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 بنام خداوند متعال
 

 درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي سرخط  اخبار مشاهد براي لطفا
وبرای دستیابی به شرح اخبار "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

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

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"
انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه
 

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 
 
http://iccima.ir/fa/matboat.html 
 

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

 .فرمائید مارا بهره مند
 

 جوابگو خواهند بود 62144380126و فاکس   62144380120در این راستا تلفن  
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 آب

 - 68/63/20فارس

 شود اتحادیه ملی آبخیزداری تشکیل می
ها، مراتع و آبخیزداری از تشکیل اتحادیه ملی آبخیزداری  های مردمی سازمان جنگل مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .نزدیک خبر داددر آینده 

زایی در نشستی با  از سمنان، غالمرضا هادربادی ظهر امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابان خبرگزاری فارسبه گزارش 

های کشور در حال  اتحادیه استانی آبخیزداری در استان: کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت مسئوالن اداره

 .گرفته است  استان این اتحادیه شکل 01گیری بوده و در  شکل

 این اتحادیه در پنج استان دیگر نیز در : ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد های مردمی سازمان جنگل مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .های کشور، اتحادیه استانی آبخیزداری تشکیل شود گیری است و امیدواریم تا پایان سال در تمام استان حال شکل

برای تشکیل این اتحادیه ملی ابتدا باید در : دیه ملی آبخیزداری انجام شده است، ادامه دادوی با بیان اینکه مقدمات تشکیل اتحا

 .های کشور اتحادیه استانی آبخیزداری تشکیل شود تمام استان

ها و  برای احیا و نگهداری جنگل: ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد های مردمی سازمان جنگل مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .های انجام شده حرکت کنیم تع باید از خود مردم استفاده کرده و با توجه به کارشناسیمرا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162111931 
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 آب

 - 68/63/20فارس

 استان کشور 02های ویژه آبخیزداری در  فعالیتانجام 
استان کشور در حوزه  02: ها، مراتع و آبخیزداری گفت های مردمی سازمان جنگل مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .اند های خوبی انجام داده آبخیزداری فعالیت

وگو با خبرنگاران استان سمنان همزمان با روز جهانی  از سمنان، غالمرضا هادربادی ظهر امروز در گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

پذیر  زایی با اشاره به اینکه مشارکت مردمی پایه اصلی توانمندی است و توسعه پایدار نیز بدون مشارکت مردم امکان مقابله با بیابان

های خوبی را با  ها و مراتع پروژه برداری از جنگل و آبخیزداری در حوزه حفظ، احیا و بهرهها، مراتع  سازمان جنگل: نیست، اظهار کرد

 .مشارکت مردم اجرا کرده است

جلب مشارکت مردمی در : زدایی مؤثر است، ادامه داد ها و مراتع در زمینه بیابان وی با بیان اینکه حفظ و نگهداری درست از جنگل

 .در اولویت قرار دارد و از اهمیت باالیی برخوردار استهای این سازمان  اجرای پروژه

استان کشور در حوزه  61بیش از : ها، مراتع و آبخیزداری افزود های مردمی سازمان جنگل مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .ینه انجام دهندها نیز اقدامات الزم را در این زم اند که امیدواریم دیگر استان های خوبی انجام داده آبخیزداری فعالیت

ها، مراتع و آبخیزداری مشاغل جدیدی را به وجود  های سازمان جنگل ها و طرح مشارکت مردم در اجرای برنامه: هادربادی گفت

 .زدایی است آورد که در راستای بیابان می

برای توسعه در : د، تصریح کردها باشن وی با اشاره به اینکه تصمیمات را باید مردم بگیرند و خود روستاییان در بطن اجرای طرح

 .روستاها باید تصمیمات از پایین به باال گرفته شود

درصد از جامعه  01باید حداقل : ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد های مردمی سازمان جنگل مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .های این سازمان نقش داشته باشند روستایی در اجرای طرح

صورت   ها و آبخیزداری به های سازمان جنگل ها در اجرای برنامه ید نقش زنان و محرومان و مشارکت ویژه آنبا: هادربادی گفت

 .طور جدی مشارکت کنند  ها نیز به جدی بررسی شود تا آن

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162111001 
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 آب
 - 68/63/20فارس

 شهر کشور 022آبی در  تهدید جدی کم/ استان کشور درگیر پدیده ریزگردها هستند  00
اکنون  هم: های ملی مجلس با اشاره به معضالت پدیده ریزگردها در کشور گفت رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

 .ریزگردها درگیر هستنداستان کشور در پدیده  00

از کرج، عباس پاپی ظهر امروز در مراسم دومین سالگرد بسیج مهندسین دانشکده کشاورزی و منابع  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ر پدافند غیرعامل است که پدیده نوظهور ریزگردها به عنوان عامل جدی د: طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج اظهار داشت

 .های کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد و کشاورزی اقتصاد را تهدید کند توانسته بسیاری از استان

استان کشور با ظهور این پدیده مشخص شد که ریزگردها در کاهش عملکرد مناسب  01با بررسی بخش کشاورزی : وی بیان داشت

 .بخش کشاورزی ارتباط مستقیم دارند

: ین مسئول در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سازماندهی نیروی انسانی متخصص یکی از نیازهای مهم در کشور است، ادامه دادا

مندی درست از  در بخش سازمان مهندسی، توجه جدی و اساسی به استفاده از نیروهای متخصص شده است که امیدواریم با بهره

 .رزی باشیمها شاهد ارتقای بخش کشاو این ظرفیت

های مختلف از جمله اقتصاد  کشاورزی کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و الزم است با اجرایی کردن طرح: پاپی بیان داشت

 .های مختلف باشیم مقاومتی شاهد رشد و توسعه کشاورزی در بخش

ی ضربه زدن به کشور از هر فرصتی در شرایطی که دشمن برا: های ملی مجلس اعالم کرد رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

کند، لذا باید امنیت غذایی که ارتباط مستقیم با امنیت ملی دارد را به درستی مدیریت کرده و با رشد و توسعه همراه  استفاده می

 .کنیم

ح، به سمت توسعه و بنیان است، لذا باید با توانمندسازی این طر با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد دانش: پاپی افزود

 .اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی پیش برویم

ایم بخشی از نیازهای خود را در بخش کشاورزی تأمین کنیم و با استفاده از  البته ما در حوزه قانونگذاری موفق شده: وی عنوان کرد

 .تحصیلکردگان شاهد روند توسعه بخش کشاورزی باشیم

ما نقایصی نیز در بخش : ها و تولید علمی به عنوان یکی از نیازهای بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت اختپاپی به ارتقای زیرس

 .های سنتی در بخش کشاورزی است کشاورزی داریم و یکی از مهمترین آنها استفاده از روش

شود  های سنتی استفاده می ن، روشهای نوی های کشاورزی کشور به جای استفاده از روش هنوز در بسیاری از بخش: وی اظهار کرد

 .تواند پاسخگو باشد که نمی

درصد است که  13تا  11بازده آب در حوزه کشاورزی در کشور بین : های ملی مجلس افزود رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

 .وری از آب باشد در این راستا باید یکی از مهمترین اقدامات ما در بخش کشاورزی، افزایش بهره

تأسیس این : بنیان اشاره کرد و ادامه داد های مختلف فنی ـ مهندسی یا دانش اپی در ادامه سخنان خود به تأسیس شرکتپ

درصد اهداف خود دست  21ایم به  تاکنون موفق نشده 06های اقتصاد مقاومتی است که از سال  ها یکی از مهمترین اولویت شرکت

 .پیدا کنیم

http://www.farsnews.com/
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متأسفانه این مهم نیز : وری، ارائه تسهیالت به کشاورزان نیز مدنظر قرار دارد، گفت از قانون بهرهوی با اعالم اینکه در بخشی 

 .همچنان با نواقصی مواجه است

باید الگوی : پاپی، بحث الگویی کشت را نیز از دیگر مواردی اشاره کرد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و خاطرنشان کرد

 .طق مختلف کشور اجرایی شودکشت مناسبی در منا

های مناسبی از اراضی کشاورزی کشور در دست نداریم و همین عامل سبب شده است در بحث  اکنون نقشه هم  :وی اعالم کرد

 .خواری به مشکالت بسیاری مواجه باشیم زمین

باید : ا افزایش روبه رو کرده است، افزودپاپی با بیان اینکه عدم وجود این نقشه ها روند زمین خواری را توسط برخی از سودجویان ب

 .در این خصوص نیز اقدامات مناسب و قانونمندی صورت گیرد

های ملی مجلس در ادامه سخنان خود به پدیده نوظهور ریزگردها در کشور اشاره کرد و  رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

استان کشور را درگیر کند و تأثیر منفی در اقتصاد کشاورزی داشته  66این پدیده به عنوان عامل جدی در کشور توانسته : ادامه داد

 .باشد

: اکنون کشور با آن مواجه است و گفت پاپی در بخش دیگری از سخنان خود، بحران آب را نیز از مهمترین مواردی اعالم کرد که هم

 .اند نیز به خط قرمز کاهش آب قرار گرفتهشهر کشور  61آبی هستند و  شهر کشور در تهدید جدی بحران کم 311اکنون  هم

تاکنون  06وری را تعیین کند که از سال  های بهره وری، دولت موظف شده است که شاخص در قانون افزایش بهره: وی بیان داشت

 .هیچ سیاستی در این خصوص انجام نشده است

های بخش کشاورزی به  همچنین به ارائه یارانه های ملی مجلس شورای اسالمی در ادامه رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

 .ایم ها به کشاورزان رها شده عمالً در حوزه اختصاص یارانه: کشاورزان اشاره کرد و گفت

میلیارد تومان  611میلیارد تومان یارانه به بخش کشاورزی و کشاورزان در نظر گرفته شد که از این میزان تنها  011: وی افزود

 .استتخصیص داده شده 

میلیارد دالر یارانه به  011تا  211این در حالی است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادا ساالنه بیش از : پاپی ادامه داد

 .شود کشاورزان اختصاص داده می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162111399 
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 آب

 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 جهان برای ایران  991رتبه / گرفت 3مدیریت منابع آب کمتر از  922ایران از نمره 
نمره  922براساس رتبه بندی کشورها به لحاظ پرداختن به مسائل محیط زیستی، ایران از نظر مدیریت منابع آب از 

 .گرفت 0711

، زهرا جواهریان، مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

هر زمان حقآبه دریاچه ای داده نشود یا : زیست در نخستین کارگاه ملی توسعه پایدار و اقتصاد سبز در مشهد با اعالم این خبر افزود

ازه برداشت گردد، گرد و غبار ناشی از زمین خشک این دریاچه یا تاالب باعث نابودی زمینهای کشاورزی و از تاالبها بیش از اند

 .ایجاد پدیده گرد و غبار در کشور می شود

خشکیدن دریاچه ارومیه باعث به وجود آمدن کشتزارهای نمک و تبدیل آن به گرد و غبار نمک می شود که : وی بیان کرد

 .ا نابود می کندمحصوالت کشاورزی ر

 61: مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آسیبهای وارده به محیط زیست گفت

درصد باقیمانده ناشی از خشکیدن تاالبهای  11درصد آن منشا خارجی دارد و  01استان ایران با پدیده گرد و غبار مواجه است که 

 .داخل کشور است

خسارت اقتصادی آلودگی هوا در کشور ساالنه حدود هشت میلیارد دالر است، از سوی دیگر شش درصد گونه های : وی بیان کرد

 .درصد است 011تا  31جانوری به دلیل شکار غیرمجاز در معرض انقراض قرار دارند و خسارتهای وارده به تاالبها نزدیک به 

توجه به سه رکن اصلی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و بستر توسعه توسعه پایدار به معنای : جواهریان گفت

 .فرهنگی آن است که باید با تغییر الگوی کشت، الگوی مصرف و برداشت از منابع خدادادی تحقق یابد

انرژی است این در  کشور نخست جهان در مصرف 01ایران از جمله کشورهایی است که برخالف صنعتی بودن خود جزو : وی افزود

 .درصد باقیمانده آن برای طبیعت باقی بماند 21درصد باشد و  31حالی است که برداشت ما باید از منابع طبیعت 

 .میلیون نفر دیگر برداشت زیادی از منابع دارد 63میلیون نفر منابع وارد کشور می کند و به اندازه  63ایران به اندازه : او ادامه داد

سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان : ه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفتمدیرکل توسع

تن است و این رقم برای کشوری که میزان تولید ناخالص داخلی پایینی دارد بسیار  0.0تن در سال و میزان آن در ایران  3.9حدود 

 .باال است 

ار باال است زیرا آن را ارزان بدست آورده و قدر آن را نمی دانیم؛ این موضوع در زمستان و مصرف انرژی در ایران بسی: وی افزود

 .تابستان ملموس است و انرژی بسیاری هدر می رود

سال است که در  03از نظر میزان بارندگی : جواهریان با بیان اینکه ایران کشوری با مصرف بسیار باالی آب می باشد گفت

 .یم و هر سال میزان بارندگی افت محسوسی داردخشکسالی بسر می بر

میلیمتر است یعنی کمتر از یک  033میلیمتر در سال باشد این میزان در جهان  630اگر میانگین بارندگی در کشور : وی افزود

لیتر در روز  661ن لیتر در روز و در ایرا 011سوم میزان بارندگی جهانی نزوالت جوی در ایران داریم اما سرانه مصرف آب در دنیا 

 .است
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کمتر از یک سوم میانگین بارندگی در جهان بارش ساالنه در ایران وجود دارد اما نزدیک به دو برابر میانگین جهانی آب : او ادامه داد

 در این کشور مصرف می شود، ایران در سرانه مصرف آب در بین کشورهایی که بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارند رتبه نخست

 .را دارد

درصد آب تجدیدپذیر در ایران  91نزدیک به : مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 .صرف کشاورزی می شود

میالدی ایران به سمت کشوری با کاهش بارش به ویژه در مناطقی که  6119براساس برآوردهای انجام شده تا سال : وی افزود

 .بارش ساالنه مناسبی است و همچنین به سمت افزایش دمای هوا پیش می رود اکنون دارای

سال آینده به  01درجه سانتیگراد افزایش یافته و پیش بینی می شود که تا  0.3سال اخیر دمای هوا در ایران  61در : او ادامه داد

 .تا دو درجه دمای هوا بیشتر شود 0.3میزان 

ن هکتار است که از این میزان هشت میلیون هکتار زمین آبی است، همچنین از مجموع زمینهای میلیو 023وسعت ایران : وی گفت

میلیون هکتار زمین بدون محدودیت کشاورزی و باقی آنها با محدودیتهایی از جمله شوری و سنگ ریزه برای  0.6آبی کشور 

 .کشاورزی همراه است

ایران جزو کشورهایی است که فرسایش خاک : حفاظت محیط زیست افزودمدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان 

بسیار باالیی دارد بطوری که این میزان پنج تا شش برابر میانگین فرسایش خاکی در جهان است و این فرسایش کاهش پوشش 

 .گیاهی و جنگلی را در پی دارد

م شیمیایی متکی است و این هم جزو معضالت کشور به درصد تولید محصوالت کشاورزی در ایران به کود و سمو 90: وی گفت

 .شمار می رود

میلیون مترمکعب از  01حدود  0130اگر در سال : جواهریان درباره افزایش برداشت آب از سفره های زیرزمینی هم اظهارداشت

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 00آبهای زیرزمینی برداشت می شد امروز این میزان به 

درصد از منابع آبی در سال  03میلیارد مترمکعب معادل  001سال اخیر در کشور  13برداشت از آبهای زیرزمینی در  :وی افزود

 31درصد از منابع آبی خود را استفاده کند در وضعیت ایمن و اگر  61بوده این در حالی است که می گویند اگر کشوری فقط 

 .رار می گیرددرصد از این منابع استفاده کند در معرض خطر ق

بیش از یک سوم از ذخایر آب  0921اکنون کشورهای خاورمیانه با معضل کم آبی مواجه هستند و در مقایسه با سال : او ادامه داد

درصد سهم خشکی های جهان را به  03شیرین این منطقه کاهش یافته به طوری که مجموع ذخایر آب شیرین در این منطقه که 

