشتبرنجدر:اسماعیلیخواستارکاهشقیمتانواعسموموکودهایشیمیاییشدوبیانداشت

.شالیزارهاراکاهشدهدتاکشاورزبرایکاشتمحصولانگیزهالزمراداشتهباشد

با:کنند،ادامهدادهاخودمیاریاقدامبهکشتمحصوالتکشاورزیدرزمینویبابیاناینکهکشاورزانتنهابرایفرارازبیک

.شوندگونهتوجیهاقتصادینداردوبااینوضعیتکشاورزانمتضررمیرویکرددولتکاشتبرنجهیچ

های کشاورزی بهاء زمین رویه آب افزایش بی*

گونهکمکیدرزمانکاشتبرنجبهدولتهیچ:هایکشاورزی،گفتاءزمینبهرویهآباینکشاورزمازندرانیباانتقادازافزایشبی

بهابهقیمتگزافیدریافتدهدامادرمقابلازکشاورزانآبایبهبخشکشاورزیاختصاصنمیکندوحتییارانهکشاورزاننمی

.کندمی

روهستندوهمینمسئلهموجبدلسردیدراروبهههاینادرستدولتبهگزارشفارس،کشاورزاندرچندسالاخیرباسیاست

.هاباسخنانمقاممعظمرهبریمبنیبرحمایتازتولیداتداخلیمغایرتداردبخشتولیداتکشاورزیشدهوعملکرددولت

ازساریبااشارهخبرگزاریفارسوگوباخبرنگارپورمدیراموراراضیسازمانجهادکشاورزیمازندراننیزدرگفتصادقحسین

هایرویهزمینپسازتغییرکاربریبی:قانونیبرایحفظکاربریاراضیکشاورزیوجودنداشت،گفت61بهاینکهتاقبلازسال

واراضیجنگلیتصویبهایکشاورزیکشاورزیمجلسشورایاسالمیقانونیرابرایحفظوجلوگیریازتغییرکاربریزمین

.کرد

هزار مورد تغییر کاربری 2از   تخریب بیش*

هایکشاورزیازسوینمایندگانمجلسشورایاسالمیموردبازنگریقرارقانونحفظکاربریزمین99ویبابیاناینکهدرسال

هکتاراز433هزارویوزراعیحدودیکباقانوناصالحیهحفظکاربریاراضیکشاورز52تاسال99ازسال:گرفت،ادامهداد

.هایتغییرکاربرییافتهموردتخریبقرارگرفتزمین

50هایکشاورزیدرسالموردازتغییرکاربریزمین923هزارو2مدیراموراراضیسازمانجهادکشاورزیمازندرانازتخریب

هایدولتازسالگذشتهتاکنونقانونحفظکاربریرهبریوسیاستباتوجهبهفرمایشاتمقاممعظم:دراستانخبردادوگفت

.شوداراضیکشاورزیسختگیرانهدنبالمی

هایگذشتهدرسال:اینمسئولبابیاناینکهتخریباراضیتغییرکاربریدادهشدهبیشتردرحوزهپیشگیرانهصورتگرفت،افزود

هاکارمشکلیاستکههمینمسئلهسازمانکشاورزیساختهشدهواکنونتخریباینبناهاییبامنابعملیدراراضینساختما

.جهادکشاورزیرازیرسئوالبردهاست

هزار پرونده تغییر کاربری 94وجود *

ادسازمانجه:هایتغییرکاربریدادهشدهدرمازندرانخبردادوتصریحکردهاوتخریبزمینپورازتشدیدنظارتحسین

هایکشاورزیجلوگیریقضاییهوباپشتوانهسخنانمقاممعظمرهبریازهرگونهتغییرکاربریزمینکشاورزیباحمایتقوه

.کندمی

http://www.farsnews.com/
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تاکنون:روزهشاهدتخریبتغییرکاربریاراضیکشاورزیدرشهرهایمازندرانهستیم،ادامهدادویبابیاناینکهامسالهمه

.هایکشاورزیمازندرانگرفتهشدرکاربریدرزمیندرصدازتغیی99جلوی

هایکشاورزیدرمحاکمهزارفقرهپروندهتغییرکاربریزمین41مدیراموراراضیسازمانجهادکشاورزیمازندرانازوجود

.هزارپروندهبرایپیشگیریازتغییرکاربریاراضیکشاورزیرسیدگیشد44:قضاییخبردادوگفت

ها آماده دریافت گزارش 939ه سامان*

هایکشاورزیراآزاددانستوامادرعینحالهشدارداد؛سازمانجهادکشاورزیباقطعهقطعهاینمسئولخریدوفروشزمین

.کندشدتمخالفاستوبرخوردمیکردنوتفکیکاراضیکشاورزیبه

هایکشاورزیهایبسیجبرایجلوگیریازتغییرزمینیهمکاریپایگاهنامهمشترکیباسپاهبراپوربابیاناینکهتفاهمحسین

.فروشرساندهایکشاورزیراتفکیککندوبهدرشرایطفعلیامکاننداردکسیزمین:صورتگرفته،افزود

توسازمانجهادهایکشاورزیاسآمدهدریافتهرگونهگزارشمبنیبرتغییرکاربریزمین404سامانهجدید:ویتصریحکرد

.کندترینزمانبامتخلفانبرخوردمیکشاورزیبامشارکتمراجعقضاییوانتظامیدرکوتاه

هزار واحد غیرمجاز 222ساخت *

:گشتحفظکاربریاراضیکشاورزیدراستاناشارهوبیانکرد40مدیراموراراضیسازمانجهادکشاورزیمازندرانبهفعالیت

جوزیرنظرهایافرادسودرازچشمسازمانجهادکشاورزیدرهیچمکانازمازندرانوجودنداردوتمامیحرکتنقطهکورودو

.گیردقرارمی

هزار233:هایکشاورزیباکمبودامکاناتمواجههستیم،ادامهداداینمسئولبابیاناینکهبرایجلوگیریازتغییرکاربریزمین

.هایکشاورزیاستانساختهشدهاستواحدغیرمجازدرزمین

هزار هکتار زمین کشاورزی بایر 32وجود *

03بیشاز:گردد،افزودبرمی50هایکشاورزیبهقبلازسالپوربااشارهبهاینکهبیشترواحدهایساختهشدهدرزمینحسین

.هاهستنددنبالتغییرکاربریآندسودجوبههزارهکتارازاراضیمستعدکشاورزیاستانبهصورتبایررهاشدهوافرا

مقدمهتغییرکاربریاراضیکشاورزیبایر:هزارهکتارازاراضیکشاورزیبایردرمازندرانخبردادوگفت9ویاززیرکشتبردن

کاربریاراضیکشاورزیدرهااستکهبیشتریناقداماتبازدارندهسازمانکشاورزیمازندرانبرایجلوگیریازتغییرگذاشتنآن

.گیردغرباستانصورتمی

رودازسراغیکیازدارندگانمشاورامالکدرشهرسرخبرایکسباطالعاتبیشتردرحوزهتغییرکاربریاراضیکشاورزیبه

.شودتوابعشهرستانمحمودآبادرفتیمکهدرادامهبهآناشارهمی

هایکشاورزیدرطرحجامعشهریبرخیاززمین:درساریاظهارکردخبرگزاریفارساروگوباخبرنگکریممحمدزادهدرگفت

.دهدگونهاستعالمینمیشوداماشهرداریبهخریدارانهیچقرارداردوبهراحتیخریدوفروشمی

ترینمهم:کنند،افزودیشالیزاریوباغیخودبهمشاورامالکمراجعهمیهاویبابیاناینکهکشاورزانزیادیبرایفروشزمین

.صرفهنبودنتولیدبرنجومشکالتمعیشتیاستهایکشاورزیبهدلیلکشاورزانبرایفروشزمین

کلید حل مشکالت در عمل به دستورات رهبری*

الیسموم،کودهایشیمیاییوابزارآالتکشاورزیگالیهدارند،ایندارندهمشاورامالکبااشارهبهاینکهکشاورزانازقیمتبا

.هایشعارگونهپرهیزوازمحصوالتکشاورزانحمایتکنندهاازدادنوعدهدولت:ادامهداد

http://www.farsnews.com/
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تایفکرتقویتتولیداتداخلیدرراساندازیدرمسیرتولیدمحصوالتکشاورزیبهجایدستهابهمحمدزادهبابیاناینکهدولت

اگرمسئوالندستوراترهبرمعظمانقالبدرزمینهحمایتازتولیدکنندگانداخلی:سخنانمقاممعظمرهبریباشند،اظهارکرد

.وکشاورزانرااجراییکننددیگرمشکلونارضایتیدراینزمینهنخواهیمداشت

رانت؛ پشت پرده تغییر کاربری*

دهندهایکهانجاممیکنندوبارانتهایکشاورزیبهقیمتناچیزمیدامبهخریدزمینهایبزرگاقیکعدهدالل:گویدویمی

.فروشنددارمیبندیبهافرادسرمایهپسازقطعه

هایناحقبارایزنی:گیرند،افزودهایشالیزاریرامیبندیزمینهابارانتمجوزقطعهایندارندهمشاورامالکبابیاناینکهبرخی

هایشالیزاریخودنماییگیرندکهبایدازمسئوالنپرسیداینویالهاییکهدرزمینهایکشاورزیرامیازفروشزمینجو

.کنندباکدامقانونامتیازآب،برقوگازرادریافتکردندمی

کشاورزانزیادیبرای:رودخبردادوگفتهکتارزمینکشاورزیدرانتظارفروشدرشهرسرخ93محمدزادهازوجودحدود

داربرایساختویالکنندوبیشترخریداراننیزافرادسرمایههایکشاورزیخوددرمشاورامالکحضورپیدامیفروشزمین

.هستند

وهاقصدپایانینداردهایشعارگونهدولترویحوزهکشاورزیدرمازندرانسردرازداردوباوعدهبهگزارشفارس،مشکالتپیش

.تریندغدغهمقاممعظمرهبریتبدیلشدهاستروزهابهیکیازمهمهایکشاورزیاینمعضلتغییرکاربریزمین

رودباحمایتازکشاورزانوکاهشهزینهتولیددرجلوگیریازتغییرکاربریاراضیازمسئوالنحوزهکشاورزیانتظارمی

.دهندهایسودمندواثرگذاریانجامکشاورزیاقدام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513036333679
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اقلیمونابعطبیعی

 آیانا4051خرداد43.یکشنبه

 ها  میلیارد ریال از اعتبار احیای دریاچه ارومیه به سازمان جنگل 722اختصاص 
یافته برای احیای دریاچه ارومیه در سال جاری به سازمان  هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص 29میلیارد ریال از 722

 .ها، مراتع و آبخیزداری خواهد رسید جنگل

ها،مراتعوآبخیزداریوزارتجهادکشاورزیکهازسویزداییسازمانجنگلدفتربیابانرئیسگروهمطالعاتورئیسکمیتهفنی

فرهنگستانعلومبهعنوانیکیازچهارمهندسکشاورزینمونهکشوردرسالگذشتهمعرفیشد،امروزدرگفتگوباخبرنگار

هدرآذربایجانشرقیوغربیبرایاحیایدریاچهارومیه،ازگرفتبااشارهبهاقداماتمثبتصورت(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایران

کاری،هکتاربوته093کاری،هکتارنهال933هایبومی،هزارهکتاردرحاشیهدریاچه،بذرپاشیباگونهآبسهمدیریتروان

دلیلفرسایشبادیشدیدوبههایغیرطبیعیهکتاربادشکندراطرافمزارعباهمکاریمردم،اجرایاحداثبادشکن43استقرار

هزارهکتارمدیریتچرا493شوریزیاد،شروعمطالعاتاجتماعیدرهشتروستا،ایجادبسیججوامعمحلیبرایآگاهیمردم،

.هاخبردادکوبیدامهادرحاشیهدریاچهوپالکبرایکنترلورودوخروجدام

ها،جوبهصاحبانآنهاها،معادلعلوفهدامهزارهکتارازمنابعوبانظارتدهیاریباقرقپنج:محمدطهماسبیبیرگانیافزودعلی

.هابهحاشیهدریاچههستیمتحویلدادهشدهودرتالشبرایکاهشوروددام

هایخشکراازدیگرهایطبیعیموجوددرآذربایجانشرقیباحصارکشیوحذفپایههکتارجنگل013ویاصالحوپرورش

هزارهکتار233درآذربایجانغربینیزساماندهی:گرفتهدرروندبهبوداحیایدریاچهارومیهعنوانکردوادامهدادکارهایصورت

.ازرااضیچرایدامدرحاشیهدریاچهومحدودهباالدستباهمکارینظاممهندسیدرحالاجرااست

کاریتوأمهکتارنهال233هایموجوددرآذربایجانغربی،ازهکتارازجنگل033طهماسبیبیرگانیبااشارهبهاصالحوپرورش

هایبومیوکاریباگونههکتاربوته093درآذربایجانغربینیز:بااحداثهاللآبگیردرایناستانخبردادوخاطرنشانکرد

.تهکتارصورتگرفتهاس233هزاروایجادشیار،پیتینگوبذرپاشیدرسه

ازآنجاکهبسیاریازکارهای:روستاخبردادوتصریحکرد43ویازبسیجاجتماعیوهمراهکردنمردمدرمنطقهسلماسو

شده،کارهایمطالعاتیارهایانجامایم،بهموازاتفعالیتاینداشتهجانبهگرفتهبرمبنایتجربهبودهوتاکنونمطالعههمهصورت

.ایمنیزآغازکرده

ها،مراتعوآبخیزداریباگالیهازاعضایستاداحیایدریاچهارومیهکهبیشترزداییسازمانجنگلرئیسکمیتهفنیدفتربیابان

ها،مراتعوشوند،تنهادستگاهفعالدربخشعملیاتیاحیاراسازمانجنگلافراددانشگاهیهستندکهکمترواردکارعملیاتیمی

تاپایانتیرماهسالجاریبهاتمامخواهدرسیدوبهسرعتبرای4050تعهداتمادرسال:ردویادآورشدآبخیزداریعنوانک

.شویمشدهبرایسالجاریآمادهمیهایمصوبشروعفعالیت

سال فعالیت هماهنگ است 92احیای دریاچه ارومیه نیازمند 

هایاجرایدرجهتاصالحاحیایمناطقمرتعیبرایبازگشتاهطهماسبیبیرگانیخواستارهمکاریوهماهنگیتمامیدستگ

سالفعالیتمداومنیز43هایموجود،باکارییکیازدستگاهحتیدرصورتکم:رفتهشدوتأکیدکردپوششگیاهیازدست

.گیریحاصلنخواهدشدتوفیقچشم
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یاخیرازتمامیتوانخودبرایکمکبهاحیایدریاچهارومیههاویبابیاناینکهوزارتنیروووزارتجهادکشاورزیطیسال

سالزمانبرای43هادرصددستگاه433هایمناسبوهمکاریدربهترینحالت،بابارندگی:اند،اظهارداشتاستفادهنکرده

.احیایدریاچهارومیهالزماست

هاداردودرهایتمامیدستگاهیاچهارومیهبستگیبهفعالیتگرفتهدردربقایکارهایصورت:طهماسبیبیرگانیهمچنینگفت

.هایجدینیزخواهیمبودوهیچتضمینیبرایاحیایدریاچهوجودنداردصورتعدممدیریتمناسب،شاهدآسیب

:شودوافزودترینمعضلحالحاضررابحرانآبعنوانکردکهبایدتوسطوزارتنیروووزارتجهادکشاورزیمدیریتویمهم

.هایآبیاریراتسریعبخشدوزارتجهادکشاورزیبایدمدیریتآبراجدیبگیردوروندبهینهکردنسیستم

میلیاردریالیسالگذشتهکهتنها033ها،مراتعوآبخیزداریبااشارهبهبودجهزداییسازمانجنگلرئیسکمیتهفنیدفتربیابان

شدهباستاداحیایدریاچهارومیههایانجامدرسالجاریبارایزنی:ازمانپرداختشد،خاطرنشانکردمیلیاردریالانبهس493

.ها،مراتعوآبخیزداریبرایاحیایدریاچهارومیهاستمیلیاردریالاعتباربهسازمانجنگل733قراربراختصاص

واجتماعیطرحاحیایدریاچهارومیهدربوکان،عیسیشنبهدرحاشیهسومیننشستفرهنگیگفتنیاست،عصرروزپنج

هزارمیلیاردریالاعتباردرسالجاریبرایاحیایدریاچهارومیهکهاز24کالنتری،دبیرستاداحیایدریاچهارومیهازاختصاص

./ت،خبردادحوادثغیرمترقبهتأمینشدهاس42و43هایمرزیومادههایبودجهامسال،منابعآبمحلردیف

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22946-4.html











































http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22817-1.html
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 اقلیمومنابعطبیعی

 - 51/30/35فارس

 درصد مراتع خراسان وضعیت خوبی ندارد 62/ اجرای طرحهای احیای اراضی با مشارکت مردم
کار احیای اراضی مختلف استان خراسان رضوی با مشارکت : مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت

 .گردد کنندگان بر می شود و درآمد و منفعت حاصل از احیای اراضی به خود مشارکت مردم انجام می

بهخراسانرضوی،هادیباقریمدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریایناستاندرجمعخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراعزامی

هایمنابعطبیعیازجملهجنگل،میلیونهکتارآنراعرصه9.9میلیونهکتارمساحتخراسانرضوی44از:خبرنگارانگفت

.حصربهفردیاستهایمنهایآبخیزتشکیلدادهوایناستاندارایعرصهمرتع،بیابانوعرصه

هایطبیعیبرعهدهمنابعطبیعیسازمانبرداریمنابعمناسبازعرصهویبابیاناینکهحفاظت،احیاء،اصالح،توسعهوبهره

دراینمورد:هابرعهدهاداراتکلمنابعطبیعیاست،افزودهاومراتعوآبخیزداریکشوراستواینوظایفدراستانجنگل

شودکهمادرمجموعهاستانیوظیفهپیگیریاینموضوعاترابرعهدههاییمشخصمیها،اهدافوبرنامهگذاریاستساالنهسی

.داریم

هاقراردادهشودوباتوجهبهشرایطاقلیمیوخشکسالیاستانسعیشدهموضوعآبخیزداریاولویتبرنامه:باقریتصریحکرد

انجامشده،بهطوریکهرویکردمادرمنابعطبیعیوبهویژهآبخیزداریاستفادهازظرفیتهمدراینزمینهاقداماتشاخص

.مشارکتمردمبودهاست

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانرضویبابیاناینکهحدودیکمیلیونهکتارازمساحتاستانراپوششجنگلی

هایطبیعیدرحوضهشمالاستانگاهوتوسعهجنگلدردوبخشحفظذخیرهاقداماتمادرحوزهجنگل:دهد،گفتتشکیلمی

.هایدیگراستهایوحشیوگونههایمنحصربهفرداُرس،پستهوغرباستانوحفظگونه

.هایطاقوگزدرآنکشتشدهاستگونههکتاروعمدتا193ًهایدستکاشتاستانحدودمساحتجنگل:ویافزود

دوکانونبحرانفرسایشبادیمهمدر:کانونبحرانفرسایشبادیدراستانموجوداست،اظهارداشت49ابیاناینکهباقریب

.قومترکمنستانوجودداردمایعنیکانونبحرانهراتافغانستانوقرهخارجمرزهاودرهمسایگی

هزارهکتاراستوبهطور933میلیونو7استانحدودمراتع:مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانرضویبیانداشت

.درصدداماستانوابستهبهمراتعاست73تقریبی

درصدازمراتعاستانوضعیتخوبیداردویکیازمهمترینمشکالتمنابعطبیعیاستانچرایدامبیش03:باقریتصریحکرد

.برابرظرفیتاست2از

کنیمهایمردمیاستفادهمیبرایاحیایاراضیاستانازظرفیت:اریخراسانرضویتصریحکردمدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزد

ای،صنایعروستایی،میراثفرهنگیبهماهایدیگرازجملهآموزشوپرورش،فنیوحرفهکهبرایآموزشالزماستکهسازمان

.کمککنند

ایازطرحترسیبکربن،کشتگیاهانداروییوتوسعهکشتگلخانه:هاگفتهاییبرایکاهشفشاربرعرصهویبااشارهبهطرح

.شودداریمیهاییاستکهبامشارکتمردمجایگزینمرتعجملهطرح

هایسازمانمنابعطبیعییکیازدستگاه:رمضانوندکیمعاونحفاظتوامورعرصهخراسانرضویدرادامهایننشستگفت

.دهدهایملیاقداماتقانونیخودراانجاممیدربعدانفالوعرصهحاکمیتیکشوراستکه

http://www.farsnews.com/
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هایانفالاستصورتهایمنابعطبیعیکهعرصهملیوجزءعرصهوقصوریدرحفظونگهداریعرصهاگرکوتاهی:ویافزود

اینمابایککارحساس،دقیقوپردردسرشود،بنابرالمالودولتخارجمیهابرایهمیشهازبدنهبیتبگیرد،مالکیتاینعرصه

.مواجههستیم

کنندوبهطورکلیهایدیگردراقداماتمادخالتمیهایمنابعطبیعیبعضیدستگاهعالوهبردستگاه:وندکیتصریحکرد

ظامی،جهادکشاورزی،اسناد،نیرویانتهایدیگریمثلدستگاهقضایی،ثبتتوانگفتدربدنهاقداماتقانونیمادستگاهمی

.هابهنسبتکمتردخیلوموثرنداستانداریوسایردستگاه

همهاقداماتمادرراستایمصوباتمجلسبایدباشدوقانونیکهدر:معاونوحفاظتوامورعرصهخراسانرضویتصریحکرد

.است4014اختیارماستمصوبسال

هاستووظیفهدیگرحفاظتفیزیکیوثبتیتشخیصملیبودنوغیرملیعرصهیکیازوظایفمابهموجبقانون:ویافزود

.است

هایملیتشخیصدادهشدهرادرروزنامهآگهیکنیمتادرصورتیکهمردمنسبتدرحفاظتثبتیبایدعرصه:وندکیبیانداشت

.زاناقداماتثبتیرادنبالکنیمبهآناعتراضیدارندتوسطمراجعقانونیمربوطهرسیدگیقضاییشودوبعدا

کارهایحفاظتفنیشاملاحیا،اصالح،توسعه،مبارزهباآفاتوامراض:معاونحفاظتوامورعرصهخراسانرضویبیانداشت

.است

کنی،هایمنابعطبیعیموردتخریبوهجومافرادیبرایبوتهبهسببنیازهایمختلفمردمهموارهعرصه:وندکیتصریحکرد

گیردکهبایددرمقابلاینمسائلواردکارحفاظتفیزیکیشویمومتعاقبآنواردحفاظتچرایداموتصرفزمینقرارمی

.ماراموردبررسیالزمقراردادهورأیمربوطهراصادرکندقضاییشدهودستگاهقضاییاستکهبایدادله

هایهایملیرابهروشادخواستعلیهتخریبکنندگانطبیعتوافرادیکهعرصهتنظیمد2933ماههگذشته43در:ویافزود

.ایمپروندهقضاییداشته0733ایموهمچنینبیشازدهند،داشتهمختلفموردتجاوزودخلوتصرفقرارمی

درصدباقی47تبگیریموحدودهایملیاستانسندمالکیدرصدازعرصه91.9ایموبرایحدودماتوانسته:وندکیتصریحکرد

ومتعلقبهسازمانغیردولتیآستانقدسرضویاستوبخشیهمموقوفاتعاماست(ع)ماندهجزموقوفاتحضرتامامرضا

.گیرددرصدباقیماندهقرارمی47کهدربدنه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333399























http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940309000055
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 اقلیمومنابعطبیعی

 - 51/30/47فارس

 هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی شمیرانات 522رفع تصرف 
فقره احکام صادره از سوی  22با اجرای : معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهران گفت

 .هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی شهرستان شمیرانات رفع تصرف به عمل آمد 522مراجع قضایی از 

بهنقلازادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانتهرانمصطفیپرویزیمقدممعاونحفاظتوخبرگزاریفارسبهگزارش

هزارمترمربعازاراضیملیو999اموراراضیادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانتهرانازرفعتصرفوبازپسگیری

تاپایاناردیبهشتماهسالجاری52بتدایدولتیازدهمدرسالازا:دولتیشهرستانشمیراناترفعتصرفشدخبردادوگفت

.فقرهاحکامصادرهازسویمراجعقضائیبهمرحلهاجرادرآمدهاست22تعداد

هزارمترمربعازاراضیملیودولتیشهرستانشمیراناتتوسطیگان479بااجرایاحکامصادرهمساحتیحدود:ویافزود

استانتهرانوباهمکاریمراجعقضائیوانتظامیازمتصرفانبازپسگیریوبهدولتبازگرداندهشدهحفاظتمنابعطبیعی

.است

99ماده4گیرانهوکاهشپروندههایارجاعیبهمراجعقضائیوبهاستنادتبصرهدرراستایاقداماتپیش:پرویزیمقدمافزود

اتعکشور،ازابتدایشروعدولتتدبیروامیدتااردیبهشتماهسالجاریتعدادقانونحفاظتوبهرهبرداریازجنگلهاومر

هزارمترمربعدرشهرستانشمیراناتتوسطیگانحفاظت123فقرهتخلفوتصرفبهاراضیملیودولتیبامساحتیحدود229

.منابعطبیعیاستانتهرانرفعتصرفوآثارتصرفاتنیزجمعآوریشد

پروندههاییکهدرارتباطباتخلفاتو:میلیاردتومانبرآوردکردواظهارداشت093ریالیاراضیبازپسگیریشدهراویارزش

تصرفاتعدوانیبهاراضیملیودولتیطیسالهایگذشتهدرمراجعقضائیتشکیلومطرحشدهباجدیتتاحصولنتیجه

.جدیادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستانتهرانقرارداردپیگیریخواهدشدواینموضوعدردستورکار

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513047333157



























http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940316000496
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1304خرداد  90, شنبه

 درخواست لغو مجوز شکار، با توجه به پایان دوران پادشاهان اشرافی 
ها و  شده اعالم شده است، اما شاهد آن هستیم که واگذاری عنوان حفاظت با وجود اینکه پنج درصد از مناطق کشور به

 .افتد خلع یدهای موجود بیشتر در مناطق فوق اتفاق می

باوجوداینکهروزهای:بااعالماینخبرگفت(ایانا)ارخبرگزاریکشاورزیایرانفعالمحیطزیستامروزدرگفتگوباخبرنگ

وجوددارد،اماهمچنانشاهدآن...مختلفیباعنوانمحیطزیستازجملههفتهجهانی،روزجهانیمحیطزیست،تنوعزیستیو

.شودبهفردونابهستند،کاستهمیهایمنحصرهستیمکههرروزازآمارموجوداتوگیاهانکشورکهازگونه

اند،ایندرحالیاستکههرشدهنامگذاریشدهعنوانحفاظتمطابقآمار،پنجدرصدازمناطقکشوربه:کیخسرویزدانیافزود

.افتدهادراینمناطقاتفاقمیهاییازجملهواگذاریروزتعرض

شدهایرانبهنرمجهانیمحیطزیستمعتقداستکهبایدمناطقحفاظتباوجودآنکهرئیسسازمانحفاظت:ویخاطرنشانکرد

.گیرددرصدنزدیکشود،اماهمچنانشاهدآنهستیمکهاینپنجدرصدنیزموردتعرضقرارمی46

باعثشدهاستگذرد،ایکهازقلبپارکملیگلستانمیسازیدرجنگلابروجادهواگذاریدرآشوراده،جاده:یزدانیادامهداد

.هایبشرقرارگیرددرازیهایزیستیوگیاهاناینمناطقتحتتأثیردستکهگونه

روستارا73هایگلستاندرمنطقهباالدستایجادشودوشدهازقلبجنگلشدجادهکشیدهباوجوداینکهمی:ویتصریحکرد

.گیرندبهرهمیرسانیکند،درحالحاضرپنجروستاازامکاناتآنخدمات

کند،اماعبورومرورزیادوسایلنقلیهباعثشدهاینجادهازقدیموجودداشتهوزائرانمشهدراهمراهیمی:یزدانییادآورشد

.روشودهایهیرکانیکهتنهاباقیماندهعصریخبنداناست،بامخاطرهروبهاستکهجنگل

شده ق حفاظتبانی در مناط های محیط خالی بودن ایستگاه

شدهوجوددارد،خالیازنیرواستبانیکهدرمناطقحفاظتهایمحیطدرحالحاضرایستگاه:اینفعالمحیطزیستتأکیدکرد

.هادراماننباشدهاوتخریبواینامرباعثشدهکهمناطقفوقنیزازآسیب

شدهاستفادهشودوازمانیتورینگبهرهگرفتهشود،دیگرشاهدشدازتکنولوژیمدرندرمناطقحفاظتاگرمی:ویاظهارداشت

.شدهایبسیارزیادنخواهیمبودوطبیعتکهسرمایهزندگیاست،حفظمیسوزیآتش

قطعدرختانبرایتولیدچوبوالواروشکارهایبدونمجوزباعثشدهاستکهچیزیازحیاتوحش:یزدانیهمچنینگفت

.باقینماند

شدوپادشاهاناشرافینیزهایقدیمکهمردممشکلتأمینخوراکوگوشتداشتند،شکارانجاممیدرزمان:رادامهافزودوید

دادندوامادرحالحاضرکهپادشاهیوجودنداردوتولیدمحصوالتبرایگذراندناوقاتفراغتخودایناقدامراانجاممی

شود،دیگرنیازیبهمجوزدهیبرایشکارنیستومسئوالنمحیطزیستبایدبهایننکتهمیهایپرورشیانجامپروتئینیازروش

.بخشیداردتوجهکنندکهطبیعتنیازبهتعادل

عنوانیکفعالمحیطزیستخواهانآنهستمکهمجوزشکاربرایهمیشهباطلشودتامحیطزیستبه:یزدانیخاطرنشانکرد

.حیاتطبیعیداشتهباشندوجاندارانآناجازه

ترینمحیطزیستشاملجاندارانوگیاهانراداردکههرروزهدرمعرضخطرانقراضاستایرانمتنوع:ویدرپایانتصریحکرد

.ترباازبینرفتنآنهامقابلهشودرودهرچهسریعکهامیدمی
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خردادماهنیزهفتهجهانیمحیطزیستاستکهامید24تا49عنوانروزجهانیتنوعزیستیبودوگفتنیاست،هفتهگذشتهبه

./هایموجوددرکشورحفظشودروداینروزهاتبدیلبهعملشودوگونهمی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22939-4.html































































http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22805-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی  
 آیانا 1304خرداد  90, شنبه

 درصد دشت های کشور ممنوعه اعالم شد  72
دشت به دلیل برداشت  362درصد یعنی حدود 72دشت کشور  721از مجموع : مدیرکل دفتر مطالعات آب ایران گفت

 . بیش از حد از آب های زیرزمینی، دشت ممنوعه اعالم شده است

درایندشتهامیزانتغذیهآبازطریقبارشوآبحاصلازذوببرفومنابعزیرزمینی،کمترازبرداشتآب:رضاراعیافزود

.ازاینسفرههاست

هزارو554:کهشرکتمنابعآبایرانمنتشرکردهاست،گفت(95-53سال)ویبااشارهبهآخرینآمارمنابعآبیزیرزمینی

درآماربرداریشناساییشدهکهشاملچاه،چشمهوقناتاستمنبع662

میلیونمترمکعبآبازمنابعزیرزمینیبرایمصرفکشاورزیآشامیدنی،بهداشت،933میلیاردو73ساالنه:راعیتاکیدکرد

.صنعتوخدماتبرداشتمیشود

سفرههایزیرزمینیبیشترازحدمجازبرداشتمیشودوترازمیلیونمترمکعبآباز733میلیاردو9ساالنه:ویتاکیدکرد

.منفیساالنهآبهایزیرزمینیهماینمقداراست

وزارتنیروطرحیبهعنواناحیاءوتعادل:میلیاردتوماندولتخبردادوافزود093مدیرکلدفترمطالعاتآبایرانازاعتبار

طرحبرایجبرانبخشیازترازمنفیآبهای49دوامسالاعتبارخوبیدرقالبداردکهدولتومجلسازآنحمایتکردن

.زیرزمینیاختصاصیافتهاست

ویدیگراقداماتبرایجبراناضافهبرداشتآبهایزیرزمینیرابستنچاههایغیرمجازوکنترلبرداشتآبچاههایپروانه

سامانهکنترلهایحجمیوهوشمندبرایجلوگیریازاضافهبرداشتاعالمونصب(کهبیشازحدمجازبرداشتمیکند)دار

.کرد

راعیهمچنینتغذیهمصنوعی،فرهنگسازیدرمیانمردموکشاورزانوخریدچاههایکشاورزیکمبازدهراازراههایدیگر

.جبرانترازمنفیدانست

فرونشستوفروچالههارادرپیداردوشکافهایعمیقبهوجودمیاضافهبرداشتازسفرههایزیرزمینیخطر:راعیگفت

آیدکهاگراینشکافدرمزرعهبهوجودآیددیگرقابلکشتنخواهدبودوحتیاگرباماسهبادیوریگ،اینشکافپرشودبا

میندرمنطقهمسکونی،باایجادشکافآنفرونشستز:ویتاکیدکرد.اولینآبیکهبهاینزمینبرسددوبارهفرونشستمیکند

.راغیرمسکونیمیکند

وقتی:مدیرکلدفترمطالعاتمنابعآبایرانخطردیگرفرونشستراحملهآبهایشوربهآبهایشیریندانستوگفت

.ردبرداشتازآبشیرینزیادباشد،آبشورجایگزینآنمیشودوکیفیتآبهایشیرینراازبینمیب

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22932-4.html



 اقلیمومنابعطبیعی

خبرنگارانجوان-4051خرداد43:تاریخ

 میلیارد ریالی تگرگ و سیل در چالدران 922خسارت 
.میلیاردریالخسارتبرجاگذاشت433شهرستانچالدراننزدیکبهبارشتگرگوجاریشدنسیلدر

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22802-1.html
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براثربارشتگرگ:،فرماندارورئیسشورایهماهنگیمدیریتبحرانچالدرانگفتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.درمنطقهشدخسارتهایزیادیبهبخشکشاورزیوراهاینشهرستانواردشدروزگذشتهکهمنجربهجاریشدنسیل0

هکتارازاراضیکشاورزیمنطقهازجملهمحصوالتگندم،جو،باغاتوسیفی563هزار6دراینحوادثبه:حسینزادهافزود

.البرآوردکردهاندمیلیونری563میلیارد93جاتخسارتواردشدکهکارشناسانمیزانخساراترا

سیالبباعثتخریب:میلیاردریالخساراتبرجاگذاشتهاستاضافهکرد49ویبابیاناینکهسیالبدربخشراهنیزافزونبر

.آسفالتجاده،پلهاوابنیههایفنیشد

http://www.yjc.ir/fa/news/9247701























































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5216634
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 اقلیمومنابعطبیعی

 ایسنا - 4051خرداد47شنبه

 های میانکاله گیری هزاران هکتار از زمین بازپس/ سازی شهرها در مقابل گرد و غبار لزوم مقاوم
 محیطزیست-اجتماعی : سرویس

سوزیباحضوراینآتش:هایایالمدرآتشسوخت،اظهارکردجنگلهکتاراز433رییسسازمانحفاظتمحیطزیستبابیاناینکهحدود

گرفتهجزومناطقحفاظتیمحیطزیستنبودهایآتشسازمانمنابعطبیعی،سازمانمحیطزیستونیروهایامدادیمهارشد؛البتهجنگل

.هابود،امامانیزدرمهارآنکمککردیمومسوولیتآنباسازمانجنگل

معصومهابتکاردرنشستخبریکهبهمناسبت ،(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران « محیط زیست»ش خبرنگار سرویس به گزار

هایایالمروشنکردنآتشازسویگردشگرانسوزیجنگلعلتعمدهآتش:هفتهمحیطزیستدرسالناجتماعاتایسنابرگزارشد،افزود

آتشعصردیروزمهارشدوحدود.شدهبودکهباتوجهبهسرعتبادوگرمایهواآتشگسترشیافترغمهشدارهایارائهدرفضایبازعلی

.ساعتعملیاتسنگیندراینزمینهانجامشد23

درحالایموهایگلستانولرستانانجامدادهتاکنوندومانوردراستان:ویبااشارهبهمانورهایانجامشدهدرزمینهمهارآتشاظهارکرد

شودوخودنیزدرآنحضورهایزاگرسیبرگزارمیریزیدومانوردیگرهستیمکهتاهفتهآیندهیکیازاینمانورهادریکیازاستانبرنامه

.یابممی

ودستورالعملآنشودهادرسطحملیانجاممیهاواستاناینمانورهابرایهماهنگیبیندستگاه:رییسسازمانحفاظتمحیطزیستافزود

ایبراینامههاومراتعنیزتفاهمباسازمانجنگل.هاارسالشدهوسازمانمدیریتبحراننیزدراینزمینهواردشدهاستبرایهمهاستان

آنهانیزبرایکنیم،عالوهبرآننشستبسیارخوبیبامسووالنوزارتدفاعداشتیموهاامضامیسوزیتامینپشتیبانیهواییمهارآتش

خوشبختانهدراین.تواننددرشناساییمراتعبهماکمککنندهانیزمیپهپادهاوبرخیازسازه.پشتیبانیهواییکاملاعالمآمادگیکردند

.ایمهاییرانهاییکردهنامهایموتفاهمزمینهنیزواردمذاکرهشده

های ایالم بالگرد اعزام شد اما با توجه  برای مهار آتش جنگل: ا برگزار شد گفتابتکار در ادامه نشست خود که در خبرگزاری ایسن

از سوی دیگر فاصله نیز زیاد بود و خودروها نیز با مشکالتی مواجه . به شدت وزش باد نتوانست عملکرد موثری داشته باشد

بنابراین امکان دسترسی به منطقه حریق . ماند ای جز استفاده از وسایل عادی برای مهار آتش باقی نمی گاهی اوقات چاره. شدند

 .نیز بسیار مهم است و همیشه نباید موضوع را به کمبود امکانات ربط داد

زمینبیماراست
هاومراتعونیروهایمسلحهمکاریخوبیدرمانورهاداریمواحمر،سازمانجنگلماباستادمدیریتبحران،جمعیتهالل:ویافزود

.کندهاامضامیایسازمانجنگلچهارجانبهنامهتفاهم

هفتمیلیارد":هایخودبااشارهبهشعارروزجهانیمحیطزیستاظهارکردرییسسازمانحفاظتمحیطزیستدربخشدیگریازصحبت

رویهمنابعوزمینبراثربرداشتبیکرهدهدمطالعاتنشانمی.،شعارروزجهانیمحیطزیستاست"رویاویکسیاره؛بااحتیاطمصرفکنیم

.آلودگیگسترده،بیمارودچارمشکالتزیادیشدهاست

هایی مانند کشاورزی و صنعت استفاده و آن را آلوده کنیم، زمین برای بازسازی خود  اگر یک سال از زمین در زمینه: ابتکار افزود

 9.5کنیم لذا بیش از  ین بیش از توان آن برداشت و آن را آلوده و تخریب میماه از زم 7یک سال و نیم به وقت نیاز دارد بنابراین 

کنیم این عدد در ایران با توجه به قرار داشتن کشورمان در کمربند خشکی، گسترش  برابر از ظرفیت زمین استفاده می

 .برابر است 3.5تا  3... شهرنشینی و
درایرانمسالهآبوانرژیبسیارمهماستودرهردوزمینه.بههمهکشورهاستمربوط«بااحتیاطمصرفکنیم»شعار:ویتصریحکرد

.شودالگوهاینادرستیدرکشورمانوجودداردکهنیازبهبازنگری،تغییرواصالحاحساسمی
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المللیمحیطزیستیدورویدادبین
هایتوسعهپایدارتدوینسیاست:یطزیستیدرپیشداریم،گفتالمللیمحرییسسازمانحفاظتمحیطزیستبابیاناینکهدورویدادبین

المللیتقریبانهاییشدهاستوشهریورماهسالبندمربوطبهآندرسطحبین46.شود،یکیازآنهاستکهجایگزیناهدافتوسعههزارهمی

امیدواریممالحظات.تدوینبرنامهششمتوسعهاستشودکهاینکارخوشبختانههمزمانباجاریدرمجمععمومیسازمانمللقطعیمی

.زیستمحیطیوتوسعهپایداربخشمهمیازبرنامهششمباشد

ایدرایرانعواقبتولیدگازهایگلخانه
الهبسیارگرمشدنزمینوتغییراتآبوهواییمس:المللیدومراتوافقاتجدیدتغییراتآبوهواییذکرواظهارکردابتکاررویدادبین

ایدرایرانتولیدگازهایگلخانه.جهانیاستایبرایجامعهگرمایشزمینپدیدهبسیارنگرانکننده.مهمیاستکهاصالمهارنشدهاست

است،هریکدرصدافزایش4.9تا4ایمکهاینعدددرایرانصدمدرجهافزایشدماداشته99سالپیش23تقریبااز.نسبتازیاداست

.شوددرصدیبهتولیدناخالصملیمی0موجبششدرصدافزایشمصرفآبدربخشکشاورزیوزیان

تاپایانسالمیالدیجاریدرپاریسمذاکراتتغییرات:المللیداشتهاست،گفتویبابیاناینکهایرانهموارهنقشمهمیدرمذاکراتبین

هایکشورهایشورهایدرحالتوسعهوصنعتیاستچونبخشیازگرمامربوطبهفعالیتچالشبینک.شودآبوهوایینهاییبرگزارمی

.سالپیشاست73صنعتیاز

اینگردوغبارکشورهایمختلفجهاناز.یکیازآثارخشکسالی،گردوغباراست:معاونرییسجمهوربااشارهبهگردوغباراظهارکرد

دربانکوکپیشنهاددادیمکهگردوغباردرسطحجهانیمطرحشودواینپیشنهادمورد.برگرفتهاستجملهچینوآسیایمیانهرادر

گیردامامشکلالمللیقرارمیهایبینپذیرشقرارگرفتوموضوعگردوغباربهعنوانیکمعضلجهانیدردستورکارتفاهماتواجالس

.شودنعازهرگونهتوافقوعملیاتاجراییمیاصلیمادرمنطقهجنگودرگیریاستکهما

اتفاقمهمیکهرخداده،تغییرنگرشجدیدرارکان:ایم،اظهارکردماهگذشتهمسیردشواریراطیکرده23ابتکاربابیاناینکهمادر

 .بینیممختلفدولتنسبتبهبحثمحیطزیستاستوآثارآنرامی

جمهورمحیطزیستفردامیزبانرییس
.فردامیزبانرییسجمهوردردومینمراسمجامعهمحیطزیستخواهیمبود:رییسسازمانحفاظتمحیطزیستدرادامهگفت

هایمانوریکهانجامشدهبرنامه:سوزیایالممدیریتبحرانبودهاست؟گفتبهگزارشایسنا،ابتکاردرپاسخبهاینکهمشکلاصلیآتش

هاومراتع،سازمانبایدچندیندستگاهازجملهسازمانجنگل.هاستآتشاستومسالهاصلیهماهنگیبیندستگاهآمادگیوتمرینبا

مدیریتبحران،نیروهایمسلحونیروهایمحلیراآمادهوهماهنگکنیم؛البتهمسوولمدیریتبحراندرهراستانی،استانداریاستو

.شودهاانجامانتظاراستاینهماهنگی

هایطبیعیدرتمامدنیاازجملهایرانافتدوبایدگفتروشنکردنآتشدرفضایبازومحیطسوزیاتفاقمیبههرحالآتش:ویادامهداد

کنند؛البتهلذتبردنازطبیعتجایخودشراداردامابایدتوجهکردکهروشنکردنآتشدرممنوعاستامابرخیازمردمرعایتنمی

.بیعتدرزمانخشکسالیممنوعاستوبایدپیشگیریکنیمط

در:ربطمشارکتمردمهمالزماست،گفتهایذیرییسسازمانحفاظتمحیطزیستبابیاناینکهدراینمیانعالوهبرآمادگیدستگاه

هایاطفایحریقپشتیبانیهوایییکیازعملیاتتوانستهبهجنگلبرود،البتهسوزیکهاتفاقافتادبهعلتبادهایشدیدهلیکوپترنمیآتش

.استوبایدبهاشخاصیکهمشغولاطفایحریقهستندهمامدادرسانیکرد

اگراینافرادشناسایی:شودیاخیر؟گفتروشنکردندرطبیعتکنندباآنهابرخوردمیابتکاردرپاسخبهاینکهاگراشخاصیاقدامبهآتش

سالگذشتهدراستانگلستانبهافرادمتخلفیتذکردادهشدواکنونهماگرایناتفاقبیفتدبرخوردهایالزم.کنیموردمیشوندباآنهابرخ

.صورتخواهدگرفت

عدمصدورمجوزصیدوشکارچهارپا
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هاووشکارچهارپاچهبرایخارجیتاکنونهیچپروانهصید:ویدربارهصدورپروانهصیدوشکارهمبرایافرادوهمگردشگراناظهارکرد

سیاستسالجاریراهنوزاعالمنکردیماماسالگذشتهسیاستماممنوعیتهرگونهپروانهشکارچهارپا.چهافرادداخلیصادرنشدهاست

زندوجمعیتآنهازیاداستیهاوکشاورزانآسیبمبهعنوانمثالگرازدربرخیمناطقبهدام.رسانهستندبودبهجزحیواناتیکهآسیب

 .کنیمکهبرایشکارگرازدراینمناطقپروانهصادرمی

احتماال امسال هم همین سیاست را خواهیم داشت اما صید پرندگان در برخی نواحی جنبه : معاون رییس جمهور ادامه داد

 .شود ، پروانه محدودی صادر میمعیشتی دارد و مشروط بر اینکه جوامع محلی به حفاظت از آن منطقه کمک کنند

ایهایقبلرویهفریدونکارجزومناطقیاستکهپارسالهمبرایصیدپرندهبرایآنپروانهصادرکردیمامامتاسفانهازسال:ابتکارادامهداد

شدهوبرخوردیازسویمامورانجاممیهااینکارانسال.کنندکهبامقرراتمامغایرتداردهاییایجادمیگاهدرآنجاوجودداردکهدام

.گرفتهاستامااقداماتیراازسالگذشتهشروعکردیموامیدواریمباکمکخودمردمجلویتخلفاترابگیریمصورتنمی

هابرایخلیجفارسکنعواقباستفادهازآبشیرین
در:کنیم؟گفتشورازتکنولوژیشیرینکردنآبدریااستفادهنمیویدرادامهدرپاسخبهپرسشیمبنیبراینکهباتوجهبهخشکسالیک

کندیگرهمدرحاشیهخلیجفارسفعالهاراداریمکهازچابهارشروعشدوچندموردآبشیرینکنایرانمواردمعدودیازآبشیرین

سالگذشته،شورتر23برابرنسبتبه4.9خلیجفارسهایخاصخودرابرایمحیطزیستدارندبهطوریکهاکنونهستندولیآنهاهزینه

 .شدهاست

هاکناالصولمخالفتیباآبشیرینمحیطیوتاییدسازمان،علیهایزیستپسازارزیابی:رییسسازمانحفاظتمحیطزیستادامهداد

.هاقتصادمقاومتیداریمبایدکشاورزیهممقاومتیباشدهمانطورک.سازیجامعهاستحلمسالهخشکسالی،مقاومنداریمامابایدگفتکهراه

ترهایکنونیرااصالحوبهآببهعنوانکاالیباارزشبایدروش.بایدیادبگیریمکهچطورآبراذخیرهومدیریتکنیموبهمصرفبرسانیم

.ازنفتنگاهکنیم

لیترآببرایتولیدیکهمبرگر1733مصرف
خواهندبهمحیطکسانیکهمی:شودگفتلیترآبمصرفمی1733لیترویکهمبرگر43اینکهبرایتولیدیکبرگکاغذابتکاربابیان

درحالحاضربسیاریازکشورهاازاصالحالگویتغذیه.آید،حداقلگوشتکممصرفکنندشانبرنمیزیستکمککننداگرکاریازدست

هابهاینموضوعکمتوجهبودهامااکنونبرایمدیریتمنابعآببخشیازبخشکشاورزیسال.اصالحکنندگیرندتامصارفخودرابهرهمی

 .هایخودراتغییردادهاستسیاست

گیریسدگتوندبهصالحنبودآب
سوولیترییسسازمانمدیریتوکارگروهخاصیبام:ایدارد؟گفتویدرادامهدرپاسخبهاینکهآیادولتبرایتخریبسدگتوندبرنامه

گیریاینسدبهصالحنبودواگرقرارباشدهرگونهدخلوتصرفیریزیکشورتشکیلشدهومشغولبررسیموضوعاستازنظرماآببرنامه

.محیطیاستکاملزیستدرحالحاضرتخریباینسدموکولبهتاییدنهاییوارزیابی.صورتبگیردبایدتاییدیهسازماندریافتشدهباشد

هایعمرانیازاهمیتبسیاریبرخورداراست،محیطیپروژهرییسسازمانحفاظتمحیطزیستدرادامهضمنتاکیدبراینکهارزیابیزیست

مدربرخیمواردماناچارشدی.توانیمبهمراجعقضاییاعالموفعالیتآنپروژهرامتوقفکنیمهرجاخالفاینقانوناتفاقبیفتدمی:گفت

.کنیمتاتاییدیهخودرادریافتکنندمحیطینداشتهباشدطرحرامتوقفمیاینکارراانجامدهیمودرآیندهاگرپروژهعمرانیارزیابیزیست

سدشرایطیمجوزاحداث:ایدگفتسالگذشتههممجوزاحداثسدگتوندراصادرکرده43معاونرییسجمهوردرواکنشبهاینکهشما

.گیریازاینسدانجامشدهاآبرغممخالفتداشتهکهرعایتنشده،بعدهاهممخالفتشداماعلی

خودرو9گذاریجلوگیریازشماره
زهاجراییکردنقوانینومقرراتدرحو:ابتکاردرادامهنشستخوددرایسنا،بااشارهبهضرورتکارآییحکمرانیدرحوزهمحیطزیستگفت

هایاودردولتیازدهمدرجایجایسخنانرییسجمهور،سفرهایاستانیوفعالیت.محیطزیستدرکشورازاهمیتزیادیبرخورداراست
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بهعنواننمونهدر.هایزیستمحیطیجاافتادهاستهاسیاستدربسیاریازدستگاه.هاییوجودداردگیریمحیطیجهتبرمالحظاتزیست

.گذاریپنجخودروجلوگیریکردیمشودویاسالگذشتهازشمارهدرخودروسازیاستفادهمی1ازبنزینیوروحالحاضر

ریزیهیچشودوعالوهبرآنبراساستصمیمسازمانمدیریتوبرنامهدرشهرهایبزرگتوزیعمی1درحالحاضربنزینیورو:ویافزود

درشورایعالیحفاظتمحیطزیستتاکنوندوجلسهبرگزار.ظتمحیطزیستتوجهکردهباشدگیردمگرآنکهبهحفاطرحیاعتبارنمی

.شدهاستوامیدواریمجلسهسومباحضوررییسجمهوربرپاشود

محیطزیستازنگاهدولتموضوعیفانتزینیست
:محیطیبهتصویبرسیدهاست،اظهارکردزیسترییسسازمانحفاظتمحیطزیستبابیاناینکهدردولتیازدهمچهارالیحهمهم

محیطیتصویبشدهاستودولتبرنامهملیبرایآلودگیهوا،گردوغباروها،حفاظتازخاکوارزیابیزیستهایهوایپاک،تاالبالیحه

هایهامون،پریشان،بختگان،ردیفاعتباریبرایاولینباربرایتاالب.مدیریتپسماندداشتهکهبهتصویبرسیدهوتامیناعتبارشدهاست

 .العظیمتامینشدهاستآبههورخاصدرنظرگرفتهشدهوحق

ایناتفاقاتدرحکمرانیوسیاستمحیط.کندرودوگاوخونیتاکیدمیآبهزایندهرییسجمهوردرسفراستانیخودبرحق:ابتکاراضافهکرد

درواقعدولت.ایناتفاقمهماست.بانانلحاظشدهاستامتیازسختیکاربرایمحیط0333نباربراینخستی.زیستیبسیارمهماست

.اینسبتبهآنداردکندبلکهرویکردیتخصصی،علمیوبرنامهیازدهمبهمحیطزیستبهعنوانموضوعیفانتزیوبحرانینگاهنمی

وسوختگردوغبارعلتناسالمیهوایتهرانبوده،نهخودرو
سالگذشتهازنظروضعیتهوانسبتبهسالقبلازآنوضعیتبهتریداشتیم:ویدربارهروزهایپاکسالگذشتهوسالجاریاظهارکرد

روزهواسالموپاک93روزوبراساسآمارشهرداریتهران11براساسآمارسازمانمحیطزیستدر.وموقعیتهشدارواضطرارنداشتیم

 .بود

گردوغبارعلتناسالمیهوایتهرانبودهونه.ایمروزناسالمدرپایتختداشته42روزپاکدرتهرانوحداکثر42تاکنوننیزدرسالجاری

ماهمچنانازخطوطتولیدخودرو،.البتهاینصحبتبهاینمعنینیستکهمشکلآلودگیخودرووسوختحلشدهاست.خودرووسوخت

هاییداریموازتوسعهحملونقلعمومیدراینکنیمودرجهتکاهشآلودگیهوادرکالنشهرهایکشوربرنامهنزینبازرسیمیتولیدب

.کنیمشهرهاحمایتمی

تامیندولتدراینزمینهمصوبهخوبیداشتهوبرخیازاعتباراتآن:رییسسازمانحفاظتمحیطزیستدربارهپدیدهگردوغباراظهارکرد

همسازمانحفاظت.شودایبرگزارمیهاومراتعنیزازاعتباراتخودکارراآغازکردهوبهزودیدرخوزستانجلسهسازمانجنگل.شدهاست

هاو،روشمحیطزیستوهمسازمانمدیریتبحرانپیگیراجرایمصوباتهستندواقداماتیدرستادگردوغبارانجامشدهوضوابط

.هایملیواستانیموردتوجهقرارگرفتهاستهایتثبیتخاک،تدوینبرنامهیوهش

های مربوط به گرد و غبار با همکاری کشور عراق فعال متوقف شده البته در سفر  متاسفانه اجرای طرح: معاون رییس جمهور افزود

اعالم آمادگی کرد اما شرایط امنیتی عراق آنقدر بد  رییس جمهور عراق به ایران این موضوع نیز مطرح و این کشور برای همکاری

 .آید موفق به اجرای این توافق نشوند است که به نظر می

هایگردوغبارسازیشهرهادرمقابلطوفانضرورتمقاوم
شهرهابایدمقابلپدیده.اندههانیزاعالمآمادگیکردهاییازطریقوزارتبهداشتبهمردمارائهخواهدشدوشهرداریآموزش:ابتکارافزود

.ایرادراینزمینهداشتهاستخوشبختانهشهرداریتهرانمصوبه.سازیشوندگردوغبارمقاوم

بهاینمنظورالزماستفضاهایعمومیفیلترکافی:هایگردوغباراظهارکردسازیشهرهادرمقابلطوفانویباتاکیدبرضرورتمقاوم

هاوهشدارهایالزمبهمردمهایدوجدارهاستفادهشودوآموزشهاازپنجرهابتوانندهواراتصفیهکنند،عالوهبرآندرخانهداشتهباشندت

.سازیدرمقابلگردوغباراستدادهشودهمچنیناورژانسنیزآمادگیکافیدراینزمینهداشتهباشد؛ایناقداماتبخشیازمقاوم

تنپسماندبیمارستانیدرتهران93تولیدروزی
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نامهتفاهم:رییسسازمانحفاظتمحیطزیستدرزمینهاقداماتسازمانحفاظتمحیطزیستدرزمینهپسماندهایبیمارستانیاظهارکرد

اقداماتیراوزارت.برسیمایموقصدداریمبهیکراهکارفنیدرزمینهامحایضایعاتبیمارستانیخوبیدراینزمینهباوزارتبهداشتداشته

تولیدکننده.تواننددراینزمینهکمککنندهاینوینمیسوزهایمجهزبهفناوریزباله.دهدبهداشتباهمکاریشهرداریتهرانانجاممی

یطزیستتدوینشوندوضوابطراسازمانحفاظتمحهاهستندوبراساسضوابط،مسوولپسماندهایخودمحسوبمیپسماندها،بیمارستان

.کندواجرایآنبرعهدهوزارتبهداشتاستوامیدواریمبهتفاهمنهاییدراینزمینهدستیابیممی

الزماستدرتمامکالنشهرهاضوابطمدیریت:شود،اظهارکردتنپسماندبیمارستانیدرتهرانتولیدمی93ابتکاربابیاناینکهروزانهحدود

هانیزدراینشهرداری.تواندبسیارمفیدوکلیدیباشدسرمایهگذاریبخشخصوصیمی.ندبیمارستانیاعمالشودعلمی،درحوزهپسما

.کنیمهاییدراینزمینهداردکهماآنهاراپیگیریمیزمینهبایداقداماتیانجامدهندووزارتکشورنیزمسوولیت

هیچبرنامهوتقاضاییدراینزمینهنهروی.هیچخبرقطعیدراینزمینهنیست:دهگفتمعاونرییسجمهوردربارهمجتمعگردشگریآشورا

سازمانحفاظتمحیطزیستاعالمکردکهاینکارنیازمند.کاغذونهبهصورتعملیارائهنشدهوهیچاتفاقیدراینزمینهرخندادهاست

.رویدادناتفاقیدرآشورادهبودتوانمنتظرمقدماتحقوقیاستکهتاانجامنشود،نمی

هایمیانکالهبازپسگیریهزارانهکتاراززمین
کاشیکهزارمحساسیتیکهرویآشورادهبوددرآنزمانروی.بخشبزرگیازمیانکالهرادردولتقبلبردند:بهگزارشایسنا،ویافزود

ایتقدیمدادگستریمازندرانشدوباهمکاریخوشبختانهالیحه.شدهاستوسطحیاتوحشمیانکالهویالساخته.میانکالهوجودداشت

خواریشدهبود،پسگرفتهشدومابهصورترسمیازرییسماهگذشتههزارانهکتاریکهدرمیانکالهزمین23دادگستریمازندرانطی

.دادگستریاستانمازندرانتقدیرکردیم

سالقبلتغییراتکاربریوساختوسازهاییدرآشورادهانجامشدامادرحالحاضردرختی13:ودرییسسازمانحفاظتمحیطزیستافز

هادرهایمنطبقباسیاستدرصورتفراهمشدنشرایطبرخیفعالیتجانشدهوچیزیواگذارنشدهاستوبراساستفاهمموجود،جابه

تایناتفاقنهفقطدرآشورادهبلکهدرمناطقیکهظرفیتگردشگریطبیعیدارند،شود؛البتهقراراسچارچوبگردشگریطبیعیاجرامی

.شودبدونتخریبرخدهدکهاینکارموجبارتقایمشارکتمحلینیزمی

شودوغیرمجازمیتجربهنشاندادهاستکهبالاستفادهنگهداشتناینمناطقطبیعیموجبتخریب،تغییرکاربریوشکار:ابتکارتاکیدکرد

.هایماستشودواینکارجزوسیاستگردشگریطبیعیمبتنیبرموازینعلمیحتمااجرامی

درزمینهحقوقحمایتازحیواناتخالءقانونیداریم
ناتموذیدرمسوولیتمستقیمباوزارتکشوراستویکدفتربرایدفعحیوا:کشیدرشیرازگفتابتکاردرپاسخبهپرسشیدربارهسگ

هافعالاست،اماازجنبهبحثحمایتازحقوقحیواناتچونمطالبهمردمیبود،ورودکردیموسالگذشتههمضوابطسازمانشهرداری

ورهاووزارتکشبههرصورتنظارتواجراییکردناینضوابطبهعهدهشهرداری.هااعالمکردیمجلوگیریازآزارحیواناترابهشهرداری

 .است

خواهیمتاموضوعاتازمردممی.کشیپیدانشدتنهااطالعاتیکهداشتیم،همانفیلموگزارشاتپراکندهمردمبودوعاملسگ:ویادامهداد

 .بهمااطالعدهند4913مرتبطبامحیطزیستراازطریقسامانهمحیطزیست

ینهحقوقحمایتازحیوانات،دچارخالءقانونیهستیموقانونیکهحقوقحیواناترارییسسازمانحفاظتمحیطزیستبابیاناینکهدرزم

نویسیدرخصوصممانعتازربطداریموکارهایاولیهتدوینپیشایباوزارتکشورومراجعحقوقیذیمکاتبه:رعایتکندنداریم،گفت

.بیدراینخصوصبرسیمآزاریدرایرانانجامشدهوامیدواریمبهنتیجهخوحیوانات

مردمموارد:هاوآلودگیبرخیمناطقنظیردریاچهشورمستوجنگلنورگفتابتکاردرپاسخبهپرسشیدررابطهمحیطزیستباشهرداری

پسماندهابههاستکهموضوعهایشمالیسالدراستان.یااداراتاستانیگزارشدهندتاحتماموردرسیدگیقرارگیرد4913خاصرابه

هایحمایتیخوبیبرایمدیریتپسماندوضعشدهیکبحرانتبدیلشدهوامیدواریمدولتدراینخصوصبیشترحمایتکندالبتهسیاست

.گذاریکنندخواهند،دراینعرصهسرمایهکندافرادیکهمیکهکمکمی
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هاناکارآمدهستندوبایدشهرداری.کهاعتبارخوبیبرایاینموضوعندارندکنندهاعنوانمیالبتهشهرداری:معاونرییسجمهورادامهداد

هابرنامهبارهاخواستیمشوراهایشهربرایشهرداری.دارهستندگفتکهشوراهامسوولیتنظارتبرعملکردصحیحشهردارانراعهده

رغماینکهمسوولیتدراینخصوصبهعهدهشهرداریاست،هرجاعلیالبته.ایممدیریتپسماندتصویبکنندکهماچارچوبآنراارائهداده

.شوندکنیموبرخیشهردارهاهمحکمقضاییگرفتندوپیگردقانونیمیتخلفببینیمبرخوردقانونیمی

تواندباعبوراتوبانشهیدشوشتریازسرخهحصارموافقتکندمحیطزیستقانونانمی
کندومحیطزیستحصارعبورمیهاییازاتوبانشهیدشوشتریازپارکملیسرخهبخش:شهیدشوشتریاظهارکردویدربارهاحداثاتوبان

هاراماهمارزیابی.محیطزیستبایداینموضوعرااعالمکندکهآیااینپروژهارزیابیزیستمحیطیداردیاخیر.تواندموافقتکندقانونانمی

گاهشهرتهراناستواگرنبودکلشرقهایملیکشوروتنفسحصارازارزشمندترینپارکسرخه.المخواهیمکردانجامونظرخودرااع

.تهرانراساختوسازفراگرفتهبود

توانندتاجلویاتاقمندرپارکپردیسانهمبیایندمردممی
کندکهپارکپردیسانبهشهرداریواگذارردارتهرانتاکیدمیرییسسازمانحفاظتمحیطزیستهمچنیندرپاسخبهاینکههنوزهمشه

این.شودکهموافقفروشپارکپردیسانبهشهرداریبودمازبندهنقلقولمی.دربارهپارکپردیسانمسالهروشناست:شود،اظهارکردمی

ساندوماباآندرشورایشهرمخالفتکردیموگفتیممسالهمربوطبهزمانیاستکهدولتقبلقصدداشتپارکپردیسانرابهفروشبر

.پارکپردیسانیکاکوپارکاستمنتهااینتصمیمدرآنزماندراختیاردولتبودومصوبشدهبود

ومسکونینشود،اعالمکردیمکهاگراصراربرفروشدارد،الاقلپارکپردیسانرابهشهرداریبفروشدکهتبدیلبهاماکنتجاری:ابتکارافزود

.پارکپردیسانمتعلقبهمردماستوطرحجامعدارد.آنزمانهمدیدگاهحفاظتازپارکپردیسانراداشتیم

توانندازمردممی:استگفت...ویبابیاناینکهپارکپردیساندارایموزهتاریخطبیعی،مرکزتحقیقاتحیاتوحش،موزهملیآبایرانو

 .استفادهکنندومجوزدارندحتیتاجلویاتاقمنهمبیایند،البتههمهپارکمجهزبهدوربیناستهمهفضایپارک

ممکناستبتوانیمتوافقاتیباشهرداریمنطقهداشتهباشیمکهکارهای:رییسسازمانحفاظتمحیطزیستدرخاتمهخاطرنشانکرد

.شودکجاواگذارنمیمطابقباطرحجامعباشدوپارکپردیسانبههیچخدماتیپارکراشهرداریانجامدهدامامابقیباید

http://www.isna.ir/fa/news/51304739742





























http://www.isna.ir/fa/news/94031608612
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 انتصابات

 - 51/30/43فارس

 معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
 .طی حکمی علی مراد اکبری را به سمت معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد وزیر جهاد کشاورزی

بهنقلازروابطعمومیوزارتجهادکشاورزیمراسممعارفهمعاونآبوخاکوزارتجهادکشاورزیخبرگزاریفارسبهگزارش

هایآبوخاککشوروهمچنینتعدادیازمدیرانامروزباحضوروزیروجمعیازمعاونانوزارتجهادکشاورزی،مجریانطرح

.ستادیبخشآبوخاکبرگزارشد

اورزیازخدماتسیدرحیمسجادیمعاونپیشینآبوخاکوزارتجهادکشاورزیدردوراندراینمراسموزیرجهادکش

.تصدیمسئولیتتقدیرکرد

اکبریدارایدانشنامهکارشناسیارشددرحوزهآبیاریوزهکشیوازمدیرانارشدوباسابقهبخشآبو:براساساینگزارش

ازجملهرئیسسازمانجهادکشاورزیاستان،مشاوروزیرومجریطرحهایمختلفمدیریتیخاککشوراستکهدررده

.هاینوینآبیاریکشوربودهاستسامانه

هایآبیاریهمچنیناکبریدرسمتمدیرعاملشرکتمهندسینمشاورواخیراهمبهعنوانقائممقاممجریطرحسامانه

.هایمرزیکشورمشغولبهکاربودهاستاستان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513043334417





































http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940310001146
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 انتصابات

 فودپرس4051خردادماه42سهشنبه

خود را شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک، دارو و مکمل دام، طیور و آبزیان هیات مدیره جدید 

 برگزید
مجمععمومیعادیساالنهشرکتهماهنگیکارخانجاتخوراک،داروومکملدام،طیوروآبزیانایرانبهمنظور–اقتصادغذا

 .تعییناعضایهیاتمدیرهبرگزارشد

شرحزیرانتخاببهگزارشپایگاهخبریاقتصادغذا،دراینمجمعپسازشمارشآراءاعضایهیاتمدیرهبهمدتدوسالبه

 :شدند

 زریندانه-مجیدقدیری

 کیوانمرغپرطالییمهاباد–رضاسواری

 ستارهکیانبیرجند–سیدعلیخیریه

 سپاهاندانهاصفهان–حمیدرضاقلمکاری

 مرغدارنگوشتیقم–محسنروشن

 وتاک–میالدمهابادحسامیان–سیدعبداهللقریشی

تهماهنگیکارخانجاتخوراک،داروومکملدام،طیوروآبزیانایراندرنخستینجلسههمچنیناعضایهیاتمدیرهشرک

 :هیاتمدیرهارکانهیاتمدیرهرابهشرحزیرانتخابکردند

 رییسهیاتمدیره–رضاسواری

 نائبرییسهیاتمدیره –سیدعلیخیریه

 مدیرعاملوعضوهیاتمدیره–مجیدقدیری

 محسنروشنعضوهیاتمدیرهحمیدرضاقلمکاریو

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
























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

 ایسنا - 4051خرداد44دوشنبه

 هزار تن کشمش در خراسان شمالی62تولید 
 خراسانشمالی-استانها : سرویس

هزارتنکشمشدراستانطیسالجاریخبر62بینیتولیدگیاهیسازمانجهادکشاورزیخراسانشمالیازپیشمعاونبهبودتولیدات

.داد

از این میزان : ، منطقه خراسان شمالی، خاطرنشان کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مجید تشکری در گفت

 .شود صورت دیم تولید میهزار تن به  42هزار تن به صورت آبی و  32

سطحزیرکشتباغاتانگورکشمشیدر:هایانگورکشمشیاست،اظهارکردویبااشارهبهاینکهایناستاندارایسطحوسیعیازتاکستان

.هکتارغیربارورومابقیبارورهستند233هکتاراستکهازاینسطح6652استان

هایالبتهپیگیری.رداشتانگوربهسنتیاستومراکزتولیدیخاصیبرایانجاماینکاروجودنداردتولیدکشمشبعدازب:تشکریادامهداد

.هایصنعتیبهداشتیتولیدکشمشوبستهبندیآندرحالانجاماستالزمدرخصوصساختبارگاه

بیشترینمساحتباغات:اعالموخاطرنشانکردهکتار0333هایانگورکالهداریدراستانرااینمقاممسئول،سطحذکرکشتتاکستان

.انگوراستاندرمنطقهبدرانلویبجنوردقراردارد

http://www.isna.ir/fa/news/51304437759





































http://www.isna.ir/fa/news/94031106698
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 بازار و قیمت ها

 - 51/30/44فارس

 تومان 9522تا  522هندوانه کیلویی / قیمت میوه و سبزی در تهران
متاسفانه هر کیلوگرم گالبی : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه هنوز گالبی تولید داخل وارد بازار نشده، گفت

 .شود هزار تومان در بازار عرضه می 95چینی با قیمتی حدود 

هرکیلوسیبگالب:گفتخبرگزاریفارسسبزیتهراندرگفتوگوباخبرنگاراقتصادیحسینمهاجرانرئیساتحادیهمیوهو

.شودترمیشودوقیمتاینمحصولدرروزهایآتیباافزایشبرداشتارزانهزارتوماندربازارعرضهمی49باقیمت

آیددوانهکمیکاهشیافتهوقیمتاینمحصولکهاینروزهاازبهبهانوشیرازبهتهرانمیدرروزهایاخیرقیمتهن:ویافزود

.توماناست4933تا933بین

بافرنگیگلخانهتوت:هزارتومانعنوانکردوگفت0تا2رئیساتحادیهمیوهوسبزیقیمتهرکیلوگرمطالبیوملونرابین

.شودهزارتوماندربازارعرضهمی9اقیمتیحدودهزارتومانوسنندجب9قیمت

هزارتومانوهرکیلوگرمزردآلوبرحسبکیفیت43هزارتا7هرکیلوگرمگوجهسبزشهریارباقیمتیبین:مهاجرانتصریحکرد

.شودهزارتومانعرضهمی43هزارتا1باقیمتیبین

هزار43هزارتومانونوبرانههلوباقیمتیحدود41تا9نوبرانهگیالسباقیمتیحدود:رئیساتحادیهمیوهوسبزیاظهارداشت

.شودهزارتومانعرضهمی47تا

هرکیلوگرم:هزارتومانوهرکیلوگرمگوجهفرنگیراحدودهزارتومانعنوانکردوگفت2ویقیمتهرکیلوگرمخیارراحدود

.توماناست133زمینیکهنهکیلوگرمگرمسیبتومانوهر993زمینینوسیب

تومان993وقیمتهرکیلوگرمپیازقرمزنیزحدود993قیمتهرکیلوگرمپیازسفید:رئیساتحادیهمیوهوسبزیبیانداشت

.است

9ومان،پرتقالمصریت0933هزارتومان،موز49هرکیلوگرمگالبیچینی:هایوارداتیگفتمهاجرانباانتقادازعرضهمیوه

.هزارتوماناست41ایهزارتومان،وزردآلوترکیه

هایگوناگونکندمجوزیبرایوارداتمیوهنداده،معلومنیستمیوهبهگزارشفارسدرحالیکهوزارتجهادکشاورزیاعالممی

.شودخارجیچگونهواردبازارشدهوباچههدفیعرضهمی

داخلیحمایتکنیموبهجایمصرفمیوهخارجیخارجازفصلکهتوجیهولطفیهمندارد،ازکشاورزایرانیهمهبایدازتولید

.حمایتکنیم

.یکجنبهاقتصادمقاومتییعنیمقاومتدربرابرمصرفکاالیخارجیوتاکیدبرتولیدداخلیاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513043334441













http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940310001114
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بازاروقیمتها

فودپرس4051خردادماه44دوشنبه

 درصد گران شدمواد غذایی 25میوه یکساله :/بانک مرکزی اعالم کرد;9 :
درصد،سبزیهای99درصد،میوههایتازه41.7درصد،حبوبات22.9درصد،تخممرغ41.4طییکسالگذشتهقیمتلبنیات <

بانک.درصدافزایشیافتهاست3.7درصدوروغننباتینیز9.4درصد،چای1.9درصد،قندوشکر6.0درصد،گوشتقرمز6تازه

در:رامنتشرواعالمکرد4051.0.9مرکزیمتوسطقیمتخُردهفروشیبرخیازموادخوراکیدرتهراندرهفتهمنتهیبه

ایکهگذشتقیمتهشتگروهموادغذایینسبتبههفتهمشابهماهقبلافزایش،دوگروهکاهشویکگروهنیزثابتماندههفته

البتهدرگزارشبانکمرکزیتغییراتیکسالهموادغذایینیزآمدهاست؛برهمیناساس،قیمتلبنیاتنسبتبههفتهمشابه.است

درصد،گوشت6درصد،سبزیهایتازه99درصد،میوههایتازه41.7درصد،حبوبات22.9درصد،تخممرغ41.4سالقبل

لبنیاتوتخممرغدر.درصدافزایشیافتهاست3.7درصدوروغننباتینیز9.4درصد،چای1.9درصد،قندوشکر6.0قرمز

7.0بهایتخممرغمعادل.تهقبلبدونتغییربودهفتهموردگزارش،درگروهلبنیاتقیمتتماماقالماینگروهنسبتبههف

برنجوحبوبدراینهفتهدرگروهبرنج،قیمتبرنج.ریالفروشمیرفت433333الی92333درصدافزایشیافتوشانهای

درصد1.4قرمزدرصدولوبیا0.7درصد،لوبیاسفید2.6درگروهحبوب،بهاینخودمعادل.داخلهدرجهیکودرجهدوثابتبود

میوههاوسبزیهایتازهدرهفتهموردبررسی،.درصدافزایشداشت5.9درصدتا3.0کاهشولیقیمتسایراقالماینگروهبین

درمیادینزیرنظرشهرداریپرتقالدرجهیک،گیالسوگالبیعرضهنمیشدوهلوعرضهکمیداشتولیسایراقالممیوهو

یازآنهاازنظرکیفیدرمقایسهباسایرمیوهفروشیهامتفاوتبودند،بهنرخمصوبسازمانمیادینمیوهوسبزیتازهکهتعداد

میوهفروشیهایسطحشهراقالممیوهوسبزیتازهراعرضهمینمودندکهدرگروهمیوههایتازهبهای.ترهبارعرضهمیگردید

در.درصدافزایشیافت24.5درصدتا3.1شولیقیمتسایراقالماینگروهبیندرصدکاه3.5درصدوموز3.6طالبیمعادل

درصدافزایش0.1درصدولوبیاسبز3.6قیمتسیبزمینیمعادل.گروهسبزیهایتازهبهایسبزیهایبرگیبدونتغییربود

مزوگوشتمرغدرهفتهموردگزارشقیمتگوشتقر.درصدکاهشداشت29.6درصدتا3.1ولیبهایسایراقالماینگروهبین

قند،شکر،چایوروغن.درصدکاهشیافت1.9بهایگوشتمرغمعادل.گوشتگوسفندوگوشتتازهگاووگوسالهثابتبود

درصد4.9نباتیدراینهفتهقیمتقند،شکر،چایخارجیوروغننباتیمایعبدونتغییربودوبهایروغننباتیجامدمعادل

افزایشداشت

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




















بازاروقیتها

http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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خبرنگارانجوان-4051خرداد44:تاریخ

 احتمالافزایشقیمتروغننباتیولبنیاتوجوددارد

روغننباتیبرایبررسیکارشناسیقیمت،دردستورکارقرارسازمانحمایتتقاضایتولیدکنندگانلبنیاتو:محمودنوابیافزود

.قرارگرفتهاست

معاونوزیرصنعتازاحتمالتغییردرقیمتروغننباتیولبنیاتبامصوبهکارگروه،گروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

بهتازگیکارگروهتنظیمبازاردرخواستافزایشقیمتایندوکاالرابهسازمانحمایتارجاعداده:ارخبردادوگفتکنترلباز

.است

:جمهورمبنیبرهماهنگیهرگونهافزایشقیمتباکارگروهتنظیمبازار،گفتمحمودنوابیبااشارهبهبخشنامهمعاوناولرئیس

کنندگانوتولیدکنندگانورددرخواستافزایشقیمترابرایبررسیبیشتربهسازمانحمایتمصرفکارگروهتنظیمبازاردوم

ارجاعدادهکهبرایناساس،تقاضایتولیدکنندگانلبنیاتوروغننباتیبرایبررسیکارشناسیقیمت،دردستورکارقرارگرفته

.است

کنندگانوتولیدکنندگاندرهایکارشناسیسازمانحمایتمصرفبررسیقراراست:معاونوزیرصنعت،معدنوتجارتافزود

.گیرینهاییدراینموردصورتگیردرابطهباتغییرقیمتروغننباتیولبنیات،بهکارگروهتنظیمبازارارجاعدادهشودتاتصمیم

استافزایشیاکاهشیبررویدرصدافزایشدراینمیان،ممکناستکارگروهعیننظرسازمانحمایتراتائیدکندوممکن

.قیمتپیشنهادیازسویسازمانحمایت،اعمالکند

کنندگانوهرآنچهکهکارگروهتنظیمبازاربرایافزایشقیمتایندوکاالمصوبکند،سازمانحمایتمصرف:ویتصریحکرد

ترانخواهدداداماتازمانیکهکارگروهنظرنهاییرااعالمنکند،تولیدکنندگانناظربرحسناجرایآنخواهدبودواجازهتخلفا

.آیدهرگونهافزایشقیمتیدربازارتخلفبهحسابمی

نیزمصوب43+بهتازگیافزایشنرخخدماتدفاترپلیس:کنندگانوتولیدکنندگانخاطرنشانکردرئیسسازمانحمایتمصرف

کنندگانونجلسهکارگروهتنظیمبازارمصوبشدهبودتامحاسباتسازمانحمایتمصرفشدهاستکهبرایناساس،دردومی

ایکهمیاناینسازمانونامهتولیدکنندگانبراینرخاینخدمات،هرچهباشدۀموردتائیدکارگروهاستوبرایناساس،درتفاهم

.دهاستتغییرکر51نیرویانتظامیبهامضارسیده،نرخخدماتدرسال

http://www.yjc.ir/fa/news/9245320




















 بازاروقیمتها

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5219023
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 - 51/30/43فارس

 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی برای جلوگیری از افزایش قیمت در ماه رمضان  توصیه
بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت گوسفند در وگو با فارس با  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

سرد بر  هزینه طرح پیش: سرد کردن گوشت باید به بعد از ماه رمضان موکول شود، اظهار داشت ماه رمضان طرح پیش

 .تومان است 9522هر کیلو گوشت حدود 

سردکردنطرحپیش:،گفتخبرگزاریفارسدیوگوباخبرنگاراقتصاعلیاصغرملکیرئیساتحادیهگوشتگوسفندیدرگفت

ماهبه2ها،اجرایاینطرحاردیبهشتماهگذشتهعملیاتیشودامابهدلیلعدمآمادگیکشتارگاه9گوشتگوسفندقراربوداز

.تعویقافتاد

زداییدرپیشسردکنساعتباهدفمیکروب21گوسفندیپسازذبحطبقنظرسازماندامپزشکیقراراست،گوشت:ویافزود

.قرارگیردوپسازآنبرایعرضهبهمشتریراهیبازارشود

دهددرحالیکهپیشسردکردنسرکردنگوشتمعنایانجمادنیستزیراانجمادکیفیتگوشتراکاهشمیپیش:ملیافزود

.هدکاگوشتفقطازبارمیکروبیگوشتمی

مسئوالنتأکیددارندکهقیمتگوشتنبایدافزایشیابدامااجرایطرح:رئیساتحادیهگوشتگوسفندیبیانداشت

.دهدتومانقیمتهرکیلوگوشتراافزایشمی4933بروحدودسرکردنگوشتگوسفندقطعاهزینهپیش

.شوددودیککیلوگرمازوزنالشهگوسفندکممیسردکردنبااینعملحهایجانیپیشعالوهبرهزینه:ویافزود

هایاخیربهدلیلافتفقطدرماه:سالاخیرقیمتدامزندهتقریباثابتبودهوتغییرینداشته،افزود2ملکیبابیاناینکهدر

گوسفندمناسبهایکشتارکمیقیمتگوشتافزایشیافتهامابطورمتوسطقیمتگوشتشدیدقیمتپوستگوسفندوهزینه

.است

سردکردنگوشترابههایمربوططرحپیشرئیساتحادیهگوشتگوسفندیباتاکیدبراینکهتالشداریمتابارایزنیباسازمان

خواهیمافزایششودونمیسردکردنگوشتدرتیرماههمزمانباماهرمضانمیاجرایطرحپیش:مهرماهموکولکنیم،گفت

.سردبرگوشتدرماهرمضاناتفاقبیفتدهایپیشهزینهقیمتناشیاز

جاییجاشودودراینجابهسرد،گوشتسردشدهبایدبرایعرضهبهمشتریجابههمچنینازآنجاکهپسازپیش:ویافزود

.مذکورجابیفتدهایخنکوسردسالانجامشودتادراینمدتطرحشودبهتراستاینکاردرفصلگوشتدوبارهگرممی

برایتغییرذائقهمصرفمردم،وقتالزم:ملکیبابیاناینکهمردمبهمصرفگوشتگرموکشتارروزعادتدارند،تصریحکرد

استبنابراینبهتراستاینکاردرمهرماهانجامشودتامردمکمکمبهتغییرشکلیکهدراثرسرماوگرمادرگوشتایجاد

.کنندشودعادتمی

هزارتومان29تا933هزارو21داربینقیمتهرکیلوگوشتگوسفندیعرضهبهمغازه:رئیساتحادیهگوشتگوسفندیافزود

.هزارتوماناست29وقیمتهرکیلوگوشتشقهبدوندنبهعرضهبهمشتری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513043333639






 بازاروقیمتها

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940310000708
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 - 51/30/49فارس

 جدول+ خرداد 2گروه کاالیی در هفته منتهی به  99فروشی  متوسط قیمت خرده
های تخم مرغ  خرداد بدون تغییر بود و قیمت گروه 2گروه کاالیی در هفته منتهی به  7متوسط قیمت خرده فروشی 

 .درصد افزایش داشت 2.7درصد، و روغن نباتی  4.3های تازه  درصد، میوه 2.5درصد، حبوب  7.3

هایلبنیات،برنج،گوشتقرمز،قند،درهفتهمنتهیبههشتمخردادماهقیمتگروهخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

.ییربودوشکروچایبدونتغ

3.7درصد،وروغننباتی1.0هایتازهدرصد،میوه2.9درصد،حبوب7.0هایتخممرغطبقمحاسبهبانکمرکزیقیمتگروه

.درصدکاهشیافت1.9درصدوگوشتمرغ42.5هایتازهدرصدافزایشداشتاماسبزی

مرغلبنیاتوتخم*

7.0مرغمعادلبهایتخم.ماقالماینگروهنسبتبههفتهقبلبدونتغییربوددرهفتهموردگزارش،درگروهلبنیاتقیمتتما

.رفتهزارریالفروشمی433هزارتا92ایدرصدافزایشیافتوشانه

برنجوحبوب*

درصد،لوبیا2.6درگروهحبوب،بهاینخودمعادل.دراینهفتهدرگروهبرنج،قیمتبرنجداخلهدرجهیکودرجهدوثابتبود

.درصدافزایشداشت5.9درصدتا3.0درصدکاهشولیقیمتسایراقالماینگروهبین1.4درصدولوبیاقرمز0.7سفید

هایتازههاوسبزیمیوه*

شدوهلوعرضهکمیداشتولیدرهفتهموردبررسی،درمیادینزیرنظرشهرداریپرتقالدرجهیک،گیالسوگالبیعرضهنمی

هامتفاوتبودند،بهنرخمصوبسازمانفروشیسایراقالممیوهوسبزیتازهکهتعدادیازآنهاازنظرکیفیدرمقایسهباسایرمیوه

.شدبارعرضهمیمیادینمیوهوتره

درصدو3.6معادلهایتازهبهایطالبینمودندکهدرگروهمیوهفروشیهایسطحشهراقالممیوهوسبزیتازهراعرضهمیمیوه

.درصدافزایشیافت24.5درصدتا3.1درصدکاهشولیقیمتسایراقالماینگروهبین3.5موز

درصدافزایش0.1درصدولوبیاسبز3.6زمینیمعادلقیمتسیب.هایبرگیبدونتغییربودهایتازهبهایسبزیدرگروهسبزی

.درصدکاهشداشت29.6درصدتا3.1ولیبهایسایراقالماینگروهبین

گوشتقرمزوگوشتمرغ*

درصدکاهش1.9بهایگوشتمرغمعادل.درهفتهموردگزارشقیمتگوشتگوسفندوگوشتتازهگاووگوسالهثابتبود

.یافت

قند،شکر،چایوروغننباتی*

درصدافزایش4.9ربودوبهایروغننباتیجامدمعادلدراینهفتهقیمتقند،شکر،چایخارجیوروغننباتیمایعبدونتغیی

.داشت

 گروهکاال
درصدتغییرنسبتبههفته

 قبل
 درصدتغییرنسبتبههفتهمشابهسالقبل درصدتغییرنسبتبههفتهمشابهماهقبل

 41.4 3.0 3 لبنیات

 22.9 46.4 7.0 تخممرغ

http://www.farsnews.com/
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 9.9 3.4 3 برنج

 41.7 0.7 2.9 حبوب

 99 49.7 1.0 هایتازهمیوه

 6 -9.6 -42.5 هایتازهسبزی

 6.0 -3.4 3 گوشتقرمز

 -0.1 42.2 -1.9 گوشتمرغ

 1.9 4.5 3 قندوشکر

 9.4 3 3 چای

 3.7 3.7 3.7 روغننباتی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513049333054






































 
 

 بازار و قیمت ها
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940315000391
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 هزار تومان شد  قیمت مرغ پنج/ ریزی مرغداران امید به بازار ماه رمضان، مشوق جوجه
رو بودیم، مرغداران دوباره به امید بازاری مناسبی در  های مرغ روبه های اخیر با کاهش نزولی قیمت دلیل آنکه در ماه به

 . اند ریزی انجام داده ماه رمضان اقداماتی را برای جوجه

بااعالم(ایانا)رزیایراندهندگانمرغگوشتیامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاومدیرهانجمنصنفیپرورشرئیسهیئت

.روهستندروندقیمتیمرغهمچنانروبهکاهشاستومرغدارانباضرروزیانروبه:اینخبرگفت

صورتنقدتومانبه633هزاروصورتنسیهوسهتومانبه533هزاروامروزقیمتمرغزندههرکیلوگرمسه:محمدیوسفیافزود

.شوددادوستدمی

بارتوماناستودرمیادینمیوهوتره233هزاروهزارتاپنجقیمتمرغکشتارشدهدرمیدانبهمنتهرانپنج:خاطرنشانکردوی

.رسدتومانبهفروشمی513هزارونیزاینمحصولپروتئینیباقیمتپنج

تومان است 2222قیمت منطقی مرغ 

باوجوداینکهوزیرجهادکشاورزیقیمتمنطقی:رغگوشتییوسفیادامهداددهندگانممدیرهانجمنصنفیپرورشرئیسهیئت

هایدستمزدپرسنلی،سوخت،خدمات،تعمیرونگهداری،هزارتومانتعیینکردهاست،امابایدگفتکههزینهمرغراهفت

تا933هزاروسالهرکیلوگرممرغهفتایکهامگونهشدتافزایشیافتهاست،بهخوراکوسایرملزوماتالزمبرایتولیدبه

.سریبرخوردارباشدشودکهتولیدکنندهازقیمتسربههزارتومانباعثمیهشت

.صورتادامهپیداکند،قیمتجایواقعیخودرانخواهدیافتتازمانیکهتولیدمرغبدین:یوسفیتصریحکرد

هاراهبهجاییزانمصرفودلخوشیبهبازاررمضانبرایتکانخوردنقیمتصورتوباتوجهبهمیتولیدیبدین:وییادآورشد

.نخواهدبرد

اگردرحالحاضربرایمرغداراناقدامیعملیاتیانجام:دهندگانمرغگوشتیتأکیدکردمدیرهانجمنصنفیپرورشرئیسهیئت

.روخواهیمبوددارویبعدازمرغدارروبهنشود،درآیندهبانوش

هایجاریبهامیدشدتپایینآمد،امامرغداراندرماههابهدلیلقیمتریزیبهدرچندماهگذشتهجوجه:یوسفیاظهارداشت

ریزیترتیبدرحالحاضرحجممناسبیجوجهروباشند،تولیدراادامهدادندوبدینهاروبهآنکهدرماهرمضانباافزایشقیمت

.انجامشدهاست

شودکهمرغدارانصحنهراخالیهاباعثمیگونهبازیشود،ایننارضایتیباسرمایهاندکمرغداراننبایدبدین:ایانگفتویدرپ

./کردهوبهمشاغلدیگریرویآورند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22919-4.html














 بازاروقیمتها

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22845-1.html
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خبرنگارانجوان-4051خرداد41:تاریخ

 درصد می توانند قیمت را افزایش دهند 35میوه فروشان حداکثر تا 
.درصدمیتوانندقیمتمحصولراافزایشدهند09میوهفروشاندرسراسرکشورحداکثرتا:رئیساتحادیهمیوهوسبزیگفت

اینکهدربرخینقاطتهران:حسینمهاجرانرئیساتحادیهمیوهوسبزیگفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبهگزارش

.میوهباقیمتباالتریبهفروشمیرسدبهدلیلکیفیتمرغوبمحصولاست

درصدقیمتمحصولراافزایشدهند،تصریح09توانندقاطمختلفکشورتنهامیفروشاندرنویدرادامهبااشارهبهاینکهمیوه