 .و درصد از کل ذخایر آب شیرین دنیا استخود اختصاص داده فقط د

هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که از این  231اکنون نزدیک به : وی شمار چاههای غیرمجاز در ایران را بسیار ذکر کرد و گفت 

 .هزار چاه غیرمجاز است 611تعداد بیش از 

افزایش داشته که منجر به خشکیدن جنگل ها، درصد  91سال گذشته  00شمار چاه های حفر شده در کشور طی : او گفت

 .کشتزارها و نشست زمین شده است

سانتیمتر است که در برخی  11میانگین فرونشست زمین در کشور نزدیک به : این مسوول در سازمان حفاظت محیط زیست افزود

رزمینی بعد از فرونشست زمین بسته مناطق شدید و برخی دیگر کمتر است، متاسفانه چون راه های نفوذ و مجراهای آب های زی

 .می شود، برگشت آب به زیرزمین را مشکل می کند

سال طول می کشد که وضعیت منابع  31اگر همین امروز تصمیم بگیریم که از آب های زیرزمینی برداشت نکنیم : جواهریان افزود

 .آب زیرزمین به حد تعادل برسد
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میزان برداشت آب در ایران : ر را بحث نحوه استفاده از آب تصفیه عنوان و بیان کردوی یکی از معضالت مدیریت منابع آب در کشو

بسیار باال اما بازچرخانی آب در کشور بسیار پایین است، این در حالی است که در برخی کشورها آب مصرفی تا هفت بار بازچرخانی 

 .می شود

نمره  011به مسائل محیط زیستی، ایران از نظر مدیریت منابع آب از براساس رتبه بندی کشورها به لحاظ پرداختن : وی ادامه داد

 .جهان را به دست آورد 000و رتبه  6.00

سد بزرگ در  01پیش از پیروزی انقالب اسالمی : مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 331ذخیره می شد و اکنون تعداد سدها و آب بندها در کشور به  درصد از روان آب ها پشت آنها 01کشور وجود داشت که 

 .رسیده، اما بسیاری از آنها ارزیابی زیست محیطی نشده و خساراتی را به دنبال داشته اند

درصد از پشت سدهای جدید در کشور از آب پر شده است، به عنوان مثال میزان ذخیره سازی آب در پشت سد  31: وی افزود

 .میلیارد مترمکعب است اما در پنج سال اخیر تنها دو میلیارد مترمکعب از این ظرفیت پر شده است 3.3کرخه 

میلیون مترمکعب آب را در پشت خود ذخیره کرده به دلیل جانمایی نامناسب و وجود گسل  311سد گتوند که اکنون : او گفت

 .هزار اصله درخت شده است 60هکتار رویشگاه کنار با  101نمک زیر آن، عامل نابودی هزار و 

این سد قابل شکستن نیست، از سوی دیگر تنها راهکاری که برای جلوگیری از خسارات آن مطرح شده ارسال آب : جواهریان افزود

میلیارد ریال است که در صورت اجرای این  211کیلومتر به سمت خلیج فارس با هزینه شش هزار و  661از طریق لوله به فاصله 

 .دلیل میزان شوری آب آن معضالتی را برای خلیج فارس به همراه خواهد داشتطرح به 

الگوی مصرف نیز در ایران بسیار تغییر کرده و در نهایت باعث افزایش تولید زباله شده بطوری که روزانه در : وی در ادامه گفت

 .لید می شودمجموع بیش از یک میلیون تن زباله عادی، پزشکی، کشاورزی و صنعتی در کشور تو

سال در  111روزانه چهار میلیون کیسه فریزر دور ریخته می شود، پالستیک که منشا نفتی دارد قابل بازیافت نیست و : او افزود

 .طبیعت می ماند لذا یک منبع حیاتی به اسم نفت را به پالستیک تبدیل می کنیم و آن را به طبیعت می فرستیم

در مرحله نخست باید کمتر زباله تولید : حیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دادمدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد م

کنیم، اجناس باکیفیت بخریم تا کمتر به زباله تبدیل شوند، در مرحله دوم زباله را تفکیک کنیم و به دیگران یاد بدهیم این کار را 

 .از مبدا انجام دهند

پسروی قابل توجهی در جنگلهای  0102تا  0132ان را جنگل تشکیل داده اما از سال هفت درصد از خاک ایر: وی در ادامه گفت

میلیون هکتار رسیده است که قاچاق چوب و قطع بیش از حد درختان  00میلیون هکتار به  03کشور وجود داشته بطوری که از 

 .برای تولید محصوالت و حریق در آنها را می توان از دالیل کاهش این سطح برشمرد

تغییر الگوی مصرف که یکی از اساسی ترین ارکان توسعه پایدار است می تواند به تولید کمتر زباله و مدیریت مصرف انرژی : او افزود

 .کمک کند

برای رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد سبز باید : مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت

آب مجازی پیش رویم یعنی محصوالتی را تولید کنیم که با توجه به شرایط بحرانی آب در کشور آب کمتری به سمت تجارت 

 .مصرف کند

تغییر الگوی کشت، تولید و مصرف در شرایط بحران آبی در کشور ضروری است و باید به سمت تجارت آب مجازی پیش : وی افزود

نفر از کارشناسان و مدیران شش استان کشور در قالب  21حیط زیست با حضور کارگاه یک روزه توسعه پایدار و اقتصاد م.رویم

 .سخنرانیهای تخصصی در مشهد برگزار شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61103-0.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/23015-1.html
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 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  24: تاریخ

 های آبخیزداری در سبزوار و داورزن طرح

 .هزار هکتار از عرصه های سبزوار و داورزن در حال اجراست 20طرح آبخیزداری 

با توجه به : ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفتخبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .بحران آب و اهمیت تغذیه سفره های آب های زیرزمینی تنها راه مقابله با خشکسالی و کم آبی اجرای طرح های آبخیرداری است

هکتار در بخش روداب سبزوار توسط مشاور در  361هزار و  2عالوه بر این، یک طرح مطالعاتی جامع به مساحت : آخوندی افزود

 .حال مطالعه است

اجرایی دو حوزه آبخیزداری ششتمد و سلیمانیه سبزوار به اتمام رسید و چهار حوزه آبخیزداری سبزوار، قاسمی، قلعه : وی گفت

 .میدان و گاچ و بسک ششتمد سبزوار هم در حال اجرا است

ساالنه حدود هفت میلیارد ریال اعتبار برای طرح های آبخیزداری شهرستان : سبزوار افزود رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری

 .های سبزوار و داورزن مورد نیاز است

هزار هکتار است که از این میزان یک میلیون  611وسعت اراضی شهرستان های سبزوار و داورزن یک میلیون و : آخوندی گفت

 .هکتار آن اراضی ملی است

http://www.yjc.ir/fa/news/3613621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5235263
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 آب
 ایران اکوناخرداد  2۲ - 36۱31: کد خبر 

 کمبود آب بزرگترین محدودیت بخش کشاورزی کشور است
 .بخش کشاورزی به شمار می رود اکنون کمبود منابع آبی بزرگترین محدودیت در: معاون زراعت وزیر جهاد کشاورز گفت

عباس کشاورز شامگاه دوشنبه در آیین بهره برداری از طرح آبیاری تحت فشار روستای اسپوغه از توابع بخش سیمینه بوکان در 

با وجود محدودیت در بخش آب، کشاورزی کشور دارای ظرفیت های بسیار زیادی است و همه : استان آذربایجان غربی اظهار کرد

ن و کشاورزان وظیفه دارند که هم از لحاظ منافع ملی و هم از لحاظ کمک به کشاورزان این ظرفیت ها را از بالقوه به بالفعل مسووال

 .دربیاورند

 211در این استان با میزان متوسط بارش : وی با اشاره به ظرفیت های خوب کشاورزی کشور به خصوص آذربایجان غربی گفت

تن تولید محصول در هر هکتار اکتفا کرد بلکه باید راندمان تولید را باال برد تا ضمن  6.3تا  6ه میزان تولید میلیمتر بارندگی نباید ب

 . تولید بیشتر منابع آبی نیز کنترل شود

سال گذشته فارغ از تغییرات اقلیمی روند  9با بررسی هایی که انجام شده عملکرد محصوالت کشاورزی ظرف : کشاورز ادامه داد

شی در سطح کشور داشته و این امر نشان دهنده این است که بخش کشاورزی نتوانسته خدمت مناسبی به تولیدکنندگان انجام کاه

 .دهد

آثار اقتصادی کاهش تولید توسط تولیدکنندگان بر میزان درآمد کشاورزان تاثیر گذاشته و این امر امکان توسعه و : وی اضافه کرد

 .ن را سلب کرده و این امر بدهکاری کشاورز را به دنبال داردتصمیم گیری اقتصادی کشاورزا

با توجه به محدودیت آب، استفاده از آبیاری تحت فشار می تواند این محدودیت در بخش : معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کشاورزی را کنترل کند

پروژه کشاورزی در هفته کشاورزی در این استان خبر  109رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در ادامه از افتتاح 

 .میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است 160برای اجرای این طرحها در مجموع : داد و گفت

 .نفر به صورت مستقیم اشتغال فراهم می شود 331با افتتاح این طرحها برای : اسمعیل کریم زاده ادامه داد

طرح  03نفر،  311طرح در بخش آب و خاک با اشتغالزایی برای  696آماده بهره برداری استان  از مجموع طرحهای: وی اضافه کرد

 .نفر می باشند 61نفر و سه طرح در حوزه تولیدات گیاهی با اشتغالزایی برای  12در بخش تولیدات دامی با اشتغالزایی برای 

با افتتاح طرحهای مربوط به آبیاری تحت : کان است اظهار کردطرح آبیاری تحت فشار مربوط به بو 11کریم زاده با اعالم اینکه 

 .هکتار از مزارع استان زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار می گیرد 001فشار 

طرح دیگر آبیاری  11هکتار آبیاری بارانی به نیابت از  06در پایان این مراسم طرح آبیاری تحت فشار روستای اسپوغه به مساحت 

 .ی بوکان به بهره برداری رسیدبارانی و قطره ا

میلیون ریال آن کمک  301میلیون ریال اعتبار هزینه شده که  201برای اجرای این طرح : مدیر جهاد کشاورزی بوکان گفت

 .میلیون ریال دیگر آورده شخصی است 011بالعوض دولت و 

پوشش آبیاری تحت فشار رتبه نخست استان هزار هکتار زمین تحت  06شهرستان بوکان با : صالح الدین حقگویی ادامه داد

 .آذربایجان غربی را دارد

 . معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از یک کارگاه تولید ادوات کشاورزی در این شهرستان دیدن کرد

 .خرداد ماه هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است 60تا  60از 

http://iranecona.com/19310 

http://iranecona.com/39437
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 اقتصاد کالن

 - 68/63/28فارس

 شود بخش کشاورزی حمایت نمی/سو نیست اقتصاد کشاورزی با اقتصاد مقاومتی هم
سو  اقتصاد کشاورزی با اقتصاد مقاومتی هم: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

 .نیست

حوزه اقتصاد کشاورزی به توجه بیشتری نیاز : در بابل اظهار کرد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  حسین نیازآذری امروز در گفت

 .دارد

ای این بخش در نظر شود ضرورت دارد منابع و امکانات الزم بر وی با بیان اینکه اگر کشاورزی محور اقتصاد مقاومتی خوانده می

 .سو با اقتصاد مقاومتی نیست شود و اقتصاد کشاورزی هم اکنون حمایت چندانی از بخش کشاورزی نمی هم: گرفته شود، تصریح کرد

: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اقتصاد مقاومتی را اقتصاد کارآفرینانه برشمرد و افزود

 .شده تناسب وجود ندارد های تولید و قیمت تمام ها با تنگنا مواجه هستند و بین هزینه امین نهادهکشاورزان برای ت

عملیاتی در این   های کلی اقتصاد مقاومتی، خواستار تدوین و تشکیل کارگروه ویژه نیازآذری با تاکید بر اجرای الزامات سیاست

 .بخش شد

 .شود با این وضع اقتصاد مقاومتی محقق نمی: شاورزی، گفتتوجهی به بخش تولید و ک وی با انتقاد از کم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931161110306 
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 اقتصاد محصوالت
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 68/63/20فارس

 تن در هکتار 90فرسایش خاک در ایران / درصد ایران خشک و نیمه خشک است ۰2
: درصد سرزمین ایران خشک و نیمه خشک است، گفت ۰2نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد با بیان این که 

 .تن در هکتار گزارش شده است 90فرسایش ساالنه خاک 

، گری لوئیس نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد، امروز در همایش روز جهانی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد از سرزمین ایران جزء  01حدود : ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد، گفت مقابله با بیابانزایی که در سازمان جنگل

 .خشک است مناطق خشک و نیمه

توان میزان فرسایش خاک را به عنوان یک  بنابراین می: زند، افزود وی با بیان اینکه تخریب سرزمین به شدت به ایران آسیب می

 .تن در هکتار در سال گزارش شده است 03شاخص خوب از تخریب سرزمین مدنظر قرار دارد و این میزان در ایران حدود 

انجمن علوم خاک ایران، میزان فرسایش خاک در دنیا را  6100ملل متحد با اشاره به اینکه در سال  نماینده برنامه عمران سازمان

 .برابر میزان فرسایش خاک در دنیا عنوان کرده است 1این انجمن میزان فرسایش خاک در ایران را : در ایران دانست، بیان داشت

این کشور یک سوم میزان متوسط بارندگی دنیا : وسط دنیا است، اظهار داشتبرابر مت 1لوئیس با بیان اینکه میزان تبخیر در ایران 

اند که پدیده تغییر اقلیم دلیل کاهش بارندگی در این بخش از کره زمین است و پدیده  را دارد و محققان اقلیم شناس بر این عقیده

 .تغییر اقلیم هم ریشه در عوامل انسانی دارد

علیرغم اینکه تعداد واحدهای دامی بسیار بیشتر از ظرفیت مراتع است : ملل متحد تصریح کردنماینده برنامه عمران سازمان 

 .کند جمعیت در حال افزایش هم فشار بسیار زیادی را به منابع طبیعی وارد می

شکیل کشاورزان خرده پا که بخش بزرگی از جامعه کشاورزان را ت: وی به یکی از عوامل تخریب سرزمینی اشاره کرد و گفت

 .های کشاورزی پایدار برخوردار نیستند دهند از دانش و فناوری الزم برای فعالیت می

زایی در همه جای ایران در حال وقوع است و این موضوع نه  بیابان: لوئیس به تغییر کاربری اراضی در ایران اشاره کرد و بیان داشت

 .زند ها ساکن هستند می ه از جمله افرادی که در نزدیکی بیابانتنها گریبان کشاورزان را گرفته بلکه منجر به آسیب به هم

های کشاورزی و مصرف آب در این بخش را اصالح کنیم و در راستای حفاظت از منابع آب و همچنین تحقیق  باید روش: وی گفت

 .نگری کنیمهای مربوط به بخش آب و همچنین مدیریت اراضی را باز های امروز و آینده سیاست امنیت غذایی نسل

تغییر در سیستم کشاورزی و زراعت به تحقیق و بررسی دقیق نیاز : نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران بیان داشت

 .دارد

هایی بهره گرفت که توان ما را در برابر تغییر اقلیم افزایش دهد ضمن اینکه بهبود راندمان مصرف آب در  باید از سیاست: وی افزود

 .کشاورزی باید به سرعت انجام شودبخش 

فایده  -هزینه »ریزان کشور را در محاسبه  باید برنامه: ریزان کشور حمایت شوند، گفت لوئیس با تأکید بر اینکه باید برنامه

های  ه روشای ایستادگی کنند و در این راستا از اختصاص منابع ب حمایت کرد تا بتوانند در مقابل فشارهای حاشیه( های سبز گزینه)

 .غیر اصولی پرهیز کرد

زایی مقاومت کنیم  برای اینکه بتوان در مقابل روند تخریب سرمایه و بیابان: نماینده برنامه سازمان ملل متحد در ایران تصریح کرد

 .به تولید دانش و توسعه راهکارهای خالقانه نیاز است

http://www.farsnews.com/
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های اجرایی متعدد  یران برای مدیریت پایدار منابع طبیعی در قالب پروژهدر نیم قرن اخیر، سازمان ملل متحد همواره به ا: وی افزود

 .کمک کرده است

مجموعه سازمان ملل متحد در ایران و برنامه توسعه ملل متحد آمادگی دارند تا از دولت جمهوری اسالمی ایران : لوئیس بیان داشت

 .زایی حمایت کنند فناوری مورد نیاز برای حل معضل بیابانهای فنی و اشتراک گذاشتن دانش و  در راستای دستیابی به حمایت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162110630 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 ایران اکونا - 136۱خرداد  2۲ -

 تن در هکتار است 90فرسایش خاک در ایران 
فرسایش ساالنه : درصد سرزمین ایران خشک و نیمه خشک است، گفت 01نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد با بیان این که 

 .تن در هکتار گزارش شده است 03خاک 

ران سازمان ملل متحد، امروز در همایش روز جهانی به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا گری لوئیس نماینده برنامه عم

درصد از سرزمین ایران جزء  01حدود : ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد، گفت مقابله با بیابانزایی که در سازمان جنگل

 .مناطق خشک و نیمه خشک است

توان میزان فرسایش خاک را به عنوان یک  براین میبنا: زند، افزود وی با بیان اینکه تخریب سرزمین به شدت به ایران آسیب می

 .تن در هکتار در سال گزارش شده است 03شاخص خوب از تخریب سرزمین مدنظر قرار دارد و این میزان در ایران حدود 

در دنیا را انجمن علوم خاک ایران، میزان فرسایش خاک  6100نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه در سال 

 .برابر میزان فرسایش خاک در دنیا عنوان کرده است 1این انجمن میزان فرسایش خاک در ایران را : در ایران دانست، بیان داشت

این کشور یک سوم میزان متوسط بارندگی دنیا : برابر متوسط دنیا است، اظهار داشت 1لوئیس با بیان اینکه میزان تبخیر در ایران 

اند که پدیده تغییر اقلیم دلیل کاهش بارندگی در این بخش از کره زمین است و پدیده  ققان اقلیم شناس بر این عقیدهرا دارد و مح

 .تغییر اقلیم هم ریشه در عوامل انسانی دارد

است علیرغم اینکه تعداد واحدهای دامی بسیار بیشتر از ظرفیت مراتع : نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد تصریح کرد

 .کند جمعیت در حال افزایش هم فشار بسیار زیادی را به منابع طبیعی وارد می

کشاورزان خرده پا که بخش بزرگی از جامعه کشاورزان را تشکیل : وی به یکی از عوامل تخریب سرزمینی اشاره کرد و گفت

 .ندهای کشاورزی پایدار برخوردار نیست دهند از دانش و فناوری الزم برای فعالیت می

زایی در همه جای ایران در حال وقوع است و این موضوع نه  بیابان: لوئیس به تغییر کاربری اراضی در ایران اشاره کرد و بیان داشت

 .زند ها ساکن هستند می تنها گریبان کشاورزان را گرفته بلکه منجر به آسیب به همه از جمله افرادی که در نزدیکی بیابان

کشاورزی و مصرف آب در این بخش را اصالح کنیم و در راستای حفاظت از منابع آب و همچنین تحقیق  های باید روش: وی گفت

 .های مربوط به بخش آب و همچنین مدیریت اراضی را بازنگری کنیم های امروز و آینده سیاست امنیت غذایی نسل

ستم کشاورزی و زراعت به تحقیق و بررسی دقیق نیاز تغییر در سی: نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران بیان داشت

 .دارد

هایی بهره گرفت که توان ما را در برابر تغییر اقلیم افزایش دهد ضمن اینکه بهبود راندمان مصرف آب در  باید از سیاست: وی افزود

 .بخش کشاورزی باید به سرعت انجام شود

فایده  -هزینه »ریزان کشور را در محاسبه  باید برنامه: حمایت شوند، گفتریزان کشور  لوئیس با تأکید بر اینکه باید برنامه

های  ای ایستادگی کنند و در این راستا از اختصاص منابع به روش حمایت کرد تا بتوانند در مقابل فشارهای حاشیه( های سبز گزینه)

 .غیر اصولی پرهیز کرد

زایی مقاومت کنیم  برای اینکه بتوان در مقابل روند تخریب سرمایه و بیابان: دنماینده برنامه سازمان ملل متحد در ایران تصریح کر

 .به تولید دانش و توسعه راهکارهای خالقانه نیاز است

های اجرایی متعدد  در نیم قرن اخیر، سازمان ملل متحد همواره به ایران برای مدیریت پایدار منابع طبیعی در قالب پروژه: وی افزود

 .کمک کرده است



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

10 
 

مجموعه سازمان ملل متحد در ایران و برنامه توسعه ملل متحد آمادگی دارند تا از دولت جمهوری اسالمی ایران : لوئیس بیان داشت

 .زایی حمایت کنند های فنی و اشتراک گذاشتن دانش و فناوری مورد نیاز برای حل معضل بیابان در راستای دستیابی به حمایت

http://iranecona.com/19391 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 68/63/20فارس

 مشارکت سازمان جنگلها در احیای دریاچه ارومیه/ میلیون هکتار عرصه طبیعی 3طرح بیابان زدایی در 
 ۶های بحرانی درجه یک در قالب برنامه  زدایی کانون میلیون هکتاری بیابان 3طرح : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .میلیارد تومان اعتبار نیاز است 1022توسعه در دستور کار است که برای آن 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در حاشیه  رم جاللی رئیس سازمان جنگلخدا ک خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون  1ساله توسعه طرح  2در قالب برنامه : زایی که در محل این سازمان برگزار شد، گفت همایش روز جهانی مقابله با بیابان

میلیارد تومان اعتبار  0311ی تحقق این موضوع به های بحرانی درجه یک را در دستور کار داریم و برا زدایی کانون هکتاری بیابان

 .میلیون تومان است 6.3نیاز است و هزینه هر هکتار از این عملیات 

طرح عملیات : ها صورت گیرد، افزود های محدود در تالشیم تا این عملیات متناسب با تخصیص وی با بیان اینکه علیرغم بودجه

هزار  311امسال آغاز شده و تا پایان این برنامه ادامه دارد، طوری که در قالب این طرح ساالنه ساله توسعه از  2زدایی برنامه  بیابان

 .شود زدایی انجام می هکتار بیابان

کاری برای مردم اقتصادی باشد، ضمن اینکه  زدایی و جنگل های بیابان گیری از مشارکت مردم طرح باید با بهره: جاللی بیان داشت

 .گیری از مشارکت مردمی است ها مبتنی بر بهره زمان جنگلراهبردی سا  سیاست

زدایی عالوه بر تثبیت خاک و  های بیابان گیری از مشارکت مردم در مبارزه با طرح با تولید گیاهان دارویی در راستای بهره: وی افزود

 .شود های روان به درآمد جوامع محلی نیز کمک می شن

کاری با مشارکت مردم انجام شد و در این طرح کاشت  هزار هکتار جنگل 31سال گذشته : دمعاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کر

 .ها و مراقبت و نگهداری از آنها بر عهده جوامع محلی بوده است و تامین نهال بر عهده سازمان جنگل

ارومیه در راستای مقابله با  از زمستان سال گذشته در حاشیه دریاچه: ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد رئیس سازمان جنگل

توان در رابطه با این موضوع به کاشت نهال و بذکاری در سطح هشت هزار هکتار از  زدایی عملیات خوبی انجام شده که می بیابان

 .های دریاچه ارومیه اشاره کرد عرصه

ها در طرح احیای دریاچه ارومیه  لسال گذشته برای اولین بار سازمان جنگ: وی با اشاره به طرح احیای دریاچه ارومیه گفت

 .میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافت 32شرکت کرد و 

میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح اختصاص یافته که در صورت تخصیص آن تا پنج  21امسال هم مبلغ : جاللی بیان داشت

 .کاری در حوزه دریاچه ارومیه اجرایی شود و جنگلزدایی  توان امید داشت که عملیات بیابان سال آینده می

هزینه هر لیتر مالچ دو هزار تومان : های روان، تصریح کرد پاشی برای تثبیت شن معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به هزینه مالچ

 .شد ها پرداخت نمی است در حالی که در گذشته مبلغی بابت خرید مالچ از سوی سازمان جنگل

های بلوکه شده ایران و تزریق این پول برای  برای بازگرداندن پول 3+  0ایران با : ها، مراتع و آبخیزداری گفت مان جنگلرئیس ساز

 .ها خواهد جنگل  ای به منابع طبیعی و سازمان حفظ منابع طبیعی توافق کرده و اگر این امر محقق شود قطعا دولت توجه ویژه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162110093 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 68/63/20فارس

 شهر کشور 022آبی در  تهدید جدی کم/ استان کشور درگیر پدیده ریزگردها هستند  00
اکنون  هم: اشاره به معضالت پدیده ریزگردها در کشور گفتهای ملی مجلس با  رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

 .استان کشور در پدیده ریزگردها درگیر هستند 00

از کرج، عباس پاپی ظهر امروز در مراسم دومین سالگرد بسیج مهندسین دانشکده کشاورزی و منابع  خبرگزاری فارسبه گزارش 

پدیده نوظهور ریزگردها به عنوان عامل جدی در پدافند غیرعامل است که : گاه تهران مستقر در کرج اظهار داشتطبیعی دانش

 .های کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد و کشاورزی اقتصاد را تهدید کند توانسته بسیاری از استان

مشخص شد که ریزگردها در کاهش عملکرد مناسب  استان کشور با ظهور این پدیده 01با بررسی بخش کشاورزی : وی بیان داشت

 .بخش کشاورزی ارتباط مستقیم دارند

: این مسئول در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سازماندهی نیروی انسانی متخصص یکی از نیازهای مهم در کشور است، ادامه داد

مندی درست از  شده است که امیدواریم با بهره در بخش سازمان مهندسی، توجه جدی و اساسی به استفاده از نیروهای متخصص

 .ها شاهد ارتقای بخش کشاورزی باشیم این ظرفیت

های مختلف از جمله اقتصاد  کشاورزی کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و الزم است با اجرایی کردن طرح: پاپی بیان داشت

 .های مختلف باشیم مقاومتی شاهد رشد و توسعه کشاورزی در بخش

در شرایطی که دشمن برای ضربه زدن به کشور از هر فرصتی : های ملی مجلس اعالم کرد ئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهشر

کند، لذا باید امنیت غذایی که ارتباط مستقیم با امنیت ملی دارد را به درستی مدیریت کرده و با رشد و توسعه همراه  استفاده می

 .کنیم

بنیان است، لذا باید با توانمندسازی این طرح، به سمت توسعه و  ینکه اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد دانشبا توجه به ا: پاپی افزود

 .اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی پیش برویم

ستفاده از ایم بخشی از نیازهای خود را در بخش کشاورزی تأمین کنیم و با ا البته ما در حوزه قانونگذاری موفق شده: وی عنوان کرد

 .تحصیلکردگان شاهد روند توسعه بخش کشاورزی باشیم

ما نقایصی نیز در بخش : ها و تولید علمی به عنوان یکی از نیازهای بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت پاپی به ارتقای زیرساخت

 .های سنتی در بخش کشاورزی است کشاورزی داریم و یکی از مهمترین آنها استفاده از روش

شود  های سنتی استفاده می های نوین، روش های کشاورزی کشور به جای استفاده از روش هنوز در بسیاری از بخش: ار کردوی اظه

 .تواند پاسخگو باشد که نمی

درصد است که  13تا  11بازده آب در حوزه کشاورزی در کشور بین : های ملی مجلس افزود رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

 .وری از آب باشد باید یکی از مهمترین اقدامات ما در بخش کشاورزی، افزایش بهرهدر این راستا 

تأسیس این : بنیان اشاره کرد و ادامه داد های مختلف فنی ـ مهندسی یا دانش پاپی در ادامه سخنان خود به تأسیس شرکت

درصد اهداف خود دست  21ایم به  موفق نشدهتاکنون  06های اقتصاد مقاومتی است که از سال  ها یکی از مهمترین اولویت شرکت

 .پیدا کنیم

متأسفانه این مهم نیز : وری، ارائه تسهیالت به کشاورزان نیز مدنظر قرار دارد، گفت وی با اعالم اینکه در بخشی از قانون بهره

 .همچنان با نواقصی مواجه است

http://www.farsnews.com/
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باید الگوی : بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و خاطرنشان کرد پاپی، بحث الگویی کشت را نیز از دیگر مواردی اشاره کرد که باید

 .کشت مناسبی در مناطق مختلف کشور اجرایی شود

های مناسبی از اراضی کشاورزی کشور در دست نداریم و همین عامل سبب شده است در بحث  اکنون نقشه هم  :وی اعالم کرد

 .خواری به مشکالت بسیاری مواجه باشیم زمین

باید : ا بیان اینکه عدم وجود این نقشه ها روند زمین خواری را توسط برخی از سودجویان با افزایش روبه رو کرده است، افزودپاپی ب

 .در این خصوص نیز اقدامات مناسب و قانونمندی صورت گیرد

در کشور اشاره کرد و  های ملی مجلس در ادامه سخنان خود به پدیده نوظهور ریزگردها رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

استان کشور را درگیر کند و تأثیر منفی در اقتصاد کشاورزی داشته  66این پدیده به عنوان عامل جدی در کشور توانسته : ادامه داد

 .باشد

: گفت اکنون کشور با آن مواجه است و پاپی در بخش دیگری از سخنان خود، بحران آب را نیز از مهمترین مواردی اعالم کرد که هم

 .اند شهر کشور نیز به خط قرمز کاهش آب قرار گرفته 61آبی هستند و  شهر کشور در تهدید جدی بحران کم 311اکنون  هم

تاکنون  06وری را تعیین کند که از سال  های بهره وری، دولت موظف شده است که شاخص در قانون افزایش بهره: وی بیان داشت

 .ده استهیچ سیاستی در این خصوص انجام نش

های بخش کشاورزی به  های ملی مجلس شورای اسالمی در ادامه همچنین به ارائه یارانه رئیس کارگروه کشاورزی مرکز پژوهش

 .ایم ها به کشاورزان رها شده عمالً در حوزه اختصاص یارانه: کشاورزان اشاره کرد و گفت

میلیارد تومان  611زان در نظر گرفته شد که از این میزان تنها میلیارد تومان یارانه به بخش کشاورزی و کشاور 011: وی افزود

 .تخصیص داده شده است

میلیارد دالر یارانه به  011تا  211این در حالی است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی و کانادا ساالنه بیش از : پاپی ادامه داد

 .شود کشاورزان اختصاص داده می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162111399 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 68/63/25فارس

 مراتع دشت الر محیط مناسب برای زنبورداری

داروئی عالوه بر ارزش های زیست محیطی دارای ارزش های  های متنوع مرتعی و مراتع دشت الر با داشتن گونه

توان به نقش آن در تقویت و توسعه اقتصاد دامداری، دامپروری و زنبورداری  اقتصادی بسیاری است که در اینمورد می

 .اشاره کرد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی استان تهران از آنجایی که مراتع دشت الر از موقعیت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

جغرافیایی و شرایط آب و هوایی ویژه ای برخوردار است ، از این رو به مکان مناسبی برای استقرار کلنی های زنبور عسل تبدیل 

 .مهم تولید عسل در کشور بشمار می آید  شده که در حال حاضر این منطقه به عنوان یکی از مناطق

تاکنون از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات برای نزدیک به یکصد هزار  0109براساس این گزارش از سال 

ه بطور هزار کلنی صادر شده است ک 00فقره مجوز برای استقرار  03کلنی زنبور عسل مجوز صادر شده است که امسال به تعداد 

 .نفر ایجاد اشتغال کرده است  011مستقیم برای 

این گزارش حاکیست با توجه به این که مراتع دشت الر جزو مراتع ییالقی محسوب می شود زنبورداران ، کلنی های خود را برای 