.کندهاداردوبامتخلفانبرخوردمیبازرسیاصنافنظارتبررویقیمت:کرد

:دارد،گفترئیساتحادیهمیوهوسبزیبابیاناینکهفروشندگانابزاریدارندکهبخشبازرسیراازنظارتکاملسلبمی

هاراازخریدارشود،مجبورهستیمبهنوعیبخشیازهزینهگویندبهعلتآنکهمیوهباقیمتخالصخریدارینمیوشندگانمیفر

.بگیریم

قراراستبهزودیاینگونهفعالیتازفروشندگانسلبوبهتعزیراتواگذارشودتانظارتبیشتریدرروند:ویخاطرنشانکرد

.مهاداشتهباشیقیمت

http://www.yjc.ir/fa/news/9224757/%






































 بازاروقیمتها

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5221696/%25
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خبرنگارانجوان-4051خرداد44:تاریخ

 هزار تومان کاهش یافت 3قیمت گوشت 
نسبتبهماهگذشتهقیمت:قیمتگوشتگوسفندگفترئیساتحادیهفروشندگانگوشتگوسفندیبااشارهبهادامهکاهش

.هزارتومانکاهشیافتهاست0گوشت

،بااشارهبهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعلیاصغرملکیرئیساتحادیهفروشندگانگوشتگوسفندیدرگفتگوبا

کنیمدرهفتهآیندهنیزاینکاهشقیمتادامهبینیمیپیش:تنسبتبههفتهگذشتهگفتتومانیقیمتگوش933کاهش

.داشتهباشد

هزار26هزارتومانکاهشقیمتداشتهوهماکنونهرکیلوشقهبدوندنبهبین0قیمتگوشتنسبتبهماهگذشته:ویافزود

.شودهزارتومانبهمشتریعرضهمی29تا933و

.راوانیداموافزایشعرضهنسبتبهتقاضاراازجملهعواملکاهشقیمتگوشتعنوانکردملکیف

.ویبهایننکتهنیزاشارهکردکهدرماهمبارکرمضانشاهدافزایشقیمتگوشتگوسفندینخواهیمبود

http://www.yjc.ir/fa/news/9245336








































 بازاروقیمتها

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5219007
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خبرنگارانجوان-4051خرداد35:تاریخ

 درخواست تولیدکنندگان فرآورده های لبنی برای افزایش قیمت محصوالت
کنندگانمحصوالتلبنیمبنیبرافزایشقیمتبایدموافقتصورتبادرخواستتولید:عضوکمیسیوناقتصادیمجلسبیانکرد

.شودباشیماینباشدکهشاهدکاهشکیفیتمحصوالتکهسببآسیببهآحادجامعهمیچنانچهبهگونهگیرد

درخصوصارسالخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگاران،ابراهیمنکوعضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوبا

درصدیقیمتلبنیاتبهستادتنظیمبازاراظهار9هایلبنیمبنیبرافزایشدرخواستدبیرانجمنتولیدکنندگانفرآورده

تقاضابرایفراوردههایلبنیکهبهعنوانمکملهاییدرارتقاوبهبودسالمتافرادکمکمیکنندتقریبادرهمه:داشت

.وازسوییباذائقهایرانیسازگاراستخانوارهاحضوردارد

درحالحاضرتولیدکنندگانمحصوالتلبنیبادرنظرگرفتننیازاساسیمردمبهاینمحصولوازطرفیجبرانهزینههای

.درصدیمحصوالتلبنیراکردند9باالیتولیدبهصورتکارشناسیاقدامبهتصمیمگیریافزایش

ولیدکنندگانبامشکلجدیدرتولیدمواجههستندوسپسبادرخواستآنهابایدموافقتصورتگیردبنابراینت:ویافزود

.شودباشیمچنانچهبهگونهاینباشدکهشاهدکاهشکیفیتمحصوالتکهسببآسیببهآحادجامعهمی

دهدوممکناستتعدادازمردمباتوجهبههانگرانیمردمراافزایشمیازسوییافزایشمجددقیمت:ویدرپایانتصریحکرد

نیازضروریوفوایداینمحصولکهعدماستفادهازآنسبببروزمشکالتیاعمازپوکیاستخوانوغیرهمیشودرابوجودآورد

.محرومشودلذادولتبرایبرونرفتازاینمشکلبایدتدبیرکند

http://www.yjc.ir/fa/news/249695
































 بازاروقیمتها

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/215759
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 ایسنا - 4051خرداد5شنبه

 ها ترین گیالس و آلبالو جزو گران/های نوبرانه تابستان قیمت میوه
 صنعت،معدن،تجارت-اقتصادی : سرویس

.شوندهایسطحشهرعرضهمیهزارتوماندرمغازه23تابستانهستندهاینوبرانههرکیلوگرمآلبالووگیالسدرجهیککهازمیوه

هایتابستانیبابارتنوعبیشتریپیداکردهوانواعمیوهبراساسگزارشمیدانیخبرنگارایسنا،بافرارسیدنروزهایگرمسال،بازارمیوهوتره

.بکردهاستهارابهخودجلهایباال،توجههایدلپذیروالبتهقیمتطعم

هایباالییشاندراینروزهاقیمتهایتابستانیهستندکهبهدلیلنوبرانهبودنازجملهمیوه...زردآلو،هلو،گیالس،آلبالو،خربزه،طالبیو

.شودختهمیهایسطحشهرفروتوماندرمغازه9333تومانودرجهدوآن5333دارند؛بهعنواننمونههرکیلوگرمزردآلودرجهیک

 .هزارتومانقیمتدارد49مچنینهرکیلوگرمهلودرجهیک

گیالسنیزازدیگر.شودهافروختهمیهزارتوماندرمیوهفروشی43هزارتومانودرجهدواینمیوه23هرکیلوگرمآلبالودرجهیکنیز

هزار43هزارتومانودرجهدواینمیوهحدود23هرکیلوگرمدرجهیکآنهایپرطرفدارتابستانیاستکهقیمتیهمانندآلبالوداردومیوه

.توماناست

هاعرضهفروشیتوماندرمیوه1333تا0933خربزه،طالبیوملوننیزکهازدیگرمحصوالتتابستانیهستند،بهطورمتوسطکیلویی

.شودهایسطحشهرفروختهمیفروشیهزارتوماندرمیوه42تا43فرنگیهزارتومانوتوت49تا9333گوجهسبزنیزکیلویی.شودمی

تومانفروخته2933هایگذشتهافزایشقیمتنسبتازیادیداشتهاستوهرکیلوگرمآنامادربازارمیوهوصیفی،هندوانهنسبتبههفته

.شدتومانعرضهمی4933شوددرحالیکهابتدایاردیبهشتامسالبهطورمتوسطکیلوییمی

.بارصادراتهندوانهبهکشورهایدیگردلیلاصلیگرانیهندوانهاستبهگفتهبرخیفروشندگانمیوهوتره

تومان0333تا2933تومانوخیارنیز9333تا1333تومان،سیبقرمز7333تا9933همچنینبهطورمتوسطهرکیلوگرمسیبزرد

 .شودفروختهمی

 میانگین قیمت هر کیلوگرم به تومان بار میوه و ترهانواع 

 5333 زردآلودرجهیک

 9333 زردآلودرجهدو

 هزار49 هلودرجهیک

 6333 هلودرجهدو

 هزار 23 آلبالودرجهیک

 هزار 43 آلبالودرجهدو

 هزار 23 گیالسدرجهیک

 هزار 43 گیالسدرجهدو

 هزار 44 گوجهسبز

 هزار 44 توتفرنگی

 0633 خربزه

 0633 طالبی

 9333 پرتقالشمال

 1933 سیبقرمز
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 9633 سیبزرد

 2633 خیار

 7333 کیوی

 2933 هندوانه

 4933 گوجهفرنگی

 4233 سیبزمینی

 4233 پیاز

http://www.isna.ir/fa/news/51303539495
















































 بازاروقیمتها

http://www.isna.ir/fa/news/94030905159
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 ایسنا - 4051خرداد47شنبه

 قیمت انواع گوشت کاهش یافت
 صنعت،معدن،تجارت-اقتصادی : سرویس

تومان،فیله033ایکههرکیلوگرممرغقیمتانواعموادپروتئینیدربیشتراقالمطیماهگذشتهباکاهشهمراهبودهاست؛بهگونه

تومانکاهشقیمت9333تومانوجگرگوسفندی2333آالهزارتومان،گوشتگوسالهتومان،گوشتبوقلمونوماهیقزل9333گوسفندی

.داشتهاست

هرکیلوگرمگوشت دهدکههایسطحشهرنشانمیهاازانواعمحصوالتپروتئینیدرمغازهبراساسگزارشمیدانیخبرنگارایسنا،قیمت

هزارتومانفروخته41هرکیلوگرمفیلهمرغنیز .شودتومانعرضهمی7033تومانکاهشداشتهو033مرغدرمقایسهباماهگذشته

.شودمی

مغزران.شودهزارتومانعرضهمی01تا29یمختلفسطحشهربینهاهمچنینهرکیلوگرمگوشتگوسالهبهطورمتوسطدرمغازه

تا03هزارتومان،گوشتمخلوطگوسفندوگوسالهکیلویی09شودکیلوییترینمحصوالتپروتئینیمحسوبمیگوسفندینیزکهازگران

.هزارتومانفروختهمیشود93هزارتومانوگوشتفیلهگوسفندیکیلویی09

هزارتومان41تومانوهرکیلوگرمگوشتبوقلمونهم0333گرمی933هزارتومان،جگرمرغدربسته13لوگرمجگرگوسفندینیزهرکی

.شوددربازارمصرفعرضهمی

.هزارتومانقیمتدارد23هزارتومانوتمیزشدهآنحدود41ها،ماهیقزلآالیتمیزنشدهکیلوییامادرمیانماهی

933هزارو24همچنینماهیکفال.شودعرضهمی933هزارو40هزارتومانوماهیشوریدهشکمخالی49کیلوگرمماهیحلواسیاههر

.شودهزارتومانفروختهمی42تومانوماهیکپور

.هادارندبهگفتهفروشندگانماهیشیر،شوریدهوحلوابیشترینفروشرادرمیانانواعماهی

کنندگانقرارهزارتوماندراختیارمصرف07تا20ینهرکیلوگرممیگویدریاییمنجمد،بستهبهنوعوکیفیتآنبهطورمتوسطهمچن

 .گیردمی

  میانگین قیمت (هر کیلوگرم)انواع محصوالت پروتئینی

 هزارتومان 04 گوشتگوساله

 هزارتومان 00 گوشتمخلوطگوسفندوگوساله

 هزارتومان 09 گوسفندمغزران

 تومان 7033 گوشتمرغ

 هزارتومان 93 فیلهگوسفندی

 هزارتومان 41 فیلهمرغ

 هزارتومان 41 آالماهیقزل

 هزارتومان 42 ماهیکپور

 تومان933هزارو40 ماهیشوریدهشکمخالی

 هزارتومان 24 ماهیشیرمنجمد

 هزارتومان 49 ماهیحلواسیاه

 تومان 0933 کیلکاماهی

 تومان933هزارو 24 ماهیکفال

http://isna.ir/fa/news/94022313884
http://isna.ir/fa/news/94022313884
http://isna.ir/fa/news/94022313884
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 هزارتومان 02 ماهیتیالپیا

 هزارتومان 03 میگویدریاییمنجمد

 هزارتومان 41 گوشتبوقلمون

 هزارتومان 13 جگرگوسفندی

 تومان 0333 (گرمی933)جگرمرغ

http://www.isna.ir/fa/news/51304739906





















































http://www.isna.ir/fa/news/94031608537
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 برنامه و سیاست ها

- 51/30/39فارس

 شود قوانین حمایتی اجرا نمی/ واردات بر اساس برنامه مدون باشد تا به تولید ضربه نزند
صورت گیرد تا به تولید داخل واردات باید بر اساس برنامه مدون : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

وری و اقتصاد مقاومتی که هر دو در راستای حمایت از تولید است اجرا  ضربه نزند، اما متاسفانه قانون افزایش بهره

 .شود نمی

برای:گفتخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیمحمدتقیتوکلیعضوکمیسیونکشاورزی،آبومنابعطبیعیدرگفت

تأمیننیازداخلیکشوربهبرخیمحصوالتکشاورزیبایدآنراازطریقوارداتفراهمکرداماوارداتبایدبراساسبرنامهمدونی

.ایواردنشودانجامشودتابهتولیدداخللطمه

ونیمهخشکقرارداردوبههمینعلتدرتولیدبرخیمحصوالتبامحدودیتروبروهستمایخشکایراندرمنطقه:ویافزود

.امادرمقابلدرتولیدبرخیمحصوالتمزیتنسبیداریم

بایدبراساسیک:ایممنابعپایهراحفظکنیم،اظهارداشتعضوکمیسیونکشاورزیآبومنابعطبیعیبابیاناینکهنتوانسته

.وریدرتولیدومصرفآب،تاآنجاکهامکانداردنیازمانراازداخلتأمینکنیمجامعوبادرنظرگرفتنبهرهالگویکشت

بایدتولیداتمحصوالتکشاورزیبراساسالگویکشت:توکلیبابیاناینکهدرکشوربابحرانآبمواجههستیم،اظهارداشت

.اصولعلمیاقدامبهتولیدمحصوالتکشاورزیکنیمریزیشودوبراساسسازگاربامحیطبرنامه

وریوریانجامشودودرمناطقیکهبهرهتولیدمحصوالتکشاورزیدرمناطقمختلفکشوربایدبراساسمیزانبهره:ویافزود

.تولیدیکمحصولپاییناستازکشتآنمحصولخاصدرآنمنطقهخودداریکرد

هایاقتصادمقاومتیدرراستایافزایشتولیداست،اظهاروریوسیاستاناینکهقانونافزایشبهرهعضوکمیسیونکشاورزیبابی

.شودمشکلاینجاستکهاینقانوناجرایینمی:داشت

:ویباتأکیدبراینموضوعکهراندمانآبدرکشاورزیپاییناستوامکانتوسعهسطحزیرکشتهموجودندارد،تصریحکرد

.وریراافزایشدادهاینویندرآبیاریبهرههاینویندرکشاورزیواستفادهازسیستمگیریازدانشبابهرهباید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513031333759





















http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940304000695
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 برنامهوسیاستها

 - 51/30/43فارس

دامداران منتظر اجرایی شدن مصوبه ستاد تنظیم بازار / هزار میلیارد تومانی صنعت دامداری 2زیان 

 هستند
خام از دامداران  های صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه متوسط قیمت خرید شیر رئیس هیأت مدیره کانون انجمن

هزار میلیارد تومان به صنعت  2مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود با اجرایی نشدن : تومان است، گفت 9242حدود 

 .دامداری لطمه وارد شده است

خبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیهایصنفیگاودارانایراندرگفتسیداحمدمقدسیرئیسهیئتمدیرهکانونانجمن

گزارشیازاعتراضهفتهگذشتهومشکالتدامدارانرادراختیاراسحاقجهانگیریمعاوناولرئیسدفترریاستجمهوری:گفت

ایبرایرسیدگیبهمشکالتدامدارانوبرگزاریجلسهتعیینشدهکهتاامروززمانیبرایجمهورگذاشتهوبهدنبالآننماینده

.برگزاریاینجلسهاعالمنشدهاست

ایتهیهواندکهپیروموضوعذکرشده،نامهایازمشکالتشانبهمقاماتارشدنظامارسالکردهدامداراننامههمچنین:ویافزود

.برایرسیدگیبهمشکالتدامدارانبهوزیرجهادکشاورزیارسالشدهاست

تومانابالغشداماصنایعلبنی4113تیرماهسالگذشتهمصوبهتنظیمبازارمبنیبرخریدشیرخامبهقیمت:مقدسیتصریحکرد

.اندتاکنونازاجرایآنسرباززده

:هزارمیلیاردتومانبهصنعتدامداریلطمهواردشده،افزود2ویبابیاناینکهبااجرایینشدنمصوبهستادتنظیمبازارحدود

تومانضرر033خاممتحملهرکیلوشیرتوماناستودامداراندرتولید4313کنندگانخامازتولیدمیانگینخریدشیر

.شوندمی

رویهگوشتمطالبهدیگردامدارانجلوگیریازوارداتبی:هایصنفیگاودارانایرانبیانداشترئیسهیئتمدیرهکانونانجمن

درداخلتولیدهزارتنگوشتقرمز660هزارتناستدرحالیکه693استزیرانیازداخلیبهگوشتقرمزدرسالحدود

.شودمی

دهدکهایناتفاقدرحالیرخمی:شود،گفتهزارتنگوشتواردکشورمی79مقدسیبابیاناینکهبطورمتوسطساالنهحدود

.هزارتناست6نیازوارداتیبهگوشتقرمزحدود

رویهومافیاییگوشتبهتولیدداخلیلطمهیکنندگانماندهاستوارداتبدرحالیکهگوشتمازادبررویدستتولید:ویافزود

.زندمی

هفتهگذشتهجمعزیادیازدامدارانبرایدومینباربهعدماجرایمصوبهدولتمبنیبرخریدشیرخامبه:براساساینگزارش

.رویهگوشتمقابلنهادریاستجمهوریاعتراضکردندتومانمصوبووارداتبی4113قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513043333276










http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940310000267
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برنامهوسیاستها

 - 51/30/35فارس

 درصد مراتع خراسان وضعیت خوبی ندارد 62/ اجرای طرحهای احیای اراضی با مشارکت مردم
کار احیای اراضی مختلف استان خراسان رضوی با مشارکت : آبخیزداری خراسان رضوی گفتمدیرکل منابع طبیعی و 

 .گردد کنندگان بر می شود و درآمد و منفعت حاصل از احیای اراضی به خود مشارکت مردم انجام می

بهخراسانرضوی،هادیباقریمدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریایناستاندرجمعخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراعزامی

هایمنابعطبیعیازجملهجنگل،میلیونهکتارآنراعرصه9.9میلیونهکتارمساحتخراسانرضوی44از:خبرنگارانگفت

.حصربهفردیاستهایمنهایآبخیزتشکیلدادهوایناستاندارایعرصهمرتع،بیابانوعرصه

هایطبیعیبرعهدهمنابعطبیعیسازمانبرداریمنابعمناسبازعرصهویبابیاناینکهحفاظت،احیاء،اصالح،توسعهوبهره

دراینمورد:هابرعهدهاداراتکلمنابعطبیعیاست،افزودهاومراتعوآبخیزداریکشوراستواینوظایفدراستانجنگل

شودکهمادرمجموعهاستانیوظیفهپیگیریاینموضوعاترابرعهدههاییمشخصمیها،اهدافوبرنامهگذاریاستساالنهسی

.داریم

هاقراردادهشودوباتوجهبهشرایطاقلیمیوخشکسالیاستانسعیشدهموضوعآبخیزداریاولویتبرنامه:باقریتصریحکرد

انجامشده،بهطوریکهرویکردمادرمنابعطبیعیوبهویژهآبخیزداریاستفادهازظرفیتهمدراینزمینهاقداماتشاخص

.مشارکتمردمبودهاست

مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانرضویبابیاناینکهحدودیکمیلیونهکتارازمساحتاستانراپوششجنگلی

هایطبیعیدرحوضهشمالاستانگاهوتوسعهجنگلدردوبخشحفظذخیرهاقداماتمادرحوزهجنگل:دهد،گفتتشکیلمی

.هایدیگراستهایوحشیوگونههایمنحصربهفرداُرس،پستهوغرباستانوحفظگونه

.هایطاقوگزدرآنکشتشدهاستگونههکتاروعمدتا193ًهایدستکاشتاستانحدودمساحتجنگل:ویافزود

دوکانونبحرانفرسایشبادیمهمدر:کانونبحرانفرسایشبادیدراستانموجوداست،اظهارداشت49ابیاناینکهباقریب

.قومترکمنستانوجودداردمایعنیکانونبحرانهراتافغانستانوقرهخارجمرزهاودرهمسایگی

هزارهکتاراستوبهطور933میلیونو7استانحدودمراتع:مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخراسانرضویبیانداشت

.درصدداماستانوابستهبهمراتعاست73تقریبی

درصدازمراتعاستانوضعیتخوبیداردویکیازمهمترینمشکالتمنابعطبیعیاستانچرایدامبیش03:باقریتصریحکرد

.برابرظرفیتاست2از

کنیمهایمردمیاستفادهمیبرایاحیایاراضیاستانازظرفیت:اریخراسانرضویتصریحکردمدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزد

ای،صنایعروستایی،میراثفرهنگیبهماهایدیگرازجملهآموزشوپرورش،فنیوحرفهکهبرایآموزشالزماستکهسازمان

.کمککنند

ایازطرحترسیبکربن،کشتگیاهانداروییوتوسعهکشتگلخانه:هاگفتهاییبرایکاهشفشاربرعرصهویبااشارهبهطرح

.شودداریمیهاییاستکهبامشارکتمردمجایگزینمرتعجملهطرح

هایسازمانمنابعطبیعییکیازدستگاه:رمضانوندکیمعاونحفاظتوامورعرصهخراسانرضویدرادامهایننشستگفت

.دهدهایملیاقداماتقانونیخودراانجاممیدربعدانفالوعرصهحاکمیتیکشوراستکه

http://www.farsnews.com/
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هایانفالاستصورتهایمنابعطبیعیکهعرصهملیوجزءعرصهوقصوریدرحفظونگهداریعرصهاگرکوتاهی:ویافزود

اینمابایککارحساس،دقیقوپردردسرشود،بنابرالمالودولتخارجمیهابرایهمیشهازبدنهبیتبگیرد،مالکیتاینعرصه

.مواجههستیم

کنندوبهطورکلیهایدیگردراقداماتمادخالتمیهایمنابعطبیعیبعضیدستگاهعالوهبردستگاه:وندکیتصریحکرد

ظامی،جهادکشاورزی،اسناد،نیرویانتهایدیگریمثلدستگاهقضایی،ثبتتوانگفتدربدنهاقداماتقانونیمادستگاهمی

.هابهنسبتکمتردخیلوموثرنداستانداریوسایردستگاه

همهاقداماتمادرراستایمصوباتمجلسبایدباشدوقانونیکهدر:معاونوحفاظتوامورعرصهخراسانرضویتصریحکرد

.است4014اختیارماستمصوبسال

هاستووظیفهدیگرحفاظتفیزیکیوثبتیتشخیصملیبودنوغیرملیعرصهیکیازوظایفمابهموجبقانون:ویافزود

.است

هایملیتشخیصدادهشدهرادرروزنامهآگهیکنیمتادرصورتیکهمردمنسبتدرحفاظتثبتیبایدعرصه:وندکیبیانداشت

.زاناقداماتثبتیرادنبالکنیمبهآناعتراضیدارندتوسطمراجعقانونیمربوطهرسیدگیقضاییشودوبعدا

کارهایحفاظتفنیشاملاحیا،اصالح،توسعه،مبارزهباآفاتوامراض:معاونحفاظتوامورعرصهخراسانرضویبیانداشت

.است

کنی،هایمنابعطبیعیموردتخریبوهجومافرادیبرایبوتهبهسببنیازهایمختلفمردمهموارهعرصه:وندکیتصریحکرد

گیردکهبایددرمقابلاینمسائلواردکارحفاظتفیزیکیشویمومتعاقبآنواردحفاظتچرایداموتصرفزمینقرارمی

.ماراموردبررسیالزمقراردادهورأیمربوطهراصادرکندقضاییشدهودستگاهقضاییاستکهبایدادله

هایهایملیرابهروشادخواستعلیهتخریبکنندگانطبیعتوافرادیکهعرصهتنظیمد2933ماههگذشته43در:ویافزود

.ایمپروندهقضاییداشته0733ایموهمچنینبیشازدهند،داشتهمختلفموردتجاوزودخلوتصرفقرارمی

درصدباقی47تبگیریموحدودهایملیاستانسندمالکیدرصدازعرصه91.9ایموبرایحدودماتوانسته:وندکیتصریحکرد

ومتعلقبهسازمانغیردولتیآستانقدسرضویاستوبخشیهمموقوفاتعاماست(ع)ماندهجزموقوفاتحضرتامامرضا

.گیرددرصدباقیماندهقرارمی47کهدربدنه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333399
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برنامهوسیاستها

 - 51/30/35فارس

 استقالل کشور بدون خودکفایی ممکن نیست/ هجمه به امنیت غذایی به بهانه بحران آب
مواد غذایی استقالل کشور از اهداف محوری انقالب اسالمی است، دستیابی به این مهم بدون توجه به تأمین 

کننده مواد غذایی کشور است لذا توجه به  غیرممکن است، با عنایت به اینکه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تأمین

ای برای آن از روی حکمت بوده و در حقیقت استقالل و امنیت و عزت سیاسی  این بخش و فراهم نمودن شرایط توسعه

 .نماید کشور را تضمین می

ریزیواقتصادکشاورزیوتوسعهروستایی،هایبرنامهبهنقلازمؤسسهپژوهشخبرگزاریفارستصادیبهگزارشخبرنگاراق

اعتالیاموردرنظاماجراییکشور،منوطبهحرکتدرچارچوباصولمندرجدراسنادباالدستینظامازجملهقانوناساسی،سند

دراینراستابایداضافهشودکهتقیدبهنگاهورویکرد.هایکلینظامبرایارائهخدماتوراهبریجامعهاستاندازوسیاستچشم

.ونیاتراهبردیرهبرانومسئوالنراهبردیحائزاهمیتاست

اهمیت کشاورزی از منظر کالن

با.دستیابیبهاینمهمبدونتوجهبهتأمینموادغذاییغیرممکناست.ـاستقاللکشورازاهدافمحوریانقالباسالمیاست

کنندهموادغذاییکشوراستلذاتوجهبهاینبخشوفراهمنمودنشرایطبهاینکهبخشکشاورزیومنابعطبیعیتأمینعنایت

.نمایدایبرایآنازرویحکمتبودهودرحقیقتاستقاللوامنیتوعزتسیاسیکشورراتضمینمیتوسعه

نقشحیاتیداشتهوعزموارادهسیاسیوبسیجمنابعبرایتوسعهایندارندکشاورزیدرفرایندتوسعهـسیاستمداراناذعانمی

وریوبهبودهایهدفمندنسبتبهارتقابهرههاینوینوحمایتیافتهبااتکابهفناوریدرکشورهایتوسعه.بخشضروریاست

خیازاینگروهکشورهابااعطاییارانهدربر.گیردایصورتمیعملکرددرواحدسطحجهتایجادامنیتغذایی،اهتمامویژه

.آیدهدفمندبهاندازهنیمیازارزشمحصوالتازتولیدکنندهومحصولحمایتبهعملمی

گذاریمناسبیصورتگرفتهوازدربسیاریازکشورهایدرحالتوسعهنیزکهبرایتوسعهپایداروتکمیلزنجیرهارزشسرمایه

.کندکشاورزیدرکلفرایندتوسعهملینقشحیاتیایفامیشود،کشاورزیحمایتمی

اهمیت آب در کشاورزی -

درصدآبمصرفیجهانبهآبیاری63رود،بههمیندلیلحدودهایکشاورزیبهشمارمیـآبعاملومحرکاصلیفعالیت

خشکقراردارند،برایتولیدکونیمهدربسیاریازکشورهایجهانبهخصوصکشورهاییکهدرمناطقخش.یابداختصاصمی

درصد53کشورمانیزازاینقاعدهمستثنینیستبهطوریکهحدود.محصوالتکشاورزیبهشدتبهکشتآبیمتکیهستند

وانتباعنایتبهاینمیزانتولیدازاراضیفاریاب،بهجرأتمی.ازتولیدمحصوالتزراعیوباغیکشورحاصلازکشتآبیاست

هایمختلفکشاورزیازقبیلبذورگفتکهآبمحورتوسعهکشاورزیاست،زیرابدونمدیریتآبیاریمناسب،مصرفنهاده

هایکشاورزیوانجامعملیاتکاشتوداشتزراعیتأثیرچندانیدررشدگیاهوافزایشکششده،کودهایشیمیاییوآفتاصالح

دونانجامعملیاتآبیاریمناسباستعدادهایژنتیکیوخدماتفنیزراعیدررشدوتولیدمحصوالتکشاورزینخواهدداشتوب

.نمایدمحصوالتکشاورزیبهمیزانمطلوببروزوتجلینمی

ـشرایطخاصاقلیمیکشوریعنیخشکیوپراکنشنامناسبزمانیومکانیبارندگی،واقعیتگریزناپذیرآناستوهرگونهتولید

توانگفتکهدراینارتباطمی.اییوکشاورزیرامنوطبهاستفادهصحیحومنطقیازمنابعآبمحدودکشورنمودهاستموادغذ

.آبآبیاریمهمتریننهادهکشاورزیاست

http://www.farsnews.com/
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افتآبزیرزمینیدراکثرنقاطجهانرخدادهاست،بحرانآبدر.کندقرنبحرانآباستودرهمهدنیاصدقمی24ـقرن

.منطقهخاورمیانهازجملهایرانجدیاست

هایزیرزمینیبهوسیلهتکنولوژی،یعنیازتکنولوژیاستحصالآبحداکثراستفادهشدهاست،درحالیرویهازآبـبرداشتبی

.کندحداقلاستفادهصورتگرفتاستجوییآبکمکمیهاییکهبهصرفهکهازتکنولوژی

زی در حوزه آباهداف کالن بخش کشاور -

وریوحفاظتکمیوکیفیمنابعآبوخاکوحرکتدرچارچوباصولتوسعهپایدارومدیریتبهینهمصرفآب،ـافزایشبهره

هاییدرراستایتأمینامنیتغذاییبهعنوانمهمترینهاازجملههدفکمکبهتعادلبخشیمنابعآبزیرزمینیدرسطحدشت

.بهعنوانانتظارجامعهازوزارتجهادکشاورزیهموارهدردستورکاروزارتمتبوعاسترسالتبخشکشاورزیو

وری،کاهشتلفاتومصارفغیرضروریازطریقباشدکهناظربرافرایشبهرهمدیریتمصرفجزییازمدیریتتقاضامی

.گیرداندرکارانوذینفعانصورتمیتکلیهدستباشدکهبامشارکجلوگیریازنشت،تبخیروبهکارگیریتکنولوژیمناسبمی

حمایت کشورها از کشاورزی -

کنندهنیازحیاتیجوامعبشریبودهوآنچناناهمیتیداردکهامروزهتأمینامنیتغذاییبهعنوانکاالیـبخشکشاورزیتأمین

جهبهاینبخشبهلحاظامنیتواطمینانازضرورتتو.هاتعریفوتعیینشدهاستعمومیدرزمرهوظایفحاکمیتودولت

بااهدافخاصوبهویژهبرداشتنWTOرغمتشکیلنهادهاییچونوجودغذابرایجمعیتآنقدراهمیتداردکهعلی

وگوئهبرانگیزترینمقولهدراینارتباطبودهودردورارها،کشاورزیبحثایوکاهشوحذفحمایتهایتجاریوتعرفهمحدودیت

فرساترینمذاکراتدرحوزهمذاکراتاجالسسازمانجهانیترینوطاقتودوردوحهقطروتداوممذاکراتدراینزمینهسخت

.تجارتمعطوفبهکشاورزیبودهاست

هخاطرهایکشاورزیبعدازگذشتبیشازیکدهههمچنانناکامماندهاستوهمهاینهابمصوباتدوحهمبنیبرحذفیارانه

.کنندهاغفلتمیضرورتحمایتازکشاورزیبود،ولیدرکشورمابرخیازاینواقعیت

نیافتهایوجودنداردکهکشاورزیآنتوسعهیافتهـواقعیتتاریخیایناستکشاورزیمسیرتوسعهکشورهابودهوکشورتوسعه

.کنندبخشکشاورزیحمایتمیاکنوننیزاغلبکشورهاازیافتگیهمباشدباوجودتوسعه

هایآمریکامنتشرشدهاستازنگاهکهتوسطمرکزملیتحلیلسیاستWTOایتوسطکشورهایعضوموضوعحمایتیارانه

شده،مجلسسنایآمریکابهطورمتوسطوزیرصنعت،معدنوتجارتدراجالسمرتبطدورنماندوبراساسگزارشمنعکس

.میلیارددالریارانهبهبخشکشاورزیرامصوبکردهاست599یلیارددالروبرایدههآیندهم433پرداختساالنه

میلیارد96حدود2343اینرقمبرایسال.درصدبودجهساالنهکشاورزیاتحادیهاروپابرایپرداختیارانهاست13ـبالغبر

درصد13همیتیاستکهدرصورتحذفآنچینوهندکهپرداختیارانهبهکشاورزیدارایآنچنانا.یوروبودهاست

.کنندقادربهتأمینامنیتغذاییخودنیستندجمعیتجهانراتغذیهمی

گذاریوزیرساختیوزیربناییدررنجاستوباتوجهبهـکشاورزیدرایرانازحداقلحمایتبرخورداربودهوازتنگناهایسرمایه

.باشدمختلفازجملهبعداقتصادیوجایگاهیکهدرکشورداردنیازمندتوجهمیکارکردیکهدرابعاد

وری در مدیریت مصرف ضرورت بهره -

اینوابستگیدرجهانحدود.ایبهکشاورزیآبیوابستهاستـبهدلیلشرایطخاصاقلیمی،امنیتغذاییکشوربهطورفزاینده

درصداز43آید،درایرانحدودوالتکشاورزیدرجهانازاراضیدیمبهدستمیدرصدمحص73درصداست،درحالیکه13

.اینآماربیانگروابستگیشدیدتولیداتکشاورزیبهمنابعآباست.شودمحصوالتزراعیوباغیدراراضیدیمتولیدمی
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شرایطاقلیمی،محدودیتمنابعآبومحدودیتدرمیانعواملتولیدکشاورزی،آبحائزاهمیتفراوانیاست،زیراباتوجهبه

آبنقشاساسیدراستمرارتولیدمحصوالتکشاورزی(تقاضا)ومصرف(عرضه)اراضیدارایپتانسیلکشتدیم،مدیریتتأمین

وانتقالآب،درچنینشرایطیعالوهبرمهارتودقتواتخاذتدابیرالزمدرتأمین.وپایداریوارتقایدرآمدکشاورزاندارد

.کند،اهمیتوضرورتبیشتریپیدامی(مدیریتتقاضاومصرف)چگونگیکاربردآن

هایپایینبیانگرفاصلهبینعملکردوراندمان.وریمصرفآبدرکشاورزیدرکشورپاییناستشوددرحالحاضربهرهگفتهمی

ایوبهایوغیرسازهاهشاینفاصلهنیازبهگسترشاقداماتسازهبرداریازمنابعآبکشوراستوبرایکوضعمطلوبدربهره

العادهاهمیتدارد،درحوزهاستحصالتکنولوژیوجودداشتهومورددرحوزهمصرفنیزتکنولوژیفوق.کارگیریتکنولوژیدارد

گیردجودداشتهومورداستفادهقرارمیترینسدهاواستحصالآبازاعماقزمینوگیرد،دانشپیچیدهوعظیماستفادهقرارمی

شود،بهعبارتدیگرولیکندرحوزهانتقالومصرف،انتشارتکنولوژیدرحدمناسبومطلوبنبودهوموجبهدررفتآبمی

.وریدرطرفمصرفنیازبهورودوانتقالوانتشارتکنولوژیاستبرایافزایشبهره

ه بحران آبهجمه به امنیت غذایی به بهان -

باشد،ازنگاهصرفبحرانآبهمجایتأملداردوـهجمهبهامنیتغذاییوخودکفاییضمناینکهبهدالیلمتعددناصوابمی

الشعاعشودنگرانیفزایندهایجادنمودهوهرگونهاقدامیراتحتهاوافکارعمومیودرجامعهمطرحمیبهشدتیکهدررسانه

ازطرفیبایدمالکومبنارادرستطراحیکردوضوابطومعیارراتعریفکردهوبهآنپایبندبود.دهدقرارمیفضایایجادشده

.میلیونچاهدارد،ولیبرخوردآنمتفاوتاست23صرفبیانایننکتهکهتعدادچاهزیاداستجایتأملدارد،هند

ممنوعه.یدمحصوالتکشاورزیازنظرشدتبحرانوتأثیراینیکساننیستنددهدکهمناطقممنوعهدرتولهانشانمیبررسیـ

هاوبودندشتهامترادفباعدمامکانافزایشتولیدمحصوالتراهبردیوحصولبهخودکفاییدرهمهاینسطحوهمهدشت

گیردکهشدتهاییصورتمیتدرصدازتولیدکشاورزیدردش29دربدترینشرایطحدود.تعطیلیکشاورزیکشورنیست

هانیزباتدابیرالزموبهکارگیریاصولعلمی،شرایطقابلبرگشتایاستکهدرآندشتبحرانزیادبودهونیازمنداقداماتویژه

.باشدمی

بدونتردید،.باشدـمنابعآبمشترکومتعلقبهعموموکاالیعمومیاستدربرداشتآنبایدمنافعملیبرایهمکاراناصل

هایخاصدرهاوحساسیتشودفلذاظرافترویهموجبمشکالتزیادازجملهشورشدنوازدستدادنمنابعمیبرداشتبی

.مدتوبلندمدتنیزاستهایکوتاهسیاستگذاری

ها و فرار به جلو ها و واقعیت توجهی به محدودیت ـ بی

برابرپتانسیلتبخیر0سوممتوسطبارندگیجهانوپتانسیلتبخیردرایرانرانکمترازیکـباهمهاوصافذکرشده،بارندگیای

درصدبارندگیدرفصول69ریزدوحدوددرصدازسطحکشورفرومی29درصدبارندگیتنهادر69حدود.جهاناست

.افتدکهگیاهنیازآبینداردهاییاتفاقمیغیرآبیاریودرزمان

سازیآببرایسؤالایناستکهجهتتأمینوذخیره.باشدوریبادیگرکشورهامقایسهمناسبینمیشرایطمقایسهبهرهدراین

سازیآبکشاورزیچهاقدامایدرکشورایجادواحداثشدهباشد؟برایتأمین،تولیدوذخیرهزمانموردنیازگیاهچهسازه

هایآبیباظرفیتباالبرایتولیدانرژیوبرقوباهدفواقعیتایناستکهاغلبسازه.ایانجامشدهاستدرخوروشایسته

هاوشبکههایآنتکمیلهایانتقالآبآنها،اقدامیبایستهصورتنگرفتهوهنوزکانالحتیبرایکانال.اندخاصتأسیسشده

.اندنشده
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وجوددارد،آببرایتولیدانرژی...زایپاکهمچونآفتابوبادوبعانرژیدرسرزمینیکهمنابعانرژیفسیلیوغیرفسیلیومنا

چطورجامعهتخصصینگرانهدر!یابدوسطحعظیموعرصهوسیعیبهدریاچهپشتسدهااختصاصیافتهاستاختصاصمی

گرددودرآماروهامنظورنمیلیلرفتآبپشتاینسدهانبودهونیستواینهدررفتآبدرحدپاییننیزدرمحاسباتوتح

اطالعاتویاهیچمنبعیمیزانآباختصاصیافتهبهتولیدانرژیوبرقمحاسبهنشدهوحساسیتیدراینزمینهوجودنداردیا

بیشهساختهاینرویکردتنهامختصبهگذشتهنبودهوهنوزحاکماست،احتماالًباهمینتوجیهونگاه،سدسیاه.شودابرازنمی

.شودمی

هایزیرزمینیبهصورتعملیوپایلوتوباموفقیتاجراشد،داریمطرحشدهوذخایرآبوتقویتسفرهدرزمانیکهآبخوان

بهجزدوسدبا)سددورارومیه03شوددربخشیازکشورتمامیهااوجگرفت،اکنونبهراحتیگفتهمیشدتسدسازی

طیلشدهاست،واقعاًبایدتوجیهوتوضیحدادهشودکهچهکسیوچهنهادیچنینمسیریراجلویرویتع(درصد55پیشرفت

هایپیشنهادیرابدونواهمهپذیرفت،بههرحالبایدیکسیستمحلهاتکیهکردوراهتوانبههمانکشورگذاشت،امروزنمی

یران،هموارهپاسخگویتصمیماتواقداماتخودباشندنهاینکهفراربهدیوانیدرقالبدیوانمدیرانشکلبگیردکهدرآنمد

برای.جلوکنندوخیلیراحتبگوینداینتعدادسدتعطیلشد،اینیکفاجعهدرساختارونهاداستکهنیازمنداصالحاست

شود،ولیبرایکشاورزانکهازحداقلهمیشودویانادیدهگرفتنظرمیتولیدانرژیبرقازارزشذاتیوارزشاقتصادیآبصرف

النظارهوغیرهمندهستندوبهطورعرفیحقاستفادهازآبرادارندباوجوداخذحقابهوپرداختحقامکاناتومنافعملیبهره

.شودشودکمگرفتهمیبازهمگفتهمی

ینهاستحصالآباینقدرگرانباشدچهکسیویاچهنهادیشودکهواقعاًچرابایدهزدریکطرفدیگربهایننکتهتوجهنمی

به.وریآبارائهشدهاستایبرایارتقایمدیریتبهرهچهبرنامه.مدیریتتأمینآبرامحاسبهکردهوموردتوجهقراردادهاست

درصدآباختصاصیبه53ازچنددرصد.اندگیریمناسبتجهیزشدهراستیچنددرصدازنقاطتحویلآببهابزاراندازه

.شودکشاورزانبراساسکنتوربهکشاورزانتحویلمی

واقعاًباتوجهبه.رسد،چرازمینهمناسببرایتحویلحجمیفراهمنشدهاستدرصدمی43آیادربهترینشرایطاینمیزانبه

آیاهمینکهسهمصنعتویاسهم.یزاناستوریدرآبکشاورزیوصنعتوشربوساختمانبهچهمجمیعجهاتنسبتبهره

شودسهمبخشکشاورزیزیادوریآنگذشتاصالًبرمبنایچهمنطقواستداللیادعامیشربکماستبایدازکنارمیزانبهره

کشاورزیشدهوانگاردربطریتحویلشودکهگویااینکهآبکامالًکنترلشودوچنینتصورمیاست،چراطوریوانمودمی

توانددرزمانتشنگیجرعهجرعهبهگیاهآبدهدوحتیاگردرصدیازآنرابهشربوصنعتهمشودوکشاورزیابدومیمی

شود،چراتولیتبخشآبنتوانسترسالتخودرادرصیانتازآبانجامدهدکهامروزشاهداختصاصدهدهممشکلایجادنمی

.نباشیمهاهزارچاهغیرمجازده

اگربراساستعریفبپذیریمکه.وریاستعالوهبراینیکخطایاستراتژیکاتفاقافتادهاستوآنهمنحوهمحاسبهبهره

اثرفرضکنیمبایددقیقاًمیزانآبیراکهبهگیاهدادیمومیزانورینسبتدادهبهستاندهاستوهمهفاکتورهایدیگررابیبهره

گیرد؛اوالًآبازمحلاستحصالفنمودهاسترامحاسبهکنیم،دراینمحاسبهدوانحرافمهمصورتمیآبیکهگیاهمصر

شودمحاسبهشودونبایدعبورآبازکلمسیربهشود،درحالیکهبایدآبیکهدرمزرعهوپایبوتهگیاهریختهمیحسابمی

.یباشدحسابکشاورزگذاشتوآنهمبهشکلبرآوردکارشناس

گیردکهنیازخالصآبیونیازناخالصآبیچقدراستدراینجااشتباهبدینصورتاستکهثانیاًمحاسبهبرایناساسصورتمی

.شود،درحالیکهاینچنیننیستشود،بهمیزاننیاز،آببهگیاهاختصاصدادهمیفرضگرفتهمی



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

64 
 

بدرهکتاراست،درحالیکهاینمیزانهیچوقتآببهمزرعهاختصاصپیداهزارمترمکعبآ79مثالًنیازیکهکتارگندم

0333گرمپروتئینو423سالگیروزانهباید23برایتقریببهذهنمثالًیکنفردرسن.گیردآبیاریصورتمیکندوکمنمی

جوامعبهکمترازاینمیزاندسترسییافتهولیکیلوکالریانرژیدریافتکندتانیازفیزیولوژیآنتأمینشودولیکندراغلب

.وریهمدارایاهمیتاستبنابرایندقتدرنحوهمحاسبهبهره.دهدمتابولیسمآنفعالبودهوبهحیاتادامهمی

کالمآخر-

هایکلیکشاورزیوتهایکلیاقتصادمقاومتیوسیاساندازبیستسالهوسیاستقانوناساسی،سندچشم:اسنادباالدستینظام

.بایستحاکمباشندالعینقرارگرفتهوبهعنواناصلدربرنامهششممیهایکلیابالغیمالکعملونصبدیگرسیاست

گرایی،زاییوتکیهبهدرونوبرونهایکلیمرتبطبهآناستدرونراهنجاتکشوراقتصادمقاومتیوالتزامعملیبهسیاست

امنیتپایهواساس.گذردمسیرتوسعهکشورازکشاورزیوجامعهروستاییمی.تأمیننیازهایاساسیاستتولیدمحوریو

.پاشدگیریهمفرومیگیردودرصورتشکلایشکلنمیتوسعهاستبدونامنیتهیچتوسعه

رکشورشدهوتهدیدامنیتملیرادرتوجهیبهکشاورزیواینکهکشورماکشاورزینیستموجبتضعیفاقتدااعتناییوبیبی

آوردوامنیتغذاییامروزهامنیتهمچونظروفمرتبطهاست،توسعهکشاورزیامنیتغذاییرابهارمغانمی.پیخواهدداشت

جمهوریکند،بنابراینمسألهتوسعهکشاورزیمسألهتوسعهملی،امنیتملیونظامسازیایفاینقشمیدرایجاداقتداروقدرت

.اسالمیومحوراقتصادمقاومتیوبرنامهششماستوجایگاهآنبایدپاسداشتهشود

هایکلیاقتصادمقاومتیمسیرمناسبیرادراینراستاتعریفوتعیینبهلحاظعملیاتینیزبخشکشاورزیدرچارچوبسیاست

وریبهویژهبهازایآبمصرفیکلیدواحدسطحباارتقابهرهنمودمثالًکاهشسطححدودیکمیلیونهکتاروافزایشتولیددر

وریآبطراحیشدهوریآباستوسیاستملیبخشبراساسبهرهتوسعهدربخشتعریفشدوراهبرداساسیتوجهبهبهره

.است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513030333623




























http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940303000720


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

65 
 

 برنامهوسیاستها

 - 51/30/47فارس

 نشد  امسال مجوز واردات یک کیلوگرم میوه هم داده/ های قاچاق پیامدهای ناشی از واردات میوه
شود،  ای به کشور می باعث ورود آفات قرنطینههای قاچاق  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه واردات میوه

های وارداتی از لحاظ بهداشتی مورد تایید کشور مبدأ نباشد و به همین دلیل این  ممکن است بخشی از میوه: گفت

 .شود  محصوالت صادر می

درموردپیامدهایخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیعلیباغستانیمیبدیرئیسسازمانحفظنباتاتکشوردرگفتمحمد

اخیروارداتقاچاقمیوهبهوفورمشاهدهشدهکهاینامرمنجربهورودآفاتطیچندماه:هایقاچاق،گفتناشیازوارداتمیوه

.شودایبهکشورمیقرنطینه

آفاتاستوطبققانونهرجاکهگمرکومحورقانونیبرایورودکاالویکیازوظایفسازمانحفظنباتات،قرنطینه:ویافزود

سازمانحفظنباتاتهموجودداردواقدامبهکنترلمحصوالتبهلحاظیامحصوالتکشاورزیوجودداشتهباشدپستقرنطینه

.کندبهداشتیوآفاتمی

:کند،اظهارداشتبیشترینسبتبهآفاتمرسومدرکشورواردمیایخسارتباغستانیمیبدیبابیاناینکهآفاتقرنطینه

رود،امادشمنانطبیعیآفاتمرسومدرطبیعیتوجوددارد،بنابراینباشیوعاینآفاتبخشیتوسطدشمنانطبیعیازبینمی

.کنندارتواردمیایدشمنطبیعیوجودنداردواینآفاتبهصورتهجومیعملکردهوخسدرموردآفاتقرنطینه

اندکهباورودآنهابهکشورخسارتایبودههایقرنطینهایجزءآفتآفتجاروکلیموترشومگسمدیترانه:ویتصریحکرد

.زیادیبهمحصوالتکشاورزیواردشدهاست

ورتگرفتارشدنمحصولبهآفتجاروکلیموترشبخشزیادیازباغاتلیموترشراازبینبردهودرص:باغستانیاظهارداشت

.ایجزقطعدرختوجودندارداینآفتچاره

سالپیشبهکشورواردشده،درحالیکه93خواربرنجازحدودرئیسسازمانحفظنباتاتکشوربابیاناینکهآفتکرمساقه

برایمبارزهبااینآفتمجبوربهمبارزهبنابراین:هایقرنطینهایکشوربوده،تصریحکردهااینآفتجزءآفتپیشازاینسال

.شیمیاییهستیم

هایوارداتیبهکشورامابااینحالشاهدوفورمیوه:نشده،افزودویبابیاناینکهامسالمجوزورودحتییککیلوگرممیوهداده

.واردعملشودهستیموبرایجلوگیریازاینمسئلهالزماستتاستادمبارزهباقاچاقبهصورتجدی

هایمتولیبایدنظارترابیشترکنند،دستگاه:هایقاچاقبسیارزیاداست،بیانداشتباغستانیبابیاناینکهحجموارداتمیوه

ضمناینکهاستاندارانمناطقمرزیبهعنواننمایندگاندولتنظارتبیشترینسبتبهوارداتمحصوالتکشاورزیقاچاقداشته

.باشند

ایمشاهدهشدهاست،هایقاچاقوارداتیآفتمگسمدیترانههایاخیردرمیوهسازمانحفظنباتاتبااشارهبهاینکهدرماهرئیس

هایقاچاقدرمناطقمختلفممکناستاینآفتبهاینیست،اماباتوزیعمیوههایقرنطینهاگرچهاینآفتدیگرجزءآفت:گفت

.شیوعندارد،گسترشیابدمناطقیازکشورکهاینآفت

هایوارداتیازلحاظبهداشتیممکناستبخشیازمیوه:هایقاچاقدقتشود،گفتویبااشارهبهاینکهبایددرمصرفمیوه

موردتاییدکشورمبدانباشندوبههمیندرکشورمبدابهمصرفنرسدوآنراصادرکنندویااینکهممکناست،ازسمومیدر

.استفادهشودکهدرکشورماموردتاییدنیستآن

http://www.farsnews.com/
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هایآیندهآشکارهایقاچاقدرسالمعموالپیامدهایحاصلازوارداتبدوننظارتمیوه:رئیسسازمانحفظنباتاتاظهارداشت

.شودمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513047333033
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 برنامهوسیاستها

 - 51/30/42فارس

میلیون هکتار  95مبارزه شیمیایی در معادل / های قاچاق نیست هیچ نظارتی بر سالمت و آفات میوه

 زمین کشاورزی
تر از  گرم و کم 722رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه متوسط مصرف سموم کشاورزی در هر هکتار 

هزار تن  29هزار تن به  35های اخیر از  ها و مزارع طی سال میزان مصرف سموم در باغ: میانگین جهانی است، گفت

 .کاهش یافته است

،محمدعلیباغستانیرئیسسازمانحفظنباتاتکشور،امروزدرمراسمبازدیدخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هاییهستندکهبهجددروزارتجهادکشاورزیوسازمانحفظنباتاتازمجموعه:هایپیشوایورامینگفتخبرنگارانازگلخانه

.دخیلهستندبحثسالمتمحصولوغذا

هابحثغذایکافیوسالماستکهسازمانحفظنباتاتبههایمختلفیداردویکیازآنمقولهامنیتغذاییمقوله:ویافزود

.کندصورتجدیبهآنتوجهمی

ریتآفاتوریوراندمانمصرفآبمؤثراست،مدییکیازاجزاییکهدربهره:رئیسسازمانحفظنباتاتکشور،اظهارداشت

.روددرصدمیانگینمحصوالتکشاورزیدردنیاتوسطآفاتخوردهوازبینمی12است،بهطوریکه

اگردرکشورمان:باغستانیبااشارهبهآفتجاروئککهبخشزیادیازمحصوللیموترشکشورراازبینبردهاست،اظهارداشت

.روددرصدمحصوالتازبینمی09باآفاتمحصوالتکشاورزیمبارزهنشود،حدود

شودواستفادهازسمدرمحصوالتکشاورزیبهمعنایناسالمبودنبرایمبارزهباآفاتازسماستفادهمی:ویاظهارداشت

.محصولنیست،بلکهبایدسمبراساسقاعدهواصولیخاصوبهاندازهمصرفشودتامحصولیپاکبهدستآید

میلیونهکتاردرسالازاراضیکشاورزیمبارزهشیمیایی49شودحدودگفتهمی:نباتاتکشور،تصریحکردرئیسسازمانحفظ

درصداز59آیدکهدرسطحمیلیونهکتاراست،بنابرایناینتصوربهوجودمی47شود،درحالیکهاراضیکشاورزیماحدودمی

.دگیراراضیکشاورزیکشورمبارزهشیمیاییصورتمی

باردرسالسمپاشیشودو0یا2شودکهممکناستبرخیاراضیایناعدادوارقامدرحالیاعالممی:باغستانیبیانداشت

.شود،لذااینطورنیستکهتماماراضیکشاورزیسمپاشیشودمیلیونهکتاراینگونهحاصلمی49بنابراینرقم

درصدبهصورتقاچاقواردکشور9شودوحدودشورازکانالقانونیواردمیدرصدسمومموجوددرک59:باغستانیافزود

.شودمی

شودوتوزیعآنهمزیرنظرهمینسازمانمجوزوارداتسمومکشاورزیتوسطسازمانحفظنباتاتصادرمی:ویتصریحکرد

.است

هزارتنبه09هایاخیرازاومزارعکشورطیسالهمیزانمصرفسمومدرباغ:رئیسسازمانحفظنباتاتکشور،اظهارداشت

.ترازمیانگینجهانیاستگرموکم733هزارتنکاهشیافتهومتوسطمصرفسمومدرهکتارکشورحدود24

نیدریکسالاخیرباجایگزی:گرمکاهشیافتهاست،اظهارداشت13ویبابیاناینکهمیزانمادهمؤثردرسمومکشاورزیبه

.نوعسمقدیمیازگردانهمصرفخارجشدهاست9خطرسمومکم

.بایددریارانهسالمتبازنگریشودوبخشیازاینمحلبهکشاورزیاختصاصیابد:باغستانیاظهارداشت

http://www.farsnews.com/
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محصوالتبردارهزاربهره240برایحدود(ارتقاءسالمتمحصول)شدهرقمیتولیدمحصوالتگواهی47کد:ویاظهارداشت

.برداروجودداردمیلیونبهره1کشاورزیصادرشده،درحالیکهدرکشورحدود

هکتارزمینکشاورزینظارتکند،درحالیکهبهدلیلکمبود033تا233پزشکیبایدرویهرناظرگیاه:ویبیانداشت

.دهداعتباراتهرناظرحدودهزارهکتارراتحتپوششقرارمی

:شود،اظهارداشتشود،واردسامانهشدهوپایشمیحفظنباتاتکشور،بابیاناینکههرسمیکهبهکشورواردمیرئیسسازمان

بنابرایننبایدهمدیگررامتهم.کندکنیمکهوزارتبهداشتودرمانداروخریداریمیماازهمانکشورهاییسمخریداریمی

.دهدخریدازبرندهایخوبرابهمانمیهایظالمانهاجازهکنیم،چراکهتحریم

درحالیکهمابررویسالمبودنمحصوالتتولیدداخلبسیارحساس:باغستانیبااشارهبهوارداتقاچاقمیوهاظهارداشت

رد،بههایقاچاقوارداتیوجودنداماندهسموممیوهکنیم،امااینحساسیتدرموردباقیهستیموگاهیخودمانرامتهممی

.ایمشودطرفداروارداتشدهطوریکهگاهیاحساسمی

هایقاچاقهیچگونهنظارتیبهلحاظآفاتوسالمتیوجودنداردومحصولیکهازمبادیبررویوارداتمیوه:ویافزود

.رسدشود،بهدستمصرفکنندهمیغیرقانونیواردکشورمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513042334353
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 ها کوتاه آمدند؛ توزیع کود اوره با قیمت مصوب پارسال  پتروشیمی
کردند، اما  ها از فروش کود در سال جاری به بخش کشاورزی به بهانه افزایش قیمت امتناع می با وجود اینکه پتروشیمی

 .با دستور هیئت دولت، از موضع خود کوتاه آمدند

:بااعالماینخبرگفت(ایانا)گفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمدیرعاملشرکتخدماتحمایتیکشاورزیامروزدر

ماهسالجارینسبتبهفروشکوداورهبهبخشکشاورزیبهبهانهافزایشقیمتدرسالجدیدهاکهازفروردینپتروشیمی

.شدندکنند،بادستوراکیدهیئتدولتملزمبهتحویلکودمصرفیبخشکشاورزیامتناعمی

ایبرایهادرخواستکردهبودکهباتوجهبهآنکههیچمصوبهایازپتروشیمیوزیرجهادکشاورزیطینامه:علیرضاولیافزود

.افزایشقیمتدرسالجدیدوجودندارد،نبایداقداماتیبرایافزایشقیمتصورتگیرد

مصرفیکشاورزانراتحویلدادهبودندوازآنپسازفروشکودباماهکودفروردین49هاتنهاتاپتروشیمی:ویخاطرنشانکرد

قیمتمصوبپارسالامتناعکردند،امابادستورهیئتدولت،قیمتکودهمچونسالگذشتهدرسالجارینیزاختصاصپیدا

.ترانجامشودماهبایدهرچهسریعکندوتحویلسهمیهفروردینواردیبهشتمی

هانسبتبهاختصاصکوداورهمصرفیبخشکشاورزیامتناعکردهبودندوقیمتمصوبسالجاریپتروشیمیگفتنیاست،در

شدهسرانجاممقررهایانجامدانستندوبهاعتقادآنهابایدافزایشیصورتگیردکهبارایزنیهزارتومانراعادالنهنمی09پاکتی

./هانیزتولیداتخودراباقیمتمصوبپارسالعرضهکنندشودوپتروشیمیشدکهافزایشقیمتیبرایکوداورهلحاظن

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22993-4.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  16, شنبه

 های تحقیقاتی و آموزشی میان ایران و مجارستان  نامه همکاری امضای تفاهم
های تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی میان مرکزملی فناوری و تحقیقات کشاورزی مجارستان و  نامه همکاری تفاهم

 . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران به امضاء رسید

رتبهمجارستانیبااسکندرزند،معاونوزیرو،درجلسهمشترکهیئتعالی(ایانا)کشاورزیایرانبهگزارشخبرنگارخبرگزاری

.رئیسسازمانتاتومسئوالنومدیرانسازماندرستادسازمانمواردموردعالقهدوکشوردرامورتحقیقاتکشاورزیمطرحشد

تحقیقاتکشاورزیودکترگالرئیسمؤسسهتحقیقاتشیالتودراینجلسهکهپروفسورینئشرئیسمرکزملیفناوریو

.هایمشترکبیندوکشورتأکیدشدآبزیانمجارستانحضورداشتندبرهمکاری

الزمبهذکراست،بهدنبالبازدیدسهروزهینئشوگالازایرانوبازدیدازچندمؤسسهپژوهشیتابعهوزارتجهادکشاورزی،با

.حقیقاتیایرانآشناشدهوچندینسایتکشتمحصوالتزراعیراموردبازدیدقراردادندهایتتوانمندی

پرویازجانبکشوردراینجلسهرئیسمؤسسهتحققاتعلومشیالتیکشورازایرانورئیسمؤسسهتحقیقاتشیالتوآبزی

.اءکردندهایتحقیقاتی،آموزشیوترویجیراامضنامههمکاریمجارستاناینتفاهم

هایتحقیقاتیمشترکبینهایآموزشیواجرایپروژهتوانبهتبادلکارشناس،برگزاریدورهنامهمیترینمفاداینتفاهمازمهم

.دوکشوراشارهکرد

رمجاریپروریازجملهاصالحنژادماهیکپورووارداتالینکپوهایزیربخششیالتوآبزینامه،همکاریهمچنیندراینتفاهم

./دهدهایسالجاریراتشکیلمیپروریکشور،تدوینواجرایبرنامهاصالحنژادازاولویتهایآبزیبهپژوهشکده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22999-4.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  12, سه شنبه

 صدور مجوز دولت برای امضای موافقتنامه همکاری ایران و استرالیا در زمینه بهداشت دام 
هیات وزیران، مجوز امضای موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسالمی ایران و استرالیا در زمینه بهداشت دام و 

 .دامپزشکی را تصویب کرد

ازوزارتجهادکشاورزی،وزارتجهادکشاورزیمجازشدنسبتبهانجاممذاکره،پیش(ایانا)کشاورزیایرانبهگزارشخبرگزاری

.وامضایموقتموافقتنامههمکاریدرزمینهبهداشتدامودامپزشکیبیندولتایرانودولتاسترالیااقدامکند(پاراف)امضا

امورتوافقهای)اورزیمجازاستباهماهنگیمعاونتحقوقیرییسجمهوردرمصوبههیاتوزیرانآمدهاست؛وزارتجهادکش

وامضایموقتموافقتنامههمکاریدرزمینهبهداشت(پاراف)ووزارتامورخارجهنسبتبهانجاممذاکره،پیشامضا(بینالمللی

معاونت25/9/4099مورخ439131امهشمارهدامودامپزشکیبیندولتایرانودولتاسترالیادرچارچوبمتننمونهموضوعن

.حقوقیرییسجمهورظرفسهسالازتاریخابالغاینتصویبنامه،اقدامومراحلقانونیراتاتصویبنهاییپیگیریکند

اموربراساساینگزارش،اسحاقجهانگیریمعاوناولرییسجمهوریاینمصوبهرابرایاجرابهوزارتجهادکشاورزیووزارت

./خارجهابالغکرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22976-4.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  19, یکشنبه

 تاکید اجالس کمیسیون منابع زنده آبی دریای خزر بر ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری 
 .سی و پنجمین اجالس کمیسیون منابع زنده آبی دریای خزر با امضای پروتکل به کار خود پایان داد

اساینپروتکلتوافقهایزیربهبهنقلازروابطعمومیسازمانشیالتایران،براس(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

:عملآمد

.باتوجهبهکاهشذخایرماهیانخاویاریبرتقویتبازسازیمصنوعیوحفاظتاینگونهماهیانتاکیدشد-

همچنانممنوعاستوصرفاصیدبرایاهدافبازسازیوتحقیقات2347و2349صیدتجاریماهیانخاویاریدرسالهای-

.،درضمنکشورهایعضوسهمیهایبرایصادراتخاویارندارندانجاممیشود

باتوجهاتماممراحلحقوقیموافقتنامهحفاظتوبهرهبرداریبهینهازمنابعزندهآبیدریایخزردرکشورهایآذربایجانو-

تازماناجراییشدنموافقت.کشوردیگراعالمکردندکهمراحلتصویبدرکشورهایخوددرحالانجاماست0ترکمنستان،

.نامه،کمیسیونفعلیبهکارخودادامهمیدهد

.سالبهکشورقزاقستانمحولشد2طبقاساسنامهکمیسیونریاستبرای-

درخصوصآییننامهکمیسیونحفاظتوبهرهبرداریبهینهازمنابعزندهآبیدریایخزرومدیریتذخایرمشترکمقررشد-

.روسیهطرحخودرابرایسایرکشورهاارسالکندفدراسیون

برگزاریجلسهنهادهایعلمیسایتس-اعالمآمادگیایرانبرایپایشژنتیکیذخایرماهیانخاویاریوکارمشترکباروسیه-

رنمایندگانتشکیلجلسهکارشناسانکشورهایعضودرایرانباحضو-کشورهایعضودرروسیهدراواخرسالجاریمیالدی

.فائودربارهمبارزهباشانهدار

.ازطرفایران،دکترحسنصالحیمعاونوزیرورئیسسازمانشیالتایراناینپروتکلراامضاءکرد

./ایران،فدراسیونروسیه،جمهوریآذربایجان،جمهوریقزاقستانوترکمنستاناعضایاینکمیسیونهستند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22904-4.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 شکل گیری جهاد سازندگی با هدف توانمندسازی روستاییان 
یک نظام و مجموعه حاکمیتی عالوه بر آنکه شکم گرسنگان را باید سیر کند و : یادگار گرامی امام راحل تأکید کرد

 .محتاج و درمانده را به سرمنزل برساند، باید کاری کند که احتیاج و فقر از بین برود

دیداربارسانیوزارتجهادکشاورزیبهنقلازجماران،حجتاالسالموالمسلمینسیدحسنخمینیدربهگزارشپایگاهاطالع

براساساینروایتکسانیکهخداوند:اظهارداشت(ع)جمعیازجهادگرانوزارتجهادکشاورزیبااشارهبهروایتیازامامکاظم

.عهدخودرابهآنهاواگذارکردهبایدفقراراارتقاءدادهتافاصلهطبقاتیکمشود

.ظایفخودرامقابلهبافاصلهطبقاتیومبارزهبااستضعافمیدانستانقالباسالمیهنگامشکلگیرییکیازو:وییادآورشد

بایدتوجهکردکهاینبهمعنایجنگفقیروغنینیستبلکهبهمعنایجنگبرسرفقروغناوآننظمونظامیاستکهبه

.فاصلهطبقاتیمیانجامد

طاجتماعیوقوانینومقرراتبهشکاففقیروغنیبیانجامد،بلکههمهنبایداینگونهباشدکهدرجامعهونظامرواب:ویتاکیدکرد

.باشدفقروجوددارد-(ص)ولومدینهالنبی-بایدغنیباشندوجهادسازندگیباهمینهدفشکلگرفتزیرادرهرجامعهای

وبتواننددستدیگرانراهمبگیرندوجهادسازندگیشکلگرفتتافقراباالآمده،آرامآرامغنیشوند:سیدحسنخمینیگفت

زیراهدفصرفاسیرکردنشکمافرادنیستو.درروستاهاومناطقکوچکسایرافرادراباقدرتتوانمندسازیخودبهغنابرسانند

بهسرمنزلاینگاماولاست؛یکنظامومجموعهحاکمیتیعالوهبرآنکهشکمگرسنگانرابایدسیرکندومحتاجودرماندهرا

.برساند،بایدکاریکندکهاحتیاجوفقرازبینبرود

جهادسازندگیتالشبسیارموفقوارزشمندیدرراستاینیتبسیارپاکیبودکهدردفاعمقدسباتالشهایبی:ویافزود

.نظیرخودباعنوانسنگرسازانبیسنگرافتخارآفرید

هدایتامام:حسنعالمینمایندهولیفقیهدروزارتجهادکشاورزیدرسخنانیاظهارداشتپیشازسخنانیادگارامام،آیتاهلل

.درتمامدورانقبلازنهضتتادورانحاکمیتبراساسامروهدایتالهیبودهاست،ایرادکرد

http://www.iana.ir/majles/item/22991-4.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 اعالم شد  14جزئیات یارانه تولید در سال 
قانون هدفمند کردن یارانه ها در ماه های اردیبهشت و خرداد سالجاری اعالم شد که بر اساس  2وضعیت عملکرد ماده 

 .میلیارد تومان یارانه تولید پرداخت شده است 322آن بیش از 

ماه2بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایرانازپایگاهاطالعرسانیدولت،محمدباقرنوبختششمخردادماهاعالمکردکهدولتطی

.میلیاردتومانیارانهبهبخشتولیدپرداختکردهاست033گذشته

.الشکردندتاباجوسازیرسانهایاظهاراتسخنگویدولترازیرسوالببرندپسازایناعالم،برخیرسانههات

:قانونهدفمندکردنیارانههادردوماهاخیرمنتشرشدکهدرآنآمدهاست9بهاینمنظور،جزئیاتوضعیتعملکردماده

ردریالوپرداختبهوزارتمیلیا4733(بابتشیرمدارس)دراردیبهشتماه،پرداختبهوزارتآموزشوپرورش

.میلیاردریالاست09.959(بابتافزایشقیمتکمباین)جهادکشاورزی

میلیاردریال،909.319(بابتکارخانههایسیمانمازوتسوز)درخردادماهنیزپرداختبهوزارتصنعت،معدنوتجارت

بابت)وپرداختبهوزارتصنعت،معدنوتجارت433(بابتکارخانهقنددزفول)پرداختبهوزارتصنعت،معدنوتجارت

.میلیاردریالاست933(صادراتخدماتفنیومهندسیکاالهایغیرنفتی

.میلیاردریالاعالمشدهاست710هزارو63جمعکلاینمواردنیزسهمیلیونو

.وزارتراهوشهرسازیپرداختشدهاستهمچنیناخیرایکهزارمیلیاردریالبهمنظورکمکبهحملونقلریلیبه

درصدخالصوجوهحاصلازاجرایاینقانونرابرای03قانونهدفمندکردنیارانهها،دولتمکلفاست9براساسماده

پرداختکمکهایبالعوض،یایارانهسودتسهیالتویاوجوهادارهشدهبرایاموریازقبیلبهینهسازیمصرفانرژی؛اصالح

ساختارفناوریواحدهایتولیدی؛جبرانبخشیاززیانشرکتهایارایهدهندهخدماتآبوفاضالب،برق،گازطبیعیوفرآورده

هاینفتی؛گسترشوبهبودحملونقلعمومی؛حمایتازتولیدکنندگانبخشکشاورزیوصنعتی؛حمایتازتولیدنانصنعتی؛

.توسعهخدماتالکترونیکیهزینهکندحمایتازتوسعهصادراتغیرنفتیو

http://www.iana.ir/majles/item/22992-4.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 واحدهای تولیدی مستقر در روستا راه اندازی می شود 
میلیارد تومان اعتبار به صورت آزمایشی  9522تولیدی مستقر در روستا با مشارکت اقتصادی روستاییان و واحدهای 

 .راه اندازی می شود

بهنقلازروابطعمومیمعاونتتوسعهروستاییومناطقمحروممعاوناولرییس(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

وسعهروستاییومناطقمحروممعاوناولرییسجمهور،درنشستهماهنگیمدیرانکلجمهورسیدابوالفضلرضوی،معاونت

امورروستاییوشوراهاومدیرانصندوقکارآفرینیسراسرکشورکهدرمحلنهادریاستجمهوریبرگزارشد،ضمنتشریحطرح

ازتوافقآنمعاونتباصندوقکارآفرینیامیدبهمشارکتاقتصادیروستاییاندرراهاندازیواحدهایتولیدیمستقردرروستا،

.منظورآغازعملیاتاجراییطرحمذکوردرکشورخبرداد

بایدزمینهحضوراقتصادیمردمدرفعالیت:ویبااشارهبهاهمیتحضوروتاثیرگذاریمردمدرهمهیصحنههاوعرصههاگفت

درصددرکتابها9رسیدنبهنرخرشداقتصادیهایاقتصادیحضورپیدانکنند،مادامیکهمردمدرفعالیت.هارافراهمکنیم

.باقیمیماند

بایدهم:رضویدرادامهباتاکیدبرفرمایشاتمقاممعظمرهبریمبنیبرلزومحلمشکالتاقتصادیباتکیهبرتوانداخلیافزود

.اقتصادیکشورتوجهکردبهخودمردموهمبهنقشریزپولهایآنهادرتوسعه

طرح مشارکت اقتصادی روستاییان، در یک روستا از یک شهرستان در هر استان

مقررگردیدهاستامسالطرحمشارکت:معاونتوسعهروستاییومناطقمحروممعاوناولرییسجمهورهمچنینتصریحکرد

.درهراستانبهاجرادرآیداقتصادیروستاییانبهطورآزمایشیدریکروستاازیکشهرستان

نیازیمتقاضیانیکهتمایلبهشرکتدراینطرحدارند،:ویبااشارهبهسازوکارونحوهیارئهطرحمتقاضیانجهتتصویبگفت

.بهمراجعهبهاینمعاونتنداشتهوبایستیطرحهایخودرابهفرمانداریهاارائهنمایند

اولویتوشرطماایجاد:میلیاردتوماندرنظرگرفتهشدهاست،گفت4933یاینطرحبیشازرضویبابیاناینکهبرایاجرا

.اشتغالپایداردرمناطقروستاییوعشایریاست

:اینمعاونتدرسالجاریسهبرنامهاولویتداررادردستورکاردارد:ویدربخشپایانیسخنانخودخاطرنشانکرد

.اجتماعیوفرهنگیدربرنامهششمتوسعهکهبهجددرحالپیگیریاستهایاقتصادی،ارتقایکلیهشاخص-

اجرایطرحمشارکتاقتصادیروستاییاندرراهاندازیواحدهایتولیدیمستقردرروستا،دریکروستاازیکشهرستانهر-

.اییاستانبهعنوانالگویتوسعهپایدارهمراهباتوانمندسازیجوامعروست

http://www.iana.ir/majles/item/22907-4.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  19, یکشنبه

 طرح ساماندهی ناظران کشاورزی در مناطق روستایی تدوین شد 
مشاور وزیر و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از تدوین طرح بلوک بندی ساماندهی کارشناسان و ناظران 

 . کشاورزی در مناطق روستایی خبر داد

بهنقلازپایگاهاطالعرسانیوزارتجهادکشاورزی،اسماعیلاسفندیاریپورهدفاز(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

اینطرحراساماندهیونحوهبهکارگیریکارشناسانناظرجدیداالستخدامدرمراکزخدماتکشاورزیسراسرکشورعنوانتهیه

.کرد

ایجادارتباطدوسویهومستمرباتولیدکنندگانوروستاهایهربلوکبهمنظورانتقالیافتههایتحقیقاتی،تخصصیو:ویافزود

زهایپشتیبانی،اطالعاتعمومیوتخصصیکشاورزاندرمزارعوعرصههایتولیدوانعکاسآنبهپشتیبانی،پیگریدررفعنیا

مسئوالن،نظارتهایفنیبرمزارعوباغاتوواحدهایدامیوتولیدیودسترسیبهآمارواطالعاتمتقنوقابلاعتمادتولیدات

.وعواملموثربرآنازدیگراهدافاینطرحاست

یاریپوریکیازاولویتهایبهکارگیریکارشناسانناظردرعرصهتولیدرامدیریتآب،توزیعسیستمهایآبیارینوینواسفند

درمزارعیکهازسیستمهایآبیارینویناستفادهمیشود،بهازایهرمترمکعبآببینیک:افزایشکاراییآبدانستوگفت

شدهدرحالیکهدرشیوههایآبیغرقابیمیزانتولیددانههایگندمبهازایهرمترمکعبآبکیلوگرمدانهگندمتولید1/4تا

.دهمکیلوگرماست9دهمتا6

ویهدایتکشاورزیبهسمتتولیدمحصولپاک،افزایشراندمانتولیدبااستفادهازاصولکشت؛روشهایبهزراعیوتغذیه

وبکشت؛توسعهصنعتدام،طیور،زنبورداری،تولیدعسل؛افزایشضریبمکانیزاسیون؛تقویتگیاهی؛کشتوتقویمزراعیوتنا

کشاورزیحفاظتیبرایجلوگیریازفرسایشخاکوتوجهبهواکسیناسیونوبهداشتدامراازدیگراولویتهایبهکارگیریو

.ساماندهیکارشناسانناظربرشمرد

بهمنظورتسریعوتداومدرکارهابرایکارشناسانناظرکشاورزی،سازماناجراییکارطرحبلوکمجریطرحگندمبابیاناینکه

اینطرحباایندیدگاهتهیهشدهکهتمامروستاهای:بندیدرسطحملی،استانیودهستانپیشبینیشدهاست،اذعانداشت

کزخدماتکشاورزیزیرپوششآموزشهایفنیتخصصیوکشوربهکمککارشناسانناظرجدیداالستخداموشاغالندرمرا

.نظارتقرارگیرندواطالعاتعمومیوتخصصیازجملهدرزمینهاطالعات،اعطایاعتباراتویارانههادرایننقاطمنتقلشود

دروستاها،مساحتارضیویبااذعانبهاینکهدراینطرح،هربلوکمتشکلازیکیاچندروستاباشاخصهاییهمچونتعدا

تعیینحدودمسئولیتکاریدرکارشناسانوامکانارزیابی:زراعیآبیودیمویااراضیباغیوواحدهایدامیاست،تصریحکرد

عملکردواثربخشیآن،تقسیمزمانیکاردرطولسالوجلوگیریازافزایشحجمکارفصلیوامکانبازدیدازمزارع،ارایه

تآموزشیوترویجی،افزایشبهرهبرداریبرایکشاورزانوبهنوعیرعایتعدالتاجتماعیازمزایایبلوکبندیاینطرحخدما

.است

طیسالهایگذشتهبهروستاهاکمتوجهیشدهدرحالیکهروستاهابهعنوانیکواحدتولیدیدر:ویخاطرنشانساخت

.ذاییمطرحهستندحوزهکشاورزیبهمنظورتامینامنیتغ

http://www.iana.ir/majles/item/22940-4.html




http://www.iana.ir/majles/item/22813-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1304خرداد  98, جمعه

 خطوط اعتباری جدید برای کشت های جایگزین تعریف می شود 
هزار میلیار ریال به بخش کشاورزی  95منابع صندوق توسعه ملی معادل درصد از  92: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اختصاص داده شد

بهنقلازپایگاهاطالعرسانیوزارتجهادکشاورزی،محمودحجتیدرسفرخودبه(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

مقدارمنابعاختصاص:بافتدرجمعخبرنگارانافزوداستانکرمانودرحاشیهبازدیدازمجتمعگلخانهایشرکتطبیعتگستر

.دادهشدهبهبخشکشاورزیازاینمحل،کماستکهازعلتهایآنمیتوانبهافتقیمتنفتوکاهشصادراتاشارهکرد

استتعلقرقماختصاصدادهشدهبهاولویتهایبخشکشاورزیکههمانکشتهایمتراکموگلخانهای:ویخاطرنشانکرد

.میگیردوعالوهبرآنبهدنبالتعریفخطوطاعتباریجدیدهستیمتابهکشتهایجایگزینکمککنیم

کشورماازگذشتههمینشرایطراداشتهاستوباهمینشرایطنیزماجزوملت:وزیرجهادکشاورزیبااشارهبهخشکسالیگفت

.نبودهاستهایسرآمددرسطحجهانیدرطولتاریخکه

ابزاروفناوریرادراختیارداریموبایدازمنابعآببهخوبیاستفادهکنیم:حجتیباتاکیدبرافزایشکشتگلخانهایادامهداد

استانکرمانیکیازاستانهاییاستکهقدرآبراخوبمیداندومحصوالتیدراستانکرمان:وزیرجهادکشاورزیگفت

.بازدهیاقتصادیبیشتریدارندکشتمیشودکه

استانکرمان:ویبهسفرگذشتهخودوبازدیدازدوهزارهکتارکشتاراضیباآبیاریزیرسطحیدرسیرجاناشارهکردوافزود

.اولیناستانیاستکهازاینروشبهعنوانآخرینروشآبیاریمدرناستفادهکردهاست

درصدازهزینه99شروشهاینوینآبیاریوکشتهایگلخانهایپشتیبانیمیکندوتادولتازگستر:ویخاطرنشانکرد

.هاراتسهیالتبالعوضمیدهد

وزیرجهادکشاورزیدرسفریکروزهبهاستانکرمانمسایلومشکالتبخشکشاورزیبویژهجنوباستانکرمانرابررسیمی

.کند

آغازبهکار95واحدیشرکتطبیعتگستربافتفعالمیباشدواینمجتمعکهازسال04واحدازمجتمعگلخانهای24

.نفرشغلایجادکردهاست433کرده،برای

.میلیاردریالبرایاینمجتمعتسهیالتدادهشدهاست49کشتاینگلخانهگوجهفرنگیوعمدتاخیارمیباشدومقدار

دازمجتمعگلخانهایطبیعتگستربافت،ازمجتمعگلخانهایواراضیاحیاشدهزیرسدوزیرجهادکشاورزیعالوهبربازدی

.شهرستانبافتبازدیدکرد

کیلومترلولهگذاری26کیلومترکانالو00هکتارکشتوآبیاریزیرسطحی،ایجاد933ازمشخصاتاینپروژهمیتوانبهدوهزار

.اشارهکرد

هکتارازاین933آبرسانیحدود:نکرماندربازدیدوزیرازاراضیاحیاشدهزیرسدبافتگفترییسسازمانکشاورزیاستا

.میلیاردریالاعتبارنیازدارد09مجتمعهنوزکاملنشدهاستوافتتاحفازتکمیلیاینپروژهبه

تیباآبمنطقهایوجودداردودراینخصوصمشکال:ویتامینآبراازجملهمشکالتاینمجتمعگلخانهذکرکردوگفت

.مقررشدباحضورنمایندگاندستگاههایمرتبطبرایرفعمشکلتامینآباینمجتمعجلسهایدراستانداریبرگزارشود

.بعضیواحدهاتمایلیبرایدریافتآنندارند:وییکیازمشکالتبخشکشاورزیرانرخباالیسودتسهیالتعنوانکردوافزود

http://www.iana.ir/majles/item/22694-4.html

http://www.iana.ir/majles/item/22781-1.html
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 برنامهوسیاستها

خبرنگارانجوان-4051خرداد39:تاریخ

 نگرانی کشاورزان از عدم خرید تضمینی محصول و تاثیر آن بر کاهش قیمت
هایواردهدربیمهکنندگانتمایلیبهبیمهمحصوالتکشاورزیندارندوخسارت:مکرددبیردومکمیسیونکشاورزیمجلساعال

.کندهاییاعمازگرمازدگیراتامیننمیقبالآسیب

،دراقتصادیباشگاهخبرنگارانخبرنگارمحمدابراهیممحبیدبیردومکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوبا

هایمختلفکشوربهخصوصاصفهانوجودداردپاسخبهاینسوالکهآیابرنامهدولتبرایخریدتضمینیسیبزمینیدراستان

هایمختلفکشاورزیدردولتچندشاخصهحمایتیاعمازبیمهمحصوالت،تامینبذر،کودوسمومنهاده:یاخیر؟اظهارداشت

درحالحاضردولتموظفاستدرشهریور.تایحمایتازکشاورزانکهعاملینامنیتغذاییکشورهستندرابایدانجامدهدراس

،خریدتضمینیداشتهباشدتاکاهشقیمت...ومهرماههرسالدرسطحکاشتبرخیازمحصوالتازجملهگندم،نخود،جوو

.اننشودازسقفخریدتضمینیسببآسیبکشاورز

گذارودولتموظفبهاجرایاندرراستایخریدتضمینیبرخیمحصوالتمتاسفانهاینامرباآنچهموردتوجهقانون:ویگفت

.همانندسیبزمینیاصفهان،محققنشدهاستکهاینمسالهسبببروزمشکالتیبرایکشاورزانشدهاست

هایواردهبیمهکنندگانتمایلیبهبیمهمحصوالتکشاورزیندارندوخسارت:رددبیردومکمیسیونکشاورزیدرپایانتصریحک

کنند،لذاخواستاریمازکشاورزانعرصهاقتصادتوجهوحمایتزدگیوکمآبیراتامیننمیهاییاعمازگرمادرقبالآسیب

.بیشتریصورتگیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/9249141
































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5215414
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 برنامهوسیاستها

خبرنگارانجوان-4051خرداد35:تاریخ

 های دولتی، مانع تحقق اهداف گیری تصمیم
درصداموراجراییدرصنایعکشاورزیوموادغذاییتوسطبخشخصوصیانجام53:دبیرکلکانونصنایعغذاییایرانگفت

مانعدسترسیبههادراینحوزهتوسطدولتانجاممیشودکهاینتضاد،درصدتصمیمگیری53شود،امامتاسفانهبیشازمی

.شوداهدافاینصنایعمی

موادغذاییوصنایعوابستهبابیانعکشاورزی،کاوهزرگراندرحاشیهنمایشگاهصنایگروهاقتصادیباشگاهخبرنگاران،بهگزارش

اینکهشرایطبینالمللیوتحریمهاموجبافزایشهزینههایتامینمواداولیهصنایعکشاورزیوقیمتتمامشدهتولیدمیشود

قیمتدراینعرصهبارفعموانعتحریمیحدودهشتدرصدقیمتتمامشدهتولیدکاهشمییابدوهمچنینشاهدتثبیت:افزود

.خواهیمبود

برندهایبزرگوملیایرانیدرعرصه:معادنوکشاورزیتهرانهمچنینگفتعضوهیئتنمایندگاناتاقبازرگانی،صنایع،

صنایعکشاورزیوموادغذاییدرمنطقهوکشورهایهمسایهشناختهشدهاست؛بهویژهدربازارعراقبرندهایایرانیدرمقایسه

.بابرندهایترکوایتالیاییپیشتازهستندوسهمبیشتریازبازارعراقرادردستدارند

برایاینکهبرندهایماخارجازمنطقهبهتصاحببازارهایبینالمللیبپردازندنیازبهکمکتجاریداریمکهاین:زرگرانافزود

.وظیفهدولتبهعلتکسریبودجهانجامنمیشود

.اگراینکمکهاتامینشودقابلیتزیادیبرایدستیابیبهبازارهایصادراتیداریم:کیدکردویتا

http://www.yjc.ir/fa/news/9249593
































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5215950
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 برنامهوسیاستها

 فودپرس4051خردادماه47شنبه

 /:مقام مسئول مطرح شد 4استان تهران به  تعزیراتدر نامه مدیر کل 

 های تقلبی دارای عالمت استاندارد و پروانه ساخت ضرورت برخورد فوری با عرضه آبمیوه
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیسازمانتعزیراتحکومتی،محمدمحمدی،مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانتهرانبا <موادغذایی

هایعلومپزشکیتهران،ایرانوشهیدبهشتیوهمچنینمدیرکلاستاندارداستانتهرانخواستارگاهایخطاببهدانشارسالنامه

 .هایطبیعیشدهایشیمیاییوتقلبیبهمردمبهنامآبمیوهمیوههایرخدادهدرسطحبازاردرزمینهعرضهآببرخوردباتخلف

 :متنایننامهبهشرحذیلاست

 دانشگاهعلومپزشکیتهرانرئیسمحترم *

 رئیسمحترمدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی *

 رئیسمحترمدانشگاهعلومپزشکیایران *

 مدیرکلمحترماستاندارداستانتهران*

رمیوهوهایتولیدآبمیوهومرکباتبادرجناموتصویهایمیدانیازسطحبازار،تعدادیازشرکتهایواصلهوبررسیبرابرگزارش

کننددرحالیکهموادمتشکلهآنهامیوهیامرکباتطبیعیمحتوایظرفکاالهایخودراعرضهمی(نظیرلیمووآلبالو)مرکبات

همچنینازشمارهپروانه.رسدمیوهطبیعیبهفروشمینبودهوصرفایکنوعفرآوردهشیمیاییاستولیبهعنوانآبلیمووآب

 .بندیآنهااستفادهشدهاسترچسباستاندارددربستهبرداریوببهره

بدونمنقوشنمودنظرفباتصویرمیوهطبیعیبهفروش«آبمیوهوآبترششیمیاییصنعتی»ایننوعکاالهابایدباعنوان

ضروری.شودحسوبمیهامطابقتنداردوازمصادیقآشکارتقلبمبنابراینعبارتوتصویرمندرجدرظروفبامحتوایآن.برسد

 .هایتخلفاتیتنظیموبهتعزیراتارسالشوداستبهفوریتافرادخاطیشناساییوپرونده

.رسانیمناسبانجامشودوبرابرمقرراتازتولیدوفروشکاالهایتقلبیجلوگیریشودبخشیمردم،اطالعهمچنینبرایآگاهی

 .لرامطلعفرماییدخواهشمندمازنتیجهاقدامات،اینادارهک

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




















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

 ایسنا - 4051خرداد40چهارشنبه

  هشدار نسبت به موج مهاجرت روستاییان درپی اقتصادی نبودن کشاورزی
 دامپروریکشاورزیو-اقتصادی : سرویس

هایکوچکغیراقتصادی،معضالتزیستمحیطیوکمبودمنابعآبیبخشکشاورزینشودصرفهبودنکشاورزی،زمیناگرفکریبرایبی"

."نشینیشهرهاادامهخواهدداشتدرآیندهموجتداوممهاجرتروستاییانومعضالتحاشیه

درشرایطفعلیباتوجهبهعدمتعادلبینتوسعهاقتصادی:بیانمطلبفوقاظهارکردوگوباخبرنگارایسناضمنرحیمیدرگفتمحمودحاج

نشینیبیسروسامان،ایجادمشاغلکاذبومعضالتاجتماعیوتوسعهروستایی،شهرهابهسرعتدرحالگسترشهستندوشاهدحاشیه

.درحاشیهشهرهاهستیم

هایاقتصادیتنظیمشد،ثباتوتداومالزمبرایتوسعهاقتصادیدرکهبرنامه4079ازسال:آورشدبهبعدیاد4079هایویبااشارهبهسال

بریوجوددارد،اینامرباعثشدکردیمراهمیانفکرمی.فرمکلیایجادنشدودچارنوعیسوءتفاهموسوءبرداشتدرتوسعهاقتصادیبودیم

.توسعهروستاییهمتحتتاثیرهمینرویکردقرارگرفتبهتوسعهاقتصادیمدنظردستنیابیمکه

هایمعمولاینگذار،کنیمیکمرحلهگذارداریمکهیکیازمولفهوقتیازتوسعهروستاییصحبتمی:اینکارشناسکشاورزیادامهداد

کردندکهبعدازتحوالتزندگییدرصدجمعیتکشورهایجهاندرروستاهازندگیم93سالحدود433.تغییرساختارجمعیتیاست

مدرندرهمهجایدنیاودرکشورمااینوضعیتبههمخوردوبهصورتطبیعیمهاجرتروستاییانبهشهرهاانجامشدهاست؛بنابراین

.مهاجرتروستاییدرعصرجدید،امریغیرطبیعیوغیرمعمولنیست

درصد03درصدیمردمدرروستابرایفراهمکردنقوت63-73وتولیدی،نیازیبهحضورکهباتغییرساختارهایاقتصادیویبابیاناین