 .یک دوره سه ماهه از پانزدهم خرداد تا پانزدهم شهریور در این مراتع مستقر می کنند 

ت بررسی های به عمل آمده بیانگر این مطلب است که در پنج ساله اخیر تقاضا برای استقرار کلنی های زنبور عسل شایان ذکر اس

در این مراتع افزایش پیدا کرده و نسبت تعداد کلنی ها به مجوزهای صادره کمتر شده است و همچنین تعداد زنبورداران مجوزدار 

 .نیز افزایش یافته است 

هزار هکتار و با داشتن گونه های متنوع مرتعی و داروئی عالوه بر ارزش های زیست محیطی  01وسعتی حدود  مراتع دشت الر با

دارای ارزش های اقتصادی بسیاری می باشد که در این مورد می توان به نقش آن در تقویت و توسعه اقتصاد دامداری و دامپروری 

 .و اقتصاد زنبورداری اشاره کرد 

 

 0درصد از شهرستان پاکدشت ،  0درصد از استان مازندران ،  36ره بردار زنبور عسل در مراتع دشت الر متشکل از امسال جامعه به

 .درصد نیز از سایر نقاط است 0درصد از شهرستان های تهران و شمیرانات و  63درصد از شهرستان دماوند ، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111900 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 زایی در کشور  تشدید بیابان
انسانی های  صورت طبیعی در کشور وجود دارد، عوامل اقلیمی و فعالیت ها هکتار سرزمین بیابانی که به با وجود میلیون

 .میلیون هکتار بیابان هستند 922موجود در حال پدید آوردن بیش از 

ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی و یکی از  زدایی سازمان جنگل رئیس گروه مطالعات و رئیس کمیته فنی دفتر بیابان

در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  زدایی چهار مهندس برگزیده فرهنگستان علوم امروز به مناسبت روز جهانی بیابان

صورت طبیعی و ذاتی در کشور  ها هکتار سرزمین بیابانی که به عالوه بر میلیون: زایی در کشور خبر داد و گفت از تشدید بیابان( ایانا)

 .تار بیابان هستندمیلیون هک 011های انسانی موجود در حال پدید آوردن بیش از  وجود دارد، عوامل اقلیمی و فعالیت

داده در کشور و  با تغییرات اقلیمی رخ: زایی در کشور را ناامیدکننده عنوان کرد و افزود محمد طهماسبی بیرگانی، روند بیابان علی

روز تخریب سرزمین را افزایش داده که در  شود، روزبه برداران روی منابع آب، خاک و گیاه وارد می فشار زیادی که از سوی بهره

 .شویم زایی می تیجه با کاهش در توان تولید و نانتوانی در چرخه تولیدات کشاورزی، باعث بیابانن

زایی کشور، باید بتوانیم نشان ناشی از عملکرد انسانی بر محیط زیست و طبیعت را  برای مقابله با روند بیابان: وی خاطرنشان کرد

 .ن زمینه افزایش دهیمرسانی، آگاهی مردم را در ای تعدیل کنیم و با اطالع

دنبال مدیریت بحران هستیم و  دلیل مشکالت بیش از اندازه در این بخش، همیشه به متأسفانه به: طهماسبی بیرگانی ادامه داد

فرصتی برای مدیریت ریسک، عملیات اصالحی و پیشگیری از اتفاقات مخرب نداریم، در حالی که همیشه پیشگیری از بروز چنین 

 .های احیایی است رثمرتر از فعالیتاتفاقاتی مثم

های احیایی صرف بتوان به پیشگیری از بروز اتفاقات پرداخت و از تخریب  وی اظهار امیدواری کرد که با دست برداشتن از فعالیت

 .شود، جلوگیری کرد زایی که منجر به کاهش توان تولید می سرزمین و بیابان

ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به  زدایی سازمان جنگل ر بیابانرئیس گروه مطالعات و رئیس کمیته فنی دفت

: ها، مراتع و آبخیزداری در زمینه اصالح، احیاء و پیشگیری از تخریب سرزمین تصریح کرد های سازمان جنگل ها و برنامه فعالیت

های مرتبط نیز باید وارد عمل  ها و سایر سازمان بود و وزارتخانه تنهایی قادر به مبارزه و فعالیت در این زمینه نخواهد سازمان به

 .شوند

آید، از عدم توجه  گرفته به چشم نمی طهماسبی بیرگانی با بیان اینکه حجم تخریبی به حدی زیاد شده است که اقدامات صورت

 .زایی در کشور گالیه کرد مسئوالن به روند افزایش بیابان

ی را مصداق یک جنگ دانست که باید با بررسی همه جوانب، افراد با تمام توان خود برای مبارزه وارد عرصه زای وی مقابله با بیابان

با توجه به توأم شدن تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی، نیازمند یک برنامه جامع و کامل برای ورود به این جنگ : شوند و یادآور شد

 .هستیم

زایی  المللی مقابله با بیابان میدواری کرد که ایران فعالیت بیشتری را در کنوانسیون بینطهماسبی بیرگانی در پایان اظهار ا

(UNCCD )زایی کشور که مصوب شده و در دست بازنگری است،  باید به برنامه ملی مقابله با بیابان: داشته باشد و تأکید کرد

 .تر نگاه شود جدی

گذاری شده است و این روز در  زدایی در سراسر جهان نام ان روز جهانی بیابانعنو به( خرداد 60)ژوئن هر سال  00گفتنی است، 

 ./شود کشورهای مختلف گرامی داشته می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61030-0.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1368خرداد  23, شنبه

 محیط زیست، انتقام سختی از ما گرفت 
توانیم با استفاده بیشتر از آب و خاک اشتغال ایجاد کنیم  مشکالت ما زاییده یک تفکر صنعتی است که فکر کردیم می

 .و زندگی بهتری داشته باشیم، اما تبعات این رویکرد برای ما بسیار سنگین بود

، جشنواره و نمایشگاه فناوری آب، خاک و محیط زیست به همت معاونت علمی (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار 

 62تا  61گذاران از  بنیان، نخبگان، پژوهشگران، کارآفرینان و سرمایه های دانش و فناوری ریاست جمهوری و با حضور شرکت

 .تدر مصلی امام خمینی در حال برگزاری اس 93خردادماه 

دبیر جشنواره نمایشگاه فناوری آب، خاک و محیط زیست در مراسم افتتاحیه با بیان اینکه امروزه تولید علم و فناوری یک جهاد در 

شود، توجه به  کند و آنچه امروز قدرت برتر محسوب می تکیه بر علم و فناوری زمینه آگاهی را فراهم می: راه خدا است، گفت

 .فناوری است

مسلح کردن کشور به سالح علم و فناوری برای پیشرفت در تمامی ابعاد وظیفه تمام افراد جامعه است، : امی افزودحسینعلی بهر

 .چون این پیشرفت ضامن رشد متوازن جامعه است

های آب، خاک و محیط زیست جدای از آنکه با سالمت و زندگی مردم سروکار دارند، از مقتدرترین  فناوری: وی خاطرنشان کرد

 .گیرد ها را دربر می هایی است که از اعماق زمین تا اوج آسمان اوریفن

ای  های آب، خاک و محیط زیست را دریچه دبیر جشنواره نمایشگاه فناوری آب، خاک و محیط زیست جشنواره و نمایشگاه فناوری

ای است که ضرورت  های نوآورانه ه فعالیتاز اهداف برتر این نمایشگاه ارج نهادن ب: به دنیای پرهیاهوی امروز دانست و ادامه داد

 .اند ورود به این عرصه را درک کرده

بهرامی با تأکید بر عملی کردن مسیر فناوری از ایده تا بازار اظهار امیدواری کرد که در این نمایشگاه بتوان راهکارهای تسهیل 

کنندگان آن  کنندگان فناوری با استفاده آشنایی عرضه فرآیندهای تجاری و معرفی دستاوردها در محیطی مناسب ارائه شود و زمینه

 .گذاران فراهم شود و سرمایه

طرح با  639اند و در نهایت  طرح از اولویت خارج شده 031طرح در سامانه ثبت جشنواره در ابتدا خبر داد که  310وی از ثبت 

مورد در حوزه  21مورد در حوزه آب،  023تعداد طرح،  اند که از این عضو کمیته علمی نمایشگاه برای عرضه انتخاب شده 11تالش 

 .اند بندی شده مورد در حوزه خاک طبقه 16محیط زیست و 

 ایم، انتقام سختی از ما گرفته است هر زمان که با محیط زیست درافتاده

بدون منابع نفت، گاز و آب، در ادامه، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه بسیاری از کشورها در دنیا هستند که 

بخشی از مشکالت : شود و نه مشکالت آبی، اظهار داشت یک از مشکالت کشور ما را ندارند و در آنها نه معضل اشتغال دیده می هیچ

 .دهیم وری از منابع است، متأسفانه ما در کشورمان به جوانان و تفکرات خالقانه اهمیتی نمی دلیل نبود فرهنگ بهره به

ما فکر کردیم با استفاده از منابع : ستاری با عنوان اینکه بسیاری از مشکالت ما زاییده یک تفکر صنعتی است، یادآور شد سورنا

توانیم اشتغال ایجاد کنیم و زندگی بهتر داشته باشیم، اما تبعاتی که این رویکرد برای ما داشت، بسیار  طبیعی آب و خاک می

 .سنگین بود

ایم، بعد از یک یا دو دهه محیط زیست انتقام سختی از ما گرفت،  کشور هرجا که با محیط زیست درافتاده وی با بیان اینکه در

 .اند کاری کرده ها و مراکز پژوهشی خصوصی در حوزه آب کم ها، دانشگاه پژوهشگاه: تأکید کرد
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ایم  های اخیر توانسته در سال: ست و گفتدلیل نیاز کشور ضروری دان بنیان را به های دانش های معاونت از شرکت ستاری حمایت

ها را کاهش دهیم و امیدواریم با همکاری وزارت نیرو شاهد توسعه بیشتر و افزایش  تکنولوژی بومی خود را توسعه دهیم و هزینه

 ./سازی باشیم پژوهش و تجاری

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61113-0.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  24: تاریخ

 های آبخیزداری در سبزوار و داورزن طرح

 .هزار هکتار از عرصه های سبزوار و داورزن در حال اجراست 20طرح آبخیزداری 

با توجه به : ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .له با خشکسالی و کم آبی اجرای طرح های آبخیرداری استبحران آب و اهمیت تغذیه سفره های آب های زیرزمینی تنها راه مقاب

هکتار در بخش روداب سبزوار توسط مشاور در  361هزار و  2عالوه بر این، یک طرح مطالعاتی جامع به مساحت : آخوندی افزود

 .حال مطالعه است

حوزه آبخیزداری سبزوار، قاسمی، قلعه  اجرایی دو حوزه آبخیزداری ششتمد و سلیمانیه سبزوار به اتمام رسید و چهار: وی گفت

 .میدان و گاچ و بسک ششتمد سبزوار هم در حال اجرا است

ساالنه حدود هفت میلیارد ریال اعتبار برای طرح های آبخیزداری شهرستان : رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار افزود

 .های سبزوار و داورزن مورد نیاز است

هزار هکتار است که از این میزان یک میلیون  611راضی شهرستان های سبزوار و داورزن یک میلیون و وسعت ا: آخوندی گفت

 .هکتار آن اراضی ملی است

http://www.yjc.ir/fa/news/3613621 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 اکونا ایران – 136۱خرداد  31

 درصد از اراضی کشاورزی کشور بدون سند هستند 12
درصد از اراضی کشاورزی کشور فاقد سند هستند، از عکس برداری و تهیه نقشه  01معاون سازمان امور اراضی ضمن بیان اینکه 

 .میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کشور خبر داد 01برای 

عکسبرداری و تهیه نقشه : اظهار کرد( منطقه زاگرس)ران امور اراضی منطقه دو کشور فرید صیدی نژاد در گردهمایی دو روزه مدی

کاداستری زمین های کشاورزی از برنامه های سازمان امور اراضی از سال گذشته است که مراحل عکس برداری و تهیه نقشه هفت 

 .در سال جاری انجام می شودمیلیون هکتار از این اراضی در سال گذشته و سه تا چهار میلیون هکتار نیز 

تبدیل این عکس ها به نقشه هایی با مقیاس یک دوهزارم، فرآیند صدور اسناد زمین های کشاورزی و مدیریت سطح : وی گفت

 .اراضی را آسان سازی و دقیق می کند

برنامه ششم توسعه، وضعیت  معاون سازمان امور اراضی کشور پیش بینی کرد با این اقدام صدور اسناد مالکیت برای کشاورزان در

 .مطلوبی پیدا کند

براساس آخرین : هزار هکتار برآورد کرد و گفت 011میلیون و  00وی سطح زمین های کشاورزی در اختیار مالکان در کشور را 

 .هزار هکتار کاهش یافته است 011میلیون و  02اعالم سازمان آمار، این سطح به 

هش دو میلیون هکتاری سطح زمین های کشاورزی، سطح باغات کشور در سال های اخیر، حدود با وجود کا: صیدی نژاد اضافه کرد

 .یک میلیون هکتار افزایش داشته است

معاون سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت فرهنگ سازی و اطالع رسانی از قوانین برای مشارکت مردم در حراست و نگهداری از 

 .اراضی کشاورزی هم تأکید کرد

های داخلی  ها و نشست های ابالغی و برنامه ها و بخشنامه ها، آخرین دستورالعمل با بیان اینکه در این جلسه به تنظیم برنامهوی 

های مختلف اعم از واگذاری اراضی ملی و دولتی، وصول درآمدها، اجرای  مباحث درآمدی در بخش: پرداخته شد، خاطرنشان کرد

ها نیز  ر کاربری در دستور کار قرار گرفته است که باید تا آخر سال جاری محقق شود و برگشتها و مجوز تغیی ها و برنامه طرح

 .صرفه باشد به

های  پایش، تعیین کاربری و سنددار کردن زمین)معاون سازمان امور اراضی از ادامه عملیات اجرایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی 

های کشاورزی  ز اول کاداستر اراضی، بین سه تا چهار میلیون هکتار دیگر از زمینامسال در اجرای فا: خبر داد و گفت( کشاورزی

 . شوند عکسبرداری هوایی می

http://iranecona.com/19093/01 
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 انتصابات

 - 68/63/31فارس

 مدیرعامل موسسه جهاد توسعه منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، سیدرحیم سجادی به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره موسسه 

 .سال منصوب شد 0جهاد توسعه به مدت 

هاد کشاورزی، سید رحیم طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر ج وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

العاده مورخ  به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق( معاون سابق آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی)  سجادی

موسسه جهاد توسعه به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره مؤسسه جهاد توسعه به مدت دو سال منصوب  0193.1.01

 .شد

امیدواریم با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضاء هیات مدیره در ایفای وظایف و : آمده استدر بخشی از این حکم 

 .مسولیت های محوله موفق و موید باشید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931110111002 
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940331000876
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 انتصابات
 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 پدرخوانده بخش خصوصی با کارنامه کشاورزی رئیس اتاق ایران شد 
رأی موافق به سمت رئیس اتاق ایران منصوب شد و بر کرسی نهاوندیان، رئیس دفتر  304پور با  در حالی محسن جالل

 .بار است پدرخوانده بخش خصوصی، کارنامه کشاورزی دارد نخستینفعلی ریاست جمهوری تکیه زد که برای 

پور از یک خانواده کشاورز متولد شد که جد پدری آن به  ، محسن جالل(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .رسد الدین کرمانی، تاجر معروف غالت و محصوالت کشاورزی می جالل

ها در سمت رئیس انجمن  ای است که سال ر حوزه محصوالت کشاورزی و پسته دارای تخصص ویژهوی که اصالتاً کرمانی است، د

 .المللی فعالیت کرده است پسته و عضو کدکس بین

وجود آورد و مفهوم آب مجازی برای  بار اندیشکده آب را به نظران زبده در حوزه آب است که برای نخستین او یکی از صاحب

 .تخصص وارد ادبیات اقتصاد ایران شدبار توسط این م نخستین

درصدی آراء که بیشتر از رأی محمد نهاوندیان در انتخابات گذشته نیز  03عنوان رئیس اتاق ایران با رأی  پور به انتخاب جالل

تولید و مانده حوزه  رود بخش مغفول رود با کارنامه کشاورزی، اتفاق مبارکی برای حوزه تولید است که انتظار می شمار می به

 .کشاورزی که در اتاق ایران تاکنون در اختیار بخش بازرگانی بود، پررنگ شود

 گیری کشاورزی در اتاق ایران فصل اوج

تواند  پور که دارای پیشینه کشاورزی در اتاق بازرگانی است، می انتخاب دکتر جالل: گوید عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی می

 .برداران بخش کشاورزی باشد ویژه بهره ولید بهاتفاق مبارکی برای حوزه ت

عنوان پارلمان بخش خصوصی است و انتخاب رئیس اتاق  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به: افزاید اسداهلل عسگراوالدی می

أکید بیشتر بر محصوالت های اتاق با ت رود فعالیت گیری بخش کشاورزی باشد و انتظار می تواند باعث اوج با پیشینه کشاورزی می

 .کشاورزی در دستور کار قرار گیرد

 ./پور در کرسی ریاست، رنگ و بوی کشاورزی در اتاق بیشتر به مشام برسد وی اظهار امیدواری کرد که با قرار گرفتن جالل

ت که اخبار به گزارش ایانا، هم اکنون شمارش آرای خزانه دار، منشی هیات رییسه و نایب رییس در حال برگزاری اس

 .تکمیلی متعاقبا از سوی خبرنگار خبرگزاری کشاورز ی ایران در محل اتاق مخابره خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61110-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23037-1.html


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

24 
 

 
 انتصابات

 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 اعالم نتایج آرا + هیئت رئیسه جدید اتاق ایران مشخص شد 
 . خرداد فرا رسید و هیئت رئیسه جدید اتاق ایران بعد از یک ماراتن طوالنی و نفس گیر انتخاب شد 04سرانجام 

ضای تهرانی و از محل اتاق ایران، پس از توافقاتی که شب گذشته میان اع( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  داری و منشی به اتاق شهرستانی در شورای رؤسا برقرار گردید و مقرر شد که کرسی ریاست، یک صندلی نایب رئیسی، خزانه

پور  ها مبنی بر انتخاب محسن جالل بینی ها برسد و در مقابل اتاق تهران سه صندلی نایب رئیسی را به دست آورد؛ پیش شهرستان

دار و کیوان  عنوان نواب تهرانی، حسین پیرمؤذن خزانه سعود خوانساری، پدرام سلطانی و محمدرضا انصاری بهعنوان رئیس، م به

ها کاندیداهای دیگری هم وجود داشت و احتمال شکسته شدن آرا  هرچند که برای تمامی این پست. کاشفی منشی محقق شد

 .رسید نظر می دلیل تعدد کاندیدا زیاد به به

 هرعلیزاده، کاندیدای ریاست پور و م چالل

پور و محسن مهرعلیزاده دو کاندیدای ریاست بودند  شد محسن جالل بینی می کاندیداهای ریاست معرفی شدند و همانطور که پیش

ای که در دوره هفتم به من اعطا شد نامزد ریاست اتاق هشتم شدم و  من برای اتمام وظیفه: پور اعالم کرد که در این نشست جالل

وجود آمد که  طی یک ماه و نیم گذشته شرایطی به. ترین کار در هیئت رئیسه تشکیل یک اتاق منسجم در دور جدید است زرگب

 .نگرانی درباره یک قطبی یا دو قطبی شدن اتاق وجود داشت، اما امروز این نگرانی از بین رفته است

 انصراف مهرعلیزاده

پور به حدی بوده که مهرعلیزاده  آرایی از پیش مشخص شد که اقبال نمایندگان به جاللبا انصراف مهرعلیزاده بدون هیچ شمارش 

گیری انصراف دهد، چرا که با توجه به  کرد به این نتیجه برسد که قبل از آغاز رأی که چند ماه برای ریاست اتاق ایران تالش می

احی شکل گرفته، شانسی برای مهرعلیزاده باقی نمانده دلیل شخصیت مستقل سیاسی و فراجن پور به اجماعی که حول محور جالل

 .بود

 کاندیدای نواب و برگزیدگان

آرا، گل شیرازی، پدرام سلطانی، بنا موالیی، شمسعلی  اسحاق، غالمحسین شافعی، محسن چمن برای بخش نواب رئیس، یحیی آل

ن، قمی، روشنک و طوسی کاندیدا شدند که دقایقی زاده معلم، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری، یونس ژائله، بحرینیا هادی

 :پیش نتیجه به این شرح اعالم شد

محمدرضا انصاری با : رئیس سوم رأی و نایب 633مسعود خوانساری با : رئیس دوم رأی؛ نایب 600 -پدرام سلطانی : رئیس اول نایب

 رأی 601

 دار و منشی هیئت رئیسه خزانه

پور با  رأی و عدنان موسی 116دار و کیوان کاشفی با  عنوان خزانه رأی به 600بات، پیرمؤذن نیز با بنا بر این گزارش، در این انتخا

 .های هیئت رئیسه اتاق ایران شناخته شدند عنوان منشی رأی به 91

 رأی 304پور با  ریاست جالل

 .صندوق نریختند نفر رأی به 01رأی باطله تشخیص داده شد و  39همچنین . رأی رئیس شد 133پور با  جالل

پور تولیدکننده و صادرکننده معتبر پسته و فعال در بخش صنعت، معدن و کشاورزی در حالی عنوان ریاست اتاق  محسن جالل

 .رئیس دوره هفتم اتاق ایران بوده است بازرگانی ایران را از آن خود کرد که پیش از این نایب
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های مختلف اتاق  انجمن پسته را در کارنامه خود دارد و پیش از این در بخش اکنون ریاست اتاق بازرگانی کرمان و ریاست وی هم

ایران فعالیت داشته است و به باور بسیاری از فعاالن اقتصادی دارای شخصیتی مستقل و نماینده واقعی بخش خصوصی و فردی 

 .سازان کشور دارد گیران و تصمیم شود که رابطه خوبی با تصمیم فراجناحی محسوب می

ها و جریانات داخل و خارج  های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی دارد و مورد وفاق گروه سال سابقه فعالیت 11پور که بیش از  جالل

شود حضور وی منجر به یکپارچگی اتاق شود چرا که وی ارتباط بسیار قوی و شفاف با مقامات کشوری و  بینی می اتاق بوده، پیش

 ./گیران نظام دارد تصمیم

http://www.iana.ir/tashakkol/item/61116-0.html 
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 بازار و قیمت ها

 - 68/63/25فارس

 رمضانکاهش قیمت هندوانه در ماه / قیمت میوه و سبزی در تهران
در روزهای آینده با آمدن هندوانه منطقه شامارون به تهران، قیمت این محصول به : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .رسد تومان می 9222کمتر از 

قیمت هندوانه در ماه مبارک : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه و میوه سبزی در گفت

 .رسد به بازار به کمتر از هزار تومان می( ای نزدیک به کازرون منطقه)رمضان با آمدن هندوانه شامارون 

 .شود  ، سرخس و دزفول تأمین می( منطقه دچار کم آبی)اکنون هندوانه تهران از سبزوار  هم: وی افزود

هزار تومان و قیمت هر کیلو گیالس که از  01هزار تا  0قیمت هلو در بازار تهران بین : رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .هزار تومان است 03هزار تا  06آید بین  مناطق شاهرود و الموت به تهران می

 1هزار تا  1موز قیمت هر کیلوگرم : هزار تومان عنوان کرد و افزود 0تومان تا  311هزار و  1مهاجران قیمت هر کیلو آلبالو را از 

 .هزار تومان است 03هزار تا  06تومان، و قیمت هر کیلو انگور یاقوتی از  611هزار و 

تومان و قیمت هر کیلوگرم  311هزار و  6تا  311قیمت هر کیلوگرم ملون و طالبی در بازار تهران بین هزار و : وی بیان داشت

 .هزار تومان است 06هزار تومان تا  2سیب درختی بین 

تومان  011تا  311تومان، قیمت هر کیلو سیب زمینی  011تا  211قیمت هر کیلو پیاز : رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .تومان رسیده است 011هزار و  1و قیمت هر کیلو گرم هویج با کاهش هزار تومانی در روزهای اخیر به هر کیلو 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163110009 
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 بازار و قیمت ها
 - 68/63/25فارس

 بازار کشش ندارد/ ها از افزایش قیمت منصرف شدند لبنیاتی
بازار کشش افزایش قیمت : درصدی قیمت لبنیات نیستیم، گفت 0دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه پیگیر افزایش 

 .جدید را ندارد

های لبنی با توجه به  انجمن فرآورده: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت

لبنیات را به ستاد تنظیم بازار و سازمان   درصدی قیمت 3ندی پیش درخواست افزایش های تمام شده محصوالت لبنی، چ قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد، اما با توجه به عدم کشش بازار پیگیر آن نشدیم و آنها نیز جوابی را برای ما  حمایت از مصرف

 .ارسال نکردند

: وخت هم یک درصد بر قیمت تمام شده محصوالت لبنی افزوده، اظهار داشتدرصد مذکور، قیمت س 3وی با بیان اینکه عالوه بر 

ها با زیان و زیر قیمت تمام شده محصولشان  ای مبنی بر افزایش قیمت صادر شود بازار کشش خرید ندارد و شرکت حتی اگر مصوبه

 .کنند را عرضه می

 .درصد افزایش یافته است 2نسبت به سال گذشته قیمت تمام شده محصوالت لبنی : دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

یکی از علل عمده رکود در : برند، گفت های رکود برای رسیدن به رونق به سر می باکری با بیان اینکه صنایع در آرزوی گشودن قفل

 .بازار لبنیات پایین بودن قدرت خرید مردم است

کنند و توان خرید شیر خام  تومان از دامداران خریداری می 0631تا  0611خام را با قیمت  صنایع به طور متوسط شیر: وی افزود

 .تومان را ندارند 0331با قیمت مصوب تیرماه سال گذشته یعنی 

شیر و پنیر : یابد، گفت دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت شیر و محصوالت لبنی در ماه مبارک رمضان امسال افزایش نمی

 .روند لبنی در ماه مبارک رمضان به شمار می از محصوالت پر مصرف

سازمان بازرسی و نظارت بازار را رصد می کند و هر واحدی که خارج از ضوابط و مجوزها اقدام به افزایش قیمت : باکری تصریح کرد

 .گیرد کرده باشد، متخلف شناخته شده و برخوردهای الزم با آنها صورت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111930 
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 بازار و قیمت ها
 - 68/63/21فارس

 توقف واردات برنج از سال قبل/کاالهای اساسی مورد نیاز ماه رمضان تامین شده است
نیاز همچون برنج، مرغ، گوشت، روغن و شکر برای ماه رمضان تأمین کاالهای اساسی مورد : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .و به اندازه کافی ذخیره شده است

محمود حجتی امروز در حاشیه جلسه هیات  به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چه تدابیری برای تامین کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان 

ه کافی کاال در این زمینه مشکل و کمبودی تا امروز گزارش نشده و اگر کمبودی احساس شد، چون به انداز: اتخاذ شده است؟ افزود

 .ذخیره شده از طریق شبکه توزیع و در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت

ستاد تنظیم بازار با حضور مسووالن و دست اندرکاران جلساتی : وی درباره برنامه های دولت برای اجرای طرح ضیافت، اظهار داشت

، تصمیمات متخذه در زمینه کاالهایی مثل برنج، مرغ، گوشت، برگزار کرده و عالوه بر اختصاص و توزیع سهمیه عادی استان ها

 .روغن و شکر را نیز به دستگاه های ذیربط ابالغ کرده است

 .طی جدول استانی که در این زمینه تنظیم شد، به ستاد استان ها این موضوع ابالغ شده است: وی افزود

کاالها توزیع و در اختیار قرار : ظیم بازار تشکیل داده اند، توضیح دادوزیر جهاد کشاورزی با بیان آنکه استانداری ها هم ستاد تن

گرفته و مرکز هم پیگیری می کند که اگر جایی کسری و تقاضای اضافه بود، دوباره آن استان پیشتیانی شده و کمبودها در اختیار 

 .قرار گیرد

اکنون چند ماهی : ت بی رویه برنج چکار کرده اید؟ پاسخ دادحجتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برای جلوگیری از واردا

 31است که واردات برنج به طور کل متوقف شده است، این در حالی است که ما از سال گذشته هم تعرفه برنج را افزایش داده و به 

 .درصد رساندیم و واردات را نیز متوقف کردیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931160110030 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 خود تنظیم شد  بازار ماه رمضان خودبه/ های قاچاق از رونق افتاد بازار میوه
 .های قاچاق وارداتی از رونق افتاده و خریداری ندارد کشور، بازار میوه های نوبرانه تابستانه داخلی به با ورود میوه

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

های قاچاق که پیش از این از  های تابستانی، بازار میوه یوههای نوبرانه داخلی نظیر هلو، گیالس، زردآلو و انواع م با ورود میوه: گفت

 .ترکیه و کشورهای منطقه اوج گرفته بود، از رونق افتاده است

صورت قاچاق  تا یک ماه گذشته، واردات انواع میوه نظیر هلو، شلیل، لیموترش، انبه و سایر محصوالت که به: حسین مهاجران افزود

های  های نوبرانه، خرید و فروش این میوه مت بازار داخلی را متشنج کند، اما با افزایش عرضه میوهشد، توانست قی وارد کشور می

 .قاچاق در سطح شهر از رونق افتاده و به تبع آن قاچاق کاهش یافته است

 خود تنظیم شد بازار ماه رمضان خودبه

تنها افزایش قیمتی  ه است و طی روزهای گذشته نهقیمت میوه با افزایش عرضه به شکل خودکار تنظیم شد: وی خاطرنشان کرد

 .ایم مشاهده نشده، بلکه کاهش قیمت نیز داشته

هزار تومان و خیار به  اکنون قیمت هر کیلوگرم هندوانه که از اقالم اصلی سفره ماه رمضان است، به کمتر از یک: مهاجران ادامه داد

 .تومان رسیده است 311هزار و  هزار تا یک یک

هزار تومان، آلبالو  06هزار تومان، گیالس شاهرود و الموت کمتر از  01هزار تا  قیمت هر کیلوگرم هلو بین هفت: تصریح کردوی 

 .هزار تومان در سطح شهر تهران خواهد بود 06هزار تومان و انگور یاقوتی  تا هفت 311هزار و  سه

 06هزار تا  تا دوهزار و سیب درختی بین شش 311هزار و  بین یک همچنین قیمت هر کیلوگرم ملون و طالبی: مهاجران یادآور شد

 .هزار تومان ارزیابی شده است

 هویج، در سراشیبی قیمت

هزار تومان  تومانی به کمتر از سه 011هزار و  هویج با کاهش یک: بار تأکید کرد رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره

 .قیمت این محصول نیز روند نزولی پیدا کرده است های اصفهان، رسیده و با ورود هویج

علت افزایش قیمت هویج، کاهش رو به ضرر قیمت این محصول در سال گذشته بود که باعث شد کشاورزان : وی اظهار داشت

یج نظر کنند و در نتیجه در فصلی که باید هو الیگودرزی که بیشترین تولید هویج کشور را دارند، از کشت این محصول صرف

 .هزار تومان باال رفت شد، محصول عرضه نشد و قیمت هویج تا پنج الیگودرز وارد بازار می

شوند و هویج افزایش قیمتی نخواهد  عالوه بر اصفهان، هویج مناطق اطراف تهران نیز به مرور وارد بازار می: مهاجران همچنین گفت

 .داشت

 یابد قیمت سبزی افزایش نمی

درصد کاهش قیمت داشته و  61تا  03های گذشته  قیمت سبزی نیز از ماه: بار افزود روشندگان میوه و ترهرئیس اتحادیه سراسری ف

 .رو شده است همه مواد مورد نیاز سبزی آش نظیر اسفناج و برگ چغندر با کاهش قیمت روبه

تومان در ماه رمضان در اختیار  011تا  311زمینی بین  تومان و سیب 011تا  211قیمت هر کیلوگرم پیاز : وی خاطرنشان کرد