توانندمحلزندگیهایصنعت،خدماتوتجارت،روستاییانمهاجرمیبافراهمشدنمشاغلبهتردربخش:ازجمعیتنیست،تصریحکرد

بهبیاندیگر،هماهنگی.یازعدمتعادلاقتصادیدرفرمکلیبودهاستتهدید،ناش.خودراتغییردهندواینبهخودیخودتهدیدنیست

.روستاییبرقرارنشدهاستاقتصادیوتوسعهالزمبینتوسعه

ایناتفاقدرکشوررخدادهکهالبتهباتاخیرهم:کهمادرشرایطتغییرتمرکزجمعیتیقرارداریم،گفتاینکارشناسکشاورزیبابیاناین

برداریتوسعهروستایی،متحولشدننظامبهره.روستاییبرقرارشوداقتصادیوتوسعهوعشدهولیالزمبودکهتوازنمنطقیبینتوسعهشر

.هایجدیداستتابتواندکارآییبیشتریداشتهباشدهاوتنولوژیازنظامسنتیبهنظاماقتصادیباروش

.کنندکهاینتعدادبرایکشاورزینیازنیستدرصدجمعیتکشوردرروستاهازندگیمی03حدوددرحالحاضر:رحیمیتصریحکردحاج

روستاییهستیمبهغیرازکشاورزیبایدبهفکرایجاداگربهدنبالتوسعه.شودبخشکشاورزیباحدودپنجدرصدجمعیتهمادارهمی

درصورتیکهاکنوندرچینصنایعکوچکبه.درایرانایناتفاقنیفتادهاستمشاغلدیگرهمچونصنایعکوچکدرروستاهاباشیمکه

.روستاهابردهشدهاست

هادرحالافزایشبوداگررونداقتصادیآغازشدوامکاناتوظرفیتشمسیودرشرایطیکهتوسعه4093بهگفتهویدراویلدهه

چراکهامکانجذبنیرویمازادبخشروستاییدربخششهریفراهم.نشنینبودیمیهیافت،امروزشاهدمعضلحاشگسترشصنایعادامهمی

البتهبهشرطیکهاین.شدشدوهمبخشروستاییازاینجمعیتفراوانتخلیهمیبدینترتیبهمبهبخشصنعتکمکمی.میشد

.ساختاردرشهرهاهمبرنامهمنسجمیداشتهباشد

http://www.isna.ir/fa/news/51304036793






http://www.isna.ir/fa/news/94031307650
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 برنامهوسیاستها

 ایسنا - 4051خرداد47شنبه

 های ممنوعه در ایران پشت پرده میوه
 رسانهدیگر-رسانههایدیگر : سرویس

گوینداماچرانبایدنیمهپرلیوانراهمدید؟مثالچرانمی.استهایمجهزآنالیزشده،آلودهدرصدخیارهاییکهدرآزمایشگاه0گویندمی»

درصدخیارهایموجوددربازار،سالماست؟البتهموضوعدیگریهمدرآمارآلودگیمحصوالتکشاورزیتاثیرفراوانیداردکهبهعنوان56که

ایوبهداشتی،بهراحتیوبنددرمرزهاوعدمرعایتشرایطقرنطینههایقاچاقبهدلیلنداشتنقیدمحموله.کنندقاچاقمیوهازآنیادمی

انتشاراخبارمسائلیکهدربازارمیوهایرانبهوجود.شوندوممکناستبهخاطرمشکالتیکهدارندکلبازاررازیرسوالببرندواردبازارمی

«.کشدشوررابهچالشمیکندواقتصادکآمده،درآنسویمرزهاصادراتمارامختلمی

هاییاستکه،اینجدیدتریناظهارنظرمحمدعلیباغستانی،رئیسسازمانحفظنباتاتکشوردربارهمیوه«قانون»بهگزارشایسنابهنقلاز

هادیآنراگردنماندکههیچننشدهمیبحثقاچاقمیوهتقریبابهیکمعضلحل.آورندهایمردمدرمیبدونقیدوشرطسرازخانه

.شوددرکشورستادیبهناممبارزهباقاچاقکاالوجودداردکهمسئولجلوگیریازورودکاالییاستکهبدونمجوزواردکشورمی.گیردنمی

وزارتهایموجوددربازارمسئولمیوه»وگویکوتاهیکهمدیرکلروابطعمومیاینستادباخبرنگارماداشت،عنوانکردرگفت

«.ایازگردونهرقابتحذفشودایواردبازاروچهمیوهگیرندکهچهمیوهجهادکشاورزیاستوآنهاتصمیممی

 واردات میوه همچنان ممنوع است
اگرآنهامعتقدهستند.وقتیاینموضوعرابامسئوالنوزارتجهادکشاورزیمطرحکردیم،جوابدرخورتوجهیشنیدیمکهجایتاملدارد

تواندجلویآنرابگیردزیرااینقضیهوزیرجهادکشاورزیهمکانتینرهایمیوهراباچشمخودببیندکهبهصورتقاچاقواردکشورشده،نمی

.کنندازلحاظقانونی،بهمسئوالنکشاورزیربطینداردوابزارهایالزمدراختیارنهادهاییهستندکهازمرزهانگهبانیمی

ممنوعاستوبا53وارداتمیوهازسال»:گذاریوزارتجهادکشاورزیگفتارتباط،جمالمدرسی،مدیرکلدفترتجارتوسرمایهدرهمین

«.توجهبهظرفیتیکهتولیدداخلدارد،اینممنوعیتهمچنانادامهخواهدداشت

.هایدیگریاینموضوعراپیگیریکردنیستوبایدازراهمدرسیمعتقداستکهوظیفهمبارزهباقاچاقمیوهبهعهدهاینوزارتخانه

 وری تا قاچاق از پیله
هاییکهافزایشیافتهوپرتقال(تبادلکاالتوسطمرزنشینان)وریایندرحالیاستکهچندیپیشوزیرجهادکشاورزیگفتهبودوارداتپیله

ایازوزیرکشورخواستهکهجلویاینوارداتگرفتهشودزیرامحمودحجتیطینامه.ریزدشوندبازاررابههممیازاینطریقواردکشورمی

هایشود،نبایددرمناطقیبهجزمناطقمرزیتوزیعشود؛اینخالفقانوناستچوننظارتوریواردکشورمیمحصوالتیکهبهصورتپیله

.بهداشتیرویآنوجودندارد

وگویدولتوبخشخصوصیعنوانکردکههیچوارداتیبرایپرتقالثبتنشدهندرحاشیهنشستگفتچندروزبعدرئیسکلگمرکایرا

اظهاراترئیسگمرکایراندرحالیاستکهبه.وریهمصورتنگرفتهمسعودکرباسیانمعتقداستورودپرتقالحتیبهصورتپیله.است

هاسرازبازارهایشهرهایشودوحتیاینمیوهوریانجاممیارداتبهصورتپیلهگفتهرئیسکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیایرانو

.آوردمرکزیمانندتهراندرمی

تواندبهشهرهایدیگرنفوذکند،پسشونداندکاستونمیوریواردمیاگربگوییمحجمکاالهاییکهبهصورتپیله»:گویدعلیمعلممی

«.کند،چیزیجزقاچاقکاالنخواهدبودهایکوچکوبزرگدرشهرهاراتوجیهمیایخارجیبهمغازههتنهاعاملیکهورودمیوه

هاازهمینوریتاکیدداشتهومعتقداستحجمزیاداینمیوهگذاریجهادکشاورزینیزبروارداتپیلهالبتهمدیرکلدفترتجارتوسرمایه

.شوندهایشهرهایداخلیهمدیدهمیقدریاستکهدرفروشگاهشودومقدارآنبهمجراواردکشورمی

هایاخیربحثقاچاقمیوهنقلمحافلشدهوشایداکثرمشکالتموجوددربازاربههاوبهخصوصماهوریکهبگذریم،درسالازموضوعپیله

.هزارتندرماه7شود؛بهعبارتیهایقاچاقواردکشورمیوهتنیمی23کانتینر43گویندروزانهآمارهامی.افتدنوعیبهگردنقاچاقمی
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ایواردایراننشدهتوانآنراباورکردچونبهقولمسئوالنهیچمیوهعدادیکهواقعاتصورآنحتیبراینوشتننیزبسیارسختونمی

.است

هایبزرگازمراکزفروشمیوهوترهبارکشورهایبالنجهایممنوعهازمرزهایجنوبیکشوروایندرحالیاستکهبسیاریازمیوه

بندیبهظاهرقانونیروانهبازارهایهاوبستهایخلیجفارسهرروزبهسواحلایرانرسیدهوبااستفادهازراهکارهاییمثلتغییرلیبلحاشیه

.شودمصرفبزرگمثلتهرانودیگرشهرهایکشورمی

بازارکهنخواستنامشفاششودفاصلهرسیدنمیوههایاماراتیبهبازارمصرفایرانتقریبادوروزاستچونهشتبهگفتهیکیازفعاالن

.ساعتفاصلهآبیداریموپسازآنیکروزتابازارهایمصرفباکامیونفاصلهاست

کشاورزانیاستکهباتماممشکالتموجود،نیازکشوربهدلیلممنوعیتوارداتمیوهازسویوزارتجهادکشاورزی،حمایتازتولیدداخلو

توانآنرابههابهخصوصسیبدرسالجاریبهقدریزیاداستکهمیهاحاکیاستتولیدبرخیمیوهحتیشنیده.کنندمیوهراتامینمی

بینیدکهدرکنارهایفرانسویرامیید،طبقیازسیبفروشیمراجعهکنترینمیوهامامتاسفانهشایداگربهنزدیک.کشورهایدیگرصادرکرد

طورکهازشواهدپیداسترسدکمنیستوآنهاییکهبهصورتغیرقانونیبهفروشمیالبتهتعدادمیوه.رسندهایایرانیبهفروشمیسیب

.گسازیوارتقایآگاهیجامعهداردبایدقبولکردکهمبارزهباقاچاق،ابتدانیازبهفرهن.گیردکسیجلویآنهارانمی

 تابوشکنی در رسانه ملی
دراینبرنامهتمامیکاالهایقاچاقازجمله.مدتیقبلصداوسیماگزارشیبامحوریتقاچاقمیوهپخشکردکهکمیتاملبرانگیزبود

هایقاچاقرسید،بدونهیچپوششیحتیبهمیوهسیگار،پوشاکوهروئیندرلفافهوبهصورتشطرنجینمایشدادهشداماهمینکهنوبت

.لیبلرویمیوهراهمبهتصویرکشیدند

شوند،بهوضوحنشانندادتاقبحشودکهاگرقاچاقجرماستوبایدکاالهاییراکهازاینکانالواردکشورمیحالاینسوالمطرحمی

کنند؟آیااینهایمربوطهنیزمصاحبهمیشود،بلکهبافروشندهمیوهنهتنهااجرانمیشکنیصورتنگیرد،چرااینقانوندرارتباطباقاچاق

تناقضدررفتار،درشکستنتابویقاچاقمیوهموثرنیست؟

ند،چرازنهایقاچاقدرکشوررافریادمیکسانیکهجوالنمیوه.هاستکند،درارتباطباقیمتاینمیوهموضوعدیگریکهذهنرادرگیرمی

دهندکهدلیلگرانیمحصوالتموردنظرچیست؟مگرطبققانوناقتصاد،وقتیعرضهیککاالدربازاربیشازاندازهبهاینسوالپاسخنمی

آوراست؟شانسرسامهابهوفوردربازاروجوددارند،بازهمقیمتکند؟پسچراوقتیاینمیوهباشد،قیمتآنکاهشپیدانمی

هایپنهانیپشتصحنهقاچاقگویادست.رسدکهموضوعازجایدیگریآببخوردشده،بهنظرمیارهمگذاشتنپازلاتفاقاتمطرحباکن

شودکهشبکهباکمیدقتایننکتهآشکارمی.کندشدهتماماتفاقاتوشایعاتبازارراکنترلمیایقویوحسابوجودداردکهباشبکه

ایپیشببرندکهپایانداستانبهنفعآزادیبرایوارداتمیوهکنندشایعاترابهگونهوبازاردارند،سعیمی هایکهدررسانهمربوطهبانفوذ

زنند،بارهاوبارهالفظقاچاقچینیدرمزارعبانگمیبهعبارتیاکثرکسانیکهفریادکمبودمیوهرادرستدرزمانبرداشتومیوه.بینجامد

کنندتابامتشنججلوهدادنبازاروعادیشدنوارداتمیوه،اینتابوراشکستهوکاریکنندکهموضوعوارداتبرایهامنتشرمیدررسانهرا

توانندمجوزورودمیوهازکشورهایآنگاهدرفرصتیمناسببافضاییکهایجادشده،می.اهمیتشودمردمومسئوالنپیشپاافتادهوبی

.رجیرابهصورترسمیبگیرندخا

هایداخلشهرهاامریواقعیاستامامغشوشکردناینفضاوبزرگنماییبیشازهایخارجیدرمغازهاگرچهبایدقبولکردکهفروشمیوه

.رسدیهایموردنظر،چیزیاستکهبویسوءاستفادهازآنبهمشاممگونهقیمتمیوهحداینموضوعوحتیباالبردنحباب

هایازطرفدیگردستگاه.هابهخصوصصداوسیماهمانرفتاریراباقاچاقمیوهداشتهباشندکهباتهاجمفرهنگیدارندرودرسانهانتظارمی

یممنوعهرابههاایکهدراختیاردارند،نبایداجازهتوزیعوفروشمیوهنظارتیوکنترلی،بااستنادبهقوانینموجودوابزارهایبازدارنده

.هابدهندتایکباربرایهمیشهدرراستایحمایتازتولیدملی،اینمعضلحلشودمغازه

http://www.isna.ir/fa/news/51304739166


http://www.isna.ir/fa/news/94031608477
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 برنج

 آیانا 1304خرداد  19, یکشنبه

 ! ضابطه باشد، نه ما انجمن واردکنندگان برنج باید پاسخگوی واردات بی
چک سفیدی است که برای مدت نامحدود اعتبار دارد و انجمن واردکنندگان برنج در این زمینه  ثبت سفارش دسته

 .ضابطه وارد کرده است مقدار متنابهی برنج را بی

همکارانبخشبرنج:،بااعالماینخبرگفت(ایانا)خبرگزاریکشاورزیایراندبیرانجمنبرنجکشورامروزدرگفتگوباخبرنگار

.گاهانجمنبرنجدرزمینهوارداتفعالیتنداشتهاستنبایدانجمنیکهوجودنداردراایجادکنند،زیراهیچ

امشده،درحالیکهمشخصنیستهزارتنوارداتاینمحصولاستراتژیکانج415ازابتدایامسال:جمیلعلیزادهشایقافزود

.مجوزاینمقدارمحصولازکجاصادرشدهاست

هایمختلفمورداستفادهتوانددرزمانچکسفیدیاستکهمیدرحالحاضرثبتسفارشهمچوندسته:ویخاطرنشانکرد

.قرارگیردوهیچنظارتینیزبرآنوجودندارد

لگذشتهجلسهبازرسیدرسازمانبازرسیکلکشوروباحضورنمایندگانوزارتجهادسا:دبیرانجمنبرنجکشورادامهداد

اندرکارانبرگزارشدتابراساسآنمیزانوارداتمشخصشود،اماشاهدآنبودیمکهدرکشاورزی،بازرگانیوسایردست

ماهههزارتنبرنجدرهفت543اعالمکردکههزارتنبرنجثبتسفارششدودرمهرماهگمرک533ماهبرایوارداتفروردین

.واردشدهبود50نخستسال

.بنابهاعالمانجمنواردکنندگانبرنج،چونثبتسفارشانجامشدهبوددرپیآنوارداتشد:علیزادهشایقتصریحکرد

گیرندودرهرزمانکهبخواهند،بهنمیگیرند،سقفیبرایآندرنظرمتأسفانهکسانیکهمجوزبرایوارداتمی:وییادآورشد

.کنندهرمقدارمحصولواردمی

نیاز به حتی یک گرم واردات برنج نداریم

درسالجارینیازبهوارداتیکگرمبرنجنیزنداریم،اماشاهدآنهستیمکهازابتدایامسال:دبیرانجمنبرنجکشورتأکیدکرد

.استهزارتنبرنجواردکشورشده415

هادرخردادماهسالجارینیزشرایطآبوهواییسالجاریمناسببودهاستواگرشاهدبارندگی:علیزادهشایقاظهارداشت

.هزارهکتاری،تولیددومیلیونتنیبرنجرقمبخورد733شودکهازسطحبینیمیباشیم،پیش

41خیزراموردحمایتقرارداده،اماهمچناندرهایبرنجدراستانباوجودآنکهوزارتجهادکشاورزیکشت:ویهمچنینگفت

هزارهکتاریبرنجدرکشور733هزارهکتارازسطح173ایکهتنهاگونهاستاندیگرنیزبرنجدرسطحانبوهکشتشدهاست،به

.هاتعلقداردمربوطبهگیالنومازندراناستومابقیبهسایراستان

کهگفتهبودغالمعلی قربانی، عضو اتاق بازرگانی استان گیالن در گفتگو با ایانا علیزادهشایقدربارهاظهاراتدیروز

نورهایتبلیغاتیواردکنندگانمنفعلکندوانجمنبرنجدرمقابلماایبهنامانجمنبرنجمبادرتبهوارداتبرنجمیواردکننده

کنندهباخبرگزاریشمافردیراکهعضوانجمنواردکنندگانبرنجاستباانجمنمااشتباهمتأسفانهفردمصاحبه:است،افزود

./دهدگیردونسبتخطابهانجمنحمایتازتولیدبرنجمیمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22656-4.html





http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22797-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22797-1.html
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برنج

 فودپرس4051خردادماه49جمعه

 رونق گرفتن قاچاق برنج به کشور با ممنوع شدن ثبت سفارش 
باوجوداینکهوزیرجهادکشاورزیدرسالگذشتهبهدلیلاشباعبازار،برممنوعیتثبتسفارشوجلوگیریاز <موادغذایی

هزارتنی415وارداتبرنجتاکیدکردامااینممنوعیتکاراییالزمرانداشتهومنجربهقاچاقاینمحصولدرکناروارداترسمی

 .شدهاست

هادکشاورزیازسالگذشتهبرممنوعیتوارداتبرنجتاکیدداشتند،دردوماهابتدایسالجاریباوجوداینکهمسئوالنوزارتج

 .هایگذشتهواردشدهاستهزارتنبرنجخارجیبهصورتقانونیوازمرزهایکشور،اماازطریقثبتسفارشسال415

دکنندگانبرنجدراینزمینهعقیدهداردکهبعدازمحدودشود،زیرادبیرانجمنواروارداتبیضابطهبرنجبههمینجاختمنمی

شدنثبتسفارشبرنج،ورودغیرقانونیوقاچاقآنازسالگذشتهآغازشدهودراردیبهشتماهامسالگسترشیافتهاستبه

 .دامهداردهزارتنبرنجبهصورتقاچاقبهکشورآمدهواینوضعیتدرخردادنیزا03طوریکهتنهادراینماه

 هزارتنبرنجدیگردرتیرماهبهکشورواردمیشود 433

ایدرخصوصافزایشقاچاقبرنجدراختیارمعاوناولرئیسجمهورقرارگرفتهوشرایطموجودشرحنامه:مسیحکشاورزافزود

 .جودنداردجلوگیریبهعملآیددادهاستتابهنحویازوارداتغیرقانونیبرنجبهکشورکههیچگونهنظارتیبرآنو

درصورتیکهبرایثبتسفارشموردنظرالسیبازشده:ویبابیاناینکهدوگونهثبتسفارشبرنجدرکشوروجوددارد،گفت

هایبرنجماهفرصتوارداتدارددرغیراینصورتظرفمدتششماهبایدبهکشورآیدوبرخالفادعاها،ثبتسفارش49باشد

  .مانندچکسفیدامضانیست

معاونزراعتوزارت :دبیرانجمنواردکنندگانبرنجبابیاناینکهاظهارنظرهادرخصوصوارداتبرنجدقیقنیست،ادامهداد

جهادکشاورزیاخیرادرخبریکهدرسامانهاطالعرسانیاینوزارتخانهنیزمنتشرشده،ممنوعیتثبتسفارشبرنجرااسفندماه

 .انددرحالیاینممنوعیتازآبانماهسالگذشتهبرقراراستسالگذشتهاعالمکرده

هزارتنآنمربوطبهبخشخصوصیبودهومابقیآنتوسطدولت63هزارتنبرنجوارداتیسالجاریتنها415از:وییادآورشد

 .وبرایتامینذخیرهاحتیاطیخودواردشدهاست

هاتوسطهایوابستهبهبانکبعدازانتشارخبروارداتبرنجتوسطشرکت:هانیزگفتنجتوسطبانکویدربارهوارداتبر

 .اندهابرایخروجسرمایهخودازاینبازاربهتکاپوافتادهخبرگزاریتسنیم،اینشرکت

وتیتقاضایخودرابرایثبتسفارشبرنجهابااسامیمتفاهایوابستهبهبانکبهدلیلاینکهشرکت:کشاورزدرپایاناظهارداشت

 .کنندکنند،وزارتجهادکشاورزیبهراحتیقادربهتشخیصآنهانیستوتقاضایمضاعفیبهبازارتحمیلمیثبتمی

 ممنوعیتبیاثرثبتسفارشبرنج

 .هزارتنبرنجواردشد 543دهایموجوباتوجهبهثبتسفارش50درسال:دبیرانجمنتولیدکنندگانبرنجایراننیزگفت

51برایکسریسال(هزارتن543)براساستوافقاتانجامشدهقراربراینبودکهاینرقم:جمیلعلیزادهشایقاظهارداشت

 .مورداستفادهقرارگیردودیگرشاهدوارداتدراینسالنباشیم،امااینتوافقزیرپاگذاشتهشد

عالوهبراختالفنظربینوزارتصنعتوکشاورزیاینتناقضاتدربدنهوزارتجهادکشاورزینیزنمایانویبااشارهبهاینکه،

بهتازگیوزیربایکچرخشاعالمکردهکهبرایتامینکسریبرنجدرسالجارینیزبایدوارداتداشت،درحالی:شدهاستافزود

 .کهمعاونزراعتبرممنوعیتوارداتتاکیددارد
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باوجودممنوعیتوارداتبرنجدرسالجاری،این:شد،گفتیقباتاکیدبراینکهدرسالجدیدنبایدوارداتبرنجانجاممیشا

  .هایگذشتهبهکشورآمدوممنوعیتوارداتعمالبیاثرشدمحصولباتمدیدشدنثبتسفارشاتسال

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

 فودپرس4051خردادماه44دوشنبه

 <اعالم تاریخ مصرف برنج های وارداتی مواد غذایی;9
رویدرصدبر9پیشبینیماایناستکهافزایشهزینهسوختبیشاز:قاسمعلیحسنی،عضواتحادیهبنکدارانبیانداشت 

قیمتاجناستأثیرنداشتهباشد،زیراآنقدردروضعیتکنونیبازار،رکودوجودداردکهحتیاگرکسیبخواهدتحتتأثیر

ظرفروزهایگذشتهبا:ویتاکیدکرد.هایسوخت،قیمتکاالیشرابیشازاینگرانکندتوانشرانخواهدداشتافزایشهزینه

تومانبررویهرکیلوافزوده493تا433المافزایشداشتهکهشکریکیازاینکاالهااستکهافزایشهزینهسوختبرخیازاق

هایوارداتیانبارهاپرواجناسفراواناست،بنابراینرقابتبرایفروشزیادشده،تاچندماهدیگربرنج:ویادامهداد.شدهاست

ویدررابطهبابهبود.هایوارداتیههنوزانبارهایمانپراستازبرنجشودوایندرحالیاستکهمتاریخمصرفشانتماممی

هاخواهیمتجربهتلخسیوهفتسالگذشتهراتکرارنکندوبازاررابهدستبازاریماازدولتمی:وضعیتبازاربیانداشت

نائبرئیساتحادیهبنکدارانبااشارهبهیکی.تبسپارد،اگردولتبخواهدبرایبحثتنظیمبازارواردعملشودنتیجهنخواهدگرف

متأسفانهنهتنهادرصنفبنکدارانبلکهشهرداریوحتیبقیهاصنافبرایفرارازدادن:ازمشکالتصنفبنکدارانبیانداشت

هستنداندوهمینباعثشدهاستتاکارگرانایرانیبیکارحقوقکارگرانبهکارگرانغیرمجازخارجیرویآورده

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 تامین منابع مالی

 - 51/30/35فارس

 برای رونق معامالت آتی کنجاله سویا فراهم استشرایط 
بورس کاالی ایران تاکنون در زمینه طراحی و عرضه قراردادهای مدرن مالی و ابزارهای تخصصی تامین مالی موفق 

 .بوده است و هم اکنون شرایط راه اندازی معامالت آتی کنجاله سویا در این بورس فراهم شده است

بازارمعامالتمشتقهبورس:،افزودخبرگزاریفارسوگوبامدیرهانجمنصنایعطیورایراندرگفتغالمعلیفارغیرئیسهیات

.هایجهانی،حرکتکندوابزارهاینوینمالیخودراگسترشدهدکاالیایرانبایدهمگامبابورس

کاالیایراندرطراحینظامقیمتتضمینیوگواهیسپردهکاالییبرایافزایشهمانطورکهبورس:غالمعلیفارغیافزود

هاییراکسبکند،اینامیدواریوجودداردکهدربخشمعامالتآتیمحصوالتوریبخشکشاورزیتوانستموفقیتبهره

.کشاورزیبهویژهکنجالهسویاکهازتقاضایباالیینیزبرخورداراست،موفقشود

جلوگیریازنوساناتکاذبمیانعرضهوتقاضا،ارتقایمدیریت:هایمعامالتدربورسکاالاشارهکردوافزودرادامهبهمزیتاود

ریسکوحفاظتازنوسانمعامالتآتی،وجودیکنظامقیمتگذاریشفافوسیستماجراییدرستبرایانجامتعهددر

اندازیشدهرویدراینبورساستوهمانطورکهاینمعامالترویسکهوزیرهراهمعامالتازمهمترینمزیتهایدادوستد

.سایرمحصوالتنیزقابلاجراخواهدبود

بهگفتهرئیسهیاتمدیرهانجمنصنایعطیورایرانهرکاالییمیتواندباایجادشرایطالزموقرارگرفتندرمقرراتبورس،روی

.هکنجالهسویانیزازاینقاعدهمستثنینیستتابلویمعامالتآتیرودک

تنهامشکلیکهدرخصوصبازارهایآتیوجوددارد،آنطورکهبایداینابزارمالیبهمعاملهگرانمعرفینشدهاستو:ویافزود

افزایشیابدواینموضوعکمیرونقگرفتنمعامالتراسختترمیکند؛امادرصورتیکهعرضههایاینمحصولدربورس

.خریدارانبزرگنیزبهاینتاالرمعامالتیبیایند،میتوانبهکشفعادالنهقیمتورشدحجمدادوستداینمحصولامیدواربود

بورسکاالبهعنوانبازاریشفافبرایکشفقیمتمحصوالتدرزمینهتوسعهبازارفیزیکیاقداماتخوبی:فارغیدرپایانافزود

هکهمهمترینآنهاراهاندازینظامانبارداریوصدورقبضانبار،پذیرشوراهاندازیمعامالتکاالهایجدیددربخشانجامداد

.کشاورزیبودهاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333750





















http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940309000693
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تامینمنابعمالی

 آیانا4051خرداد43.یکشنبه

 ها  میلیارد ریال از اعتبار احیای دریاچه ارومیه به سازمان جنگل 722اختصاص 
یافته برای احیای دریاچه ارومیه در سال جاری به سازمان  هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص 29میلیارد ریال از 722

 .آبخیزداری خواهد رسیدها، مراتع و  جنگل

ها،مراتعوآبخیزداریوزارتجهادکشاورزیکهازسویزداییسازمانجنگلرئیسگروهمطالعاتورئیسکمیتهفنیدفتربیابان

فرهنگستانعلومبهعنوانیکیازچهارمهندسکشاورزینمونهکشوردرسالگذشتهمعرفیشد،امروزدرگفتگوباخبرنگار

گرفتهدرآذربایجانشرقیوغربیبرایاحیایدریاچهارومیه،ازبااشارهبهاقداماتمثبتصورت(ایانا)کشاورزیایرانخبرگزاری

کاری،هکتاربوته093کاری،هکتارنهال933هایبومی،هزارهکتاردرحاشیهدریاچه،بذرپاشیباگونهآبسهمدیریتروان

دلیلفرسایشبادیشدیدوهایغیرطبیعیبهرافمزارعباهمکاریمردم،اجرایاحداثبادشکنهکتاربادشکندراط43استقرار

هزارهکتارمدیریتچرا493شوریزیاد،شروعمطالعاتاجتماعیدرهشتروستا،ایجادبسیججوامعمحلیبرایآگاهیمردم،

.هاخبردادمکوبیداهادرحاشیهدریاچهوپالکبرایکنترلورودوخروجدام

ها،جوبهصاحبانآنهاها،معادلعلوفهدامهزارهکتارازمنابعوبانظارتدهیاریباقرقپنج:محمدطهماسبیبیرگانیافزودعلی

.هابهحاشیهدریاچههستیمتحویلدادهشدهودرتالشبرایکاهشوروددام

هایخشکراازدیگررآذربایجانشرقیباحصارکشیوحذفپایههایطبیعیموجوددهکتارجنگل013ویاصالحوپرورش

هزارهکتار233درآذربایجانغربینیزساماندهی:گرفتهدرروندبهبوداحیایدریاچهارومیهعنوانکردوادامهدادکارهایصورت

.الاجرااستازرااضیچرایدامدرحاشیهدریاچهومحدودهباالدستباهمکارینظاممهندسیدرح

کاریتوأمهکتارنهال233هایموجوددرآذربایجانغربی،ازهکتارازجنگل033طهماسبیبیرگانیبااشارهبهاصالحوپرورش

هایبومیوکاریباگونههکتاربوته093درآذربایجانغربینیز:بااحداثهاللآبگیردرایناستانخبردادوخاطرنشانکرد

.هکتارصورتگرفتهاست233هزاروار،پیتینگوبذرپاشیدرسهایجادشی

ازآنجاکهبسیاریازکارهای:روستاخبردادوتصریحکرد43ویازبسیجاجتماعیوهمراهکردنمردمدرمنطقهسلماسو

شده،کارهایمطالعاتیارهایانجامالیتایم،بهموازاتفعاینداشتهجانبهگرفتهبرمبنایتجربهبودهوتاکنونمطالعههمهصورت

.ایمنیزآغازکرده

ها،مراتعوآبخیزداریباگالیهازاعضایستاداحیایدریاچهارومیهکهبیشترزداییسازمانجنگلرئیسکمیتهفنیدفتربیابان

ها،مراتعوعملیاتیاحیاراسازمانجنگلشوند،تنهادستگاهفعالدربخشافراددانشگاهیهستندکهکمترواردکارعملیاتیمی

تاپایانتیرماهسالجاریبهاتمامخواهدرسیدوبهسرعتبرای4050تعهداتمادرسال:آبخیزداریعنوانکردویادآورشد

.شویمشدهبرایسالجاریآمادهمیهایمصوبشروعفعالیت

گ استسال فعالیت هماهن 92احیای دریاچه ارومیه نیازمند 

هایاجرایدرجهتاصالحاحیایمناطقمرتعیبرایبازگشتطهماسبیبیرگانیخواستارهمکاریوهماهنگیتمامیدستگاه

سالفعالیتمداومنیز43هایموجود،باکارییکیازدستگاهحتیدرصورتکم:رفتهشدوتأکیدکردپوششگیاهیازدست

.گیریحاصلنخواهدشدتوفیقچشم
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هایاخیرازتمامیتوانخودبرایکمکبهاحیایدریاچهارومیهیبابیاناینکهوزارتنیروووزارتجهادکشاورزیطیسالو

سالزمانبرای43هادرصددستگاه433هایمناسبوهمکاریدربهترینحالت،بابارندگی:اند،اظهارداشتاستفادهنکرده

.احیایدریاچهارومیهالزماست

هاداردودرهایتمامیدستگاهگرفتهدردریاچهارومیهبستگیبهفعالیتبقایکارهایصورت:طهماسبیبیرگانیهمچنینگفت

.هایجدینیزخواهیمبودوهیچتضمینیبرایاحیایدریاچهوجودنداردصورتعدممدیریتمناسب،شاهدآسیب

:نکردکهبایدتوسطوزارتنیروووزارتجهادکشاورزیمدیریتشودوافزودترینمعضلحالحاضررابحرانآبعنواویمهم

.هایآبیاریراتسریعبخشدوزارتجهادکشاورزیبایدمدیریتآبراجدیبگیردوروندبهینهکردنسیستم

میلیاردریالیسالگذشتهکهتنها033ها،مراتعوآبخیزداریبااشارهبهبودجهزداییسازمانجنگلرئیسکمیتهفنیدفتربیابان

شدهباستاداحیایدریاچهارومیههایانجامدرسالجاریبارایزنی:میلیاردریالانبهسازمانپرداختشد،خاطرنشانکرد493

.ها،مراتعوآبخیزداریبرایاحیایدریاچهارومیهاستمیلیاردریالاعتباربهسازمانجنگل733قراربراختصاص

شنبهدرحاشیهسومیننشستفرهنگیواجتماعیطرحاحیایدریاچهارومیهدربوکان،عیسیگفتنیاست،عصرروزپنج

هزارمیلیاردریالاعتباردرسالجاریبرایاحیایدریاچهارومیهکهاز24کالنتری،دبیرستاداحیایدریاچهارومیهازاختصاص

./حوادثغیرمترقبهتأمینشدهاست،خبرداد42و43هایمرزیومادهعآبهایبودجهامسال،منابمحلردیف

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22946-4.html









































http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22817-1.html
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 تامینمنابعمالی

جوانخبرنگاران-4051خرداد41:تاریخ

 اختصاص اعتبار برای احیای کارخانه قند دزفول
.میلیاردریالاعتباربرایاحیایکارخانهقنددزفولاختصاصیافت433

احیایکارخانهقنددزفول:؛نمایندهمردمشوشدرمجلسشورایاسالمیامروزگفتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

باتالشهیاتحمایتازصنایعورشکستهشاملوزیرنفت،وزیرکار،وزیراقتصادومدیریتجهادکشاورزیدردستورکارقرار

.حیایکارخانهقنددزفولاختصاصیافتگرفتهاستوایناعتباربهصورتبالعوضازمحلهدفمندییارانههابها

میلیاردریالدیگرنیزازطریقتسهیالتبانکیبرایاحیایکارخانهقنددزفول433تالشمیشود:سیدراضینوریافزود

.بانککشاورزیوصنعتومعدندرحالانجاماست2اختصاصیابدکهپیگیریازطریق

میلیارد093باتامینایناعتبار:میلیاردریالدانستوگفت433انهقنددزفولرایکهزاروویکلهزینهالزمبرایاحیایکارخ

.ریالبرایکشتچغندرقندومابقیبرایبازسازی،نوسازیونگهداریکارخانههزینهمیشود

بااحیای:زفولزمانالزماستافزودماهبرایاحیایکارخانهقندد5ایننمایندهمجلسبابیاناینکهطبقنظرکارشناسانحدود

.کارخانهقنددزفولضمنجذبنیرویکارجدیدازتجربهافرادبازنشستهوسابقکارخانهقنددزفولنیزاستفادهخواهدشد

.کارخانهقنددزفولدرکیلومترهفتجادهشوش،دزفولبزرگترینکارخانهقندچغندردرخاورمیانهاست

کشتچغندرقنددرشمالاستانخوزستانازسالزراعیگذشتهباکشتحدودسههزارهکتارآغازشدهطرحاحیایمجدد

.است

بهعلتتعطیلیکارخانجاتچغندرقندیخوزستانمحصولچغندرقندایناستانبرایتبدیلبهشکربهکارخانههایاصفهانو

.کرمانشاهارسالمیشود

http://www.yjc.ir/fa/news/9224291





























http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5221254
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تامینمنابعمالی

 ایسنا - 4051خرداد47شنبه

 ها هزار میلیارد ریال برای تسطیح اراضی و مهار آب 92تخصیص 
هایآبدرحوزهوزارتنیرووشبکههزارمیلیاردریالدردوبخششاملتامین43:معاونامورآبوخاکوزیرجهادکشاورزیگفت

.شودزهکشیدرحوزهجهادکشاورزیدرکشورتخصیصدادهشدهوهزینهمی

هزارهکتاراز03درمجموعبرای:مراداکبریدربازدیدازپروژهشبکهزهکشیمیمهدهلراناظهارکردبهگزارشخبرنگارایسنادرایالم،علی

کارمیلیاردریالازایناعتبارظرفمدتچهارتاپنجسالبه9333هایمحلیبالغبررسامانهوآبخوررودخانهاراضیاستانایالمدرآبخو

.شودگرفتهمی

هزارهکتارازایناراضیدرحوزهآبخورسد93:هزارهکتارازاراضیایالمخبردادواضافهکرد433ویازاجرایشبکهآبیاریوزهکشیدر

هایحوزهمیانیاستکهتوسطعواملوهزارهکتارنیزدررودخانه23هایمحلیوسامانهانتقالوهزارهکتاردرآبخوررودخانه03کرخه،

.شودمنابعاستانیتامینآبمی

هزارهکتارازاراضیآبخور93هایفرعیبیشازبرایتوسعهشبکه:هادرطولپنجسالآیندهتصریحکرداکبریبااشارهبهاجرایاینبرنامه

.هزارمیلیاردریالتامیناعتبارشدهاست43هایمحلیوسامانهانتقالازمحلسدکرخه،رودخانه

هایمحلیاستانایالمخبردادوهایزهکشیدردشتعباس،میمهورودخانهمعاونوزیرجهادکشاورزیازشروععملیاتاجراییپروژه

.برداریبرسدهکتارظرفیکتادوسالبهبهره2333میلیاردریالاعتباردرسطح423شبکهزهکشیمیمهباشودتالشمی:گفت

میلیاردریالبرای433ازاینمبلغتاکنون:هایمحلیایالماشارهوبیانکردآبمیلیاردریالیجهتاجرایپروژه123ویبهتصویببودجه

.شودهانیزبراساسپیشرفتتأمیناعتبارمیراختصاصیافتهاستومابقیپروژههایزهکشیمیمهوکنگیشبکه

هکتارازاراضیمنطقه9933اینپروژهدرسطح:اکبریازشروععملیاتاجراییشبکهزهکشیدویرجدرآیندهنزدیکخبردادوتصریحکرد

.شودتحتپوششسددویرجعملیاتیمی

اینمقداردرسطحملیبهمناقصهگذاشتهودرآیندهنزدیکعملیات:هکتارازایناراضیخاطرنشانکرد1333ویبااشارهبهمطالعه

.شوداجراییآنشروعمی

بامجموعاقداماتیکهدولت:میلیاردریالبرایاجرایاینپروژهتأمیناعتبارشدهاست،گفت223معاونوزیرجهادکشاورزیبابیاناینکه

.یروامیددرحوزهآبوخاکدهلراندردستورکارقراردادهشاهدتحولورونقبیشازپیشبخشکشاورزیدرمنطقهخواهیمبودتدب

http://www.isna.ir/fa/news/51304739193























http://www.isna.ir/fa/news/94031608480
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ

 تخممرغ

 - 51/30/35فارس

 افزایش قیمت سوخت تأثیری بر قیمت تخم مرغ ندارد/آنفلونزا دلیل گرانی تخم مرغ
مرغ در روزهای اخیر به دلیل  گذار استان تهران با بیان اینکه افزایش قیمت تخم رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

افزایش قیمت سوخت بر قیمت تمام شده تخم : شیوع آنفلوانزای پرندگان بوده، گفتممنوعیت صادرات ترکیه پس از 

 .مرغ تأثیری ندارد

ودرخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیگذاراستانتهراندرگفتپورشیریرئیسهیئتمدیرهاتحادیهمرغتخمناصرنبی

افزایشقیمتسوخت:مرغناشیازافزایشقیمتسوختاست،گفتپاسخبهاینسؤالکهآیابخشیازافزایشاخیرقیمتتخم

مرغنداردوافزایشقیمتتخممرغناشیازعدماجازهکشورترکیهبرایصادراتتخممرغتأثیرچندانیبرقیمتتمامشدهتخم

.رندگاندراینکشوراستدرنتیجهشیوعآنفلوانزایپ

باشیوعآنفلوانزایپرندگاندرترکیهبرخیازکشورهایواردکنندهتخممرغازاینکشورمثلعراقنیازوارداتیخودرا:ویافزود

.کنندوهمینموضوعقیمتراافزایشدادهاستازایرانتأمینمی

گذارهایپرورشمرغتخممصرفسوختدرتابستاندرسالن:تصریحکردگذاراستانتهرانرئیسهیئتمدیرهاتحادیهمرغتخم

ریزیبرایزیادنیستوتأثیرچندانیبرافزایشقیمتتمامشدهتخممرغنداردوممکناست،فقطدرچندروزاولجوجه

.سیستمگرمایشیازسوختاستفادهشود

ام،ولیازدافزایشقیمتسوختبرقیمتتمامشدهتخممرغانجامندادههنوزمحاسبهدقیقیدرمور:پورشیریاظهارداشتنبی

آنجاکهدرپرورشمرغتخممرغمصرفسوختپاییناستودرکلدورهپرورشدرروزهایمحدودیازسوختبرایگرمایش

.شود،اینافزایشقیمتتأثیرچندانیبرقیمتتمامشدهندارداستفادهمی

1233تا0933قیمتعرضههرکیلوتخممرغدربمرغداریبین:گذاراستانتهرانگفتاتحادیهمرغتخمرئیسهیئتمدیره

.توماناست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333745























http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940309000619
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 (سایر )تولیدات باغی 

خبرنگارانجوان-4051خرداد35:تاریخ

 اصله نهال امسال در اصفهان 322هزار و  422تولید 
.میلیونتومانرااعالمکرد224مسئولادارهاموربیابانیادارهکلمنابعطبیعیاستاناصفهانهزینهتولیداینمیزاننهالرا

ایننهال:،نریمانیمسئولادارهاموربیابانیادارهکلمنابعطبیعیاستاناصفهانگفتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.هابهمنظورجلوگیریازبیابانزاییوکنترلگردوغباردرکانونهایبحرانیفرسایشبادیتولیدشدهاست

اصلهنهالشاملگونههایتاغ033هزارو133این:میلیونتوماناعالمکردوافزود224مانیهزینهتولیداینمیزاننهالرانری

.،قرهداغ،رنسواشنیاناست

نویهدفازتنوعکشتایننهالهارارعایتکشتتلفیقیبمنظورجلوگیریازنابودیجنگلهایدستکاشتبراثرآفاتعنوا

کمآبی،مقاومدربرابرشوری،قابلیتسازگاریباخاکهایقلیایی،داشتنخواصداروییوصنعتیوسازگاریبااقلیم:کردوگفت

.اصفهانازمهمترینویژگیهایایننهالهااست

،خوروبیابانک،نائینوبرخوارهزارهکتاراراضیبیابانیدرشهرستانهایآرانوبیدگل،اصفهان1ایننهالهادر:نریمانیافزود

.کاشتهمیشود

http://www.yjc.ir/fa/news/9249526







































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5215927
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 51/30/43فارس

مصوبه ستاد تنظیم بازار دامداران منتظر اجرایی شدن / هزار میلیارد تومانی صنعت دامداری 2زیان 

 هستند
خام از دامداران  های صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه متوسط قیمت خرید شیر رئیس هیأت مدیره کانون انجمن

هزار میلیارد تومان به صنعت  2با اجرایی نشدن مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود : تومان است، گفت 9242حدود 

 .دامداری لطمه وارد شده است

خبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیهایصنفیگاودارانایراندرگفتسیداحمدمقدسیرئیسهیئتمدیرهکانونانجمن

رئیسدفترریاستجمهوریگزارشیازاعتراضهفتهگذشتهومشکالتدامدارانرادراختیاراسحاقجهانگیریمعاوناول:گفت

ایبرایرسیدگیبهمشکالتدامدارانوبرگزاریجلسهتعیینشدهکهتاامروززمانیبرایجمهورگذاشتهوبهدنبالآننماینده

.برگزاریاینجلسهاعالمنشدهاست

ایتهیهوشده،نامهاندکهپیروموضوعذکرایازمشکالتشانبهمقاماتارشدنظامارسالکردههمچنیندامداراننامه:ویافزود

.برایرسیدگیبهمشکالتدامدارانبهوزیرجهادکشاورزیارسالشدهاست

تومانابالغشداماصنایعلبنی4113تیرماهسالگذشتهمصوبهتنظیمبازارمبنیبرخریدشیرخامبهقیمت:مقدسیتصریحکرد

.اندتاکنونازاجرایآنسرباززده

:هزارمیلیاردتومانبهصنعتدامداریلطمهواردشده،افزود2اجرایینشدنمصوبهستادتنظیمبازارحدودویبابیاناینکهبا

تومانضرر033خاممتحملتوماناستودامداراندرتولیدهرکیلوشیر4313کنندگانخامازتولیدمیانگینخریدشیر

.شوندمی

رویهگوشتمطالبهدیگردامدارانجلوگیریازوارداتبی:گاودارانایرانبیانداشتهایصنفیرئیسهیئتمدیرهکانونانجمن

هزارتنگوشتقرمزدرداخلتولید660هزارتناستدرحالیکه693استزیرانیازداخلیبهگوشتقرمزدرسالحدود

.شودمی

دهدکهایناتفاقدرحالیرخمی:شود،گفتدکشورمیهزارتنگوشتوار79مقدسیبابیاناینکهبطورمتوسطساالنهحدود

.هزارتناست6نیازوارداتیبهگوشتقرمزحدود

رویهومافیاییگوشتبهتولیدداخلیلطمهکنندگانماندهاستوارداتبیدرحالیکهگوشتمازادبررویدستتولید:ویافزود

.زندمی

یادیازدامدارانبرایدومینباربهعدماجرایمصوبهدولتمبنیبرخریدشیرخامبههفتهگذشتهجمعز:براساساینگزارش

.رویهگوشتمقابلنهادریاستجمهوریاعتراضکردندتومانمصوبووارداتبی4113قیمت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513043333276









http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940310000267
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 تولیداتداموطیور

 - 51/30/35فارس

برابر  2.5متکی به مرتع   دام/ هزار تومان هزینه دارد 952تولید هر کیلو گوشت دام متکی به مرتع 

 ظرفیت منابع طبیعی است
رضوی با بیان اینکه تعداد دامی که از مراتع تعلیف   کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رئیس اداره مراتع اداره

 952متکی به مرتع برای دولت    کیلو گوشت تولیدی دام  هزینه هر: برابر ظرفیت مراتع کشور است، گفت 2.5شوند  می

 .هزار تومان است

بهخراسانرضوی،احمددالوریرئیسادارهمراتعادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراعزامی

مردمودولتبایدبهاینباوربرسندکهمنابعطبیعیبسترکشاورزیاستواگرمنابع:ایناستاندرجمعخبرنگاران،گفت

.تشود،کشاورزیوضعیتمناسبیپیداخواهدکردطبیعیبهدرستیحمای

اگرمرتعفاقدپوششگیاهیباشدویاپوششگیاهیمناسبینداشتهباشد،آبحاصلازبارندگیبهسرعتازدسترس:ویافزود

هتدریجدرشود،ولیاگرپوششگیاهیمناسبباشد،آببهداخلزمیننفوذکردهوباراضیکشاورزیدرپاییندستخارجمی

.رسدپاییندستبهمصرفکشاورزانمی

درصد69درصدتولیدعلوفهو29درصدکارکردمراتع433از:رئیسادارهمراتعادارهکلآبخیزداریخراسانرضویتصریحکرد

آحاداجتماعسودکارکردهایدیگریمانندتولیداکسیژن،حفظآبوخاکوتولیدگیاهانداروییداردکهازمنافعآنتمام

.برندمی

پوششگیاهیمراتعدربارشابرهامؤثراست،زیرادرمناطقیکهپوششگیاهیوجودندارد،دمایالزمبرای:دالوریتصریحکرد

.شودشودوابرهاازدسترسخارجمیبارشایجادنمی

درفرسایشآبینقش:وتثبیتخاکدارد،گفتویبابیاناینکهپوششگیاهینقشبزرگیدرجلوگیریازپدیدهریزگردها

.هامؤثراستپوششگیاهیمهماست،زیرااینپوششدرکنترلقدرتآبوکاهشفرسایشآبیوسیالب

5هزارخانوارایرانییعنیحدود933یکمیلیونو:رئیسادارهمراتعادارهکلآبخیزداریاستانخراسانرضویاظهارداشت

.برابرتوانسرزمیناست9داروعشایرهستندواینظرفیترتعمیلیوننفرم

برابرظرفیت2.9هاتعداددام:هایمنابعطبیعیاینجمعیتبایدکاهشیابد،گفتدالوریبابیاناینکهبرایحفظعرصه

.هایمنابعطبیعیاستعرصه

ولیمرتعدارانیکهازمنابعطبیعیایناستانامرارمعاشهزارنفرند،9جمعیتعشایراستانخراسانرضویحدود:ویافزود

.هزارخانواراست63کنند،حدودمی

هزارنفراستو42مراتعخراسانرضویپاسخگوی:رئیسادارهمراتعادارهکلآبخیزداریاستانخراسانرضویتصریحکرد

.زندطبیعیلطمهمیمابقیرویعرصهاضافههستندوکاروشغلشانبهشدتبهمنابع

شود با توجه به تخریب و آسیبی که به  هر کیلو گوشتی که از چرای دام در منابع طبیعی تولید می:دالوریاظهارداشت

. هزار تومان برای دولت هزینه دارد و این تولید به هیچ عنوان منطقی نیست 952کند حدود  مراتع وارد می

هایدیگرمراتعازجملهپرورشماهی،احداثباغبرایکاهشفشاربرمراتعبهرهبگیریمتانسیلکنیمتاازپماتالشمی:ویافزود

.کنیمدارانبرایایجادشغلپروانهچرایآنهاراباطلمیوباواگذاریبخشیازمراتعبهمرتع

http://www.farsnews.com/
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ازملیبه91عادلدامومرتعدرسالرئیسادارهمراتعادارهکلآبخیزداریاستانخراسانرضویباانتقادازتبدیلطرحت

ریزیحاضربهبرگرداندناینطرحاحیایاینطرحبرایسازمانضروریاست،درحالیکهسازمانمدیریتوبرنامه:استانی،گفت

.بهطرحملینیست

نوهمچنینبودجهجاریراویکلبودجهاستانخراسانرضویرابرایحفاظتواحیامراتع،جنگل،آبخیزداریوبیاباناستا

درصداز03اینرقمبرایدستگاهماکهیکدستگاهحاکمیتیاست،سنخیتنداردو:میلیاردتومانعنوانکردوافزود03

.هایسازمانخالیاستپست

یدوفرآوریگیاهانهزارهکتارازاراضیاستانخراسانرضویدرراستایکاهشفشاربهمراتعبرایتول93:دالوریتصریحکرد

.داروییواگذارشدهاست

هکتارازاراضیخراسانرضوی7.9تاکنوندرسطح71ازسال:رئیسادارهمراتعادارهکلآبخیزداریخراسانرضویبیانداشت

کنند،پروانهمیهاییکهبهطرحتبدیلشدهوکاریمتناسبباپتانسیلمرتعراآغازهزارپروانهچراصادرشده،ولیبخش09

.شودهاباطلمیچرایدامآن

هکتارازاراضیاستانخراسانرضویکهتاکنونبهطرحتبدیلشده،باطلشده2.2هایچرایدامدرسطحکلپروانه:ویافزود

.است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333390









































http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940309000053
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 هزار تن مرغ کیفی در کشور  942سازی  ذخیره
 .آوری شده است هزار تن مرغ کیفی توسط شرکت پشتیبانی امور دام از مرغداران کشور جمع 942تاکنون 

:بااعالماینخبرگفت(ایانا)پشتیبانیاموردامامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمعاونبازرگانیشرکت

مرغدارانیکهتمایلدارندمحصولتولیدشدهخودرابهشرکتپشتیبانیاموردامتحویلدهند،بایدشرایطکیفیاینشرکترا

.بپذیرند

شود،یککیلوشدهتوسطشرکتپشتیبانیاموردامتحویلگرفتهمیهایخریدارییمرغحداکثروزنیکهبرا:عباسوالوزیافزود

.گرماست933و

شدهبایدازلحاظکیفیموردتأییدشرکتباشند،زیرابراساسهایخریداریعالوهبرمؤلفهوزن،مرغ:ویخاطرنشانکرد

.بایدکیفیتباالترازمرغگرمداشتهباشدشود،ها،مرغمنجمدیکهتحویلمردممیریزیبرنامه

معاونبازرگانیشرکتپشتیبانیاموردامبااعالماینکهخریدمرغتوسطشرکتپشتیبانیاموردامهمچنانادامهدارد،تصریح

رندکهمحصولهایدیگر،مرغدارانتمایلداتازمانیکهقیمتمناسباست،اصراریبرایتحویلمرغنیست،امادرزمان:کرد

.خودرابهشرکتتحویلدهند

هیچمحدودیتیدرهیچاستانیبرایتحویلمرغوجودندارد،بنابراینمرغداراننبایدبهبهانهقیمتپایینمرغ،:والوزیادامهداد

.ازتولیدسرباززنند

کنندوهیچمحدودیتیبرایندریافتمیهایکیفیراهمچنانازمرغداراهایاستانیاینشرکت،مرغشعبه:وییادآورشد

./ذخیرهوانبارسازیوجودندارد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22917-4.html































http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22846-1.html
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 تولیداتداموطیور

خبرنگارانجوان-4051خرداد49:تاریخ

 هزار تن مرغ در اصفهان 92سازی بیش از  ذخیره
.هزارتنرسید43ذخایرمرغمنجمدازتولیداتداخلیاستاناصفهانبهبیشاز

اینمیزان:اصفهانگفت؛معاونبهبودتولیداتدامیسازمانجهادکشاورزیاستانگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.مرغازسالگذشتهتاکنوندرسردخانههایشرکتپشتیبانیامورداماستانذخیرهسازیشدهاست



ذخایرمرغاستان:هزارتنبودهاستافزود0افیونیبااشارهبهاینکهذخیرهسازیمرغدراستانازابتدایامسالتاکنونحدود

مچونماهرمضانعالوهبرتامیننیازاستانبهمنظورتنظیمبازاروتعادلقیمتهابهدیگراستانهایبرایروزهایپرتقاضایساله

.کشورارسالمیشود

.واحدمرغداریگوشتیدارایپروانهدراستانتامینشدهاست4933اینمیزانمرغذخیرهسازیشدهازحدود:ویافزود

http://www.yjc.ir/fa/news/9224297











































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5221256
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 تولیداتداموطیور

خبرنگارانجوان-4051خرداد42:تاریخ

 صادرات دام سنگین از مرز دوغارون به افغانستان
راسدامسنگینهرماهازمرزدوغارونخراسانرضویبهمقصدهراتدرکشور233:رییسادارهدامپزشکیتایبادگفت

.شودافغانستانصادرمی

بیشتردامهایسنگینازشهرستانهاینیشابور،:؛رییسادارهدامپزشکیتایبادگفتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.رانوطرقبهشاندیزبرایصادراتبهافغانستانخریداریمیشودچنا

.میلیاردریالاعالمکرد41اوارزشریالیاینتعداددامرابیشاز

روزدرمحل24بهمنظورپیشگیریازبیماریهایمشترکبینانسانودامتماممحمولههایصادراتیدامسنگین:ویگفت

.ودسپسواکسنسیاهزخم،تببرفکیوتبمالتبهآنهاتزریقمیشودخریداریشدهقرنطینهمیش

هماکنون:ویبابیاناینکهصادراتدامسنگیننقشخوبیدراقتصادخانوادههایپرورشدهندهایننوعدامداشتهاستگفت

.سههزارراسدامسنگینوسهمیلیونراسدامسبکدراستانخراسانرضویوجوددارد

صادراتدامسنگینبعدازوقفهایچندماههازآذرماهسالگذشتهازسرگرفتهشدوباتوجهبهمذاکراتیکهباطرف:وگفتا

راسگاودرهفتهبهاینکشورصادرمیشودکهبااستقبال93افغانستانیداشتیمپسازانجامتمامآزمایشاتومواردبهداشتی

.استخوبطرفمقابلمواجهشده

.کیلومتریجنوبشرقیمشهدواقعاست229هزارنفریتایباددر443مرکزشهرستان

http://www.yjc.ir/fa/news/9249699































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5218785
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 (سایر )تولیدات زراعی 

خبرنگارانجوان-4051خرداد49:تاریخ

 از مزارع بادرو نطنزآغاز برداشت طالبی 
.هکتارمزارعبادرودشهرستاننطنزآغازشد733برداشتطالبیاز

هزارتن42شودبینیمیپیش:،رئیسادارهجهادکشاورزیشهرستاننطنزگفتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.کشتبادرود،برداشتوبهبازارعرضهشودطالبیازمزارعزیر

متوسطبرداشتاینمحصولحدود:ای،شاهآبادیوگرمکعنوانکردوافزودعبدالرضامهدیبادی،طالبیتولیدیبادرودراساوه

.تندرهرهکتاراست23

انواعطالبیوبقیهشاملکشتخیار،هکتار733هکتارسطحزیرکشتمحصوالتجالیزیدربادرود233ازهزارو:ویافزود

.خربزهوهندوانهاست

محصولطالبیبادرودبصورتتونلی:رئیسادارهجهادکشاورزینطنززمانکشتطالبیدراینمنطقهرابهمناعالمکردوگفت

.باپوششپالستیککشتمیشود

بیشازدوهزارنفربهصورتمستقیموغیرمستقیممشغولدرزمانکاشتوبرداشتمحصولطالبی:عبدالرضامهدیبادیافزود

.بهکارهستند

.هکتارآنباغیاست9933هکتارآنزراعیو933هزارهکتاراستکهدرهفتهزارو40هایکشاورزیشهرستاننطنززمین

http://www.yjc.ir/fa/news/9224656



































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5221797
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 تولیداتزراعی

فودپرس4051خردادماه41پنجشنبه

 9;  دالیل توجه ویژه دولت به کشت کلزا 
درصدروغنداردوروغنآنازتمامیروغنهابهاستثنایکنجدوکتانبهتر13کلزاباالی:معاونوزیرجهادکشاورزیگفت

درصدافزایشتولیدخواهد22خاکاستوهرمحصولیکهپسازآنکشتشودتاهمچنینحاصلخیزکنندهوپایدارکننده.است

کاشتکلزا:شرقی،عباسکشاورزدربازدیدازمزارعکلزایشهرستاناسکواظهارکردبهگزارشخبرنگارایسنادرآذربایجان.داشت

کلزایکمحصولکامالً.تاساسیدرکشاورزیاستبهلحاظتامینوتولیدروغنوهمچنینبخاطرنیازکمبهآبیاریازمحصوال

ویبااشارهبهاینکهدرحال.تواندجایگاهخوبیدربینکشاورزانبهدستآورداقتصادیاستکهدرصورتمعرفیصحیح،می

والتیهمچوندراینالگو،کشتمحص:حاضربهدلیلخشکسالیهایاخیرمجبورشدهایمالگویکشتراعملیاتیکنیم،افزود

کشاورز،موضوعآبراازمسائلموردتوجهوزارتجهادکشاورزیعنوانکردو.کلزاازنظرپایداریدارایاهمیتبسیاریاست

باتوجهبهبحرانجدیکهدرزمینهمنابعآبیکشوربهوجودآمده،تمهیداتمتعددیبرایمدیریتاینوضعیتاندیشدهو:گفت

هایمهمآموزشکشاورزانیکیازسیاست:معاونوزیرجهادکشاورزیافزود.ریفشدهکهدرحالاجراهستندهایینیزتعپروژه

ویبابیاناینکهآذربایجانشرقییکیاز.شودمزارعقابلقبولیداشتهباشیماینوزارتخانهاست،چراکهاینامرباعثمی

هایمدنظراینوزارتخانهدرهاوسیاستاستانطیاینمدتبرنامهاین:هایپیشتازدرعرصهکشاورزیاست،گفتاستان

هایمختلفرابهخوبیانجامدادهاستحوزه

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
































 

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

 ایسنا - 4051خرداد9جمعه

 طلبان از انبارهای خالی حبوبات سودجویی فرصت
 صنعت،معدن،تجارت-اقتصادی : سرویس

درپیتغییرقیمتبرخیحبوباتازجملهعدس،رییسبنکدارانموادغذاییعلتاینموضوعراسودجوییواضافهخواهیفرصتطلبان

ایندارندشایددلیلدیگرافزایشقیمتاینآخرفصلاستوکشاورزاندرانبارهایخودذخیرهالبتهباتوجهبهاینکه:عنوانکردوگفت

.موضوعباشد

دانندچوناگرایدلیلافزایشقیمتعدسراکاهشعدسکاناداییدربازارمیعده:وگوباخبرنگارایسنا،اظهارکردمحمدآقاطاهردرگفت

دتولیدداخلیدراینزمینهپاسخگونیستولیموضوعمهمایناستکهکاهشکشتعدسدرکاناداوعدسکاناداییبهکشورواردنشو

.کمبودآنرادربازارنداریم

ایدلیلاینافزایشقیمتراافزایشتعرفهوارداتعنوانمیعده:ویبابیاناینکهدرزمینهتولیدعدسهنوزبهخودکفایینرسیدیم،گفت

.تواندلیلدیگریبرایاینافزایشقیمتعنوانکردموضوعنیزصحتندارد؛بنابراینبهجزسودجویینمیکنندکهاین

توماناست،7133تومانوباحجمبسیارباالحدود7933آقاطاهربابیاناینکهدرحالحاضرقیمتخریدعدسازبنکدارانتقریباکیلویی

 .صلاستوکشاورزاندرانبارهایخودذخیرهایندارندشایددلیلدیگرافزایشقیمتهمینموضوعباشدباتوجهبهاینکهآخرف:اظهارکرد

درحبوباتدیگرمثللوبیاقرمزیالپهافزایشقیمتناچیزیداشتیموازحدود:رییسبنکدارانموادغذاییدرعینحالبیانکرد

.دسوبقیهحبوباتبهمرحلهبرداشتمیرسندتیرماهفصلبرداشتحبوباتآغازشدهونخود،ع

دارانکنندباسودسهدرصدیبهمغازهزمانیکهبنکداران،کاالییراازکارخانهخریداریمی:ویدربخشیازسخنانخودگفت

.کننددرصدیآنکاالرادربازارمصرفعرضهمی49تا43داراننیزباسودفروشندومغازهعرضهمی

توانندبهداران،مردمنیزمیایکهدرماهمبارکرمضانبرگزارخواهدشد،عالوهبرمغازهالعادهدرفروشفوق:اهریادآورشدآقاط

فروشیدراقالمپرمصرفماهرمضانتوسطبنکدارانموادغذاییاجراییصورتمستقیمازبنکدارانخریدکنندودرواقعخرده

 .خواهدشد

http://www.isna.ir/fa/news/51303931919

























http://www.isna.ir/fa/news/94030804548
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 خرما 

 - 51/30/49فارس

 شود درصد خرمای تولید ایران صادر می 92کمتر از 
از این مقدار : شود، گفت دبیر انجمن خرمای کشور با بیان اینکه ساالنه حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید می

 .رود هزار تن صادر و بقیه خوراک دام شده یا از بین می 922هزار تن مصرف داخلی، حدود  522

ساالنهحدودیکمیلیونتن:گفتخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیعلیاصغرموسویدبیرانجمنخرمایکشوردرگفت

.رسدهزارتنبهمصرفداخلمی933خرمادرکشورتولیدوحدود

بهدلیلعدمبازاریابیجهانیبرای:شود،اظهارداشتکشورتولیدمیهزارتنخرمایمازاددر933ویبابیاناینکهحدود

.رودهزارتنصادروبقیهیاخوراکدامشدهیاازبینمی433تا93صادراتخرما،ازاینمقدارفقطحدود

الفصلبرداشتخرما،امس:رسد،گفتموسویبااشارهبهاینکهحدودنیمیازخرمایکشوردرماهمبارکرمضانبهمصرفمی

.ایازخرمایبرداشتیدرسالزراعیجاریرویدستباغدارانخواهدماندبعدازماهرمضاناستوبههمینعلتبخشعمده

شودوعلیرغمزحماتفراوان،هامیهاوداللسودحاصلازتولیدخرمانصیبواسطه:دبیرانجمنخرمایکشورافزود

.شوددارانخرماسودکمیعایدشانمیکنندگانوباغتولید

ایدرتعیینقیمتخرمادارندوخرمایموردنیازدرماهمبارکرمضانهانقشتعیینکنندههاوواسطهدالل:ویبیانداشت

.شودتوسطاینافرادخریداریوبهتهرانمنتقلمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513042334032
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 خرما

خبرنگارانجوان-4051خرداد40:تاریخ

 کمبود خرما نداریم/ ضرر به سبک خرید تضمینی از سازمان تعاون روستایی
.تضمینیخرماتوسطسازمانتعاونروستاییدرگذشتهنداریممتاسفانهتجربهخوبیازخرید:دبیرکلانجمنخرمایایرانگفت

،درخصوصوضعیتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانخبرنگارکشاورزیعلیاصغرموسویدبیرکلانجمنخرماایراندرگفتگوبا

.گیردخریدتضمینیخرمایکزمانمشخصداردواینخریددرفصلبرداشتصورتمی:خریدتضمینیخرمااظهارداشت

شودبنا،برایناستکهبهبازارتزریقشودومتاسفانهمامشکلاصلیخریدتضمینینیست،وقتیخرماخریدهمی:ویادامهداد

.تعاونروستایینداریمتجربهخوبیازخریدتضمینیازسازمان

تومانازمردمخریدتضمینیکردوحدود033تعاونیروستایی،خرماراکیلویی93درگذشتهودردهه:موسویتصریحکرد

13تومانبرایشهزینهشدهبود،دردبیباقیمت933تومانهزینهجانبیکردندومتاسفانهخرماییکهحدود233تا493

.رفتوباعثنابودیبازارجهانیخرمایماشدوصادرکنندگانماآسیبجدیدیدندتومانبهفروش

سازمانتعاونروستاییطبققانونموظفاستبایکنرخمشخصخریدتضمینیکندوباباالتریننرخیکهبتواند:ویبیانکرد

.تیجهدراینمیانمتضررنخواهدشدمحصولرابفروشندوپولبهدستامدهرابهخزانهدولتواریزکند،درن

گشاستکهبتوانیآنراازدورخارجکردویابهقیمتجهانیخریدتضمینیبهشرطیراه:دبیرکلانجمنخرمایایرانادامهداد

داخلیرانیزبهفروشرساند،نهاینکهبههرقیمتیکهشدبهفروشبرسدوبازارجهانیرابههمریختهومعدودصادرکنندگان

.بامشکلمواجهکند

7درگذشتهستادیبودکهدرآنسهوزیر،نمایندهبانکمرکزی،تعدادیازنمایندگانمجلسواستانداران:ویاظهارداشت

.کردندهایخرمایکشوررابرنامهریزیمیهاوبرنامهاستانخرماخیزوبخشخصوصیمشارکتداشتندوسیاست

ولیاززمانیکهوزارتکشاورزیمتولیتماممحصوالتخوراکیشد،اینستادتعطیلوبحث:اینخصوصادامهدادموسویدر

.خرمابهحاشیهرفت

سردخانههاپر:دبیرکلانجمنخرمایایراندرخصوصذخیرهخرمادرانبارهاباتوجهبهنزدیکیماهمبارکرمضاناظهارداشت

.زنیازمصرف،خرماداریموحتییکماهونیمدیگرنیزفصلبرداشتخرماخواهیمداشتازخرمااستومابیشا

.متاسفانهمصرفخرمادرکشوربهاندازهتولیدنیستوبخشیازآنچهکهدرانبارهاستمصرفنخواهدشد:ویادامهداد

تدربحثخرماداشتهباشیمتنهاداللبازیاستواگرافزایشقیم:موسویدرخصوصافزایشقیمتخرمادربازاراظهارداشت

دراینمیانعدهمعدودیداللوجودداردکهدرخیابانخیامهستندکهخرمارااولفصلخریدهواجازهپخشخرماازکرمانو

توافزایشقیمتسایراستانهارانمیدهندوباایجادتنشباعثافزایشقیمتکاذبمیشوندوگرنهمیزانخرماکافیس

.معنیندارد

.هزارتوماناست0هزارتومانوخرمایدرجهدوکیلویی9تا1قیمتخرمایدرجهیککیلویی:ویتصریحکرد

هزارتن9یکیازمهمترینمشکالتخرمادرکشورایناستکهتولیدیکمیلیونتنبودهومیزانمصرف:موسویادامهداد

.عرفیخرمابهمردمدرکشوراستاستوعلتآنعدمم

کیلوونیمبه6سرانهمصرفخرمادرکشورعربستان:دبیرکلانجمنخرمایایراندرخصوصسرانهمصرفخرمادرکشورگفت

.گرماستکهاینموضوعاصالبهنفعمردموکشاورزاننیست233ازایهرنفرودرایرانیککیلوو

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ایمشکالتگروههایمختلفباتبلیغاترسانه:یکعاملمهمدررفعبسیاریازمشکالتدانستوگفتویدرادامهتبلیغاترا

.شودجامعهازجملهمردموباغدارحلمی

سالپیشبارایزنیهاییکهصورتگرفتصداوسیماقبولکردکهبادریافتیکمیلیارد1:موسویدرپایانخاطرنشانکرد

.میلیاردتوماندرخصوصفوایدخرماتبلیغاتکندولیمتاسفانهوزارتجهاددرآنزمانمتولیاینامرنشد43نتومانبهمیزا

http://www.yjc.ir/fa/news/9241969
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 خرید تضمینی

 - 51/30/42فارس

هزار تن گندم در  122برداشت / هزار تن گذشت 722از مرز یک میلیون و خرید تضمینی گندم 

 خوزستان
 22هزار و  766عضو هیأت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و 

ساب گندمکاران واریز میلیارد ریال به ح 572هزار و  96مبلغ : استان کشور گندم خریداری شده است، گفت 96تن از 

 .شده است

خبرگزاریوگوباخبرنگاراقتصادیاهللنظریعضوهیئتمدیرهوسخنگویخریدتضمینیگندمبانککشاورزیدرگفتحشمت

.دمگارانواریزشدهاستمیلیاردریالبهحسابگن972هزارو46ازابتدایبرداشتگندمتاکنونمبلغ:گفتفارس

استانکشور46تنگندماز92هزارو766ازدههسومفروردینوآغازفصلبرداشتگندمتاکنونیکمیلیونو:ویافزود

.خریداریشدهاست

،تهران،هایاصفهان،ایالم،بوشهرخریداریشدهمربوطبهاستانگندم:سخنگویخریدتضمینیگندمبانککشاورزیبیانداشت

خراسانجنوبیورضوی،خوزستان،سمنان،سیستانوبلوچستان،فارس،قم،کرمان،کرمانشاه،کهگیلویهوبویراحمد،گلستان،

.لرستانوهرمزگاناست

.مرکزفعالخریدتحویلگرفتهشدهاست105محمولهتوسط426هزارو260مجموعگندمخریداریشدهدرقالب:ویافزود

222تن،استانفارسبا799هزارو549هایخوزستانبااستان:یئتمدیرهوسخنگویخریدتضمینیگندمتصریحکردعضوه

.اندتنرتبهاولتاسومتولیدگندمراتاکنونبهخوداختصاصداده201هزارو422تنواستانایالمبا154هزارو

ندمبانککشاورزیدرراستایسرعتبخشیدنبهعملیاتخریدگندموواریزپولسامانهویژهخریدتضمینیگ:نظریبیانداشت

.بهحسابکشاورزانگندمکارتوسطبانککشاورزیطراحیشدهاست

.شدباعاملیتبانککشاورزیانجاممی91هایگذشتهنیزخریدتضمینیگندمتاپایانسالدرسال:ویافزود

پولگندمکارانکشورازمنابعبانککشاورزیبهصورت:دتضمینیگندمبانککشاورزیگفتعضوهیئتمدیرهوسخنگویخری

.شودآنیتوسطسامانهویژهخریدتضمینیگندماینبانکپرداختمی

تومانوقیمتهرکیلوگرمگندم4499طبقمصوبهدولتقیمتهرکیلوگرمگندممعمولیدرسالجاری:بهگزارشفارس

.توماناست4499دوروم

میلیونتنگندمدرکشورتولیدوحدود44طبقبرآوردوزارتجهادکشاورزیدرسالزراعیجاریحدود:افزایداینگزارشمی

.شودمیلیونتنآنبهصورتتضمینیخریداریمی9

استانکشورخریداری04نمیلیونتنگندمبهصورتتضمینیازکشاورزا6درسالزراعیگذشتهحدود:براساساینگزارش

.شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513044334299







http://www.farsnews.com/
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 خریدتضمینی

خبرنگارانجوان-4051خرداد40:تاریخ

 کمبود خرما نداریم/ ضرر به سبک خرید تضمینی از سازمان تعاون روستایی
.متاسفانهتجربهخوبیازخریدتضمینیخرماتوسطسازمانتعاونروستاییدرگذشتهنداریم:دبیرکلانجمنخرمایایرانگفت

،درخصوصوضعیتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانخبرنگارکشاورزیعلیاصغرموسویدبیرکلانجمنخرماایراندرگفتگوبا

.گیردخریدتضمینیخرمایکزمانمشخصداردواینخریددرفصلبرداشتصورتمی:خریدتضمینیخرمااظهارداشت

نا،برایناستکهبهبازارتزریقشودومتاسفانهماشودبمشکلاصلیخریدتضمینینیست،وقتیخرماخریدهمی:ویادامهداد

.تجربهخوبیازخریدتضمینیازسازمانتعاونروستایینداریم

تومانازمردمخریدتضمینیکردوحدود033تعاونیروستایی،خرماراکیلویی93درگذشتهودردهه:موسویتصریحکرد

13تومانبرایشهزینهشدهبود،دردبیباقیمت933متاسفانهخرماییکهحدودتومانهزینهجانبیکردندو233تا493

.تومانبهفروشرفتوباعثنابودیبازارجهانیخرمایماشدوصادرکنندگانماآسیبجدیدیدند

ریننرخیکهبتواندسازمانتعاونروستاییطبققانونموظفاستبایکنرخمشخصخریدتضمینیکندوباباالت:ویبیانکرد

.محصولرابفروشندوپولبهدستامدهرابهخزانهدولتواریزکند،درنتیجهدراینمیانمتضررنخواهدشد

گشاستکهبتوانیآنراازدورخارجکردویابهقیمتجهانیخریدتضمینیبهشرطیراه:دبیرکلانجمنخرمایایرانادامهداد

اینکهبههرقیمتیکهشدبهفروشبرسدوبازارجهانیرابههمریختهومعدودصادرکنندگانداخلیرانیزبهفروشرساند،نه

.بامشکلمواجهکند

7درگذشتهستادیبودکهدرآنسهوزیر،نمایندهبانکمرکزی،تعدادیازنمایندگانمجلسواستانداران:ویاظهارداشت

.کردندهایخرمایکشوررابرنامهریزیمیهاوبرنامهیمشارکتداشتندوسیاستاستانخرماخیزوبخشخصوص

ولیاززمانیکهوزارتکشاورزیمتولیتماممحصوالتخوراکیشد،اینستادتعطیلوبحث:موسویدراینخصوصادامهداد

.خرمابهحاشیهرفت

سردخانههاپر:رهاباتوجهبهنزدیکیماهمبارکرمضاناظهارداشتدبیرکلانجمنخرمایایراندرخصوصذخیرهخرمادرانبا

.ازخرمااستومابیشازنیازمصرف،خرماداریموحتییکماهونیمدیگرنیزفصلبرداشتخرماخواهیمداشت

.هاستمصرفنخواهدشدمتاسفانهمصرفخرمادرکشوربهاندازهتولیدنیستوبخشیازآنچهکهدرانبار:ویادامهداد

اگرافزایشقیمتدربحثخرماداشتهباشیمتنهاداللبازیاستو:موسویدرخصوصافزایشقیمتخرمادربازاراظهارداشت

دراینمیانعدهمعدودیداللوجودداردکهدرخیابانخیامهستندکهخرمارااولفصلخریدهواجازهپخشخرماازکرمانو

انهارانمیدهندوباایجادتنشباعثافزایشقیمتکاذبمیشوندوگرنهمیزانخرماکافیستوافزایشقیمتسایراست

.معنیندارد

.هزارتوماناست0هزارتومانوخرمایدرجهدوکیلویی9تا1قیمتخرمایدرجهیککیلویی:ویتصریحکرد

هزارتن9ادرکشورایناستکهتولیدیکمیلیونتنبودهومیزانمصرفیکیازمهمترینمشکالتخرم:موسویادامهداد

.استوعلتآنعدممعرفیخرمابهمردمدرکشوراست

کیلوونیمبه6سرانهمصرفخرمادرکشورعربستان:دبیرکلانجمنخرمایایراندرخصوصسرانهمصرفخرمادرکشورگفت

.گرماستکهاینموضوعاصالبهنفعمردموکشاورزاننیست233لووازایهرنفرودرایرانیککی

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ایمشکالتگروههایمختلفباتبلیغاترسانه:ویدرادامهتبلیغاترایکعاملمهمدررفعبسیاریازمشکالتدانستوگفت

.شودجامعهازجملهمردموباغدارحلمی

بارایزنیهاییکهصورتگرفتصداوسیماقبولکردکهبادریافتیکمیلیاردسالپیش1:موسویدرپایانخاطرنشانکرد

.میلیاردتوماندرخصوصفوایدخرماتبلیغاتکندولیمتاسفانهوزارتجهاددرآنزمانمتولیاینامرنشد43تومانبهمیزان

http://www.yjc.ir/fa/news/9241969
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 خریدتضمینی

خبرنگارانجوان-4051خرداد39:تاریخ

 نگرانی کشاورزان از عدم خرید تضمینی محصول و تاثیر آن بر کاهش قیمت
هایواردهدرخسارتبیمهکنندگانتمایلیبهبیمهمحصوالتکشاورزیندارندو:دبیردومکمیسیونکشاورزیمجلساعالمکرد

.کندهاییاعمازگرمازدگیراتامیننمیقبالآسیب

،درخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگارانمحمدابراهیممحبیدبیردومکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوبا

هایمختلفکشوربهخصوصاصفهانوجودداردلتبرایخریدتضمینیسیبزمینیدراستانپاسخبهاینسوالکهآیابرنامهدو

هایمختلفکشاورزیدردولتچندشاخصهحمایتیاعمازبیمهمحصوالت،تامینبذر،کودوسمومنهاده:یاخیر؟اظهارداشت

درحالحاضردولتموظفاستدرشهریور.انجامدهدراستایحمایتازکشاورزانکهعاملینامنیتغذاییکشورهستندراباید

،خریدتضمینیداشتهباشدتاکاهشقیمت...ومهرماههرسالدرسطحکاشتبرخیازمحصوالتازجملهگندم،نخود،جوو

.ازسقفخریدتضمینیسببآسیبکشاورزاننشود

رودولتموظفبهاجرایاندرراستایخریدتضمینیبرخیمحصوالتگذامتاسفانهاینامرباآنچهموردتوجهقانون:ویگفت

.همانندسیبزمینیاصفهان،محققنشدهاستکهاینمسالهسبببروزمشکالتیبرایکشاورزانشدهاست

هایواردهبیمهکنندگانتمایلیبهبیمهمحصوالتکشاورزیندارندوخسارت:دبیردومکمیسیونکشاورزیدرپایانتصریحکرد

کنند،لذاخواستاریمازکشاورزانعرصهاقتصادتوجهوحمایتزدگیوکمآبیراتامیننمیهاییاعمازگرمادرقبالآسیب

.بیشتریصورتگیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/9249141

































http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 دانه های روغنی

خبرنگارانجوان-4051خرداد44:تاریخ

 هزار تن کلزا از کشاورزان خوزستانی 92خرید 
.هزارتنکلزاازکشاورزاناستانخبرداد43معاونبهبودتولیداتگیاهیجهادکشاورزیخوزستانازخرید

هزارتنراشرکتدانهروغنیکشوربصورت9ازاینمیزان،:،قاسمینژادگفتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.هزارتنراهمبخشخصوصیازکشاورزانخوزستانخریداریکردهاند2تضمینیو

تاپایانمرداداستودرخصوصمیزانخریدهیچمحدودیتیازابتدایاردیبهشتویبابیاناینکهزمانخریداینمحصوالت

.توماناعالمشدهاست233هزارو2قیمتخریدتضمینیکلزارا:وجودنداردافزود

زیهزارتنکلزااززمینهایکشاور23پیشبینیمیشودامسال:معاونبهبودتولیداتگیاهیجهادکشاورزیخوزستانگفت

.استانبرداشتشود

برایکشتکلزادراراضیکشاورزیخوزستاندرنظرگرفتهشدهاستواین134،039امسالارقامکلزابهنامهایهایالی

.محصولبیشتردرشهرستانهایبهبهان،دزفول،رامهرمز،هندیجان،ایذه،اندیمشک،اهوازوشوشکشتمیشود

http://www.yjc.ir/fa/news/9246779









































http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 روغن

 فودپرس4051خردادماه44دوشنبه

 انجمن روغن نباتی از ادامه تنظیم بازار روغن نباتی سر باز زدصنایع غذایی;9
،همه"افزایشقیمتروغننباتی"شانمبنیبرانجمنصنایعروغننباتیدرپیپاسخندادنستادتنظیمبازاربهدرخواست <

سازیبهاینانجمنواگذارکردهبود،مجددابهوزارتجهادکشاورزیوظایفیراکهدولتسالگذشتهدرقالبخصوصی

ارمسئوالنتنظیمبازار،ازاینپسوظایفتنظیمبازاریخودرادیگرانجامبهدلیلرفت"برگرداندندواعالمکردندکه

قیمتجهانیانواعروغنخامکهجزواقالم2349میالدیتامارس2340بهگزارشخبرنگارایسنا،ازماهآوریل."دهندنمی

درصدقیمتتمام63کنندهمادهاولیهتعیینکهاینرغماینشودهموارهروندکاهشیداشتهوعلیوارداتیبهکشورمحسوبمی

ایبهستادتنظیمبازارخواستارافزایشقیمتاینمحصولشدنداماتاکنونشدهروغننباتیاست،صاحبانصنایعآنطینامه

رخواستپسازحدودیکماهازد-دبیرانجمنروغننباتی-بنابراینمحمدقبله.پاسخیبهایندرخواستدادهنشدهاست

دیگریازانجامکلیهوظایفمحولهبهاینجوابماندنآنازسویستادتنظیمبازار،طینامهافزایشقیمتروغننباتیوبی

ایندرحالیاست.انجمنازسویوزارتجهادکشاورزیکهدرقالبواگذاریوظایفبهبخشخصوصیصورتگرفته،سرباززد

شودکهاینمحصولوارداتیطیدوسالاخیرکاهشقیمتعروغننباتیازطریقوارداتتامینمیدرصدمادهاولیهصنای53که

انجمنروغننباتیبهنامه.داشتهاست؛بنابراینمبنایدرخواستافزایشقیمتروغننباتیازسویاینصنعت،جایتعجبدارد

هدفترساماندهیوتوسعهتجارتوزارتجهادکشاورزینوشته،آمدهایکهدبیرانجمنروغننباتیخطاببوزارتکشاورزیدرنامه

باعنایتبهعدماجرایتعهداتدولتمندرجدرمصوباتکارگروهتنظیمبازاردرخصوصمحاسبهتاثیرافزایشتعرفه،نرخ":است

بربهایتمام(اختضرروزیانازمحلمذکورهایداخلیوپردجهتحمایتازتولیددانه)التفاوتاخذشدهازروغنخامارزومابه

هایتولیدبراساستصمیماتدولتهمچونافزایشنرخسودمتاسفانهدیگرشدهروغننباتی،همچنینافزایشهرروزهزینه

لذا.ازارنیستالتفاوتموردنظرنبودهوانجمنقادربهتمکینآنانبهمصوبهکارگروهتنظیمبکنندگانحاضربهپرداختمابهوارد

التفاوتبرعهدهاینانجمننبودهومنبعدکلیهمتقاضیانوارداتکاالجهتهرگونهازاینتاریخمسئولیتثبتسفارشواخذمابه

ازآنجاکهمقامعالیوزارتتاکنونبهدرخواستانجمنکهطی.اقدامواجرایتصمیماتدولتبهآنادارهکلمعرفیخواهندشد

درخودداریازتحقق50.42.23اندانجمنبهدلیلرفتارمسئوالنتنظیمبازارازارسالشده،پاسخینداده51.2.26ورخنامهم

هایهایدادهشدههمچونعدمافزایشتعرفهواصالحبهایتمامشدهروغننباتیپسازدوسالقادربهپذیرشمسوولیتوعده

التفاوتتنظیمبازار،تامینهوظایفتفویضشدهبهانجمندرثبتسفارشواخذمابهبعدکلیمستدعیاستمن.محولهنیست

مشاور-دراینبارهمحمدحسینشریعتمدار".روغنخاموکنترلتولیدوتوزیعسهمیهپالمدرحوزهحضرتعالیصورتپذیرد

مهمچنانروندروبهکاهشدارند،افزایشقیمتداخلیهایجهانیروغنخااگرقیمت:بهایسناگفت-عالیوزیرجهادکشاورزی

هارسدامسالهممانندسالگذشتهروغننباتیبهنظرمی.کنندهرعایتشودکنندهاستوبایدحقوقمصرفآناجحافبهمصرف

البتهپارسال.خریداریکندخواهنددانهروغنیتولیدداخلرابخرندوبایدسازمانتعاونیروستاییمانندقبلاینمحصولرانمی

هاوفروشروغنخاماستحصالشدهازدانهتولیدداخلبامشکلمواجهسازمانتعاونروستاییبرایفروشکنجالهبهدامداری

شد،چراکهدامدارانکنجالهرابهنصفقیمتتمامشدهخریدندوصنایعروغننباتیازخریدروغنخامتولیدداخلسرباززدند

کنندگانداخلیرویونهایتاسازمانتعاونروستاییبخشیازآنرابهشرکتبازرگانیدولتیایراندادومابقیآنبهگفتهتولید

نباتیحاضربهازسویدیگربایددیدوزارتجهادکشاورزیدراینشرایطکهصاحبانصنایعروغن.دستسازمانماندوفاسدشد
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کندیاآنکهانجمنیاتشکلیدیگرستاندوخوداجرامیکند؟وظایفواگذارشدهرابازمیچهکارمیشاننیستنداجرایوظایف

کند؟برایاجرایوظایفتنظیمبازاریدرخصوصروغننباتیانتخابمی

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

خبرنگارانجوان-4051خرداد44:تاریخ

 احتمالافزایشقیمتروغننباتیولبنیاتوجوددارد

تقاضایتولیدکنندگانلبنیاتوروغننباتیبرایبررسیکارشناسیقیمت،دردستورکارقرارسازمانحمایت:محمودنوابیافزود

.قرارگرفتهاست

معاونوزیرصنعتازاحتمالتغییردرقیمتروغننباتیولبنیاتبامصوبهکارگروه،گروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

ایتارجاعدادهبهتازگیکارگروهتنظیمبازاردرخواستافزایشقیمتایندوکاالرابهسازمانحم:کنترلبازارخبردادوگفت

.است

:جمهورمبنیبرهماهنگیهرگونهافزایشقیمتباکارگروهتنظیمبازار،گفتمحمودنوابیبااشارهبهبخشنامهمعاوناولرئیس

کنندگانوتولیدکنندگانکارگروهتنظیمبازاردومورددرخواستافزایشقیمترابرایبررسیبیشتربهسازمانحمایتمصرف

دادهکهبرایناساس،تقاضایتولیدکنندگانلبنیاتوروغننباتیبرایبررسیکارشناسیقیمت،دردستورکارقرارگرفتهارجاع

.است

کنندگانوتولیدکنندگاندرهایکارشناسیسازمانحمایتمصرفقراراستبررسی:معاونوزیرصنعت،معدنوتجارتافزود

.گیرینهاییدراینموردصورتگیردیولبنیات،بهکارگروهتنظیمبازارارجاعدادهشودتاتصمیمرابطهباتغییرقیمتروغننبات

دراینمیان،ممکناستکارگروهعیننظرسازمانحمایتراتائیدکندوممکناستافزایشیاکاهشیبررویدرصدافزایش

.قیمتپیشنهادیازسویسازمانحمایت،اعمالکند

کنندگانوهرآنچهکهکارگروهتنظیمبازاربرایافزایشقیمتایندوکاالمصوبکند،سازمانحمایتمصرف:یحکردویتصر

تولیدکنندگانناظربرحسناجرایآنخواهدبودواجازهتخلفاترانخواهدداداماتازمانیکهکارگروهنظرنهاییرااعالمنکند،

.آیدتخلفبهحسابمیهرگونهافزایشقیمتیدربازار

نیزمصوب43+بهتازگیافزایشنرخخدماتدفاترپلیس:کنندگانوتولیدکنندگانخاطرنشانکردرئیسسازمانحمایتمصرف

کنندگانوشدهاستکهبرایناساس،دردومینجلسهکارگروهتنظیمبازارمصوبشدهبودتامحاسباتسازمانحمایتمصرف

ایکهمیاناینسازمانونامهراینرخاینخدمات،هرچهباشدۀموردتائیدکارگروهاستوبرایناساس،درتفاهمتولیدکنندگانب

.تغییرکردهاست51نیرویانتظامیبهامضارسیده،نرخخدماتدرسال

http://www.yjc.ir/fa/news/9245320

















 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 زعفران

 آیانا 1304خرداد  16, شنبه

 زعفران نیازمند تنظیم بازار / گذاری زعفران های معتبر بر سر نرخ ها و شرکت کشمکش دالل
ها نیازمند صندوقی با اعتبار قابل توجه است که چنین ابزاری برای تنظیم بازار  بازار زعفران برای مقابله با مانور دالل

 . در اختیار شورای ملی زعفران نیست

ایشبیشازافز:بااعالماینخبرگفت(ایانا)رئیسشورایملیزعفرانامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایراننایب

گونهثباتیدرعرضهاینمحصولوجودندارد،باعثازدسترفتنماهدرحالیکههیچدرصدیقیمتزعفرانپسازفروردین29

.شودبازارهایصادراتیایرانمی

رسیدهبود،هزارتومان993درحالیکههفتهگذشتهوقبلازتعطیالتقیمتزعفرانبهچهارمیلیونو:غالمرضامیریافزود

رسیدهاستکهاینبهمعنایعدم(پسازسهروزتعطیلی)هزارتومان233امروزقیمتهرکیلوگرمزعفرانبهپنجمیلیونو

.هادربازارزعفراناستثباتبازاروحضورمقتدرانهومطلقدالل

تواندقیمتایننداردوازسویدیگرمرجعینیزنمیایبرایتنظیمبازارزعفرانوجودازیکسوهیچبرنامه:ویخاطرنشانکرد

.کندهااستومتناسبباعرضهزعفران،قیمتنوسانپیدامیمحصولرامشخصکند؛لذابازاردراختیاردالل

زعفراناقدامایبهامیدباالکشیدنقیمتازآنجاکهششماهدیگرتابرداشتزعفرانسالجدیدماندهاست،عده:میریادامهداد

بهشکلطبیعیباکاهشحجم.کننداندوازعرضهزعفرانبهبازارجلوگیریمیبهاحتکارزعفراندرانبارهایخانگیخودکرده

.عرضه،قیمتافزایشپیداخواهدکرد

میلیون تومانی زعفران 92پرواز 

گیریازشرایطفعلیبازار،صحبتازقیمتهریانبابهرههاوسودجوایازداللعده:رئیسشورایملیزعفرانتصریحکردنایب

ضابطهومتغیرزعفرانتاچنینسقفیامکانکنند،اینبدانمعنیاستکهبازاربیمیلیونتومانمی43کیلوگرمزعفرانتا

.افزایشدارد

تواندزمینهتولیدشودومیآنبازارخارجیمیافزایشغیرمتعارفزعفرانباعثازبینرفتنبازارداخلیوبهتبع:وییادآورشد

.کیفیتیاقاچاقدرسایرکشورهارافراهمکردهوبازارهایصادراتیایرانراتهدیدکندهایبیزعفران

!ثباتی قیمت، برابر از دست رفتن بازار صادراتی بی

وقتیطیسهماهگذشتهقیمتزعفران.قیمتاستهایمتعارفشرطموفقیتدرصادرات،ثباتقیمتونوسان:میریتأکیدکرد

.درصدراطیکردهاست،عمالًمیزانتقاضابرایخریدآننیزکاهشپیداکردهاست03تا29دامنهنوسانیبیشاز

ایزعفرانخاموشرقیبیبرصورتچراغکشورهایینظیرافغانستانوچیننیزباتولیدزعفرانباکیفیتپایینبه:ویاظهارداشت

.موقعبازارخودراپیداکنندتوانندبهروندکهدرصورتافزایشحبابیقیمتزعفرانداخلیایران،میشمارمیکشوربه

رنگکردند،کمهاصادرکنندگانتالشکردندتاتجارقدرتمنداسپانیاراکهبهنامایرانزعفرانصادرمیسال:میریهمچنینگفت

هایثباتیدربازارداخلیباعثازبینرفتنزحمتاستراتژیمشخص،زعفرانایرانیرابشناسنانند،اماچنینبیکردهوباتعریف

.شودگذشتهاثباتبرندزعفرانایرانمی

!بازار در سایه
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صورتازگیبازاریبهتصورتصادراتیومتعارفدرمشهدوجوددارد،امابههرچندبازاریبه:رئیسشورایملیزعفرانافزودنایب

توانددرنهایتبهکندکهمیترراارائهمیتروباقیمتارزانوجودآمدهکهمحصوالتیباکیفیتپایینحاشیهودرسایهاینبازاربه

.ضرراقتصادکشورباشد

رسدکهدربازاربهفروشمیهزارتومان233درحالیکهیککیلوگرمزعفراندستهبهقیمتپنجمیلیونو:ویخاطرنشانکرد

هزارتوماندربازارعرضه03گرمخامهداردوهرشرکتفعالدرحوزهزعفرانهرمثقالزعفراندستهخودرابهقیمت033

ت،هزارتومانرسیدهکهایندوگانگیعالوهبرآنکهبهمصلحتاقتصادکشورنیس23کند،دراینبازارقیمتزعفرانبهمثقالیمی

.تواندبازارصادراتیایرانرانیزدستخوشتغییرقراردهدمنافعتولیدکنندگانوکشاورزانرافراهمنکردهودربلندمدتمی

زعفران نیازمند صندوق حمایت است

اینمعناکهصندوقیبرایکنترلوتنظیمبازارزعفرانبایدابزارمالیدراختیارشورایملیزعفرانقرارگیرد،به:میریادامهداد

هایداللی،عرضهتنزعفرانرادراختیارداشتهباشدتابتواندباشروعفعالیت43ایجادشودکهاعتبارالزمبرایخریداریحداقل

.وتقاضاراهماهنگکند

خوانیندارد،صوالتغذاییهمکدامازمحازآنجاکهقیمتهرکیلوگرمزعفراندرایرانقیمتیباالاستکهباهیچ:ویتصریحکرد

میلیاردریالآوردهبخشخصوصیودولتدردیرا63-73اینصندوقنیازمندنقدینگیوارزشافزودهقابلتوجهیاستکهبا

.دوانخواهدکرد

رایملیزعفرانتنظیمبازارزعفرانجزباابزارمالیوخریداریزعفرانمحققنخواهدشدوازآنجاکهشو:میرییادآورشد

.دستنیاوردهاستابزارهایاجراییدراختیارندارد،درکنترلوتنظیمبازارتوفیقیبه

های زعفران وجود ندارد رغبتی برای عضویت در تشکل

هایموجوددرحوزهزعفرانازیکسوونبوداستقبالازسویعدمانسجامتشکل:رئیسشورایملیزعفرانتأکیدکردنایب

هادربازارزعفرانوجودهاوواسطهعاالنحوزهزعفرانباعثشدهرفتارصنفیوتشکلتوانمندیبرایرویاروییباقدرتداللف

.نداشتهباشد

ویاظهارامیدواریکردکهکشاورزانباهوشیارینسبتبهتوزیعزعفرانازدپوواحتکارزعفرانجلوگیریکردهوبادرنظر

./هایمعتبرعرضهکنندادراتی،محصولخودرابهشرکتداشتنبازارص

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22991-4.html




















 زعفران

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22884-1.html
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خبرنگارانجوان-4051خرداد42:تاریخ

 افغانستان به دنبال توسعه کشت زعفران
.توسعهدهد(استاناینکشور01از)استان02افغانستانقصدداردکشتزعفرانرادردولت

پیاز)تنبذرزعفران24،وزارتکشاورزیافغانستانباانتشاربیانیهایاعالمکردگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.استانافغانستانتوزیعشدتاآنهابهکشتزعفرانبپردازند27کشاورزاندرمیان(زعفران

.وزارتکشاورزیافغانستانهمچنینافزودمیزانتولیدساالنهزعفراندراینکشوربهچهارتنرسیدهاست

مریکا،اماراتعربیمتحده،درحالحاضرزعفرانافغانستانازطریقشرکتهایخصوصیبهکشورهایفرانسه،اسپانیا،ایتالیا،آ

.عربستانسعودیوچینصادرمیشود

http://www.yjc.ir/fa/news/9245450

















































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5219193
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 زعفران

 فودپرس4051خردادماه42سهشنبه

 بازار زعفران آشفته شد
حضور:ملیزعفرانازکاهشعرضهاینمحصولوافزایشقیمتآندربازارخبردادوگفتنایبرئیسشورای <موادغذایی

 .کنددالالنیکیازدالیلاینموضوعاست،ضمناینکهادامهروندفعلیصادراترابامشکلمواجهمی

در:بلخبردادواظهارداشتجارینسبتبهسالقماهسالدرصدیصادراتزعفراندرفروردین25غالمرضامیریازافزایش

 .تنزعفرانازکشورصادرشدهاست44جاریبیشازماهسالفروردین

درصدیقیمتآنشده29اخیراکاهشعرضهمحصولسببافزایش:وی،کاهشعرضهطالیسرخرامورداشارهقراردادوگفت

 .است

وحضوردالالندربازاراینمحصولراازجملهعواملمشکالتیادنایبرئیسشورایملیزعفران،کاهشتولید،افزایشصادرات

کنندودرنتیجهعرضهایندالالن،افرادمختلفراتشویقبهخریدودپوکردنزعفراندرمنازلخودمی:شدهعنوانکردوافزود

 .یابدمحصولکاهشمی

درشرایط:شودوانباریبرایاینکاروجودندارد،اضافهکردمیمیریبابیاناینکهخریدزعفرانمستقیماازکشاورزانانجام

توانندبهمشتریانخودقولیدراینزمینهبدهندعنواننمیفعلیتهیهمحصولکاربسیارسختیاستوفروشندگانبههیچ

 .همچنیناعالمقیمتقطعیبهخریدارانمشکلاست

درصورتتداومشرایطفعلیصادراتزعفران:کند،افزودفعلیصادراترادچاراخاللمیاینمقاممسئولبابیاناینکهادامهروند

  .یابدکاهشمی

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






























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

فودپرس4051خردادماه49جمعه

 زا مواد غذایی های تقلبی و سرطان زعفرانهشدار نسبت به فروش ;9 
هایطبیعییاشیمیاییهایسفیدزعفرانرابارنگاندوساقهمتقلباندربازارزعفرانفعالشده:عضوشورایملیزعفرانگفت <

هایطیهفته:ردعلیحسینیاظهارک.برندفروشندوکیلوییدومیلیونتومانازفروشآنسودمیزابهنامزعفرانمیسرطان

هایسفیدزعفرانبهقیمتکیلوییدومیلیونوگذشتهبازارزعفرانآشفتهوپرنوسانشدهاست،چراکهمتقلبانباخریدنساقه

زابههایشیمیاییسرطانهزارتومانهممشترینداشت،آنرابارنگطبیعییارنگ433هزارتومانکهروزگاریکیلویی933

:ویافزود.برندفروشندوحداقلکیلوییدومیلیونتومانسودمیترازخودزعفراناصلوباکیفیتبهمردممیوگراننامزعفران

درحالیکهقیمتاین.هزارتومانمعاملهشد033اواخرهفتهگذشتههرکیلوگرمزعفراندرجهیکدربازارداخلیپنجمیلیونو

هزارتومانرسیدهاست،چراکهمتقلبانزعفرانهرروزدربازارنوسانایجاد633میلیونواکنونبهکیلوییپنجمحصولهم

هایتقلبیرنگشدهبهنامزعفرانکافیاستبرایشناساییزعفراناصلازگیاه:عضوشورایملیزعفرانادامهداد.کنندمی

البته.هایسفیدآنجداشودوتقلبمتقلبانبرمالشوداقهمقداریازآنرادرلیوانآبجوشبیندازیمتارنگزعفرانازس

کنندوبرایناساسنهایتاهرکیلوگرمبازعفرانطبیعیمخلوطمی93-93سودجویانبازارزعفراناینمحصولرابهصورت

حسینیاظهار.فروشندرانمیشودوکیلوییحدودششمیلیونتومانبهتاجزعفرانتقلبیبرایشانچهارمیلیونتومانتماممی

خاطرباشند؛بنابراینتوانندازخریدمحصولیمطمئنوطبیعیآسودهکنندگانسردرگمهستندونمیدراینشرایطصادر:کرد

 .برندصادراتزعفرانهمبااختاللمواجهشدهوتنهامتقلبانزعفرانهستندکهازاینوضعیتسودمی

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

خبرنگارانجوان-4051خرداد44:تاریخ

 کاران، باغداران داغدار زیتون/ سبقت غیر مجاز اجرا از تحقیقات
.ازتحقیقاتسبقتگرفتدرابتدایطرحطوباکارکارشناسیصورتنگرفتواجرا:رئیسشورایملیزیتونگفت

،درخصوصتفاوتقیمتروغنخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگارانسیداحمدبلندنظررئیسشورایملیزیتوندرگفتگوبا

.هادرکیفیتآناستزیتوناولیننکتهدرتفاوتقیمتروغن:هابایکدیگر،سهاصلرابرشمردواظهارکردزیتون

همه:توانگفتیکجملهکلیدیوجوددارد،کیفیتروغنزیتونرابطهمستقیمبامحلتولیدنداردیعنینمی:ویبیانکرد

.هایخارجیباکیفیتاستویابالعکسروغن

.عمولیوروغنکنجالهروغنزیتونفوقبکر،بکر،م:شودنوعتقسیممی1روغنزیتوندردنیابه:بلندنظرادامهداد

گذاریموثربودوبرندهمیکیازنکاتیاستکهدرقیمت:ویدومیننکتهرامربوطبهبرندروغنزیتوندانستهوتصریحکرد

.توانددرهمهنقاطدنیابهیکقیمتثابتعرضهشودمی

بیثباتیبازارونداشتنآگاهیو:گویدداندومیروغنزیتونمیبلندنظرسومینموردقیمتگذاریعدمشناختکافیمردماز

علمبهاینموضوعباعثشدهکهگاهیروغنمعمولیبهقیمتروغنبکربهفروشبرسدواینمشکلحتیدرکنسروهایزیتون

.شودنیزدیدهمی

.میدهندتاخواصوطعمآنمعموالمردمبهظاهرزیتوناهمیتبیشتری:دهدویدراینرابطهادامهمی

واردات ممنوع*** 

بهترینکاریکهدراینچندسالصورت:رئیسشورایملیزیتوندرادامهدرخصوصوارداتوصادراتروغنزیتونگفت

.گرفتهممنوعیتوارداتزیتوناست

بهدلیلبرخیاشتباهاتناچاربهوارداتروغنشورایملیزیتونبهدنبالصادراتکنسروزیتوناستامابنا:بلندنظرادامهداد

.زیتونهستیم

هزارتندرداخلومابقیآنازکشورهاییچون1تا0تناستکهحدود42تا43نیازکشوربهروغنزیتون:ویبیانداشت

.شودسوریه،یونانواسپانیاواردمی

طرح طوبا حمایتی بود نه هدایتی***

هایخوبیازسویدولتصورتگرفتولیحمایت62درابتدایطرحطوبادرسال:ونتصریحکردرئیسشورایملیزیت

.بزرگتریناشتباهدولتاینبودکهبهجایهدایت،حمایتکرد

.تکردند،زمینرایگاندادند،وامدادندولیکارکارشناسیصورتنگرفهاراباکامیونپخشمیدرآنزماننهال:ویادامهداد

کردتاامروزناچاربههایسازگاریکوچکیدرهراستانایجادمیبهتربودجهادکشاورزیدرآنزمانباغ:بلندنظرتصریحکرد

.شدپرداختچنینزیانینمی

.اینطرحبااجراییبودنکارشناسیباعثزیانصدهامیلیاردیبهاقتصادکشورشد:ویادامهداد

هاییکهشورایملیزیتونکرده،تنهانتیجهحاصلشدهتخصیصبودجهکمیباتمامتالش:تصریحکردرئیسشورایملیزیتون

شودوهممنابعبودهآنهمبهمنظوراصالحباغاتولیاینبودجهبهقدریکموباروندیکنداستکههمعمرباغدارتماممی

.نعنوانبرایباغدارانزیتوناسترسدوبهعنوانباغدارداغداربهتریآببهپایانمی

http://www.yjc.ir/fa/news/9249294

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5218251
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 سالمت

 - 51/30/42فارس

میلیون هکتار  95مبارزه شیمیایی در معادل / های قاچاق نیست هیچ نظارتی بر سالمت و آفات میوه

 زمین کشاورزی
تر از  گرم و کم 722تات کشور با بیان اینکه متوسط مصرف سموم کشاورزی در هر هکتار رئیس سازمان حفظ نبا

هزار تن  29هزار تن به  35های اخیر از  ها و مزارع طی سال میزان مصرف سموم در باغ: میانگین جهانی است، گفت

 .کاهش یافته است

،محمدعلیباغستانیرئیسسازمانحفظنباتاتکشور،امروزدرمراسمبازدیدخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هاییهستندکهبهجددروزارتجهادکشاورزیوسازمانحفظنباتاتازمجموعه:هایپیشوایورامینگفتخبرنگارانازگلخانه

.دخیلهستندبحثسالمتمحصولوغذا

هابحثغذایکافیوسالماستکهسازمانحفظنباتاتبههایمختلفیداردویکیازآنمقولهامنیتغذاییمقوله:ویافزود

.کندصورتجدیبهآنتوجهمی

ریتآفاتوریوراندمانمصرفآبمؤثراست،مدییکیازاجزاییکهدربهره:رئیسسازمانحفظنباتاتکشور،اظهارداشت

.روددرصدمیانگینمحصوالتکشاورزیدردنیاتوسطآفاتخوردهوازبینمی12است،بهطوریکه

اگردرکشورمان:باغستانیبااشارهبهآفتجاروئککهبخشزیادیازمحصوللیموترشکشورراازبینبردهاست،اظهارداشت

.روددرصدمحصوالتازبینمی09باآفاتمحصوالتکشاورزیمبارزهنشود،حدود

شودواستفادهازسمدرمحصوالتکشاورزیبهمعنایناسالمبودنبرایمبارزهباآفاتازسماستفادهمی:ویاظهارداشت

.محصولنیست،بلکهبایدسمبراساسقاعدهواصولیخاصوبهاندازهمصرفشودتامحصولیپاکبهدستآید

میلیونهکتاردرسالازاراضیکشاورزیمبارزهشیمیایی49شودحدودگفتهمی:نباتاتکشور،تصریحکردرئیسسازمانحفظ

درصداز59آیدکهدرسطحمیلیونهکتاراست،بنابرایناینتصوربهوجودمی47شود،درحالیکهاراضیکشاورزیماحدودمی

.دگیراراضیکشاورزیکشورمبارزهشیمیاییصورتمی

باردرسالسمپاشیشودو0یا2شودکهممکناستبرخیاراضیایناعدادوارقامدرحالیاعالممی:باغستانیبیانداشت

.شود،لذااینطورنیستکهتماماراضیکشاورزیسمپاشیشودمیلیونهکتاراینگونهحاصلمی49بنابراینرقم

درصدبهصورتقاچاقواردکشور9شودوحدودشورازکانالقانونیواردمیدرصدسمومموجوددرک59:باغستانیافزود

.شودمی

شودوتوزیعآنهمزیرنظرهمینسازمانمجوزوارداتسمومکشاورزیتوسطسازمانحفظنباتاتصادرمی:ویتصریحکرد

.است

هزارتنبه09هایاخیرازاومزارعکشورطیسالهمیزانمصرفسمومدرباغ:رئیسسازمانحفظنباتاتکشور،اظهارداشت

.ترازمیانگینجهانیاستگرموکم733هزارتنکاهشیافتهومتوسطمصرفسمومدرهکتارکشورحدود24

نیدریکسالاخیرباجایگزی:گرمکاهشیافتهاست،اظهارداشت13ویبابیاناینکهمیزانمادهمؤثردرسمومکشاورزیبه

.نوعسمقدیمیازگردانهمصرفخارجشدهاست9خطرسمومکم

.بایددریارانهسالمتبازنگریشودوبخشیازاینمحلبهکشاورزیاختصاصیابد:باغستانیاظهارداشت

http://www.farsnews.com/
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محصوالتبردارهزاربهره240برایحدود(ارتقاءسالمتمحصول)شدهرقمیتولیدمحصوالتگواهی47کد:ویاظهارداشت

.برداروجودداردمیلیونبهره1کشاورزیصادرشده،درحالیکهدرکشورحدود

هکتارزمینکشاورزینظارتکند،درحالیکهبهدلیلکمبود033تا233پزشکیبایدرویهرناظرگیاه:ویبیانداشت

.دهداعتباراتهرناظرحدودهزارهکتارراتحتپوششقرارمی

:شود،اظهارداشتشود،واردسامانهشدهوپایشمیحفظنباتاتکشور،بابیاناینکههرسمیکهبهکشورواردمیرئیسسازمان

بنابرایننبایدهمدیگررامتهم.کندکنیمکهوزارتبهداشتودرمانداروخریداریمیماازهمانکشورهاییسمخریداریمی

.دهدخریدازبرندهایخوبرابهمانمیهایظالمانهاجازهکنیم،چراکهتحریم

درحالیکهمابررویسالمبودنمحصوالتتولیدداخلبسیارحساس:باغستانیبااشارهبهوارداتقاچاقمیوهاظهارداشت

رد،بههایقاچاقوارداتیوجودنداماندهسموممیوهکنیم،امااینحساسیتدرموردباقیهستیموگاهیخودمانرامتهممی

.ایمشودطرفداروارداتشدهطوریکهگاهیاحساسمی

هایقاچاقهیچگونهنظارتیبهلحاظآفاتوسالمتیوجودنداردومحصولیکهازمبادیبررویوارداتمیوه:ویافزود

.رسدشود،بهدستمصرفکنندهمیغیرقانونیواردکشورمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513042334353











































http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940312001090
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سالمت

 آیانا4051خرداد47.شنبه

این خمیرها برای صنایع گوشتی نان !/ زنی خمیر مرغ صنایع گوشتی، همچنان در خوان چانه

 ؟ !شود می
مرغیکهخمیرآناینروزهاجنجالبزرگیدرکشوربهراهانداختهوسازماندامپزشکی(:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

هارادرگیرکشور،وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،مؤسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتی،صنایعمختلفوحتیرسانه

نازکانالیدیگرکههیچنظارتیبرآنوجودندارد،آغازها،تولیدزیرزمینیآراههرفتهوبراساسشنیدهخودکردهاست،بهبی

.اندهایذیصالحهمچنانبرسراینمسئلهبههمدلیووفاقنرسیدهشدهاست،اماارگان

دلیلاستفادهازخمیرمرغدرصنایعمختلفبه:گویدکاربردیواحدتعاونیفرآوردهگوشتیسراسرکشورمی-رئیسمرکزعلمی

تولید"سالم"هایخامدامیمعتقداستکهعنوانمتولینظارتبرمحصوالتوفرآوردهازماندامپزشکیکشوربهآنکهس

عنواندستگاهناظربرداند،بهشودودرمقابلوزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکیکهخودرامتولیسالمتجامعهمیمی

.هاستمحلمناقشهاستداند؛مدتمی"اقداستانداردهایالزمف"هایگوشتی،محصولنهاییراتولیدفرآورده

عنواننویسندهقانوندرامادستگاهسومیبهنامسازماناستانداردوتحقیقاتصنعتینیزوجودداردکهبه:افزایدإنعامشکریمی

.متقنیدراینبخشارائهدهدآوریکردهواستاندارددرستواینزمینهنتوانستهرضایتدووزارتخانهفوقراجمع

شماریاستکهگاهیبرخیازصنایعناگزیرند،برایحلدراینبین،بخشصنعتنیزدارایمشکالتبی:کندویخاطرنشانمی

.هایدیگریاقدامکنندمشکلتأمینمواداولیهازراه

حلیم و کباب پزی های متفرقه، مشتری خمیر مرغ کارگاه های زیرزمینی

رسد،درتولیدغذاهایخمیرمرغعالوهبرآنکهدرصنایعبهمصرفمی:دهدکارشناسبهداشتایمنیموادغذاییادامهمیاین

شود،امامتأسفانهاتحادیهودستگاهنظارتیخاصیبرسالمتمحصوالتفوقوجودخاصیچونحلیموکبابکوبیدهاستفادهمی

دهد،هاییراانجاممییطکارازسویوزارتبهداشتبراماکنعرضهاینمواداندکنظارتنداردوتنهامرکزبهداشتسالمتمح

.شودمنددیدهنمیصورتنظامدرحالیکهکنترلکیفیتموادغذاییتولیدشدهبه

هالبتهدرابتدایراهاندکتازگیاقداماتیرابرایتضمینسالمتجامعهانجامدادهاتحادیهمحصوالتفوقبه:کندشکریتصریحمی

.حلیبرایتأییدسالمتمحصوالتفوقپیداشودترراهاستوبایدهرچهسریع

توماندارد،درحالیکهقیمتیک533تا933متأسفانههرکیلوگرمخمیرمرغدرحالحاضرقیمتیمعادل:شودوییادآورمی

.ناست،لذامنطقینیستخمیرفوقازموادکیفیتهیهشدهباشدهزارتوماترینزمانسالحدودپنجمرغکاملدرارزان

زبانیمردمبادلیوهمنمایندهسازمانجهانیغذادرایرانبااشارهبهفرمایشاتمقاممعظمرهبریدربارهشعارسالجاریکههم

هایکشوریفراهمآیدتاپسازئوالنوارگانزبانیبینمسدلیوهمالزماستدرابتداهم:کنددولتعنوانشدهاست،تأکیدمی

.آنبتوانیممشکالتموجودرامرتفعکنیم

ایگونههایفوقحاضرشودتامشکالتیکهبیندووزارتخانهداردرابههاوارگانبایدمرجعیباالترازسازمان:شکریمعتقداست

.حلوفصلکندکهصنایعومردمبیشازاینآسیبنبینند

مندانه نسبت به تدوین استاندارد مرغ عمل کند سازمان استاندارد قانون

اوایل:گویدمی(ایانا)هایگوشتیایرانبهخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمدیرهانجمنصنایعفرآوردهدراینبین،رئیسهیئت

برگزارشدکمترصحبتیدربارهاستانداردشد"خمیرمرغابقایاستاندارد"ایکهباعنواناینهفتهدرسازماناستاندارددرجلسه
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اش،استانداردخاصخودرارعایتوفقطمقررگردیدکهاستانداردفعلیلغونشود،بلکههرمحصولیباتوجهبهدامنهکاربردی

.کند

شودکهباقیمتبسیارنازلازمیمتأسفانهدرحالحاضرخمیرمرغجزومحصوالتقاچاقیمحسوب:افزایدرمضانفالحتیمی

هایخاصیصورتحملونقلباماشینهایشمالی،غربیوتهرانبهفراوانیوبهکشورهاییهمچونترکیهواردشدهودراستان

.شوددپومی

ازامولسیوندرصدی13شودورویبرچسبآناستفادهدرحالیکهدرکشورترکیهاینمحصولتهیهمی:کندویخاطرنشانمی

شدهدرپوستمرغنیزدرآنقیدشدهاست،امابازهمازنظرمقاماتایرانیسالمتاست،درحالیکهدرخمیرمرغتهیه

!کشورماننبایداثراتیازپوستمرغمشاهدهشود

یموبتوانیمبامسئوالندرمشکلبزرگماآناستکهبهجایآنکهتولیداتداخلرااستانداردسازیکن:دهدفالحتیادامهمی

.ایمدلیبرسیم،راهرابرایورودکاالهایخارجیوقاچاقبازکردهاینزمینهبههم

شودودرراحتیواردمیدرحالحاضراجناسقاچاقبدونتوجهبهاستانداردهایموجوددرکشورمانبه:کندویتصریحمی

.یکهبرایحلوفصلاستانداردایرانیهنوزکاریانجامنشدهاستگیرد،درحالصنایعمورداستفادهقرارمی

73سرانهمصرفسوسیسوکالباسهرآمریکایی:شودهایگوشتیایرانیادآورمیمدیرهانجمنصنایعفرآوردهرئیسهیئت

هازسویکمیسیونبهداشتیکیلوگرمبرآوردشدهاست،درحالیکهدرکشورایرانپنجکیلوگرمبودهواینمقدارنیزهمیش

.هااستشودکهعاملبسیاریازسرطانمجلسموردپرسشبودهوگفتهمی

درحالپخشاستکهخانمخانه،همسرشراازخوردن"شمعدانی"عنوانتازگیسریالیازتلویزیونبهبه:کندفالحتیتأکیدمی

کندوبایدگفتاگراینمحصولبهایناندازهخطرزاست،منعمیدلیلآنکهموادمتشکلهآنمشخصنیسوسیسوکالباسبه

هایشودوچراکشورهایخارجیبادارابودنبیشترینسهموسرانهمصرف،بهبیماریاست،چرابهصنایعآنمجوزدادهمی

.خوانیداردمشوند؟درحالیکهاستانداردهایموجوددرکشورمانبااستانداردهایجهانیهمختلفدچارنمی

جوییدربرداشتهباشد،ازضایعاتتواندضمنآنکهصرفهکندمیاستفادهازدستگاهیکهاسکلتمرغراجدامی:گویدویمی

تواننددرداخلکارخانهاقدامبهجداسازیاکنونتنهاصنایعتولیدکنندهمیپروتئینمرغنیزجلوگیریکند،درحالیکههم

هایگریسخوراکیوسایرمواردسازی،روغنمابقیموادنیزبهمواددیگریتبدیلشودکهدرصنایعصابونگوشتمرغکردهو

.استفادهشود

مندانهنسبتبهتدویناستانداردیسازماناستانداردوتحقیقاتصنعتی،ارگانیمستقلاستکهبایدقانون:افزایدفالحتیمی

.شکالتموجودمرتفعشودترتیبممصوباقدامکندتابدین

ضرورت انفصال حقوق ناظران از کارفرمایان برای تولید محصول سالم 

شود،هاازکارفرمایانیکیازعواملمشکالتموجودعنوانمیهاوکشتارگاهدرحالیکهگرفتنحقوقناظرانموجوددرکارخانه

ایکهرئیسانجمنصنفیمسئوالنفنیگونهالترانیزدربردارد،بهبایدگفتکهاینمعضلتنهادرمرغنبوده،بلکهسایرمحصو

ترتیبزودیانفصالحقوقناظرانازکارفرمایاناتفاقبیفتدتابدینبایدبه:وناظرانبهداشتیدامپزشکیاستانتهرانمعتقداست

.دیگرفشاروجبریبرایتأییدهرمحصولتولیدشدهوجودنداشتهباشد

کنندکههزارنفرمسئولفنیدرحوزهداروییوبهداشتیاستانتهرانفعالیتمیحدودیک:کندتشکریخاطرنشانمیمهرداد

ایازآنهابانفردیگرنیزدربخشدارومشغولفعالیتهستندوگاهیعده133نفرآنهادرحوزهبهداشتیو933حدود

.غلکنند،یابهخواستهکارفرمایانتندهندشوندکهیابایدترکشرومیتهدیدهاییروبه
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حلمنطقیاتخاذشودهایمختلفشده،راهامیداستسرانجامبرایخمیرمرغکهچندیاستدرگیربگیرونگیرهایوزارتخانه

،زیرادرومردمنیزازنعمتتوأمانسالمتیوخواصپروتئینیمحرومنباشند"نهسیخبسوزد،نهکباب"کهبهقولمعروف

راحتیدرشهرهایبزرگاینمحصولرابهکنند،بدونهیچنظارتیوباکامیونهاییکهخمیرمرغتولیدمیشرایطحاضرکانال

!/کنند،بدونآنکهتابلویورودممنوعیپیشرویآنهاقراربگیردجامیجابه

http://www.iana.ir/food/item/22992-4.html



























































http://www.iana.ir/food/item/22882-1.html
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 سالمت

 آیانا4051خرداد35.شنبه

 ها  کش راهنمای تصویری جدید برای محافظت از کودکان در برابر آفت
المللی کار برای محافظت از کودکان در برابر مضرات سمی  راهنمای آموزشی جدید با همکاری فائو و سازمان بین

 . شود شده در مزارع منتشر می های استفاده کش آفت

پسربینمیلیوندخترو433المللیکارحدود،باتوجهبهآمارسازمانبین(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

طورمستقیمدرهایکشاورزیمشغولبهکارهستندکهبسیاریازآنهادرهنگامکاردرمزرعهبهسالدرفعالیت46پنجتا

کنند،درحالبازیهستندوازهمچنیناینکودکاندرزمانیکهبهخانوادهخودکمکمی.معرضموادشیمیاییسمیهستند

.هاهستندکشنوشندنیزدرمعرضاینآفتآبیکهمیخورندیاطریقغذاییکهمی

تواندمنجربههامیکشها،نسبتبهبزرگساالندارندوتماسبااینآفتکشکودکانبهمراتبحساسیتبیشتریبهآفت

برسالمتآنهاهایواردشدهدرطولزمانخودرانشاندادهومنجربهاثراتمزمنهایحادشود،امابیشترآسیبمسمومیت

.شودمی

هاوجایگزینمحصوالتغیرسمیدرجهتکاهشمضراتآنهاحائزاهمیتاست،اماآموزشنیزکشمحدودکردناستفادهازآفت

.بههماناندازهازاهمیتبرخورداراست

ها کش محافظت کودکان از آفت

.هافراهمکردهاستکشدسترسیآسانبرایمحافظتکودکانازآفتالمللیکارراهنمایتصویریجدیدیرابافائووسازمانبین

هایتولیدکنندهبرایآموزشبهکشاورزانواینراهنمایآموزشیبهکارگرانکشاورزی،مربیانروستایی،بازرسانکار،سازمان

آنهاهمچنینچگونگی.کندهادرخانهومزرعهکمکمیکشاشبرایچگونگیشناساییوکاهشخطراتاینآفتخانواده

.گیرندهارافرامیکشهایسمیاینآفتشناساییوپاسخبهنشانه

ها،خطراتبهداشتیکهدرمعرضکشاینراهنمایکاربردیشاملسهبخشاصلیچگونگیقرارگرفتنکودکاندرمعرضآفت

.شود،برایکاهشاینخطراتاستتواندانجامدادهپذیربودنکودکانوآنچهمیآنهستند،دلیلآسیب

هایمختلفانگلیسی،فرانسوی،پرتغالی،اسپانیاییوروسیدردسترساست،بهمناطقمختلفاینراهنماعالوهبراینکهبهزبان

.دنیاازجملهشرقاروپا،آسیایمرکزی،آمریکایالتین،آسیاواقیانوسیهفرستادهشدهاست

ازآنجاکهکودکانتنفسبیشترینسبتبهبزرگساالندارند،بههمینجهتگردوغباروبخارهایسمیباتوجهبهاینراهنما،

کودکانبهنسبتوزنشاننیازمندآبوغذایبیشتریدرمقابلبزرگساالنهستند؛درنتیجهاگرغذا.کنندبیشتریراجذبمی

کودکاندرهرواحدازتودهبدنبیشترازیکفردبزرگسالوپوستسطحپوست.کنندآلودهباشد،آنهاسمبیشتریراجذبمی

درنتیجه.طورکاملتوسعهنیافته،کمترقادربهدفعسمومآفاتاستدلیلآنکهبهتراست،همچنیناندامکودکانبهآنهاحساس

وسعیبرمحافظتازکودکاندربرابرتواندمنجربهجذببیشترموادشیمیاییشودوبههمیندلیلفائهمهاینعواملمی

./هاداردکشمضراتآفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22654-4.html







http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22791-1.html
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سالمت

 آیانا4051خرداد42.سهشنبه

 شود  مشکل خمیر مرغ با انفصال حقوق ناظران از کارفرمایان حل می
توان با انفصال حقوق ناظران از کارفرمایان در جهت رفع  دار در کشور است که می های مشکل خمیر مرغ یکی از گزینه

 .معضالت بهداشتی آن اقدام کرد

هرانامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیرئیسانجمنصنفیمسئوالنفنیوناظرانبهداشتیدامپزشکیاستانت

هایخاممسئوالنفنیوناظرانبهداشتینقشمهمیدرتأمینبهداشتموادغذاییوفرآورده:بااعالماینخبرگفت(ایانا)ایران

.دامیدارند

ماهمچنانحقوقآنهاوابستهبهصاحبانصنایعترباشد،اباوجودآنکهایننقشدرجامعهبایدبسیارپررنگ:مهردادتشکریافزود

.آوردبودهکهاینامرزمینهبرخیتخلفاترافراهممی

وزارتبهداشت،:وجودآمدهاست،خاطرنشانکردهایتولیدیبهعنوانیکیازگزینهویبااشارهبهمشکلیکهبرایخمیرمرغبه

دهاییکهدارایمسئوالنفنینیزبودند،تخلفاتیدرتهیهخمیرمرغدیدهدلیلآنکهدربرخیواحدرمانوآموزشپزشکیبه

شودانفصالمالیحقوقمسئوالنفنیازکارفرمایاناتفاقاست،استفادهازاینمادهراممنوعاعالمکردهاست؛درحالیکهمی

.بیفتد

هزارنفرمسئولفنیدرحوزهحدودیک:نادامهدادرئیسانجمنصنفیمسئوالنفنیوناظرانبهداشتیدامپزشکیاستانتهرا

هاییچوننفرآنهادرحوزهبهداشتیاستکهنظارتبخش933کنندکهحدودداروییوبهداشتیدراستانتهرانفعالیتمی

.هافعالیتدارندنفرنیزدربخشدارو133دارهستندوحدودبندی،تبدیلضایعاتوموادخامدامیراعهدهکشتارگاه،قطعه

شوندکهیارومیگیرندوباتهدیدهاییروبهگاهیاینمسئوالنفنیتحتتأثیرنظرصاحبانصنایعقرارمی:تشکریتصریحکرد

.هایآنهادهندبایدترکشغلکنند،یاتنبهخواسته

کارفرمایانخارجوبهسازمانیاارگاندیگرچنینی،حقوقاینصنفازدستامیدواریمبرایحلمسائلاین:ویاظهارداشت

./سپردهشود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22995-4.html
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 سالمت

فودپرس4051خردادماه40چهارشنبه

  – 22غذاهایی برای خوش اخالقی انسان ها تیتر;
دوستداریدباخوردنیکخوراکیخوشمزهحالتان!خستهوکسلید؟بیتابیدیابیخواب؟شایدهماحساسغمگینیمیکنید

خوردنخوبشود؟باورنمیکنیدخوراکیبتواندرویاخالقوحسوحالتانتاثیربگذارد؟بامرورحالوهواییکهبعداز

!آبگوشتظهرجمعهبهشمادستمیدهد،حتمابهیادمیآوریدکههمیشهحسسنگینیوخوابآلودگیسراغتانمیآید

دقتکردهایدوقتیشبهایکشامسبکمثلساالدمیلمیکنید،صبحروزبعدچقدرسرحالوشادابازخواببیدارمی

ترمدانشگاهبهخانهمیرسید،برایاینکهکمیحالتانبهترشود،قطعادنبالبروکلیشوید؟یازمانیکهخستهازامتحاناتمیان

چراکهشکالتباعثمیشود!ویکلیوانچایداغویکتکهشکالتخوشمزهرابههرچیزیترجیحمیدهید)!(نمیروید

پسمیبینیدکهخوراکیهاتاچه.ستآوردهایداحساسبهتریداشتهباشیدوحسکنیدانرژیازدسترفتهتانرادوبارهبهد

حددرحسوحالمانتاثیرگذارهستند؛باماهمراهباشیدتامتوجهشویدوقتیبیحوصلهایدیاغمگینوعصبانیهستید،

خاکیبدونهیچدلیلخاصی،احساسمیکنیدازیککرم!بیجانشدهاید؟!خوردنچهنوعخوراکیهاییبرایتانخوباست

یادتانباشددرچنینمواقعییکمیانوعدهیاغذایکمپروتئین،کمچربو!همبیجانترهستیدوحالنداریدحرکتکنید

وقتییکغذایپرکربوهیدراترابدونمزاحمتپروتئین!پرکربوهیدراتبخوریدمثالیکتکهنانفطیربایکقاشقمربایدلخواه

تبدیلمیشودوحکم«سروتونین»بهمغزهجوممیآوردوهمانجابه«تریپتوفان»یدهاییبهاسموچربیمیخورید،آمینواس

رابرایمغزبازیمیکند؛بهشماکمکمیکندتادردوناراحتیتانراتحملکنید،مثلیکبچهبهخواببروید«پاداش»یک

کتکهنانگندمکاملبامقداریعسلیایککاسهپاپکورنهمخوردنی!وهمهایناتفاقهادرعرضنیمساعترخمیدهد

خوابتانمیآید؟اگرشببهاندازهکافینخوابید،کمتحمل،شکننده،بیتوجه،افسردهوفراموشکارتر.همینکاررابرایتانمیکند

نرابایدبهمتخصصبسپاریداماایندالیلعلمیوپزشکیداردکهپیداکردنشا«بیخوابی»البتهمشکل.ازهمیشهخواهیدشد

هیچمیدانستیدغیرازچایوقهوه،نوشابه،شکالت.کمترکافئینبخورید!نکتههاراهمبهخاطربسپاریدشایدمشکلتانحلشد

مطمئنباشیدروزاولترککافئیناحتماالحالوروزخوشینخواهیدداشتاما1داغونوشابههایانرژیزاهمکافئیندارند؟

باخوردنشامسنگین،تمامشب،شکمتانشمارابیدارنگه.شامتانراسبککنید.بعدازآنخوابتانبسیاربهترخواهدشد

اگریکغذایکمچربو.کیلوکالری،سبککنید933صبحانهوناهارمفصلبخوریدودرعوضشامتانرادرحد.خواهدداشت

البتهموز،یکبرش.ساندویچمرغمیلکنید.میلکنید،قطعاخوابآرامتریهمخواهیدداشتکمپروتئینوپرکربوهیدرات

«مس»شواهدیموجوداستکهنشانمیدهدافرادیکهدریافتی.آووکادوونصفیکسیبزمینیهمگزینههایخوبیهستند

پژمردهو.ارشدنازخواباحساسخستگیدارندآنهاکمتراست،احتمالسختبهخوابرفتنشانبیشتراستوبعدازبید

کهدرماهیهایچربمثلسالمونوساردینوتونپیدامیشود،می0اسیدهایچربامگا.غمگینید؟ماهیبیشتریمیلکنید

یبربیمار0تاثیرامگا»ماههروی5خوباستبدانیدیکتحقیقات.تواندبهکاهشنشانههایافسردگیدرشماکمککند

ماهمتوقفشدچراکهایناسیدهایچرببهقدریکمککنندهبودندکهخلقوخویبیمارانبهشدتبهبود1بعداز«دوقطبی

بارماهیبخورید،احتمالافسردگیوخودکشیهمدرشماکاهشمییابد2اگرهفتهای!پیداکرد

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



 سالمت
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فودپرسخردادماه42سهشنبه

 <ها براساس رنگشان موادغذایی خواص میوه;9 
شایدتوجهکردهباشیداولین.شودرنگهایآناستترینموردیکهباعثاشتیاقفردبرایخوردنمیوهمییکیازپرجذاب

تاثیراترنگهایمیوهبر .شودکندرنگهایمتنوعیاستکهدرظرفمیوهدیدهمیمیعاملیکهفردرامشتاقبهخوردنمیوه

هادارایرنگهایمتفاوتیهستندکههرکدامخواصمنحصربهمیوه:گویدبارهمیبدنمامسعودصفویمتخصصتغذیهدراین

رنگقرمزمانندفلفل:ویادامهداد.توانبیانکردرامی...سبز،نارنجی،زردوهاییمانندقرمز،فردخودراداراهستندکهرنگ

هلو،طالبیورنگبنفشمانندکاهوبنفشهرکدامبهعلتآنتیاکسیدانفراواندلمه،تربچه،هندوانه،رنگزردمانندخربزهزرد،

وبرایرشدکودکانو A کهدارایویتامینبرایبیماریهایقلبیوسرطانبسیارمناسبهستندوالبتهرنگنارنجیمانندهویج

هاروزیخوردنمیوه:هاراهرچندروزیکباربخوریم؟اینمتخصصتغذیهبیانکرداینمیوه.نوجوانانبسیارحائزاهمیتاست

ناسبیمصرفهابهمقدارمهایقلبیوسرطانازمیوهپسبهتراستبرایپیشگیریازبیماری.شودسهتاچهارعددتوصیهمی

کنیم

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







































 سالمت

 فودپرس4051خردادماه42سهشنبه
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 خواص گوشت گوسفند و گاو از منظر طب سنتی
گوشتجزو:طبسنتیراتشریحکردوگفتیکمتخصصطبسنتیخواصگوشتگوسفندوگاوازمنظر <موادغذایی

البته.رساندمصرفگوشتمرغوببسیاربهبدنفایدهمی.شود؛بهشرطیکهدرمصرفآنافراطنشودبهترینغذامحسوبمی

 .کهنهپرهیزکنندبایدافرادازمصرفگوشت

 .رکدامازآنهادارایخواصمتعددیاسترودکههشمارمیهاازدیدگاهطبسنتیازغذاهایاصلیانسانبهگوشت

مصرفگوشتمرغوببسیاربهبدنفایده.شود؛بهشرطیکهدرمصرفآنافراطنشودگوشتجزوبهترینغذامحسوبمی

 .ماندهوکهنهپرهیزکنندالبتهبایدعنوانکردکهافرادازمصرفگوشت.رساندمی

 افعالوخواصگوشتگوسفند

 .علیاصلمتخصصطبسنتیبراینعقیدهاستکهگوشتگوسفندسریعالهضماستوارزشغذاییزیادیدارددراینباره

 .کندکندوغریزهجنسیراتحریکمیکنندهاست،منیرازیادمیمصرفگوشتگوسفندتولیدکنندهخونصالح،مقویوچاق-

 .گوشتگوسفندبرایبیمارانسوداویمفیداست-

 .روقلوهآنمقویدلوجگرومعدهوکلیهاستدلوجگ-

 .تراستترودیرهضمنسبتبهگوشتبُزغلیظ-

 .کندتروزودهضممیگیردوآنلطیفسرکهسنگینیگوشترامی-

 .هایگرموترگشنیزوسماقاستمصلحگوشت-

 گوشتگاو

 شودنامیدهمی(عِجل)بهترینآنگوشتگوسالهیکسالهاستکه-

 .کندگوشتگاوغلیظودیرهضماستوتولیدخونغلیظوسوداویمی-

 .کندهایسوداویمیمداومتبهمصرفآنموجببیماری-

 .طورکاملپختهشودمصلحآندارچین،فلفل،زنجبیلاستوبایدبه.البتهبعدازهضمکاملمقویبدنوچاقکنندهاست-

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




















 سالمت

فودپرس4051خردادماه44دوشنبه
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 <علت افزایش ماده سمی در شیرخام اعالم شد مواد غذایی;
شیرخامهایدربرخیازنمونه"توکسینمایکو"درپیاعالمرییسسازماندامپزشکیمبنیبرباالتربودنمیزانمادهسمی 

راعاملافزایشهایاروپا،مدیرعاملاتحادیهدامداراناستفادهازخوراکفاسدبرایدامآزمایششدهدرکشوربراساساستاندارد

شدهدرکشوردرقالبطرحپایشسالمتوضعیتسالمتشیرخامتولیدمهدیخلجدرباره.اینمادهدرشیرخامعنوانکرد

نانوگرمدرهرلیترشیر933مشخصشده"مایکوتوکسین"کهمیزانمجازیکهدرکدکسغذاییبرایمحصوالتدامیگفتهبود

بهگفتهویاگردرپایشسالمتشیرخامتولید.نانوگرمدرهرلیترباشد93هایاروپااینمیزانبایداستکهالبتهطبقاستاندارد

دهیم،اینمادهکمترازحداکثرمجازتعیینشدهاستاماازاستانداردهایالمللیرامعیارقرارشدهدرکشور،کدکسغذایبین

در"مایکوتوکسین"باالبودن:دراینزمینهسعیدسلطانی،مدیرعاملاتحادیهدامدارانگفت.ترهستیماتحادیهاروپاکمیپایین

هایانجاماستکهدرآزمایش"آفالتوکسین"زدهحاویکپکشدهشیرخام،بهدلیلاستفادهازخوراکهایارزیابیبرخیازنمونه

ایوجودنوعیسماستکهممکناستدرهرمادهغذاییفاسدشده"مایکوتوکسین":ویگفت.شدهموردپایشقرارگرفتهاست

تولیدشیرخامدربهگفتهمدیرعاملاتحادیهدامدارانعمدتادر.داشتهباشدکهعمدتابهدلیلمسائلومشکالتنگهداریاست

گیرداماممکناستدریکیاچندواحدتولیدیدامیازخوراککپکهایالزمصورتمیواحدهایصنعتیوسنتیکشوردقت

تاکنون:وضعیتتولیدگوشتقرمزنیزاظهارکردسلطانیدرباره.زدهاستفادهوباعثافزایشاینمادهدرمحصولنهاییشدهباشد

شودوقرمزنتایجیاستخراجنشدهاست،چراکهتولیداینمحصولتحتنظارتکاملسازماندامپزشکیانجاممیدربارهگوشت

وی.هامهرتاییدحکنشود،گوشتقرمزتولیدشدهاجازهورودبهبازاررانداردتاناظراناینسازمانتاییدنکنندورویالشه

هایبهداشتیرارعایتکنندتادچارسازماندامپزشکیاستفادهکنندوموارداستاندارددامدارانازخوراکموردتایید:توصیهکرد

شودوبایددرراستایحفظسالمتوکنندههمهسرمایهوثروتاومحسوبمیهاییکتولیدچنینمشکالتینشوند،چراکهدام

هایخامدامیدپایموادآالیندهدرمحصوالتوفرآوردهگرچهیافتنر.هایمولدخودنهایتتالشراداشتهباشدبهداشتگله

هایخامدامیکهتامینکنندهسالمتودهندهآلودهبودنهمهتولیداتکشورنیستاماحفظسالمتمحصوالتوفرآوردهنشان

هایبهداشتیاعالمانداردکنندگاننیزبایددررعایتهشدارهاواستترمدنظرقرارگیردوتولیدبهداشتجامعهاستبایدجدی

هایموجوددربرخینظرراداشتهباشندتابتوانآالیندگیهاینظارتیمانندسازماندامپزشکینهایتدقتشدهازسویدستگاه

هایجهانیکنترلکردازتولیداتداموطیورکشوررادرحداقلممکنمطابقبااستاندارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 مضرات مصرف روزانه شکرمواد غذایی;
درصدکلانرژی43طبقاعالمسازمانبهداشتجهانیدرموردمصرفشکرمیزاندریافتانرژیروزانهازشکربایدکمتراز <

.است(همانچیزیکهماآنراقندیاشکرمینامیم)منظورازشکرهمهانواعآنمانندگلوکز،فروکتوز،ساکاروز.موردنیازباشد

سازمانبهداشت.اینمواددرغذاها،درعسل،درشربتها،میوههاوآبمیوههاوبسیاریدیگرازموادغذایییافتمیشوند

عنوانمیکندمنشاعمدهشکریکههرروزبهبدنماواردمیشودازطریقموادغذاییآمادهشدهایاستکهدرجهانی

گرمقند1مثالآیامیدانیددریکقاشقغذاخوریسسکچاپ.کارخانههابهآنهاشکرافزودهمیشودولیلزوماشیریننیستند

قنداضافهشدهبهاینموادغذاییمیتواندحتیبیش.گرمشکرریختهشدهاست13روجودداردویادریکقوطینوشابهگازدا

ازسدیمموجبافزایشفشارخونشودومطالعهمرکزپیشگیریودرمانبیماریهانشاندادهاستکهاینقنداضافهمیتواند

ندیدرغذایجوامعامروزیعاملمهمیدرافزایشافزایشمصرفموادق.احتمالمرگبراثربیماریهایقلبیراهمبیشترکند

تحقیقاتنشاندادهکهموادقندیاضافهشدهبهغذاهاحتیمیتوانداحتمالبروزبعضیسرطانهارانیز.بروزچاقیاست

نواننابودمحققینازسهسمسفیدبهع.شکراکنونبهیکمسئلهمهمبهداشتیبرایهمهجوامعتبدیلشدهاست.افزایشدهد

دانشگاهپرینستون،موشهاییکهقندباالییمصرف2339طبقمطالعهسال.شکر،نمکوهروئین:کنندهسالمتیناممیبرند

میکنندوقتیاینمادهازآنهاگرفتهمیشودمانندمعتادانعالئمقطعموادراازخودنشانمیدهندوایننشانهخاصیتعادت

مصرفموادقندیاستومابایدمانندیکمعتادبهموادمخدراینمادهسمییعنیقندوشکررابتدریجازواعتیادآوربودن

مصرف(قاشقچایخوری7)کالریشکر433انجمنقلبآمریکاتوصیهمیکندزناننبایدروزانهبیشاز.غذایخودحذفکنیم

توجهداشتهباشیمکهاینمیزانشکروحتیبیشازآنمی.کراستقاشقش5کالرییا493کنندواینمیزانبرایمردان

مسلمااستفادهازشیرینکنندههایمصنوعیمانندساخارینیا.تواندبهراحتیبامصرفکمینوشابهیاشیرینیبهمابرسد

میتوانندباتغییردرباکتریتحقیقاتنشاندادهکهاینمواد.آسپارتامراهحلمناسبیبرایکاهشمصرفقندوشکرنیست

هایرودهموجبافزایشاحتمالچاقیوحتیدیابتشوند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 ببریدمواد غذاییبا فلفل سیاه و سیر، کلسترول را از بین ;9
توانچربیخونراکاهشبامصرفسیر،فلفلسیاه،آلبالو،گیالس،پیاز،بادمجانوعدسمی:متخصصطبسنتیگفت <

ویادامه.برایکاهشچربیخونیاکلسترولمیتواندرمیانسبزیجات،سیررابیشازهمهمصرفکرد:علیحسینیگفت.داد

زمینی،هستهانگوروکنجدنیزدرکاهشچربیالبتهروغنبادام.دهدنیزکلسترولراکاهشمیمصرفزیتونوروغنآن:داد

پرهیزازمصرفغذاهایسرخکردنیوچربازراههایکاهشکلسترولاستو:اینمتخصصطبسنتیگفت.خونمفیدند

میوههاییمثلآلبالو،گیالس،نارنج،:ینیادامهدادحس.فرنگیوآبغورهنیزموثرهستنداستفادهازشویددرغذاهایاآبگوجه

:ویافزود.کنندلیموترشوسبزیجاتیمثلکدوحلوایی،جعفری،پیاز،بادمجانوعدسنیزبهکاهشکلسترولخونکمکمی

اوبرایکاهشسماقوریحاننیزبرایطعمبخشیبهغذ.مصرففلفلسیاهنیزمفیداستچونبهسلولهایچربیرامیسوزاند

چربیخونکاربرددارند

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 <بانک خصوصی خط شکن تحریم دارو و غذاصنایع غذایی 5
شکنتحریمهادربخشدارووغذادرسالگذشتهمنابعقابلتوجهیرادراینبخشمصرفبانکهایخصوصیبهعنوانخط 

بهگزارشایرانوجهان،بانکمرکزیبهتازگیباهماهنگیسازمانغذاودارو،نسبتبهتخصیصارزازمنابعارزی.کردهاند

کوتاهمدتبهواردکنندگانکاالهایاساسیوداروباسوییسواعطایتسهیالتمالی BPS یوروییوفرانکسوسیسنزدبانک

بانکداخلیکردهاستکهبراساساطالعیهرسمیسازمانغذاوداروشاملبانکهایپارسیان،سامان،پاسارگاد،7عاملیت

خزانه OFAC زاقتصادنوین،کارآفرینوکشاورزیهستندکهواردکنندگانداروبایدضمنپیداکردنشرکتهایدارایمجو

درمرحلهبعدنیز،واردکنندگانداروو.ثبتسفارشخودراانجامدهد(درچارچوبتوافقنامهاقداممشترکژنو)داریآمریکا

53درصدباقیماندهراظرف93درصدمعادلریالیکلمبلغثبتسفارشدربانکهایعامل،معادل23کاالهایاساسیباواریز

تحریمهاییکجانبهدنیایغرببرایبانکهایبزرگکشورسبب.الهیااعتباراسنادیبابانکعاملتسویهکنندروزازتاریخحو

البتهعلی.شدتابانکهایخصوصیباورودبهعرصههایحیاتیشریانهایاقتصادیبهنقشآفرینیدراقتصادکشوربپردازند

بودیاگرانیداروهایخارجی،فروکشکردهواکنونبازاراینمحصوالتمهم،بهرغمهمهاینمشکالت،هیجانوتبناشیازن

یکیازبرنامههایمهمیکهموجباینثباتشده،هماهنگیویژهبابرخیبانکهاو.ثباتنسبیوآرامشبخشیرسیدهاست

هعنوانبازویاقتصادیدولتدرسالدراینبخشبانکهایخصوصیب.شرکتهایخارجیبرایتسریعدروارداتدارواست

آمارهایذیلحجمفعالیتبانکهاراکهعمدتادرزمینهگشایشاعتبارات.هایاخیربهفراهمآوریاینضروریاتپرداختند

خشعمدههرچندکهتماماینمبالغدراینبخشهزینهنشدهامابسیاریازمدیرانعاملبانکهااذعاندارتدکهب.بیانمیکند

تاجاییکهمدیرعاملبانکساماندرمراسمیاذعانداشتکهدر.ایمنابعارزیخودرادراینمسیربهمصرفرساندهاند

ایازارزموردنیازوارداتغذاودارودردورهتحریمتوسطاینبانکتامینمالیشدهراستایمسئولیتهایاجتماعیبخشعمده

بانکسامانبانکسامانازجملهبانکهای.میلیارددالررسیدهاست9اندراینبخشدرسالگذشتهبهوفعالیتهایبانکسام

خصوصیاستکهشاخصتعهداتبابتاعتباراتاسنادیگشایششدهآندرسالهایگذشتهباافزایشروبهروبودهاستو

آمارهاینشانمیدهدکهبانکساماندرسالگذشتهبالغ.دهاستعمدهاینرشدمدیونفعالیتبانکبرایوارداتدارووغذابو

دیداری،مدتدار،فاینانس،ریفاینانسوازمحلحساب)میلیونیوروگشایشاعتباراتاسنادیوارداتیشامل057بریکهزارو

44میلیاردریال،آذرماه422وهزار42تعهداتبابتاعتباراتاسنادیدربانکساماندرآبانماه.داشتهاست(ذخیرهارزی

میلیاردریال430هزارو40میلیاردریالبودهاستکهدرنهایتدراسفندماه42هزارو44میلیاردریال،دیماه617هزارو

7بالغبر4054میلیاردریالودراسفند960هزارو5نیزبالغبر4052بانکساماندراینمحلدرسال.گزارششدهاست

میلیونیورو197برواتاسنادیثبتسفارششدهاینبانکدرسالگذشتهبهرقم.میلیاردریالمصروفداشتهاست299هزارو

الزمبهاشاره.میلیاردریالگزارششدهاست140هزارو006همچنینگشایشاعتباراتاسنادیداخلیبالغبر.رسیدهاست

اینمورددرخصوصسایر.فعالیتهایبانکاستکهعمدهآندربخشغذاودارواستاستکهارقامفوقبهعنوانگزارش

بانکاقتصادنویندرسرفصلفعالیتهایارزیبانکاقتصادنویندربخشگشایشاعتباراتاسنادی.بانکهانیزمصداقدارد

میلیونیورو،ضمانتنامه4.1ادیثبتسفارششدهبرواتاسن.میلیونیورواختصاصیافتهاست191وارداتیبالغبریکهزارو

گشایشاعتبارات.میلیونیوروگزارششدهاست1.5میلیونیورووابالغاعتباراتاسنادیصادراتینیز41.2هایارزیصادره

هداتبابتاعتباراتتع.میلیونریالبود664میلیاردو941هزارو5اسنادیداخلیدربانکتاپایاناسفندماهسالگذشته

میلیاردریالوتعهداتبابتضمانتنامههایصادره175هزارو49اسنادیگشایششدهدرپایاناسفندماهدراینبانکبهرقم

میلیاردریالبود434هزارو93بههرحالاقتصادنویندرمجموعسالگذشتهراباتعهدات.میلیاردریالبودهاست43هزارو91
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تعهدات.انکپارسیانازجملهدیگربانکهاییکهبرایفعالیتدربخشغذاودارودرنظرگرفتهشدهاستبانکپارسیاناستب.

تعهدات.میلیاردریالرسیدهاست699هزارو22بابتاعتباراتاسنادیگشایششدهاینبانکدرسالگذشتهبهبیشازرقم

529میلیاردریالگزارششدهوسایرتعهداتنیزبه046هزارو49انکپارسیاننیزبیشازبابتضمانتنامههایصادرهدرب

میلیاردریالتعهداتبابتاعتبارات795هزارو40بیشاز4052بانکپارسیاندراسفندماهسال.میلیاردریالرسیدهاست

63اعتباراتاسنادیگشایششدهدراسفندماهسالگذشتهبانکپاسارگاددربانکپاسارگادتعهداتبابت.اسنادیگشایشداشت

تعهداتبابت.میلیاردریالبود269هزارو19بالغبر4052اینرقمدراسفندماهسال.میلیاردریالگزارششد903هزارو

اراتاسنادیگشایششدهبانککارآفرینتعهداتبابتاعتب.بود757هزارو09ضمانتنامههایصادرهاینبانکدرسالگذشته

میلیاردریالمیرسدوتعهداتبابتضمانتنامههایصادرهنیزدراین904هزارو2اینبانکدرپایاناسفندسالگذشتهبه

میلیاردریالگزارششدهاست57هزارو22مدت

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 فرآورده غذایی  7پیگیری وزارت بهداشت برای کاهش نمک 
هایبسیارخوبیبرنامه:مدیرکلادارهنظارتبرموادغذایی،آشامیدنی،آرایشیوبهداشتیسازمانغذاوداروگفت <موادغذایی

 .ایمکهامسالنیزباجدیتدرحالپیگیریوانجاماستارتقایسالمتمحصوالتداشتهدرسالگذشتهبرای

ایمکهامسالنیزهایبسیارخوبیدرسالگذشتهبرایارتقایسالمتمحصوالتداشتهبرنامه:دکترهدایتحسینیاظهارداشت

 .ها،لبنیاتوکاهشباقیماندهسموماشارهکردنتوانبهارتقایسالمتروغباجدیتدرحالپیگیریوانجاماستومی

گرمبرسدودراین09گرمبایدبه93همچنینچربیاز.گرمبایدبهپنجگرمبرسد42سرانهمصرفنمکبایداز:ویگفت

 .هاییانجامودرحالانجاماستریزیراستابرنامه

هایصنعتیوسنتیراازجملهپنیر،سوسیسوکالباس،چیپس،ناندرهمینراستاکاهشنمکرادرمحصوالتی:حسینیافزود

 .هایکاکائوییکاهشخواهدداشتهایگازداروفرآوردهای،یخی،نوشابههایمیوهخواهیمداشت،همچنینشکردرنوشیدنی

 .ستکهدرحالانجاماستهاییاکاهشچربیدردسرهایچرب،خامه،سسوغیرهنیزازدیگربرنامه:ویخاطرنشانکرد

درزمینهکاهشاسیدهایچرب:مدیرکلنظارتبرموادغذایی،آشامیدنی،آرایشیوبهداشتیسازمانغذاودارودرادامهگفت

هایخوراکیمصرفخانواربایدترانسواشباعنیزدرسالگذشتهضوابطیابالغشدکهمیزاناسیدهایچربترانسدرروغن

درصدطبقاستانداردهایجهانیمجازاستکهدر43رصدباشدودرصنعتودرمصرفشیرینیوشکالتنیزتاد2حداکثر

 .سازمانغذاودارواینرقمپنجدرصدتعیینوابالغشدهاست

ید،غنیسازیسازینمکباتوانبهغنیهاغنیسازیموادغذاییاستکهمیترینبرنامهیکیدیگرازمهم:حسینیادامهداد

غنیشدنبرخیمحصوالتغذاییبااینویتامیننیزدرحالانجاماستکه D آهنبااسیدفولیکوباتوجهبهکمبودویتامین

 .سازیلبنیاتونانهستیمدراینزمینهبهدنبالغنی

واحد99هایگوشتیودتولیدفرآوردهواح439واحدلبنیفعال،193:بنابراعالمروابطعمومیسازمانغذاودارو،ویگفت

اینیزبهصورتمنظمصورتهایدورههابراینواحدهاباجدیتوبازرسیتولیدروغندرکشوردرحالفعالیتندکهنظارت

 .گیردمی

متبرنجاشارهکردتوانبهکمیتهارتقایسالهایفعالنیزدراینادارهکلتشکیلشدهاستکهمیکمیته:حسینیدرپایانگفت

 .کهاعضایاینکمیتهازوزارتجهادکشاورزی،وزارتبهداشتونمایندگانیازکمیسیونبهداشتمجلسحضوردارند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 <ویتامینی برای افراد دچار استرس مواد غذایی توصیه
مادراننیزدرایامامتحانات:برایافرادیکهدچاراسترسهستند،گفت C یکمسئولداروییکشورباتوصهبهمصرفویتامین 

علیوکیلیسید.وکاهشدهندهاسترساستبدهند C بهفرزندانخودبهجایچاییاقهوهآبپرتقالکهسرشارازویتامین

خودراافزایش C هایاکیدبهافرادیکهدچاراسترسهستندایناستکهدریافتویتامینیکیازتوصیه:دراینبارهاظهارداشت

معاونغذا.شاملمرکبات،کیوی،میوهجات،گوجهفرنگی،سبزیجاتوغیرهاست C منابعویتامین:اینمسئولداروییافزود.دهند

شودازدربدنمی C استرسدرطوالنیمدتباعثکاهشغلظتویتامین:اهعلومپزشکیخراسانشمالیگفتودارویدانشگ

بهتراستمادراندرایامامتحاناتبهفرزندانخودبهجایچاییا:وکیلیخاطرنشانکرد.ضروریاست C اینرونیازبهویتامین

هندهاسترساستبدهندزیرامصرفبیشازحدچایوقهوهباعثافزایشوکاهشد C قهوهآبپرتقالکهسرشارازویتامین

آوردشودوخوابشبرامختلوکاراییراپایینمیمیزانمتابولیسمبدنمی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 شود مواد غذایی روی در مصرف قارچ، موجب افزایش سردی بدن می زیاده;
قارچ،غذاییغلیظ،نفاخو.شودرویدرمصرفقارچ،موجبافزایشسردیبدنمیزیاده:یکمتخصصطبسنتیگفت <

ازدیدگاهطب.وبرایاصالحآنبایدازادویهگرماستفادهکردشودهاوکبدمیدیرهضماستومصرفزیادآنباعثانسدادرگ

سنتیایرانپیشگیریازبروزبیماریبسیاراهمیتداردوبهتراستافرادباآگاهیازتأثیرموادغذاییبربدنخود،برایاصالح

ساکنانشهرهایشمالیبهدلیلسردیوبهعنواننمونه،.هادرامانبمانندالگویتغذیهخودکوششکنندتاازبروزبیماری

دانهورطوبتهوایمحلزندگی،بیشتردرمعرضدردهایمفصلیهستندوبههمیندلیل،درتهیهغذاهایخود،ازسیر،سیاه

نکاتمهمدر.دکننهایناشیازسردیوتریهواایمنمیکنندوبااینکار،خودراازبروزبیماریهایگرمدیگراستفادهمیادویه

هایشدیدمانندورزشیادرشرایطگرمیزیادبدنبهدلیلقرارنوشیدنسریعآبپسازفعالیت-:هاپیشگیریازبروزبیماری

نوشیدنآبدرهنگامناشتایی،بین-.شودگرفتنزیرآفتابیامحیطگرم،باعثسردشدناعضایداخلیازجملهمعدهوکبدمی

کاتشدیدبدنیوورزش،پسازنزدیکیجنسیوهمراهباغذایابافاصلهکمازغذا،اعضایداخلیبدنراخواب،پسازحر

خوردنماست-شودخوردنماستهمراهباغذاموجبدردهایمفصلیمی.دهدکندوتوانعملکردیآنهاراکاهشمیضعیفمی

تواندبهدردهایمفصلیزادربدنشدهومیموجبتولیدموادبیماریویژهغذاهایگوشتی،هایغذاییبهودوغهمراهباوعده

برایاصالحدوغو-.هایمعطراستفادهکردتوانازمغزگردو،آویشن،عسل،نعناعوسبزیبرایاصالحپنیرتازه،می-.منجرشود

ازحدقارچ،موجبمصرفبیش.دانهاستفادهکردتواناززنیان،نعناع،آویشن،کاکوتی،پونه،کشمش،گلسرخوسیاهماست،می

رویدرمصرفقارچ،موجبافزایشزیاده:گویدشوددراینبارهناصررضاییپورمتخصصطبسنتیمیهاوکبدمیانسدادرگ

ایاصالحآنشودوبرهاوکبدمیقارچ،غذاییغلیظ،نفاخودیرهضماستومصرفزیادآنباعثانسدادرگ.شودسردیبدنمی

بهتراستدرصورتتمایلبهمصرفقارچ،آنراهمراهبانمکوشویدپختوازآویشن،زیره،-.بایدازادویهگرماستفادهکرد

 .روغنکنجدوروغنزیتوندرکنارآناستفادهکرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 های سنتی باید تا پایان سال به صنعتی تبدیل شود  نان: معاون استاندار تهران
هایسنتیبایدبهصنعتیتبدیلشودریزیاستاندارتهرانبااشارهبهاینکهتاپایانسالجارینانمعاونبرنامه <موادغذایی

 .کیفیت،قیمتونظارتبرنانهموارهمطرحاستبحث:گفت

دبیر ورپعلیرضامروتریزیاستاندارتهرانواهللترکیمعاونبرنامهخردادماهباحضورنعمت43وگویویژهخبریبرنامهگفت

 .انجمننانماشینیوصنعتیکشوربهبررسیوضعیتنانپرداختند

مصرفجوششیریندرنانممنوع:هایغیرمجازنانگفتترکیدرابتدایبرنامهدرپاسخبهسؤالاولمجریپیرامونافزودنی

 .استبهطوریکهنبایدبررویقیمتآنبحثکرد

دربخش:نبااشارهبهاینکههرگونهافزودنیدربحثپختنانممنوعاعالمشدهاستافزودمعاونبرنامهریزیاستاندارتهرا

 .پختنانسنتیبعدازاجرایمرحلهاولهدفمندیتوجهویژهایشدهاست

 هایسنتیبهصنعتیتبدیلشودتاپایانسالکلمجموعهنان

هایکلمجموعهنان51پایانسال:ونظارتتوجهشدهاستادامهدادویبابیاناینکهدرموضوعنانبهبحثکیفیت،قیمت

 . سنتیبایدبهنانصنعتیتبدیلشود

93،73هاقدمتبرخیازآن:هزارنانواییسنتیبهصورتفعالوجودداردافزود9،5ترکیبااشارهبهاینکهدراستانتهران

 .سالهدارند

:نفربودنددیگروجودنداردافزود43،23تهرانبابیاناینکهعاملیناصلینانوایانسنتیکهحدودمعاونبرنامهریزیاستاندار

 .بایدبهبحثکیفیتنانتوجهویژهایشود

 اضافهکردنجوششیرینبهنانممنوعوجرماست

هایغیرمجاززندهتلفنیپیرامونافزودنیزهراعبداللهیمدیرکلدفتربهبودتغذیهوزارتبهداشتدرادامهبرنامهطیگفتگوی

 .همچنانشاهداضافهشدنجوششیرینبهنانهستیمعلیرغماینکهاینمسئلهممنوعوجرماست:نانگفت

شودوازجوششیرینسببجذبآهن،رویکلسیمورویمی:ویبااشارهبهمضراتاضافهکردنجوششیرینبهنانگفت

 .آوردآهنرابهبارمیسویدیگرفقر

بااضافهکردنجوششیرین:شودخاطرنشانکردویبااشارهبهاینکهجوششیرینسببسوءهاضمهواختالالتگوارشیمی

 .شویمبهنانشاهدکمشدنماندگاریاینمادهغذاییمی

هادراینطرحتشدیدبازرسی:کیفیتناناضافهکردمدیرکلدفتربهبودتغذیهوزارتبهداشتبااشارهبهطرحتحولبرنامهبهبود

 .لحاظشدهاستتاازجوششیریناستفادهنشود

 نانوایانآموزشدیدهودورهدیدهنیستند

متأسفانهنانوایانآموزشدیدهو:ویبااشارهبهاینکهدورههایآموزشیبراینانوایاندرنظرگرفتهشدهاستخاطرنشانکرد

 .دهنیستنددورهدی

اینخمیرمایهبایدباقیمتمناسبدراختیار:ویجایگزینمناسببرایجوششیرینراخمیرمایهصنعتیدانستوعنوانکرد

 .نانوایانقراربگیرد

:دامهدادشودودربازارموجوداستامدیرکلدفتربهبودتغذیهوزارتبهداشتبااشارهبهاینکهخوشبختانهخمیرمایهتولیدمی

 .تمهیداتیتوسطوزارتبازرگانیدراینارتباطاندیشیدهشدهاست

کنندازناننانوایاننمونهبرداریبهویبااشارهبهاینکهدروزارتبهداشتبازرسانسالمتمحیطاقدامبهنظارتبرنانوایانمی

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
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 .کنندآوردتامطمئنشویمکهازجوششیریناستفادهنمیعملمی

 هاحذفنشدهاستوششیرینبهصورتصددرصدیدرنانواییج

البته:ویبااشارهبهاینکهبراساستمهیداتوزارتبهداشتجوششیرینتاحدودزیادیدرنانوایانحذفشدهاستادامهداد

 .اینامربهصورتصددرصدینیست

 .کنندنانوایانازجوششیریناستفادهمیدرصداز03،13درجاهاییمانندتهرانهنوز:عبداللهیگفت

هایکشوردرصدنانوایی51،13دربخشدیگریازاینبرنامهترکیدرپاسخبهاینسوالکهچرابااینکهقراربودتاپایانسال

ایاستکهویارانه نانسنتییکیازدالیلعدمتحققاینموضوعارزانبودن:بهصنعتیتبدیلشوداینامرمحققنشد،گفت

کندوتازمانیکهعدمپرداختیارانهدرنانصنعتیوجوددارد،تولیدنانبهسمتتولیدصنعتیدولتبهاینبخشپرداختمی

 .نخواهدرفت

گرماستکهاگرمابتوانیمتولیدناندربخش093میزانمصرفروزانهمردمحدود:ریزیاستاندارتهرانگفتامهمعاونبرن

 .هایصنعتیخوگرفتهودورریزکمترینیزخواهیمداشتصنعتیراتقویتکنیم،قطعاًذائقهمردمبانان

اصالًبحث:شتهشدنیارانه،کیفیتنانافزایشپیدانکرد،گفتویدرپاسخبهسوالدیگریمبنیبراینکهچراعلیرغمبردا

گذاریبرنانوگندمبرعهدهدولتبودهامادرسالبحثقیمت52مطرحنبوده،ضمناینکهتاسال50افزایشقیمتدرسال

پزبهتناسبیکهنانپختهایسنتیگذاریبربخشنانتوسطدولتانجامنگرفتونانواییهیچگونهنظارتوقیمت52

 .واردشدقیمتنانشدودرسالگذشتهدولتبهبحثساماندهیهاازسویاتحادیهمشخصونانعرضهمیکردندوقیمتمی

هایعدماستفادهازنانصنعتیارزانبودنقیمتنانسنتیاست،یکیازعلت:پوراظهارداشتبرنامهمروتدربخشدیگریاز

شود،متفاوتهایسنتیپختمیکنندباقیمتآردیکهنانضمناینکهآردیکهواحدهایصنعتیبرایتولیدنانتهیهمی

 .هایسنتینیزبهاندازهواحدهایصنعتیشوداناستوقراربراینبودکهبهمرورزمانقیمتآردن

 
یاناینکهسالیانسالاستکهمابهدبنالاینهستیمکهوضعیتناندبیرانجمننانماشینیوصنعتیکشورباب پورمروت

ضمناینکهیکی.اینموضوعچندینبارتجربهشدهولینتوانستهنتیجهمطلوبیدرپیداشتهباشد:ایراناصالحشود،گفت

 .هایدولتدراینراستانتواستهاجراشودعالقهمردمبهنانسنتیبوددیگرازمصوبه

مبنارابرساماندهی50ریزیاستاندارتهراننیزباتأکیدبراینکهتاپایانسالپور،ترکیمعاونبرنامهدرادامهاظهاراتمروت

23کردیم،لذادراینراستاطبققانونبرنامهپنجممابایدبهاینسمتحرکتمی:قیمتنانگذاشتهونهافزایشقیمت،گفت

 .ردبهصورتآزادپزدراختیارنانواییانقرارگرفتدرصدبخشاعظمآ

 .درحالحاضرتمایلاقشارکمدرآمدجامعهبهسویمصرفنانسنتیاست:ویادامهداد

گریرابهدستزمانیکهدولتتصدی:آید،گفتپورنیزبابیاناینکهبهترینقیمتوکیفیتدربازاررقابتبهدستمیمروت

ماناینبودکهدولتقیمتراآزادکندتامابتواینمدربازاررقابتکنیماماکندوماتصمیمجوردیگریجلوهمیگیرد،تقاضا

اند،صورتگذاریزیادیتأسیسشدهاشکالیکهوجودداردایناستکهرقابتدرحالحاضردربینچندکارخانهکهباسرمایه

 .هایعظیمادارهکردهاراباآنسرمایهرنانبشودآنکارخانهکنمکهباکاگرفتهوبندهتصورنمی

یارانهدربخشصنعتیتوسطدولتبرداشتهشود،ضمناینکهدوستاناعالم50قراربودتاپایانسال:ترکینیزاظهارداشت

 .هاصورتگیردگذارینیزبایدتوسطآنکردنداگراینامرمحققشود،قیمت

دولتبایدبهجایاینکههزینهدرمانبپردازد،فرهنگاستفادهازنانصنعتیرادر:پورتأکیدکردنبرنامهمروتدرانتهایای

 .ضمناینکهدولتبایدقیمتانرژی،مالیاتوبیمهرامتناسبکندتاواحدهایصنعتیرشدکنند.بینمردمرواجدهد

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&p=1&typ=matn
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 عامل وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ اعالم شد
  کشاورزیودامپروری-اقتصادی : سرویس

وجودفلزاتسنگیندرگوشت:مرغدارانمعتقدنددرپییافتنردپایفلزاتسنگیندرگوشتمرغازسویسازماندامپزشکی،

هایتولیدخوراکمرغبهمرغدارانفروختندکهالبتهدرسالجاریمرغبهدلیلخوراکغیراستانداردیاستکهبرخیکارخانه

  .تعطیلشدند

هایخامدامیکهآوردهبهخبرنگارایسناگفتهبودکهدرطرحپایشمحصوالتوفر-رییسسازماندامپزشکی-مهدیخلج

شدهحاویفلزاتگوشتمرغتولید هایانجامشدهگیریشود،دربرخیازنمونهچندسالیاستدرسازماندامپزشکیاجرامی

اما.کنندگاندادهاستمپزشکیهشدارهایالزمرابهتولیدکنندهنیستوسازمانداکهالبتهنگران استسنگینحدمجازبوده

عاملوجودفلزاتسنگیندر:دراینزمینهاظهارکرد-دهندگانمرغگوشتیرییسانجمنصنفیپرورش-محمدیوسفی

برایافزایشکردنمحصولشانازموادغیرمجازیترهایتولیدخوراکمرغهستندکهبرایغنیگوشتمرغبرخیازکارخانه

اندکهدراینراستاسازماندامپزشکیحدودششکارخانهتولیدخوراکمرغراتعدیلکردوبهضریبتبدیلمرغاستفادهکرده

  .سازیکنندسازیوسالمآناناعالمکردکهبرایادامهفعالیتبایدخطتولیدخودرااستاندارد

کنندگانهایخوراکداموهمهتولیدهمچناندقتنظروکنترلخودرابرکارخانهکهسازماندامپزشکیبایدویبابیاناین

هایتولیدخوراکمرغوقتیمرغدارانبدانندهمهکارخانه:هایخامدامیادامهدهد،بهخبرنگارایسناگفتمحصوالتوفرآورده

هایتولیدموردنیازخودراترینهادهاخیالراحتکنندبتحتنظارتسازماندامپزشکیمحصولسالموباکیفیتیتولیدمی

سازیخطتولیدخودسازیواستانداردکنندهخوراکمرغدرحالسالمهایتولیدالبتهدرحالحاضرکارخانه.کنندخریداریمی

  .هستندتابتوانندباتاییدسازماندامپزشکیبهتولیدخودادامهدهند

هایپرورشیخوراکموردنیازخودرامرغدارانیکهدرواحد:دهندگانمرغگوشتیاظهارکردرورشیوسفیرییسانجمنصنفیپ

کنند،امااینردپایفلزاتسنگیندرکنندهیچمشکلیازایننظرندارندومحصولیکامالسالموباکیفیتتولیدمیتولیدمی

  .کردندهایدیگریتامینمیهایمولدشانراازکارخانهازگلههاییپیداشدهکهمرغدارانخوراکموردنیگیرینمونه

هایتولیدمرغنیازدارندبهتراستباادارهکلدامپزشکیهایخودبهکارخانهویپیشنهادکردمرغدارانیکهبرایتامیننهاده

یداریکنندکهبهصورتکاملموردتاییدایاحتیاجاتخودراخرمنطقهموردنظرخودتعاملمستمرداشتهباشندوازکارخانه

  .کارشناساندامپزشکیباشد

http://www.isna.ir/fa/news/51303931910















http://isna.ir/fa/news/94030200596
http://isna.ir/fa/news/94030200596
http://isna.ir/fa/news/94030200596
http://www.isna.ir/fa/news/94030804543
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 سیب زمینی

 ایسنا - 4051خرداد47شنبه

 ها رغم مخالفت زمینی علی صادرات سیببرابری  4افزایش 
 اقتصادکالن-اقتصادی : سرویس

هزارتنرسید،در96برابرنسبتبهمدتمشابهدرسالگذشتهافزایشپیداکردهوبه1.9زمینیبهدردوماهنخستامسالصادراتسیب

.استبوده(تومان4133معادل)دالر3.1زمینیبرایصادراتحالیکهقیمتهرکیلوسیب

استودرحالیکهقیمتدرصدیمواجهبوده093بهگزارشخبرنگارایسنا،آمارگمرکازصادراتغیرنفتیدردوماههاولسالبارشدی

.استمیلیوندالربیشترشده46وارزشصادراتآنزمینینسبتبهسالگذشتهتغییرینداشتهصادراتیهرکیلوسیب

طیهمینمدتدرسال.میلیوندالرصادرشد20زمینباارزشمجموعاحدودهزارتنسیب96ساسدردوماههنخستامسال،براینا

بااشارهبه کارشناسانحوزهکشاورزی استکهایندرحالی.استمیلیوندالربوده9هزارتنوباارزش42.9گذشتهصادراتاینمحصول

.زمینیبهمعنایصادراتآبمجازیاستبریهمچونسیبوضعیتخشکسالیدرکشورمعتقدندکهصادراتمحصوالتآب

ذشتهدرماهگ.هزارتنرسیدهاست45زمینیبهدهدکهتنهادردومینماهسالجاریصادراتسیبآمارصادراتغیرنفتینشانمی

بردولیترآبمی973استکهتولیدهرکیلوازاینمحصولنزدیکبهدرصدافزایشیافتوایندرحالی93زمینیبهمیزانصادراتسیب

.استمیلیوندالریعنیبیشازارزشکلآندردوماههنخستسالگذشتهبوده6.6ارزشمجموعصادراتاینمحصولدراردیبهشت

http://www.isna.ir/fa/news/51304739969





































http://isna.ir/fa/news/94022614949/
http://isna.ir/fa/news/94022614949/
http://www.isna.ir/fa/news/94031608578
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 شیالت

 - 51/30/49فارس

 هزار تنی آبزیان به روسیه 92ریزی برای صادرات  برنامه
برنامه ما برای : گفترئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه روند صادرات آبزیان به روسیه در حال پیگیری است، 

 .هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه در سال جاری است 92صادرات 

درموردصادراتمحصوالتشیالتیخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیحسنصالحیرئیسسازمانشیالتایراندرگفت

وبرنامهبهروسیهبهخوبیدرحالانجاموتجاردوکشورقراردادهاییرابایکدیگرمنعقدکردهروندصادرات:ایرانبهروسیهگفت

.هزارتناست43مابرایصادراتمحصوالتآبزیوشیالتیبهروسیهدرسالجاریحدود

آالدرسالدوصادراتماهیقزلبندیازمیزانتولیجمع:آالدرسالجاریاظهارداشتویدرموردروندتولیدوصادراتقزل

.تواناعالمکردزدهدراستخرهامیسازیبچهماهیوتخمچشمجاریندارمواینرقمرادرماهآیندهبراساسمیزانذخیره

جمعبندینهاییدر:رئیسسازمانشیالتدرموردپرورشماهیتیالپیادرکشورونظرسازمانمحیطزیستدراینبارهگفت

.موردپرورشماهیتیالپیادرمزارعتوسطسازمانمحیطزیستهنوزانجامنشدهاست

ایموجلساتیباحضورخانمابتکاربحثپرورشماهیتیالپیاراباهمکاراندرسازمانمحیطزیستداشته:صالحیبیانداشت

.رئیسسازمانمحیطزیستانجامشدهاست

ماهمدرسازمانشیالتاعتقادداریمکهبه:تکجنسیایننوعماهیدرکشورفراهماست،افزودویبابیاناینکهامکانتولید

.هاراهیابددلیلمشکالتزیستمحیطینبایدایننوعماهیبهمنابعآبیوتاالب

هاییقراردادهاجزءگونهکنندوفائوآنرکشورجهانایننوعماهیراتولیدمی423بیشاز:رئیسسازمانشیالتتصریحکرد

.کهبیشترینرشدرادردنیاخواهدداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513042334067
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 شیالت
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 هزار تن آبزی ایران به چین  22نامه صادرات  امضای تفاهم
عنوان یکی از  هزار تن در انتظار آبزیان کیفی ایران است، اما چین نیز به 222هرچند بازار روسیه با ظرفیت تقاضای 

نامه  تفاهم هزار تنی انواع محصوالت آبزی 22رود که برای صادرات  شمار می بازارهای پررونق محصوالت آبزی ایران به

 .صادراتی امضا شده است

:بااعالماینخبرگفت(ایانا)سخنگویانجمنصنفیتولیدکنندگانآبزیانامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

کشورهزارتنآنمیگووبهتنانواعمحصوالتآبزیبهکشورهایچینوویتنامصادرشدکههفت933هزارو41سالگذشته

.چینبودکهبهمثابهزیرهبهکرمانبردناست

کشور11ازآنجاکهمحصوالتآبزیایرانازکیفیتقابلتوجهیبرخوردارندومحصوالتایرانیبهبیشاز:اکبرخداییافزودعلی

راردارندکهبرایافزایشصادراتبهشود،چینوروسیهنیزدرشماربازارهایهدفایرانیقنظیراسپانیا،ایتالیاوآلمانصادرمی

.ریزیشدهاستاینکشورهابرنامه

.هزارتنباشد43رودحجمصادراتمیگوبهکشورچینبرایسالجاریبیشازانتظارمی:ویخاطرنشانکرد

تن میگو در راه روسیه 22

تنیمیگوبهکشورروسیهصادرشدوامسال5سالگذشتهیکمحموله:سخنگویانجمنصنفیتولیدکنندگانآبزیانادامهداد

شدهسایرعلتکندیطرفروسیوعدمتفاهمبینقیمتتمامتنبهکشورروسیهسفرکردهاستکهبه23نیزکانتینریباحجم

.اندهایآمادهصادراتهنوزبارگیرینشدهمحموله

رود،اماباتوجهبهمسافتوکیفیتشمارمیآبزیایرانبههرچندروسیهبازارمساعدیبرایمحصوالت:خداییتصریحکرد

محصوالتایرانیبایدقیمتصادراتیبرایصادرکنندگانمقرونبهصرفهباشد؛ایندرحالیاستکههیئتروسیخواستار

.ترهستندهاییحتیباکیفیتپایینوارزانمحموله

آالبهقیمتچهاردالربههیئتتجارروسییلوگرمپنجدالروماهیقزلدرزمانحاضرمیگوبهقیمتهرک:وییادآورشد

.پیشنهادشدهاست

آال مذاکرات هیئت داغستانی روسیه برای صادرات قزل

اکنونهیئتیازسویداغستانکشورروسیهدرحالبازدیدازهم:سخنگویانجمنصنفیتولیدکنندگانآبزیانتأکیدکرد

.نامه،صادراتبهاینکشورآغازشودآالیایرانیهستندتاباانعقادتفاهمزفرآوریقزلهاومراکسردخانه

اند،امادربارهقیمتهنوزتوافقدوطرفهآالبهایرانسفرکردهتاکنونچندینهیئتبرایشروعصادراتقزل:خداییاظهارداشت

.وجودنیامدهاستبه

عنوانکود،بهاینکشوربهشمارمیهایخاصبرایمحصوالتآبزیایرانبهازاریباویژگیازآنجاکهروسیهب:ویهمچنینگفت

برداریراازفرصتکنندحداکثربهرهشودوصادرکنندگانتالشمییکپتانسیلبالقوهدرصادراتمحصوالتآبزینگاهمی

.ایجادشدهداشتهباشند

./ازصادراتگستردهماهیومیگویایرانبهروسیهخبردادهبودگفتنیاست،پیشازاینوزیرجهادکشاورزی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22910-4.html
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 شیالت  
 آیانا 1304خرداد  19, یکشنبه

 تاکید اجالس کمیسیون منابع زنده آبی دریای خزر بر ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری 
 .سی و پنجمین اجالس کمیسیون منابع زنده آبی دریای خزر با امضای پروتکل به کار خود پایان داد

براساساینپروتکلتوافقهایزیربهبهنقلازروابطعمومیسازمانشیالتایران،(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

:عملآمد

.باتوجهبهکاهشذخایرماهیانخاویاریبرتقویتبازسازیمصنوعیوحفاظتاینگونهماهیانتاکیدشد-

همچنانممنوعاستوصرفاصیدبرایاهدافبازسازیوتحقیقات2347و2349صیدتجاریماهیانخاویاریدرسالهای-

.شود،درضمنکشورهایعضوسهمیهایبرایصادراتخاویارندارندانجاممی

باتوجهاتماممراحلحقوقیموافقتنامهحفاظتوبهرهبرداریبهینهازمنابعزندهآبیدریایخزردرکشورهایآذربایجانو-

تازماناجراییشدنموافقت.استکشوردیگراعالمکردندکهمراحلتصویبدرکشورهایخوددرحالانجام0ترکمنستان،