 ./داران قرار خواهد گرفت روزه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61013-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23105-1.html


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

35 
 

 بازار و قیمت ها
 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 افزایش فاصله قیمتی مرغ و گوشت قرمز / شود هزار تن مرغ گوشتی در ماه رمضان عرضه می 902
هزار تن مرغ گوشتی در بازار طی ماه جاری عرضه خواهد  902درصدی مرغ در ماه مبارک رمضان،  00با وجود افزایش 

 .گرفته است سازی صورت هزار تن ذخیره 90شد که این مقدار جدا از 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل 

علت مازاد تولید، طی  کند، اما به درصد افزایش پیدا می 63تا  61حجم مصرف گوشت مرغ طی ماه رمضان بنا بر تجربه هرساله 

 .صرف مرغ وجود نداردهای گذشته نگرانی بابت افزایش م ماه

وجود نیامده و در طول ماه  طی دو روز مانده به ماه مبارک رمضان، افزایش قیمتی در عرضه گوشت مرغ به: محمد یوسفی افزود

 .رمضان نیز این قیمت ثبات خواهد داشت

انی امور دام نیز پیش از هزار تن مرغ طی ماه رمضان در بازار عرضه خواهد شد، هرچند سازمان پشتیب 031: وی خاطرنشان کرد

ناپذیر  علت عدم امکان نگهداری بلندمدت مرغ، عرضه آن اجتناب هزار تن مرغ کرده است که به 00تا  03سازی  این اقدام به ذخیره

 .خواهد بود

بخشی  خوری و شود که بخشی از آن در سبد تازه هزار تن مرغ در کشور مصرف می 011ساالنه دو میلیون و : یوسفی ادامه داد

 .گیرد صورت صادرات در چرخه مصرف قرار می به

 تن مرغ به عراق، افغانستان و ارمنستان 0222صادرات 

هرچند مازاد تولید مرغ در کشور وجود دارد، اما صادرات مرغ طی : مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی تصریح کرد

 .بازارهای کشورهای عراق، افغانستان و ارمنستان بوده استهزار تن به مقصد  های گذشته بین چهار تا پنج ماه

های مناسب برای صادرات مرغ مثل کانتینر و  وجود رقبای قدرتمند در بازار این کشورها و همچنین نبود زیرساخت: وی یادآور شد

 .امکان نگهداری در سردخانه باعث شده صادرات مرغ به کندی صورت گیرد

های موجود  گیرد و حتی برخی از کشتارگاه المللی صورت می مرغ در کشور متناسب با استانداردهای بینتولید : یوسفی تأکید کرد

شده برای صادرات به کشور  های انتخاب در کشور، از استانداردهای کشورهای اروپایی نیز باالتر قرار دارند که نمونه آن شرکت

 .روسیه هستند

 کنسرو مرغ، مقرون به صرفه نیست

آن بخش از صنایع تبدیلی که : مل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به جذب مرغ در صنایع تبدیلی اظهار داشتمدیرعا

های مرغ که به صورت  کنند و سایر بخش های گوشتی سوسیس و کالباس تهیه نمی کنند، عموماً از مرغ اقدام به جذب مرغ می

 .شود د، در این صنایع جذب میگیر خوری کمتر مورد استفاده قرار می تازه

شده شرکت پشتیبانی امور دام که  های خریداری گذار حذفی و همچنین مرغ های تخم برای تهیه کنسرو نیز مرغ: وی همچنین گفت

 .چرا که کنسرو مرغ مقرون به صرفه نیست. شود تاریخ انقضای آن نزدیک است، به صنایع کنسروسازی ارائه می

کننده قرار  تومان در اختیار مصرف 311هزار و  در شرایطی که هر کیلوگرم مرغ با قیمت کمتر از شش: دیوسفی در ادامه افزو

 .تواند با قدرت خرید مردم تطابق داشته باشد صورت کنسروشده نمی گیرد، لذا خرید مرغ به می

 کیلوگرمی مصرف مرغ در غیاب گوشت 0۶میانگین 
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تا  63هرچند میانگین مصرف مرغ ایران بر اساس آمارهای جهانی : شتی خاطرنشان کردمدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گو

کیلوگرم است، میزان قابل توجهی است، اما باید دانست که  01کیلوگرم برآورد شده و این رقم نسبت به میانگین روز دنیا که  62

 .رت گرفته استعلت باال بودن قیمت گوشت صو باال رفتن میانگین مصرف مرغ در ایران به

. کیلوگرم برآورد شده است 01، میانگین مصرف گوشت قرمز در ایران حدود 6100بر اساس آمارهای جهانی در سال : وی ادامه داد

در آن زمان قیمت یک کیلوگرم گوشت برابر با دو کیلوگرم مرغ بود، این در حالی است که امروز قیمت یک کیلوگرم گوشت تقریباً 

علت نداشتن روند افزایشی، از خرید مرغ استقبال  این بدان معنا است که قدرت خرید مردم به. کیلوگرم مرغ استچهار برابر یک 

 .بیشتری داشته است

 کند سازی توازنی در مصرف ایجاد نمی ذخیره

ی تعیین میزان مصرف برا: یوسفی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از ضرر و زیان به تولیدکننده چه باید کرد، یادآور شد

 .سازی را در سبد مصرف مورد ارزیابی و آنالیز قرار داد توان ذخیره جا دید و نمی خوری را یک باید میزان صادرات و تازه

آید، اما برای  سازی به کمک عرضه مرغ می های پایانی سال، ذخیره در مواقع پرمصرف سال نظیر ماه رمضان و شب: وی تصریح کرد

توان مازاد تولید را در چرخه  به این معنا که اگر نمی. ضرر و زیان تولیدکننده باید مقدار عرضه و تقاضا متناسب شودجلوگیری از 

 ./صادرات قرار داد، باید از میزان تولید و عرضه کاست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61100-0.html 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  26: تاریخ

 ها نان تنور آزادپزها پای ثابت سفره/ ها تخلف نانوایان زیر سایه کمبود نظارت

ها بیشتر شود، چرا که  بررسیشود لذا باید نظارت و  ها سبب کاهش قدرت خرید می افزایش قیمت: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .کارگران و روستاییان که درآمد پایینی دارند قادر به خرید نان به قیمت آزاد نیستند

ای در  ، نان به عنوان نیاز اولیه مردم نقش عمدهجوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران حوزه کشاورزیخبرنگار  به گزارش

های ایرانی است که اکنون با توجه به ماه مبارک رمضان نقش این کاال  سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارد و هنوز پای ثابت سفره

 .شود در مصارف روزانه مردم بیشتر می

دهند اما برخی  ها ترجیح می ز مردم خرید آن را نسبت به دیگر نانهایی است که بسیاری ا در این میان نان سنگک از جمله نان

فروشند و برخی دیگر هم  های سنگکی آزادپز که از استقبال مردم نسبت به این نان خبر دارند، نان را به قیمت دلخواه خود می نان

ها نیز تنها نان کنجدی عرضه  یگری از نانواییاند و این در حالی است که تعداد د ها را باال برده به بهانه کنجدی کردن نان قیمت

 .کنند می

گذاری را مطرح کرد، سبب شد نانوایان گرایش  بر این اساس زمانی که دولت مجوز پخت نان به قیمت آزاد و خارج از شمول قیمت

 .بیشتری برای آزادپزی از خود نشان دهند

ها باید آزادپز شوند و مابقی همچنان دولتی بمانند اما  درصد نانوان 31بر اساس این گزارش، در حالی که بنا بر تصمیم دولت تنها 

های مختلف نان را به  ها به بهانه رسد که متأسفانه تصمیم دولت بر عکس در حال اجرا شدن است و بسیاری از نانوایی به نظر می

ل خاصی دارند و معتقدند که دخل و خرج آنها با کنند؛ از طرفی برخی نانوایان برای این حرکت تازه خود دالی قیمت آزاد عرضه می

 .یکدیگر سازگار نیست

شود، حال به هر نانوایی که مراجعه  از سوی دیگر، مردم در آستانه ماه مبارک رمضان که نیازشان به خرید نان دو چندان می

 .ی دولتی رقم زده استدهد و این امر سرگردانی آنها را برای یافتن نانوای کنند خبر از آزادپز شدن آن می می

قیمت هر قرص نان ": اظهار داشت باشگاه خبرنگارانر همین خوصوص، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در گفتگو با خبرنگار 

 6تومان و دو رو کنجد  311تومان، یک رو کنجد هزار و  111سنگک که عمده مصرف مردم است به صورت آزادپز در تهران هزار و 

 ".هزار تومان تعیین شده است

نان به عنوان نیاز اولیه : اظهار داشت باشگاه خبرنگاراناهلل میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار  هدایت

 .ای باشد که فشار بر مردم وارد نشود مردم است و در حالی که همه مردم توان خرید آن به قیمت باال را ندارند باید عرضه به گونه

ها بیشتر شود، زیرا برخی از  باید نظارت و بررسیشود لذا  ها سبب کاهش قدرت خرید می افزایش قیمت: وی در پایان تصریح کرد

ها  اقشار اعم از کارگران و روستاییان که درآمد پایینی دارند قادر به خرید نان به قیمت باال نیستند و همچنین ضعف در نظارت

 .سبب تخلف نانوایان شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/3612919 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  21: تاریخ

 شود قیمت آرد تا پایان سال آزاد نمی

تومان  311هزار و  1تومان تا  311هزار و  1رئیس انجمن آرد ایران با بیان اینکه قیمت نان برای دولت با احتساب یارانه پرداختی 

 .قیمت آرد تا پایان سال منتفی است آزادسازی: شود، گفت تمام می

محمدرضا مرتضوی با اشاره به اینکه دولت فعالً تصمیمی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتبه گزارش 

های کشور از  درصد نانوایی 01براساس تصمیم دولت قرار است حدود : پایان سال ندارد، اظهار داشت برای آزادسازی قیمت آرد تا

 .درصد از آرد آزاد استفاده کنند 61ای و  آرد یارانه 

آرد در حال حاضر دولت بابت هرکیلو : وی با بیان اینکه به اعتقاد بنده اختصاص یارانه به نان نتایج مناسبی نخواهد داشت، افزود

تومان یارانه نقدی به نان  311در کنار این دولت . تومان سوبسید مستقیم در قیمت خرید تضمینی گندم پرداخت می کند 231

 .تومان به دست مصرف کنندگان می رسد 311هزار و  6پرداخت می کند که در نهایت نان با قیمت هر کیلو 

تومان  311هزار و  1تومان تا  311هزار و  1ت با احتساب یارانه پرداختی قیمت نان برای دول: رئیس انجمن آرد ایران اضافه کرد

 .هزار تومان خواهد شد 1کنندگان زیر  تمام می شود که در صورت عدم پرداخت یارانه قیمت واقعی نان برای مصرف

و نه نانوایان از وضعیت نان  کند اما در نهایت نه مصرف کنندگان هر ساله یارانه به نان اختصاص پیدا می: مرتضوی تصریح کرد

کنندگان و  راضی نیستند که به نظر می رسد در صورت عدم اختصاص یارانه می توان از دور ریز نان جلوگیری کرد و رضایت مصرف

 .نانوایی ها را بدست آورد

http://www.yjc.ir/fa/news/3613030 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 درصدی محصوالت شیالتی به مناسبت ماه رمضان 32تا  90تخفیف 

ای  های زنجیره درصدی در فروشگاه 03یک مقام مسئول در سازمان شیالت از عرضه محصوالت شیالتی با تخفیف  <مواد غذایی

 .اند درصد تخفیف خورده 11اقالمی مانند تیالپیا و سالمون حدود : و گفتبه مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد 

عیسی گلشاهی با بیان اینکه قیمت مصرف کننده برخی محصوالت شیالتی از جمله ماهی تیالپیا، سالمون و برخی اقالم جنوب که 

کاهش قیمت این محصوالت از روی میانگین : هاست، از هفته گذشته کاهش یافته است، اظهارداشت درحال حاضر فصل صید آن

 .درصد بوده است 01تا  0درصد و برای اقالم جنوب بین  03های تیالپیا و سالمون حدود  کننده، برای ماهی قیمت مصرف

های  بندی شده در فروشگاه عالوه بر این، به مناسبت ماه مبارک رمضان کلیه محصوالت شیالتی بسته: این مقام مسئول افزود

 .شوند درصدی عرضه می 03با تخفیف ای  زنجیره

در حال حاضر عرضه : شود، گفت درصد انجام می 63کنندگان نیز با تخفیفی حدود  گلشاهی با اشاره به اینکه عرضه میگو به مصرف

 .شود درصدی انجام می 11های تیالپیا و سالمون با تخفیف  ماهی

هایی تحت عنوان  شیالت ایران با بیان اینکه قرار بود نمایشگاه مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان

براساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و : های ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شود، اضافه کرد نمایشگاه

 .طرح ضیافت انجام شود همچنین مجامع امور صنفی توافق بر این شد که نمایشگاه متمرکزی برگزار نشود و این کار در قالب

در قالب طرح مذکور ما از واحدهای تولید کننده خواستیم در عرضه محصوالت خود تخفیف عنوان شده را اعمال : گلشاهی افزود

 .ها نیز این کار را شروع کردند کنند ضمن اینکه هفته قبل صورت جلسه این کار انجام و به واحدها ابالغ شد آن

صورت نمایشگاه متمرکز   چه به)کنند ها نیز اعالم کردیم اگر نمایشگاه خاصی برگزار می ما به تمامی استان عالوه بر این،: وی گفت

حتما محصوالت ( کنند عرضه محصوالت پروتئینی و چه به صورت نمایشگاه عامی که همه کاالهای مورد نیاز رمضان را عرضه می

 .شیالتی را نیز در آنجا با تخفیف عرضه کنند

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 بازار و قیمت ها
  فودپرس 1368خرداد ماه  20سه شنبه 

 <قیمت روغن نباتی باز هم کارشناسی می شودصنایع غذایی
صنایع روغن نباتی برای افزایش قیمت این محصول خبر درخواست   قائم مقام وزیر کشاورزی در امور بازرگانی از موافقت با بررسی 

های مختلف در بهای تمام شده روغن نباتی در سازمان حمایت در حال بررسی است که  آنالیز قیمت و تاثیر پارامتر: داد و گفت

زرگانی صنعت روغن نباتی همچنان وظایف با: فرد اظهار کرد اکبر مهر علی.شود قیمت آن نهایتا پنچ درصد افزایش یابد بینی می پیش

: وی افزود.ها محقق شده و بخش دیگر در حال بررسی است های آن برعهده انجمن صنفی روغن نباتی است که بخشی از خواسته

توانند دانه روغنی را از کشاورز خریداری کنند که در این راستا شرکت  صنایع روغن نباتی اعالم کردند به دلیل نقدینگی پایین نمی

کنندگان روغن نباتی دیرتر دریافت  ها روغن خام تحویل داد و بخشی از بهای آن را از تولید انی دولتی ایران به این کارخانهبازرگ

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور .داخل نقدینگی کافی داشته باشد  ها برای خرید دانه روغنی تولید کند تا این کارخانه می

های تولید و پرداخت مابه التفاوت  با توجه به افزایش هزینه"نباتی درخواست داشتند   من صنفی صنایع روغنانج: بازرگانی ادامه داد

ها در سازمان حمایت  که این درخواست آن "نباتی نیز افزایش یابد خرید دانه روغنی تولید داخل از کشاورزان بهای روغن

گرچه نرخ جهانی روغن خام در بازار جهانی روند کاهشی : فرد اظهار کردمهر.کنندگان در حال بررسی است کنندگان و تولید مصرف

نخست موافقت   کننده هزینه تولید روغن نباتی متفاوت است که وزارت جهاد کشاورزی در وهله داشته است اما پارامترهای تعیین

قائم مقام وزیر .مان حمایت اعالم کرده استخود را برای بررسی این پارامترها و تاثیر آن در بهای تمام شده روغن نباتی در ساز

افزایش قیمت روغن نباتی که درصد کمی خواهد بود به این دلیل است که انجمن : جهاد کشاورزی در امور بازرگانی تصریح کرد