.نامه،کمیسیونفعلیبهکارخودادامهمیدهد

.سالبهکشورقزاقستانمحولشد2طبقاساسنامهکمیسیونریاستبرای-

درخصوصآییننامهکمیسیونحفاظتوبهرهبرداریبهینهازمنابعزندهآبیدریایخزرومدیریتذخایرمشترکمقررشد-

.سیونروسیهطرحخودرابرایسایرکشورهاارسالکندفدرا

برگزاریجلسهنهادهایعلمیسایتس-اعالمآمادگیایرانبرایپایشژنتیکیذخایرماهیانخاویاریوکارمشترکباروسیه-

حضورنمایندگانتشکیلجلسهکارشناسانکشورهایعضودرایرانبا-کشورهایعضودرروسیهدراواخرسالجاریمیالدی

.فائودربارهمبارزهباشانهدار

.ازطرفایران،دکترحسنصالحیمعاونوزیرورئیسسازمانشیالتایراناینپروتکلراامضاءکرد

./ایران،فدراسیونروسیه،جمهوریآذربایجان،جمهوریقزاقستانوترکمنستاناعضایاینکمیسیونهستند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22904-4.html
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 شیالت
 آیانا 1304خرداد  19, یکشنبه

 گذاری دو میلیون یورویی برای ساخت مرکز تکثیر و پرورش ماهیان دریایی در قشم  سرمایه
گذاری دو میلیون یورویی، ساخت مرکز تکثیر و پرورش ماهیان  سرمایهبا حضور بخش خصوصی ایران و فرانسه و 

 .دریایی در قشم کلید خورد

با:بااعالماینخبرگفت(ایانا)پروریسازمانشیالتامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمعاونتوسعهآبزی

اراستمکانیکهمرکزتکثیروپرورشماهیاندریاییاستدرقشمگذارانبخشخصوصیکشورایرانوفرانسهقرحضورسرمایه

اینزدیکصادراتبهکشورهایحاشیهخلیجماهیانمولد،درآیندهایجادشودکهدراینراستاخواهیمتوانستضمنتولیدبچه

.فارسرانیزداشتهباشیم

ترتیببتوانیمراهمراهسرمایهبخشخصوصیایرانکنندتابدینهاقراراستدانشفنیوسرمایهفرانسوی:حسینعبدالحیافزود

.ریزیبرایساختچنینمرکزیراعملیاتیکنیمبرنامه

برداریرودتاپایانسالجاریبهمرحلهافتتاحوبهرهفازنخستاینمرکزدرحالساختاستکهامیدمی:ویخاطرنشانکرد

.برسد

ماهیانیهستندکهقرارماهیاندریاییوبخشیازماهیانبومیازجملهبچه:مانشیالتادامهدادپروریسازمعاونتوسعهآبزی

.استدراینمرکزتولیدشوند

برخیازماهیانبومیمورداستفادهدراینمرکزقراراستازکشورفرانسهواردشودکهالبتهبومیایراننیز:عبدالحیتصریحکرد

.هست

.قراراستدرماهجاریهیئتفرانسویبهایرانسفرکنندتامقدماتانجامکارفراهمشود:وییادآورشد

پروریدرکشورباحضورکشورهایدارایصاحبتجربهدردستورهایبسیارخوبیبرایتوسعهآبزیبرنامه:عبدالحیتأکیدکرد

./کارداریم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22921-4.html



























http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22824-1.html


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

155 
 

 شیالت

خبرنگارانجوان-4051خرداد41:تاریخ

 شوند دهندگان ماهی حمایت نمی پرورش
دهندگانماهیوحضوردالالنباعثتعطیلیبسیاریازاستخرهایپرورشنبودحمایتکافیاز:دهندهماهیگفتیکپرورش

.شودپرورشماهیمی

،درخصوصپرورشاقتصادیباشگاهخبرنگارانگروهحوزهکشاورزیدهندهماهیدرگفتگوباخبرنگارسیدمهزیارقلندریپرورش

ماهباافزایشچشمگیریروبهروبوده7متاسفانهدرچندسالاخیرقیمتخوراکماهیبهطورمیانگینهر:ماهیاظهارداشت

.دهندههیچتغییرینداشتهاستایندرحالیاستکهقیمتخریدماهیازپرورش

باشد،ایمیآالبسیارحساسهستندوپرورشآنمستلزمشرایطخاصوویژهایماهیمثلقزلهبرخیازگونه:ویبابیانداشت

.آالنیازمنددمایپایینواکسیژنباالاستدراستخرپرورشماهی،قزل

هبیناینماهیبهاصطالحروآبخوراستودرفاصل:آالبیانداشتقلندریهمچنیندرخصوصنوعخوراکوتغذیهماهیقزل

خوردواگراینخوراککیفیتالزمرانداشتهباشدنهتنهاسودینداردبلکهسانتیمتریبررویآبخوراکخودرامی9تا0

.باعثکثیفیوآلودگیکفاستخرنیزخواهدشد

اکهمنهکیفیتالزمراداردغذایماهیبایدپفکیباشدتارویآببماندکهمتاسفانهاینخور:دهندهماهیادامهداداینپرورش

.ونهمقرونبهصرفهاست

ایماهیکهباتوجهبهرشددوره:دهندگانماهیرانبودبازارمناسبوثابتدانستهوبیانداشتلندریبزرگترینمشکلپرورش

گرمباشد،اگربازارعرضهنباشد،ماهیماندهوتلفخواهدشدزیراامکانبازگرداندنماهیبهاستخروجود293تا493بایدبین

.ندارد

ترینهارابهپایینبرند،زیراازنبودبازارثابتبهتریناستفادهراکردهوماهیدراینمیاندالالنسودکالنیمی:ویادامهداد

.دهندهناچاربهفروشماهیاستندوپرورشکنقیمتممکنخریداریمی

کنندوتنهابهنظارتوسرکشیازدهندگاننمیبهطورکلیشیالتوجهادکشاورزیهیچکمکیبهپرورش:قلندریاظهارداشت

راستهمهدهندهناچاهاهمنباشد،پرورششودکهاینامرسودینداردچراکهاگرایننظارتوسرکشیاستخرهابسندهمی

.شرایطرامهیانمایدزیرادرغیراینصورتماهیتلفخواهدشد

http://www.yjc.ir/fa/news/9223590
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 شیالت

خبرنگارانجوان-4051خرداد44:تاریخ

 برگزاری نمایشگاه بین المللی دریایی کشورهای اسالمی
معاوناموربندریومناطقویژهسازمانبنادرودریانوردیازبرگزاریاولیننمایشگاهبینالمللیدریاییکشورهایاسالمیدر

برگزاریایننمایشگاهنقشموثریدرمعرفیفرصتهایسرمایهگذاریداخلیوخارجیدرحوزهدریائی:تهرانخبردادوگفت

.کشوردارد

نمایشگاه:بهنقلازنمایشگاهبینالمللیدریاییکشورهایاسالمی؛جلیلاسالمیافزودگروهاقتصادیباشگاهخبرنگاران؛بهگزارش

ی،بینالمللیدریاییکشورهایاسالمیمیتواندعالوهبرنقشموثریکهدرشناساییظرفیتهایدریاییدارد،موجبهمکار

.تعاملوتالشگروهیارگانهایذیربطدریائیکشوروبخشخصوصیشود

خردادماهباحضورومشارکتدههاشرکتداخلیوخارجیو45الی47نمایشگاهبینالمللیدریاییکشورهایاسالمیاز

.ودتهرانبرگزارمیش(ره)همچنینسازمانهایمختلفبینالمللیدرمصلیبزرگامامخمینی

ایننمایشگاهشاملبخشهایمتنوعیازقبیلارائهتوانمندیهاودستاوردهادرزمینهکشتیرانیوحملونقلدریایی،صنایع

کشتیسازی،صنایعفراساحلنفتوگاز،خدماتدریاییوبندری،امورنظامیودفاعی،اقیانوسشناسیوهواشناسی،

وتفریحاتدریایی،حقوقدریایی،موسساتردهبندی،بیمهوموسساتاعتباری،نقشهبرداریالکترونیکومخابرات،گردشگری

وهیدروگرافی،محیطزیستدریایی،مناطقآزادویژهاقتصادی،شیالتوآبزیان،تجسسونجاتدریایی،دانشگاههاومراکز

.کارگاههایآموزشیاستعالیعلوموفنوندریایی،انجمنهاواتحادیههابابرگزاری

امیدواریمبابرپاییچنیننمایشگاههاییدرسطحمنطقهایوبینالمللیبه:عضوهیاتعاملسازمانبنادرودریانوردیافزود

ویژهدرجهاناسالم،موجبافزایشرقابتپذیریاینصنعتدرعرصهبینالمللیوارتباطباپیشگاماندریاییجهانشدهودر

.نهایتپیشرفتاقتصادیکشوررافراهمآوریم

یکیازمهمترینبرنامههایکاریوعملیاتیوزارتراهوشهرسازی،نگاهراهبردیبهتوسعهفعالیتهای:اسالمیخاطرنشانکرد

درتحرکبخشیبهوهمچنینگسترشاثراتمثبتپیرامونیتوسعهفعالیتهایبندری«اقتصاددریاپایه»دریایی،تاکیدبر

.سواحلوشهرهایبندری،است

سازمانبنادرودریانوردیتالشمیکندتاباهماهنگی:معاوناموربندریومناطقویژهسازمانبنادرودریانوردیاضافهکرد

کتحداکثریبخشدیگرسازمانهایتابعهیوزارتراهوشهرسازی،زمینهتحققبرنامهمحوریاقتصاددریاپایهرابامشار

.خصوصی،بیشازپیشفراهمآورد

منابعوذخایرغنیانرژیدردریاووجودبیش:اسالمیدرادامهبااشارهبهظرفیتهایبالقوهوموجودحوزهدریائیکشورگفت

یوجنوبیکشوربابندربزرگوکوچکبازرگانی،نفتیوصیادیوهمچنینیازدهبندراصلیتجاریدرسواحلشمال233از

میلیونتنجابجاییکاالوتسهیالت،نقشممتازیرابرایتوسعهفعالیتهایدریانوردیکشورفرآهمآورده453ظرفیتحدود

.است

اینپتانسیلهاوظرفیتهاهمچنینموجبشکل:معاوناموربندریومناطقویژهسازمانبنادرودریانوردیدرپایانافزود

یرانی،صنایعدریاییساحلیوفراساحلی،گردشگری،مسافریوغیرهدرسطحمنطقهایوفرامنطقهایشدهاستکهگیریکشت

بهرهبرداریبهینهازآندرشرایطفعلیاقتصادکشوربهویژهدردورانپساتحریم،میتواندموجبجهشعظیماقتصادیدر

.حوزهدریائیکشورشود

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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http://www.yjc.ir/fa/news/9249760
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

فودپرس4051خردادماه47شنبه

 مضرات مصرف روزانه شکرمواد غذایی;
درصدکلانرژی43طبقاعالمسازمانبهداشتجهانیدرموردمصرفشکرمیزاندریافتانرژیروزانهازشکربایدکمتراز <

.است(همانچیزیکهماآنراقندیاشکرمینامیم)منظورازشکرهمهانواعآنمانندگلوکز،فروکتوز،ساکاروز.موردنیازباشد

سازمانبهداشت.اینمواددرغذاها،درعسل،درشربتها،میوههاوآبمیوههاوبسیاریدیگرازموادغذایییافتمیشوند

عنوانمیکندمنشاعمدهشکریکههرروزبهبدنماواردمیشودازطریقموادغذاییآمادهشدهایاستکهدرجهانی

گرمقند1مثالآیامیدانیددریکقاشقغذاخوریسسکچاپ.کارخانههابهآنهاشکرافزودهمیشودولیلزوماشیریننیستند

قنداضافهشدهبهاینموادغذاییمیتواندحتیبیش.گرمشکرریختهشدهاست13روجودداردویادریکقوطینوشابهگازدا

ازسدیمموجبافزایشفشارخونشودومطالعهمرکزپیشگیریودرمانبیماریهانشاندادهاستکهاینقنداضافهمیتواند

ندیدرغذایجوامعامروزیعاملمهمیدرافزایشافزایشمصرفموادق.احتمالمرگبراثربیماریهایقلبیراهمبیشترکند

تحقیقاتنشاندادهکهموادقندیاضافهشدهبهغذاهاحتیمیتوانداحتمالبروزبعضیسرطانهارانیز.بروزچاقیاست

نواننابودمحققینازسهسمسفیدبهع.شکراکنونبهیکمسئلهمهمبهداشتیبرایهمهجوامعتبدیلشدهاست.افزایشدهد

دانشگاهپرینستون،موشهاییکهقندباالییمصرف2339طبقمطالعهسال.شکر،نمکوهروئین:کنندهسالمتیناممیبرند

میکنندوقتیاینمادهازآنهاگرفتهمیشودمانندمعتادانعالئمقطعموادراازخودنشانمیدهندوایننشانهخاصیتعادت

مصرفموادقندیاستومابایدمانندیکمعتادبهموادمخدراینمادهسمییعنیقندوشکررابتدریجازواعتیادآوربودن

مصرف(قاشقچایخوری7)کالریشکر433انجمنقلبآمریکاتوصیهمیکندزناننبایدروزانهبیشاز.غذایخودحذفکنیم

توجهداشتهباشیمکهاینمیزانشکروحتیبیشازآنمی.کراستقاشقش5کالرییا493کنندواینمیزانبرایمردان

مسلمااستفادهازشیرینکنندههایمصنوعیمانندساخارینیا.تواندبهراحتیبامصرفکمینوشابهیاشیرینیبهمابرسد

میتوانندباتغییردرباکتریتحقیقاتنشاندادهکهاینمواد.آسپارتامراهحلمناسبیبرایکاهشمصرفقندوشکرنیست

هایرودهموجبافزایشاحتمالچاقیوحتیدیابتشوند

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


















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


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

150 
 

 شیر و فراوردهها

خبرنگارانجوان-4051خرداد35:تاریخ

 های لبنی برای افزایش قیمت محصوالتدرخواست تولیدکنندگان فرآورده 
کنندگانمحصوالتلبنیمبنیبرافزایشقیمتبایدموافقتصورتبادرخواستتولید:عضوکمیسیوناقتصادیمجلسبیانکرد

.شودباشیماینباشدکهشاهدکاهشکیفیتمحصوالتکهسببآسیببهآحادجامعهمیگیردچنانچهبهگونه

درخصوصارسالخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگاران،کمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوباابراهیمنکوعضو

درصدیقیمتلبنیاتبهستادتنظیمبازاراظهار9هایلبنیمبنیبرافزایشدرخواستدبیرانجمنتولیدکنندگانفرآورده

تقاضابرایفراوردههایلبنیکهبهعنوانمکملهاییدرارتقاوبهبودسالمتافرادکمکمیکنندتقریبادرهمه:داشت

.خانوارهاحضورداردوازسوییباذائقهایرانیسازگاراست

جبرانهزینههایدرحالحاضرتولیدکنندگانمحصوالتلبنیبادرنظرگرفتننیازاساسیمردمبهاینمحصولوازطرفی

.درصدیمحصوالتلبنیراکردند9باالیتولیدبهصورتکارشناسیاقدامبهتصمیمگیریافزایش

بنابراینتولیدکنندگانبامشکلجدیدرتولیدمواجههستندوسپسبادرخواستآنهابایدموافقتصورتگیرد:ویافزود

.شودباشیممحصوالتکهسببآسیببهآحادجامعهمیچنانچهبهگونهاینباشدکهشاهدکاهشکیفیت

دهدوممکناستتعدادازمردمباتوجهبههانگرانیمردمراافزایشمیازسوییافزایشمجددقیمت:ویدرپایانتصریحکرد

رهمیشودرابوجودآوردنیازضروریوفوایداینمحصولکهعدماستفادهازآنسبببروزمشکالتیاعمازپوکیاستخوانوغی

.محرومشودلذادولتبرایبرونرفتازاینمشکلبایدتدبیرکند

http://www.yjc.ir/fa/news/249695
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 شیروفرآوردهها

فودپرس4051خردادماه44دوشنبه

 <شیرخام اعالم شد مواد غذاییعلت افزایش ماده سمی در ;
هایشیرخامدربرخیازنمونه"توکسینمایکو"درپیاعالمرییسسازماندامپزشکیمبنیبرباالتربودنمیزانمادهسمی 

یشراعاملافزاهایاروپا،مدیرعاملاتحادیهدامداراناستفادهازخوراکفاسدبرایدامآزمایششدهدرکشوربراساساستاندارد

شدهدرکشوردرقالبطرحپایشسالمتوضعیتسالمتشیرخامتولیدمهدیخلجدرباره.اینمادهدرشیرخامعنوانکرد

نانوگرمدرهرلیترشیر933مشخصشده"مایکوتوکسین"محصوالتدامیگفتهبودکهمیزانمجازیکهدرکدکسغذاییبرای

بهگفتهویاگردرپایشسالمتشیرخامتولید.نانوگرمدرهرلیترباشد93اینمیزانبایدهایاروپااستکهالبتهطبقاستاندارد

المللیرامعیارقراردهیم،اینمادهکمترازحداکثرمجازتعیینشدهاستاماازاستانداردهایشدهدرکشور،کدکسغذایبین

در"مایکوتوکسین"باالبودن:انی،مدیرعاملاتحادیهدامدارانگفتدراینزمینهسعیدسلط.ترهستیماتحادیهاروپاکمیپایین

هایانجاماستکهدرآزمایش"آفالتوکسین"زدهحاویکپکشدهشیرخام،بهدلیلاستفادهازخوراکهایارزیابیبرخیازنمونه

ایوجوددرهرمادهغذاییفاسدشدهنوعیسماستکهممکناست"مایکوتوکسین":ویگفت.شدهموردپایشقرارگرفتهاست

بهگفتهمدیرعاملاتحادیهدامدارانعمدتادرتولیدشیرخامدر.داشتهباشدکهعمدتابهدلیلمسائلومشکالتنگهداریاست

کگیرداماممکناستدریکیاچندواحدتولیدیدامیازخوراککپهایالزمصورتمیواحدهایصنعتیوسنتیکشوردقت

تاکنون:وضعیتتولیدگوشتقرمزنیزاظهارکردسلطانیدرباره.زدهاستفادهوباعثافزایشاینمادهدرمحصولنهاییشدهباشد

شودودربارهگوشتقرمزنتایجیاستخراجنشدهاست،چراکهتولیداینمحصولتحتنظارتکاملسازماندامپزشکیانجاممی

وی.هامهرتاییدحکنشود،گوشتقرمزتولیدشدهاجازهورودبهبازارراندارددنکنندورویالشهتاناظراناینسازمانتایی

هایبهداشتیرارعایتکنندتادچاردامدارانازخوراکموردتاییدسازماندامپزشکیاستفادهکنندوموارداستاندارد:توصیهکرد

شودوبایددرراستایحفظسالمتوکنندههمهسرمایهوثروتاومحسوبمیدهاییکتولیچنینمشکالتینشوند،چراکهدام

هایخامدامیگرچهیافتنردپایموادآالیندهدرمحصوالتوفرآورده.هایمولدخودنهایتتالشراداشتهباشدبهداشتگله

هایخامدامیکهتامینکنندهسالمتوردهدهندهآلودهبودنهمهتولیداتکشورنیستاماحفظسالمتمحصوالتوفرآونشان

هایبهداشتیاعالمکنندگاننیزبایددررعایتهشدارهاواستانداردترمدنظرقرارگیردوتولیدبهداشتجامعهاستبایدجدی

ایموجوددربرخیهنظرراداشتهباشندتابتوانآالیندگیهاینظارتیمانندسازماندامپزشکینهایتدقتشدهازسویدستگاه

هایجهانیکنترلکردازتولیداتداموطیورکشوررادرحداقلممکنمطابقبااستاندارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 صادرات و واردات

 - 51/30/44فارس

 توان صادرات یک میلیارد دالر گیاهان دارویی/ میلیون دالری گیاهان زینتی 42ارزآوری 
هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان زینتی کشور است و با  5: رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی کشور گفت

 .شود میلیون دالر ارز برای کشور حاصل می 42صادرات بخشی از آن حدود 

،پژمانآزادیرئیسانجمنعلمیگلوگیاهانزینتیکشورامروزدرمراسممعرفیخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هزارهکتارازاراضیکشورزیرکشتگیاهانزینتیقرارداردواز9درحالحاضرحدود:گفت«ژربرا»وتولیدارقامجدید

.شودمیلیوندالردرآمدحاصلمی13تولیداتآنحدود

اند،ایرانهایزینتیوپژوهشکدهملیگلوگیاهانزینتیانجامدادهطبقبرآوردهاییکهانجمنعلمیگلوگیاه:ویافزود

.پتانسیلدستیابیبهیکمیلیارددالرصادراتگیاهانزینتیرادارد

درصدکل0تا2میلیارددالراستواینمیزان0زمحصوالتباغیحدودسهمصادراتگلوگیاهانزینتیا:آزادیتصریحکرد

.دهدصادراترابهخوداختصاصمی

درصدداردوبرایصادراتگل03ایندرحالیاستکهاینبخشتواناییافزایشمحصوالتصادراتیخودرابه:ویاظهارداشت

.گستردهسرمایهگذارانخارجیودستیابیبهارقامجدیدنیازداریموگیاهانزینتیبهتوسعهکشتوکارمدرنوحضور

انواعارقامگلوگیاهانزینتیکشور(صددرصد)درحالحاضرتمامی:رئیسانجمنعلمیگلوگیاهانزینتیکشوربیانداشت

توماناستکهباتولیدداخلیوتکثیرآن933هزارو6هزارتا6از«ژربرا»وارداتیاست،بهطوریکههزینهوارداتهرگیاهچه

.تومانکاهشداد933هزارو2هزارتا2تواناینرقمرابهمی

عالوهبرمقاومتدرمقابلبیماریهادارایاستحکامساقهوتنوعرنگهستندوازلحاظ«ژربرا»ارقامجدید:ویبیانداشت

.شود،تفاوتیندارندهلندوایتالیاواردمیپذیریباارقاماصلیکهازکشورهایرقابت

شودکهباتولیدوتکثیرارقامجدیدآندرداخلمی«ژربرا»میلیاردتومانساالنهصرفوارداتنشا1بهگفتهویدرحالحاضر

.ایدربازارهایخاورمیانهخواهیمداشتکشورعالوهبرتأمیننیازبازارداخلحضورگسترده

ایمکهدستیافته«ژربرا»ژنوتیپگیاه63درحالحاضربهدانشفنیحدود:نعلمیگلوگیاهانزینتیکشورگفترئیسانجم

.رقمبرترآنآمادگیثبتدارد43حداقل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513044333714



















http://www.farsnews.com/
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 صادرات و واردات
 - 04/93/19فارس

 حضور مسئول بخش قرنطینه ایران در پاکستان برای واردات انبه
رئیس بخش تحقیقات و توسعه اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه پاکستان از حضور مسئول بخش قرنطینه 

 .این کشور خبر دادایران در پاکستان برای افزایش صادرات انبه به 

المللفارس،رئیسبخشتحقیقاتوتوسعهاتحادیهصادرکنندگانوواردکنندگانمیوهپاکستانازبهگزارشگروهاقتصادبین

.حضورمسئولبخشقرنطینهایراندرپاکستانخبرداد

اقداماتمتعددیدررابطهباافزایشصادراتبردووحیداحمدگفت،نمایندهبخشقرنطینهایراناینروزهادرپاکستانبهسرمی

.بهاینکشوردرآیندهصورتگرفتهاست

.ویخاطرنشانکرد،ایراندرحالتبدیلشدنبهیکبازاربزرگبرایانبهپاکستاناست

ایبهالتحارهاینمقامپاکستانیپیشازاینخبردادهبود،مسئولبخشقرنطینهایرانبهمنظوربررسینحوهصادراتمحصو

.اینکشوربهپاکستانسفرخواهدکرد

79.رودجهانبهشمارمیمیلیونتنانبهدرسال،یکیازتولیدکنندگانعمدهاینمیوهدر4.9پاکستانباتولیددِنیوز،بهگزارش

.شوددرصدباقیدرایالتسندتولیدمی09درصدانبهپاکستاندرایالتپنجابو

میلیوندالریبرایاینکشورازابتدای4.29هزارتنانبهپاکستانصادرشدهاستودرآمدی0وحیداحمدتوضیحداد،حدود

.میداشتهاست23فصلصادراتدر

.المنافعوعمانصادرشدهاستنمحصوالتبهعربستان،امارات،ایران،افغانستانوکشورهایمشترکویافزود،ای

رئیسبخشتحقیقاتوتوسعهاتحادیهصادرکنندگانوواردکنندگانمیوهخاطرنشانکرد،بهبوددرآمدیصادراتناشیازاقدام

.وسبزیجاتصادراتیبودهاستهایچوبیبرایمیوهدولتدرممنوعیتاستفادهازجعبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513043333197





























http://tns.thenews.com.pk/exports-of-pakistani-mango-sweetens-world-markets/#.VWqlDJOud1l
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940310000486
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 صادرات و واردات
 - 04/93/90فارس

 کاالی عمده وارداتی را بشناسید 92/ ذرت دامی رتبه نخست واردات به کشور
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رتبه نخست واردات را به  1براساس آمارها ذرت دامی طی دو ماه با افزایش 

 .خود اختصاص داده است

.ماهنخستسالجاریمنتشرشدقلمعمدهوارداتیطیدو43،خبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هایمعدنیگیریسوختهایبههمفشردن،شکلدادنیاقالبآالتودستگاهماشین)بهترتیبذرتدامی،برنج،کنجالهسویا،

،دانهگندمبهجز(گریازماسههایریختههایدرستکردنقالبجامد،خمیرهایسرامیکیوسایرمحصوالتمعدنی،ماشین

سی،سی2933امی،لوبیایسویا،قطعاتمنفصلهجهتتولیدخودروهایسواری،وسایلنقلیهموتوریباحجمسیلندرتاگندمد

.جوبهاستثنایبذرومحصوالتآهنیافوالدجزءاقالمعمدهوارداتیدوماهنخستسالبهکشورهستند

دهد،برنجنیزازلحاظوزنیمنفیدرصدرشدنشانمی50،99براساساینآمارذرتدامیازلحاظوزننسبتبهمدتمشابه

.درصدبودهاست49

همچنینوسایلنقلیهموتوریازلحاظارزش.درصدرشدداشتهاست722هاازلحاظارزشآالتودستگاهبااینوجودماشین

درصدازلحاظارزشنسبتبه40منفیقلمکاالیوارداتیبهکشور43درمجموعارزش.درصدگزارششدهاست99منفی

.دهدمدتمشابهسالقبلآنکاهشنشانمی

درصدرشدداشته469قارهآسیا،اروپاوآمریکانسبتبهمدتمشابهسالقبلمنفیبودهاستوازآفریقا0همچنینوارداتاز

.است

صدمدرصدو24صدمدرصد،آفریقا94درصد،آمریکا45درصد،اروپا65سهمارزشکلوارداتازآسیاطیدوماهنخستسال

.صدمدرصدبودهاست7اقیانوسیه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333747





























http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940309000616


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

164 
 

 صادرات و واردات
 - 04/93/16فارس

 نشد  امسال مجوز واردات یک کیلوگرم میوه هم داده/ های قاچاق پیامدهای ناشی از واردات میوه
شود،  ای به کشور می های قاچاق باعث ورود آفات قرنطینه رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه واردات میوه

ید کشور مبدأ نباشد و به همین دلیل این های وارداتی از لحاظ بهداشتی مورد تای ممکن است بخشی از میوه: گفت

 .شود  محصوالت صادر می

درموردپیامدهایخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیعلیباغستانیمیبدیرئیسسازمانحفظنباتاتکشوردرگفتمحمد

اخیروارداتقاچاقمیوهبهوفورمشاهدهشدهکهاینامرمنجربهورودآفاتاهطیچندم:هایقاچاق،گفتناشیازوارداتمیوه

.شودایبهکشورمیقرنطینه

یکیازوظایفسازمانحفظنباتات،قرنطینهآفاتاستوطبققانونهرجاکهگمرکومحورقانونیبرایورودکاالو:ویافزود

سازمانحفظنباتاتهموجودداردواقدامبهکنترلمحصوالتبهلحاظقرنطینهیامحصوالتکشاورزیوجودداشتهباشدپست

.کندبهداشتیوآفاتمی

:کند،اظهارداشتایخسارتبیشترینسبتبهآفاتمرسومدرکشورواردمیباغستانیمیبدیبابیاناینکهآفاتقرنطینه

رود،اماراینباشیوعاینآفاتبخشیتوسطدشمنانطبیعیازبینمیدشمنانطبیعیآفاتمرسومدرطبیعیتوجوددارد،بناب

.کنندایدشمنطبیعیوجودنداردواینآفاتبهصورتهجومیعملکردهوخسارتواردمیدرموردآفاتقرنطینه

ودآنهابهکشورخسارتاندکهباورایبودههایقرنطینهایجزءآفتآفتجاروکلیموترشومگسمدیترانه:ویتصریحکرد

.زیادیبهمحصوالتکشاورزیواردشدهاست

آفتجاروکلیموترشبخشزیادیازباغاتلیموترشراازبینبردهودرصورتگرفتارشدنمحصولبه:باغستانیاظهارداشت

.ایجزقطعدرختوجودندارداینآفتچاره

سالپیشبهکشورواردشده،درحالیکه93خواربرنجازحدودتکرمساقهرئیسسازمانحفظنباتاتکشوربابیاناینکهآف

بنابراینبرایمبارزهبااینآفتمجبوربهمبارزه:هایقرنطینهایکشوربوده،تصریحکردهااینآفتجزءآفتپیشازاینسال

.شیمیاییهستیم

هایوارداتیبهکشورامابااینحالشاهدوفورمیوه:نشده،افزوددادهویبابیاناینکهامسالمجوزورودحتییککیلوگرممیوه

.هستیموبرایجلوگیریازاینمسئلهالزماستتاستادمبارزهباقاچاقبهصورتجدیواردعملشود

ایدنظارترابیشترکنند،هایمتولیبدستگاه:هایقاچاقبسیارزیاداست،بیانداشتباغستانیبابیاناینکهحجموارداتمیوه

ضمناینکهاستاندارانمناطقمرزیبهعنواننمایندگاندولتنظارتبیشترینسبتبهوارداتمحصوالتکشاورزیقاچاقداشته

.باشند

هاست،ایمشاهدهشدهایقاچاقوارداتیآفتمگسمدیترانههایاخیردرمیوهرئیسسازمانحفظنباتاتبااشارهبهاینکهدرماه

هایقاچاقدرمناطقمختلفممکناستاینآفتبهاینیست،اماباتوزیعمیوههایقرنطینهاگرچهاینآفتدیگرجزءآفت:گفت

.مناطقیازکشورکهاینآفتشیوعندارد،گسترشیابد

هایوارداتیازلحاظبهداشتیمیوهممکناستبخشیاز:هایقاچاقدقتشود،گفتویبااشارهبهاینکهبایددرمصرفمیوه

موردتاییدکشورمبدانباشندوبههمیندرکشورمبدابهمصرفنرسدوآنراصادرکنندویااینکهممکناست،ازسمومیدر

.آناستفادهشودکهدرکشورماموردتاییدنیست

http://www.farsnews.com/
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هایآیندهآشکارهایقاچاقدرسالداتبدوننظارتمیوهمعموالپیامدهایحاصلازوار:رئیسسازمانحفظنباتاتاظهارداشت

.شودمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513047333033































































http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940316000300


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

166 
 

 صادرات و واردات
 - 04/93/15فارس

 معامالت قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران در روز شنبهافتتاح 
معامالت  با حضور جمعی از مقامات ارشد بازار سرمایه کشور و وزارت جهاد کشاورزی ، خرداد ماه،  97روز شنبه 

 .قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران افتتاح می شود

بهنقلازروابطعمومیواموربینالمللبورسکاالیایران،دراینروزعالوهبرریاستسازمانبورسخبرگزاریفارسبهگزارش

مدیرعاملبورسکاالیایران،تعدادیازازمسئوالنارشدوزارتجهادکشاورزی،نمایندگانمجلسشورایواوراقبهادارو

.ادبازارنهادههایداموطیورکشوردرسالهایاخیرحضورمییابنداسالمیوفعاالنبازاروتشکلها،درمهمترینروید

هاییکیازرویکردهایاساسیبورسکاالیایرانبرایتوسعهبازاردرسالهایاخیر،تنوعبخشیبهداراییبراساساینگزارش،

کنجالهسویادرایرانوبهتبعآن،دادنپایهدربازارمشتقهاینبورسبودهواینبورسباهدفپوششریسکقیمتمعامالت

امکانبرنامهریزیومدیریتبلندمدتعرضهوتقاضابهفعاالناینبازاروهمچنیندولتونیزتوسعهمعامالتابزارهایمشتقه

یارادردستورکارکهیکیازستونهایاصلیتوسعهبازارسرمایهکشوربهشمارمیرود،راهاندازیقراردادهایآتیکنجالهسو

.قرارداد



دربورسکاالیایرانموردپذیرشقرارگرفتوپسازپذیرشاینداراییپایه،52اسفندماهسال45داراییپایهکنجالهسویادر

.هایبازارکنجالهسویاوکارگزارانبورسکاالبرگزارشداندیشیمتعددیبافعاالنوتشکلجلساتهم

کیازمهمترینمنابعتغذیهطیورودامومنبعاصلیتامینپروتئینموردنیازطیورودرنتیجهازمهمتریننهادهکنجالهسویای

هایتولیدگوشتدرایرانوبسیاریازکشورهایجهاناستوباتوجهبهاینکهاینمحصول،درکنارذرت،بخشعمدهخوراک

تصوربازارمحصوالتکشاورزیایرانبدونوجودکنجالهسویاتقریبامحالاستوهمطیوررادرکشورتشکیلمیدهد،امروز

میلیونتنکنجالهسویادرکشورمورداستفادهقرارمیگیردکهبخشقابلتوجهآندربخش2.9اکنونساالنهنزدیکبه

.خوراکطیورودامبهکارگرفتهمیشود

طیورکشوربهکنجالهسویاوذرت،منجرشدهاستتاهرگونهنوسانقیمتاینمحصوالتازوابستگیروزافزونصنعتداموبویژه

نگاهفعاالنبازارآنبهدقتوحساسیتپیگیریشودوایننوساناتدربرخیمقاطع،دغدغههاونگرانیهایجدیدرخصوص

اینراستابورسکاالیایرانمیتواندبااستفادهازابزاردر.وضعیتتامینکنجالهسویاوقیمتهایآتیآنبوجودآوردهاست

قراردادهایآتینقشزیادیدررفعدغدغهونگرانیفعاالنبازارکنجالهسویاازجملهعرضهکنندگانوتولیدکنندگانداموطیور

.داشتهباشد

برایتحویلاینمحصولدرسررسیدهایمختلفبراساساینگزارش،انبارهایپذیرششدهوموردتاییدبورسکاالیایران

.آمادگیالزمرادارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513049333455
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 صادرات و واردات
 - 04/93/15فارس

 شود درصد خرمای تولید ایران صادر می 92کمتر از 
از این مقدار : شود، گفت دبیر انجمن خرمای کشور با بیان اینکه ساالنه حدود یک میلیون تن خرما در کشور تولید می

 .رود هزار تن صادر و بقیه خوراک دام شده یا از بین می 922هزار تن مصرف داخلی، حدود  522

ساالنهحدودیکمیلیونتن:گفتخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیعلیاصغرموسویدبیرانجمنخرمایکشوردرگفت

.رسدهزارتنبهمصرفداخلمی933خرمادرکشورتولیدوحدود

بهدلیلعدمبازاریابیجهانیبرای:شود،اظهارداشتکشورتولیدمیهزارتنخرمایمازاددر933ویبابیاناینکهحدود

.رودهزارتنصادروبقیهیاخوراکدامشدهیاازبینمی433تا93صادراتخرما،ازاینمقدارفقطحدود

الفصلبرداشتخرما،امس:رسد،گفتموسویبااشارهبهاینکهحدودنیمیازخرمایکشوردرماهمبارکرمضانبهمصرفمی

.ایازخرمایبرداشتیدرسالزراعیجاریرویدستباغدارانخواهدماندبعدازماهرمضاناستوبههمینعلتبخشعمده

شودوعلیرغمزحماتفراوان،هامیهاوداللسودحاصلازتولیدخرمانصیبواسطه:دبیرانجمنخرمایکشورافزود

.شوددارانخرماسودکمیعایدشانمیکنندگانوباغتولید

ایدرتعیینقیمتخرمادارندوخرمایموردنیازدرماهمبارکرمضانهانقشتعیینکنندههاوواسطهدالل:ویبیانداشت

.شودتوسطاینافرادخریداریوبهتهرانمنتقلمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513042334032
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 صادرات و واردات 
 - 04/93/15فارس

 هزار تنی آبزیان به روسیه 92ریزی برای صادرات  برنامه
برنامه ما برای : اینکه روند صادرات آبزیان به روسیه در حال پیگیری است، گفترئیس سازمان شیالت ایران با بیان 

 .هزار تن محصوالت شیالتی به روسیه در سال جاری است 92صادرات 

درموردصادراتمحصوالتشیالتیخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیحسنصالحیرئیسسازمانشیالتایراندرگفت

وبرنامهروندصادراتبهروسیهبهخوبیدرحالانجاموتجاردوکشورقراردادهاییرابایکدیگرمنعقدکرده:ایرانبهروسیهگفت

.هزارتناست43مابرایصادراتمحصوالتآبزیوشیالتیبهروسیهدرسالجاریحدود

آالدرسالبندیازمیزانتولیدوصادراتماهیقزلجمع:آالدرسالجاریاظهارداشتصادراتقزلویدرموردروندتولیدو

.تواناعالمکردزدهدراستخرهامیسازیبچهماهیوتخمچشمجاریندارمواینرقمرادرماهآیندهبراساسمیزانذخیره

جمعبندینهاییدر:کشورونظرسازمانمحیطزیستدراینبارهگفترئیسسازمانشیالتدرموردپرورشماهیتیالپیادر

.موردپرورشماهیتیالپیادرمزارعتوسطسازمانمحیطزیستهنوزانجامنشدهاست

ایموجلساتیباحضورخانمابتکاربحثپرورشماهیتیالپیاراباهمکاراندرسازمانمحیطزیستداشته:صالحیبیانداشت

.سازمانمحیطزیستانجامشدهاسترئیس

ماهمدرسازمانشیالتاعتقادداریمکهبه:ویبابیاناینکهامکانتولیدتکجنسیایننوعماهیدرکشورفراهماست،افزود

.هاراهیابددلیلمشکالتزیستمحیطینبایدایننوعماهیبهمنابعآبیوتاالب

هاییقراردادهکنندوفائوآنراجزءگونهکشورجهانایننوعماهیراتولیدمی423بیشاز:رئیسسازمانشیالتتصریحکرد

.کهبیشترینرشدرادردنیاخواهدداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513042334067
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 صادرات و واردات
 - 04/93/11فارس

پایانه صادراتی گل و گیاه / ها میلیارد مترمکعبی آب با انتقال صیفی جات به گلخانه 3.9جویی  صرفه

 شود امسال تکمیل می
آزاد به فرنگی از فضای  ها، گیاهان دارویی و قارچ با بیان اینکه با انتقال کشت خیار و گوجه مدیرکل دفتر امور گلخانه

 .شود جویی می میلیارد مترمکعب آب صرفه 3.9با این کار حدود : شود،گفت هکتار فضا آزاد می 222هزار و  2ها  گلخانه

امروزدرها،گیاهانداروییوقارچ،سیدمحمدکیاییمدیرکلدفترامورگلخانهخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هایشاخصوزارتجهادکشاورزیدربرنامهششمیکیازطرح:مراسممعرفیوتولیدارقامجدیدژربرادرجمعخبرنگارانگفت

.ایوانتقالمحصوالتسبزیوصیفیبهگلخانهاستتوسعهکشتگیاهانگلخانه

یابدوبردخیاربافضایباز،حدودیکدهمکاهشمیطبقبرآوردهایانجامشدهمصرفآبدرگلخانهدرموردتولی:ویافزود

.ریزیکردهتاکشتبرخیازمحصوالترابهگلخانهمنتقلکنداساساینموضوعوزارتخانهبرنامه

اظهارکند،هکتارفضاراآزادمی223هزارو2هاحدودفرنگیازفضایبازبهگلخانهکیاییبابیاناینکهانتقالکشتخیاروگوجه

.شودجوییمیمیلیاردمترمکعبآبصرفه0.4بااینکار:داشت

هکتار0933دربرنامهششمپیشبینیمیشودتاساالنهحدود:ها،گیاهانداروییوقارچتصریحکردمدیرکلدفترامورگلخانه

.ایتوسعهداشتهباشیمدربخشکشتگیاهانگلخانه

شودوکیفیتمحصولبهتروامکانکشتیابدبلکهمصرفبهینهمیایمصرفآبکاهشنمیدرکشتگلخانه:ویاظهارداشت

.شودمحصوالتیکهدرمناطقیقابلیتتولیدآنوجودنداردفراهممی

03برایتجهیزوتکمیلاینسامانهبهحدود:المللیگلوگیاهدرجنوبتهراناظهارداشتویدرموردساختپایانهبین

یاردتوماننیازاستکهمدارکومستنداتآنبهبانککشاورزیارائهشدهوامیدواریمکهامسالباتأمینبودجهموردنیازآنمیل

.اینپایانهبهاتمامبرسد

لزومصادراتگلوگیاه،سبکرقم،کیفیتوکمیتمحصول:ویتداومدرتولیدگلوگیاهرامشکلصادراتعنوانکردوگفت

.شودتکهبافراهمشدنمجموعآنهاامکانصادراتفراهممیاس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513044333575
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 صادرات و واردات
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 شود  اندازی می پایانه صادرات گل و گیاهان زینتی امسال راه
 .اندازی خواهد شد میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، پایانه صادراتی گل و گیاهان زینتی امسال راه 32با تأمین 

بااشارهبهبحرانآبموجودها،گیاهانداروییوقارچامروزدرمراسممعرفیوتولیدارقامجدیدژربرامدیرکلدفترامورگلخانه

ایجهتانتقالمحصوالتسبزیهایگلخانههایمتراکموتوسعهکشتهایرویشیبرایایجادباغاستفادهازپایه:درکشورگفت

.شدهدرجهتمدیریتآببودهاستهایانجاموصیفیازفعالیت

باانتقالکشت:دهماست،افزودخیارنسبتبهفضایآزادیکهایسیدمحمدکیاییبااعالماینکهمیزانمصرفآبدرگلخانه

میلیاردمترمکعبنیزدرمصرفآب0.2هکتارفضاآزادخواهدشدو223فرنگیوخیارازفضایآزادبهگلخانه،دوهزاروگوجه

.شودجوییمیصرفه

بینیشدهاستکهساالنههاراافزایشخواهیمدادوپیشهشده،سطحگلخانبااستفادهازتسهیالتبانکیارائه:ویخاطرنشانکرد

.ایداشتهباشیمهکتارتوسعهکشتگلخانه933هزاروسه

.ای،عالوهبرمصرفبهینهآب،افزایشتولیدوکیفیتنیزخواهیمداشتباافزایشسطحکشتگلخانه:کیاییادامهداد

باثبتاینارقامجدیددرصورتیکهکمیتتولید:ارقامجدیدژربراخبردادوتصریحکردویازارائهتسهیالتوامکاناتبهتولید

.پاسخگوینیازداخلیباشد،ازوارداتممانعتخواهدشد

هکتاراستکهدوهزارو946هزاروایکشورهشتها،گیاهانداروییوقارچ،بابیاناینکهفضایگلخانهمدیرکلدفترامورگلخانه

لزومصادرات،ثبترقم،کیفیتوکمیت:هکتارآنبهژربرااختصاصدارد،اظهارداشت09هکتارآنبهگلوگیاهو233

.محصولاستکهبافراهمشدنمجموعآنهاامکانصادراتفراهمخواهدشد

درحالحاضر:کردویادآورشدهایگلدانیوزینتیکمتراعالمبریدهرانسبتبهگلهایشاخهکیاییمیزانصادراتگل

.کشورهایآسیایمیانه،حوزهخلیجفارسوعراقبازارهدفصادراتماهستند

اندازیپایانهصادراتیگلوگیاهدرسالجاریویعدمتداومدرتولیدگلوگیاهراازمشکالتصادراتیکشورعنوانکردوازراه

درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاستکه99هایگذشتهآغازشدهوتابهامروزازسالساختاینپایانه:خبردادوتأکیدکرد

میلیاردتوماناعتبارموردنیازبرایاحداثآنوباارائهمدارکبهبانککشاورزی،پایانهصادراتیگلوگیاهان03امسالباتأمین

./شوداندازیمیزینتیراه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22919-4.html
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 صادرات و واردات
 آیانا 1304خرداد  19, یکشنبه

 ! ضابطه باشد، نه ما انجمن واردکنندگان برنج باید پاسخگوی واردات بی
دارد و انجمن واردکنندگان برنج در این زمینه چک سفیدی است که برای مدت نامحدود اعتبار  ثبت سفارش دسته

 .ضابطه وارد کرده است مقدار متنابهی برنج را بی

همکارانبخشبرنج:،بااعالماینخبرگفت(ایانا)دبیرانجمنبرنجکشورامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

.گاهانجمنبرنجدرزمینهوارداتفعالیتنداشتهاستچنبایدانجمنیکهوجودنداردراایجادکنند،زیراهی

هزارتنوارداتاینمحصولاستراتژیکانجامشده،درحالیکهمشخصنیست415ازابتدایامسال:جمیلعلیزادهشایقافزود

.مجوزاینمقدارمحصولازکجاصادرشدهاست

هایمختلفمورداستفادهتوانددرزمانچکسفیدیاستکهمیدرحالحاضرثبتسفارشهمچوندسته:ویخاطرنشانکرد

.قرارگیردوهیچنظارتینیزبرآنوجودندارد

سالگذشتهجلسهبازرسیدرسازمانبازرسیکلکشوروباحضورنمایندگانوزارتجهاد:دبیرانجمنبرنجکشورادامهداد

شدتابراساسآنمیزانوارداتمشخصشود،اماشاهدآنبودیمکهدراندرکارانبرگزارکشاورزی،بازرگانیوسایردست

ماهههزارتنبرنجدرهفت543هزارتنبرنجثبتسفارششدودرمهرماهگمرکاعالمکردکه533ماهبرایوارداتفروردین

.واردشدهبود50نخستسال

.انبرنج،چونثبتسفارشانجامشدهبوددرپیآنوارداتشدبنابهاعالمانجمنواردکنندگ:علیزادهشایقتصریحکرد

گیرندودرهرزمانکهبخواهند،بهگیرند،سقفیبرایآندرنظرنمیمتأسفانهکسانیکهمجوزبرایوارداتمی:وییادآورشد

.کنندهرمقدارمحصولواردمی

نیاز به حتی یک گرم واردات برنج نداریم

درسالجارینیازبهوارداتیکگرمبرنجنیزنداریم،اماشاهدآنهستیمکهازابتدایامسال:کشورتأکیدکرددبیرانجمنبرنج

.هزارتنبرنجواردکشورشدهاست415

هادرخردادماهسالجارینیزشرایطآبوهواییسالجاریمناسببودهاستواگرشاهدبارندگی:علیزادهشایقاظهارداشت

.هزارهکتاری،تولیددومیلیونتنیبرنجرقمبخورد733شودکهازسطحبینیمیشیم،پیشبا

41خیزراموردحمایتقرارداده،اماهمچناندرهایبرنجباوجودآنکهوزارتجهادکشاورزیکشتدراستان:ویهمچنینگفت

هزارهکتاریبرنجدرکشور733هزارهکتارازسطح173کهتنهاایگونهاستاندیگرنیزبرنجدرسطحانبوهکشتشدهاست،به

.هاتعلقداردمربوطبهگیالنومازندراناستومابقیبهسایراستان

کهگفتهبودستان گیالن در گفتگو با ایانا غالمعلی قربانی، عضو اتاق بازرگانی اعلیزادهشایقدربارهاظهاراتدیروز

کندوانجمنبرنجدرمقابلمانورهایتبلیغاتیواردکنندگانمنفعلایبهنامانجمنبرنجمبادرتبهوارداتبرنجمیواردکننده

اانجمنمااشتباهکنندهباخبرگزاریشمافردیراکهعضوانجمنواردکنندگانبرنجاستبمتأسفانهفردمصاحبه:است،افزود

./دهدگیردونسبتخطابهانجمنحمایتازتولیدبرنجمیمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22656-4.html



.
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 صادرات و واردات
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 هزار تن آبزی ایران به چین  22نامه صادرات  امضای تفاهم
عنوان یکی از  هزار تن در انتظار آبزیان کیفی ایران است، اما چین نیز به 222هرچند بازار روسیه با ظرفیت تقاضای 

نامه  تفاهم هزار تنی انواع محصوالت آبزی 22رود که برای صادرات  شمار می بازارهای پررونق محصوالت آبزی ایران به

 .صادراتی امضا شده است

:بااعالماینخبرگفت(ایانا)سخنگویانجمنصنفیتولیدکنندگانآبزیانامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

کشورهزارتنآنمیگووبهتنانواعمحصوالتآبزیبهکشورهایچینوویتنامصادرشدکههفت933هزارو41سالگذشته

.چینبودکهبهمثابهزیرهبهکرمانبردناست

کشور11ازآنجاکهمحصوالتآبزیایرانازکیفیتقابلتوجهیبرخوردارندومحصوالتایرانیبهبیشاز:اکبرخداییافزودعلی

راردارندکهبرایافزایشصادراتبهشود،چینوروسیهنیزدرشماربازارهایهدفایرانیقنظیراسپانیا،ایتالیاوآلمانصادرمی

.ریزیشدهاستاینکشورهابرنامه

.هزارتنباشد43رودحجمصادراتمیگوبهکشورچینبرایسالجاریبیشازانتظارمی:ویخاطرنشانکرد

تن میگو در راه روسیه 22

تنیمیگوبهکشورروسیهصادرشدوامسال5سالگذشتهیکمحموله:سخنگویانجمنصنفیتولیدکنندگانآبزیانادامهداد

شدهسایرعلتکندیطرفروسیوعدمتفاهمبینقیمتتمامتنبهکشورروسیهسفرکردهاستکهبه23نیزکانتینریباحجم

.اندهایآمادهصادراتهنوزبارگیرینشدهمحموله

رود،اماباتوجهبهمسافتوکیفیتشمارمیآبزیایرانبههرچندروسیهبازارمساعدیبرایمحصوالت:خداییتصریحکرد

محصوالتایرانیبایدقیمتصادراتیبرایصادرکنندگانمقرونبهصرفهباشد؛ایندرحالیاستکههیئتروسیخواستار

.ترهستندهاییحتیباکیفیتپایینوارزانمحموله

آالبهقیمتچهاردالربههیئتتجارروسییلوگرمپنجدالروماهیقزلدرزمانحاضرمیگوبهقیمتهرک:وییادآورشد

.پیشنهادشدهاست

آال مذاکرات هیئت داغستانی روسیه برای صادرات قزل

اکنونهیئتیازسویداغستانکشورروسیهدرحالبازدیدازهم:سخنگویانجمنصنفیتولیدکنندگانآبزیانتأکیدکرد

.نامه،صادراتبهاینکشورآغازشودآالیایرانیهستندتاباانعقادتفاهمزفرآوریقزلهاومراکسردخانه

اند،امادربارهقیمتهنوزتوافقدوطرفهآالبهایرانسفرکردهتاکنونچندینهیئتبرایشروعصادراتقزل:خداییاظهارداشت

.وجودنیامدهاستبه

عنوانکود،بهاینکشوربهشمارمیهایخاصبرایمحصوالتآبزیایرانبهازاریباویژگیازآنجاکهروسیهب:ویهمچنینگفت

برداریراازفرصتکنندحداکثربهرهشودوصادرکنندگانتالشمییکپتانسیلبالقوهدرصادراتمحصوالتآبزینگاهمی

.ایجادشدهداشتهباشند

./ازصادراتگستردهماهیومیگویایرانبهروسیهخبردادهبودگفتنیاست،پیشازاینوزیرجهادکشاورزی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22910-4.html


 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22843-1.html


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

173 
 

 صادرات و واردات
 آیانا 1304خرداد  90, شنبه

 وزیر صنعت از صادرات صنایع کشاورزی ایران به اروپا تقدیر کرد 
همه تولیدکنندگان در عرصه صنایع کشاورزی و مواد غذایی صادرات دارند و جای : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت

رهای اروپایی تقدیر از آنهایی وجود دارد که توانستند تجهیزات و ماشین آالت با کیفیت بین المللی را تولید و به کشو

 .نیز صادر کنند

،محمدرضانعمتزادهدرحاشیهبازدیدازنمایشگاهصنایعکشاورزی،موادغذاییو(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

بازرگانی،کهکاوهزرگراندبیرکلکانونانجمنهایصنفیصنایعغذاییایرانوعضوجدیداتاق(2349اگروفود)صنایعوابسته

ایننمایشگاهبهنوعیبزرگتریننمایشگاه:صنعتومعدنوکشاورزیتهرانویراهمراهیمیکرد،درجمعخبرنگاران،افزود

.هزارمترمربعبرپاشدهاست73صنایعوتجهیزاتوماشینآالتغذاییاستکهدربیشاز

ارشدنظامباحمایتازتولیدداخلی،توجهبهامکاناتداخلازسویبیتردیدباتوجهبهتاییداتمسئوالن:ویاظهارداشت

.تولیدکنندگانوتوجهمصرفکنندگاندرخریدومصرفتولیداتداخلیشاهدپیشرفتهایبیشتردرکشورخواهیمبود

ابهشرکتهایخودبیاورندتوصیهمسئوالنحوزهصنعتایناستکهواحدهایتولیدیباگرفتنشرکامنابعر:نعمتزادهافزود

.وخودراازوابستگیبهمنابعبانکهارهاکنند

دراینقانونمواردخوبیدیدهشدهکهیکی:وزیرصنعت،معدنوتجارتبااشارهبهابالغقانونرفعموانعتولیدرقابتپذیر،گفت

مدارانمنابعمالیرابهشرکتهابیاورندکهاینمنابعسهازآنهاایناستکهدریکواحدتولیدیچهسهامدارانوچهغیرسها

.سالدرآنشرکتبماندوهزینههایپولمشابهتسهیالتمشارکتبانکهامحاسبهمیشود

.بایددربخشکشاورزیوموادغذایی،تقاضاراافزایشدهیموبهترینتقاضابازارداخلوصادراتاست:ویتاکیدکرد

بعنوانبزرگتریننمایشگاه(2349ایراناگروفود)بیستودومیننمایشگاهبینالمللیصنایعکشاورزی،موادغذاییگفتنیاست،

.کشاورزیوغذاییآسیاسهشنبهگذشتهآغازبهکارکردوشامگاهدیروزبهپایانرسید

مختلف،معرفیتوانمندیهاوپیشرفتهایکشور،ایننمایشگاهباهدفارتقادانشفناوریوتبادلاطالعاتروزدرموضوعات

ارتقاسطحمبادالتتجاریکشوردرجهتتوسعهصادراتغیرنفتی،آشناییشرکتکنندگانباآخریندستاوردهایعلمیو

صنعتی،تشویقوترغیبتولیدکنندگانبرایرقابتسالموهدفمنددرعرصهاینصنعتوایجادفضاجهتارتباطمستقیم

.تولیدکنندگانبامصرفکنندگانبرگزارشدهاست

207شرکتداخلیو643دربیستودومیننمایشگاهبینالمللیصنایعکشاورزی،موادغذایی،ماشینآالتوصنایعوابسته

.هزارمترمربعحضوریافتهبودند72شرکتخارجیدرفضاییحدود

http://www.iana.ir/majles/item/22659-4.html
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 130۱خرداد  1۱: تاریخ

 کاهش دو و نیم میلیارد دالری در توازن منفی واردات و صادرات کشاورزی
دالرتوازنمنفیوارداتوصادراتبخشکشاورزیپارسالدوونیممیلیارد:معاونتولیداتدامیوزارتجهادکشاورزیگفت

.کاهشداشتهاست

درسال:ایاقتصادمقاومتیدرشهرستانکاشمرافزود،حسنرکنیدرهمایشمنطقهگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.بودیمکهاینرقمپارسالبهپنجونیممیلیارددالررسیدمیلیارددالرتوازنمنفی9شاهد52

پارسالدربخشداموطیوربهیکرکودخوبدرصادراتدستیافتیمودربحثمرغ،تخممرغ،دامزندهوتولید:اوادامهداد

.عسلرتبهنخسترادریکدههگذشتهدربحثصادراتبهدستآوردیم

هاومشکالتیکهدرکشوروجودداشت،تالشوپشتکارفعاالنها،فشارها،تحریموجودهمهمحدودیتپارسالبا:رکنیگفت

.هایمختلفکشاورزیاتفاقاتخوبیرارقمزدبخش

هایممتازتحتعنوانبزهایشیریسریداممعاونتولیداتدامیوزارتجهادکشاورزیبابیاناینکهدربحثدامکوچکیک

.شودهزارتنشیرتولیدمی133میلیونرأسبز23درکشورمابا:العادهاصالحنژادیشدهداریم،افزودوقف

http://www.yjc.ir/fa/news/9224364/%
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 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - 130۱خرداد  12: تاریخ

 صادرات دام سنگین از مرز دوغارون به افغانستان
راسدامسنگینهرماهازمرزدوغارونخراسانرضویبهمقصدهراتدرکشور233:رییسادارهدامپزشکیتایبادگفت

.شودافغانستانصادرمی

بیشتردامهایسنگینازشهرستانهاینیشابور،:؛رییسادارهدامپزشکیتایبادگفتاشگاهخبرنگارانگروهاقتصادیببهگزارش

.چنارانوطرقبهشاندیزبرایصادراتبهافغانستانخریداریمیشود

.میلیاردریالاعالمکرد41اوارزشریالیاینتعداددامرابیشاز

روزدرمحل24یمشترکبینانسانودامتماممحمولههایصادراتیدامسنگینبهمنظورپیشگیریازبیماریها:ویگفت

.خریداریشدهقرنطینهمیشودسپسواکسنسیاهزخم،تببرفکیوتبمالتبهآنهاتزریقمیشود

هماکنون:تگفتویبابیاناینکهصادراتدامسنگیننقشخوبیدراقتصادخانوادههایپرورشدهندهایننوعدامداشتهاس

.سههزارراسدامسنگینوسهمیلیونراسدامسبکدراستانخراسانرضویوجوددارد

صادراتدامسنگینبعدازوقفهایچندماههازآذرماهسالگذشتهازسرگرفتهشدوباتوجهبهمذاکراتیکهباطرف:اوگفت

راسگاودرهفتهبهاینکشورصادرمیشودکهبااستقبال93مواردبهداشتیافغانستانیداشتیمپسازانجامتمامآزمایشاتو

.خوبطرفمقابلمواجهشدهاست

.کیلومتریجنوبشرقیمشهدواقعاست229هزارنفریتایباددر443مرکزشهرستان

http://www.yjc.ir/fa/news/9249699
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 130۱خرداد  11: تاریخ

 های خارجی به دلیل ضعف در نظارت واردات میوه
هایخارجیبهدلیلضعفدرنظارتوارزشقائلنشدنبهتولیدمتاسفانهوارداتمیوه:عضوکمیسیونکشاورزیبیانکرد

.داخلیاست

،درخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگارانهدایتاهللمیرمرادزهیعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیدرگفتگوبا

رهبریباتاکیدطبقفرمایشاتمقاممعظم:هایخارجیبهبازارایرانباتوجهبهاقتصادمقاومتیاظهارداشتخصوصوارداتمیوه

ایکندحالبرنامهششمتوسعهبودجهبایدبهگونهبراقتصادمقاومتیوتکیهبرتولیدداخلکهعدموابستگیبهخارجرافراهممی

تعیینشودکهبافراهمکردنزمینههایالزمورفعمشکالتاقتصادیوازطرفیباتقویتتولیدمحصوالتکشاورزیموردنیازاز

.هایخارجیجلوگیریکنیمرداتمیوهوا

اندازیاینشوداقدامبهراهدالالنبادرنظرگرفتنسودیکهازوارداتنصیبشانمی:میرمرادزهیدرادامهبیانکرد:ویافزود

.شبکهکردندکهباتوجهنکردنبهتولیدکنندگانداخلیسببضعفاقتصادشدند

طبقفرمایشاتمقاممعظمرهبریاگرمشکالتتولیدبرطرفشودقطعاًمسائلو:تصریحکردعضوکمیسیونکشاورزیدرپایان

مشکالتخارجیهمحلخواهدشدوازطرفیمجلسششمبااتکاواجرایبرنامههایبیشتروارزشقائلشدنبهتولیدات

.داخلکهازاهدافهمهمسئولینکشوراست،ازوارداتجلوگیریخواهیمکرد

http://www.yjc.ir/fa/news/9249295
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 130۱خرداد  19: تاریخ

 طعم شیرین هندوانه ایرانی زیر دندان کشورهای حاشیه خلیج فارس
زمینیدرواقعبهقیمتتخریبمنابعآبیخودبهکشورهایطریقهندوانهوسیبباصادراتآبمجازیبهکشورهایهمجواراز

.شانراحفظکنندومادرآیندهنیازمندوارداتشویمکنیمتامنابعآبیهدفصادراتیکمکمی

شودکهکشورهایخریدارمحصولبرایجلوگیریازدرحالیصادرمی؛هندوانهخبرنگاراقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.کنیمکنندومادرایرانآنراتولیدوعمالًآبکشورراصادرمیمصرفآبزیاددرکشورشانآنراخریداریمی

سکنندواینکارنهتنهاروندتاکشورهایحاشیهخلیجفارسطعمشیرینهندوانهایرانیرااحسامنابعآبیکشورمانبههدرمی

.کندارزآوریخوبینداردبلکهبحرانآبراتشدیدمی

صادراتهرقلمکاالومحصولچنانچهبابرندمعتبرایرانیدربازارهایجهانیشناختهشودوارزآوریخوبیدرراستایحمایتاز

.اگرهاییوجودداردتولیدداخلیبهارمغانآوردمطلوباستکهالبتهدراینامراماو

239توماندرهرکیلوصادرشدکهاینرقممعادل633هزارتنهندوانهبهقیمت900حدود50سالبراساسآمارها،در

.میلیاردلیترآبمصرفکردهاست

بهبهایتمامشدهآبمصرفیمیلیوندالرارزبهکشورماندرازایصادراتهندوانهواردشدهکهاینامرباتوجه22ازطرفیتنها

.توجیهاقتصادیندارد

رسدودرسایرخردهتوماندرمیدانمرکزیمیوهوترهباربهفروشمی4933الی4733براساساینگزارش؛هندوانهبهقیمت

.شودتومانعرضهمی2933درصد،03هایسطحشهربااحتسابسودفروشی

تومانازکشاورزانداخلیخریداریوروانه4933نداخلیاستکمااینکههندوانهبهقیمتصادرات،مشوقخوبیبرایکشاورزا

.شودبازارهایصادراتیمی

تولیدمحصوالت:آبیدرکشورافزودعباسرجاییرئیسکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیباتاکیدبرمشکالتکم

.نیستبردرچرخهصادراتمقرونبهصرفهکشاورزیآب

شودتایککیلوهندوانهکشتشود،درچنینشرایطیآبلیترآبمصرفمی03باتوجهبهاینکهحداقل:ویتصریحکرد

.شودمجازیازطریقمحصوالتکشاورزیانتقالدادهمی

یشترتاثیرگذاردانستودهیبایرادرکاهشمیزانمصارفآب،سوددهیورونقنههایگلخانمایندهمردماراکاستفادهازروش

محصوالتکشاورزیدراولویتصادراتهستندکهارزآوریبیشتریرابهدنبالداشتهباشندوبراساسالگوی:خاطرنشانکرد

.کشتمتناسبواردچرخهصادراتشوند

تمحصوالتکشاورزیوتوانبهکیفیسیبوپرتقالدارایمزیتنسبیدرصادراتهستندکهدراینمیانمی:رجاییافزود

.کاهشمیزانآفتدهیدرجذببازارهایجهانیاشارهکرد

برابرگندم2.9الی2گوجهفرنگی،هندوانه،خیاروصیفیجات:کیانوششیرمحمدییکمهندسکشاورزیدرادامهافزود

شوندکهازلحاظاقلیمیبرایتولیدمصرفآببهدنبالدارندوبهدلیلنداشتنالگویکشتمشخص،دربرخیمناطقکشتمی

.وصادراتمقرونبهصرفهنیستند

دهیکمتربهکشتهندوانهاختصاصهایجورابهدلیلسوددهیوارزیبیشتروآفتبرخیازکشاورزانزمین:ویتصریحکرد

.روددهنددرشرایطیکهآبمصرفیازکشورمانبههدرمیمی

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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با:شرایطگلخانهازنظرشرایطاکونلوژیوزیستمحیطیبرایکشتهندوانهمناسبنیست،تاکیدکردشیرمحمدیبابیاناینکه

.توانهندوانهراروانهبازارهایداخلیوخارجیکردساماندهیالگویکشتمناسبمی

التکشاورزیبایدبهسیروسسلمانزادهاستادجامعهشناسیروستاییوترویجکشاورزیبابیاناینکهدرصادراتمحصو

تولیدمحوالتکشاورزیسالموارگانیکعالوهبرسوددهیوارزآوریبیشتر،در:بازارهایجهانیتوجهکرد،خاطرنشانکرد

.گذارانخارجیبهتراستجذبسرمایه

برابرقیمت0حداقلباکشتمحصوالتکشاورزیبهروشارگانیکوبدوندخالتکودوسموموشیمیاییبا:ویاظهارداشت

توانباکاهشمیزانمصارفآبوارزآوریبیشتربازارهایاروپاییراتسخیرکردکمااینکهزعفرانایرانیبابرندهایبیشترمی

.شودغیرایرانیوباچندبرابرقیمتدربازارهایجهانیعرضهمی

شود؟آیااینمحصولازکیفیتوکشتاهندوانهایرانیصادرمیدرتحلیلاینگزارشبایدبهدالیلاینموضوعاشارهکردکهچر

قابلتوجهیبرخورداراست؟ویاایرانازنظرشرایطاقلیمیبرایکشتاینمحصولازمنابعآبیخوبیبرخورداراست؟

یطآبوهواییخوبیبایستیبراساسیکآمایشسرزمینی،مناطقیراکهازشرا:دریکتعریفکلیازصادراتبایدافزود

.برخوردارهستند،شناساییکردهوهرسالهمیزانتولیداتداخلیرابررسیومازادبرآنراروانهبازارهایصادراتیکرد

بردومنابعآبیمحدوداست،صادراتهندوانهوهرمحصولکشاورزیدیگریدرشرایطیکهکشورماندربحرانآببهسرمی

.کندرودومارادرآیندهنیازمندوارداتمیترینمایهحیاتازدستمیاردارزآوریخوبیداشتهباشداماباارزششایددربرخیمو

.کنیمباصادراتآب،درآیندهنیازمندهمانمحصوالتیخواهیمشدکهدرحالحاضربهدیگرکشورهاصادرمی

http://www.yjc.ir/fa/news/9246353
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1304خرداد ماه  11دو شنبه 

 داران عرصه واردات را بشناسید  پرچم
آماروارداتکاالدردوماهابتدایسالجاریاعالمشدکهدراینمیانمحصوالتکشاورزیاستراتژیکجزءچند <کشاورزی

 .ابتدایعمدهوارداتیقراردارندکاالهای

گمرکآماروارداتکاالرادردوماهمنتهیبهابتدایسالجاریاعالمکردکهدراینمدتنیزمحصوالتاستراتژیککشاورزی

 .جزوچندکاالیابتداییعمدهوارداتیقراردارند

میلیوندالروسهم490ددررتبهاول،برنجباارزشدرص0.11میلوندالروسهمارزشی249برایناساسذرتدامیبهارزش

میلیوندالروسهم412درصددررتبهدوموکنجالهسویاکهبرایخوراکداموطیوراستفادهمیشودباواردات2.11ارزش

 .درصددررتبهسومقراردارد2.21ارزشی

اولینکاالیعمدهوارداتیدردوماهابتدایسالباافزایشغیرمنتظره،بنابراینگزارشباوجوداینکهوراداتذرتدامیبهعنوان

درصدرشدداشتهاستکهاینامردرنتیجهپایینآمدننرخجهانی5.50درصدرشدوزنیداشتهاماازلحاظارزشیتنها99.00

دالر 3.2دالربه3.0صولبهکشورنیزازاینمحصولدرسالجاریاستبهطوریکهنرخمتوسطوارداتهرکیلوگرمازاینمح

 .رسیدهاست

 واردکنندگانبرنجوزیرکشاورزیرادورزدند

میزانوارداتبرنجنیزباوجودممنوعیتثبتسفارشاینمحصولبهدستوروزیرجهادکشاورزی،دردوماهابتدایسالجاری

دگاناینمحصولازطریقدورزدنممنوعیتثبتسفارشواستفادهازهزارتنبامتوسطقیمتیکدالربودتاواردکنن415.4

 .هایانجامشدهدرسالگذشتهاقدامبهوارداتکنندثبتسفارش

هزارتنبودهاستکهدرمقایسهبامدتمشابهسالگذشته215.6میزانوارداتکنجالهسویانیزدردوماههابتداییسالجاری

درشدداشتهاستامابادرنظرگرفتنکاهشقیمتجهانیودرنتیجهکاهشمتوسطقیمتوارداتدرص4.0ازلحاظوزنی

 .درصدکاهشداشتهاست 21هرکیلوگرمازاینمحصولمیزانوارداتاینمحصولازلحاظارزشی

 هایصنعتیدردوماهابتدایسالبرابریوارداتدستگاه45افزایش

هایمعدنیجامد،هایصنعتینظیردستگاهپرس،قالبگیری،شکلگیری،سوختودستگاهمیزانوارداتسایرماشینآالت

49.7میلیوندالربودهکهدرمقابلبارقم401.9دردوماهابتدایسالجاری...هایریختهگریوهایسرامیکی،ماشینخمیر

 .استبرابرشده45درصدرشدداشتهوحدودا4921میلیوندالرسالگذشته

میلیوندالر442.2باوزن"سایربهصوتدانهبهجزگندمدامی"پنجمینکاالیعمدهوارداتیاعالمشدهدرگمرکدارایعنوان

 .هزارتناست093.4ووزن

210باوزن"لوبیایسویابهجزدانهحتیبهصورتخردشده"ششمینکاالیعمدهوارداتیدرفروردینواردیبهشتسالجاری

 . دالردرهرکیلوگرماست.9میلیوندالربامتوسطقیمت442.4هزارتنووارزش

میلیوندالردررتبهیازدهمین67.7هزارتنو55.6درمیانسایرمحصوالتکشاورزیوارداتیعمده،موزبهصورتسبزبا

دالراستکهدرمقایسهباسال.9لوگرمازاینمصولقیمتوارداتهرکی.کاالیعمدهوراداتیدوماهابتدایسالقراردارد

 .دالرکاهشدارد.4گذشته

http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 130۱ خرداد 12شنبه  سه

 کاهش بیالن منفی واردات بخش کشاورزی تا پنج سال آینده
 کشاورزیودامپروری-اقتصادی : سرویس

اقائممقاموزیرجهادکشاورزیبابیاناینکهدرتالشهستیمتاپنجسالآیندهبیالنمنفیبخشکشاورزیراکاهشدادهوزمینهصادراتر

میلیارد9.9الگذشتهاینمیزانبهبیالنمنفیوارداتبخشکشاورزیکشوربیشازاینهشتمیلیارددالربودکهدرس:فراهمکنیم،گفت

.دالرکاهشیافتهودرتالشیمبااینروندکاهشبیالنمنفیتاپنجسالآیندهزمینهصادراتفراهمشود

درهمدان،خلیلآقاییدرجلسهبررسیمسائلبخشکشاورزیشهرستاناسدآبادبا(ایسنا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریدانشجویانایران

طیدوسالگذشتهوزارتجهادکشاورزیاز:هبهاینکهامروزشرایطکشورمبتنیبرقطعوارداتومبتنیبرصادراتاست،تصریحکرداشار

.میلیاردتومانبرایتامینوتوزیعادواتکشاورزیازجملهکمباینوتراکتورهزینهکردهاست0333منابعداخلی

بایدبهکشاورزانتفاوتمحصوالتو:جملهمسائلمهممدنظروزارتجهادکشاورزیاست،خاطرنشانکردویبابیاناینکهزنجیرتولیداز

هایکارشناسیجهاددرراستایکشتمحصوالتتوجهکنندتادرفروشوکشتمقرونبهصرفهبودنرایاددادوکشاورزاننیزبهمشاوره

.مدخودازحداقلزندگیمعیشتیعادیبرخوردارباشندتولیدخوددچارضررنشدهوبتوانندبادرآ

ویعدموجودسردخانهوعدموجودصنایعتبدیلیبهاندازهکافیدرکشورراازجملهمشکالتدربخشذخیرهوانبارتولیداتکشاورزی

.تهایامروزدولتووزارتجهادکشاوریاسبیمهکشاورزییکیازجملهدغدغه:عنوانکردوگفت

.میلیاردتومانبهبیمهکشاورزیبدهکاراست1333درحالحاضردولتافزونبر:آقاییافزود

اینمیزانگندم:ویدرادامهبااشارهبهاینکهدربحثگندمدرحالحاضردومیلیونتنمحصولگندمخریداریشدهاست،اظهارکرد

روپولنیازمنداستکهدولتهزینهاینمیزانگندمخریداریشدهرابهکشاورزانمیلیاردتوماناعتبا2333خریداریشدهبهبیشاز

.پرداختکردهاماهنوزتامیناعتبارنکردهاست

 .کنند،دولتوملتبهیکدیگرکمککنندهافشارواردمیهاوتحریمبایددرچنینشرایطیکههجمه:آقاییخاطرنشانکرد

.توانیمتامینکردهونیازیبهوارداتبذرنیستحاضربذرهایموردنیازخودرادرکشورمیدرحال:ویخاطرنشانکرد

http://www.isna.ir/fa/news/51304236099/%
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 وارداتصادرات و 
 ایسنا - 130۱خرداد  12 شنبه سه

 مازاد تولید پرتقال داریم/بهاره غرب بر واردات و صادرات تاثیری نداردسرمازدگی 
  کشاورزیودامپروری-اقتصادی : سرویس

توانباابزارووسایلازجملهآبیاریتحتفشاروجلویسرمازدگیتشعشعیرامی:معاونباغبانیوزیرجهادکشاورزیگفت

 .دستگاهمولدبادگرفت

هایدرهمدان،محمدعلیطهماسبیدرحاشیهبازدیدازبرخیباغ(ایسنا)خبرگزاریدانشجویانایرانبهگزارشخبرنگار

سرمازدگیدیررسبهارهمقداریاز:شهرستاناسدآبادبابیاناینکهمقابلهباسرمازدگیباغاتراهکارهایفنیمختلفیدارد،گفت

ولیخساراتناشیازسرمازدگیخوشبختانهتاثیریدروارداتوصادراتکشورباغهایمنطقهغربراتحتتاثیرخودقرارداد،

 .نخواهدداشتچراکهدربخشباغبانیمازادتولیدوجوددارد

درکشوربیشاز:ویبااشارهبهاینکهدرحالحاضردرتولیدمرکباتازجملهپرتقالدرکشورمازادتولیدوجوددارد،تصریحکرد

 .شودوبایدبرایصادراتمازادمرکباتتولیدیتدابیرمناسباندیشیدهشودردتنپرتقالتولیدمیمیلیا2.9

http://www.isna.ir/fa/news/51304236099
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 صادرات و واردات  
 ایسنا - 130۱خرداد  1۱شنبه 

 ها رغم مخالفت زمینی علی برابری صادرات سیب 4 افزایش
 اقتصادکالن-اقتصادی : سرویس

هزارتنرسید،در96برابرنسبتبهمدتمشابهدرسالگذشتهافزایشپیداکردهوبه1.9زمینیبهدردوماهنخستامسالصادراتسیب

.استبوده(تومان4133معادل)دالر3.1زمینیبرایصادراتحالیکهقیمتهرکیلوسیب

استودرحالیکهقیمتدرصدیمواجهبوده093بهگزارشخبرنگارایسنا،آمارگمرکازصادراتغیرنفتیدردوماههاولسالبارشدی

.ستامیلیوندالربیشترشده46وارزشصادراتآنزمینینسبتبهسالگذشتهتغییرینداشتهصادراتیهرکیلوسیب

طیهمینمدتدرسال.میلیوندالرصادرشد20زمینباارزشمجموعاحدودهزارتنسیب96برایناساسدردوماههنخستامسال،

بااشارهبه کارشناسانحوزهکشاورزی استکهایندرحالی.استمیلیوندالربوده9هزارتنوباارزش42.9گذشتهصادراتاینمحصول

.زمینیبهمعنایصادراتآبمجازیاستبریهمچونسیبوضعیتخشکسالیدرکشورمعتقدندکهصادراتمحصوالتآب

درماهگذشته.ستهزارتنرسیدها45زمینیبهدهدکهتنهادردومینماهسالجاریصادراتسیبآمارصادراتغیرنفتینشانمی

بردولیترآبمی973استکهتولیدهرکیلوازاینمحصولنزدیکبهدرصدافزایشیافتوایندرحالی93زمینیبهمیزانصادراتسیب

.استمیلیوندالریعنیبیشازارزشکلآندردوماههنخستسالگذشتهبوده6.6ارزشمجموعصادراتاینمحصولدراردیبهشت

http://www.isna.ir/fa/news/51304739969
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 صنایع غذایی

 فودپرس4051خردادماه47شنبه

شود اما حرارت مستقیم به نان و باقیمانده فلزات دستگاه نانوایی باید حذف  نان سنتی حذف نمی

 شود
قرارنیستباتوسعهنانهایصنعتی،نانسنتیحذفشودامانانواهانیز:مدیرکلآزمایشگاههایغذاوداروگفت <موادغذایی

بایدبااقداماتیمانندرفعحرارتمستقیم،حذفجوششیرین،استفادهازآردغنیشدهوحذفباقیماندهفلزاتدستگاههای

 .دنانواییدرنانبهارتقایکیفیتنانبپردازن

برایتهیهنانکارصحیحایناست:حسینرستگارمدیرکلآزمایشگاههایمرجعسازمانغذاوداروبابیااینمطلبتصریحکرد

کهزمانالزمبرایآمادهشدنخمیردرنظرگرفتهشودواینزمانبایددرحدیباشدکهمخمربتواندنقشخودرابهدرستیایفا

 .کند

 .صورتخمیرحجیمشده؛پسازپختازکیفیتبسیاربهتریبرخوردارمیشوددراین:ویافزود

رستگاربابیاناینکهمتاسفانهامروزدربسیاریمواردنانواها،زمانالزمبرایفعلوانفعاالتمخمرلحاظنمیکنندبههمیندلیل

انجاکهجوششیریندرجذببرخیعناصرغذاییواز.خمیرقرارمیدهند"ورآمدن"جوششیرینراواسطهصرفهجوییدر

 .تاثیرمنفیدارد،درمعدهنیزاثرسوءایجادمیکند

هادرسراسرکشور،نظارتجدیبرانهارامستلزمهزینهزیادونیرویانسانیویهمچنینبااشارهبهگستردگیوتعددنانوایی

درگاماولتوسعهنانصنعتیبسیاریازمشکالتاینحوزهرا:یشنهادکردکافیدانستودرجهتارتقایکیفیتارتقاینانپ

برطرفخواهدنمودکمااینکهدربسیاریازکشورهایپیشرفتهفروشگاههاییوجوددارندکهبهصورتویژهبرتولیدانواعنان

 .میگیرداهتمامدارندوبهدلیلتعدادمشخصآنهانظارتهایکافیووافیبرآنهاصورت

با:مدیرکلآزمایشگاههایمرجعسازمانغذاوداروباتاکیدبرعدمحذفنانواهایسنتیباگسترشنانصنعتیخاطرنشانکرد

هایمقوی،خذفدرنظرگرفتنمواردموردنظرارتقایکیفیتمثلرفعحرارتمستقیم،کیفیتآرد،غنیسازیباافزودنی

 .میتوانندحتیفعالترازقبلنیزدرحرفهخودحضورداشتهباشند...وباقیماندهفلزاتدستگاهها

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1304خرداد ماه  16شنبه 

 /:مقام مسئول مطرح شد 4استان تهران به  تعزیراتدر نامه مدیر کل 

 های تقلبی دارای عالمت استاندارد و پروانه ساخت ضرورت برخورد فوری با عرضه آبمیوه
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیسازمانتعزیراتحکومتی،محمدمحمدی،مدیرکلتعزیراتحکومتیاستانتهرانبا <موادغذایی

یتهران،ایرانوشهیدبهشتیوهمچنینمدیرکلاستاندارداستانتهرانخواستارهایعلومپزشکایخطاببهدانشگاهارسالنامه

 .هایطبیعیشدهایشیمیاییوتقلبیبهمردمبهنامآبمیوهمیوههایرخدادهدرسطحبازاردرزمینهعرضهآببرخوردباتخلف

 :متنایننامهبهشرحذیلاست

 انرئیسمحترمدانشگاهعلومپزشکیتهر *

 رئیسمحترمدانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی *

 رئیسمحترمدانشگاهعلومپزشکیایران *

 مدیرکلمحترماستاندارداستانتهران*

هایتولیدآبمیوهومرکباتبادرجناموتصویرمیوهوهایمیدانیازسطحبازار،تعدادیازشرکتهایواصلهوبررسیبرابرگزارش

کننددرحالیکهموادمتشکلهآنهامیوهیامرکباتطبیعیمحتوایظرفکاالهایخودراعرضهمی(لیمووآلبالونظیر)مرکبات

همچنینازشمارهپروانه.رسدمیوهطبیعیبهفروشمینبودهوصرفایکنوعفرآوردهشیمیاییاستولیبهعنوانآبلیمووآب

 .بندیآنهااستفادهشدهاستبرداریوبرچسباستاندارددربستهبهره

بدونمنقوشنمودنظرفباتصویرمیوهطبیعیبهفروش«آبمیوهوآبترششیمیاییصنعتی»ایننوعکاالهابایدباعنوان

ضروری.شودهامطابقتنداردوازمصادیقآشکارتقلبمحسوبمیبنابراینعبارتوتصویرمندرجدرظروفبامحتوایآن.برسد

 .هایتخلفاتیتنظیموبهتعزیراتارسالشودبهفوریتافرادخاطیشناساییوپروندهاست

.رسانیمناسبانجامشودوبرابرمقرراتازتولیدوفروشکاالهایتقلبیجلوگیریشودبخشیمردم،اطالعهمچنینبرایآگاهی

 .خواهشمندمازنتیجهاقدامات،اینادارهکلرامطلعفرمایید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1304خرداد ماه  16شنبه 

 یابی لیمو ترشمواد غذایی واکاوی دالیل گرانی و کم;9 
کردامادرپیراهیافتنآفتراتامینمیهایگذشتهمیزانتولیدلیموترشدرکشوربهقدریبودکهنیازداخلطیسال <

پاشیوتدابیردرنظرگرفتهشدههمحریفاینبیمارینشدجارؤکجادوگربهباغات،تعدادزیادیازدرختانازبینرفتندوسم

موترشمنصرفانازکشتلیدراینشرایطکهتعدادزیادیازباغدار.ونتوانستروندکاهشیتولیدلیموترشرامتوقفکند

هاهمدراند،قیمتلیموترشروندافزایشیبهخودگرفتهاستوواسطهتغییرداده...هارابهلیموشیرین،انبهواندودرختشده

آلودماهیگرفتندومزیدبرافزایشقیمتاینمحصولشدند؛تاجاییکهقیمتهرکیلوگرملیموترشدراینمیانازآبگل

قطب)ایندرحالیاستکهمجیدساداتنژاد،عضوخانهکشاورزرودان.هزارتومانهمرسیدهاست49طحشهرتاهایسمغازه

ویعلتافزایش.شودهزارتومانخریدهمی6333هرکیلوگرملیموترشازباغداران:بهخبرنگارایسنا،گفت(تولیدلیموترش

هواییووجودبیماریجارؤکجادوگرمیزانتولیدوبهدلیلشرایطآب:دقیمتاینمحصولراکاهشتولیدعنوانکردوافزو

انازکشتلیموترشدرصدباغدار93بهگفتهاینباغدارنمونهاکنون.لیموترشکمشدهاستوامسالنیزافتچشمگیریدارد

لیاستکهاگربیماریجارؤکجادوگرازباغاتایندرحا.اندتغییرداده...هارابهلیموشیرین،انبهواندودرختمنصرفشده

هایتولید،بهگفتهبرخیازباغدارانباتوجهبههزینه.یابدبرابرافزایشمی43کنشودمیزانتولیداینمحصوللیموترشریشه

تامصرفحدودسهشودامانکتهقابلتوجهایناستکهچراقیمتاینمحصولازتولیدسودچندانیعایدتولیدکنندگاننمی

ترشدرکشورتولیدشدکهالبتهاینمیزانپاسخگونیازهزارتنلیمو433برابرافزایشدارد؟بهگزارشایسنا،سالگذشتهحدود

باتوجهبهمناسببودناقلیممناطقجنوبیکشور.شودهزارتنازاینمحصولنیزواردواردمی433داخلنبودلذاساالنهحدود

تولیدلیموترشومطلوببودنکیفیتوکمیتتولیداینمحصولدرسالاخیر،بایدوزارتجهادکشاورزیبهعنوانمتولیبرای

هایکشوروتولیدشاننیازمردماستداشتهباشدتااالجلیبرایجلوگیریازنابودیبیشتردرختانیکهسرمایهتولیداقدامضرب

ترنشودتآنبحرانیتولیداینمحصولباارزشوقیم

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1304خرداد ماه  11دو شنبه 

 فرآورده غذایی  7پیگیری وزارت بهداشت برای کاهش نمک 
هایبسیارخوبیبرنامه:غذایی،آشامیدنی،آرایشیوبهداشتیسازمانغذاوداروگفتمدیرکلادارهنظارتبرمواد <موادغذایی

 .ایمکهامسالنیزباجدیتدرحالپیگیریوانجاماستدرسالگذشتهبرایارتقایسالمتمحصوالتداشته

ایمکهامسالنیزتمحصوالتداشتههایبسیارخوبیدرسالگذشتهبرایارتقایسالمبرنامه:دکترهدایتحسینیاظهارداشت

 .ها،لبنیاتوکاهشباقیماندهسموماشارهکردتوانبهارتقایسالمتروغنباجدیتدرحالپیگیریوانجاماستومی

گرمبرسدودراین09گرمبایدبه93همچنینچربیاز.گرمبایدبهپنجگرمبرسد42سرانهمصرفنمکبایداز:ویگفت

 .هاییانجامودرحالانجاماستریزیتابرنامهراس

هایصنعتیوسنتیرادرهمینراستاکاهشنمکرادرمحصوالتیازجملهپنیر،سوسیسوکالباس،چیپس،نان:حسینیافزود

 .خواهدداشتهایکاکائوییکاهشهایگازداروفرآوردهای،یخی،نوشابههایمیوهخواهیمداشت،همچنینشکردرنوشیدنی

 .هاییاستکهدرحالانجاماستکاهشچربیدردسرهایچرب،خامه،سسوغیرهنیزازدیگربرنامه:ویخاطرنشانکرد

درزمینهکاهشاسیدهایچرب:مدیرکلنظارتبرموادغذایی،آشامیدنی،آرایشیوبهداشتیسازمانغذاودارودرادامهگفت

هایخوراکیمصرفخانواربایدگذشتهضوابطیابالغشدکهمیزاناسیدهایچربترانسدرروغنترانسواشباعنیزدرسال

درصدطبقاستانداردهایجهانیمجازاستکهدر43درصدباشدودرصنعتودرمصرفشیرینیوشکالتنیزتا2حداکثر

 .سازمانغذاودارواینرقمپنجدرصدتعیینوابالغشدهاست

سازینمکباید،غنیسازیتوانبهغنیهاغنیسازیموادغذاییاستکهمیترینبرنامهیکیدیگرازمهم:ادامهدادحسینی

غنیشدنبرخیمحصوالتغذاییبااینویتامیننیزدرحالانجاماستکه D آهنبااسیدفولیکوباتوجهبهکمبودویتامین

 .نیاتونانهستیمسازیلبدراینزمینهبهدنبالغنی

واحد99هایگوشتیوواحدتولیدفرآورده439واحدلبنیفعال،193:بنابراعالمروابطعمومیسازمانغذاودارو،ویگفت

اینیزبهصورتمنظمصورتهایدورههابراینواحدهاباجدیتوبازرسیتولیدروغندرکشوردرحالفعالیتندکهنظارت

 .گیردمی

توانبهکمیتهارتقایسالمتبرنجاشارهکردهایفعالنیزدراینادارهکلتشکیلشدهاستکهمیکمیته:نیدرپایانگفتحسی

 .کهاعضایاینکمیتهازوزارتجهادکشاورزی،وزارتبهداشتونمایندگانیازکمیسیونبهداشتمجلسحضوردارند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1304خرداد ماه  11دو شنبه 

 های سنتی باید تا پایان سال به صنعتی تبدیل شود  نان: معاون استاندار تهران
هایسنتیبایدبهصنعتیتبدیلشودنانریزیاستاندارتهرانبااشارهبهاینکهتاپایانسالجاریمعاونبرنامه <موادغذایی

 .بحثکیفیت،قیمتونظارتبرنانهموارهمطرحاست:گفت

دبیر پورعلیرضامروتریزیاستاندارتهرانواهللترکیمعاونبرنامهخردادماهباحضورنعمت43وگویویژهخبریبرنامهگفت

 .انجمننانماشینیوصنعتیکشوربهبررسیوضعیتنانپرداختند

مصرفجوششیریندرنانممنوع:هایغیرمجازنانگفتترکیدرابتدایبرنامهدرپاسخبهسؤالاولمجریپیرامونافزودنی

 .متآنبحثکرداستبهطوریکهنبایدبررویقی

دربخش:معاونبرنامهریزیاستاندارتهرانبااشارهبهاینکههرگونهافزودنیدربحثپختنانممنوعاعالمشدهاستافزود

 .پختنانسنتیبعدازاجرایمرحلهاولهدفمندیتوجهویژهایشدهاست

 هایسنتیبهصنعتیتبدیلشودتاپایانسالکلمجموعهنان

هایکلمجموعهنان51پایانسال:بابیاناینکهدرموضوعنانبهبحثکیفیت،قیمتونظارتتوجهشدهاستادامهدادوی

 . سنتیبایدبهنانصنعتیتبدیلشود

93،73هاقدمتبرخیازآن:هزارنانواییسنتیبهصورتفعالوجودداردافزود9،5ترکیبااشارهبهاینکهدراستانتهران

 .سالهدارند

:نفربودنددیگروجودنداردافزود43،23معاونبرنامهریزیاستاندارتهرانبابیاناینکهعاملیناصلینانوایانسنتیکهحدود

 .بایدبهبحثکیفیتنانتوجهویژهایشود

 اضافهکردنجوششیرینبهنانممنوعوجرماست

هایغیرمجازدتغذیهوزارتبهداشتدرادامهبرنامهطیگفتگویزندهتلفنیپیرامونافزودنیزهراعبداللهیمدیرکلدفتربهبو

 .همچنانشاهداضافهشدنجوششیرینبهنانهستیمعلیرغماینکهاینمسئلهممنوعوجرماست:نانگفت

شودوازهن،رویکلسیمورویمیجوششیرینسببجذبآ:ویبااشارهبهمضراتاضافهکردنجوششیرینبهنانگفت

 .آوردسویدیگرفقرآهنرابهبارمی

بااضافهکردنجوششیرین:شودخاطرنشانکردویبااشارهبهاینکهجوششیرینسببسوءهاضمهواختالالتگوارشیمی

 .شویمبهنانشاهدکمشدنماندگاریاینمادهغذاییمی

هادراینطرحتشدیدبازرسی:وزارتبهداشتبااشارهبهطرحتحولبرنامهبهبودکیفیتناناضافهکردمدیرکلدفتربهبودتغذیه

 .لحاظشدهاستتاازجوششیریناستفادهنشود

 نانوایانآموزشدیدهودورهدیدهنیستند

متأسفانهنانوایانآموزشدیدهو:شانکردویبااشارهبهاینکهدورههایآموزشیبراینانوایاندرنظرگرفتهشدهاستخاطرن

 .دورهدیدهنیستند

اینخمیرمایهبایدباقیمتمناسبدراختیار:ویجایگزینمناسببرایجوششیرینراخمیرمایهصنعتیدانستوعنوانکرد

 .نانوایانقراربگیرد

:شودودربازارموجوداستادامهدادنهخمیرمایهتولیدمیمدیرکلدفتربهبودتغذیهوزارتبهداشتبااشارهبهاینکهخوشبختا

 .تمهیداتیتوسطوزارتبازرگانیدراینارتباطاندیشیدهشدهاست

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
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کنندازناننانوایاننمونهبرداریبهویبااشارهبهاینکهدروزارتبهداشتبازرسانسالمتمحیطاقدامبهنظارتبرنانوایانمی

 .کنندمطمئنشویمکهازجوششیریناستفادهنمیآوردتاعملمی

 هاحذفنشدهاستجوششیرینبهصورتصددرصدیدرنانوایی

البته:ویبااشارهبهاینکهبراساستمهیداتوزارتبهداشتجوششیرینتاحدودزیادیدرنانوایانحذفشدهاستادامهداد

 .اینامربهصورتصددرصدینیست

 .کننددرصدازنانوایانازجوششیریناستفادهمی03،13درجاهاییمانندتهرانهنوز:گفتعبداللهی

هایکشوردرصدنانوایی51،13دربخشدیگریازاینبرنامهترکیدرپاسخبهاینسوالکهچرابااینکهقراربودتاپایانسال

ایاستکهویارانه نانسنتیدالیلعدمتحققاینموضوعارزانبودنیکیاز:بهصنعتیتبدیلشوداینامرمحققنشد،گفت

یدنانبهسمتتولیدصنعتیکندوتازمانیکهعدمپرداختیارانهدرنانصنعتیوجوددارد،تولدولتبهاینبخشپرداختمی

 .نخواهدرفت

گرماستکهاگرمابتوانیمتولیدناندربخش093میزانمصرفروزانهمردمحدود:ریزیاستاندارتهرانگفتمعاونبرنامه

 .هایصنعتیخوگرفتهودورریزکمترینیزخواهیمداشتصنعتیراتقویتکنیم،قطعاًذائقهمردمبانان

اصالًبحث:سخبهسوالدیگریمبنیبراینکهچراعلیرغمبرداشتهشدنیارانه،کیفیتنانافزایشپیدانکرد،گفتویدرپا

گذاریبرنانوگندمبرعهدهدولتبودهامادرسالبحثقیمت52مطرحنبوده،ضمناینکهتاسال50افزایشقیمتدرسال

پزبهتناسبیکهنانپختهایسنتیشنانتوسطدولتانجامنگرفتونانواییگذاریبربخهیچگونهنظارتوقیمت52

 .واردشدقیمتنانشدودرسالگذشتهدولتبهبحثساماندهیهاازسویاتحادیهمشخصونانعرضهمیکردندوقیمتمی

هایعدماستفادهازنانصنعتیارزانبودنقیمتنانسنتیاست،یکیازعلت:پوراظهارداشتدربخشدیگریازبرنامهمروت

شود،متفاوتهایسنتیپختمیکنندباقیمتآردیکهنانضمناینکهآردیکهواحدهایصنعتیبرایتولیدنانتهیهمی

 .هایسنتینیزبهاندازهواحدهایصنعتیشودوقراربراینبودکهبهمرورزمانقیمتآردناناست

 
دبیرانجمننانماشینیوصنعتیکشوربابیاناینکهسالیانسالاستکهمابهدبنالاینهستیمکهوضعیتنان پورمروت

ضمناینکهیکی.اینموضوعچندینبارتجربهشدهولینتوانستهنتیجهمطلوبیدرپیداشتهباشد:ایراناصالحشود،گفت

 .نتواستهاجراشودعالقهمردمبهنانسنتیبودهایدولتدراینراستادیگرازمصوبه

مبنارابرساماندهی50ریزیاستاندارتهراننیزباتأکیدبراینکهتاپایانسالپور،ترکیمعاونبرنامهدرادامهاظهاراتمروت

23کردیم،لذادراینراستامیطبققانونبرنامهپنجممابایدبهاینسمتحرکت:قیمتنانگذاشتهونهافزایشقیمت،گفت

 .درصدبخشاعظمآردبهصورتآزادپزدراختیارنانواییانقرارگرفت

 .درحالحاضرتمایلاقشارکمدرآمدجامعهبهسویمصرفنانسنتیاست:ویادامهداد

گریرابهدستزمانیکهدولتتصدی:آید،گفتپورنیزبابیاناینکهبهترینقیمتوکیفیتدربازاررقابتبهدستمیمروت

ماناینبودکهدولتقیمتراآزادکندتامابتواینمدربازاررقابتکنیماماکندوماتصمیمگیرد،تقاضاجوردیگریجلوهمی

اند،صورتگذاریزیادیتأسیسشدهاشکالیکهوجودداردایناستکهرقابتدرحالحاضردربینچندکارخانهکهباسرمایه

 .هایعظیمادارهکردهاراباآنسرمایهکنمکهباکارنانبشودآنکارخانهگرفتهوبندهتصورنمی

یارانهدربخشصنعتیتوسطدولتبرداشتهشود،ضمناینکهدوستاناعالم50قراربودتاپایانسال:ترکینیزاظهارداشت

 .هاصورتگیردینیزبایدتوسطآنگذارکردنداگراینامرمحققشود،قیمت

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&p=1&typ=matn
http://www.foodpress.ir/Search/?word=%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AA%20%D9%BE%D9%88%D8%B1&p=1&typ=matn
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دولتبایدبهجایاینکههزینهدرمانبپردازد،فرهنگاستفادهازنانصنعتیرادر:پورتأکیدکرددرانتهایاینبرنامهمروت

 .ندضمناینکهدولتبایدقیمتانرژی،مالیاتوبیمهرامتناسبکندتاواحدهایصنعتیرشدکن.بینمردمرواجدهد
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 صنایع غذایی
  فودپرس 1304خرداد ماه  15جمعه 

 چند درصد از نان مصرفی مردم صنعتی است؟ مواد غذایی;9
کیلوگرم44کیلوگرمیمصرفناندرسالگذشتهفقط446ازسرانه:گفتهایصنعتیرییساتحادیهتولیدکنندگاننان <

هایصنعتیدرصدمصارفنانکشوربهنان43هماکنونحدود:محسنلزومیاناظهارکرد.هایصنعتیبودهاستمربوطبهنان

هبودکیفیتنانوایجادرقابتبراساسقانون،درجهتب:ویدربارهقیمتنانصنعتیگفت.حجیمونیمهحجیماختصاصدارد

هادرصدازمجموعآردمصارفنانوایی23سالمبینواحدهاینانواییسنتی،آزادپز،فانتزی،صنعتی،حجیمونیمهحجیمحداقل

بتوقیمتفروشناناینواحدهاباهدفرقا :هایصنعتیادامهدادرییساتحادیهتولیدکنندگاننان.شودبهقیمتآزادتامینمی

گذاریمستثنیاندازقیمتلذاقیمتواحدهاینانصنعتیکهآزادشده.ارتقایکیفیتازشمولقیمتگذاریمستثنیاست

لزومیاندرخصوصزماننگهدارینانصنعتی.هستندوقیمتدراینبخشبراساسبازاررقابتیوارتقایکیفیتخواهدبود

روزعمرمیکندواگرشرایطنگهداریآنمناسبنباشدعمرآننیز43یمناسبتنهانانصنعتیدرشرایطمحیط:اظهارکرد

ویبابیاناینکهنانهای.بههمیندلیلبایدمصرفکنندگاننسبتبهمحیطنگهداریناندقتداشتهباشند.یابدکاهشمی

نانرابیرونازفروشگاهومقابلتابشمستقیمخورشیدهادراکثرسوپرمارکت:صنعتیجایگاهمناسبیدرفروشگاههاندارند،گفت

دهندکهاینامردرمیزانعمرناننقشبسیاریداردقرارمی

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

 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 گیرند  ها ژل رویال می ها از هر کلنی پنج برابر ایرانی چینی
علت عدم  های کشور چین است، به های موجود در ایران تنها یک میلیون کمتر از کلنی در حالی که میزان کلنی

 .گیری، ژل رویال و زهر زنبور، ایران سهم چندانی در بازارهای صادراتی ندارد سازی دانش عسل بومی

بااعالم(ایانا)دهندگانزنبورعسلخراسانرضویامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایراناتحادیهپرورشمدیرعامل

تواندارزشصادراتیداشتهباشد،اماهنوزتکنولوژیهرچندمشتقاتعسلنظیرژلرویال،موموزهرزنبورنیزمی:اینخبرگفت

.داخلینیامدهاستهایودانشفنیآنبهزنبورستان

عنوانیکیازمؤثرترینتواندبههایمنحصربهفردمیژلرویالباداشتنخواصدارویی،درمانیوویژگی:محمدعلیناظریافزود

.سازینشدهاستمشتقاتعسلوباالترازآنارزشافزودهداشتهباشد،امادانشفنیژلرویالاکنونبومی

دایرانتنهایکمیلیونکلنیکمترازچیندارد،امادانشفنیگرفتنژلرویالکهدراینکشورهرچن:ویخاطرنشانکرد

.رود،درایرانمغفولباقیماندهاستشمارمیهابههایصادراتیزنبورستانعنوانیکیازمؤثرترینشاخصبه

میلیون9.9رودوایرانباداشتنشمارمیدهعسلدنیابهترینتولیدکننمیلیونکلنی،بزرگ7.9چینباداشتن:ناظریادامهداد

گیرد،هرچندمیانگینبرداشتتولیدعسلنیزدرایرانازهرکلنیازهفتتادرصددررتبهدومقرارمی29کلنیوتنهاتفاوت

.کیلوگرمنیزرسیدهاست23کند،امادرچیناینمقداربهبیشازهشتکیلوگرمتجاوزنمی

02طوریکههرنوارحاویدوردیفهایمصنوعیملکه،بههاباقراردادننوعینوارپالستیکیحاویسلولچینی:ویتصریحکرد

اندمیزانتولیدوسلولمصنوعیاست،توانسته297هایمصنوعیاستوبااستفادهازپیوند،دریکقابکهشاملتاییازسلول

.هاافزایشدهندپنجبرابرنسبتبهایرانیبرداریژلخودراتابهره

جاییچندانینداشتههاییدرفواصلمختلفباعثشدهملکهامکانجابهتغییرشکلکلنیباقراردادنپنجره:ناظرییادآورشد

تولیدژلرویالتاهاامکانباشدودرعینحالنوزاددهیملکهنیزدچارخللینشود؛لذاتنهابادانشفنیدرداخلزنبورستان

.چنینسطحیافزایشیافتهاست

باوجوداینکهامکانصادراتژلرویالبرایایراننیزفراهماست،امابهقدریحجمآناندکوناچیزاستکه:ناظریتأکیدکرد

.گیردمیسختیصورتصورتخالصوواقعینیزبهبهمصرفداخلیرسیدهوحتیتجارتژلرویالدرداخلکشوربه

صادرات موم کمتر از عسل نیست

هاییکهدوسالبهباالازعمرآنهاگذشتهوزنبورشانه:دهندگانزنبورعسلخراسانرضویاظهارداشتمدیرعاملاتحادیهپرورش

ها،حالترحجرههایپوستینوزاددریزیکردهاست،پسازگذشتدوسالتیرهشدهوباقرارگرفتنالیهملکیدرداخلآنتخم

کند؛لذازنبوردارانباجداکردنمومسیاهوذوبکردنآن،امکاناستحصالارتجاعیخودراازدستدادهوتغییررنگپیدامی

.کنندمومکیفیپیدامی

درمانیدرحوزهتواندعالوهبرمصارفهرچندتولیدمومازتولیدعسلکمتراست،امابرایصادراتآنکهمی:ویهمچنینگفت

.ریزیکردتوانبرنامهسالمتوزیباییوساختانواعکرموپمادومحصوالتآرایشیکاربردداشتهباشد،می

صادرات نیش زنبور عملی نیست
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ارزشتواندهرچندصادراتنیشزنبورباتوجهبهفلسفهزنبوردرمانیواستفادهازآندرحوزهپزشکیمی:ناظریدرادامهافزود

افزودهباالییدرکنارتولیدعسلداشتهباشد،اماگرفتننیشزنبورنیازمندتکنیکوتکنولوژیقابلتوجهیاستکهدرداخل

.هایایراننفوذنکردهاستزنبورستان

یکبطریدوروشبرایجداسازیزهرزنبوروجودداردکهدرروشنخستتعدادقابلتوجهیزنبوررادر:ویخاطرنشانکرد

بندند،بخاراترباعثتحریکزنبورانعسلوخروجزهرآنهاگشادقراردادهودهانآنراتوسطکاغذصافیآغشتهبهاِتِرمیدهان

ریزند،برایاستخراجزهربایدزنبورهاکهبراثراتربهحالترخوتآنهازهرخودرارویشیشهورویزنبورهایدیگرمی.شودمی

.توانچندماهآنرانگهداریکرداند،آبکشیشدهواینمایعپسازتبخیرحاویزهرزنبورعسلاستکهمیتهفرورف

شودوازسویدیگربرخیاززنبورهاپسازشستشوسوتمامزهرازبدنزنبورخارجنمیالبتهدراینروشازیک:ناظریادامهداد

.درصدیبرخوردارنیست433آمدهنیزازخلوصدستضمنآنکهزهربهبرند،وخشککردنجانسالمبهدرنمی

4593شودکهازسالاماروشدیگرکهاستفادهازجریانالکتریسیتهاست،برایگرفتننیشزنبوراستفادهمی:ویتصریحکرد

شودوایفلزیبهزنبورشوکدادهمیدراینروش،توسطیکمحوراستوانه.میالدیدرکشورهایاروپایشرقیرواجداشتهاست

.شودآوریمیاینازک،زهرهایزنبورجمعازطریقتورسیمیورقه

نیشزنبورمایعیشفافدارایبوییتیزشبیهعسلوطعمآنبسیارتندوقابلیتانحاللآندرآبواسید:ناظرییادآورشد

درصدوزنخودراازدستدادهوبراثرگرمکردنتغییریدرخواص63دردرجهحراتمعمولی.شوداستودرالکلمنحلنمی

تواندچندینسالخواصخودرااینمادههمچنیندرمقابلسرمامقاوماستودرصورتمنجمدشدنمی.آیدآنپدیدنمی

.حفظکند

اند بادهایی که بالی جان زنبورها شده

درحالیکهبارشبهارهامسالشرایطگلزارهاراتقویت:لخراسانرضویتأکیدکرددهندگانزنبورعسمدیرعاملاتحادیهپرورش

.جاییچندانینداشتهوبهشدتضعیفشودهابودند،بادهایمداومباعثشدهزنبورامکانجابههاپرازگلکردهبودودشت

کندکهروندتغذیهبایدتازمانهزنبورهایخودمیدهندگانبهشکلدستیاقدامبهتغذیدرحالحاضرپرورش:ویاظهارداشت

.گیریادامهداشتهباشدعسل

شوندنیزچندانشرایطاقلیمیافشانیوخشکشدنگردهگلمیازآنجاکهبادهاباعثتغییرمسیرگرده:ناظریهمچنینگفت

.بخشباشدهارضایترودوضعیتکلنی،انتظارمیاند؛بااینحالوجودنیاوردهدهندگانخراسانیبهمساعدیرابرایپرورش

شود خرداد آغاز می 95گیری از  عسل

.شودهایموجوددراستانخراسانرضویآغازمیگیریازکلنیخردادماهعسل49از:ویدرادامهافزود

ازآنبایدبرایکوچدستیگیریطیفواصلمشخصوتاآغازفصلسرماادامهداردوپسکارعسل:ناظریخاطرنشانکرد

.هااقدامکردزنبورستان

گفتنیاست،اماراتمتحدهعربیوعراقبرایخریداریعسلایراناعالمآمادگیکردند،ایندرحالیاستکهکشورهایآسیای

./شوندحسوبمیمیانهواتحادیهاروپانیزبازارهایمناسبیبرایعسلومشتقاتآننظیرزهرزنبور،موموژلرویالم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22912-4.html







http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22842-1.html
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 علوفه

 - 51/30/35فارس

 کاالی عمده وارداتی را بشناسید 92/ ذرت دامی رتبه نخست واردات به کشور
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رتبه نخست واردات را به  1براساس آمارها ذرت دامی طی دو ماه با افزایش 

 .خود اختصاص داده است

.قلمعمدهوارداتیطیدوماهنخستسالجاریمنتشرشد43،خبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هایمعدنیگیریسوختهایبههمفشردن،شکلدادنیاقالبآالتودستگاهماشین)ترتیبذرتدامی،برنج،کنجالهسویا،به

،دانهگندمبهجز(گریازماسههایریختههایدرستکردنقالبجامد،خمیرهایسرامیکیوسایرمحصوالتمعدنی،ماشین

سی،سی2933جهتتولیدخودروهایسواری،وسایلنقلیهموتوریباحجمسیلندرتاگندمدامی،لوبیایسویا،قطعاتمنفصله

.جوبهاستثنایبذرومحصوالتآهنیافوالدجزءاقالمعمدهوارداتیدوماهنخستسالبهکشورهستند

نجنیزازلحاظوزنیمنفیدهد،بردرصدرشدنشانمی50،99براساساینآمارذرتدامیازلحاظوزننسبتبهمدتمشابه

.درصدبودهاست49

همچنینوسایلنقلیهموتوریازلحاظارزش.درصدرشدداشتهاست722هاازلحاظارزشآالتودستگاهبااینوجودماشین

بهدرصدازلحاظارزشنسبت40قلمکاالیوارداتیبهکشورمنفی43درمجموعارزش.درصدگزارششدهاست99منفی

.دهدمدتمشابهسالقبلآنکاهشنشانمی

درصدرشدداشته469قارهآسیا،اروپاوآمریکانسبتبهمدتمشابهسالقبلمنفیبودهاستوازآفریقا0همچنینوارداتاز

.است

صدمدرصدو24یقاصدمدرصد،آفر94درصد،آمریکا45درصد،اروپا65سهمارزشکلوارداتازآسیاطیدوماهنخستسال

.صدمدرصدبودهاست7اقیانوسیه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333747



























http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940309000616
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 علوفه  
 - 04/93/90فارس

 استشرایط برای رونق معامالت آتی کنجاله سویا فراهم 
بورس کاالی ایران تاکنون در زمینه طراحی و عرضه قراردادهای مدرن مالی و ابزارهای تخصصی تامین مالی موفق 

 .بوده است و هم اکنون شرایط راه اندازی معامالت آتی کنجاله سویا در این بورس فراهم شده است

بازارمعامالتمشتقهبورس:،افزودخبرگزاریفارسباوگوغالمعلیفارغیرئیسهیاتمدیرهانجمنصنایعطیورایراندرگفت

.هایجهانی،حرکتکندوابزارهاینوینمالیخودراگسترشدهدکاالیایرانبایدهمگامبابورس

واهیسپردهکاالییبرایافزایشهمانطورکهبورسکاالیایراندرطراحینظامقیمتتضمینیوگ:غالمعلیفارغیافزود

هاییراکسبکند،اینامیدواریوجودداردکهدربخشمعامالتآتیمحصوالتوریبخشکشاورزیتوانستموفقیتبهره

.کشاورزیبهویژهکنجالهسویاکهازتقاضایباالیینیزبرخورداراست،موفقشود

جلوگیریازنوساناتکاذبمیانعرضهوتقاضا،ارتقایمدیریت:اشارهکردوافزودهایمعامالتدربورسکاالاودرادامهبهمزیت

ریسکوحفاظتازنوسانمعامالتآتی،وجودیکنظامقیمتگذاریشفافوسیستماجراییدرستبرایانجامتعهددر

اندازیشدهرویرویسکهوزیرهراهمعامالتازمهمترینمزیتهایدادوستددراینبورساستوهمانطورکهاینمعامالت

.سایرمحصوالتنیزقابلاجراخواهدبود

بهگفتهرئیسهیاتمدیرهانجمنصنایعطیورایرانهرکاالییمیتواندباایجادشرایطالزموقرارگرفتندرمقرراتبورس،روی

.تتابلویمعامالتآتیرودکهکنجالهسویانیزازاینقاعدهمستثنینیس

تنهامشکلیکهدرخصوصبازارهایآتیوجوددارد،آنطورکهبایداینابزارمالیبهمعاملهگرانمعرفینشدهاستو:ویافزود

اینموضوعکمیرونقگرفتنمعامالتراسختترمیکند؛امادرصورتیکهعرضههایاینمحصولدربورسافزایشیابدو

.الرمعامالتیبیایند،میتوانبهکشفعادالنهقیمتورشدحجمدادوستداینمحصولامیدواربودخریدارانبزرگنیزبهاینتا

بورسکاالبهعنوانبازاریشفافبرایکشفقیمتمحصوالتدرزمینهتوسعهبازارفیزیکیاقداماتخوبی:فارغیدرپایانافزود

ریوصدورقبضانبار،پذیرشوراهاندازیمعامالتکاالهایجدیددربخشانجامدادهکهمهمترینآنهاراهاندازینظامانباردا

.کشاورزیبودهاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513035333750























http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940309000693
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 علوفه
 - 04/93/16فارس

 چشم خیره تولید کنندگان شیر به بورس کاال/ آتی کنجاله سویا برای صنعت دامداریمنفعت قرارداد 
شده  کارشناس صنعت کشاورزی و دامپروری معتقد است چنانچه قرارداد آتی کنجاله سویا به کاهش قیمت تمام

 .کننده و تولیدکننده را در بر داشته باشد تواند منافع مصرف محصول منتهی شود، می

درآستانهراهاندازیمعامالتقراردادهایآتیخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاربورساتحادیهمرکزیدامداراندرگفتمدیرعامل

.شودافزایششفافیتبرایدوطرفعرضهوتقاضاهموارهبهتسهیلمعامالتمنتهیمی:کنجالهسویادربورسکاالعنوانکرد

هایشدیدآنچهکهطیسالهایگذشتهبیشازهرچیزباعثرنجکشیدندامدارومرغداربرایتولیددرپیداشتهنوسان

.قیمتیوعدمشفافیتقیمتهادربازارآزادبودهاست

اینقانونبهصراحتعنوانشدهکهتولیدکننده00درماده:سعیدسلطانیسروستانیبااشارهبهقانونافزایشبهرهوریگفت

کهدرصورتکشفقیمتبهرقمیمحصوالتکشاورزیودامیمیتواندازطریقبورسکاالاقدامبهعرضهمحصولخودنماید

بورسبهعنواننهادیمتشکلو.کمترازقیمتتضمیمیاعالمیازسویدولتمیتواندمابهالتفاوتآنراازدولتمطالبهکند

تحتنظارتتنهامرجعکشفقیمتشفافکاالهاومحصوالتیاستکهبازارمصرفهموارهنسبتبهنوسانقیمتیآنهاحساسیت

.نمیدهدنشا

دراینارتباطدامداریاتولید.دراینزمینهمیتوانبهقیمتگذاریشیرخامازطریقبورسکاالاشارهکرد:ویخاطرنشانکرد

کنندهمیتواندپسازکشفقیمتمحصولخوددربورسکاالچنانچهبااختالفقیمتیباقیمتتضمینیدولتمواجهشدتفوت

.بهکنددرعینحالدسترسیکارخانجاتتولیدشیرنیزبهمحصولتسهیلمیشودآنراازدولتمطال

سلطانیبابیاناینکهراهاندازیقراردادهایآتیبرسایرکاالهایکشاورزیودامیمیتواندبهشفافترشدنقیمتهادربازار

دربلندمدتبازارمحصوالتدامیوکشاورزیسالموباشفافشدنواقعیبازارمیتوانامیدواربود:آزادبیانجامد،افزود

درعینحالباآنالیزدقیقکیفیمحصوالتکشاورزیودامیجایبهانهبرایواسطهگراندرتخریب.منسجمیراشاهدباشیم

.قیمتهاوجودنخواهدداشت

ویادردورهایکهاغلبدامدارانوسرمکایهویدربرابراینپرسشخبرنگارفارسمبنیبراینکهقراردادهایآتیکنجالهس

آنچهباعثکاهش:گذارانبامشکلکنمبودنقدینگیمواجههستند،تاچهحدمیتواندبهحلمشکالتآنهابیانجامد؛پاسخداد

.نقدینگیبرایدامدارشدهپرداختبهایمحصولویازسویخریداردردورههایسهماههاست

یهدامدارانایران،چنانچهقراردادهایآتیکنجالهسویامنجربهکاهشقیمتهادربازارآزادشودوبهتبعآنبهمدیرعاملاتحاد

کاهشقیمتتمامشدهتولیدبرایدامدارمنتهیشودمیتوانمنافعتولیدکنندهومصرفکنندهراازاینبابتانتظارداشت،اما

بایدمنتظر.متبهنوسانیشدننرخهادربازارنقدبیانجامدبههیجانکاذبتبدیلخواهدشدچنانچهاینمعامالتباافزایشقی

.ماندودیدکهاینمعامالتبهچهنحووباچهبازیگرانیبهپیشخواهدرفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513047333749











http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940316000618


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

106 
 

 علوفه  
 - 04/93/15فارس

 افتتاح معامالت قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کاالی ایران در روز شنبه
معامالت  با حضور جمعی از مقامات ارشد بازار سرمایه کشور و وزارت جهاد کشاورزی ، خرداد ماه،  97روز شنبه 

 .در بورس کاالی ایران افتتاح می شود قراردادهای آتی کنجاله سویا

بهنقلازروابطعمومیواموربینالمللبورسکاالیایران،دراینروزعالوهبرریاستسازمانبورسخبرگزاریفارسبهگزارش

نارشدوزارتجهادکشاورزی،نمایندگانمجلسشورایمدیرعاملبورسکاالیایران،تعدادیازازمسئوالواوراقبهادارو

.اسالمیوفعاالنبازاروتشکلها،درمهمترینرویدادبازارنهادههایداموطیورکشوردرسالهایاخیرحضورمییابند

هایوعبخشیبهدارایییکیازرویکردهایاساسیبورسکاالیایرانبرایتوسعهبازاردرسالهایاخیر،تنبراساساینگزارش،

پایهدربازارمشتقهاینبورسبودهواینبورسباهدفپوششریسکقیمتمعامالتکنجالهسویادرایرانوبهتبعآن،دادن

امکانبرنامهریزیومدیریتبلندمدتعرضهوتقاضابهفعاالناینبازاروهمچنیندولتونیزتوسعهمعامالتابزارهایمشتقه

یکیازستونهایاصلیتوسعهبازارسرمایهکشوربهشمارمیرود،راهاندازیقراردادهایآتیکنجالهسویارادردستورکارکه

.قرارداد



دربورسکاالیایرانموردپذیرشقرارگرفتوپسازپذیرشاینداراییپایه،52اسفندماهسال45داراییپایهکنجالهسویادر

.هایبازارکنجالهسویاوکارگزارانبورسکاالبرگزارشدیشیمتعددیبافعاالنوتشکلاندجلساتهم

کنجالهسویایکیازمهمترینمنابعتغذیهطیورودامومنبعاصلیتامینپروتئینموردنیازطیورودرنتیجهازمهمتریننهاده

وباتوجهبهاینکهاینمحصول،درکنارذرت،بخشعمدهخوراکهایتولیدگوشتدرایرانوبسیاریازکشورهایجهاناست

طیوررادرکشورتشکیلمیدهد،امروزتصوربازارمحصوالتکشاورزیایرانبدونوجودکنجالهسویاتقریبامحالاستوهم

بخشقابلتوجهآندربخشمیلیونتنکنجالهسویادرکشورمورداستفادهقرارمیگیردکه2.9اکنونساالنهنزدیکبه

.خوراکطیورودامبهکارگرفتهمیشود

وابستگیروزافزونصنعتداموبویژهطیورکشوربهکنجالهسویاوذرت،منجرشدهاستتاهرگونهنوسانقیمتاینمحصوالتاز

دغدغههاونگرانیهایجدیدرخصوصنگاهفعاالنبازارآنبهدقتوحساسیتپیگیریشودوایننوساناتدربرخیمقاطع،

دراینراستابورسکاالیایرانمیتواندبااستفادهازابزار.وضعیتتامینکنجالهسویاوقیمتهایآتیآنبوجودآوردهاست

گانداموطیورقراردادهایآتینقشزیادیدررفعدغدغهونگرانیفعاالنبازارکنجالهسویاازجملهعرضهکنندگانوتولیدکنند

.داشتهباشد

براساساینگزارش،انبارهایپذیرششدهوموردتاییدبورسکاالیایرانبرایتحویلاینمحصولدرسررسیدهایمختلف

.آمادگیالزمرادارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513049333455











http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940315000199
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 علوفه
 آیانا 1304خرداد  12, سه شنبه

 عرضه جو کرمانشاه با قیمت تضمینی 
شده که از سوی  بینی توانند محصول خود را با قیمت تضمینی به شش انبار پیش از امروز جوکاران کرمانشاهی می

 .بورس کاال مورد تأیید قرار گرفته است، تحویل دهند

بااعالماینخبر(ایانا)توسعهبازارومطالعاتاقتصادیبورسکاالامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانمعاون

وریبخشکشاورزیودریافتابالغیهمعاوناولرئیسجمهوریدربارهقانونافزایشبهره00درراستایاجرایماده:گفت

توانندمحصولجودرمحصوالتجویکرمانشاهوذرتخوزستان،ازامروزکشاورزانمیجایگزینیقیمتتضمینیبهجایخرید

.استانکرمانشاهرادرششانباراستانداردیکهازسویبورستعیینشدهاست،تحویلدهند

رزانبراساسهانیزمستقرهستندوکشاوسامانهمعامالتیجویکرمانشاهدرمحلنصبشدهوکارگزاری:علیپناهیافزود

.عنوانگواهیسپردهکاالییدریافتکنندتوانندازامروزمحصولخودراتحویلانباردهندوقبضانبارهارابهابالغیهمی

التفاوتتوماناستکهاگرکمترازاینمقدارمعاملهانجامشود،مابه523شدهبرایمحصولجوقیمتتعیین:ویخاطرنشانکرد

.شودساعتدرخریدهاینقدیبهحسابجوکارانپرداختمی62لتظرفآنازسویدو

شدهفوقبهفروشبرسانند،سودمناسبیدرصورتیکهکشاورزانبتوانندمحصولخودرابیشازقیمتتعیین:پناهیادامهداد

.عایدآنهاخواهدشد

آمیزشودودرصورتموفقیتاندازیمیراستانخوزستانراهسامانهمعامالتیذرتنیزدرشهریورماهسالجارید:ویتصریحکرد

.ترتیبمعاملهخواهدشدبودندوپایلوتفوق،دربرنامهششمتوسعهکلمحصوالتکشاورزیبدین

حذف تدریجی خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی

داردکهخریدهایتضمینیراحذفکردهوقیمتدولتدربرنامه:معاونتوسعهبازارومطالعاتاقتصادیبورسکاالیادآورشد

.تضمینیراجایگزینآنکندکهالبتهبایدبااجرایایندوپایلوت،آزمونوخطاهایمربوطهآنمشخصشود

.درصورتیکهقیمتبازارکمترازقیمتتضمینیباشد،استقبالکشاورزانازاینطرحبیشترخواهدشد:پناهیتأکیدکرد

آمیزبودنشوددرآیندهباموفقیتبینیمیاستانکرمانشاهدارایمحصولنخودمناسبیاستکهپیش:اظهارداشتوی

.تدریجواردچرخهفوقشودقراردادهایجو،نخودکرمانشاهوسایرمحصوالتبه

./صالحنهاییوابالغشدهاستذیقراردادهایفوقباحمایتوزیرجهادکشاورزی،بورسوسایرمراجع:پناهیدرپایانگفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22999-4.html



















http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22858-1.html
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 قارچ

خبرنگارانجوان-4051خرداد35:تاریخ

 تن قارچ مازادهزار  32تولید ساالنه / شود نیمی از قارچ کشور در تهران تولید می
نوعقارچخوراکیدرجهان،فقطدونوعآندرایرانبه11از:رئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیتولیدکنندگانقارچخوراکیگفت

.شوددرصدکلقارچکشورهمدرتهرانتولیدمی93ایوصدفیاستورسدکهقارچدکمهتولیدانبوهمی

خبرنگار اقتصادی باشگاه محمدحسنافشاررئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیتولیدکنندگانقارچخوراکیدرگفتگوبا

رتنهزا439تولیدقارچخوراکیدرحدود52تولیدقارچدرکشورروندصعودیداردوبراساسآماردرسال:،گفتخبرنگاران

.هزارتنرسید429درصدافزایشبهرقمیدرحدود23با50بودکهاینرقمدرسال

واحدغیرمجازنیزدر733واحدمجازتولیدکنندهقارچخوراکیدرکشورداریمودرحدود113درحالحاضر:افشارادامهداد

.کشورفعالاست

آوردزیراقارچهادرمحیطهایغیربهداشتیتهیهوتزیادیرابوجودمیمتاسفانهواحدهایغیرمجازمشکال:ویادامهداد

.شوندتولیدوپسازتولیدبامشکلبازارعرضهمواجهمی

معموالقارچکارانغیرمجازقارچهایخودرابهمحلیبهنامبورسستارخانجهتعرضهمیبرندووقتیقارچ:افشارتصریحکرد

.اورندباتعدادیداللمواجهمیشوندرابهاینمحلمیکارمحصوالتخود

ایندالالنباتوجهبهشرایطاینافرادازوضعیتموجودسوءاستفادهکردهوباپایینترینقیمت:ویدراینخصوصادامهداد

النکامپوستالزمجهتتولیدقارچهاراخریداریکردهوباعثتغییروکاهشقیمتدربورسمیشودوازطرفدیگرهمیندال

.قارچرابهتولیدکنندگانبهباالترینقیمتفروختهوباعثمشکالتزیادیازجملهواحدهایتولیدیمیشوند

.براساسمذاکراتانجمنووزارتجهادصندوقیایجادشدهبهنامصندوقتضمینبازارقارچ:افشاراظهارداشت

درصدمابقیرادولتتضمین15درصدپولآنراتولیدکنندگانقارچپرداختهو94:فتویدرخصوصجزئیاتاینصندوقگ

.میکند

هرزمانکهپیکتولیدباالاست:افشاریکیازمهمترینمزایایایجاداینصندوقراحمایتازتولیدکنندهدانستواظهارداشت

.کنیمباشیموقارچمازادرابهسمتصنایعتبدیلیهدایتمیکندتاکاهشقیمتنداشتهاینصندوققارچراخریداریمی

هزارتنتولید03باوجوداینکهساالنه:رئیسهیئتمدیرهانجمنصنفیتولیدکنندگانقارچخوراکیدرخصوصصادراتگفت

هزارتنقارچتازهو43توانیممازادقارچداریمامادربحثصادراتبامشکالتمختلفیمواجههستیموبارهااعالمکردهایممی

.هزارتنقارچکنسرویراآمادهوصادرکنیم23

رسدکهنوعقارچخوراکیدرجهانتنهادونوعآندرایرانبهتولیدانبوهمی11درحالحاضراز:ویدرپایانخاطرنشانکرد

.شودیدرصدکلقارچکشوردرتهرانتولیدم93قارچدکمهایوصدفیاستو

http://www.yjc.ir/fa/news/9246430/











http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5217103/
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 قارچ 
 فودپرس 1304خرداد ماه  11دو شنبه 

 شود مواد غذایی روی در مصرف قارچ، موجب افزایش سردی بدن می زیاده;
قارچ،غذاییغلیظ،نفاخو.شودافزایشسردیبدنمیرویدرمصرفقارچ،موجبزیاده:یکمتخصصطبسنتیگفت <

ازدیدگاهطب.شودوبرایاصالحآنبایدازادویهگرماستفادهکردهاوکبدمیدیرهضماستومصرفزیادآنباعثانسدادرگ

غذاییبربدنخود،برایاصالحسنتیایرانپیشگیریازبروزبیماریبسیاراهمیتداردوبهتراستافرادباآگاهیازتأثیرمواد

بهعنواننمونه،ساکنانشهرهایشمالیبهدلیلسردیو.هادرامانبمانندالگویتغذیهخودکوششکنندتاازبروزبیماری

دانهورطوبتهوایمحلزندگی،بیشتردرمعرضدردهایمفصلیهستندوبههمیندلیل،درتهیهغذاهایخود،ازسیر،سیاه

نکاتمهمدر.کنندهایناشیازسردیوتریهواایمنمیکنندوبااینکار،خودراازبروزبیماریهایگرمدیگراستفادهمییهادو

هایشدیدمانندورزشیادرشرایطگرمیزیادبدنبهدلیلقرارنوشیدنسریعآبپسازفعالیت-:هاپیشگیریازبروزبیماری

نوشیدنآبدرهنگامناشتایی،بین-.شودیطگرم،باعثسردشدناعضایداخلیازجملهمعدهوکبدمیگرفتنزیرآفتابیامح

خواب،پسازحرکاتشدیدبدنیوورزش،پسازنزدیکیجنسیوهمراهباغذایابافاصلهکمازغذا،اعضایداخلیبدنرا

خوردنماست-شودماستهمراهباغذاموجبدردهایمفصلیمیخوردن.دهدکندوتوانعملکردیآنهاراکاهشمیضعیفمی

تواندبهدردهایمفصلیزادربدنشدهومیویژهغذاهایگوشتی،موجبتولیدموادبیماریهایغذاییبهودوغهمراهباوعده

برایاصالحدوغو-.طراستفادهکردهایمعتوانازمغزگردو،آویشن،عسل،نعناعوسبزیبرایاصالحپنیرتازه،می-.منجرشود

ازحدقارچ،موجبمصرفبیش.دانهاستفادهکردتواناززنیان،نعناع،آویشن،کاکوتی،پونه،کشمش،گلسرخوسیاهماست،می

یشرویدرمصرفقارچ،موجبافزازیاده:گویدشوددراینبارهناصررضاییپورمتخصصطبسنتیمیهاوکبدمیانسدادرگ

شودوبرایاصالحآنهاوکبدمیقارچ،غذاییغلیظ،نفاخودیرهضماستومصرفزیادآنباعثانسدادرگ.شودسردیبدنمی

بهتراستدرصورتتمایلبهمصرفقارچ،آنراهمراهبانمکوشویدپختوازآویشن،زیره،-.بایدازادویهگرماستفادهکرد

 .ندرکنارآناستفادهکردروغنکنجدوروغنزیتو

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


























http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 گل و گیاهان صنعتی

 - 51/30/44فارس

 توان صادرات یک میلیارد دالر گیاهان دارویی/ میلیون دالری گیاهان زینتی 42ارزآوری 
هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان زینتی کشور است و با  5: رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی کشور گفت

 .شود میلیون دالر ارز برای کشور حاصل می 42صادرات بخشی از آن حدود 

انجمنعلمیگلوگیاهانزینتیکشورامروزدرمراسممعرفی،پژمانآزادیرئیسخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هزارهکتارازاراضیکشورزیرکشتگیاهانزینتیقرارداردواز9درحالحاضرحدود:گفت«ژربرا»وتولیدارقامجدید

.شودمیلیوندالردرآمدحاصلمی13تولیداتآنحدود

اند،ایرانهایزینتیوپژوهشکدهملیگلوگیاهانزینتیانجامدادهگلوگیاهطبقبرآوردهاییکهانجمنعلمی:ویافزود

.پتانسیلدستیابیبهیکمیلیارددالرصادراتگیاهانزینتیرادارد

درصدکل0تا2میلیارددالراستواینمیزان0سهمصادراتگلوگیاهانزینتیازمحصوالتباغیحدود:آزادیتصریحکرد

.دهداترابهخوداختصاصمیصادر

درصدداردوبرایصادراتگل03ایندرحالیاستکهاینبخشتواناییافزایشمحصوالتصادراتیخودرابه:ویاظهارداشت

.وگیاهانزینتیبهتوسعهکشتوکارمدرنوحضورگستردهسرمایهگذارانخارجیودستیابیبهارقامجدیدنیازداریم

انواعارقامگلوگیاهانزینتیکشور(صددرصد)درحالحاضرتمامی:جمنعلمیگلوگیاهانزینتیکشوربیانداشترئیسان

توماناستکهباتولیدداخلیوتکثیرآن933هزارو6هزارتا6از«ژربرا»وارداتیاست،بهطوریکههزینهوارداتهرگیاهچه

.تومانکاهشداد933هزارو2اهزارت2تواناینرقمرابهمی

عالوهبرمقاومتدرمقابلبیماریهادارایاستحکامساقهوتنوعرنگهستندوازلحاظ«ژربرا»ارقامجدید:ویبیانداشت

.شود،تفاوتیندارندپذیریباارقاماصلیکهازکشورهایهلندوایتالیاواردمیرقابت

شودکهباتولیدوتکثیرارقامجدیدآندرداخلمی«ژربرا»میلیاردتومانساالنهصرفوارداتنشا1بهگفتهویدرحالحاضر

.ایدربازارهایخاورمیانهخواهیمداشتکشورعالوهبرتأمیننیازبازارداخلحضورگسترده

ایمکهدستیافته«ژربرا»نوتیپگیاهژ63درحالحاضربهدانشفنیحدود:رئیسانجمنعلمیگلوگیاهانزینتیکشورگفت

.رقمبرترآنآمادگیثبتدارد43حداقل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513044333714

















http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940311000641
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 گلوگیاهانصنعتی

 - 51/30/44فارس

پایانه صادراتی گل و گیاه / ها میلیارد مترمکعبی آب با انتقال صیفی جات به گلخانه 3.9جویی  صرفه

 شود امسال تکمیل می
فرنگی از فضای آزاد به  ها، گیاهان دارویی و قارچ با بیان اینکه با انتقال کشت خیار و گوجه مدیرکل دفتر امور گلخانه

 .شود جویی می میلیارد مترمکعب آب صرفه 3.9با این کار حدود : شود،گفت هکتار فضا آزاد می 222هزار و  2ها  گلخانه

ها،گیاهانداروییوقارچامروزدر،سیدمحمدکیاییمدیرکلدفترامورگلخانهخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

هایشاخصوزارتجهادکشاورزیدربرنامهششمیکیازطرح:خبرنگارانگفتمراسممعرفیوتولیدارقامجدیدژربرادرجمع

.ایوانتقالمحصوالتسبزیوصیفیبهگلخانهاستتوسعهکشتگیاهانگلخانه

یابدوبرطبقبرآوردهایانجامشدهمصرفآبدرگلخانهدرموردتولیدخیاربافضایباز،حدودیکدهمکاهشمی:ویافزود

.ریزیکردهتاکشتبرخیازمحصوالترابهگلخانهمنتقلکندساینموضوعوزارتخانهبرنامهاسا

کند،اظهارهکتارفضاراآزادمی223هزارو2هاحدودفرنگیازفضایبازبهگلخانهکیاییبابیاناینکهانتقالکشتخیاروگوجه

.شودوییمیجمیلیاردمترمکعبآبصرفه0.4بااینکار:داشت

هکتار0933دربرنامهششمپیشبینیمیشودتاساالنهحدود:ها،گیاهانداروییوقارچتصریحکردمدیرکلدفترامورگلخانه

.ایتوسعهداشتهباشیمدربخشکشتگیاهانگلخانه

یتمحصولبهتروامکانکشتشودوکیفیابدبلکهمصرفبهینهمیایمصرفآبکاهشنمیدرکشتگلخانه:ویاظهارداشت

.شودمحصوالتیکهدرمناطقیقابلیتتولیدآنوجودنداردفراهممی

03برایتجهیزوتکمیلاینسامانهبهحدود:المللیگلوگیاهدرجنوبتهراناظهارداشتویدرموردساختپایانهبین

ورزیارائهشدهوامیدواریمکهامسالباتأمینبودجهموردنیازآنمیلیاردتوماننیازاستکهمدارکومستنداتآنبهبانککشا

.اینپایانهبهاتمامبرسد

لزومصادراتگلوگیاه،سبکرقم،کیفیتوکمیتمحصول:ویتداومدرتولیدگلوگیاهرامشکلصادراتعنوانکردوگفت

.دشواستکهبافراهمشدنمجموعآنهاامکانصادراتفراهممی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513044333575


















 گل و گیاهان صنعتی

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940311000969
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 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 شود  اندازی می پایانه صادرات گل و گیاهان زینتی امسال راه
 .اندازی خواهد شد میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، پایانه صادراتی گل و گیاهان زینتی امسال راه 32با تأمین 

ها،گیاهانداروییوقارچامروزدرمراسممعرفیوتولیدارقامجدیدژربرابااشارهبهبحرانآبموجودمدیرکلدفترامورگلخانه

ایجهتانتقالمحصوالتسبزیهایگلخانههایمتراکموتوسعهکشتیایجادباغهایرویشیبرااستفادهازپایه:درکشورگفت

.شدهدرجهتمدیریتآببودهاستهایانجاموصیفیازفعالیت

باانتقالکشت:دهماست،افزودهایخیارنسبتبهفضایآزادیکسیدمحمدکیاییبااعالماینکهمیزانمصرفآبدرگلخانه

میلیاردمترمکعبنیزدرمصرفآب0.2هکتارفضاآزادخواهدشدو223خیارازفضایآزادبهگلخانه،دوهزاروفرنگیوگوجه

.شودجوییمیصرفه

بینیشدهاستکهساالنههاراافزایشخواهیمدادوپیششده،سطحگلخانهبااستفادهازتسهیالتبانکیارائه:ویخاطرنشانکرد

.ایداشتهباشیمهکتارتوسعهکشتگلخانه933هزاروسه

.ای،عالوهبرمصرفبهینهآب،افزایشتولیدوکیفیتنیزخواهیمداشتباافزایشسطحکشتگلخانه:کیاییادامهداد

هکمیتتولیدباثبتاینارقامجدیددرصورتیک:ویازارائهتسهیالتوامکاناتبهتولیدارقامجدیدژربراخبردادوتصریحکرد

.پاسخگوینیازداخلیباشد،ازوارداتممانعتخواهدشد

هکتاراستکهدوهزارو946هزاروایکشورهشتها،گیاهانداروییوقارچ،بابیاناینکهفضایگلخانهمدیرکلدفترامورگلخانه

لزومصادرات،ثبترقم،کیفیتوکمیت:شتهکتارآنبهژربرااختصاصدارد،اظهاردا09هکتارآنبهگلوگیاهو233

.محصولاستکهبافراهمشدنمجموعآنهاامکانصادراتفراهمخواهدشد

درحالحاضر:هایگلدانیوزینتیکمتراعالمکردویادآورشدبریدهرانسبتبهگلهایشاخهکیاییمیزانصادراتگل

.قبازارهدفصادراتماهستندکشورهایآسیایمیانه،حوزهخلیجفارسوعرا

اندازیپایانهصادراتیگلوگیاهدرسالجاریویعدمتداومدرتولیدگلوگیاهراازمشکالتصادراتیکشورعنوانکردوازراه

ستکهدرصدپیشرفتفیزیکیداشتها99هایگذشتهآغازشدهوتابهامروزساختاینپایانهازسال:خبردادوتأکیدکرد

میلیاردتوماناعتبارموردنیازبرایاحداثآنوباارائهمدارکبهبانککشاورزی،پایانهصادراتیگلوگیاهان03امسالباتأمین

./شوداندازیمیزینتیراه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22919-4.html


















http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22848-1.html
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا 1304خرداد  16, شنبه

 شود  شهرستان بردسیر کرمان، میزبان برگزاری جشنواره گل محمدی می
 . شود زار بردسیر برگزار می خردادماه، در سایت گردشگری الله 22جشنواره گل محمدی در روز جمعه هفته جاری 

هزارهکتارگلمحمدی،رتبه،شهرستانبردسیرباسطحکشتبیشازسه(ایانا)کشاورزیایرانبهگزارشخبرنگارخبرگزاری

گیریدراینشهرستان،اسانسگلهمچنینباوجودپنجکارخانهگالب.دومکشوررابعدازکاشانبهخوداختصاصدادهاست

هزارلیترگالبتولیدازهرتنمحصولیک.شودصادرمیدلیلکیفیتومرغوبیتباالبهکشورهایاروپاییمحمدیبردسیربه

.شودتنگالبیککیلوگرماسانستولیدمی43شود،همچنینبهازایهرمی

اینجشنوارههرسال.عملیاتبرداشتگلمحمدیازاوایلسالجاریدربردسیرآغازشدهاستوتاپایانخردادماهادامهدارد

.هایالزمصورتگرفتهاستریزیگیردوامسالنیزبرایحضوربیشترمردمبرنامهقرارمیمورداستقبالمردم

اندازیبازارچهعرضهمحصوالتدامی،کشاورزیوصنایعدستیازجملهچادر،کوچوعروسینمادینعشایروراهبرپاییسیاه

.شودهاییاستکهدراینجشنوارهبرگزارمیبرنامه

هزاروهکتارباروراستوتاپایانفصلبرداشتشش993طحزیرکشتگلمحمدیدراینشهرستاندوهزاروگفتنیاست،س

.شودتنگلمحمدیدراینشهرستانتولیدمی069

./شودزاربردسیربرگزارمیخردادماهدرسایتگردشگریالله22امسالنیز،جشنوارهگلمحمدیدرروزجمعه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22997-4.html




























http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22886-1.html
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 گندم

 فودپرس4051خردادماه49جمعه

 بهره مندی فروشندگان عمده گندم از مشوق ها و تخفیف های خاص بانک کشاورزی
الزمجهتآمادگیمطلوبتردرفراینداجرایطرحخریدتضمینیگندم،جلسهبهمنظورهماهنگیوبرنامهریزی <کشاورزی

مشترکبانککشاورزیباسازمانجهادکشاورزی،سازمانتعاونروستایی،شرکتغله،خدماتبازرگانیوتعدادیازگندمکاران

سالنشهیداسماعیلیمدیریتبانکعمدهشهرستانهایسمنان،مهدیشهروسرخهروزیکشنبهسومخردادماهسالجاریدر

 .کشاورزیسمنانبرگزارشد

بهگزارشروابطعمومیمدیریتشعببانککشاورزیاستانسمنان،دراینجلسهمحمدرضاحاتمیمدیرستادیبانکضمن

دگندمپسازسالعاملیتخری:ابرازخرسندیازعاملیتبانککشاورزیدرپروژهخریدتضمینیگندمطیسخنانیاظهارداشت

 .هادوبارهبرعهدهاینبانکقرارمیگیردوبایدبرایتسهیلکارهاهماهنگیبیشتریدراینزمینهانجامشود

شعبهدراستانبیشترینتعدادشعبرادرسیستمبانکیدارد،اظهار19ویبااشارهبهاینکهبانککشاورزیسمنانباداشتن

 .ایاینخریدازتمامسازوکارهایخوداستفادهخواهدکردبانککشاورزیبر:داشت

تواندبادسترسیبهتماماطالعاتایمیاینبانکپیشرفتهتریننرمافزارهایالکترونیکیراداردوبهصورتلحظه:حاتمیافزود

 .مراکزخرید،پولگندمکاررادرهمانلحظهواریزکند

انبانککشاورزینیزطیسخنانیبااشارهبهمزایایویژهبانککشاورزیبرایتمرکزوجوهفوالدیانمدیرگروهامورمشتری

کشاورزان،برگزاریجشنوارهحسابهایقرضالحسنهویژه،ارایهسپردههایسرمایهگذاریکوتاهمدتویژهخوشهگندموبهره

ازمزایایویژهبانککشاورزیبرایتمرکزوجوهفروشمندیازمشوقهاوتخفیفهایخاصبرایفروشندگانعمدهگندمرا

 .تضمینیگندمکشاورزانعنوانکرد

ویبابیاناینکهجایزهخوشحسابیویژهبهفروشندگانگندمکهازتسهیالتبانکاستفادهمیکننداختصاصدادهمیشود،

ویاسپردهکوتاهمدتعادیمتمرکزکنند،درصورتفروشندگانگندمیکهمنابعخودرادریکیازحسابهایجاری:افزود

اخذتسهیالتتاپایانسالجاریوپرداختبهموقعاقساطمیتواننددرپایاندورهتسهیالتازدودرصدتخفیفدرنرخسود

 .تسهیالتبهرمندشوند

برابری4.9یمهکشتگندموافزایشدرصدیدرحقب23مدیرگروهامورمشتریانبانککشاورزیسمنانهمچنینازتخفیف

سقفضمانتیتسهیالتخبردادوبااشارهبهآمادگیکاملبانکبرایپرداختوجوهبهکشاورزانوگندمکارانخواستدرصورتی

 .کهفاقدحسابدربانککشاورزیهستند،بامراجعهبهنزدیکترینشعبهبانکنسبتبهاینامراقدامکنند

ستکلیهتمهیداتالزمبرایپرداختسریعوبهموقعوجوهتضمینیگندمتوسطسازمانجهادکشاورزیاستان،شایانذکرا

 .شرکتغلهوخدماتبازرگانی،سازمانتعاونروستاییوبانککشاورزیانجامشدهاست

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










http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 گندم
 - 04/93/12فارس

هزار تن گندم در  122برداشت / هزار تن گذشت 722خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون و 

 خوزستان
 22هزار و  766عضو هیأت مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و 

میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز  572هزار و  96مبلغ : است، گفتاستان کشور گندم خریداری شده  96تن از 

 .شده است

خبرگزاریوگوباخبرنگاراقتصادیاهللنظریعضوهیئتمدیرهوسخنگویخریدتضمینیگندمبانککشاورزیدرگفتحشمت

.میلیاردریالبهحسابگندمگارانواریزشدهاست972هزارو46نونمبلغازابتدایبرداشتگندمتاک:گفتفارس

استانکشور46تنگندماز92هزارو766ازدههسومفروردینوآغازفصلبرداشتگندمتاکنونیکمیلیونو:ویافزود

.خریداریشدهاست

هایاصفهان،ایالم،بوشهر،تهران،خریداریشدهمربوطبهاستانگندم:سخنگویخریدتضمینیگندمبانککشاورزیبیانداشت

خراسانجنوبیورضوی،خوزستان،سمنان،سیستانوبلوچستان،فارس،قم،کرمان،کرمانشاه،کهگیلویهوبویراحمد،گلستان،

.لرستانوهرمزگاناست

.مرکزفعالخریدتحویلگرفتهشدهاست105توسطمحموله426هزارو260مجموعگندمخریداریشدهدرقالب:ویافزود

222تن،استانفارسبا799هزارو549هایخوزستانبااستان:عضوهیئتمدیرهوسخنگویخریدتضمینیگندمتصریحکرد

.انددادهتنرتبهاولتاسومتولیدگندمراتاکنونبهخوداختصاص201هزارو422تنواستانایالمبا154هزارو

سامانهویژهخریدتضمینیگندمبانککشاورزیدرراستایسرعتبخشیدنبهعملیاتخریدگندموواریزپول:نظریبیانداشت

.بهحسابکشاورزانگندمکارتوسطبانککشاورزیطراحیشدهاست

.شدنککشاورزیانجاممیباعاملیتبا91هایگذشتهنیزخریدتضمینیگندمتاپایانسالدرسال:ویافزود

پولگندمکارانکشورازمنابعبانککشاورزیبهصورت:عضوهیئتمدیرهوسخنگویخریدتضمینیگندمبانککشاورزیگفت

.شودآنیتوسطسامانهویژهخریدتضمینیگندماینبانکپرداختمی

تومانوقیمتهرکیلوگرمگندم4499الجاریطبقمصوبهدولتقیمتهرکیلوگرمگندممعمولیدرس:بهگزارشفارس

.توماناست4499دوروم

میلیونتنگندمدرکشورتولیدوحدود44طبقبرآوردوزارتجهادکشاورزیدرسالزراعیجاریحدود:افزایداینگزارشمی

.شودمیلیونتنآنبهصورتتضمینیخریداریمی9

استانکشورخریداری04میلیونتنگندمبهصورتتضمینیازکشاورزان6شتهحدوددرسالزراعیگذ:براساساینگزارش

.شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513044334299









http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940311001285
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 گوجه فرنگی





























































 



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

297 
 

 قرمزگوشت 

خبرنگارانجوان-4051خرداد44:تاریخ

 هزار تومان کاهش یافت 3قیمت گوشت 
نسبتبهماهگذشتهقیمت:رئیساتحادیهفروشندگانگوشتگوسفندیبااشارهبهادامهکاهشقیمتگوشتگوسفندگفت

.هزارتومانکاهشیافتهاست0گوشت

،بااشارهبهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانعلیاصغرملکیرئیساتحادیهفروشندگانگوشتگوسفندیدرگفتگوبا

ادامهکنیمدرهفتهآیندهنیزاینکاهشقیمتبینیمیپیش:تومانیقیمتگوشتنسبتبههفتهگذشتهگفت933کاهش

.داشتهباشد

هزار26هزارتومانکاهشقیمتداشتهوهماکنونهرکیلوشقهبدوندنبهبین0قیمتگوشتنسبتبهماهگذشته:ویافزود

.شودهزارتومانبهمشتریعرضهمی29تا933و

.نکردملکیفراوانیداموافزایشعرضهنسبتبهتقاضاراازجملهعواملکاهشقیمتگوشتعنوا

.ویبهایننکتهنیزاشارهکردکهدرماهمبارکرمضانشاهدافزایشقیمتگوشتگوسفندینخواهیمبود

http://www.yjc.ir/fa/news/9245336









































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5219007
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 گوشت قزمز
 ایسنا - 130۱خرداد  1۱شنبه 

 کاهش یافتقیمت انواع گوشت 
تومان،فیله033ایکههرکیلوگرممرغقیمتانواعموادپروتئینیدربیشتراقالمطیماهگذشتهباکاهشهمراهبودهاست؛بهگونه

تومانکاهشقیمت9333تومانوجگرگوسفندی2333آالهزارتومان،گوشتگوسالهتومان،گوشتبوقلمونوماهیقزل9333گوسفندی

.استداشته

هرکیلوگرمگوشت دهدکههایسطحشهرنشانمیهاازانواعمحصوالتپروتئینیدرمغازهبراساسگزارشمیدانیخبرنگارایسنا،قیمت

هزارتومانفروخته41هرکیلوگرمفیلهمرغنیز .شودتومانعرضهمی7033تومانکاهشداشتهو033مرغدرمقایسهباماهگذشته

.شودمی

مغزران.شودهزارتومانعرضهمی01تا29هایمختلفسطحشهربینهمچنینهرکیلوگرمگوشتگوسالهبهطورمتوسطدرمغازه

تا03شتمخلوطگوسفندوگوسالهکیلوییهزارتومان،گو09شودکیلوییترینمحصوالتپروتئینیمحسوبمیگوسفندینیزکهازگران

.هزارتومانفروختهمیشود93هزارتومانوگوشتفیلهگوسفندیکیلویی09

هزارتومان41تومانوهرکیلوگرمگوشتبوقلمونهم0333گرمی933هزارتومان،جگرمرغدربسته13هرکیلوگرمجگرگوسفندینیز

.شوددربازارمصرفعرضهمی

.هزارتومانقیمتدارد23هزارتومانوتمیزشدهآنحدود41ها،ماهیقزلآالیتمیزنشدهکیلوییامادرمیانماهی

933هزارو24همچنینماهیکفال.شودعرضهمی933هزارو40هزارتومانوماهیشوریدهشکمخالی49هرکیلوگرمماهیحلواسیاه

.شودتومانفروختهمیهزار42تومانوماهیکپور

.هادارندبهگفتهفروشندگانماهیشیر،شوریدهوحلوابیشترینفروشرادرمیانانواعماهی

کنندگانقرارهزارتوماندراختیارمصرف07تا20همچنینهرکیلوگرممیگویدریاییمنجمد،بستهبهنوعوکیفیتآنبهطورمتوسط

 .گیردمی

  میانگین قیمت (هر کیلوگرم)وتئینیانواع محصوالت پر

 هزارتومان 04 گوشتگوساله

 هزارتومان 00 گوشتمخلوطگوسفندوگوساله

 هزارتومان 09 مغزرانگوسفند

 تومان 7033 گوشتمرغ

 هزارتومان 93 فیلهگوسفندی

 هزارتومان 41 فیلهمرغ

 هزارتومان 41 آالماهیقزل

 تومانهزار 42 ماهیکپور

 تومان933هزارو40 ماهیشوریدهشکمخالی

 هزارتومان 24 ماهیشیرمنجمد

 هزارتومان 49 ماهیحلواسیاه

 تومان 0933 ماهیکیلکا

 تومان933هزارو 24 ماهیکفال

http://isna.ir/fa/news/94022313884
http://isna.ir/fa/news/94022313884
http://isna.ir/fa/news/94022313884
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 هزارتومان 02 ماهیتیالپیا

 هزارتومان 03 میگویدریاییمنجمد

 هزارتومان 41 گوشتبوقلمون

 هزارتومان 13 گوسفندیجگر

 تومان 0333 (گرمی933)جگرمرغ

http://www.isna.ir/fa/news/51304739906






















































 

http://www.isna.ir/fa/news/94031608537


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

219 
 

 گوشت قرمز
 فودپرس 1304خرداد ماه  12سه شنبه 

 خواص گوشت گوسفند و گاو از منظر طب سنتی
گوشتجزو:یکمتخصصطبسنتیخواصگوشتگوسفندوگاوازمنظرطبسنتیراتشریحکردوگفت <موادغذایی

البته.رساندمصرفگوشتمرغوببسیاربهبدنفایدهمی.شود؛بهشرطیکهدرمصرفآنافراطنشودبهترینغذامحسوبمی

 .کهنهپرهیزکنندبایدافرادازمصرفگوشت

 .رودکههرکدامازآنهادارایخواصمتعددیاستشمارمیازدیدگاهطبسنتیازغذاهایاصلیانسانبههاگوشت

مصرفگوشتمرغوببسیاربهبدنفایده.شود؛بهشرطیکهدرمصرفآنافراطنشودگوشتجزوبهترینغذامحسوبمی

 .ندهوکهنهپرهیزکنندماالبتهبایدعنوانکردکهافرادازمصرفگوشت.رساندمی

 افعالوخواصگوشتگوسفند

 .دراینبارهعلیاصلمتخصصطبسنتیبراینعقیدهاستکهگوشتگوسفندسریعالهضماستوارزشغذاییزیادیدارد

 .کندمیکندوغریزهجنسیراتحریککنندهاست،منیرازیادمیمصرفگوشتگوسفندتولیدکنندهخونصالح،مقویوچاق-

 .گوشتگوسفندبرایبیمارانسوداویمفیداست-

 .دلوجگروقلوهآنمقویدلوجگرومعدهوکلیهاست-

 .تراستترودیرهضمنسبتبهگوشتبُزغلیظ-

 .کندتروزودهضممیگیردوآنلطیفسرکهسنگینیگوشترامی-

 .هایگرموترگشنیزوسماقاستمصلحگوشت-

 گوشتگاو

 شودنامیدهمی(عِجل)بهترینآنگوشتگوسالهیکسالهاستکه-

 .کندگوشتگاوغلیظودیرهضماستوتولیدخونغلیظوسوداویمی-

 .کندهایسوداویمیمداومتبهمصرفآنموجببیماری-

 .طورکاملپختهشودایدبهمصلحآندارچین،فلفل،زنجبیلاستوب.البتهبعدازهضمکاملمقویبدنوچاقکنندهاست-

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






















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

 خبرنگاران جوان – 130۱خرداد  1۱: تاریخ

 عرضه مرغ گرم در ماه مبارک رمضان
هابهمیزانرمضان،مرغبهصورتگرمدرسطحمیادینوفروشگاهدرماهمبارک:رئیساتحادیهسراسریمرغدارانگوشتیگفت

.کافیعرضهخواهدشدودراینزمینهکمبودینداریم

؛گروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانحوزهکشاورزیعظیمحجترئیساتحادیهسراسریمرغدارانگوشتیدرگفتگوباخبرنگار

.هامثبتبودهاستازابتدایسالجدیدروندتعادلیقیمتمرغوبهایتمامشدهآندرمرغداری:اظهارداشت

.توماناست033هزارو1اینروندازابتدایاردیبهشتآغازشدهودرحالحاضرقیمتخریدمرغزنده:ویادامهداد

معموالپسازپشتسرگذاشتنتعطیالت:حجتدرخصوصعللکاهشقیمتمرغزندهدردوماهابتداییهرسالبیانداشت

.گرددهامییابدواینامرمنجربهکاهشقیمتمرغزندهدردربمرغدارینوروزبازارتقاضاکاهشمی

انازوجودآنهاچشمپوشیکرد،اینافرادازفضایکاهشقیمتوتوهاییاستکهنمیدلیلدوموجودواسطه:ویادامهداد

.گردددارندوالبتهسودخوبیهمنصیبشانمیکنندوقیمترادررنجپاییننگهمیاستفادهمیخریدسوء

شتیبانیمعاونتامورکردباهماهنگیشرکتپهاروندنزولیراطیمیباعنایتبهاینکهقیمت51ازابتدایسال:حجتبیانکرد

.هاکردیمفروردینبهبعدشروعبهخریدمرغزندهازمرغداری49دامیکشوراز

شدوزنمرغباالبرودبههمینجهتبرایاولینبارهایکهفتهدرسالننگهداشتهشدهبودکهباعثمیاینمرغ:ویادامهداد

.کردهوبهشرکتپشتیبانیتحویلدادیمبندیانجماددرسطحکشورمرغرابهصورتقطعه

.هاکردهزارتنمرغازسطحبازارجمعشدواینامرکمکشایانیبهروندمثبتقیمت46ظرفمدتیکماه:حجتاظهارکرد

هداشتیمایکهسالگذشتنوساناتبازاردردرجهاولبهزیانتولیدکنندهاستودرتجربه:ویدرخصوصنوساناتبازارگفت

ماهازسالقیمتفروشمرغدربازاربرایمرغدارزیرقیمتتمامشدهتولیدبودواینروندتنهادربهمنواسفند43دیدیمکه

.ماهبهتولیدکننده43کنندهفشارآمدوتغییریافتوعمالدرطولدوماهبهمصرف

باتنسبیبرسدبههمیندلیلباهماهنگیوزارتخانهطرحیدرحالاجرااتحادیهبهدنبالآناستکهبهیکث:حجتادامهداد

.اردیبهشتابالغشد23است،اینطرحباعنوانمدیریتتولیدمرغدرکشوردرروزیکشنبه

http://www.yjc.ir/fa/news/9224066






















http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5221377
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 130۱خرداد  1۱: تاریخ

 هزار تن مرغ در اصفهان 92سازی بیش از  ذخیره
.هزارتنرسید43ذخایرمرغمنجمدازتولیداتداخلیاستاناصفهانبهبیشاز

اینمیزان:اتدامیسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهانگفت؛معاونبهبودتولیدگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.مرغازسالگذشتهتاکنوندرسردخانههایشرکتپشتیبانیامورداماستانذخیرهسازیشدهاست

استانذخایرمرغ:هزارتنبودهاستافزود0افیونیبااشارهبهاینکهذخیرهسازیمرغدراستانازابتدایامسالتاکنونحدود

برایروزهایپرتقاضایسالهمچونماهرمضانعالوهبرتامیننیازاستانبهمنظورتنظیمبازاروتعادلقیمتهابهدیگراستانهای

.کشورارسالمیشود

.واحدمرغداریگوشتیدارایپروانهدراستانتامینشدهاست4933اینمیزانمرغذخیرهسازیشدهازحدود:ویافزود

http://www.yjc.ir/fa/news/9224297















































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5221256
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 ماشین آالت































































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

214 
 

 متفرقه

 - 51/30/35فارس

 استقالل کشور بدون خودکفایی ممکن نیست/ هجمه به امنیت غذایی به بهانه بحران آب
اهداف محوری انقالب اسالمی است، دستیابی به این مهم بدون توجه به تأمین مواد غذایی استقالل کشور از 

کننده مواد غذایی کشور است لذا توجه به  غیرممکن است، با عنایت به اینکه بخش کشاورزی و منابع طبیعی تأمین

تقالل و امنیت و عزت سیاسی ای برای آن از روی حکمت بوده و در حقیقت اس این بخش و فراهم نمودن شرایط توسعه

 .نماید کشور را تضمین می

ریزیواقتصادکشاورزیوتوسعهروستایی،هایبرنامهبهنقلازمؤسسهپژوهشخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

اعتالیاموردرنظاماجراییکشور،منوطبهحرکتدرچارچوباصولمندرجدراسنادباالدستینظامازجملهقانوناساسی،سند

دراینراستابایداضافهشودکهتقیدبهنگاهورویکرد.هایکلینظامبرایارائهخدماتوراهبریجامعهاستاندازوسیاستچشم

.ونیاتراهبردیرهبرانومسئوالنراهبردیحائزاهمیتاست

اهمیت کشاورزی از منظر کالن

با.دستیابیبهاینمهمبدونتوجهبهتأمینموادغذاییغیرممکناست.ـاستقاللکشورازاهدافمحوریانقالباسالمیاست

کنندهموادغذاییکشوراستلذاتوجهبهاینبخشوفراهمنمودنشرایطبهاینکهبخشکشاورزیومنابعطبیعیتأمینعنایت

.نمایدایبرایآنازرویحکمتبودهودرحقیقتاستقاللوامنیتوعزتسیاسیکشورراتضمینمیتوسعه

نقشحیاتیداشتهوعزموارادهسیاسیوبسیجمنابعبرایتوسعهایندارندکشاورزیدرفرایندتوسعهـسیاستمداراناذعانمی

وریوبهبودهایهدفمندنسبتبهارتقابهرههاینوینوحمایتیافتهبااتکابهفناوریدرکشورهایتوسعه.بخشضروریاست

خیازاینگروهکشورهابااعطاییارانهدربر.گیردایصورتمیعملکرددرواحدسطحجهتایجادامنیتغذایی،اهتمامویژه

.آیدهدفمندبهاندازهنیمیازارزشمحصوالتازتولیدکنندهومحصولحمایتبهعملمی

گذاریمناسبیصورتگرفتهوازدربسیاریازکشورهایدرحالتوسعهنیزکهبرایتوسعهپایداروتکمیلزنجیرهارزشسرمایه

.کندکشاورزیدرکلفرایندتوسعهملینقشحیاتیایفامیشود،کشاورزیحمایتمی

اهمیت آب در کشاورزی -

درصدآبمصرفیجهانبهآبیاری63رود،بههمیندلیلحدودهایکشاورزیبهشمارمیـآبعاملومحرکاصلیفعالیت

خشکقراردارند،برایتولیدکونیمهدربسیاریازکشورهایجهانبهخصوصکشورهاییکهدرمناطقخش.یابداختصاصمی

درصد53کشورمانیزازاینقاعدهمستثنینیستبهطوریکهحدود.محصوالتکشاورزیبهشدتبهکشتآبیمتکیهستند

وانتباعنایتبهاینمیزانتولیدازاراضیفاریاب،بهجرأتمی.ازتولیدمحصوالتزراعیوباغیکشورحاصلازکشتآبیاست

هایمختلفکشاورزیازقبیلبذورگفتکهآبمحورتوسعهکشاورزیاست،زیرابدونمدیریتآبیاریمناسب،مصرفنهاده

هایکشاورزیوانجامعملیاتکاشتوداشتزراعیتأثیرچندانیدررشدگیاهوافزایشکششده،کودهایشیمیاییوآفتاصالح

دونانجامعملیاتآبیاریمناسباستعدادهایژنتیکیوخدماتفنیزراعیدررشدوتولیدمحصوالتکشاورزینخواهدداشتوب

.نمایدمحصوالتکشاورزیبهمیزانمطلوببروزوتجلینمی

http://www.farsnews.com/
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ـشرایطخاصاقلیمیکشوریعنیخشکیوپراکنشنامناسبزمانیومکانیبارندگی،واقعیتگریزناپذیرآناستوهرگونهتولید

توانگفتکهدراینارتباطمی.اییوکشاورزیرامنوطبهاستفادهصحیحومنطقیازمنابعآبمحدودکشورنمودهاستموادغذ

.آبآبیاریمهمتریننهادهکشاورزیاست

افتآبزیرزمینیدراکثرنقاطجهانرخدادهاست،بحرانآبدر.کندقرنبحرانآباستودرهمهدنیاصدقمی24ـقرن

.منطقهخاورمیانهازجملهایرانجدیاست

هایزیرزمینیبهوسیلهتکنولوژی،یعنیازتکنولوژیاستحصالآبحداکثراستفادهشدهاست،درحالیرویهازآبـبرداشتبی

.کندحداقلاستفادهصورتگرفتاستجوییآبکمکمیهاییکهبهصرفهکهازتکنولوژی

زی در حوزه آباهداف کالن بخش کشاور -

وریوحفاظتکمیوکیفیمنابعآبوخاکوحرکتدرچارچوباصولتوسعهپایدارومدیریتبهینهمصرفآب،ـافزایشبهره

هاییدرراستایتأمینامنیتغذاییبهعنوانمهمترینهاازجملههدفکمکبهتعادلبخشیمنابعآبزیرزمینیدرسطحدشت

.بهعنوانانتظارجامعهازوزارتجهادکشاورزیهموارهدردستورکاروزارتمتبوعاسترسالتبخشکشاورزیو

وری،کاهشتلفاتومصارفغیرضروریازطریقباشدکهناظربرافرایشبهرهمدیریتمصرفجزییازمدیریتتقاضامی

.گیرداندرکارانوذینفعانصورتمیتکلیهدستباشدکهبامشارکجلوگیریازنشت،تبخیروبهکارگیریتکنولوژیمناسبمی

حمایت کشورها از کشاورزی -

کنندهنیازحیاتیجوامعبشریبودهوآنچناناهمیتیداردکهامروزهتأمینامنیتغذاییبهعنوانکاالیـبخشکشاورزیتأمین

جهبهاینبخشبهلحاظامنیتواطمینانازضرورتتو.هاتعریفوتعیینشدهاستعمومیدرزمرهوظایفحاکمیتودولت

بااهدافخاصوبهویژهبرداشتنWTOرغمتشکیلنهادهاییچونوجودغذابرایجمعیتآنقدراهمیتداردکهعلی

وگوئهبرانگیزترینمقولهدراینارتباطبودهودردورارها،کشاورزیبحثایوکاهشوحذفحمایتهایتجاریوتعرفهمحدودیت

فرساترینمذاکراتدرحوزهمذاکراتاجالسسازمانجهانیترینوطاقتودوردوحهقطروتداوممذاکراتدراینزمینهسخت

.تجارتمعطوفبهکشاورزیبودهاست

هخاطرهایکشاورزیبعدازگذشتبیشازیکدهههمچنانناکامماندهاستوهمهاینهابمصوباتدوحهمبنیبرحذفیارانه

.کنندهاغفلتمیضرورتحمایتازکشاورزیبود،ولیدرکشورمابرخیازاینواقعیت

نیافتهایوجودنداردکهکشاورزیآنتوسعهیافتهـواقعیتتاریخیایناستکشاورزیمسیرتوسعهکشورهابودهوکشورتوسعه

.کنندخشکشاورزیحمایتمیاکنوننیزاغلبکشورهاازبیافتگیهمباشدباوجودتوسعه

هایآمریکامنتشرشدهاستازنگاهکهتوسطمرکزملیتحلیلسیاستWTOایتوسطکشورهایعضوموضوعحمایتیارانه

شده،مجلسسنایآمریکابهطورمتوسطوزیرصنعت،معدنوتجارتدراجالسمرتبطدورنماندوبراساسگزارشمنعکس

.میلیارددالریارانهبهبخشکشاورزیرامصوبکردهاست599لیارددالروبرایدههآیندهمی433پرداختساالنه

میلیارد96حدود2343اینرقمبرایسال.درصدبودجهساالنهکشاورزیاتحادیهاروپابرایپرداختیارانهاست13ـبالغبر

درصد13میتیاستکهدرصورتحذفآنچینوهندکهپرداختیارانهبهکشاورزیدارایآنچناناه.یوروبودهاست

.کنندقادربهتأمینامنیتغذاییخودنیستندجمعیتجهانراتغذیهمی

گذاریوزیرساختیوزیربناییدررنجاستوباتوجهبهـکشاورزیدرایرانازحداقلحمایتبرخورداربودهوازتنگناهایسرمایه

.باشدختلفازجملهبعداقتصادیوجایگاهیکهدرکشورداردنیازمندتوجهمیکارکردیکهدرابعادم

وری در مدیریت مصرف ضرورت بهره -
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اینوابستگیدرجهانحدود.ایبهکشاورزیآبیوابستهاستـبهدلیلشرایطخاصاقلیمی،امنیتغذاییکشوربهطورفزاینده

درصداز43آید،درایرانحدودالتکشاورزیدرجهانازاراضیدیمبهدستمیدرصدمحصو73درصداست،درحالیکه13

.اینآماربیانگروابستگیشدیدتولیداتکشاورزیبهمنابعآباست.شودمحصوالتزراعیوباغیدراراضیدیمتولیدمی

شرایطاقلیمی،محدودیتمنابعآبومحدودیتدرمیانعواملتولیدکشاورزی،آبحائزاهمیتفراوانیاست،زیراباتوجهبه

آبنقشاساسیدراستمرارتولیدمحصوالتکشاورزی(تقاضا)ومصرف(عرضه)اراضیدارایپتانسیلکشتدیم،مدیریتتأمین

وانتقالآب،درچنینشرایطیعالوهبرمهارتودقتواتخاذتدابیرالزمدرتأمین.وپایداریوارتقایدرآمدکشاورزاندارد

.کند،اهمیتوضرورتبیشتریپیدامی(مدیریتتقاضاومصرف)چگونگیکاربردآن

هایپایینبیانگرفاصلهبینعملکردوراندمان.وریمصرفآبدرکشاورزیدرکشورپاییناستشوددرحالحاضربهرهگفتهمی

ایوبهایوغیرسازهاهشاینفاصلهنیازبهگسترشاقداماتسازهبرداریازمنابعآبکشوراستوبرایکوضعمطلوبدربهره

العادهاهمیتدارد،درحوزهاستحصالتکنولوژیوجودداشتهومورددرحوزهمصرفنیزتکنولوژیفوق.کارگیریتکنولوژیدارد

گیردجودداشتهومورداستفادهقرارمیترینسدهاواستحصالآبازاعماقزمینوگیرد،دانشپیچیدهوعظیماستفادهقرارمی

شود،بهعبارتدیگرولیکندرحوزهانتقالومصرف،انتشارتکنولوژیدرحدمناسبومطلوبنبودهوموجبهدررفتآبمی

.وریدرطرفمصرفنیازبهورودوانتقالوانتشارتکنولوژیاستبرایافزایشبهره

ه بحران آبهجمه به امنیت غذایی به بهان -

باشد،ازنگاهصرفبحرانآبهمجایتأملداردوـهجمهبهامنیتغذاییوخودکفاییضمناینکهبهدالیلمتعددناصوابمی

الشعاعشودنگرانیفزایندهایجادنمودهوهرگونهاقدامیراتحتهاوافکارعمومیودرجامعهمطرحمیبهشدتیکهدررسانه

ازطرفیبایدمالکومبنارادرستطراحیکردوضوابطومعیارراتعریفکردهوبهآنپایبندبود.دهدقرارمیفضایایجادشده

.میلیونچاهدارد،ولیبرخوردآنمتفاوتاست23صرفبیانایننکتهکهتعدادچاهزیاداستجایتأملدارد،هند

ممنوعه.یدمحصوالتکشاورزیازنظرشدتبحرانوتأثیراینیکساننیستنددهدکهمناطقممنوعهدرتولهانشانمیبررسیـ

هاوبودندشتهامترادفباعدمامکانافزایشتولیدمحصوالتراهبردیوحصولبهخودکفاییدرهمهاینسطحوهمهدشت

گیردکهشدتهاییصورتمیتدرصدازتولیدکشاورزیدردش29دربدترینشرایطحدود.تعطیلیکشاورزیکشورنیست

هانیزباتدابیرالزموبهکارگیریاصولعلمی،شرایطقابلبرگشتایاستکهدرآندشتبحرانزیادبودهونیازمنداقداماتویژه

.باشدمی

بدونتردید،.شدـمنابعآبمشترکومتعلقبهعموموکاالیعمومیاستدربرداشتآنبایدمنافعملیبرایهمکاراناصلبا

هایخاصدرهاوحساسیتشودفلذاظرافترویهموجبمشکالتزیادازجملهشورشدنوازدستدادنمنابعمیبرداشتبی

.مدتوبلندمدتنیزاستهایکوتاهسیاستگذاری

ها و فرار به جلو ها و واقعیت توجهی به محدودیت ـ بی

برابرپتانسیلتبخیر0سوممتوسطبارندگیجهانوپتانسیلتبخیردرایراننکمترازیکـباهمهاوصافذکرشده،بارندگیایرا

درصدبارندگیدرفصول69ریزدوحدوددرصدازسطحکشورفرومی29درصدبارندگیتنهادر69حدود.جهاناست

.افتدکهگیاهنیازآبینداردهاییاتفاقمیغیرآبیاریودرزمان

سازیآببرایسؤالایناستکهجهتتأمینوذخیره.باشدوریبادیگرکشورهامقایسهمناسبینمیرایطمقایسهبهرهدراینش

سازیآبکشاورزیچهاقدامایدرکشورایجادواحداثشدهباشد؟برایتأمین،تولیدوذخیرهزمانموردنیازگیاهچهسازه

هایآبیباظرفیتباالبرایتولیدانرژیوبرقوباهدفقعیتایناستکهاغلبسازهوا.ایانجامشدهاستدرخوروشایسته
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هاوشبکههایآنتکمیلهایانتقالآبآنها،اقدامیبایستهصورتنگرفتهوهنوزکانالحتیبرایکانال.اندخاصتأسیسشده

.اندنشده

وجوددارد،آببرایتولیدانرژی...زایپاکهمچونآفتابوبادوانرژیدرسرزمینیکهمنابعانرژیفسیلیوغیرفسیلیومنابع

چطورجامعهتخصصینگرانهدر!یابدوسطحعظیموعرصهوسیعیبهدریاچهپشتسدهااختصاصیافتهاستاختصاصمی

گرددودرآماروهامنظورنمیلرفتآبپشتاینسدهانبودهونیستواینهدررفتآبدرحدپاییننیزدرمحاسباتوتحلی

اطالعاتویاهیچمنبعیمیزانآباختصاصیافتهبهتولیدانرژیوبرقمحاسبهنشدهوحساسیتیدراینزمینهوجودنداردیا

شهساختهاینرویکردتنهامختصبهگذشتهنبودهوهنوزحاکماست،احتماالًباهمینتوجیهونگاه،سدسیاهبی.شودابرازنمی

.شودمی

هایزیرزمینیبهصورتعملیوپایلوتوباموفقیتاجراشد،داریمطرحشدهوذخایرآبوتقویتسفرهدرزمانیکهآبخوان

بهجزدوسدبا)سددورارومیه03شوددربخشیازکشورتمامیهااوجگرفت،اکنونبهراحتیگفتهمیشدتسدسازی

لشدهاست،واقعاًبایدتوجیهوتوضیحدادهشودکهچهکسیوچهنهادیچنینمسیریراجلویرویتعطی(درصد55پیشرفت

هایپیشنهادیرابدونواهمهپذیرفت،بههرحالبایدیکسیستمحلهاتکیهکردوراهتوانبههمانکشورگذاشت،امروزنمی

ان،هموارهپاسخگویتصمیماتواقداماتخودباشندنهاینکهفراربهدیوانیدرقالبدیوانمدیرانشکلبگیردکهدرآنمدیر

برای.جلوکنندوخیلیراحتبگوینداینتعدادسدتعطیلشد،اینیکفاجعهدرساختارونهاداستکهنیازمنداصالحاست

شود،ولیبرایکشاورزانکهازحداقلمیشودویانادیدهگرفتهنظرمیتولیدانرژیبرقازارزشذاتیوارزشاقتصادیآبصرف

النظارهوغیرهمندهستندوبهطورعرفیحقاستفادهازآبرادارندباوجوداخذحقابهوپرداختحقامکاناتومنافعملیبهره

.شودشودکمگرفتهمیبازهمگفتهمی

هاستحصالآباینقدرگرانباشدچهکسیویاچهنهادیشودکهواقعاًچرابایدهزیندریکطرفدیگربهایننکتهتوجهنمی

به.وریآبارائهشدهاستایبرایارتقایمدیریتبهرهچهبرنامه.مدیریتتأمینآبرامحاسبهکردهوموردتوجهقراردادهاست

درصدآباختصاصیبه53چنددرصداز.اندگیریمناسبتجهیزشدهراستیچنددرصدازنقاطتحویلآببهابزاراندازه

.شودکشاورزانبراساسکنتوربهکشاورزانتحویلمی

واقعاًباتوجهبه.رسد،چرازمینهمناسببرایتحویلحجمیفراهمنشدهاستدرصدمی43آیادربهترینشرایطاینمیزانبه

آیاهمینکهسهمصنعتویاسهم.اناستوریدرآبکشاورزیوصنعتوشربوساختمانبهچهمیزجمیعجهاتنسبتبهره

شودسهمبخشکشاورزیزیادوریآنگذشتاصالًبرمبنایچهمنطقواستداللیادعامیشربکماستبایدازکنارمیزانبهره

شاورزیشدهوانگاردربطریتحویلکشودکهگویااینکهآبکامالًکنترلشودوچنینتصورمیاست،چراطوریوانمودمی

توانددرزمانتشنگیجرعهجرعهبهگیاهآبدهدوحتیاگردرصدیازآنرابهشربوصنعتهمشودوکشاورزیابدومیمی

شود،چراتولیتبخشآبنتوانسترسالتخودرادرصیانتازآبانجامدهدکهامروزشاهداختصاصدهدهممشکلایجادنمی

.اشیمهاهزارچاهغیرمجازنبده

اگربراساستعریفبپذیریمکه.وریاستعالوهبراینیکخطایاستراتژیکاتفاقافتادهاستوآنهمنحوهمحاسبهبهره

اثرفرضکنیمبایددقیقاًمیزانآبیراکهبهگیاهدادیمومیزانورینسبتدادهبهستاندهاستوهمهفاکتورهایدیگررابیبهره

گیرد؛اوالًآبازمحلاستحصالنمودهاسترامحاسبهکنیم،دراینمحاسبهدوانحرافمهمصورتمیآبیکهگیاهمصرف

شودمحاسبهشودونبایدعبورآبازکلمسیربهشود،درحالیکهبایدآبیکهدرمزرعهوپایبوتهگیاهریختهمیحسابمی

.باشدحسابکشاورزگذاشتوآنهمبهشکلبرآوردکارشناسی
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گیردکهنیازخالصآبیونیازناخالصآبیچقدراستدراینجااشتباهبدینصورتاستکهثانیاًمحاسبهبرایناساسصورتمی

.شود،درحالیکهاینچنیننیستشود،بهمیزاننیاز،آببهگیاهاختصاصدادهمیفرضگرفتهمی

درهکتاراست،درحالیکهاینمیزانهیچوقتآببهمزرعهاختصاصپیداهزارمترمکعبآب79مثالًنیازیکهکتارگندم

0333گرمپروتئینو423سالگیروزانهباید23برایتقریببهذهنمثالًیکنفردرسن.گیردآبیاریصورتمیکندوکمنمی

وامعبهکمترازاینمیزاندسترسییافتهولیکیلوکالریانرژیدریافتکندتانیازفیزیولوژیآنتأمینشودولیکندراغلبج

.وریهمدارایاهمیتاستبنابرایندقتدرنحوهمحاسبهبهره.دهدمتابولیسمآنفعالبودهوبهحیاتادامهمی

کالمآخر-

هایکلیکشاورزیوهایکلیاقتصادمقاومتیوسیاستاندازبیستسالهوسیاستقانوناساسی،سندچشم:اسنادباالدستینظام

.بایستحاکمباشندالعینقرارگرفتهوبهعنواناصلدربرنامهششممیهایکلیابالغیمالکعملونصبدیگرسیاست