مذکور های روغنی از کشاورزان را به قیمت تضمینی تعهد کرده و این خرید برای انجمن  روغن نباتی در سال جاری خرید دانه

عالوه بر آن افزایش یا کاهش هزینه در سایر پارامترها . تومان در هر کیلوگرم بار مالی اضافه پرداخت در بر دارد 211تا  311حدود 

های جهانی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و  هم وجود دارد؛ مثال افزایش نرخ ارز بانکی در سال جاری یا کاهش قیمت

وزارت جهاد : اعالم کرد  مهرفرد.شود کند و درصد افزایش از این طریق تعیین می در قیمت جدید لحاظ می تولیدکنندگان آثار آن را

کشاورزی براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی، کنترل قیمت کاالهای اساسی کشاورزی را در واحدهای 

دکنندگان که سازمان بازرسی و نظارت نیز قبال در آن ادغام شده تولیدی به عهده دارد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولی

 است، دارای وظیفه کنترل قیمت در سطح خرده فروشی است

 http://www.foodpress.ir/Post.as 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1368خرداد ماه  36شنبه 

 ها درصدی قیمت لبنیات به خاطر افزایش هزینه ۶درخواست افزایش 

درصدی قیمت را براساس افزایش  2نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران درخواست افزایش  <صنایع غذایی

 .ایم و منتظر تصمیم آنها در این زمینه هستیم  های مربوطه ارائه کرده ها به سازمان هزینه

گزارش خبرگزاری فارس، محمد فربد نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در مورد اینکه تصمیم انجمن با به 

قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد، زیرا ما توان : توجه به مصوبه اخیر مبنی بر افزایش قیمت خرید شیر خام از دامداران چیست گفت

ت قیمت محصوالت لبنی را به ویژه در ماه رمضان افزایش دهیم، بلکه از طریق مکاتبات با افزایش قیمت را نداریم و قرار نیس

 .کنیم مقامات ذیربط این مساله را دنبال می

ایم و جزئیات این   های مربوطه ارایه کرده ها به سازمان درصدی قیمت را براساس افزایش هزینه 2درخواست افزایش : وی گفت

ایم که منتظر تصمیم آنها در این زمینه هستیم که البته هنوز تصمیمی در این مورد  سازمان تنظیم بازار دادهها را به  افزایش هزینه

 .اند اتخاذ نکرده

اگر آنها امروز به نفع صنعت تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت : نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران بیان داشت

 .رد زیرا قصد افزایش قیمت محصوالت لبنی را در ماه رمضان نداریمبگیرند ما اعمال نخواهیم ک

درصد سود نبرده است،  1درصد است در حالی که هیچگاه صنعت لبنیات بیش از  61تا  03فربد با بیان اینکه سود قانونی صنعت 

 .درصد بود 0.3سال گذشته سود صنایع لبنی فقط : گفت

تومان و هزینه حمل  631های لبنی  متوسط هزینه فرآوری هر کیلو شیر در شرکت 91ال بر اساس برآوردها در س: وی بیان داشت

 .درصد است 01و نقل حداقل 

درصد  9همچنین برخالف عرف دنیا صنایع لبنی ایران مکلفند : نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران افزود

 .دریافت و به دولت بپردازندعوارض قانونی را از مردم با قیمت تمام شده شیر 

های خاصی برخی  قرار بود برخی کارخانجات در مکان: العاده محصوالت لبنی در ماه رمضان تصریح کرد فربد درمورد فروش فوق

  .محصوالتشان را با تخفیف عرضه کنند که این کار به دلیل مخالفت و لطمه به کسب و کار آنها فعال منتفی و عملیاتی نشده است

http://www.foodpress.ir/Post 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 136۱خرداد  21 -

 تثبیت قیمت مرغ در آستانه شروع ماه رمضان
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از تثبیت قیمت مرغ در بازار در آستانه آغاز ماه مبارک رمضان خبر داد و قیمت مرغ در مراکز خرده 

 .تومان اعالم کرد 2211تا  2311فروشی را بین 

این کاال امروز قیمت : تومان اعالم و اضافه کرد 2211تا  2311خانی ، قیمت مرغ را در مراکز خرده فروشی بین  مهدی یوسف

 .تومان است 3911تومان و در میدان بهمن  2011تا  2111فروشی بین   چهارشنبه در مراکز عمده

به دلیل عرضه فراوان مرغ در روزهای آتی با : شنبه وجود دارد، گفت وی با بیان اینکه احتمال کاهش قیمت این کاال در روز پنج

 .افزایش قیمت این کاال مواجه نخواهیم بود

از روزهای سوم تا چهارم ماه مبارک رمضان ممکن است شاهد افت قیمت مرغ باشیم، چراکه در این روزها : خانی اضافه کرد یوسف

 .یابد تقاضا در بازار کاهش می

 روز مانده به ماه مبارک رمضان تقاضا برای مرغ به شدت افزایش 3تا  3رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه در گذشته، 

رسد فرهنگ خرید مرغ در میان مردم روبه تغییر است، در گذشته آنان چند روز مانده به ماه  به نظر می: یافت، اضافه کرد می

کردند اما در حال حاضر مصرف کنندگان تمایل دارند کاالی مورد  مبارک رمضان چند کیلوگرم مرغ را خریداری و ذخیره می

 .ندنیازشان را به صورت تازه خریداری کن

 .بر بازار این محصول نیز رکود حاکم است: وی، قیمت ماهی را بدون تغییر عنوان کرد و افزود

http://iranecona.com/19331 
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 بازار و قیمت ها 
 - 68/63/31فارس

 سرد کردن گوشت از شنبه پیشآغاز طرح / هزار تومان 01گوشت گوسفندی کیلویی 
یابد و از هفته آینده  تقاضای خرید گوشت به دلیل آغاز ماه مبارک کاهش می: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .شود سرد کردن گوشت در تهران آغاز می با هماهنگی دامپزشکی طرح پیش

با : ، درمورد آخرین وضعیت قیمت گوشت در بازار پایتخت گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اصغر ملکی در گفت علی

کنیم به  بینی می ها و نیاز مردم برای آغاز ماه مبارک رمضان طی یکی دو هفته اخیر تامین شده، پیش توجه به اینکه تمام سازمان

 .ازار گوشت طی این ماه با رکود مواجه شودها و کاهش ساعت کاری آنها تا حدی ب دلیل تعطیلی رستوران

 0قیمت گوشت گرد ران : هزار تومان اعالم کرد و گفت 0۰تا  01وی قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی بدون دنبه را 

 .هزار تومان بیشتر از این رقم خواهد بود

با هماهنگی سازمان دامپزشکی  سرد کردن گوشت گوسفند اجرای طرح پیشرئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین از 

هایی است تا به واسطه آن گوشت با سالمت بیشتری به دست مردم برسد، در  این سازمان به دنبال اجرای طرح: خبر داد و افزود

 .درجه زیر صفر را در دستور کار دارد 3سرد کردن گوشت در دمای  همین راستا طرح پیش

گیرد که آب اضافی آن گرفته شده و با سرد  گوشت تازه کشتار شده در شرایطی قرار می: وی درمورد جزییات بیشتر این طرح گفت

کیلویی نیم کیلو از وزن آن کاسته خواهد شد، اما شرایطی ایجاد  00شود، به طوری که در یک الشه  شدن تا حدی خشک می

 .ها امکان فعالیت نداشته باشند شود تا میکروب می

 .که این طرح پیش از این در چند استان کشور اجرا شده بودملکی این را هم اضافه کرد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931110111026 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 بیشترین ریزش قیمت کاالهای خوراکی شدمواد غذایی مرغ صدرنشین;
ماه قیمت چهار گروه کاالهای اساسی با افزایش و سه گروه با کاهش همراه بود در این بین مرغ از همه کاالها  در نیمه خرداد <

خردادماه  03منتهی به فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته  نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده.بیشتر ارزان شد

درصد بیشترین کاهش قیمت  0درصد بیشترین افزایش قیمت و گوشت مرغ با نزدیک به  0.1مرغ با  دهد که قیمت تخم نشان می

درصد، در صدر  11مرغ با نزدیک به  این در حالی است که در بین تغییرات ساالنه بازهم تخم.را در بین کاالهای اساسی داشته است

لبنیات و .درصد در بین بیشترین کاهش قیمت کاالهای اساسی قرار دارد 00.1های تازه با  ها و سبزی زایش قیمتبیشترین اف

درصد نسبت به هفته قبل  1.0درصد و پنیر پاستوریزه  0.1مرغدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه  تخم

درصد در مقایسه با هفته ماقبل آن رشد  1.2ماه  در هفته منتهی به نیمه خرداد این در حالی است که قیمت لبنیات. افزایش داشت

 00111تا  0311ای  درصدی قیمت همراه شد شانه 0.1مرغ نیز که با رشد  تخم.همچنین سایر اقالم این گروه بدون تغییر بود. دارد

 1.6بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب با  برنج و حبوباتبانک مرکزی اعالم کرد که در گروه برنج.تومان به فروش رفت

درصد کاهش داشته اما  1.0درصد و لوبیا قرمز  1.2در گروه حبوبات نیز قیمت لوبیا سفید . درصد افزایش همراه بوده است 1.3و 

ماه قیمت برنج  خرداد 03ی به این در حالی است که در مجموع در هفته منته.درصد افزایش دارد 6تا  1.1سایر اقالم این گروه بین 

 3.3و  6.3های تازه هم با کاهش  ها و سبزی های تازهمیوه ها و سبزی میوه.درصد افزایش داشته است 1.0درصد و حبوبات  1.6

شد و انگور  درصدی همراه بود این در حالی است که در میادین زیرنظر شهرداری سیب زرد، پرتقال درجه یک و گالبی عرضه نمی

، 6.6براین اساس قیمت گالبی .ها متفاوت بودند فروشی و سبزی تازه در مقایسه با سایر میوه  اما سایر اقالم میوه. کمی داشت عرضه

گوشت .درصد کاهش داشته است 00.3تا  6.3درصد و سایر اقالم بین  3و موز  01.3، خربزه 2.3، طالبی 62.2، هلو 11.0گیالس 

براین اساس هر . ررسی بانک مرکزی، بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بودقرمز و گوشت مرغدر هفته مورد ب

تومان و گوشت گاو و  311هزار و  13ماه  خرداد 03کیلوگرم گوشت تازه گوسفند با استخوان در سطح شهر در هفته منتهی به 

هش حدود هشت درصدی همراه بود هر کیلو نزدیک به همچنین قیمت مرغ که با کا.تومان به فروش رفت 211هزار و  13گوساله 

ماه امسال بهای قند، شکر، چای  قند و شکر، چای و روغن نباتیدر هفته منتهی به نیمه خرداد.تومان به فروش رفته است 2111

 خارجی و انواع روغن نباتی ثابت ماند

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

 - 68/63/20فارس

 نشت دام از شرق به داخل کشور به صفر نزدیک شد/ممنوعیت تردد دام از مرزهای شرقی کشور
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت تردد دام در مرزهای شرقی کشور 

 .خبر داد

، مهدی خلج امروز در همایش معارفه مدیر کل دامپزشکی اداره کل دامپزشکی استان تهرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

استان تهران ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و هفته جهاد کشاورزی عنوان کرد که تالش جهادی تنها پله کوچکی از 

 .هیم و تاثیرگذارندشهادت کمتر است و تمامی تالشگران عرصه بهداشت کشور در این جهاد مقدس س

 .وی با تشکر از تالش محمدرضا حزبئی به سید اصغر برائی نژاد به عنوان مدیر کل جدید دامپزشکی استان تهران تبریک گفت

تالشهای ما در تهران عالوه بر انعکاس در سطح : وی با بیان این که تهران تجلی گاه اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران است، گفت

یاری از موارد انعکاس بین المللی داشته و همگی باید دست در دست یکدیگر داده و استان تهران را به نقطه ای برسانیم ملی، در بس

 .که زیبنده نظام اسالمی بوده و همچون نگینی درخشان آن را پاس بداریم

جمهوری اسالمی ایران تاثیر گذار رئیس سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد که حرفه دامپزشکی در دو بعد بسیار مهم حاکمیتی 

است که یکی از آنها بهداشت و سالمت عمومی جامعه است و دیگری تاثیرگذاری این رشته بر اقتصاد ملی ماست و از سوی دیگر به 

دلیل قرار گرفتن کشور ایران در منطقه پر خطر نقش سازمان دامپزشکی کشور در حفظ و حراست از دو هدف فوق را دو چندان 

 .نماید می

توان به  همکاری مشترکی با سایر وزارت خانه ها و نهادهای دخیل در بهداشت عمومی داریم که از آن جمله می: خلج گفت

همکاری استراتژیک و مهم در مورد بیماریهای منتقله از دام به انسان اشاره نمود و در راستای این همکاریها نیاز به تامین اعتبارات 

 .فعالیت های مهم و حیاتی است که هر یک از آنها مصداق یک پروژه مدیریت بحران مستقل استبرای تداوم این 

پیگیری ها و دستورات مهم و تاثیرگذار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مورد ممنوعیت ورود خلج همچنین از 

دامپزشکی و نیروی انتظامی نشت دام از و عنوان کرد که با تالشهای شبانه روزی پرسنل  دام از مرزهای شرقی تشکر نموده

شرق کشور به داخل به سمت صفر متمایل شده است که موفقیت بسیار مهم و تاثیرگذاری در صیانت از بهداشت عمومی و اقتصاد 

 .ملی کشور خواهد بود

مجوز بهداشتی برای  10061باید عنوان نمائیم که فقط طی سال گذشته بیش از : وی در مورد بعد بین المللی دامپزشکی گفت

محصوالت صادراتی کشور توسط سازمان دامپزشکی کشور صادر شده است که اگر صدور مجوز بهداشتی دامپزشکی را شرط الزم 

برای امر صادرات بدانیم ، اهمیت نقش دامپزشکی را بیشتر درک می نمائیم و جالب است بدانیم که استان تهران بخش اعظمی از 

 .نموده است این مجوزها را صادر

در زمینه بهداشت کشتارگاهها قبال نیز تاکید نموده ام که مطابق با رویه ای که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا حاکم : خلج افزود

و سایر سیستم  GMP ،HACCPاست تالش ما برای استقرار دامپزشک ناظر بهداشتی دولتی و پیاده سازی سیستم های مدیریت 

کیفیت بین المللی به صورت شبانه روزی در سازمان دامپزشکی کشور دنبال می شود و در این زمینه اعالم  های کنترل بهداشتی و

می نمائیم که مراکز تولید، استحصال و عرضه باید بر مبنای الگوی اعالمی توسط سازمان دامپزشکی کشور ساماندهی شوند و در 

سرمایه گذاری مشترک با استانها است و انتظار داریم با توجه به جمعیت این زمینه سازمان دامپزشکی کشور در سطح ملی آماده 

 .درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد ، استان تهران در این زمینه پیشرو باشد 00استان تهران که 

http://www.farsnews.com/
http://ivo.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=535467c2-64f5-4cfc-8480-5fa7ec4b905c&WebPartID=c38addfd-bf7c-4c92-aeda-a530c2be935a&ID=eb053f50-5c65-4f67-a792-644ced77e092
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ان جهاد در این جلسه با حضور مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور ، قائمی از استانداری تهران و اکبری شریف از سازم

کشاورزی استان تهران و خداویردی زاده معاون توسعه منابع سازمان دامپزشکی کشور جلسه رسمی معارفه اصغر برائی نژاد به 

 .عنوان مدیر کل دامپزشکی استان تهران برگزار شد

ان و فعالیت گسترده در میلیون نفر در سطح است 01اداره کل دامپزشکی استان تهران به دلیل نظارت بر بهداشت عمومی بیش از 

امر تولیدات دامی و واردات و صادرات، دغدغه های فراوانی را برای مسئوالن آن ایجاد می نماید و شرایط حاکم بر تهران ویژه است 