گرایی،زاییوتکیهبهدرونوبرونهایکلیمرتبطبهآناستدرونراهنجاتکشوراقتصادمقاومتیوالتزامعملیبهسیاست

امنیتپایهواساس.گذردمسیرتوسعهکشورازکشاورزیوجامعهروستاییمی.أمیننیازهایاساسیاستتولیدمحوریوت

.پاشدگیریهمفرومیگیردودرصورتشکلایشکلنمیتوسعهاستبدونامنیتهیچتوسعه

کشورشدهوتهدیدامنیتملیرادرتوجهیبهکشاورزیواینکهکشورماکشاورزینیستموجبتضعیفاقتداراعتناییوبیبی

آوردوامنیتغذاییامروزهامنیتهمچونظروفمرتبطهاست،توسعهکشاورزیامنیتغذاییرابهارمغانمی.پیخواهدداشت

هوریکند،بنابراینمسألهتوسعهکشاورزیمسألهتوسعهملی،امنیتملیونظامجمسازیایفاینقشمیدرایجاداقتداروقدرت

.اسالمیومحوراقتصادمقاومتیوبرنامهششماستوجایگاهآنبایدپاسداشتهشود

هایکلیاقتصادمقاومتیمسیرمناسبیرادراینراستاتعریفوتعیینبهلحاظعملیاتینیزبخشکشاورزیدرچارچوبسیاست

وریبهویژهبهازایآبمصرفیکلیداحدسطحباارتقابهرهنمودمثالًکاهشسطححدودیکمیلیونهکتاروافزایشتولیددرو

وریآبطراحیشدهوریآباستوسیاستملیبخشبراساسبهرهتوسعهدربخشتعریفشدوراهبرداساسیتوجهبهبهره

.است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513030333623



























http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940303000720
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 متفرقه
 آیانا 1304خرداد  19, یکشنبه

 شوند؟  های محبوب ماه رمضان با چه قیمتی عرضه می خوراکی
های  ها و اتحادیه در حالی که دو هفته بیشتر تا شروع ماه مبارک رمضان زمان باقی نمانده است، ماراتنی بین تشکل

نامه وجود دارد که برخی از آنها به سرانجام رسیده و برخی در انتظار  ماه رمضان برای تصویب نرخ فروشنده تنقالت

 .برد سر می کاری اتاق اصناف به چکش

،باوجودآنکهعلیبهرهمند،مدیرعاملاتحادیهقنادانکشورهنوزقیمت(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

هزارتومانبهازایهرکیلوگرم44مصوبوقطعینشدهاست،اماقیمتپیشنهادیاتحادیهرا51ابرایرمضانزولبیاوبامیهر

.داندزولبیاوبامیهممتازوکیفیمی

49تا41تومانبهفروشرسیدکهباافزایش233هزاروسالگذشتههرکیلوگرمزولبیاوبامیههشت:علیبهرهمندمعتقداست

.هزارتومانیآنبهاتاقاصنافارسالشدهاست44دیپیشنهاددرص

.اندهزارتومانیزولبیاوبامیهخبرداده43هاازقیمتمصوبگفتنیاست،برخیرسانه

کنند ها گران نمی ای پاچه کله

نیزازاستقبالخوبیبرخورداررودکهدرسایرفصولشمارمیپاچهیکیازتنقالتخوشمزهوپرطرفدارماهرمضانبههرچندکله

پاچه،ازافزایشدارانبرایخوردنکلهمنظورافزایشمصرفوتشویقروزهاندبهفروشانتصمیمگرفتهپاچهاست،اماصنفکله

.قیمتآندرماهرمضانجاریخودداریکنند

هزارتومانبودکههمهواحدهای09ذشتهپاچهکاملوکیفیدرسالگقیمتیکدستکله:گویدرئیساتحادیهطباخانمی

هزارتومانبهفروش09شدهخودراحداکثرتاقیمتهایطبخپاچهصنفیزیرمجموعهایناتحادیهموظفندبراساسکیفیت،کله

.برسانند

رودواحدهاباتبعیتازمیپاچهخامبرایواحدهایصنفیهمراهباکاهشبودهاست،لذاانتظارقیمتکله:افزایدرضارواسیانمی

.قیمتپیشنهادیاتحادیهدرجهتافزایشفرهنگمصرفورعایتانصافدرفروشمحصولخوداقدامکنند

شوند آش و حلیم گران می

ینهاتادوهفتهآیندهخودنماییخواهدکرد،صنفاترینتنقالتسفرهافطارایرانیعنوانیکیازمهمدرحالیکهآشوحلیمبه

عنواننرخمصوببهواحدهایصنفیدرصدافزایشقیمتباتوجهبهتورمموجودرابه49تا43اندتامحصوالتتصمیمگرفته

.خوداعالمکنند

قیمتمصوبآشوحلیمبرایماهرمضانهنوزدراتاقاصنافنهایینشدهو:گویدفروشانمیرئیساتحادیهکبابی،آشوحلیم

.اریاستکدرحالچکش

درصدافزایشنسبتبهسالگذشتهقیمتپیشنهادیخودرااعالمکرده49تا43اتحادیهبا:کندحسینمحمدیخاطرنشانمی

.سهروزآیندهابالغشود-هایمصوببهتصویباتاقاصنافرسیدهوطیدورودقیمتاستکهانتظارمی

قلمکارهزارتومان،آششلهتومان،حلیمسادههشت933هزاروبامخلفاتهشتسالگذشتههرکیلوگرمحلیم:دهدویادامهمی

هزارتوماندراختیارمتقاضیانقرارگرفتهزردنیزباقیمتهفتهزارتومان،حلواوشلهتومان،آشرشتههفت933هزاروهشت

./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22929-4.html
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 متفرقه    
 آیانا 1304خرداد  16, شنبه

 شود  شهرستان بردسیر کرمان، میزبان برگزاری جشنواره گل محمدی می
 . شود زار بردسیر برگزار می خردادماه، در سایت گردشگری الله 22جشنواره گل محمدی در روز جمعه هفته جاری 

هزارهکتارگلمحمدی،رتبه،شهرستانبردسیرباسطحکشتبیشازسه(ایانا)گزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانبه

گیریدراینشهرستان،اسانسگلهمچنینباوجودپنجکارخانهگالب.دومکشوررابعدازکاشانبهخوداختصاصدادهاست

هزارلیترگالبتولیدازهرتنمحصولیک.شودباالبهکشورهایاروپاییصادرمیدلیلکیفیتومرغوبیتمحمدیبردسیربه

.شودتنگالبیککیلوگرماسانستولیدمی43شود،همچنینبهازایهرمی

الاینجشنوارههرس.عملیاتبرداشتگلمحمدیازاوایلسالجاریدربردسیرآغازشدهاستوتاپایانخردادماهادامهدارد

.هایالزمصورتگرفتهاستریزیگیردوامسالنیزبرایحضوربیشترمردمبرنامهمورداستقبالمردمقرارمی

اندازیبازارچهعرضهمحصوالتدامی،کشاورزیوصنایعدستیازجملهچادر،کوچوعروسینمادینعشایروراهبرپاییسیاه

.شودمیهاییاستکهدراینجشنوارهبرگزاربرنامه

هزاروهکتارباروراستوتاپایانفصلبرداشتشش993گفتنیاست،سطحزیرکشتگلمحمدیدراینشهرستاندوهزارو

.شودتنگلمحمدیدراینشهرستانتولیدمی069

./شودزاربردسیربرگزارمیخردادماهدرسایتگردشگریالله22امسالنیز،جشنوارهگلمحمدیدرروزجمعه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22997-4.html
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 متفرقه
 آیانا 1304خرداد  16, شنبه

 های خاکی به وبالگ رسمی سال جهانی خاک  فراخوان ارسال داستان
گذار یا باغبان هستید، برای بازگو کردن اهمیت قابل توجه  دانشمند خاک، سیاستدار،  مهم نیست که کشاورز، زمین

 .خاک، صدای خاک باشید

دار،دانشمندمهمنیستکهکشاورز،زمین":،درفراخوانفائوآمدهاست(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

"...داستانخاکخودرابگویید(IYS)الگرسمیسالجهانیخاکگذاریاباغبانهستید،برایکمکبهوبخاک،سیاست

.کندهایمتعددیاستکهخاکدرطولزندگیمابازیمیالمللی،افزایشآگاهیدربارهنقشیکیازاهدافاصلیاینسالبین

توانیدباشمانیزمی.شودمیخاکسالممنجربهاطمینانازسیستمغذاییتولیدی،بهبودمعیشتروستاییومحیطزیستسالم

.ماننقشداشتهباشیدهایسیارهدرافزایشآگاهیوحفاظتازخاکIYSنوشتنمطلبدروبالگرسمی

هایمتعددبیشتربهنقش:روزنامگذاریسالجهانیخاک،گفتهبود2341گرازیانوداسیلوا،دبیرکلفائودرپنجمدسامبرخوزه

شوند،امابایدکنندوصدایخاکمیهاصداییندارندوتعدادکمیازمردمدربارهخاکصحبتمیاکخ.شودخاکتوجهینمی

.صداوساکتمادرتولیدموادغذاییهستندهامتحدینبیبدانیمکهخاک

...صدای خاک شوید

.هاییراکسبکردهاستها،موفقیتایازداستانتاکنوناینوبالگباطیفگسترده

کند،طیفهایمتعددیکهخاکدرزندگیمردمدرمناطقگوناگونجهانبازیمیتواننددربارهنقشهایارسالیمیداستان

زدایی،روهستیمشاملتخریبخاک،جنگلهاییکهماباآنروبهدهد،چالشایازخدماتاکوسیستمیکهخاکارائهمیگسترده

.هایموفقحفاظتخاکباشندمحیطیوهمچنینشیوهلزیستزایی،خشکسالیوسایرمسائبیابان

هایخاکبپیوندندودربازگوکردناهمیتقابلتوجهخاکدرزندگیبشرفائوازعموممردمخواستتابهوبالگداستان

./رسانباشندیاری

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22994-4.html
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 متفرقه
 آیانا 1304خرداد  90, شنبه

 نخستین جشنواره فرهنگ اقوام زاگرس نشین در ایالم تا امروز دایر است 
استان کشور در پارک جنگلی چغاسبز شهر ایالم تا امشب  1نخستین جشنواره فرهنگ اقوام زاگرس نشین با حضور 

 .دایر است

:،مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانایالمدراینخصوصگفت(ایانا)گزارشخبرگزاریکشاورزیایرانبه

استانزاگرسنشینکشورشاملاستانهایایالم،همدان،لرستان،خوزستان،کردستان،چهارمحال5اینجشنوارهباحضور

.شاهکهازششمخردادآغازشده،تاامروزنهمخردادماهادامهداردوبختیاری،آذربایجانغربی،زنجانوکرمان

اجرایموسیقیآیینیوسنتیلری،کردیوعربیبرایبازدیدکنندگان،برپاییسیاهچادرهای:عبدالمالکشنبهزادهافزود

.عشایریوپختغذاهایمحلیازجملهبرنامههایاینجشنوارهاست

قهایفرهنگاقوامزاگرسنشینباهدفمعرفیقابلیتهاوتوانمندیهایگردشگری،صنایعدستیوجشنوارهمنط:ویگفت

.هنرهایآیینیعشایرزاگرسنشینبرگزارشدهاست

21تا49زمانبازدیدازاینجشنوارهساعت:مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانایالمخاطرنشانکرد

.آغازمیشود24تواجرایگروههایموسیقیاستانهایمختلفازساعتتعیینشدهاس

.استانبامشترکاتیدرزمینههایگویش،زبان،آدابورسومونحوهپوششهستند42استانهایزاگرسنشینشامل

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22695-4.html
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 متفرقه
 آیانا 1304خرداد  12, سه شنبه

 های اکوتوریسم در تهران به طبیعت  آسیب آژانس
 . رود گردی و اکوتوریسم انتظار فعالیت بیشتری می از سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست در جهت توسعه طبیعت

،اکوتوریسمرا(ایانا)امروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاروزیایران"آوایطبیعتپایدار"مدیرمؤسسهآموزشیتحقیقاتی

آیدکهدرایوارزشیبهحسابمیاکوتوریسمفعالیتینوبامفاهیمپایه:گردیمسئوالنهبیانکردوافزودیکفعالیتطبیعت

.هایاخیربهآنتوجهبیشتریشدهاستسال

کند،نخستاینکهاکوتوریسممستقیمیاگردیتفکیکمیایکهاکوتوریسمراازطبیعتدوویژگیبرجسته:گفتنیماآذری

هایزیستیحفاظتکردهوازبقایجوامعمحلیحمایتغیرمستقیمحافظمحیطزیستاست،عالوهبرآناکوتوریسمازارزش

.کندمی

اکوتوریسمدرایران:سالاست،خاطرنشانکرد23ارزشیاستکهقدمتآندرجهانویبابیاناینکهاکوتوریسمیکفعالیت

.ایمازنقطهصفرفاصلهبگیریمهایخوبیتاکنوندرآنصورتگرفتهوتوانستهایاستکهفعالیتساله49نیزفعالیتنوپاوجوان

باهمکاریسازمان99هنگیوگردشگریدرابتدایسالآذریبااشارهبهتشکیلکمیتهملیاکوتوریسمدرسازمانمیراثفر

گردیوتشویقوترویجفرهنگمنظورهماهنگیدرزمینهتوسعهطبیعتحفاظتمحیطزیستووزارتجهادکشاورزیبه

نوجودنظارتیوبازدارندهاستکهباای-سازمانمحیطزیست،یکسازمانحفاظتی:دوستیوطبیعتگردی،ادامهدادطبیعت

.دهدمندیبیشتریرادرجهترشداکوتوریسمنشانمیامروزهعالقه

هارابازویاجراییبخشدانستوتصریحگردیخبردادوآژانسهایتخصصیدربرگزاریتورهایطبیعتویازفعالیتآژانس

امتأسفانهدربرخیمواردفعالیتشانباعثگردیواکوتوریسمداریم،امآژانسفعالدرزمینهطبیعت43درتهرانبیشاز:کرد

.عنواناکوتوریسمنامبردهاییبهتوانازچنینفعالیتشودونمیرسانیبهطبیعتمیآسیب

مدیرمؤسسهآموزشیتحقیقاتیآوایطبیعتپایداربارآموزشیوفرهنگیدرزمینهاکوتوریسمرابرعهدهسهمؤسسهتخصصی

ویژهطبیعتوفرهنگهایمختلفبهترینرکنوابزاربرایارتقاءگردشگریدرحوزهآموزشمهم:یادآورشددرتهراناعالمکردو

اندرکارانومخاطبانحوزهاکوتوریسمومحیطزیست،آشناییباهاارتقایسطحآگاهیدستاست،هدفازبرگزاریایندوره

.اکوتوریسم،توسعهپیداروگردشگریمسئوالنهاستهایگردشگریایران،مفاهیمخاصومبانیپتانسیل

...هایمختلفمحیطزیست،تنوعزیستی،گردشگری،اکوتوریسموهایمختلفمطالعاتیواجراییدرزمینهآذریازاجرایپروژه

شیبدرازوبرکهخلفتاکنونپروژهارتقایاکوتوریسمشیبدرازجزیرهقشم،پروژههنربرایمحیطزیست:خبردادوتأکیدکرد

عقابی،پروژهتهیهشناسنامهصنایعدستیعشایراستانهایپوزهپشتجهتعرضهصنایعدستیبومیخودبرایحمایتازالک

.هایجزیرههنگامدراینمؤسسهاجراشدهاستهادرآبتهرانومشارکتدرپروژهتالشبرایکاهشفشاربرجمعیتدلفین

پذیرجهتآشناییبافرهنگمردمهرهایمحلیومهمانگاههایروستاییوتبدیلآنهابهاقامتمرمتخانهویازتجهیزو

شودوشایدنسبتبهکشورهایغربیدرهاتدریسمیهایاکوتوریسمنیزدردانشگاهاخیراًرشته:منطقهخبردادواظهارداشت

.خوبیبرخوردارهستیمسطحمقدماتیباشیم،امادرمنطقهازجایگاه

درصدارتقایسطحآگاهیمردماستوباآموزش63زاییودرصداشتغال03ها،هدفازبرگزاریاینکالس:آذریدرپایانگفت

./بیشترسعیبررشدآگاهیعموممردمداریم

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22963-4.html
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 متفرقه
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 روز جهانی شیر در ایران مغفول ماند 
شود، اما شاهد آن هستیم که روز جهانی شیر توسط ارگانی خاص  با وجود آنکه از اثرات سالمتی شیر هرروزه گفته می

 . است ریزی نشده و مغفول مانده برنامه

شیرهمچنانکهبارهاگفتهشده،:گفت(ایانا)عضوانجمنصنایعلبنیکشورامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

دلیلخردادماهبه44اند،اماازآنجاکهروزایکهدرجهانروزیرابهنامآننامگذاریکردهگونهغذایبدونجایگزیناست،به

هایقبلروزهفتماسفندماهبرایاینمنظورپیشنهادشدتادرکشورریزینیست؛ازسالمدارسدرکشورما،قابلبرنامهتعطیلی

.اینرسیدهاستشدههنوزبهنتیجهنامگذاریشود،امامکاتباتانجام"روزملیشیر"بهنام

شود،اماازآنجاکهدرآنموعدسالگرامیداشتهمیهشتممهرماههرسالهمبهنامروزشیرمدارس:حسینچمنیافزود

.ریزیمنسجمیداشتتوانبرنامهاند،نمیمدارستازهآغازبهکارکرده

شود،درحالیکههایمختلفمیهایوزارتبهداشتصرفدرمانبیماریمتأسفانهبخشاعظمیازبودجه:ویخاطرنشانکرد

.هایاستخوانی،اسکلتیودنداندرکشورجلوگیریکردریازبیماریشدبااختصاصبودجهبهپیشگیمی

گذارانکشوریبهموضوعشیربیشتراهمیتدهندتاجایگاهآنارتقاءپیداریزانوسیاستبایدمسئوالن،برنامه:چمنیادامهداد

.کند،زیرادرحالحاضرجایگاهشیردرکشورنامشخصاست

تومانی برای هر فرد با افزایش سرانه مصرف شیرمیلیون  922جویی  صرفه

هارابهخودهایاسکلتی،دندانیواستخوانیبیشترینهزینهمشاورمجموعهگروهصنعتیصباحبااعالماینکهدرمانبیماری

وعالوهگذاریشدهاستمیلیونتومانارزش433قیمتیکدستدندانکاملدرحالحاضر:اختصاصدادهاست،تصریحکرد

شودباافزایشسرانهمصرفازبیشتربراست،درحالیکهمیهایخاموشیچونپوکیاستخوانبسیارهزینهبرآندرمانبیماری

.ازآنهاپیشگیریکرد

شده،ارائهترینآمارهایایکهدرخوشبینانهگونهدرحالحاضرشیرکمترینجایگاهرادرسبدغذاییمردمدارد،به:وییادآورشد

و033یافتهکیلوگرمبرآوردشدهاست،درحالیکهاینرقمدرکشورهایتوسعه99تا93سرانهمصرفشیربرایهرفردایرانی

.کیلوگرمبرآوردشدهاست933دربرخیازاینکشورها

گیرکهاینامرانوافرادزمینمصرفناچیزشیرتوسطجامعهایرانیمساویاستباافزایشتعدادسالمند:چمنیتأکیدکرد

.بردجامعهرابهسمتپیریپیشمی

هایبخشپزشکینیزدانشبسیارهایعمومیبرایمصرفشیردرکشوربسیارناچیزاستودرآموزشآموزش:ویاظهارداشت

.ایاصالحشودمحدودیوجودداردکهالزماستدانشتغذیه

.ببرنامهشودتابتوانبرایافزایشمصرفآناقدامشودشیربایدصاح:چمنیهمچنینگفت

شیر نیاز به تهیه برنامه جامع دارد

ریزیکشورتوانیمازسازمانمدیریتوبرنامهدرصورتیکهبرنامهجامعیبرایشیرتدوینشود،می:اینکارشناسشیرافزود

هایسالمتیراارتقاءدهیموبهداشت،درمانوآموزشپزشکی،شاخصهبودجهمناسبرااخذکردهوعالوهبرآن،باکمکوزارت

.هایاجراییرادرراستایتولیدمناسبآنرقمبزنددراینبینوزارتجهادکشاورزینیزبایدتالشکندبرنامه
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هاییشدهرفرانسهصحبتبراساسگفتهها،باخانهشی:ویدربارهخانهشیرکهچندیاستبحثآنمطرحشده،خاطرنشانکرد

اماهمچنانطرحمربوطبهخانهشیرسالهاستکهبهمجلسارائهشدهودراستکهازتجاربآنهادرایراناستفادهشود،

.خوردکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیهمچنانخاکمی

./ایسالمداشتهباشیمندتاجامعهامیدواریمکهشیردرکشورمسئولوصاحبپیداک:چمنیدرپایانتصریحکرد

http://www.iana.ir/food/item/22916-4.html
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 متفرقه
  فودپرس 1304خرداد ماه  13چهار شنبه 

سرپرست تیم ملی والیبال کشورمان با  - 22تیتر! چلوکباب ایرانی آمریکایی ها را عصبانی کرد;9

 تهیه غذای ایرانی برای ملی پوشان موجب عصبانیت امریکایی ها شد
شاندرلیگجهانیهایپوشانپیشازآغازرقابتبهگزارشسایتفدراسیونوالیبال،پسازآخرینتمرینجدیونفسگیرملی.

محلاقامتومناسبنبودنمنویغذاهایموجودازنظرهرمغذایی،امیرباتوجهبهعدمرضایتبازیکنانازغذایهتل2349

برایشام...(چلوکبابکوبیدهوبرگو)خبرسرپرستتیمملیباتأییداسلوبودانکواچاقدامبهسفارشوتهیهغذایایرانیخوش

اینکارباعثعصبانیت.ایمناسبراداشتهباشندذیهاعضایتیمملیوالیبالکشورمانکردتابازیکناندرشبمسابقهباآمریکاتغ

گیریدرخبربرتصمیمخودمصممایستادواجازهدخالتوتصمیمهاومسئوالنهتلشدولیامیرخوشواعتراضآمریکایی

هاندادخصوصاینموضوعرابهآمریکایی

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 متفرقه 
 فودپرس 1304خرداد ماه  13چهار شنبه 

  – 22غذاهایی برای خوش اخالقی انسان ها تیتر;
دوستداریدباخوردنیکخوراکیخوشمزهحالتان!خستهوکسلید؟بیتابیدیابیخواب؟شایدهماحساسغمگینیمیکنید

باورنمیکنیدخوراکیبتواندرویاخالقوحسوحالتانتاثیربگذارد؟بامرورحالوهواییکهبعدازخوردنخوبشود؟

!آبگوشتظهرجمعهبهشمادستمیدهد،حتمابهیادمیآوریدکههمیشهحسسنگینیوخوابآلودگیسراغتانمیآید

یکنید،صبحروزبعدچقدرسرحالوشادابازخواببیدارمیدقتکردهایدوقتیشبهایکشامسبکمثلساالدمیلم

شوید؟یازمانیکهخستهازامتحاناتمیانترمدانشگاهبهخانهمیرسید،برایاینکهکمیحالتانبهترشود،قطعادنبالبروکلی

چراکهشکالتباعثمیشود!ویکلیوانچایداغویکتکهشکالتخوشمزهرابههرچیزیترجیحمیدهید)!(نمیروید

پسمیبینیدکهخوراکیهاتاچه.احساسبهتریداشتهباشیدوحسکنیدانرژیازدسترفتهتانرادوبارهبهدستآوردهاید

حددرحسوحالمانتاثیرگذارهستند؛باماهمراهباشیدتامتوجهشویدوقتیبیحوصلهایدیاغمگینوعصبانیهستید،

بدونهیچدلیلخاصی،احساسمیکنیدازیککرمخاکی!بیجانشدهاید؟!چهنوعخوراکیهاییبرایتانخوباستخوردن

یادتانباشددرچنینمواقعییکمیانوعدهیاغذایکمپروتئین،کمچربو!همبیجانترهستیدوحالنداریدحرکتکنید

وقتییکغذایپرکربوهیدراترابدونمزاحمتپروتئین!یکقاشقمربایدلخواهپرکربوهیدراتبخوریدمثالیکتکهنانفطیربا

تبدیلمیشودوحکم«سروتونین»بهمغزهجوممیآوردوهمانجابه«تریپتوفان»وچربیمیخورید،آمینواسیدهاییبهاسم

انراتحملکنید،مثلیکبچهبهخواببرویدرابرایمغزبازیمیکند؛بهشماکمکمیکندتادردوناراحتیت«پاداش»یک

خوردنیکتکهنانگندمکاملبامقداریعسلیایککاسهپاپکورنهم!وهمهایناتفاقهادرعرضنیمساعترخمیدهد

هوفراموشکارترخوابتانمیآید؟اگرشببهاندازهکافینخوابید،کمتحمل،شکننده،بیتوجه،افسرد.همینکاررابرایتانمیکند

دالیلعلمیوپزشکیداردکهپیداکردنشانرابایدبهمتخصصبسپاریدامااین«بیخوابی»البتهمشکل.ازهمیشهخواهیدشد

هیچمیدانستیدغیرازچایوقهوه،نوشابه،شکالت.کمترکافئینبخورید!نکتههاراهمبهخاطربسپاریدشایدمشکلتانحلشد

روزاولترککافئیناحتماالحالوروزخوشینخواهیدداشتامامطمئنباشید1ابههایانرژیزاهمکافئیندارند؟داغونوش

باخوردنشامسنگین،تمامشب،شکمتانشمارابیدارنگه.شامتانراسبککنید.بعدازآنخوابتانبسیاربهترخواهدشد

اگریکغذایکمچربو.کیلوکالری،سبککنید933ودرعوضشامتانرادرحدصبحانهوناهارمفصلبخورید.خواهدداشت

البتهموز،یکبرش.ساندویچمرغمیلکنید.کمپروتئینوپرکربوهیدراتمیلکنید،قطعاخوابآرامتریهمخواهیدداشت

«مس»میدهدافرادیکهدریافتیشواهدیموجوداستکهنشان.آووکادوونصفیکسیبزمینیهمگزینههایخوبیهستند

پژمردهو.آنهاکمتراست،احتمالسختبهخوابرفتنشانبیشتراستوبعدازبیدارشدنازخواباحساسخستگیدارند

کهدرماهیهایچربمثلسالمونوساردینوتونپیدامیشود،می0اسیدهایچربامگا.غمگینید؟ماهیبیشتریمیلکنید

بربیماری0تاثیرامگا»ماههروی5خوباستبدانیدیکتحقیقات.هشنشانههایافسردگیدرشماکمککندتواندبهکا

ماهمتوقفشدچراکهایناسیدهایچرببهقدریکمککنندهبودندکهخلقوخویبیمارانبهشدتبهبود1بعداز«دوقطبی

افسردگیوخودکشیهمدرشماکاهشمییابدبارماهیبخورید،احتمال2اگرهفتهای!پیداکرد

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 متفرقه 
 فودپرسخرداد ماه  12سه شنبه 

 <ها براساس رنگشان موادغذایی خواص میوه;9 
شایدتوجهکردهباشیداولین.شودرنگهایآناستخوردنمیوهمیترینموردیکهباعثاشتیاقفردبراییکیازپرجذاب

تاثیراترنگهایمیوهبر .شودکندرنگهایمتنوعیاستکهدرظرفمیوهدیدهمیعاملیکهفردرامشتاقبهخوردنمیوهمی

تندکههرکدامخواصمنحصربههادارایرنگهایمتفاوتیهسمیوه:گویدبارهمیبدنمامسعودصفویمتخصصتغذیهدراین

رنگقرمزمانندفلفل:ویادامهداد.توانبیانکردرامی...سبز،نارنجی،زردوهاییمانندقرمز،فردخودراداراهستندکهرنگ

نتیاکسیدانفراوانهلو،طالبیورنگبنفشمانندکاهوبنفشهرکدامبهعلتآدلمه،تربچه،هندوانه،رنگزردمانندخربزهزرد،

وبرایرشدکودکانو A برایبیماریهایقلبیوسرطانبسیارمناسبهستندوالبتهرنگنارنجیمانندهویجکهدارایویتامین

هاروزیخوردنمیوه:هاراهرچندروزیکباربخوریم؟اینمتخصصتغذیهبیانکرداینمیوه.نوجوانانبسیارحائزاهمیتاست

هابهمقدارمناسبیمصرفهایقلبیوسرطانازمیوهپسبهتراستبرایپیشگیریازبیماری.شودچهارعددتوصیهمیسهتا

کنیم

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 متفرقه  
  فودپرس 1304خرداد ماه  19یک شنبه 

 <بانک خصوصی خط شکن تحریم دارو و غذاصنایع غذایی 5
بانکهایخصوصیبهعنوانخطشکنتحریمهادربخشدارووغذادرسالگذشتهمنابعقابلتوجهیرادراینبخشمصرف 

تخصیصارزازمنابعارزیبهگزارشایرانوجهان،بانکمرکزیبهتازگیباهماهنگیسازمانغذاودارو،نسبتبه.کردهاند

سوییسواعطایتسهیالتمالیکوتاهمدتبهواردکنندگانکاالهایاساسیوداروبا BPS یوروییوفرانکسوسیسنزدبانک

بانکداخلیکردهاستکهبراساساطالعیهرسمیسازمانغذاوداروشاملبانکهایپارسیان،سامان،پاسارگاد،7عاملیت

خزانه OFAC ،کارآفرینوکشاورزیهستندکهواردکنندگانداروبایدضمنپیداکردنشرکتهایدارایمجوزاقتصادنوین

درمرحلهبعدنیز،واردکنندگانداروو.ثبتسفارشخودراانجامدهد(درچارچوبتوافقنامهاقداممشترکژنو)داریآمریکا

53درصدباقیماندهراظرف93لمبلغثبتسفارشدربانکهایعامل،معادلدرصدمعادلریالیک23کاالهایاساسیباواریز

تحریمهاییکجانبهدنیایغرببرایبانکهایبزرگکشورسبب.روزازتاریخحوالهیااعتباراسنادیبابانکعاملتسویهکنند

البتهعلی.آفرینیدراقتصادکشوربپردازندشدتابانکهایخصوصیباورودبهعرصههایحیاتیشریانهایاقتصادیبهنقش

رغمهمهاینمشکالت،هیجانوتبناشیازنبودیاگرانیداروهایخارجی،فروکشکردهواکنونبازاراینمحصوالتمهم،به

بانکهاویکیازبرنامههایمهمیکهموجباینثباتشده،هماهنگیویژهبابرخی.ثباتنسبیوآرامشبخشیرسیدهاست

دراینبخشبانکهایخصوصیبهعنوانبازویاقتصادیدولتدرسال.شرکتهایخارجیبرایتسریعدروارداتدارواست

آمارهایذیلحجمفعالیتبانکهاراکهعمدتادرزمینهگشایشاعتبارات.هایاخیربهفراهمآوریاینضروریاتپرداختند

ماینمبالغدراینبخشهزینهنشدهامابسیاریازمدیرانعاملبانکهااذعاندارتدکهبخشعمدههرچندکهتما.بیانمیکند

تاجاییکهمدیرعاملبانکساماندرمراسمیاذعانداشتکهدر.ایمنابعارزیخودرادراینمسیربهمصرفرساندهاند

زوارداتغذاودارودردورهتحریمتوسطاینبانکتامینمالیشدهایازارزموردنیاراستایمسئولیتهایاجتماعیبخشعمده

بانکسامانبانکسامانازجملهبانکهای.میلیارددالررسیدهاست9وفعالیتهایبانکساماندراینبخشدرسالگذشتهبه

افزایشروبهروبودهاستوخصوصیاستکهشاخصتعهداتبابتاعتباراتاسنادیگشایششدهآندرسالهایگذشتهبا

آمارهاینشانمیدهدکهبانکساماندرسالگذشتهبالغ.عمدهاینرشدمدیونفعالیتبانکبرایوارداتدارووغذابودهاست

دیداری،مدتدار،فاینانس،ریفاینانسوازمحلحساب)میلیونیوروگشایشاعتباراتاسنادیوارداتیشامل057بریکهزارو

44میلیاردریال،آذرماه422هزارو42تعهداتبابتاعتباراتاسنادیدربانکساماندرآبانماه.داشتهاست(خیرهارزیذ

میلیاردریال430هزارو40میلیاردریالبودهاستکهدرنهایتدراسفندماه42هزارو44میلیاردریال،دیماه617هزارو

7بالغبر4054میلیاردریالودراسفند960هزارو5نیزبالغبر4052راینمحلدرسالبانکساماند.گزارششدهاست

میلیونیورو197برواتاسنادیثبتسفارششدهاینبانکدرسالگذشتهبهرقم.میلیاردریالمصروفداشتهاست299هزارو

الزمبهاشاره.میلیاردریالگزارششدهاست140هزارو006همچنینگشایشاعتباراتاسنادیداخلیبالغبر.رسیدهاست

اینمورددرخصوصسایر.استکهارقامفوقبهعنوانگزارشفعالیتهایبانکاستکهعمدهآندربخشغذاودارواست

اعتباراتاسنادیبانکاقتصادنویندرسرفصلفعالیتهایارزیبانکاقتصادنویندربخشگشایش.بانکهانیزمصداقدارد

میلیونیورو،ضمانتنامه4.1برواتاسنادیثبتسفارششده.میلیونیورواختصاصیافتهاست191وارداتیبالغبریکهزارو

گشایشاعتبارات.میلیونیوروگزارششدهاست1.5میلیونیورووابالغاعتباراتاسنادیصادراتینیز41.2هایارزیصادره

تعهداتبابتاعتبارات.میلیونریالبود664میلیاردو941هزارو5یدربانکتاپایاناسفندماهسالگذشتهاسنادیداخل

میلیاردریالوتعهداتبابتضمانتنامههایصادره175هزارو49اسنادیگشایششدهدرپایاناسفندماهدراینبانکبهرقم
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میلیاردریالبود434هزارو93هرحالاقتصادنویندرمجموعسالگذشتهراباتعهداتبه.میلیاردریالبودهاست43هزارو91

تعهدات.بانکپارسیانازجملهدیگربانکهاییکهبرایفعالیتدربخشغذاودارودرنظرگرفتهشدهاستبانکپارسیاناست.

تعهدات.میلیاردریالرسیدهاست699هزارو22شازرقمبابتاعتباراتاسنادیگشایششدهاینبانکدرسالگذشتهبهبی

529میلیاردریالگزارششدهوسایرتعهداتنیزبه046هزارو49بابتضمانتنامههایصادرهدربانکپارسیاننیزبیشاز

یالتعهداتبابتاعتباراتمیلیاردر795هزارو40بیشاز4052بانکپارسیاندراسفندماهسال.میلیاردریالرسیدهاست

63بانکپاسارگاددربانکپاسارگادتعهداتبابتاعتباراتاسنادیگشایششدهدراسفندماهسالگذشته.اسنادیگشایشداشت

تعهداتبابت.میلیاردریالبود269هزارو19بالغبر4052اینرقمدراسفندماهسال.میلیاردریالگزارششد903هزارو

بانککارآفرینتعهداتبابتاعتباراتاسنادیگشایششده.بود757هزارو09نامههایصادرهاینبانکدرسالگذشتهضمانت

میلیاردریالمیرسدوتعهداتبابتضمانتنامههایصادرهنیزدراین904هزارو2اینبانکدرپایاناسفندسالگذشتهبه

شدهاستمیلیاردریالگزارش57هزارو22مدت

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 متفرقه
  فودپرس 1304خرداد ماه  15جمعه 

 شود؟مواد غذایی دانید برای هر همبرگر چند هزار لیتر آب مصرف می می;9
دربارهمحیطزیستچقدرمیدانید؟آیامحیطزیستفقطآتشدرستنکردندرجنگلوفرداروزجهانیمحیطزیستاست، <

نریختنزبالهدرخیاباناست

 http://www.foodpress.ir/Post.aspx?
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 متفرقه
 فودپرس 1304خرداد ماه  15جمعه 

 میلیاردی هنوز در شورای رقابت تکمیل نشده است  2اطالعات پرونده رانت 
میلیاردی2گیریدرپروندهرانتهنوزاطالعاتارسالیبهاینشورابرایتصمیم:رییسشورایرقابتاعالمگرد <کشاورزی

 .تکمیلنشدهاست

زیبهدوشرکتدولتیبرایوارداتنهادههایدامی،رضاشیوادرخصوصوضعیترسیدگیبهپروندهامتیازوزارتجهادکشاور

 .درجلساتیکهبهمنظوربررسیاینموضوعدرشورابرگزارشدهبودوزارتجهادکشاورزیادلههاییرابیانکرد:اظهارداشت

:شوراکافینبود،افزودکهدراینجلساتتوضیحاتوزارتجهادکشاورزیواحمدتوکلینمایندهمردمتهرانبهویبااشارهبهاین

 .قراربرشدهتامستنداتبیشتریازاینپروندهبهشوراارسالوتصمیمنهاییاتخاذشود

هایدامیدردوشرکتازبهمنسالگذشتهآقایتوکلینمایندهمردمتهراندربارهرانتدومیلیارددالریدروارداتنهاده

6و49هامنعکسشدودردونامهباامضایطرحکردوبعدازآناینموضوعدررسانهوابستهبهوزارتجهادکشاورزیمطالبیم

وزارتجهادکشاروزیمدعیاستدوشرکتدولتی"البتهشیواپیشازاینبهتسنیمگفتهبود.جمهورارائهشدنمایندهبهرئیس

 ."دورانتدومیلیارددالریدرکارنبودهاستانهایدامیدریافتکردهمیلیوندالربرایوارداتنهاده403فقط

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I
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 متفرقه
 ایسنا - 130۱خرداد  1۱شنبه 

 های ممنوعه در ایران پشت پرده میوه
 رسانهدیگر-رسانههایدیگر : سرویس

گوینداماچرانبایدنیمهپرلیوانراهمدید؟مثالچرانمی.هایمجهزآنالیزشده،آلودهاستدرصدخیارهاییکهدرآزمایشگاه0گویندمی»

واندرصدخیارهایموجوددربازار،سالماست؟البتهموضوعدیگریهمدرآمارآلودگیمحصوالتکشاورزیتاثیرفراوانیداردکهبهعن56که

ایوبهداشتی،بهراحتیهایقاچاقبهدلیلنداشتنقیدوبنددرمرزهاوعدمرعایتشرایطقرنطینهمحموله.کنندقاچاقمیوهازآنیادمی

رانبهوجودانتشاراخبارمسائلیکهدربازارمیوهای.شوندوممکناستبهخاطرمشکالتیکهدارندکلبازاررازیرسوالببرندواردبازارمی

«.کشدکندواقتصادکشوررابهچالشمیآمده،درآنسویمرزهاصادراتمارامختلمی

هاییاستکه،اینجدیدتریناظهارنظرمحمدعلیباغستانی،رئیسسازمانحفظنباتاتکشوردربارهمیوه«قانون»بهگزارشایسنابهنقلاز

ماندکههیچنهادیآنراگردننشدهمیبحثقاچاقمیوهتقریبابهیکمعضلحل.آورندرمیهایمردمدبدونقیدوشرطسرازخانه

.شوددرکشورستادیبهناممبارزهباقاچاقکاالوجودداردکهمسئولجلوگیریازورودکاالییاستکهبدونمجوزواردکشورمی.گیردنمی

هایموجوددربازاروزارتمسئولمیوه»ینستادباخبرنگارماداشت،عنوانکردوگویکوتاهیکهمدیرکلروابطعمومیارگفت

«.ایازگردونهرقابتحذفشودایواردبازاروچهمیوهگیرندکهچهمیوهجهادکشاورزیاستوآنهاتصمیممی

 واردات میوه همچنان ممنوع است
آنهامعتقدهستنداگر.مطرحکردیم،جوابدرخورتوجهیشنیدیمکهجایتاملداردوقتیاینموضوعرابامسئوالنوزارتجهادکشاورزی

تواندجلویآنرابگیردزیرااینقضیهوزیرجهادکشاورزیهمکانتینرهایمیوهراباچشمخودببیندکهبهصورتقاچاقواردکشورشده،نمی

.کنندارهایالزمدراختیارنهادهاییهستندکهازمرزهانگهبانیمیازلحاظقانونی،بهمسئوالنکشاورزیربطینداردوابز

ممنوعاستوبا53وارداتمیوهازسال»:گذاریوزارتجهادکشاورزیگفتدرهمینارتباط،جمالمدرسی،مدیرکلدفترتجارتوسرمایه

«.تتوجهبهظرفیتیکهتولیدداخلدارد،اینممنوعیتهمچنانادامهخواهدداش

.هایدیگریاینموضوعراپیگیریکردمدرسیمعتقداستکهوظیفهمبارزهباقاچاقمیوهبهعهدهاینوزارتخانهنیستوبایدازراه

 وری تا قاچاق از پیله

هاییکهوپرتقالافزایشیافته(تبادلکاالتوسطمرزنشینان)وریایندرحالیاستکهچندیپیشوزیرجهادکشاورزیگفتهبودوارداتپیله

ایازوزیرکشورخواستهکهجلویاینوارداتگرفتهشودزیرامحمودحجتیطینامه.ریزدشوندبازاررابههممیازاینطریقواردکشورمی

هایتچوننظارتشود،نبایددرمناطقیبهجزمناطقمرزیتوزیعشود؛اینخالفقانوناسوریواردکشورمیمحصوالتیکهبهصورتپیله

.بهداشتیرویآنوجودندارد

وگویدولتوبخشخصوصیعنوانکردکههیچوارداتیبرایپرتقالثبتنشدهچندروزبعدرئیسکلگمرکایراندرحاشیهنشستگفت

ایراندرحالیاستکهبهاظهاراترئیسگمرک.وریهمصورتنگرفتهمسعودکرباسیانمعتقداستورودپرتقالحتیبهصورتپیله.است

هاسرازبازارهایشهرهایشودوحتیاینمیوهوریانجاممیگفتهرئیسکمیسیونکشاورزیاتاقبازرگانیایرانوارداتبهصورتپیله

.آوردمرکزیمانندتهراندرمی

تواندبهشهرهایدیگرنفوذکند،پسدکاستونمیشوندانوریواردمیاگربگوییمحجمکاالهاییکهبهصورتپیله»:گویدعلیمعلممی

«.کند،چیزیجزقاچاقکاالنخواهدبودهایکوچکوبزرگدرشهرهاراتوجیهمیهایخارجیبهمغازهتنهاعاملیکهورودمیوه

هاازهمینداستحجمزیاداینمیوهوریتاکیدداشتهومعتقگذاریجهادکشاورزینیزبروارداتپیلهالبتهمدیرکلدفترتجارتوسرمایه

.شوندهایشهرهایداخلیهمدیدهمیشودومقدارآنبهقدریاستکهدرفروشگاهمجراواردکشورمی

هایاخیربحثقاچاقمیوهنقلمحافلشدهوشایداکثرمشکالتموجوددربازاربههاوبهخصوصماهوریکهبگذریم،درسالازموضوعپیله

.هزارتندرماه7شود؛بهعبارتیهایقاچاقواردکشورمیتنیمیوه23کانتینر43گویندروزانهآمارهامی.افتدنوعیبهگردنقاچاقمی
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ایواردایراننشدهتوانآنراباورکردچونبهقولمسئوالنهیچمیوهعدادیکهواقعاتصورآنحتیبراینوشتننیزبسیارسختونمی

.است

هایبزرگازمراکزفروشمیوهوترهبارکشورهایهایممنوعهازمرزهایجنوبیکشوروبالنجایندرحالیاستکهبسیاریازمیوه

ایبندیبهظاهرقانونیروانهبازارههاوبستهایخلیجفارسهرروزبهسواحلایرانرسیدهوبااستفادهازراهکارهاییمثلتغییرلیبلحاشیه

.شودمصرفبزرگمثلتهرانودیگرشهرهایکشورمی

بهگفتهیکیازفعاالنبازارکهنخواستنامشفاششودفاصلهرسیدنمیوههایاماراتیبهبازارمصرفایرانتقریبادوروزاستچونهشت

.ساعتفاصلهآبیداریموپسازآنیکروزتابازارهایمصرفباکامیونفاصلهاست

لممنوعیتوارداتمیوهازسویوزارتجهادکشاورزی،حمایتازتولیدداخلوکشاورزانیاستکهباتماممشکالتموجود،نیازکشوربهدلی

توانآنرابههابهخصوصسیبدرسالجاریبهقدریزیاداستکهمیهاحاکیاستتولیدبرخیمیوهحتیشنیده.کنندمیوهراتامینمی

بینیدکهدرکنارهایفرانسویرامیفروشیمراجعهکنید،طبقیازسیبترینمیوهامامتاسفانهشایداگربهنزدیک.دیگرصادرکردکشورهای

طورکهازشواهدپیداسترسدکمنیستوآنهاییکهبهصورتغیرقانونیبهفروشمیالبتهتعدادمیوه.رسندهایایرانیبهفروشمیسیب

.بایدقبولکردکهمبارزهباقاچاق،ابتدانیازبهفرهنگسازیوارتقایآگاهیجامعهدارد.گیردآنهارانمیکسیجلوی

 تابوشکنی در رسانه ملی
دراینبرنامهتمامیکاالهایقاچاقازجمله.مدتیقبلصداوسیماگزارشیبامحوریتقاچاقمیوهپخشکردکهکمیتاملبرانگیزبود

هایقاچاقرسید،بدونهیچپوششیحتیپوشاکوهروئیندرلفافهوبهصورتشطرنجینمایشدادهشداماهمینکهنوبتبهمیوهسیگار،

.لیبلرویمیوهراهمبهتصویرکشیدند

ضوحنشانندادتاقبحشوند،بهوشودکهاگرقاچاقجرماستوبایدکاالهاییراکهازاینکانالواردکشورمیحالاینسوالمطرحمی

کنند؟آیااینهایمربوطهنیزمصاحبهمیشود،بلکهبافروشندهشکنیصورتنگیرد،چرااینقانوندرارتباطباقاچاقمیوهنهتنهااجرانمی

تناقضدررفتار،درشکستنتابویقاچاقمیوهموثرنیست؟

زنند،چراهایقاچاقدرکشوررافریادمیکسانیکهجوالنمیوه.هاستیمتاینمیوهکند،درارتباطباقموضوعدیگریکهذهنرادرگیرمی

دهندکهدلیلگرانیمحصوالتموردنظرچیست؟مگرطبققانوناقتصاد،وقتیعرضهیککاالدربازاربیشازاندازهبهاینسوالپاسخنمی

آوراست؟شانسرسامهابهوفوردربازاروجوددارند،بازهمقیمتوهکند؟پسچراوقتیاینمیباشد،قیمتآنکاهشپیدانمی

هایپنهانیپشتصحنهقاچاقگویادست.رسدکهموضوعازجایدیگریآببخوردشده،بهنظرمیباکنارهمگذاشتنپازلاتفاقاتمطرح

شودکهشبکهباکمیدقتایننکتهآشکارمی.کندراکنترلمیشدهتماماتفاقاتوشایعاتبازارایقویوحسابوجودداردکهباشبکه

ایپیشببرندکهپایانداستانبهنفعآزادیبرایوارداتمیوهکنندشایعاترابهگونهوبازاردارند،سعیمی هامربوطهبانفوذیکهدررسانه

زنند،بارهاوبارهالفظقاچاقچینیدرمزارعبانگمیانبرداشتومیوهبهعبارتیاکثرکسانیکهفریادکمبودمیوهرادرستدرزم.بینجامد

کنندتابامتشنججلوهدادنبازاروعادیشدنوارداتمیوه،اینتابوراشکستهوکاریکنندکهموضوعوارداتبرایهامنتشرمیرادررسانه

توانندمجوزورودمیوهازکشورهایرصتیمناسببافضاییکهایجادشده،میآنگاهدرف.اهمیتشودمردمومسئوالنپیشپاافتادهوبی

.خارجیرابهصورترسمیبگیرند

هایداخلشهرهاامریواقعیاستامامغشوشکردناینفضاوبزرگنماییبیشازهایخارجیدرمغازهاگرچهبایدقبولکردکهفروشمیوه

.رسدهایموردنظر،چیزیاستکهبویسوءاستفادهازآنبهمشاممیگونهقیمتمیوهحداینموضوعوحتیباالبردنحباب

هایازطرفدیگردستگاه.هابهخصوصصداوسیماهمانرفتاریراباقاچاقمیوهداشتهباشندکهباتهاجمفرهنگیدارندرودرسانهانتظارمی

هایممنوعهرابهایکهدراختیاردارند،نبایداجازهتوزیعوفروشمیوهزارهایبازدارندهنظارتیوکنترلی،بااستنادبهقوانینموجودواب

.هابدهندتایکباربرایهمیشهدرراستایحمایتازتولیدملی،اینمعضلحلشودمغازه

http://www.isna.ir/fa/news/51304739166



http://www.isna.ir/fa/news/94031608477
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 51/30/44فارس

 تومان 9522تا  522هندوانه کیلویی / قیمت میوه و سبزی در تهران
گالبی متاسفانه هر کیلوگرم : رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه هنوز گالبی تولید داخل وارد بازار نشده، گفت

 .شود هزار تومان در بازار عرضه می 95چینی با قیمتی حدود 

هرکیلوسیبگالب:گفتخبرگزاریفارسحسینمهاجرانرئیساتحادیهمیوهوسبزیتهراندرگفتوگوباخبرنگاراقتصادی

.شودترمیشودوقیمتاینمحصولدرروزهایآتیباافزایشبرداشتارزانهزارتوماندربازارعرضهمی49باقیمت

آیددرروزهایاخیرقیمتهندوانهکمیکاهشیافتهوقیمتاینمحصولکهاینروزهاازبهبهانوشیرازبهتهرانمی:ویافزود

.توماناست4933تا933بین

بافرنگیگلخانهتوت:هزارتومانعنوانکردوگفت0تا2رئیساتحادیهمیوهوسبزیقیمتهرکیلوگرمطالبیوملونرابین

.شودهزارتوماندربازارعرضهمی9هزارتومانوسنندجباقیمتیحدود9قیمت

هزارتومانوهرکیلوگرمزردآلوبرحسبکیفیت43هزارتا7باقیمتیبینهرکیلوگرمگوجهسبزشهریار:مهاجرانتصریحکرد

.شودهزارتومانعرضهمی43هزارتا1باقیمتیبین

هزار43هزارتومانونوبرانههلوباقیمتیحدود41تا9نوبرانهگیالسباقیمتیحدود:رئیساتحادیهمیوهوسبزیاظهارداشت

.شودنعرضهمیهزارتوما47تا

هرکیلوگرم:هزارتومانوهرکیلوگرمگوجهفرنگیراحدودهزارتومانعنوانکردوگفت2ویقیمتهرکیلوگرمخیارراحدود

.توماناست133زمینیکهنهتومانوهرکیلوگرمگرمسیب993زمینینوسیب

تومان993وقیمتهرکیلوگرمپیازقرمزنیزحدود993زسفیدقیمتهرکیلوگرمپیا:رئیساتحادیهمیوهوسبزیبیانداشت

.است

9تومان،پرتقالمصری0933هزارتومان،موز49هرکیلوگرمگالبیچینی:هایوارداتیگفتمهاجرانباانتقادازعرضهمیوه

.هزارتوماناست41ایهزارتومان،وزردآلوترکیه

هایگوناگونکندمجوزیبرایوارداتمیوهنداده،معلومنیستمیوهوزارتجهادکشاورزیاعالممیبهگزارشفارسدرحالیکه

.شودخارجیچگونهواردبازارشدهوباچههدفیعرضهمی

یهمهبایدازتولیدداخلیحمایتکنیموبهجایمصرفمیوهخارجیخارجازفصلکهتوجیهولطفیهمندارد،ازکشاورزایران

.حمایتکنیم

.یکجنبهاقتصادمقاومتییعنیمقاومتدربرابرمصرفکاالیخارجیوتاکیدبرتولیدداخلیاست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513043334441











 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940310001114
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 - 04/93/19فارس

 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی برای جلوگیری از افزایش قیمت در ماه رمضان  توصیه
وگو با فارس با بیان اینکه برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت گوسفند در  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

سرد بر  هزینه طرح پیش: به بعد از ماه رمضان موکول شود، اظهار داشتسرد کردن گوشت باید  ماه رمضان طرح پیش

 .تومان است 9522هر کیلو گوشت حدود 

سردکردنطرحپیش:،گفتخبرگزاریفارسوگوباخبرنگاراقتصادیعلیاصغرملکیرئیساتحادیهگوشتگوسفندیدرگفت

ماهبه2ها،اجرایاینطرحاردیبهشتماهگذشتهعملیاتیشودامابهدلیلعدمآمادگیکشتارگاه9راربودازگوشتگوسفندق

.تعویقافتاد

زداییدرپیشسردکنساعتباهدفمیکروب21طبقنظرسازماندامپزشکیقراراست،گوشتگوسفندیپسازذبح:ویافزود

.همشتریراهیبازارشودقرارگیردوپسازآنبرایعرضهب

دهددرحالیکهپیشسردکردنسرکردنگوشتمعنایانجمادنیستزیراانجمادکیفیتگوشتراکاهشمیپیش:ملیافزود

.کاهدگوشتفقطازبارمیکروبیگوشتمی

امااجرایطرحمسئوالنتأکیددارندکهقیمتگوشتنبایدافزایشیابد:رئیساتحادیهگوشتگوسفندیبیانداشت

.دهدتومانقیمتهرکیلوگوشتراافزایشمی4933بروحدودسرکردنگوشتگوسفندقطعاهزینهپیش

.شودسردکردنبااینعملحدودیککیلوگرمازوزنالشهگوسفندکممیهایجانیپیشعالوهبرهزینه:ویافزود

هایاخیربهدلیلافتفقطدرماه:تقریباثابتبودهوتغییرینداشته،افزودسالاخیرقیمتدامزنده2ملکیبابیاناینکهدر

هایکشتارکمیقیمتگوشتافزایشیافتهامابطورمتوسطقیمتگوشتگوسفندمناسبشدیدقیمتپوستگوسفندوهزینه

.است

سردکردنگوشترابههایمربوططرحپیشازمانرئیساتحادیهگوشتگوسفندیباتاکیدبراینکهتالشداریمتابارایزنیباس

خواهیمافزایششودونمیسردکردنگوشتدرتیرماههمزمانباماهرمضانمیاجرایطرحپیش:مهرماهموکولکنیم،گفت

.سردبرگوشتدرماهرمضاناتفاقبیفتدهایپیشقیمتناشیازهزینه

جاییجاشودودراینجابهسرد،گوشتسردشدهبایدبرایعرضهبهمشتریجابههمچنینازآنجاکهپسازپیش:ویافزود

.هایخنکوسردسالانجامشودتادراینمدتطرحمذکورجابیفتدشودبهتراستاینکاردرفصلگوشتدوبارهگرممی

برایتغییرذائقهمصرفمردم،وقتالزم:کردملکیبابیاناینکهمردمبهمصرفگوشتگرموکشتارروزعادتدارند،تصریح

استبنابراینبهتراستاینکاردرمهرماهانجامشودتامردمکمکمبهتغییرشکلیکهدراثرسرماوگرمادرگوشتایجاد

.شودعادتکنندمی

هزارتومان29تا933هزارو21داربینقیمتهرکیلوگوشتگوسفندیعرضهبهمغازه:رئیساتحادیهگوشتگوسفندیافزود

.هزارتوماناست29وقیمتهرکیلوگوشتشقهبدوندنبهعرضهبهمشتری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513043333639







 

http://www.farsnews.com/
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1304خرداد  12, نبهسه ش

 منظور بازدید از مزارع گندم وارد اردبیل شد  عباس کشاورز به
معاون وزرات وزیر جهاد کشاورزی در رأس یک هیئت به دعوت عدیل سروی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در 

 . دومین سفر رسمی خود امروز وارد استان اردبیل شد

معاونزراعتوزیر:ازاردبیل،رئیسسازمانجهادکشاورزیایناستانگفت(ایانا)کشاورزیایرانبهگزارشخبرنگارخبرگزاری

.آوردعملمیمنظوربازدیدازدستاوردهایمهمبخشزراعتاینسازمانبازدیدبهجهادکشاورزیطیسفردوروزهخودبه

ترینبخشوزارتجهادکشاورزیکهدری،معاونتزراعترامهمهایوزارتجهادکشاورزعدیلسرویبااشارهبهفعالیتمعاونت

مهندسکشاورزباتجربهوافیوکافیخوددراین:تأمینامنیتغذاییکشورمسئولیتخطیریبهعهدهدارد،عنوانکردوافزود

گیردودرردربخشزراعتقرارمیصورتواقعیازروندکااواخرباافزایشتعدادبازدیدهایخوددرسراسراستانازنزدیکبه

.کندگیریومدیریتمیهایکالنخودبرمبنایعلمیومنطقیتصمیمتصمیم

949هزارهکتارمزارعگندمآبیدارد،عالوهبرآن،گندمدیمدرسطح229استاناردبیلکهدرحالحاضر:ویخاطرنشانکرد

دنعواملشرایطخوبآبوهواییواقلیمیوبارشبارانوازطرفیباتأمینامسالبامهیابو.هزارهکتارکشتشدهاست

ایومبارزهباآفاتوامراضوتأمینکودوشدهوارقامسازگارباشرایطمنطقههایکشاورزیاعمازبذوراصالحموقعنهادهبه

نظیرحصالشودکهدرتاریخکشتگندماینمنطقهبیهزارتنامسالگندماست693کنیمبیشازبینیمیسمومموردنیازپیش

.است

خردادماه40ویازابتدایساعاتروز:ریزیعملیوکاربردیسفرمعاونزراعتوزیرجهادکشاورزیادامهدادسرویدربارهبرنامه

تپارسواراضیازمزارعگندمبخشخصوصیدشتمغانوهمچنیناراضیکشت،صنعتودامپروریمغان،کشتوصنع

سوارمغانوهمچنینازمزارعتحقیقاتیمرکزتحقیقاتکشاورزیومنابعطبیعیاستانونیزاراضیدیمشدهدرمنطقهبیلهکشت

وآبیشهرستانگرمیبازدیدخواهندکردودردومینروزازسفرخودبهاستانضمنحضوردرمجلسبزرگداشتسالروزارتحال

اراضیواقعدردستاردبیلبازدیدخواهدکردوازنزدیکبامذاکرهوگفتگوباگندمکاراناردبیل،درجریانمسائلوگذارازبنیان

هایمهممرکزلویاردبیلکهیکیازایستگاهمشکالتموجودواقعشدهودرنهایتازمزارعایستگاهتحقیقاتکشاورزیآرال

هایتحقیقاتیبازدیدکردهوبااناردبیلاست،بازدیدکردهوازنزدیکازروندطرحتحقیقاتکشاورزیومنابعطبیعیاست

.محققانآنمذاکرهخواهدکرد

عنوانقطبکشاورزیمطرحاستکهامیدواریمباچنینسفرهایویدرپایاناظهارامیدواریکردکهاستاناردبیلدرکشوربه

./روزباافزایشدستاوردهایمهمشاهدرشدوشکوفاییواقعیباشیمرسمیوعلمیومدیریتیبتوانیمروزبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22977-4.html












 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22866-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1304خرداد  98, جمعه

 بازید حجتی از مجتمع پرورش گاو شیری یک هزار راسی بخش ساردوئیه در کرمان 
کشت علوفه در کنار احداث مجتمع های دامداری باید تعریف شود زیرا دامداری بدون کشت علوفه صرفه و توجیه 

 .اقتصادی ندارد

تجهادکشاورزی،محمودحجتیوزیرجهادبهنقلازپایگاهاطالعرسانیوزار(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

اگرخواهان:کشاورزیدرحاشیهبازیدازمجتمعپرورشگاوشیریهزارراسیبخشساردوئیهدرجنوباستانکرمانافزود

.دامداریپایدارهستیمبایدعلوفهموردنیازدامهاتامینشود

کشتعلوفهموردنیازاینمجتمعدرشهرستانی:یساردوئیهاظهارکردویبااشارهبهموقعیتمجتمعهزارراسیپرورشگاوشیر

.دیگروحملآن،توجیهاقتصادینداردوبایدازهماکنونبهفکررفعاینمشکلبود

.درکنارتوسعهکشاورزیبایدفروشوبازاریابیمحصوالتتولیدشدهنیزدرتوجهشود:ویادامهداد

اگربازارفروشمحصوالتکشاورزیتامینوپیشبینیشود،دستواسطههاازاینبخشکوتاه:امهدادوزیرجهادکشاورزیاد

.خواهدشد

تاکیدداریمقبلازبهرهبرداریاینمجتمعبایدمشکلتامینعلوفهبرطرفشودوزمینیدراختیارسرمایه:ویتصریحکرد

.گذارانبرایکشتعلوفهقرارگیرد

بهعنوانمثالبرایرفعمشکلفروش:ارهبهمشکلفروشبرخیازمحصوالتکشاورزیدرجنوباستانکرمانگفتویبااش

.گوجهفرنگیبایددرکناربازاریابی،صنایعتبدیلیاحداثشود

توبایددرخریدمحصولازسویدولتوغیرقابلاستفادهماندنونهایتاخرابشدنمحصول،کاردرستینیس:حجتیافزود

.زمینهفروشوبازاریابیمحصوالتفکراساسیاندیشیدهشود

عملیاتاجراییاحداث:معاونبهبودتولیداتدامیسازمانجهادکشاورزیجنوباستانکرماننیزدرجریاناینبازدید،گفت

.آغازشد4099مجتمعگاوشیریهزارراسیبخشساردوئیهازسال

اعتباراحداثاینمجتمعازمحلاعتباراتسفررهبرمعظمانقالباسالمیبهاینمنطقهتامینشدهو:مهدادجهانگیرمشایخیادا

.میلیونریالدراینزمینههزینهشدهاست597میلیاردو42تاکنون

.تنتولیدشیروگوشتدارد233مجتمعگاوشیریساردوئیهساالنههفتهزارو:ویافزود

.نفرنیزیهصورتغیرمستقیماشتغالایجادکردهاست193نفربهطورمستقیموبرای493اینمجتمعبرای:ادویادامهد

وزیرجهادکشاورزیدربدوورودبهمنطقهجنوباستانکرمانازباغهایگردویسرمازدهوخسارتدیدهبخشساردوئیهنیز

.بازدیدکرد

هکتارباغ933پنجهزارو:استانکرماندرحاشیهاینبازدیددرجمعخبرنگارانگفترییسسازمانجهادکشاورزیجنوب

.گردودرجنوباستانکرمانوجوددارد

هکتارازباغهایگردوجنوباستانکرمانکهعمدهآنهادربخشساردوئیهاست933سههزارو:سیدیعقوبموسویادامهداد

هزارتنگردونیزبه5درصدخسارتدیدندو433گذشتهواوایلسالجاریبهصورتکلیوبهدلیلسرمایشدیداواخرسال

.دلیلخسارتسرمابهدرختانازبینرفت

هکتاریدرختانسردسیری22وزیرجهادکشاورزیدرادامهسفربهبخشساردوئیهازمرکزخدماتکشاورزیساردوئیهوباغ

.شارنیزبازدیدکردمجهزبهسیستمآبیاریتحتف
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.وزیرجهادکشاورزیدرسفریکروزهخودبهاستانکرمانازشهرستانهایبافتورابرومناطقجنوباستانکرمانبازیدکرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22692-4.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1304خرداد  90, شنبه

 شود  نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست برگزار می
خردادماه سال  99 "صیانت از آب، نجات زندگی"در آستانه روز جهانی محیط زیست، نهمین کنفرانس ملی با شعار 

 .شود میجاری در دانشگاه تهران برگزار 

درپیهایپی،رشدروزافزونآلودگیوتخریبمحیطزیستوبروزبحران(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

.ایبیندیشندطورجدیبهتکاپوافتادهتاچارههابهمحیطیباعثشددولتزیست

افزایشآگاهیمردمبراینگهداریمحیطزیستوروزیاستکهازسویسازمانمللبرای(WEO)روزجهانیمحیطزیست

عنوانروزمحیطهایزیستیجانوری،بهمدارانبهگرفتنتصمیماتیبرایرویاروییباتخریبمحیطزیستوگونهتحریکسیاست

.زیستانتخابشدهکهاینروزپنجمژوئنهرسالاست

طرفسازمانمللمتحددرنشستاستکهلمسوئدبهرسمیتشناختهاز4562باردرسالروزجهانیمحیطزیستبراینخستین

.برگزارشد4596نخستینکنفرانسروزجهانیمحیطزیستدرکشورکنیاودرسال.شد

المللیاست،لزومبرگزاریروزجهانیمحیطزیستدرکشورهایبینباتوجهبهاینکهایرانعضوتعدادقابلتوجهیازکنوانسیون

بابرگزارینخستینکنفرانسملیروزجهانیمحیطزیستباتأسیسدبیرخانهدائمی4097شدکهاینمهمدرسالسمیاحسا

عنوانهفتهمحیطزیستخردادماههرسالبه24تا49بهمناسبتروزجهانیمحیطزیستدرایراننیز.کنفرانسمحققشد

.نامگذاریشدهاست

هایکنترلومدیریتریزگردهاوپدیدهگردوغبار،مهندسییروزجهانیمحیطزیستروشمحورهاینهمینکنفرانسمل

ریزیمحیطزیست،مهندسیطراحیمحیطزیست،مباحثمحیطزیست،مدیریتسوانحومخاطراتطبیعی،مدیریتوبرنامه

زیست،رسانهومحیطزیست،بحرانآبوحقوقیواقتصادیمحیطزیست،پدافندغیرعاملدرحوزهمحیطزیست،شهرومحیط

هایآبخیز،مباحثجهانیمحیطزسیت،آموزشمحیطزیستواشاعهفرهنگواخالقمدیریتجهادی،مدیریتجامعحوضه

پژوهیدرحوزهمحیطزیست،نقشمحیطزیستدرسالمت،اثراتهایممیزیمحیطزیست،آیندهمحیطزیست،علوموپژوهش

تحریم،آثارتغییرسبکزندگیدرحفظمحیطزیست،تولیدملیدرراستایاقتصادسبز،نقشمحیطزیستسالممحیطیزیست

جوییوقناعتدرجهاداقتصادیوآثارآندرتأمینمنابعغذایی،فرهنگالگویمصرفتغذیهوحفظمحیطزیست،اهمیتصرفه

.درحفظمحیطزیستاست

محیطی،ایجادحساسیتدرزمینهمحیطهایعلمیکشورجهترفعمعضالتزیستمجموعهظرفیتاینکنفرانسباهدفتبلور

منظوروضعقوانینمؤثرواجراونظارتمطلوببرآن،ایجادبازاربرایصنعتگرانکشورجهتساختومردانبهزیستبیندولت

اندیشیبیناساتید،هایمحیطزیست،همرزمینههایعامهمردمدعرضهوسایلکنترلوکاهشآلودگی،افزایشآگاهی

مردانوصنعتگرانکشور،ارتقایسطحعلمیاندیشمندان،پژوهشگرانودانشجویانازطریقتبادلنظر،دستیابیبهدولت

.شودهاوراهبردهایکالنحفظمحیطزیستبرگزارمیسیاست

فرانسباموضوعانسانومحیطزیستدرشهراستکهلمسوئدتوسطسالپیشهمزمانبابرپایینخستینکن07گفتنیاست،

برنامهمحیطزیست)UNEPایراتصویبکردکهمنجربهتشکیلنامهسازمانمللمتحد،مجمععمومیسازمانمللقطع

مراسم.کندرگزارمیایرابهمناسبتاینروزبدرسراسرجهانمراسمویژهUNEPسالاستکه07اکنونهم.شد(سازمانملل

نویسیدرسواری،نمایش،مسابقاتنقاشیومقالههایدوچرخههایخیابانی،همایشتواندبهاشکالمختلفراهپیماییاینروزمی

باهدفجلبتوجهعمومیبهمسائلیکهمحیطزیستراآلوده...سازیوهایمربوطبهبازیافت،پاکمدارس،درختکاری،فعالیت
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عنوانموضوعاینروزانتخابکندبهدبرگزارشودوهرسالنیزیکیازمسائلیکهشدیداًمحیطزیستراتهدیدمیکنمی

./شودمی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22655-4.html


























































http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22799-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1304خرداد  90, شنبه

 وزیر صنعت از صادرات صنایع کشاورزی ایران به اروپا تقدیر کرد 
همه تولیدکنندگان در عرصه صنایع کشاورزی و مواد غذایی صادرات دارند و جای : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت

تجهیزات و ماشین آالت با کیفیت بین المللی را تولید و به کشورهای اروپایی تقدیر از آنهایی وجود دارد که توانستند 

 .نیز صادر کنند

،محمدرضانعمتزادهدرحاشیهبازدیدازنمایشگاهصنایعکشاورزی،موادغذاییو(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

انجمنهایصنفیصنایعغذاییایرانوعضوجدیداتاقبازرگانی،کهکاوهزرگراندبیرکلکانون(2349اگروفود)صنایعوابسته

ایننمایشگاهبهنوعیبزرگتریننمایشگاه:صنعتومعدنوکشاورزیتهرانویراهمراهیمیکرد،درجمعخبرنگاران،افزود

.هزارمترمربعبرپاشدهاست73صنایعوتجهیزاتوماشینآالتغذاییاستکهدربیشاز

بیتردیدباتوجهبهتاییداتمسئوالنارشدنظامباحمایتازتولیدداخلی،توجهبهامکاناتداخلازسوی:ویاظهارداشت

.تولیدکنندگانوتوجهمصرفکنندگاندرخریدومصرفتولیداتداخلیشاهدپیشرفتهایبیشتردرکشورخواهیمبود

عتایناستکهواحدهایتولیدیباگرفتنشرکامنابعرابهشرکتهایخودبیاورندتوصیهمسئوالنحوزهصن:نعمتزادهافزود

.وخودراازوابستگیبهمنابعبانکهارهاکنند

دراینقانونمواردخوبیدیدهشدهکهیکی:وزیرصنعت،معدنوتجارتبااشارهبهابالغقانونرفعموانعتولیدرقابتپذیر،گفت

استکهدریکواحدتولیدیچهسهامدارانوچهغیرسهامدارانمنابعمالیرابهشرکتهابیاورندکهاینمنابعسهازآنهااین

.سالدرآنشرکتبماندوهزینههایپولمشابهتسهیالتمشارکتبانکهامحاسبهمیشود

.وبهترینتقاضابازارداخلوصادراتاستبایددربخشکشاورزیوموادغذایی،تقاضاراافزایشدهیم:ویتاکیدکرد

بعنوانبزرگتریننمایشگاه(2349ایراناگروفود)گفتنیاست،بیستودومیننمایشگاهبینالمللیصنایعکشاورزی،موادغذایی

.کشاورزیوغذاییآسیاسهشنبهگذشتهآغازبهکارکردوشامگاهدیروزبهپایانرسید

ارتقادانشفناوریوتبادلاطالعاتروزدرموضوعاتمختلف،معرفیتوانمندیهاوپیشرفتهایکشور،ایننمایشگاهباهدف

ارتقاسطحمبادالتتجاریکشوردرجهتتوسعهصادراتغیرنفتی،آشناییشرکتکنندگانباآخریندستاوردهایعلمیو

نددرعرصهاینصنعتوایجادفضاجهتارتباطمستقیمصنعتی،تشویقوترغیبتولیدکنندگانبرایرقابتسالموهدفم

.تولیدکنندگانبامصرفکنندگانبرگزارشدهاست

207شرکتداخلیو643دربیستودومیننمایشگاهبینالمللیصنایعکشاورزی،موادغذایی،ماشینآالتوصنایعوابسته

.هبودندهزارمترمربعحضوریافت72شرکتخارجیدرفضاییحدود

http://www.iana.ir/majles/item/22659-4.html















http://www.iana.ir/majles/item/22798-1.html


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

244 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1304خرداد  98, جمعه

 خطوط اعتباری جدید برای کشت های جایگزین تعریف می شود 
هزار میلیار ریال به بخش کشاورزی  95منابع صندوق توسعه ملی معادل  درصد از 92: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .اختصاص داده شد

بهنقلازپایگاهاطالعرسانیوزارتجهادکشاورزی،محمودحجتیدرسفرخودبه(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

مقدارمنابعاختصاص:ربافتدرجمعخبرنگارانافزوداستانکرمانودرحاشیهبازدیدازمجتمعگلخانهایشرکتطبیعتگست

.دادهشدهبهبخشکشاورزیازاینمحل،کماستکهازعلتهایآنمیتوانبهافتقیمتنفتوکاهشصادراتاشارهکرد

استتعلقرقماختصاصدادهشدهبهاولویتهایبخشکشاورزیکههمانکشتهایمتراکموگلخانهای:ویخاطرنشانکرد

.میگیردوعالوهبرآنبهدنبالتعریفخطوطاعتباریجدیدهستیمتابهکشتهایجایگزینکمککنیم

کشورماازگذشتههمینشرایطراداشتهاستوباهمینشرایطنیزماجزوملت:وزیرجهادکشاورزیبااشارهبهخشکسالیگفت

.هنبودهاستهایسرآمددرسطحجهانیدرطولتاریخک

ابزاروفناوریرادراختیارداریموبایدازمنابعآببهخوبیاستفادهکنیم:حجتیباتاکیدبرافزایشکشتگلخانهایادامهداد

استانکرمانیکیازاستانهاییاستکهقدرآبراخوبمیداندومحصوالتیدراستانکرمان:وزیرجهادکشاورزیگفت

.هبازدهیاقتصادیبیشتریدارندکشتمیشودک

استانکرمان:ویبهسفرگذشتهخودوبازدیدازدوهزارهکتارکشتاراضیباآبیاریزیرسطحیدرسیرجاناشارهکردوافزود

.اولیناستانیاستکهازاینروشبهعنوانآخرینروشآبیاریمدرناستفادهکردهاست

درصدازهزینه99رشروشهاینوینآبیاریوکشتهایگلخانهایپشتیبانیمیکندوتادولتازگست:ویخاطرنشانکرد

.هاراتسهیالتبالعوضمیدهد

وزیرجهادکشاورزیدرسفریکروزهبهاستانکرمانمسایلومشکالتبخشکشاورزیبویژهجنوباستانکرمانرابررسیمی

.کند

آغازبهکار95واحدیشرکتطبیعتگستربافتفعالمیباشدواینمجتمعکهازسال04واحدازمجتمعگلخانهای24

.نفرشغلایجادکردهاست433کرده،برای

.میلیاردریالبرایاینمجتمعتسهیالتدادهشدهاست49کشتاینگلخانهگوجهفرنگیوعمدتاخیارمیباشدومقدار

دازمجتمعگلخانهایطبیعتگستربافت،ازمجتمعگلخانهایواراضیاحیاشدهزیرسدوزیرجهادکشاورزیعالوهبربازدی

.شهرستانبافتبازدیدکرد

کیلومترلولهگذاری26کیلومترکانالو00هکتارکشتوآبیاریزیرسطحی،ایجاد933ازمشخصاتاینپروژهمیتوانبهدوهزار

.اشارهکرد

هکتارازاین933آبرسانیحدود:نکرماندربازدیدوزیرازاراضیاحیاشدهزیرسدبافتگفترییسسازمانکشاورزیاستا

.میلیاردریالاعتبارنیازدارد09مجتمعهنوزکاملنشدهاستوافتتاحفازتکمیلیاینپروژهبه

تیباآبمنطقهایوجودداردودراینخصوصمشکال:ویتامینآبراازجملهمشکالتاینمجتمعگلخانهذکرکردوگفت

.مقررشدباحضورنمایندگاندستگاههایمرتبطبرایرفعمشکلتامینآباینمجتمعجلسهایدراستانداریبرگزارشود

.بعضیواحدهاتمایلیبرایدریافتآنندارند:وییکیازمشکالتبخشکشاورزیرانرخباالیسودتسهیالتعنوانکردوافزود

http://www.iana.ir/majles/item/22694-4.html

http://www.iana.ir/majles/item/22781-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 130۱خرداد  12: تاریخ

 تامین غذای سالم برای مردم از اهداف ما است
سالمبرایمردماستبههمینجهتتمامتالشماایناستکهازحجمهدفماتامینغذای:رئیسسازمانحفظنباتاتگفت

.کمتریازسماستفادهکنیم

،محمدعلیباغستانیرئیسسازمانحفظنباتاتدرحاشیهبازدیدازگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانخبرنگارکشاورزیبهگزارش

هدفماتامینغذایسالمبرای:هایصنعتیپیشوایورامیندرخصوصاستفادهازسمومدرمحصوالتکشاورزیگفتگلخانه

.مردماستبههمینجهتتمامتالشماایناستکهازحجمکمتریازسماستفادهکنیم

درصدبهصورتقاچاقوارد9شودوتنهاهایمجازبهکشورواردمیدرصدازسمومازکانال59درحالحاضر:دادویادامه

.شوندمی

هزارتن22تا24شودودرحالحاضرسمآمادهمصرفمجوزورودسمازسازمانحفظنباتاتصادرمی:باغستانیاظهارداشت

.باشدمی

دهدکهمصرفهزارتنبودهورقمفعلینشانمی09سالپیش43ایندرحالیاستکهاینآمار:دادویدراینخصوصادامه

.سمدرکشورروندنزولیدارد

استفادهازسمدرتولیدمحصوالتکشاورزیاجتنابپذیراستاماسازمانحفظنباتات:رئیسسازمانحفظنباتاتتصریحکرد

.صرفرابهحداقلبهرساندکنداینمیزانازمتالشمی

47شودوایندرحالیاستکهزمینزراعیدرکشورمیلیاردهکتارازاراضیسمپاشیمی49درحالحاضر:ویادامهداد

.میلیاردهکتاراست

شودبلکهممکندرصدازمحصوالتکشاورزیازسماستفادهمی59ولیاینرقمبهاینمعنینیستکهدر:باغستانیبیانداشت

.استیکمحصولنیازمندچندمرحلهسمپاشیباشد

هاییکهبهجددرامرسالمتمحصوالتغذاییدخیلاستیکیازسازمان:رئیسسازمانحفظنباتاتدرادامهاظهارداشت

.سازمانحفظنباتاتاست

.دومبحثغذایسالمامنیتغذاییدومقولهمهمدارداولبحثغذایکافیو:ویادامهداد

وریوراندمانسازمانحفظنباتاتباایندومقولهبهطورمستقیمدرارتباطاستویکیازاجزاییکهدربهره:ویتصریحکرد

.پایینآوردنآفتمحصوالتکشاورزیدخیلاستبحثمدیریتآفاتاست

درصد01رودوسهمکشورمادردنیاتوسطآفاتازبینمیدرصدمحصوالتکشاورزی12درحالحاضر:باغستانیاظهارداشت

.درصدآسیبببیند43استکهگاهیممکناستبستهبهنوعمحصول

سمازگردونهسمومخارجشدهاستوسازمانحفظنباتاتبهطورمرتب431طیچندسالاخیر:ویدرپایانخاطرنشانکرد

.کندوبهدنبالایناستکهغذایسالمازمزرعهتاسفرهمردممحققگرددلمیبحثپایشمحصوالتکشاورزیرادنبا

http://www.yjc.ir/fa/news/9223169









http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/news/5220478
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 130۱خرداد  11: تاریخ

 دریایی کشورهای اسالمیبرگزاری نمایشگاه بین المللی 
معاوناموربندریومناطقویژهسازمانبنادرودریانوردیازبرگزاریاولیننمایشگاهبینالمللیدریاییکشورهایاسالمیدر

برگزاریایننمایشگاهنقشموثریدرمعرفیفرصتهایسرمایهگذاریداخلیوخارجیدرحوزهدریائی:تهرانخبردادوگفت

.داردکشور

نمایشگاه:بهنقلازنمایشگاهبینالمللیدریاییکشورهایاسالمی؛جلیلاسالمیافزودگروهاقتصادیباشگاهخبرنگاران؛بهگزارش

بینالمللیدریاییکشورهایاسالمیمیتواندعالوهبرنقشموثریکهدرشناساییظرفیتهایدریاییدارد،موجبهمکاری،

.تعاملوتالشگروهیارگانهایذیربطدریائیکشوروبخشخصوصیشود

خردادماهباحضورومشارکتدههاشرکتداخلیوخارجیو45الی47نمایشگاهبینالمللیدریاییکشورهایاسالمیاز

.تهرانبرگزارمیشود(ره)همچنینسازمانهایمختلفبینالمللیدرمصلیبزرگامامخمینی

تاوردهادرزمینهکشتیرانیوحملونقلدریایی،صنایعایننمایشگاهشاملبخشهایمتنوعیازقبیلارائهتوانمندیهاودس

کشتیسازی،صنایعفراساحلنفتوگاز،خدماتدریاییوبندری،امورنظامیودفاعی،اقیانوسشناسیوهواشناسی،

ری،نقشهبرداریالکترونیکومخابرات،گردشگریوتفریحاتدریایی،حقوقدریایی،موسساتردهبندی،بیمهوموسساتاعتبا

وهیدروگرافی،محیطزیستدریایی،مناطقآزادویژهاقتصادی،شیالتوآبزیان،تجسسونجاتدریایی،دانشگاههاومراکز

.عالیعلوموفنوندریایی،انجمنهاواتحادیههابابرگزاریکارگاههایآموزشیاست

امیدواریمبابرپاییچنیننمایشگاههاییدرسطحمنطقهایوبینالمللیبه:دعضوهیاتعاملسازمانبنادرودریانوردیافزو

ویژهدرجهاناسالم،موجبافزایشرقابتپذیریاینصنعتدرعرصهبینالمللیوارتباطباپیشگاماندریاییجهانشدهودر

.نهایتپیشرفتاقتصادیکشوررافراهمآوریم

یازمهمترینبرنامههایکاریوعملیاتیوزارتراهوشهرسازی،نگاهراهبردیبهتوسعهفعالیتهاییک:اسالمیخاطرنشانکرد

وهمچنینگسترشاثراتمثبتپیرامونیتوسعهفعالیتهایبندریدرتحرکبخشیبه«اقتصاددریاپایه»دریایی،تاکیدبر

.سواحلوشهرهایبندری،است

سازمانبنادرودریانوردیتالشمیکندتاباهماهنگی:ویژهسازمانبنادرودریانوردیاضافهکردمعاوناموربندریومناطق

دیگرسازمانهایتابعهیوزارتراهوشهرسازی،زمینهتحققبرنامهمحوریاقتصاددریاپایهرابامشارکتحداکثریبخش

.خصوصی،بیشازپیشفراهمآورد

منابعوذخایرغنیانرژیدردریاووجودبیش:رهبهظرفیتهایبالقوهوموجودحوزهدریائیکشورگفتاسالمیدرادامهبااشا

بندربزرگوکوچکبازرگانی،نفتیوصیادیوهمچنینیازدهبندراصلیتجاریدرسواحلشمالیوجنوبیکشوربا233از

قشممتازیرابرایتوسعهفعالیتهایدریانوردیکشورفرآهمآوردهمیلیونتنجابجاییکاالوتسهیالت،ن453ظرفیتحدود

.است

اینپتانسیلهاوظرفیتهاهمچنینموجبشکل:معاوناموربندریومناطقویژهسازمانبنادرودریانوردیدرپایانافزود

منطقهایوفرامنطقهایشدهاستکهگیریکشتیرانی،صنایعدریاییساحلیوفراساحلی،گردشگری،مسافریوغیرهدرسطح

بهرهبرداریبهینهازآندرشرایطفعلیاقتصادکشوربهویژهدردورانپساتحریم،میتواندموجبجهشعظیماقتصادیدر

.حوزهدریائیکشورشود

http://www.yjc.ir/fa/news/9249760

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5218673
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 به، سخنرانی، بازدیدهامصاح
  فودپرس 1304خرداد ماه  15جمعه 

 چند درصد از نان مصرفی مردم صنعتی است؟ مواد غذایی;9
کیلوگرم44کیلوگرمیمصرفناندرسالگذشتهفقط446ازسرانه:هایصنعتیگفترییساتحادیهتولیدکنندگاننان <

هایصنعتیدرصدمصارفنانکشوربهنان43هماکنونحدود:اظهارکردمحسنلزومیان.هایصنعتیبودهاستمربوطبهنان

براساسقانون،درجهتبهبودکیفیتنانوایجادرقابت:ویدربارهقیمتنانصنعتیگفت.حجیمونیمهحجیماختصاصدارد

هادرصدازمجموعآردمصارفنانوایی23سالمبینواحدهاینانواییسنتی،آزادپز،فانتزی،صنعتی،حجیمونیمهحجیمحداقل

قیمتفروشناناینواحدهاباهدفرقابتو :هایصنعتیادامهدادرییساتحادیهتولیدکنندگاننان.شودبهقیمتآزادتامینمی

ثنیگذاریمستاندازقیمتلذاقیمتواحدهاینانصنعتیکهآزادشده.ارتقایکیفیتازشمولقیمتگذاریمستثنیاست

لزومیاندرخصوصزماننگهدارینانصنعتی.هستندوقیمتدراینبخشبراساسبازاررقابتیوارتقایکیفیتخواهدبود

روزعمرمیکندواگرشرایطنگهداریآنمناسبنباشدعمرآننیز43نانصنعتیدرشرایطمحیطیمناسبتنها:اظهارکرد

ویبابیاناینکهنانهای.مصرفکنندگاننسبتبهمحیطنگهداریناندقتداشتهباشندبههمیندلیلباید.یابدکاهشمی

هانانرابیرونازفروشگاهومقابلتابشمستقیمخورشیددراکثرسوپرمارکت:صنعتیجایگاهمناسبیدرفروشگاههاندارند،گفت

دهندکهاینامردرمیزانعمرناننقشبسیاریداردقرارمی

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






































http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1304خرداد ماه  15جمعه 

تاثیر نرخ جدید سوخت بر بازار محصوالت کشاورزی :/وزیر اسبق کشاورزی تشریح کرد;9 

 <کشاورزی
اینامریکتادو:نرخیشدنسوختدرکشوروحذفیارانهآندربخشکشاورزی،دبیرکلخانهکشاورزگفتدرپیتک 

گذاردودولتبایدنرخخریدتضمینیمحصوالتراافزایشدرصدبرهزینهتمامشدهبرخیمحصوالتکشاورزیتاثیرمی

نرخیافزایشقیمتسوختدربخشکشاورزیکهدرپیتک:اظهارکرد-وزیراسبقجهادکشاورزی-عیسیکالنتری.دهد

:ویافزود.شودتمامشدهمحصوالتکشاورزیمیرفتنیکتادودرصدهزینههایانرژیصورتگرفتهاست،باعثباالشدنحامل

تواندگذارباشدکهدولتمیتوانددرمحصوالتکشاورزیمانندانواععلوفه،غلهونباتاتصنعتیتاثیراینافزایشقیمتتنهامی

رفته،نرخخریدتضمینیمحصوالترابههمیننسبتافزایشدهدامابهدلیلاختالفباالیقیمتهایباالبرایجبراناینهزینه

آنقدر:اددبیرکلخانهکشاورزادامهد.تواندنوسانچندانیدربازارایجادکنداینمحصوالتازتولیدتابازار،اینافزایشنمی

مشکالتدربازارمحصوالتکشاورزیوجودداردکهاینافزایشیکدرصدیتاثیرچندانیدرقیمتمحصوالتکشاورزیازجمله

کالنتریعنوان.کند،چراکهاختالفقیمتبازاروهزینهتمامشدهمحصوالتکشاورزیزیاداستمحصوالتصادراتیایجادنمی

شودهایمختلفتولیدیمانندکشاورزیباعثازبینرفتنرانتوداللیدربازارسوختمیزبخشایاحذفسوختسهمیه:کرد

بهگزارشایسنا،بر.توانایناقدامدولترامثبتارزیابیکردامامسئوالنبایدتدابیرالزمرابرایکنترلبازاربیندیشندومی

و4333تدولتیحذفشدوبرایناساسبنزینمعمولیبهقیمتلیتریاساسمصوبههیاتوزیران،ازسومخردادسهمیهسوخ

نرخیشدندتومانتک033گازوئیلبهقیمتلیتری

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






























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

 - 04/93/12فارس

هزار چاه غیرمجاز کشاورزی در استان  6/ ای های گلخانه درصدی مصرف سموم در کشت 72کاهش 

 تهران
 .ها خبر داد درصدی مصرف سموم کشاورزی در گلخانه 72رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از کاهش 

محمدموسویرئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهرانامروزدربازدید،سیدخبرگزاریفارسبهگزارشخبرنگاراقتصادی

دربخشکشاورزیدوهدفاصلیتأمینامنیتغذاییوتوسعهصادراتدنبال:هایپیشوایورامینگفتخبرنگارانازگلخانه

.شودمی

.هااستپایهتولیدوتقویتزیرساختبرایاینموضوعسهراهبردتعریفشدهکهاولینراهبرپایداریمنابع:ویافزود

میلیونمترمکعبپسابفاضالبدر033علیرغماینکهیکمیلیاردو:رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهرانتصریحکرد

.گیرددرصدآنتصفیهشدهودراختیاربخشکشاورزیقرارمی43استانموجوداست،امافقط

هارهاشده،بهطوریکهدشتهایباالدستبهشرباختصاصیافتهاست،عمالًمدیریتابهقبهعلتاینکهح:ویتصریحکرد

.هزار حلقه چاه غیرمجاز در این استان حفر شده است 6نزدیک 

واحد)چاهمجازبهصورتتصادفیانتخابودبی93سالگذشته:رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهراناظهارداشت

.تربوددرصدازحدآبمجازپایین14.5دهیآنگیریشدکهآبآناندازه(بسنجششوریآ

تاسال:برداریازآباست،اظهارداشتموسویبابیاناینکهیکیازراهبردهایاساسیبخشکشاورزیبحثتحولدرشیوهبهره

،50هاینوینآبیاریمجهزشدهبود،امادرسالههزارهکتاراراضیکشاورزیاستانبهسامان244هزارهکتاراز01تقریبا50

.هزارهکتاراست43هاینوینآبیاریمجهزشدوبرنامهامسالهمهزارهکتاربهسامانه43

استانتهرانازنظرآلودگیآبوخاکرتبهاولرادارد،بهطوریکهاستفادهازفاضالبدرتولیدیکیاز:ویاظهارداشت

.هایآلودهدراراضیکشاورزیمواجههستیمشودومادرایناستانبارهاسازیآبشرویکشاورزیمحسوبمیهایپیچالش

هاییکهانجامشدهنقشهحاصلخیزیخاکرادردستورکارقراربامطالعهوبررسی:موسویدرموردمصرفکودتصریحکرد

.ایم،تاازآلودگیخاککمکنیمداده

راهبرددوممااقتصادیکردنتولیداستوبرایاینکارتبدیل:جهادکشاورزیاستانتهراناظهارداشترئیسسازمان

کنیم،بردارانبسترالزمرافراهممیکنیموبادادنتسهیالتوپشتیبانیفنیبهبهرههایسنتیبهصنعتیراپیگیریمیگلخانه

.هایسنتیبهصنعتیونیمهصنعتیتبدیلشدهاستانههکتارازگلخ411بهطوریکهامروزبالغبر

درصدتولیدگوشتقرمز،43درصدتولیدشیر،42هایکشوردراستانتهرانواقعشده،درصدگلخانه13:موسویاظهارداشت

.درصدتولیدقارچکشور،بهاستانتهراناختصاصدارد99درصدتولیدگلشاخهبریدهو99

ایرتبهدومرادرهمچنیناستانتهراندرتولیدگیالسرتبهاول،درتولیدسیبرتبهدومودرتولیدذرتعلوفه:ویبیانداشت

.کشوردارااست

ایازجملهاقداماتخوبوگسترده:رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهرانراهبردسومراسالمتتولیددانستواظهارداشت

درصدکشتاناربا433هکتاروتقریبا633ًهزارو1دراینراستاانجامشدهاست،بهطوریکهامروزآموزشوتوانمندسازی

.شودروشبیولوژیککنترلمی

http://www.farsnews.com/
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ایومحصوالتزراعیوباغی،باکاهشمصرفسمومدرکشتگلخانه:رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهراناظهارداشت

رتبهاولکشوررادرارزیابیاجرایطرحنظارتبرتولیدمحصولسالمسبزیوصیفیسازمانحفظجهادکشاورزیاستانتهران

.نباتاتبهدستآوردهاست

درصدیسمومخطرناکشدهوهمچنینمصرف79هاباعثکاهشحدودنظارتبرکنترلمصرفسمومدرگلخانه:ویافزود

.انماندگاریرادرمحصولدارند،افزایشیافتهاستسمومکمخطرواستفادهازسمومیکهحداقلزم

بردارانسازیتولیدمحصولسالمجذابیتچندانیبرایبهرهنهادینه:رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهراناظهارداشت

کمخطرواستفادهواحدتولیدیدراستانبابهکارگیریسمومشیمیایی033نداشت،اماباتاکیداتسازمانهماکنونبیشاز

.کنندنکردنازآندرحداقلمصرفسمومباحساسیتمحصولسالمتولیدمی

ارتقایسالمت)هاودستاوردهایجهادکشاورزیاستانتهراندرتولیدمحصوالتگواهیشدهویدرادامهبهاهماقدامات،برنامه

درصدیدرمحصولتزراعیوباغیو49ایوهایگلخانهکشتدرصدیمصرفسمومدر73کاهش:اشارهکردوگفت(محصول

برداربابهره133هزارو9دارکردنمحصوالتکشاورزیتولیدیبرداریوشناسنامهواحدبهره433هزار5دارکردنشناسنامه

.رقمیبهمحصوالتآنهاازاهماقداماتسازمانبودهاست47اختصاصکد

49رقمیتوسط47تنباالصاقکدرهگیری944هزارو6عمحصولکشاورزیگواهیشده،بهمیزاننو49عرضه:ویافزود

.کلینیکگیاهپزشکیاستانازدیگراقداماتاینسازماندرتولیدمحصوالتگواهیشدهبودهاست

حالیکههنوزمصرفکنندهاینتولیدمحصوالتسالموگواهیشدهبرایتولیدکنندههزینهبراست،در:موسویبیانداشت

.هاییبرایعرضهچنینمحصوالتیمشخصنشدهاستمحصولرابهطورکاملنشناختهوهمچنینمکان

برایتولیدمحصولالزمبایدانگیزهاقتصادیایجادکردوبنابراینباید:رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهراناظهارداشت

.نمحصوالتیدرنظرگرفتهشودهاییبرایعرضهچنیمکان

بنابراینمشخصنیستکهاگرکسیبرایتولید:رقمیقانونینشدهاستاظهارداشت47موسویباانتقادازاینکههنوزدرجکد

.رقمیتعییننکردچگونهوچهسازمانیبایدباآنبرخوردکند47محصولسالمخودکد

کند،بلکهمانعبهاینکارنهتنهابهماکمکینمی:هیاستانداردداشتنبرنداست،گفتهایگواموسویبیانداشتیکیازبحث

.هکتاراست2برداریکشورحدودرود،زیرامتوسطواحدهایبهرهشمارمی

دجهاجرایبو:ویبابیاناینکهبرایتولیدمحصولسالموکنترلمحصولازمزرعهتاسفرهبهبودجهقابلتوجهینیازاستگفت

.میلیاردتوماننیازاست43تا9ایحدودمیلیونتوماناست،درحالیکهبهبودجه633طرحکنترلسالمتحدود

هابهوزارتبهداشتودرمانوبهحوزهسالمتتعلقگرفتهاستازآنجاکهبخشیازمنابعهدفمندییارانه:موسویتصریحکرد

.راستایتولیدمحصولسالمبهوزارتجهادتعلقیابدمعتقدیمبایدبخشیازآنهمدر

هایسالمتبرایتولیدمحصولسالمنیازبهزیرساختاستوزیرساخت:رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانتهرانبیانداشت

.تولیدبایدپشتیبانیاعتباریشود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=40513042333593











http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940312000950
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 نهاده  
 آیانا 1304خرداد  11, دوشنبه

 ها کوتاه آمدند؛ توزیع کود اوره با قیمت مصوب پارسال  پتروشیمی
کردند، اما  میها از فروش کود در سال جاری به بخش کشاورزی به بهانه افزایش قیمت امتناع  با وجود اینکه پتروشیمی

 .با دستور هیئت دولت، از موضع خود کوتاه آمدند

:بااعالماینخبرگفت(ایانا)مدیرعاملشرکتخدماتحمایتیکشاورزیامروزدرگفتگوباخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

بهانهافزایشقیمتدرسالجدیدماهسالجارینسبتبهفروشکوداورهبهبخشکشاورزیبههاکهازفروردینپتروشیمی

.کنند،بادستوراکیدهیئتدولتملزمبهتحویلکودمصرفیبخشکشاورزیشدندامتناعمی

ایبرایهادرخواستکردهبودکهباتوجهبهآنکههیچمصوبهایازپتروشیمیوزیرجهادکشاورزیطینامه:علیرضاولیافزود

.ندارد،نبایداقداماتیبرایافزایشقیمتصورتگیردافزایشقیمتدرسالجدیدوجود

ماهکودمصرفیکشاورزانراتحویلدادهبودندوازآنپسازفروشکودبافروردین49هاتنهاتاپتروشیمی:ویخاطرنشانکرد

ارینیزاختصاصپیداقیمتمصوبپارسالامتناعکردند،امابادستورهیئتدولت،قیمتکودهمچونسالگذشتهدرسالج

.ترانجامشودماهبایدهرچهسریعکندوتحویلسهمیهفروردینواردیبهشتمی

هانسبتبهاختصاصکوداورهمصرفیبخشکشاورزیامتناعکردهبودندوقیمتمصوبگفتنیاست،درسالجاریپتروشیمی

شدهسرانجاممقررهایانجامنهابایدافزایشیصورتگیردکهبارایزنیدانستندوبهاعتقادآهزارتومانراعادالنهنمی09پاکتی

./هانیزتولیداتخودراباقیمتمصوبپارسالعرضهکنندشدکهافزایشقیمتیبرایکوداورهلحاظنشودوپتروشیمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22993-4.html

































http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22850-1.html
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 نهاده
 آیانا 1304خرداد  12, سه شنبه

  14درصدی بودجه  22ها با وجود رشد  کننده نهاده ترین تأمین ای بزرگ کاهش سهم یارانه
ریال تعیین شد میلیارد  332هزار و  ها و عوامل تولید کشاورزی هفت پرداخت یارانه نهاده 9314در قانون بودجه سال 

 .دهد درصد کاهش نشان می 2.2میلیارد ریالی حدود  232هزار و  که نسبت به سال قبل یعنی رقم هفت

ریزیوفناوریاطالعاتودفترطرحودرگزارشیکهازسویمعاونتبرنامه(ایران)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

کلکشور4051هایمرتبطبانهادهایکشاورزیدرالیحهبودجهبررسیحوزهبرنامهشرکتخدماتحمایتیکشاورزیبه

هزارهفت(923333-2ردیف)هاوعواملتولیدکشاورزیپرداختیارانهنهاده4051درالیحهبودجهسال:پرداخته،آمدهاست

درصدکاهشنشان3.9،حدود(اردریالیمیلی903هزارورقمهفت)4050میلیاردریالتعیینشدهکهنسبتبهسال003و

.دهدمی

کلکشور،جایگاهشرکتخدماتحمایتیدربودجه4051شدهدرالیحهبودجهبرداریازاطالعاتارائهدرجدولزیربابهره

هتوانوسعتکسبوکارشرکتخدماتحمایتیرابامجموعبامالحظهاینجدولمی.هایدولتیترسیمشدهاستشرکت

.هایدولتیازلحاظجریانمالیمقایسهکردشرکت

های دولتی از لحاظ منابع جایگاه شرکت خدمات حمایتی در بین شرکت

 

 (هزارمیلیاردریال)هایدولتیمنابعشرکت
سهمشرکتخدماتحمایتیکشاورزیازمنابع

 (درصد)هایدولتیشرکت

شرکت

خدمات

حمایتی

 کشاورزی

بااحتساب

هایشرکت

حوزهنفتو

 گاز

هایشرکت

جزدرفعالبه

حوزهنفتو

 گاز

هایشرکت

فعالدربخش

 کشاورزی

بااحتساب

هایشرکت

 حوزهنفتوگاز

جزبه

هایشرکت

حوزهنفتو

 گاز

ازکل

هایفعالشرکت

دربخش

 کشاورزی

 03.5 0.6 3.60 59.0 930 1340 25.1 درآمد

 - 3 3 3 42 42 3 ایاعتباراتهزینه

اعتبارات

هایداراییتملک

 ایسرمایه

3 439 437 3.41 3 3 3 

تسهیالتبانکیوسایر

 هایداخلیوام
1 772 202 21.1 3.73 4.6 47.1 

 - 3 3 3 449 409 3 وامخارجی

 24.9 3.4 3.32 3.29 15 253 3.37 هایجاریدارایی

 3 3 3 2.3 291 062 3 هاسایردریافت

 26.1 2.4 3.7 422 4731 99.52 00.9 منابعمجموعکل

  43 464 223 4 هاتعدادشرکت
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3.6هایدولتیبیشازباتوجهبهاطالعاتاینجدولازنظرمجموعمنابع،سهمشرکتخدماتحمایتیازکلمنابعشرکت

درصدمحاسبه2.4لحاظنشوند،بیشازهایفعالدرحوزهنفتوگازدراینمقایسهاینسهمدرصورتیکهشرکت.درصداست

.درصداست26.1هایدولتیفعالدربخشکشاورزیسهممنابعشرکتخدماتحمایتیازمجموعمنابعکلیهشرکت.شودمی

ترین گردش مالی بعد از پشتیبانی امور دام را دارد شرکت خدمات حمایتی بزرگ

ازلحاظجریان)دومینشرکتبزرگ"شرکتپشتیبانیاموردام"پساز"شرکتخدماتحمایتیکشاورزی"الزمبهذکراست،

.جریانمالیشرکتمذکورکمترازدوبرابرشرکتخدماتحمایتیکشاورزیاست.دربخشکشاورزیاست(مالی

دربودجهعمومی(ایهایسرمایهداراییایوتملکمجموعاعتباراتهزینه)کلمنابعبخشکشاورزی:دراینگزارشآمدهاست

این.هزارمیلیاردریالاست13.2درصدینسبتبهرقممشابهسالقبلبیشاز29کلکشوربارشد4051الیحهبودجهسال

بینیهزارمیلیاردریالپیش00.9درحالیاستکهبراساساطالعاتجدولفوقکلمنابعشرکتخدماتحمایتیبیشاز

منابعمالیایندوعنوانبسیارمتفاوتاست،بهنحویکهتأمینمنابعشرکتخدماتحمایتی،عمدتاًگرچهنحوهتأمین.شودمی

بردارانبخشکشاورزیبودهواعتباراتبودجهبخشهابهبهرههایکشاورزیوفروشنهادهمبتنیبرکسبوکارتأمیننهاده

مبتنیبرمنابعبودجهعمومیدولتاست،اماایناستداللوجود(دیابکهازطریقوزارتجهادکشاورزیتخصیصمی)کشاورزی

ریزبخشکشاورزیبهنحویکهبرنامه.داردکهعملکردشرکتخدماتحمایتیدارایتأثیربزرگیبربخشکشاورزیاست

از)تخدماتحمایتیاستکهدربخشتأمیننهادهدرحوزهعملیاتشرک"تواناهرمیگردشوجوه"برداریازتواندبابهرهمی

هادربخشاقداماتمؤثریرادرحوزهنهاده(هایکشاورزیهایمناسبدرحوزهتدارک،تأمینوتوزیعنهادهطریقاتخاذسیاست

بهعبارتیحتیدرشرایطیکهدرقالبمنابعبودجهعمومیکلکشوربهسببشرایطشدیدانقباضی.کشاورزیعملیاتیکند

شدهبهبخشنهادهکشاورزیبهحداقلخودرسیدهاست،اماهایفنیواعتباریووجوهادارهریزی،ارائهکمکودجهحاکمدرب

هایکشاورزیازطریقهایالزمرابرایپیشبرداقداماتمناسبدرحوزهنهادهتواندحمایتگذاربخشکشاورزیمیسیاست

.شرکتخدماتحمایتیکشاورزیعملیاتیکند

هایکشاورزیسازیمصرفنهادهبهینه:افزایدتواندموردتوجهقرارگیرد،مینگزارشدربارهدوسیاستبسیارکلیکهمیای

هاوخدماتسازینهادهویژهکودهایشیمیاییوسموموتوسعهسبدمحصوالتشرکتخدماتحمایتیدرحوزهمتنوعبه

.قرارگیردآالتدربخشکشاورزیبایدموردتوجهماشین

هامنطبقبا،اطمینانازمصرفنهاده(یعنیاقدامنخست)هاسازیمصرفنهادهدراینبین،یکیازاقداماتمهمدرحوزهبهینه

هایدراینبارهتجاربموفقدنیامبیناتکابهدانشروزدراینبارهاستبهنحویکهآزمایش.نیازواقعیفعالیتکشاورزیاست

استفادهازابزارمشاورهکشاورزیمتدروزدنیادر.هااستگامپیشینبرتقاضاینهاده...شناسیوحوزهآبوخاک،آفتفنیدر

.اینبارهاست

هزینهبودهودرصورتیکهمکانیسمتوزیعنهادهگذاریبرایتجهیزبهاینابزارتقریباًکمشده،سرمایههایانجامبراساسبررسی

مدتوهمچنینکسبسوددهندگاناینخدماتبهبازگشتسرمایهخوددرکوتاهاستفادهازاینابزارشود،ارائهمبتنیبر

هایسنتییاازطریقسایرروش)رسددرصورتیکهازطریقروشمذکورنظرمیدرمجموعبه.اطمینانکافیخواهندداشت

بردارانویژهدرحوزهکودشیمیاییبهینهشود،منابعشرکتونیزبهرهابههمصرفنهاده(هایآبوخاکمبتنیبرآزمایشگاه

هاییرادارااستکهدرحالحاضربهتدارکوتأمینآنهاتوجهکافیمبذولبخشکشاورزیقابلسوقیافتنبهسویسایرنهاده

.شودنمی

:ازجملهپذیراست،دراینگزارشحمایتازایناقداماتبهچندروشامکان
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هایبودجهعمومیبرایحمایتازتوسعهاستفادهازتجهیزاتبرداریازظرفیتمنظوربهرهرایزنیباوزارتجهادکشاورزیبه-

.هایمذکوردرجدولزیرمشاورهکشاورزیدرراستایاجرایبرنامه

برداری در قبال  ختصاص سهم جهت بهرهمنظور ا در راستای رایزنی به 9314های قابل استفاده در الیحه بودجه  ظرفیت

های کشاورزی سازی مصرف نهاده های بهینه برنامه

  (میلیاردریال)  

شماره

 بندیطبقه
 برنامه

اعتباراتمندرجدر

 4050قانونبودجه

اعتباراتمندرجدر

 4051الیحهبودجه

درصد

 رشد

 06.2 121 035 افزایشتولیدمحصوالتباغی 13447

 00.9 499 405 برنامهافزایشتولیدمحصوالتزراعی 13449

 10.5 260 495 برنامهافزایشسطحپوششخدماتترویجی 13445

 43.7 272 206 برنامهراهبریارتقاءضریبمکانیزاسیونکشاورزی 13412

 66.0 643 133 برنامهراهبریافزایشمحصوالتباغی 13411

 -3.7 134 130 محصوالتزراعیوباغیبرنامهراهبریافزایشتولید 13417

 05.7 003 207 برنامهخدماتترویجی 13416

  493 3 ضریبخوداتکاییدرتولیدمحصوالتراهبردیکشاورزی 

 12.9 2601 4541 (4)هامجموعهردیف 

 29.0 13450 04003 (2)کلاعتباراتبخشکشاورزی 

 
کلاعتباراتهایمذکورازهایبرنامهسهممجموعردیف

 درصد-(2تقسیمبر4)بخشکشاورزی
7.4 7.9 44.1 

ریزیوانجاماقداماتمؤثردربارهوالیحهبرنامهششمبرایبرنامه4051ایجادالزامبرایوزارتجهادکشاورزیدرالیحهبودجه-

هامطابقبامتدهایروزدنیا،سازیمصرفنهادهبهینههایکشاورزی،هایالزمبرایارتقایشبکهتوزیعنهادهایجادزیرساخت

هایفاقدکیفیتمناسبدرشبکهسازیسبدخدماتحمایتیکشاورزیوارتقاینظارتبرایجلوگیریازتوزیعنهادهمتنوع

شدهمحصوالت،ارتقایبرداریازامکاناتموجودوزارتخانهباهدفکاهشبهایتمامهادرکشور،باتأکیدبربهرهتوزیعنهاده

.هایکشاورزیوریوازبینبردنزمینهقاچاقنهادهکیفیتمحصوالت،ارتقایعملکرددرهکتاروافزایشبهره

گذاریوتجهیزشدهوکمکفنیواعتباریدراختیاروزارتجهادکشاورزیبرایتشویقسرمایهاختصاصبخشیازوجوهاداره-

.کشاورزیوتعیینمأموریتبرایشرکتخدماتحمایتیدراینبارهایشاورهبخشکشاورزیبهابزارم

.دربخشکشاورزی...گذاریوهایحمایتازتوسعهسرمایههایبانککشاورزی،صندوقبرداریازظرفیتبهره-

بند(2)هایموضوعتبصرهنامههایکشاورزیبرایقرارگرفتندربرسازیمصرفنهادهتالشدرجهتاضافهشدنبرنامهبهینه-

براساساینبندازالیحهبودجهدرصورتافزایشدرآمدهایحاصلازصادراتنفتخامومیعانات.4051الیحهبودجه(ن)

شدهدربودجهتاسقفمشخصدولتمجازبهاستفادهازاینمنابعدرراستایانجامبینیگازینسبتبهدرآمدهایپیش

.هابخشکشاورزیموردتوجهقرارنگرفتهاستالزمبهتوضیحاستکهدراینبرنامه.مشخصشدهاستهایبرنامه

./هایتوسعهمکانیزاسیوندربخشکشاورزیایکشاورزیدربرنامهقرارگرفتنبرنامهتوسعهتجهیزاتمشاوره-

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22972-4.html

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22862-1.html
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نهاده

خبرنگارانجوان-4051خرداد35:تاریخ

 اصله نهال امسال در اصفهان 322هزار و  422تولید 
.میلیونتومانرااعالمکرد224مسئولادارهاموربیابانیادارهکلمنابعطبیعیاستاناصفهانهزینهتولیداینمیزاننهالرا

ایننهال:،نریمانیمسئولادارهاموربیابانیادارهکلمنابعطبیعیاستاناصفهانگفتگروهاقتصادیباشگاهخبرنگارانبهگزارش

.دهاستهابهمنظورجلوگیریازبیابانزاییوکنترلگردوغباردرکانونهایبحرانیفرسایشبادیتولیدش

اصلهنهالشاملگونههایتاغ033هزارو133این:میلیونتوماناعالمکردوافزود224نریمانیهزینهتولیداینمیزاننهالرا

.،قرهداغ،رنسواشنیاناست

ثرآفاتعنوانویهدفازتنوعکشتایننهالهارارعایتکشتتلفیقیبمنظورجلوگیریازنابودیجنگلهایدستکاشتبرا

کمآبی،مقاومدربرابرشوری،قابلیتسازگاریباخاکهایقلیایی،داشتنخواصداروییوصنعتیوسازگاریبااقلیم:کردوگفت

.اصفهانازمهمترینویژگیهایایننهالهااست

گل،اصفهان،خوروبیابانک،نائینوبرخوارهزارهکتاراراضیبیابانیدرشهرستانهایآرانوبید1ایننهالهادر:نریمانیافزود

.کاشتهمیشود

http://www.yjc.ir/fa/news/9249526






































http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5215927
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 نهاده
 ایسنا - 130۱خرداد  19یکشنبه 

 میزان مصرف کود باید استانداردسازی شود
میلیونتناستولیباتوجهبهبحث1.6نیازساالنهبخشکشاورزیبهکودحدود:خاکوآبکشوراعالمکردقائممقامموسسهتحقیقات

.بدمصرفی،میزانمتنابهیکوددرکشورمصرفمیشودکهدراینخصوصبایداستانداردسازیشود

شاورزیضمنتشریحجایگاهوعملکردموسسهتحقیقاتبهگزارشخبرنگارایسنادریزد،سعیدسعادتدرهمایشارتقایکیفیکودهایک

درمجموعدوبحثکلیدرخصوصموادکودیوجود:آبوخاککشور،گزارشمبسوطیمبنیبروضعیتکوددرکشورارائهواظهارکرد

.شودانجاممیدارد؛موضوعثبتموادکودیوموضوعکنترلکیفیونظارتبروارداتاستکهتوسطبخشدولتیوخصوصی

مندکردنتوزیعکود،موسسهتحقیقاتآبدرراستاینظام:ویبابیاناینکهکنترلونظارتبرکودفقطدربخشدولتیوجوددارد،افزود

شود،بایدمینامههرکودیکهتولید،توزیعیاواردنامهکنترلونظارتکردهکهدراینآیینوخاکاقدامبهتدویندستورالعملوآیین

.خوانیداشتهباشددارباشدوبرچسبومحتوایآننیزهمناسنامه

هایذیربطاقدامکردهکهطبقایننامهموادکودیوارسالآنبهارگاننامهنسبتبهتهیهشیوهموسسهبراساساینآیین:سعادتافزود

.دنامه،هرکودیبایدثبتشودتامجوزفروشآنصادرشوشیوه

ازاین:اینمقاممسئولباتاکیدبراینکهبیستویکمآبانماهجاریبهعنوانآخرینمهلتبرایثبتموادکودیتعیینشدهاست،گفت

.تاریخعرضهوفروشکودهایبدونشمارهثبتممنوعاست

بهایجادضرراقتصادیبهکشاورزنشده،بلکهمنجربهکیفیتبهکشوربهعنوانکودوتوزیعآندربازارتنهامنجرورودموادبی:ویگفت

شیوعانواعبیماریشدهاست؛لذابههمینمنظوردفترساماندهیکودتحتعنوانبهبودتولیداتگیاهیدروزارتجهادکشاورزیتشکیل

.شدهاست

متبشردارد،بایدنظارتکاملیدراینزمینهوجودباعنایتبهاینکهمصرفکودنقشمستقیمیدرسال:سعادتدرادامهخاطرنشانکرد

هاوسایرفعاالندرعرصهکوداقدامشودتاچنانچهموضوعرعایتنشدیاداشتهباشدوبرایایناقدامنیزبایدنسبتبهشناساییواسطه

.مغایرتیوجودداشت،برخوردقانونیصورتگیرد

http://www.isna.ir/fa/news/51304337314


























http://www.isna.ir/fa/news/94031006041
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 آیانا4051خرداد49.جمعه

 برگ سدر عامل دفع حشرات و کاهش مصرف سوخت هواپیما 
به دنبال راهکاری برای تولید پوشش ( نوعی نیلوفر آبی)از ساختار و ترکیبات شیمیایی برگ سدر محققان ناسا با الهام 

نچسب مناسب برای بال هواپیما هستند تا از چسبیدن بقایای حشراتی که در زمان پرواز به هواپیما برخورد می کنند، 

 .جلوگیری کنند

،شایدبرایهواپیماییکهبا(ناسا)انسازمانملیهوانوردیوفضاییآمریکانقلازسازم(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

امابرایخلبانانی.کیلومتردرساعتدرحالپروازاست،وجودحشراتمعلقدرهوابهنظرکمترینعاملنگرانیباشد933سرعت

.یکچالشبزرگمحسوبمیشودپروازمیکنند،برخوردحشراتecoDemonstrator 696کهباهواپیمایبوئینگ

ناساآزمایشاتمتعددیرادررابطهباپوششهاینچسببرایبالهایهواپیماانجامدادهاستودرنتیجهاینآزمایشات،یکیاز

مامدلهاییکهباالهامازبرگسدرساختهاست،قابلیتخوبیرابرایخالصیازشرحشراتیکهدراثربرخوردبابالهواپی

زمانیکهتعداداینحشراتزیادمیشود،چسبیدنآنهابهبالهواپیما.کشتهشدهوبهآنمیچسبند،دراختیارمیگذارد

.موجبناهمواریسطحبالودرنتیجهافزایشاصطکاکوباالخرهافزایشسوختمصرفیهواپیمامیشود

امادرهنگامبلندشدنونشستنهواپیما.هواپیماهادرآنپروازمیکنند،ندارندحشراتتوانپروازدرارتفاعاتیراکهمعموال

براساستحقیقاتناسادرزمانبرخوردحشراتبابال.رویباند،تعدادزیادیازحشراتباآنبرخوردکردهوبهبالمیچسبند

.تهوبقایایاندامهایحشراترابهبالمیچسباندهواپیما،خونآنهادراثرواکنشهایشیمیاییچسبندگیبیشترییاف

محققانبابررسیوالهامازترکیباتشیمیاییبرگسدربهدنبالراهکاریبرایکاهشمیزانچسبندگیسطحبالهواپیما

.هستند

کنندوبدینترتیبزمانیکهقطراتآبرویبرگسدرمیافتند،ساختاربرگوترکیبانآنازپخششدنقطراتجلوگیریمی

محققاندرحالآزمایشراهکارهایاحتمالیبرایایجادهمیناثرازطریقترکیبات.مانعباقیماندنآبرویبرگمیشوند

.شیمیاییهستندتاازچسبیدنحشراتبهبالهواپیماجلوگیریکنند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22965-4.html























http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22879-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1304خرداد  98, جمعه

 حضور تصویرساز ایرانی در جشنواره / « گاو»کشور در جشنواره طراحی  22رقابت تصویرسازان 
در ( پنجم خرداد) مه 27از ( COW)المللی طراحی گاو  نمایشگاه آثار منتخب بخش تصویرسازی جشنواره بین

کشور دنیا نام یک تصویرگر ایرانی به چشم می  22شود و در میان تصویرگران  نپروپتروسک کشور اوکراین برگزار می

 .خورد

آیدونمایشدرمیکشوربه29،درایننمایشگاهآثاریازتصویرسازانوطراحانیاز(ایانا)بهگزارشخبرگزاریکشاورزیایران

ایران،اتریش،آرژانتین،بالروس،کانادا،اسپانیا،ایتالیا،لهستان،پرتغال،روسیه،صربستان،اسلوونی،آمریکا،فرانسهوهنرمندانیاز

.حضوردارند( COW)المللی طراحی گاو  جشنواره بیندرنمایشگاهآثارمنتخببخشتصویرسازی...

کارشناس-نورایی.مندانقرارخواهدگرفتازایران،سهاثرازلیالنوراییهنرمندتصویرسازدرایننمایشگاهدرمعرضدیدعالقه

سازینیزفعالاستودرهایانفرادیوگروهیمختلفیحضورداشتهودرزمینهانیمیشنپیشازایندرنمایشگاه-تصویرسازی

.اشارهکرد«پرکالغ»و«هاچوببهدست»توانبهساختانیمیشنکوتاهزمینهمیاین

ژوئن27خردادماهدراوکراینافتتاحشدهاستوتا9از(COW)المللی طراحی گاو  جشنواره بین نمایشگاهآثارتصویرسازی

.ادامهدارد(تیرماه9)

،طراحیلوگو،COWالمللیطراحیگاو،ماهنوامبرنیزنمایشگاهآثارمنتخببخشطراحیشاملطراحیپوسترجشنوارهبین

.کندبندیوطراحیکارترابرگزارمیطراحیبسته

طراحینیزبهسهنفربرگزیدهدیپلمنفراولدیپلمافتخاروگواهیشرکتدرفستیوالودربخش43دربخشتصویرسازیبه

.افتخاروبهنفراولجوایزیاهداخواهدشد

"گورخر"بهگزارشایانا،پیشازاینلیالنورایی،درآثاریکهسالگذشتهدرگالریایدهبهنمایشگذاشتهبود،جملگیباموضوع

بخشیازهدفمدرموردانتخاباین":شناسانهخودگفتهبودزیباییبودندکهلیالنوراییدربارهانتخاباینحیوانبرایارائهآثار

درواقعمنظورمتابعیتاینحیوانازگروهیاستکهبهآن.سوژه،ایناستکهگورخریکیازمتمایزترینحیواناتطبیعتاست

".تعلقداردونوعیوفاداریبهکنشغریزیاوست

اندرایجادخطایدید،درچشمشکارچیوالبتهتشخصوتمایزخطوطسیاهوسفیددرهرنکتهدیگر،شمایلاینحیو:اوافزود

هایسیاهوسفیدنیزدرخوانشدوبارهمعناهایپیشینونیزبدونشکمفهومسمبلیککنارهمقرارگرفتنرنگ.است"گورخر"

./تاثیرنبودهاستزایشمفاهیمتازه،درانتخاباینموضوعبی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22699-4.html
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cow.com.ua/en/cow-festival/cow-2012/award
http://www.cow.com.ua/en/cow-festival/cow-2012/award
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22785-1.html
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گزارشاتجهانی

 آیانا4051خرداد44.دوشنبه

 معرفی شیر و مواد لبنی ناشناخته از انواع حیوانات اهلی / پاسخ فائو به هشت پرسش در باره شیر
دوستانه متعهد شده از دسترسی همه مردم  های انسان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد که بارها با امضای میثاق

خردادماه را  99میالدی، ابتدای ماه ژوئن برابر  2229به غذای کافی با کیفیت باال برای زندگی حمایت کند از سال 

 .گیرد عنوان روز جهانی شیر جشن می به

تواندمنبععنوانیکرژیمغذاییمتعادلمیهایلبنیبه،شیروفرآورده(ایانا)برنگارخبرگزاریکشاورزیایرانبهگزارشخ

مادهمغذیاساسیکههمهآنهابرای5ترینمادهغذاییاستکهشیرتقریباًکامل.مهمیدرتأمینانرژی،پروتئینوچربیباشد

.بخشدهارااستحکاممیبخشیکهبدنراسالمواستخوانییدارد،موادحیاتتنهابدنالزموضروریهستندرابه

بخشوفراهمکردنوضعیتمطلوبیدربارهمصرفشیرهدفازانتخاباینروز،اندیشیدنهمهدولتبهاینمادهغذاییحیات

.است

ابهاینمادهغذاییارزشمند،فهرستیازهسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحدنیزبرایجلبتوجهکشورهاوسازمان

.دنبالپاسخآنباشندرادرآستانهروزجهانیشیرمطرحکردهاستهاییکهممکناستبهذهنافرادبرسدوبهپرسش

کند؟ چه مواد مغذی را شیر فراهم می

واسیدپانتوتنیکB42،ویتامین(B2مینویتا)شیرسهمقابلتوجهیازنیازهایبدنبهکلسیم،منیزیم،سلنیوم،ریبوفالوین

.کندرارفعمی(B9ویتامین)

شود؟ های لبنی توصیه می چه مقدار شیر و فرآورده

هایملیرژیمغذاییمصرفشیررابربسیاریازکشورهادستورالعمل.هیچتوصیهجهانیبرایمصرفشیرولبنیاتوجودندارد

بیشترکشورها.اندای،الگوهایمصرفوعاداتغذاییتوسعهدادهلی،هزینه،وضعیتتغذیهاساسدردسترسبودنموادغذاییمح

طوربه.اندکنند،برخیکشورهانیزمصرفسهوعدهشیردرروزراتوصیهکردهبهمصرفحداقلیکوعدهشیردرروزتوصیهمی

نیازهایپروتئینی،هشتدرصدکالریوبرخیموادمغذیدرصد24شیرگاو(لیترمیلی233)متوسطروزانهمصرفیکلیوان

.کندکلیدیرادریککودکپنجسالهبرطرفمی

های لبنی و چاقی وجود دارد؟ آیا ارتباطی بین شیر و فرآورده

میایهمدرمجامععلمیوهمدرمجامععموطورفزایندههایاخیربهنقششیرومحصوالتلبنیدرسالمتانسانطیسال

بااین.کنندمدارکوشواهداینمطالعاتازاینفرضیهکهچربیلبنیاتدرچاقینقشدارندحمایتنمی.موردبحثبودهاست

عنوانبخشیازهایلبنیبایدتنهابهحالنتایجافزایشوزنبراثرمصرفکالریبیشازاندازه،نشانگرآناستکهشیروفرآورده

.ومتعادلمصرفشوندیکرژیمغذاییسالم

آیا مصرف شیرخام ایمن است؟

باتوجهبهاینکهاینمحصوالتپاستوریزهنیستندوکنترلایمنی.هاشودتواندمنجربهانتقالبیماریشیرخامومحصوالتآنمی

.اندرویآنهاصورتنگرفتهاست،بایداطمینانحاصلشودکهدرمعرضخطراتبهداشتینبوده

دکان زیر یک سال نباید شیر گاو بنوشند؟چرا کو

کافی،جهتتأمیننیازهای(استDNAکهعاملکلیدیدرساختBهاییکیازویتامین)شیرگاویحاویآهنوفوالت

.شودماهتوصیهنمی42کودکنیستولذاشیرحیواناتبراینوزادانکمتراز
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هاییرادستورالعمل(WHO)سازمانبهداشتجهانی.هندرکودکانهمراهاستخونیوفقرآمصرفشیرتازهوگرماندیدهباکم

.دربارهتغذیهانحصاریباشیرمادرتاششماهگیمنتشرکردهاست

عالوه بر گاوها، چه حیواناتی تولید شیر دارند که برای مصرف انسان مناسب است؟

تحقیقاتکمیدربارهترکیبموادمغذیشیرحیواناتی.قابلمصرفاستکنندکههایجانوریتولیدشیرمیطیفوسیعیازگونه

اینباعثتأسفاستکهاستفادهازشیروموادلبنیحیواناتازقبیلخر،گوزنشمالی،.غیرازگاو،بوفالو،گوسفندوبزشدهاست

هایشیردهنیزپتانسیلکمکیخوبیبهامنیتگونهشدهنیست؛تولیدشیرازاینشناخته...دار،شتردوکوهانه،الماوگاوکوهان

.غذایی،بهداشت،تغذیهوتولیددرآمدرابههمراهدارد

شود؟ هایی تولید می شیر جهانی توسط چه گونه

درصد2340،99براساسآمارفائودرسال.تولیدشیرجهانیتحتسلطهپنجگونهگاوشیری،بوفالو،بز،گوسفندوشتراست

.شوددرصدازشترهاتأمینمی3.1درصدازبوفالوها،دودرصدازبزها،یکدرصدازگوسفندو44ولیداتشیرازگاوها،ت

آیا مصرف شیر و لبنیات با محیط زیست پایدار سازگار است؟

.دهدکهدراینسیارهرخمیهاییاستهایلبنیمانندسایرموادغذاییتحتتأثیراتفاقتولید،پردازشوتوزیعشیروفرآورده

و(N2O)،اکسیدنیتروژن(CH1)ویژهمتانایبهایازانتشارگازهایگلخانههایتولیدلبنیات،منابعمهموپیچیدهسیستم

هایمداومبخشلبنیدرمحیطیاستوتالشهستند،تأمینموادغذاییمستلزمبرخیاثراتزیست(CO2)اکسیدکربندی

.ایاستششدتانتشارگازهایگلخانهجهتکاه

هایزیادیرابهگزارشایانا،درآستانهروزجهانیشیر،متأسفانهمیانگینمصرفشیردرکشورمانچنانپاییناستکهتالش

اکیلوگرمودربرخیکشوره033یافتهبیشازمیزانمصرفسرانهشیردرکشورهایتوسعه.کندبرایافزایشمصرفطلبمی

کیلوگرماستکهالبتهاینکشورهابرایافزایشمصرفخودهمچنان933بیشاز...مانندهلند،نروژ،سوئد،دانمارک،نیوزیلندو

کیلوگرماعالمشده433ترینحالتمیزانمصرفسرانهشیردرایرانکمترازبینانهدرتالشند،ایندرحالیاستکهدرخوش

.است

المللیمصرفسرانهشیریکیازمعیارهایتوسعهوپیشرفتفرهنگیآنجامعهمحسوبهایبینمانبراساسگزارشساز

/؟!گیردایقرارمیشود،حالباتوجهبهاینمعیار،جایگاهپیشرفتفرهنگیکشورمادرچهرتبهمی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22905-4.html




















 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/22839-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1304خرداد  19, یکشنبه

 میلیون یورو  92ها به ارزش  وحش میکروب گشایش باغ
 . در آمستردام قرار گرفته است Artisوحش سلطنتی  میلیون یورو در کنار باغ 92به ارزش  Micropiaموزه 

ایبراینموجوداتکوچککهدوسومازحیات،اینموزه،نوردرخشانتازه(ایانا)خبرنگارخبرگزاریکشاورزیایرانبهگزارش

.تابانددهندوبرایآیندهسیارهماحیاتیهستندرامیتمامموجوداتزندهراتشکیلمی

درآمستردامقرارگرفتهاست،کهArtisوحشسلطنتیدرکنارباغ(میلیوندالر40)میلیونیورو43بهارزشMicropiaموزه

هگ".رویکارآمد"(micro-zoo)وحشکوچکباغ"هایزندهدریکسالپیش،باایدهنمایشنظممیکروب42مدیرآن

هاتمایلبهنشاندادنتنهابخشکوچکیازطبیعتحاضروحشباغاصوالً":بهخبرگزاریفرانسهگفت"(Haig Balian)بیلین

".خواهیمطبیعتکوچکرانمایشدهیماماامروزمامی.درجهان،یعنیحیواناترادارند

دستکمگرفتهشده46هادرزندگیروزمرهمابامشاهدهموجوداتمیکروسکوپیدرقرنویمعتقداستکهاهمیتمیکروب

هامرتبطهستند،اماآنهابرایبقایهاوجلبکبابیماریها،قارچها،باکتریهااغلبازطریقویروسگویدمیکروبینمیبیل.است

.کنندطورفزایندهنقشمهمیدربشریتوآیندهسیارهمابازیمیمانیزضروریهستندوبه

:ازبهمیکروبیولوژیداریدکهبتوانددرهربخشکارکندبنابراینشمانی.هاهمهجاهستندمیکروب":بیلینمتذکرشد

هایزیستی،توسعهآنهادرحالحاضربرایتولیدسوخت".ها،تولیدموادغذایی،صنعتنفتوداروییمثالدربیمارستانعنوانبه

هارابرایها،پتانسیلآیندهمیکروبشآزمای.گیرندهاوبهبودعملکردمحصوالتمورداستفادهقرارمیبیوتیکنوعجدیدازآنتی

.چیز،ازتولیدبرقتاتقویتپایهساختمانودرمانسرطاننشاندادهاستپیشرفتدرهمه

خواهیمبهبازدیدکنندگاننشاندهیمکهچگونههمهچیزدرطبیعتبههمپیوستهاستوچگونهاساساًمیکروببخشیمامی"

/".ازاینارتباطمهماست

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22901-4.html





























http://www.iana.ir/jangalomarate/item/22834-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1304خرداد  16, شنبه

 دبیرکل فائو خواستار تغییر روش تولید مواد غذایی شد 
 .محیطی نیاز است های زیست برای رویارویی با چالشهای جدید و جامع تفکر و اقدام  روش

روزگذشتهدراکسپوی(فائو)،دبیرکلسازمانخوارباروکشاورزیمللمتحد(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

محیطزیستخبردادومیالندرسخنرانیخوددربارهروزجهانیمحیطزیستازحمایتازارتباطاتمثبتبینغذا،کشاورزیو

.مانیازبهتغییرروشدرتولیدموادغذاییداریم:گفت

دنبالراهجدیدوگذارانبایدبهها،شهروندان،تولیدکنندگانوسرمایهدولت:میالنافزود2349خوزهگرازیانوداسیلوادراکسپوی

.وهواییوتغذیهجمعیتروبهرشددنیاباشندجامعیبرایتفکروهمچنیناقدامبرایرویاروییباتغییراتآب

هایغذاییوجودآوردنسیستمویبااشارهبهدواصلمهمحصولاطمینانازدسترسیهمهاقشارمردمجهانبهموادغذاییوبه

قزندگیبشریپایداردرتولیدغذایجمعیتروبهرشد،حفاظتازسالمتخاکودیگرمنابعطبیعیرابرایشکوفاییورون

.الزمدانست

موردنیازاست،علتاصلی2393درحالیکهتولیدموادغذاییبیشتربرایتغذیهدومیلیاردنفرتاسال:داسیلواخاطرنشانکرد

.گرسنگیعدمدسترسیبهموادغذاییکافیاست

تولیدموادغذاییبخشیاز:تغذیهکند،اظهارداشتسومازگرسنگانجهانراتواندیکویبابیاناینکههدررفتموادغذاییمی

./کربنکمککندتواندبهتقویتجوامعواقتصادهایکمراهکارمقابلهباتغییراتآبوهواییاستوکشاورزیمی

http://www.iana.ir/majles/item/22990-4.html



































http://www.iana.ir/majles/item/22883-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1304خرداد  12, سه شنبه

 مدادرنگی از یک هکتار سویا  22372تولید / شده یک جوجه ترین پرواز ضبط ثانیه؛ طوالنی 93
صورت مستقیم از مزارع آمریکا به دست  کننده را که به وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا برخی از حقایق سرگرم

 .به اشتراک گذاشتاند  آمده

پردارد؟درمورداینکهگاوها933هزارودانیدبوقلمونبیشازسه،آیامی(ایانا)بهگزارشخبرنگارخبرگزاریکشاورزیایران

هاییازایندستتوانندبوراتاششمایلدورترتشخیصدهندچطور؟اگربرایدستیابیبهپاسخپرسشچهارمعدهدارندومی

هایکشاورزیکهیکیازمهمترینصنایعدرایاالتمندید،وزارتکشاورزیایاالتمتحدهآمریکابهبرخیازاینپرسشعالقه

:هاییرادادهاستاست،چنینپاسخ(درصدازکلنیرویکاراینکشور46)میلیونکارگر21کارگیریبیشازمتحدهبابه

!دوگاوی،شبیههمنیستمانندرویبدنهیچهایسفیدبرفلکه-

!نژادمختلفگوسفنددرایاالتمتحدهوجوددارد16-

!ترینگوشتخوراکیدرجهاناستگوشتبزرایج-

!شوددردستگاهآسانسورداخلمجسمهآزادیازیکمایعهیدرولیکیمبتنیبرسویااستفادهمی-

!استثانیه40شدهازیکجوجهترینپروازضبططوالنی-

هزارلیوان17پوندشیردریکماهو433تواندهفتگالنشیردرروزتولیدکند،دوهزاروطورمتوسطمییکگاوشیریبه-

!شیردریکسال

!مایلنختشکیلدهد43تواندیکپوندپشممی-

!مدادرنگیتولیدکند079هزارو92توانددرواقع،یکهکتارسویامی.سویایکعنصرمهمبرایتولیدمدادرنگیاست-

!/پوندبودهاست97ترینبوقلمونکهتاکنونوزنشدهسنگین-

http://www.iana.ir/majles/item/22974-4.html































http://www.iana.ir/majles/item/22861-1.html
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 گزارشات جهانی
  فودپرس 1304خرداد ماه  14پنج شنبه 

 <مصرف چقدر قهوه در روز مجاز است؟ مواد غذایی
درروزبرایسالمتیهمهافرادوبه(قهوهسیاهتلخ)تحقیقاتمحققاناروپایینشاندادهکهنوشیدنچهارفنجانقهوهاسپرسو 

133کشوراروپایی،میزان40ادارهایمنیموادغذاییاروپابابررسیمصرفقهوهدر.هامضراستساله49ویژهزنانبارداروزیر

البتهاینسازمانخاطرنشان.ایبرایمعیارمصرفسالمومضرکافئینعنوانکردهاستمیلیگرمقهوهدرروزرابهعنوانآستانه

شودمیلیگرمدرروزبرایآستانهمصرفدرنظرگرفتهمی233کردهکهبرایزنانبارداراینرقم

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
















































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

 جهانیان شگفت زده خواهند شد /اخبار ویژه 
 حق مردم است بدانند

کشاورزیدکترشهابالدینمنتظمی،مسؤولدبیرخانهشورایملیایمنیزیستیدرخصوصوارداتمحصوالت:عصرایران

وزارتجهادکشاورزیتاکنونمستنداتیراارایهنکردهاستکهچهمحصولدستکاریژنتیکی:دستکاریشدهازنظرژنتیکیگفت

.اندردشده،موردمصرفآنچهبوده،حجمآنچقدربودهومصرفکنندهنهاییآنچهکسانیبودهسواردکشورشده،ازکجاوا

.اینحقشهروندانایرانیاستکهمطلعشوندچهمادهایرامصرفمیکنند:ویافزود.هستیمقطعاماپیگیراینموضوع

!روابطمان با ایران بد است 

استوبزودیبا«بد»ایاعالمکردکهروابطجیبوتیباایرانجمهورجیبوتیدرمصاحبهاسماعیلعمرغیلی،رئیس :قدسآنالین

!کنیمیعربستانتوافقامنیتیامضام

جهانیان شگفت زده خواهند شد 

قاسمسلیمانیفرماندهسپاهقدسایران بهنقلازمنابعخبریاعالمکردکه«پانوراماالشرقاالوسط»پایگاهخبری:عصرایران

اتآنهستیمگفتهاستکهدرچندروزآیندهجهانیانازآنچهماباهمکاریفرماندهاننظامیسوریهدرحالآمادهکردنمقدم

.شگفتزدهخواهندشد

نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص کنند 

نمایندگانمجلسازخرجهاییکهدرحرمامام:حجتاالسالموالمسلمینجعفرشجونیعضوجامعهروحانیتمبارزگفت:تسنیم

.شدهتحقیقوتفحصکنند

!برای جنگ آماده شوید 

مردمرابرایجنگوجهادآمادهکنید،چرا»تحلیلیبااشارهبهتحوالتمنطقهنوشتکهسایتآرمانپرسدرگزارشی:عصرایران

.«کهقطعاًجنگخواهدشد

آبی در قشم بی 

کمبودونبودآبدربرخیروستاهایقشمبهعنوانبزرگترینجزیرهخلیجفارس،مردمرادچارمشکالتزیادیکرده،مردم:مهر

.آبیرنجمیبرنداردریاازتشنگیوبیاینجزیرهاکنوندرکن

! ها را نخرید ویترین مغازه  لباس 

اندکهبیشترلباسهاینودرویترینپژوهشگراندانشگاهکلمبیادرنیویورکدرجدیدترینپژوهشخوددریافته:باشگاهخبرنگاران

.میشودبهدلیلاستفادهازاسپریضدآفتابوضدبوسببابتالبهانواعسرطان هامغازه

http://www.shahrekhabar.com/political/4100491123265715
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shahrekhabar.com/political/1433184420279649
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 اخبار اختصاصی

 واردات کارگران چینی برای احداث کارخانه فوالد زرند 
ایپروژهاحداثکارخانهفوالدسازیدرزرندقصدداردبخشیازکاررابهنیروهایکارشرکتفوالدزرندایرانیانکارفرم:ایلنا

تعدادپیمانکارانیکهقراراستطیهفتهجاریودرفازاول.چینیکهقراراستطیهمینهفتهبهکشورواردشوندواگذارکند

تهزارکارگردرحالآمادهسازیبرایاستقبالازکارگراننفرگزارششدهاستامااینککمپیباظرفی93بهکشورواردشوند

  .چینیاست

ورودقریبالوقوعکارگرانچینیاینباردرشرقکشورودرپروژهکارخانهفوالدسازیزرندموجبافزایشنگرانیکارگرانپیمانی

چینیقصدورودبهکارخانهدرحالاحداثفوالدپیمانکار93ازاینبهکارگرانگفتهشدهبودتنها پیش.اینشرکتشدهاست 

مدیراجراییپروژه .استقبالازکارگرانچینیاست زرندرادارندامااینککمپیباظرفیتهزارکارگردرحالآمادهسازیبرای

چینیها خیر،»تهاستگف صراحتا«پیمانکارانچینیبرایآموزشنیرویایرانیمیآیند؟»فوالدزرنددرپاسخبهاینپرسشکه

رئیسادارهکارزرنددرگفتگوباایلنا حال درعین«.وکارنصبراهمدراختیارمیگیرند میآیندتاجایگزیننیرویایرانیشود

کبااینحالمنابعخبریایلنامیگویندچینیهاظرفی.تهدیدکردهاستکهدربرابرورودکارگرانچینیمقاومتخواهدکرد

 .هفتهآیندهواردزرندخواهندشد

چینی ها در هفت روز آینده می آیند

بهروشکورهبلندرسیده احداثکارخانه پروژهفوالدزرندباظرفیتیکونیممیلیونتنتولیدشمشفوالدیدرسال،بهمرحله

«ساینواستیل»ینکنندهنیرویانسانیوشرکتپیمانکاراصلیوتام«قائمرضا»شرکت.اینپروژهدوپیمانکاراصلیدارد.است

.چینکهتامینکنندهقطعاتوتجهیزاتپروژهاست

قسمتیازبخشکورهبلندکارخانهفوالدسازیزرندکهقراربودتحتنظارتپیمانکار» اجراییاینپروژهبهایلناگفتهاست معاون

نجاموظایفشدرمدتمعین،قراراستازطرفایرانیگرفتهشودوبهپیمانکارایرانیانجامشودبهدلیلعدمتعهدپیمانکاربها

«.چینیسپردهشود

باورودپیمانکارانچینی بهگفتهکارگران.منابعکارگریمیگوینداینپیمانکارانقراراستطیهفتهیجاریواردکشورشوند

کهسختیشروعکاررامتحمل یشودوبهاینترتیبکارگرانایرانیزدهم پروژه استارتورودگستردهکارگرانچینیبهاین

.ازچرخهیکارحذفمیشوند اندوحقوقشانباتاخیرپرداختمیشده، شده

معاونتاجراییاینپروژهتمامنیروهایایرانیجایابیشدهوقراراستدرقسمتهایدیگرازآنها «شکریان»اگرچهبهگفته

اینوعدهبهدلیلتعدادباالینیروهایچینیکهقراراستواردشوندباتردیدهایبسیاری اماکارگرانمیگوینداستفادهشود

.مواجهاستکهقابلباورنیست

محل اسکان کارگران چینی

چینیکه نیروهایکارشرکتفوالدزرندایرانیانکارفرمایپروژهاحداثکارخانهفوالدسازیدرزرندقصدداردبخشیازکاررابه

بهکشور قراراستطیهفتهجاریودرفازاول تعدادپیمانکارانیکه.قراراستطیهمینهفتهبهکشورواردشوندواگذارکند

.نفرگزارششدهاست93 واردشوند

برایاقامتکارگرانچینیخبرمیشنیدههاازراهاندازیکمپی همزمانودرآستانهورودپیمانکاراننیرویانسانیازکشورچین

درطول اینمنابعبهایلناگفتهاندکه.نفررادارد4333اینکمپظرفیتپذیرشنزدیکبه منابعغیررسمیمیگویند.دهند

نفرازکشورچینبرایکاردراینپروژهدرخواستویزادادهاندکهبهدلیلمخالفتهای933تا633ماههایگذشته

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/280830-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/280830-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
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انکارایرانیپروژهبرایمدتیاینموضوعمتوقفشدامامجدداوطییکهفتهیاخیرموضوعورودکارگرانچینیمطرحشدهپیم

.وقراراستایننیروهاجایگزینکارگرانایرانیشوند

اینکمپتوسطخود:نفرهاست،میگوید433مسولاجراییپروژهفوالدزرندضمنتاییداینخبرباتاکیدبراینکهاینکمپ

وباشروع ناظرچینیدرپروژههمکاریمیکنند نفرمهندس20چینیهاساختهشدهبهایندلیلکهدرحالحاضرهمحدود

نیروی133تا033نفرودرشرایطاوجکاربرایاینکهبهبرنامهزمانبندیبرسندحدود433درمرحلهاول  bfکاردرقسمت

.هحضورخواهندداشتچینیدرپروژ

پروژه  bfوقسمت نیروهایپیمانکارچینیقراراستبهزودیکارخودرادربخشکورهبلند بهگفتهیمسولیناینپروژه،

زیرناحیهایکهاینقسمتداردتنهاسهقسمتشتوسطپیمانکارپروژهاستارتزدهشدهودلیل47از.فوالدزرندشروعکند

ناستکهپیمانکارایرانییعنیشرکتقائمرضا،باوجودفرصتیکهداشتهفونداسیونکاررابهموقعآمادهنکردهاصلیاشای

استبههمیندلیلوقتیکاردراختیارنیروهایپیمانیوشرکتنصابقرارگرفتهنتوانستندبهموقعکارراتحویلدهندوتنها

.درهمانسهناحیهباقیماندهاست

رکتساینواستیلچینیکیازدوشرکتطرفقراردادباکارفرمایاصلیپروژهیعنیفوالدزرندایرانیاناستکهوظیفهیش

نفرازمهندسینناظرخودرابرای20گفتهمیشوداینشرکتتاکنوننزدیکبه.تامینوتجهیزقطعاتپروژهرابهعهدهدارد

محلاجرایپروژهمستقرکردهاستاماحاالبهتشخیصکارفرمایاصلیوباتوجهبهآموزشونظارتبرنصبتجهیزاتدر

.رادراختیاربگیرد(قسمتکورهبلند)تضمینیکهبرایانجامپروژهدرمدتزمانمشخصدادهاستقصدداردبخشیازپروژه

گستردهازنیرویکارچینیبهتدریج،کارازنیروینکتهایکهنیروهایپیمانیرانگرانکردهایناستکهباوروداینحجم

ایرانیدرسایربخشهاهمگرفتهمیشودوپایکارگرانچینیآنهمدرشرایطیکهباموجبیکاریفزایندهنیرویکارداخلی

.مواجههستیمبهکشوربازمیشود

کارگران ایرانی کجا می روند؟

اگرچه .شرکتهایپیمانکاریاینپروژهکارمیکنند نفراستکهتحتاستخدام4929ژهتعدادکلکارگرانشاغلدراینپرو 

شرکتیکهبرایپروژهفوالدزرنددرهمینکارگاهکارمیکنند42شکریان،معاونتاجراییپروژهمیگویداینکارگراندر

هکارگراناینبخشهابهطورکلیکارخودراازدستشدهاندوهیچکسبیکارنمیشوداماایننگرانیوجودداردک«جایابی»

بهگفتهیویبامذاکرهایکهباطرفچینیانجامشدهقراراستنیروهایپیمانیایرانیدرششناحیهدیگرازبخش.بدهند

.کورهبلندکارکنند

دراینبخشازکار:اییپروژهمیگویدمعاوناجر.وطرفایرانیمشترکاطیکنسرسیومیپیمانکارپروژهشدهاند طرفچینی

مجبورشدیمبهدلیلعقببودنکار،بخشیازپروژهراازپیمانکارایرانیبگیریموبهشریکششرکتساینواستیلچینکهنقشه

.یکاررابرایمانفراهمکردهاست،واگذارکنیم

معاونتاجراییپروژهزیسکومی.پروژهرادراختیارداردپیمانکاراصلیپروژهشرکتقائمرضااستکهبخشساختمانونصب

گوید،دلیلواگذاریکاربهپیمانکارچینیعلیرغماینکههنوزهمعالقهمندیمپیمانکارانایرانیاینتوانمندیراداشتهباشندتا

یرانیاصلیکفایتالزمجهتبستنطبقبرنامهزمانبندیشدهکارراتحویلدهند،ایناستکهبهگفتهیوی،پیمانکارا

.قراردادبهموقعباپیمانکارجزءرانداردبههمیندلیلپروژهبهدالیلمختلفبهتعویقمیافتد

یکسالاستکهطرفایرانییعنیپیمانکاراصلیرویپروژهکار :معاونتاجراییپروژهفوالدزرندایرانیاندراینبارهمیگوید

به بخشیازکارکورهبلندکهقلبکارگاهاستوبایدهرچهسریعترانجامشوداما.هیکارشمطلوبنبودهاستمیکندونتیج

دلیلاینکهپیمانکاراصلینتوانستهکارگرانخودرابهخوبیدربخشهایمختلفمستقرکندمامجبورشدیمبهطرفچینی
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ناحیهدیگر40ناحیهدستزدهو0زیرناحیهکورهبلند،طرفایرانیتنهابه47بهایندلیلکهازازبین.امتیازمضاعفدهیم

بهگفتهیویتنهاتوجیهیکهپیمانکاربرایتاخیردرانجامپروژهمطرحمیکندایناستکهقطعاتدیربهما.باقیماندهاست

یدامروزبشنویمکهتنهاسههزارتنقطعهنصبشدهقطعهدرانباراستونبا هزارتن17رسیدهاستدرحالیکهدرحالحاضر

.است

دوسالاستکهازخردادسال ازسوینیروهایپیمانیاینپروژهعنوانمیشودمدتزمانانجامکاردربخشکورهبلند

زپروژهنرسیدندلیلاصلیتاخیردرآمادهسازیاینبخشا .گذشتهآغازشدهوبایدظرفدوسالآمادهبهرهبرداریشود

منابعخبریمیگویندازابتدایسالجاریکهبحثورودپیمانکارچینیوسپردنکاربه.تجهیزاتاولیهازچینبراینصباست

هزارتنآنواردسایتپروژهشدهاستکهاز42هزارتن،49هزارتنقطعهواردگمرکشدهکهازاین49طرفچینیآغازشده

هزارقطعهرانصبکردهاند،بنایراینگفتناینحرفکهطرفایرانیدرنصب0333بلنصبنیروهایایرانیقطعهیقا9333

.قطعاتتعللکردهقابلقبولنیست

معاونتاجراییپروژهفوالدزرندایرانیاندربخشدیگریازصحبتهایخودبهایننکتههماشارهکردکهاگرطرفایرانی

لبهکارشادامهدهدمجبوریمبخشساختمانیپروژهراهمازآنهابگیریموبهپیمانکاریواگذارکنیمکهبخواهدبهاینشک

.تواناییاتمامپروژهدربازهزمانیمشخصراداشتهباشد

موجودباپیمانکارشکریانمیگوید،اینپروژهیکپروژهسهماههبودهکهبیشترازمدتمقرربهطولانجامیدهاستادامهیروند

.ایرانیباعثمیشوداینپروژهتاسهسالدیگرهمبهنتیجهنرسد

خیر،پیمانکارانچینیمی:ویدرپاسخبهاینپرسشکهآیاپیمانکارانچینیبرایآموزشنیرویایرانیمیآیندیاخیرهمگفت

.یارمیگیرندآیندتادقیقاجایگزیننیرویایرانیشودوکارنصبراهمدراخت

اینکهکارتوسطکارگرایرانیوپیمانکارایرانیانجامشودبرایماهم:اینمقاممسولدرپروژهفوالدزرندایرانیانادامهمیدهد

امهسهامدارهنوزنتوانستهایمآنراراهاندازیکنیمبرن4733ایدهآلاستاماوقتیباگذشتسهسالازآغازبهکارپروژهایبا

.ریزیهایانجامشدهرازیرسوالخواهدبرد

مقاومت می گوید اداره کار از

اما.ادارهکارزرندپیشازایندرمقابلخبرورودکارگرانچینیموضعگیریکردهبودوموضوعازنظراینادارهتمامشدهبود

موضوعقبالمطرحشدهبودوطیجلساتیکهبافرمانداریاین»ضمناعالماینکه ایلنا درگفتگوبا اینکرئیسادارهکارزرند

ماهگذشتهبحثدراختیارگذاشتنبخشیازپروژهبهنیرویکارچینی0-2طی :گفت«داشتیمقرارشددیگرادامهپیدانکند

یمپسازمدتیدیگیراینمطرحشدکهطیجلساتیکهبامسولینپروژهوفرمانداریبرگزارکردیموپیگیریهاییکهانجامداد

.موضوعمطرحنشدوبرایاولینبرااستکهمیشنوممجددابحثورودکارگرانچینیمطرحشدهاست

باذکرایننکتهکههنوزبرایماصحتاینخبرروشننیستکهآیاواقعاموضوعورودکارگرانچینیجدیاستیا«ایرانمنش»

نخصوصصورتمیگیردودرصورتیکهچنینقصدیوجودداشتهباشدقطعاادارهکاردراینپیگیریهایالزمدرای:خیرگفت

.موردمقاومتخواهدکرد

درصورتیکهایناتفاقبیفتدمسولینپروژهبایدپاسخروشنیدرخصوصوضعیت:ویبهموضوعبیکاریکارگراناشارهکردوگفت

اینکهورودکارگرچینیبهکشورآنهمدرشرایطیکهبااینتعدادنیرویبیکارمواجهبیکاریاینتعدادکارگرداشتهباشندضمن

.هستیمقابلقبولنیست

سابقه کار چینی ها در ایران
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موضوعسرعتبخشیدنبهکارواستفادهازنیرویکارخارجیبرایانجامکارطبقبرنامهزمانبندیشدهازسویکارفرمادرپروژه

االسالمیخبرگزاریایلنابااستنادبهمتنمذاکراتعبدالرضاشیخ54درتیرماهسال.تیموضوعتازهاینیستهایعظیمصنع

حضور»وزیرکارایراندردولتدهمووزیرمنابعانسانیچیندرتهران،خبرازصدوردستورسرعتبخشیدنبهرفعمشکالت

پسازتکذیبهاییکهصورتگرفتدرنهایتانتشارعکسیاز .داد«شمال–نیرویانسانیچینیدرپروژهآزادراهتهران

شمالنشاندادقضیهجدیاستوپایکارگرانچینیبهکشوربازشده-کارگرانچینیمشغولبهکاردرپروژهآزادراهتهران

ضیهکامالجدیاستوقراراستشریکق زرندمیگوید مسولاجرایپروژهفوالدسازی.اینباراماتکذیبیدرکارنیست.است

.چینیپروژه،نیرویهایخودشرابرایسرعتبخشیدنبهبخشیازکارکهبهگفتهیاوقلبکارگاهاستبهایرانبفرستد

زاینکهدردعوایمیانپیمانکارایرانیوکارفرمایاصلیکدامطرفنتوانستهبهتعهداتشدرقبالپروژهعملکنداگرچهحائ

.شرکتهایپیمانیجزءدرپروژهکارکردهاند اهمیتاستامادرهرصورتدراینبینکارگرانیضررمیکنندکهتحتنظارت

نفر4929طبقآماریکهمسولاجراییپروژهفوالدزرندایرانیاندراختیارایلناقراردادهاست،جمعنیروهایپیمانکاریداخلی

بهگفتهینیروهایپیمانیباورودنیروی.درصدغیربومیهستند99درصدنیرویکاربومیو11 حدوداستازاینتعدادرقمی

.بیکارشوند طیمراحلمختلفراهاندازیپروژه کارگران کارچینیایناحتمالوجودداردکه

http://www.ilna.ir/%
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 اخبار اختصاصی

درصدمصرفآبکشوردربخشکشاورزیاستاماراندمانمصرفدر53باوجوداینکهبیشاز:وزیرنیروگفت:خبرگزاریتسنیم

  .درصداست00طورکهبایدافزایشنیافتهودرحالحاضرحدوداینبخشآن

بحرانامروزآبکشورووضعیتمنابعآبی:اظهارداشت خبرگزاریتسنیموگوباخبرنگاراقتصادیچیاندرگفتحمیدچیت

بابرگزاریمنظمجلساتکشوردرآیندهموضوعیاستکهموردتوجهدولتقرارداردوازابتدایآغازبهکاردولتنیزتالششده

هایتحتمدیریتشانمربوطبهآباستکناریکدیگرقرارگیرندتابتوانیمبهشورایعالیآب،تمامیمسئوالندولتیکهفعالیت

 .یکپارچگیعملدررسیدگیبهبحرانآبیکشوربرسیم

گیبهوضعیتآبکشورنهاییشدهویادرحالمدتوبلندمدتیبرایرسیدمدت،میانهایکوتاهدردولتبرنامه:ویافزود

 .گیردهاصورتمیهاکارکارشناسیرویتمامیبرنامهبررسیاستکهساعت

هایتدوینشدهبهمرحلهاجرارسیدهبرخیبرنامه:وزیرنیروبااشارهبهبرنامهدولتبرایاحیایمنابعزیرزمینیآبکشورگفت

 .سالهاحیایمنابعزیرزمینیآباست23امهکهازجملهمهمترینآنهابرن

ایمبهنقاطمطلوببرسیموفاصلهزیادیباالگوهایمناسبجهانیداریمکهامادربخشمصرفآبهنوزنتوانسته:ویادامهداد

 .شودوضوحدیدهمیاینمسئلههمدررویهمصرفآبشهریوهمدربخشکشاورزیبه

درصدمصرف53باوجوداینکهبیشاز:گفت "نیازمندتغییراتجدیدررویهمصرفآبهستیم"بیاناینعضوکابینهدولتبا

درصد 00طورکهبایدافزایشنیافتهودرحالحاضرحدودآبکشوردربخشکشاورزیاستاماراندمانمصرفدراینبخشآن

ینبخش،هنوزبایدکارهایبیشتریصورتبگیردوباتوجهبهدهدباوجوداقداماتانجامشدهدرااستکهاینرقمنشانمی

 .وریبهینهآبدربخشکشاورزیهستیموضعیتمنابعآبیسطحیوزیرزمینیکشور،ملزمبهتسریعدرتحققبهره































 درصد است 33راندمان مصرف آب در کشاورزی ایران 

http://www.tasnimnews.com/
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اخباراختصاصی

 در دنیا داریم  گرسنهمیلیون  615:فائو

میلیون  222نزدیک به : ، اعالم کرد "فائو"کشاورزی ملل متحد سازمان خواربار و  :خبرگزاری تسنیم

  .نفر در جهان همچنان با گرسنگی وسو تغذیه دست به گریبانند
هماکنون:سازماندررم،گفت،خوزهگراسیانوداسیلوا،مدیرکلفائودرنشستیخبریدرمقراینخبرگزاریتسنیمبهگزارش

میلیوننفررسیدهاستکهاینرقمدرمقایسهبایکدههگذشتهاز659شمارافرادیکهدرجهانازگرسنگیرنجمیبرندبه

 .میلیوننفریحکایتدارد247کاهش

یهخودبهاهدافهزارهدستپیداکشور،توانستهاندباکاهشنیمیازجمعیتدچارسوتغذ425کشورازمجموع62»:ویافزود

امابرخیازمناطقمانند،منطقهزیرصحرایافریقا،باحدودیکچهارممبتالبهسوتغذیههمچناندروضعهشدارقرار.کنند

 .«دارد

باگرسنگیمدیرکلفائو،تغییراتآبوهوایی،بحرانهایمالیویابحرانهایمربوطبهقیمتهاراازجملهموانعمبارزه

 .خواند

http://www.tasnimnews.com/
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 اختصاصیاخبار 

 است  تزریقیها  برخی رنگ هندوانه

 :ها تزریقی است، گفت کویر شناسی با بیان اینکه برخی رنگ هندوانه علم پدر :خبرگزاری تسنیم

  .های جنوب طبیعی است جنوب را بخرید چراکه هندوانههندوانه مکعبی شکل 
هاازجملهدرخصوصتزریقرنگبهبرخیمیوه خبرگزاریتسنیمگوباخبرنگارمحیطزیستوپروفسورپرویزکردوانیدرگفت

افتدولینمیتوانیملیلهزینهبسیاریکهمربوطبهتزریقرنگاستایناتفاقنمیمعموالًبهد :هندوانهوپرتقال،اظهارداشت

 .هایفوقتزریقیاستبگوییمچنینچیزیوجودنداردچراکهبرخیرنگمیوه

درجنوبکاشاندر:شود،گفتیافتمی(مکعبیشکل)ویبابیاناینکهدرسواحلجنوببهتریننوعهندوانهبهشکلطبیعی

 .هاکامالًطبیعیاستآورندکهرنگاینهندوانههایمتفاوتعملمیایباکودحیوانیهندوانههایبارنگنزدیکیتپهماسه

حتیماشاهدهستیمکهبهپویتسیبپارافین .تزریقرنگبهمیوهضررداردولیکشندهنیست:شناسیبیانکردپدرعلمکویر

 .شودرمحسوبمیزنندکهاینخودبسیارمضمی

 دهد موز می 62یک درخت موز در چابهار هزار و  **

بهطورمثالیکدرختموزدر.توانکاشتازنتیجهآنبهرهبردهایبدونآبیاریرامیدرمنطقهچابهارمیوه:کردوانیبیانکرد

 .بنابراینبایدبهمنطقهچابهارتوجهکرد.دهدموزمی63چابهارهزارو

ترینشهرساحلیودردرتابستاناینمنطقهبهعنوانخنک:بیاناینکهمنطقهچابهارموردغفلتقرارگرفتهاست،افزودویبا

 .گیاهیدرچابهارخزاننداردشودهمچنینبایدبگویمهیچزمستانگرمترینمنطقهمحسوبمی

نوعمیگودراینمنطقهوجودداردکههرکدام9بایدبگویمکهدرخصوصماهیومیگوچابهار:شناسیبیانکردپدرعلمکویر

 .هادرچابهاردرحالانقراضاستکهبایدفکریاساسیبرایآنکردهمچنینبایدبگیومبرخیماهی.مزایایبسیاریدارد

 فارس کمتر است آلودگی دریای چابهار از خلیج **

آیدودربرخیتواندبهدلیلهمواربودنشناکندومشکلیبرایآننیزپیشنمیرمیماههدردریاچابها7نوزاد:کردوانیافزود

 .هایبزرگبسیارموثروکارآمداستمناطقباعمقزیادبرایکشتی

 .فارسبسیارکمتراستولیآلودگینفتیداردآلودگیدرایچابهارنسبتبهخلیج:ویادامهداد

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/692619
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 12:10ساعت  1304اردیبهشت  28, مهر 

 !میلیون تن نمک 1کابوسی به نام سد گتوند با 

شاید یکی از احداث سد گتوند تبعات منفی فراوانی برای خوزستان به همراه داشت که : گروه جامعه

 .منفی ترین آنها ممنوعیت کشت در برخی مناطق خوزستان است

سدگتوندعلیایکیازبزرگترینسدهایایراناستکهبررویرودخانهکاروندرجنوبغربیایرانساختهشده

کیلومتریشاملشهرستانشوشتر29کیلومتریازریزشگاهرودخانهکارون،درفاصله093اینسددرفاصله.است

دریاچهاینسدبامخزنیچهارمیلیاردو.کیلومتریشمالشرقیشهرگتونددراستانخوزستانقراردارد43ودر

ارتفاعاینسدسنگریزهایبا.مییونمترمعکبیدومیندریاچهمصنوعیبزرگکشورپسازکرخهاست933

4067عملیاتاجراییاینطرحدرسال.نسدخاکیکشورمحسوبمیشودمتراستکهبلندتری492هستهرسی

 .آغازشدهودرمیانسدهایساختهشدهبررویکارونازهمهپاییندستترقراردارد

انتقادهای.ساختاینسدموردانتقادبسیاریازکارشناسانمحیطزیستواساتیددانشگاهقرارگرفتهاست

نسدواردشدهامامسئوالنهرگزتوجهیبهساختغلطاینسدنکردهومردمخوزستانبسیاریبهساختای

 .همچنانازتبعاتمنفیآنرنجمیبرند

 ممنوعیتکشتسیاستیاشتباه

:درهمینزمینهعضوکمیسیونکشاورزیمجلسشورایاسالمیبااشارهبهسیاستغلطممنوعیتکشتگفت

سید .غلطوغیررسمیاستکهمتاسفانهبربخشکشاورزیسایهافکندهاستسیاستممنوعیتکشت،سیاست

سازیبرخیازمسئوالندرشرایطکمبودآببهجایاقدامدرجهتبهینه:محمدساداتابراهیمیاظهارکرد

ممنوعیتکشت.دهندمصرف،بهسیاستممنوعیتکشتودرنهایتوارداتمحصوالتکشاورزیرضایتمی

تینادرستوبرخالفسیاستهایابالغیاقتصادمقاومتیاستکهاینمسئلهدربلندمدتمردمراروزبهسیاس

 .بخشدکندوبیکاریراشدتمیترورونقاقتصادیراکمترمیروزبهکاالهاومحصوالتخارجیوابسته

هکارهاینوینآبیاریدربخشکشاورزیمعتقدیمدرشرایطکمبودآب،بهکارگیریرا:ساداتابراهیمیتصریحکرد

هایتواندبسیاراثربخشباشدکهمتاسفانهمسئوالنمتولیبهجایآموزشکشاورزاندرزمینهبهکارگیریروشمی

ویبابیاناینکهخوزستانقطبتولید.کنندنوینآبیاری،صورتمسئلهراپاکوممنوعیتکشترااعالممی

ممنوعیتکشتاعالم:شود،گفتواقتصادبیشترمردمآنازبخشکشاورزیتامینمیمحصوالتکشاورزیاست

 .کندهایآبیقطعاضربهبزرگیبهاقتصادایناستانواردمیشدهدربرخیحوضه

 کابوسی به نام سد گتوند

ستیبهنامدرهمینخصوصمدیرکمیتهکنفرانسملیرودخانهکارونمعتقداست؛یکیازمشکالتایجادسیا

ممنوعیتکشت،وجودسدگتونداستکههمچنانبهعنوانکابوسیبرایمردمخوزستانبودهوسیاستغلط

گذرزمان:سیدحسینفاضلیاظهارکرد.ممنوعیتکشتدرایناستانازتبعاتمنفیساختهمینسداست
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متاسفانهحتیعدمدقتدرمطالعات.هباشدنتوانستتاثیریدراجرایحکمقوهقضائیهدرتخلیهسدگتوندداشت

،اهتمامبهنظرنمایندگانمجلسشورایاسالمیوموارددیگر(ارائهشدهتوسطدیوانمحاسباتکشور)اولیهسد

 .سیاسییادمیشود-هنوزازمقولهشوریسدگتوندبهعنوانروانی.نتوانستتاثیریداشتهباشد

ایندگانمجلسبهوزیرنیرودرارتباطبامعضالتسدگتوند،تاکیدرئیسدیوانتذکربعضیازنم:ویافزود

محاسباتکشورمبنیبرپاسخگوییبهمشکالتسدگتوند،نابودیکشاورزیاستانخوزستانولمیزرعکردن

اجتماعی،،معضالتزیستمحیطی،(بنابهاعالممدیرکلجهادکشاورزیخوزستان)زمینهایآندرطوالنیمدت

اقتصادیوغیرهکهبرایمردماستانخوزستانبهوجودآمدهنتوانستهاستتاثیریدرقبولشوریسدگتوندوبه

مخاطرهانداختنزندگیمردمدرذهنمتولیانسدگتوندیعنیشرکتآبونیروایجادکردهونمایندهوزارتنیرو

 .معضلسدگتوندقدمیبرنداشتهاستدراستانخوزستانهمچنانبهطورجدیبرایحل

جالبترایناستکهبهرغمهمهتذکرهاونظراتاعالم:مدیرکمیتهکنفرانسملیرودخانهکارونتصریحکرد

.شدهبهمجموعهذینفعدرساختومتولیسدگتوند،آنهااینسدرامایهنجاتیبرایاستانخوزستانمیدانند

راستاندارخوزستاندرامورمدیریتآبوصیانتازرودخانههابراینموردتاکیدداردایندرحالیاستکهمشاو

میلیونتننمکداردکهدر5همچنینآبدریاچهسدگتوندحدود.کهساختسدگتوندازابتدااشتباهبودهاست

اینمسئلهشوریآبمدتبهرهبرداریمقداریزیادیازشوریحاصلازنمکبهپائیندستمنتقلشدهو

متاسفانهدرمحلفعلیاحداثسدشاهدتبعاتمنفی.رودخانهکارونرابهطورقابلتوجهیافزایشدادهاست

 .هستیمامامتولیانسدگتوندنظریمخالفبانظراتومسائلاعالمیازسویمشاوراستاندارخوزستاندارند

وتاکیدمقاممعظمرهبریدرحفاظتازمحیطزیستواحترامبهاگرچهتبعیتازفرمایشات:فاضلیبیانکرد

ازاصولپایداریدرقانونمندیامورقضاییواجراییکشوراست،(بهعنوانباالترینسرمایهملیکشور)حقوقمردم

دازولینمایندهوزارتنیرودراستانخوزستانبازهمنتوانستهاستقدمقابلتوجهیدرحلمعضلسدگتون

 .جملهخطراتسدسازیبهوجودآمدهبرایخوزستانبردارد

نمایندهوزارتنیرودرخوزستانبهرغمعدمحلمشکل،عدممدیریتمنابعآبیاستانبرایارتقای:ویعنوانکرد

کشاورزیاستانوکمکبهزندگیکشاورزانوجلوگیریازبهمخاطرهانداختناینسرمایهملی،سیاستغلط

منوعیتکشتراسرلوحهخودقراردادهاستکهاینسیاستبامخالفتبعضیازنمایندگانمجلسشورایم

 .اسالمیومسئولیناستانیهمراهاست

به.اگرچهامروزهمسئله،فراترازسدگتوندومعضالتآناست:مدیرکمیتهکنفرانسملیرودخانهکارونادامهداد

شمیآیدکهچگونهیکارگانذینفعازرودخانهکارونمیتواندسخنازحقآبهتاالب،عنواننمونهاینسئوالپی

حقآبهکشاورزی،حقآبهآبزیانخلیجفارسوغیرهبهمیانبیاورددرحالیکهخودبابهرهبرداریازرودخانه

ناعالمنابودیتاالبهاازکارونباعثنابودیکشاورزیواعالمآنازسویطرفوزارتجهادکشاورزیوهمچنی

 .طرفسازمانحفاطتمحیطزیستودیگرمواردباشد

 مشکالت کارون ناشی از بی مدیریتی است
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پیامدها،مخاطراتوتبعاتکنونیرودخانهکاروننتیجهغفلتدرمدیریتاینرودخانهازطرف:فاضلییادآورشد

معضالتکارونبه.مردماستانخوزستانرابهمخاطرهانداختهاستوزارتنیروبودهاستکهامروزهاینگونهزندگی

طوریقینتازمانیکهامروزهمشکلرابهدلیلعملکردگذشتگانیانتیجهعملکردارگانیبهغیرازخودشانمی

 .دانند،ماندگارخواهندبود

وگیریازبهمخاطرهانداختنزندگیراهنجاتکنونیمعضلسدگتوند،برنامهریزیبراساسجل:ویتاکیدکرد

مردمبهعنوانباالترینسرمایهملیکشوراستکههرنوعبرنامهریزیبهغیرازاینبهطورکاملمخالفومتضاد

امیدواریماینگونهبرنامهریزیهابهطورجدیودر.بانظرمقاممعظمرهبری،منافعملیوقوانینکشوریاست

انجامچنینقدمیبهنوعیتبعیتوتحققشعارسال.یندهوزارتنیرودراستانخوزستانقراربگیرداولویتکارنما

 .است(زبانیدولتوملّت،همدلیوهم)

هیچوقتفراموشنکنیمکهبنانهادنحفاظتازرودخانهکارونبر:مدیرکمیتهکنفرانسملیرودخانهکارونگفت

یعنیاینکهحفاظتوتصمیمگیریتخصصیدربارهآبو.موفقجهانیباشداساستجاربآکادمیکبنیادی

بایدنگرشبه.رودخانهها،تداعیعلمیباتولیدبرقنداشتهبلکهاینتداعیراباحفاظتازمحیطزیستدارد

لبررسییعنیتصمیمگیریدربارهمعضلسدگتوندفقطشام.معضلسدگتوندبهصورتچندبعدیوعلمیباشد

البته.مسائلزیستمحیطینبودهوبررسیاجتماعی،روانی،اقتصادیوبسیاریمسائلدیگررانیزشاملمیشود

برایاینامرنیازبهکمکوهمیاریعلمیروانشاسان،جامعهشناسانوسایراقشارفرهیختهدربررسیابعاددیگر

 .آندارد

 نابودی کشاورزی به علت سد گتوند

همینخصوصکیخسروچنگلواییرئیسسازمانجهادکشاورزیاستانخوزستانمعتقداست،احداثسدگتونددر

:ویگفت.باعثشورشدنآبرودخانهکارونشدهکهتداوماینمسئلهسببنابودیکشاورزیمنطقهمیشود

میزان.میزانشوریآباستکسانیکهمدعیهستندکهآبسدشورنشدهاست،سادهترینراهحلاندازهگیری

 .نمکآبورودیبهسدگتوندبسیارپایینترازمیزاننمکدردریاچهسداست

کوههاینمکاطرافسد،آبورودیبهسدراشورکردهواین:چنگلوائیدربارهعلتشوریآباینسدنیزگفت

هزارهکتار123سدگتوندهستندبیشاززمینهاییکهتحتآبیاری.موضوعکشاورزیمنطقهراتهدیدمیکند

محصوالتزراعی:ویگفت.استکهمحصوالتمتنوعازقبیلگندم،ذرتونیشکردراینزمینهاکشتمیشود

نسبتبهشوریآبآستانهتحملمتفاوتیدارندوبایدمیزانشوریآبآبیاریمتناسبباحساسترینگیاهمنطقه

سدگتوندعالجاندیشیشودوهرچهسریعتراقدامعاجلصورتبگیردبایدبرایشوریآب.باشد

http://baharnews.ir/vdci9zay.t4av02bcct.html


. 
 
 

http://baharnews.ir/vdci5zay.t1av32bcct.html
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 اخبار اختصاصی
 

 نصب کنتورهای حجمی برروی چاههای کشاورزی ناعادالنه است: کشاورزان رودان 

 نصبکنتورهایحجمیهوشمند:کشاورزانشهرستانرودانهرمزگانمیگویند-ایرنا-بندرعباس

وسیلهوزارتنیروبررویچاههایکشاورزیبدوندرنظرگرفتنشرایطآبوهواییونیازآبیمنطقه

 .ناعادالنهاست

اینشهرستانونمایندهحوزهشرقهرمزگانبهگزارششنبهایرنانمایندگانکشاورزانروداندردیداربافرماندار

نصباینکنتورها،ظلمواحجافبزرگیدرحقمردمجنوبکشوربویژه:درمجلسشورایاسالمیاعالمکردند

  .شهرستانرودان؛قطبکشاورزیهرمزگاناست
 

آبوبرقمصرفیکشاورزیآنانباانتقادازتعرفههایباالوکمرشکنآبوبرقمصرفیکشاورزی؛تعرفهیکسان

اینتعرفههابایدبراساسنیازآبیمناطق،اقلیموشرایطآب:برایتمامکشورراغیرمنصفانهدانستندوبیانکردند

  .وهواییباشد
 

واینکشاورزانبااشارهبهاینکهمسووالنبایدبانگاهویژهبهمناطقگرمسیریوجنوبیکشور؛دربرنامهریزیها

وقوعخشکسالیهای:تصمیمگیریها،درراستایتامینرفاهحالمردمبویژهکشاورزانتالشکنندیادآورشدند

سالاخیروشیوعآفتوبیمارینابودگرجاروکلیموترش؛اشتغالواقتصادمنطقهباآسیبجدیروبروستو47

  .وکشاورزانروزبهروز،فقیرترمیشوندوضعیتمعیشتاهالیشهرستانهرروزروبهوخامتمیگذارد
 

نصبکنتورهایحجمیهوشمنددرچاههایکشاورزیاگرچهباهدفکنترلومدیریت:یککشاورزرودانیگفت

مصرفآبانجاممیشود؛امااجرایاینطرحبدونانجاماقداماتومطالعاتکارشناسیالزم،نابودیکشاورزی

  .داشتمنطقهرادرپیخواهد
 

بیمآنمیرودکهبانصباینکنتورها،کشاورزیمنطقهباتهدیدوخطرجدینابودیروبرو:احمدامینیافزود

  .شودوکشاورزینیمهجانمنطقهبهسرنوشتیهمچونسرنوشتکشاورزیشهرستانمینابگرفتارشود
 

پیبرخیتصمیمگیریها؛منابعآبیکهبایدبرایدردورهایدر:وی،باانتقادازوضعیتکنونیخاطرنشانکرد

رونقوتوسعهکشاورزیدرشهرستانمینابمورداستفادهقرارمیگرفت؛پشتسدذخیرهسازیشدوامروزهمان

  .آببرایساختوسازوبرجسازیدرشهرستانبندرعباسمورداستفادهقرارمیگیرد
 

کشاورزانمنطقههرگزنسبتبهنصبکنتورهایحجمیهوشمنددرچاههایکشاورزیخوش:امینیادامهداد
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بیننبودهوازوزارتنیروتقاضادارندقبلازنصباینکنتورهاوضعیتآبیمنطقه،اقلیموشرایطآبوهواییآن

 .رابهدقتموردتوجهوبررسیقراردهند
 

یکشتمعرفیشدهتوسطجهادکشاورزی،کشاورزیمنطقهدربخشباغیرابهسویتکالگو:ویبیانکرد

  .محصولیسوقمیدهد
 

مردمدرختانآلودهبهجاروکراازبینبردندوبهجایآنبهکاشتلیمویلیسبونولیموشیرین:امینیافزود

محصوالتاشباعخواهدشدوقیمتمحصولرویآوردندامابنظرمیرسدطولینخواهدکشیدکهبازارازاین

  .تولیدیکاهشمییابد
 

باتوجهبهخشکسالیهایاخیربایدجهادکشاورزیبامطالعهوبررسیهایالزم،الگوی:ویخاطرنشانکرد

 .کشتیبهکشاورزانمعرفینمایدکهبهآبکمترینیازداشتهباشد
 

محصوالتکشاورزیبدوننظارتومدیریتالزمرایکیدیگرازمشکالتامینیراهاندازیمراکزخریدوفروش

  .فرارویبخشکشاورزیبرشمردندکهبایدبرایآنچارهایاندیشیدهشود
 

اینفعالبخشکشاورزیایجادبازارچههایمحلیودائمیبرایعرضهوفروشمحصوالتکشاورزیرااقدامیمهم

 .هیبازارخریدوفروشوافزایشقیمتمحصوالتکشاورزیعنوانکردندواثرگذاردرراستایساماند
 

رییسهیاتمدیرهنظامصنفیکشاورزیرودانبااشارهبهاینکهتوسعهکشتهایگلخانهایدرمناطقمختلف

لیانکشور؛بازارعرضهوفروشمحصوالتخارجازفصلمنطقهراباچالشوبحرانجدیمواجهکردهاستازمتو

امرخواستبابهرهگیریازتوانوظرفیتکارشناسانوافرادصاحبنظر؛بافراهمکردنزمینههایالزمدر

  .راستایبازاریابیبرایفروشبهموقعوباقیمتمناسبمحصوالتسبزیوصیفیمنطقهتالشنمایند
 

نمیکندبایدبهگونهایبرنامهریزیوعملشودخریدتضمینیدردیازکشاورزدوا:ایلوشواحدیزادهادامهداد

  .کهمحصولتولیدیبهموقع،باقیمتمناسبوبدونحضورواسطههاوداللهابهبازارمصرفعرضهشود
 

بنظرمیرسدمشکالتکشاورزیمنطقهازسویمسووالنچندانموردتوجهقرارنگرفتهواززمان:ویبیانکرد

الیوشیوعبیماریجاروکلیموترشچهاردولت،رویکارآمدهوهرکدامبرایبرطرفکردنبروزپدیدهخشکس

مشکالتفرارویبخشکشاورزیوعدهدادهاند؛اماهمگانشاهدآنهستندکهمشکالتبخشکشاورزیهمچنان

  .بهقوتخودپابرجاست
 

التکشاورزیونظارتنامناسبونامطلوببربازارنمایندهخانهکشاورزنیزدرایننشستپایینبودنقیمتمحصو
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عرضهوتقاضا،نبودصنایعتبدیلی،بدهیهایمعوقهکشاورزانبهبانکها،تخصیصنیافتنسوختکافیبه

کشاورزان،توزیعناعادالنهاعتبارات،ناکافیبودنتالشهاوپیگیریهاجهتجذببستههایحمایتیونبود

یمصندوقبیمهمحصوالتکشاورزیدرشهرستانراازمشکالتفرارویکشاورزیمنطقهکارشناسناظرمق

 .برشمرد
 

تمدید،استمهالودادندورهتنفسبهکشاورزانبدهکارکهتمامیسرمایهآنانازبین:مجیدامیریاظهارداشت

  ودرابهبانکهابپردازد؟رفتهدردیرادوانمیکند؛کشاورزچگونهمیتواندبادستخالیبدهیهایخ
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