 و امید می رود با اتکاء به توان تخصصی یکایک کارکنان خدوم و زحمتکش اداره کل دامپزشکی استان تهران بتوانیم افتخار دیگری

 .برای تهران، این تجلی گاه اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران بیافرینیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162110336 
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 برنامه و سیاست ها
 - 68/63/20فارس

 شود اتحادیه ملی آبخیزداری تشکیل می
ها، مراتع و آبخیزداری از تشکیل اتحادیه ملی آبخیزداری  های مردمی سازمان جنگل مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .در آینده نزدیک خبر داد

زایی در نشستی با  وز به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیاباناز سمنان، غالمرضا هادربادی ظهر امر خبرگزاری فارسبه گزارش 

های کشور در حال  اتحادیه استانی آبخیزداری در استان: کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت مسئوالن اداره

 .گرفته است  استان این اتحادیه شکل 01گیری بوده و در  شکل

این اتحادیه در پنج استان دیگر نیز در : ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد ی سازمان جنگلهای مردم مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .های کشور، اتحادیه استانی آبخیزداری تشکیل شود گیری است و امیدواریم تا پایان سال در تمام استان حال شکل

برای تشکیل این اتحادیه ملی ابتدا باید در : مه دادوی با بیان اینکه مقدمات تشکیل اتحادیه ملی آبخیزداری انجام شده است، ادا

 .های کشور اتحادیه استانی آبخیزداری تشکیل شود تمام استان

ها و  برای احیا و نگهداری جنگل: ها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد های مردمی سازمان جنگل مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت

 .های انجام شده حرکت کنیم ا توجه به کارشناسیمراتع باید از خود مردم استفاده کرده و ب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162111931 
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 برنامه و سیاست ها
 - 68/63/21فارس

 روز 10میلیارد ریال سهم دولتی در  90۶1واگذاری 

روز امسال توسط سازمان خصوصی سازی  10میلیارد ریال سهم دولتی در  90۶1: سازمان خصوصی سازی اعالم کرد

 .فروخته شده است

میلیارد ریال سهم دولتی در  320؛ بالغ بر یک هزار و روابط عمومی سازمان خصوصی سازیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد ریال از طریق  1میلیارد ریال در بورس و  0323روز ابتدایی امسال توسط این سازمان فروخته شده که از این میزان  03

 .مزایده به فروش رسیده است

 0361میلیارد ریال به صورت تدریجی و  033میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت،  320همچنین از یک هزار و 

 0323و  33صل میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون ا 1میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده که 

 .این قانون بوده است 6میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931160111600 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1368خرداد  36, شنبه

 برنامه مدیریت سبز در تعاون روستایی کلید خورد 
سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و حفظ محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز در سازمان تعاون روستایی 

 .در دستور کار جدی قرار گرفت

در راستای اصالح : افزود( ایانا)به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مرادنیا، معاون اداری و مالی این سازمان با اعالم این خبر

، کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش 22الگوی مصرف انرژی و پیرو ماده 

رای برنامه مدیریت سبز را مد اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و حفظ محیط زیست برای اج

 .نظر قرار دهند

و کاهش ( شامل کاغذ، لوازم التحریر و غیره) این سیاست ها شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات : مرادنیا گفت

 .است و بخصوص بخشنامه اقتصاد مقاومتی( درساختمان ها و وسایط نقلیه ) مواد زائـد جامـد و بـازیـافت آنهـا 

رعایت حصول اطمینان از خاموش بودن چراغ ها، فن کویل ها و سیستم رایانه و ملزومات آن از قبیل جاپگر، بلندگو : مرادنیا افزود

 .در زمان خروج از محل کار ضروری اعالم شده است....و

ی در زمان های مورد نظر جهت نیز در صدد راه اندازی نوعی سیستم هماهنگ و اتوماتیک خاموش ITوی با بیان این که واحد 

به گونه ای که بجای استفاده از اسکرین سرور، از حالت استندبای : کنترل رایانه ها از طریق سرور مرکزی است، خاطر نشان کرد

 .استفاده شود و در صورت لزوم، به راحتی مانیتور خاموش شود

و حتی االمکان استفاده از نور طبیعی، عدم استفاده از ( فردی)رم مراد نیا حصول اطمینان از بسته بودن پنجره ها در فصول سرد وگ

هیتر های برقی در اتاق ها جهت گرم کردن غذا و استفاده از گرم کن گازی عمومی تعبیه شده در هر واحد، کنترل مرتب پنجرها و 

رهنگ سازی و افزایش اگاهی کارکنان بازشوها به منظور جلوگیری از خروج انرژی در فصول مختلف و در معابر عمومی ساختمان، ف

و کنترل و بررسی ( اداره آموزش)در رابطه با کاهش مصرف و راهکارهای مفید در استفاده از تجهیزات اداری و تاسیسات فنی 

یگر واحدها به منظور رعایت موارد فوق و تقدیر از واحدهای پیشرو توسط تدارکات و پشتیبانی با هماهنگی حراست سازمان را از د

جهت اعمال مدیریت سبز در مجموعه سازمان تعاون روستایی ایران اعالم  93برنامه های جدی در دستور کار سازمان برای سال 

 ./کرد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/61031-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/23153-1.html


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

56 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 باشگاه مشتریان کشاورزی کشور به زودی راه اندازی می شود 
معاون برنامه ریزی و بودجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با اشاره به راه اندازی باشگاه مشتریان کشاورزی 

 . نهایی نمی کنندبا راه اندازی این باشگاه کشاورزان دیگر احساس ت: در آینده ای نزدیک، گفت

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از کرج، یزدان سیف در آیین گشایش شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان البرز در هفته 

باشگاه مشتریان یا باشگاه کشاورزان شرکت خدمات کشاورزی به دنبال ارایه خدمات با کیفیت به : جهاد کشاورزی، بیان کرد

 زنجیره عرضه بخش کشاورزی استمشتریان خود در 

با راه اندازی این باشگاه به دنبال ارتباط مستقیم تر با کشاورزان هستیم تا نهاده ها مطابق نیاز کشاورز نه مطابق : وی افزود

 .بخشنامه های اداری تامین شود

خدماتی باشگاه از دیگر اهداف راه  تشخیص نیاز کشاورزان در تامین نهاده ها، آزمایش آب و خاک و تعیین سبد: وی اظهار داشت

اندازی باشگاه است تا ضمن ارایه مشاوره فنی و خدمات فنی، ارایه تامین کارت خرید اعتباری نهاده های کشاورزی با مشارکت 

 .بانک کشاورزی و بیمه ملت انجام شود

تحویل نهاده های کشاورزی در محل به دنبال این هستیم که حمل و : عضو هیات مدیره شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی گفت

 .کشاورز انجام شود و نیاز به مراجعه حضوری کشاورزان نباشد

وی همچنین ارایه سرویس فروش نهاده ها به صورت تلفنی و اینترنتی و ارایه اطالعات هواشناسی و نهاده ها به صورت تلفنی به 

کشاورزان به جز فعالیت فنی خود در چارچوب مزرعه اش : و افزود کشاورز را از دیگر اهداف راه اندازی باشگاه مشتریان دانست

 .نبایستی هیچ مشکلی در مورد هزینه های مبادله داشته باشد

کشاورزان از طریق این باشگاه نهاده مورد نیاز را متناسب با نیازش تحویل می گیرد، زیرا در سنوات گذشته ارایه این : وی بیان کرد

 .و خدمات از کیفیت و کمیت مناسب برخوردار نبودندخدمات دستوری شده بود 

با آغاز به کار دولت یازدهم یکی از نخستین اقداماتی که بنا به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی قبل از دریافت رای : سیف ادامه داد

دت راحتی الزم را در بخش اعتماد از دولت پیشنهاد شد، تامین به موقع و با کیفیت نهاده های بخش بود و کشاورزان ظرف این م

 .نهاده ها بخصوص کود شیمیایی داشته اند

وی اظهار امیدواری کرد تا این نهاده ها را با کیفیت بیشتری ارایه دهیم و پایلوت اجرای این طرح را در قزوین، گلستان و فارس 

 .پس از آن در سراسر کشور اجرایی می شود: اعالم کرد و گفت

در این باشگاه یک خط ویژه نیز برای کشاورزان غیرعضو : ودجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اضافه کردمعاون برنامه ریزی و ب

فعال می شود تا مشاوره ها فقط به کشاورزان عضو نباشد به طوری که هیچگاه کشاورزان ما احساس تنهایی نکنند و احساس کنند 

 .منتظر آن ها است در حوزه نهاده های کشاورزی یک پاسخ دهنده در پشت تلفن

از طریق این باشگاه : وی با اشاره به اینکه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به دنبال تغییر روش ها در ارایه خدمات است، گفت

 .هشت خدمت برای کشاورزان از طریق سامانه ای دیده شده تا کشاورز هیچ لحظه ای از شبانه روز احساس تنهایی نکند

برای کشاورزان  001اف تشکیل این باشگاه را ارایه مشاوره به کشاورزان دانست و آن را همچون تلفن وی یکی از مهمترین اهد

 .هرچقدر کیفیت خدمت باالتر رود یعنی ضریب حمایتی باالتر می رود: دانست و افزود
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شاورزی را یکی از عضو هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور، آموزش کشاورزان برای استفاده از نهاده های ک

استراتژی شرکت در سال جاری، استمرار در نوآوری، ارتباط با : مهمترین استراتژی شرکت خدمات حمایتی دانست و بیان کرد

 .مشتریان و تنوع در سبد خدمات است

ت غذایی به در بخش کشاورزی در کشوری هستیم که امنی: وی در ادامه با اشاره به وضعیت موجود کشاورزی در کشورمان گفت

واسطه شرایط ژئوپولتیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و سیاست امنیت غذایی در ایران یکی از مهمترین سیاست های ابالغی 

 .رهبر است

زمانی که مراجعه با سیاست های امنیت غذایی می شود بخش عمده ای از آن مربوط به زراعت و باغبانی است و زمانی : سیف افزود

درصد موارد تحقق این اهداف به نحوه ی اجرای مطلوب نهاده های این بخش  01لفه های این سیاست مراجعه می کنیم که به مو

 .پرداخته است

 .مخاطراتی که از ناحیه نهاده ها به سیستم کشاورزی وارد می شود عملکرد را به شدت کاهش می دهد: وی اظهار داشت

درصد اهداف بخش کشاورزی را در خود گرفته و تحقق این اهداف به دنبال تامین،  03ساله  03این شرکت با قدمتی : وی گفت

 .تدارک، توزیع و فروش خدمات پس از فروش مطلوب نهادهای کشاورزی است

یعنی همان زمان  'به موقع'معاون برنامه ریزی و بودجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اولین جزء مطلوب در این بخش را 

زمان در تابع ارضی کشاورز نقش حیات و ممات را دارد و اگر نهاده ها به موقع تامین نشود دیگر کاری نمی شود : دانست و افزود

 .کرد

 .سازمان ملل هم تاکید شده است 6101به بحث کیفیت در سند : وی دومین مولفه را کیفیت نهاده ها عنوان کرد و اظهار داشت

یعنی ارتباط مستقیم با : اورزی را نادیده گرفته شدن کشاورز برشمرد و افزودسیف یکی از مهم ترین چالش ها در بخش کش

 .کشاورز نداریم و به اقتصاد بخش کشاورزی حکمرانی می کنیم و پولی را که به جیب کشاورز بایستی برود،هدر می رود

: در بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت وی تامین بعضی از نهاده ها به میزان خیلی کم و یا خیلی زیاد را یکی دیگر از چالش ها

 .بذر یکی از مهمترین این نهاده هاست که بایستی بر مدار کیفیت قرار گیرد

 .هزار کشاورز از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سراسر کشور نهاده خریداری کردند 331سال گذشته یک میلیون و 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/61131-0.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 ارزش افزوده بخش کشاورزی، نصف صنعت / اجرای طرح ایجاد واحد های تولیدی در روستاهای همدان
 .افزوده بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت نصف و نسبت به بخش ساختمان یک سوم استارزش 

از همدان، علیرضا رنجبر ضرابی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

در روستا در استان همدان که با حضور  چهارمین روز هفته جهاد کشاورزی در گردهمایی تبیین طرح ایجاد واحد های تولیدی

ارزش افزوده بخش کشاورزی باید افزایش یابد و این امر با : تشکل های بخش کشاورزی، برگزار شد با اعالم مطلب فوق ادامه داد

 .توجه به ظرفیت های موجود در این بخش دست یافتنی است

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در سطح  001اس آمار ارایه شده بر اس: وی در ادامه به بحران آب در کشور اشاره کرد و گفت

میلیارد متر مکعب است؛ بنابراین به  01کشور تولید می شود از سوی دیگر گفته می شود میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 

 .ازای هر مترمکعب آب یک و سه دهم کیلو گرم محصول کشاورزی تولید می شود

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی است که مصرف آب  3این آمار در استان همدان تولید متوسط ساالنه : ادرنجبر ضرابی ادامه د

کیلو گرم محصول  6.3میلیارد متر مکعب است، بنابراین به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در این بخش،  6.0در این بخش 

 .کشاورزی تولید می شود

مقایسه این آمار حاکی از این است که در استان همدان به ازای هر : مدان خاطر نشان کردرییس سازمان جهاد کشاورزی استان ه

از سوی دیگر آبیاری تحت فشار در استان همدان در . متر مکعب آب مصرفی دو برابر کشور محصول کشاورزی تولید می شود

 .برابر میانگین کشوری است 3درصد سطح اراضی کشاورزی انجام شده که 01

نداشته ها و نقاط ضعف ما در بخش کشاورزی بسیار است، اما زمانی موفق خواهیم شد که بدانیم با ظرفیت های موجود : فزودوی ا

 .و داشته هایمان چه کارهایی انجام داده ایم

جراست هم اکنون طرح ایجاد واحد های تولیدی در روستا در حال ا: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطر نشان کرد

 .که بخش کشاورزی استان همدان می تواند از اعتبارات این طرح بهره فراوانی ببرد

تشکل های بخش کشاورزی در اجرای این طرح می توانند موفق باشند، زیرا شرایط این طرح را داشته و واجد شرایط : ضرابی گفت

 .هستند

مورد بررسی قرار گرفت و از تشکل های بخش کشاورزی استان  در این گردهمایی ابعاد طرح ایجاد واحد های تولیدی در روستا

 ./همدان خواسته شد طرح های اقتصادی خود را برای بهره گیری از مزایای این طرح ارایه کنند
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 و سیاست ها برنامه
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 های دوجانبه در حوزه دامپروری و کشاورزی شد  سفیر جدید مغولستان خواستار همکاری
های کشورش در بخش  ها و ظرفیت سفیر جدید مغولستان در دیدار با وزیر خارجه ایران با توجه به زیرساخت

 . های دو کشور توسعه یابد های یاد شده همکاری کشاورزی و دامپروری، ابراز امیدواری کرد که در زمینه

مغولستان در آغاز مأموریت خود در ( غیرمقیم)جدید  سفیر "دامبین یام"، (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .تهران با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وی کرد

و آمدگویی، به مناسبات بین ایران و مغولستان اشاره کرد  بر پایه این گزارش در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان ضمن خوش

های مختلف ازجمله اقتصادی، تجاری و دانشگاهی  های موجود دو کشور زمینه گسترش مناسبات در بخش با توجه به ظرفیت: گفت

 .وجود دارد

های  محمدجواد ظریف با بیان دیدار کوتاه خود با وزیر خارجه مغولستان در حاشیه اجالس اخیر وزرای عضو سازمان همکاری

 .توسعه مناسبات دو کشور مورد تأکید طرفین قرار گرفت: شانگهای در مسکو، افزود

های کشورش در بخش کشاورزی و دامپروری، اظهار امیدواری کرد که  ها و ظرفیت سفیر جدید مغولستان نیز با توجه به زیرساخت

 .های دو کشور توسعه یابد های یادشده نیز همکاری در زمینه

المللی ازجمله سازمان ملل متحد را خواستار  ایت متقابل دو کشور در مجامع بینهای نزدیک و حم دامبین یام همچنین همکاری

 .شد

مدیرکل فائو دو سال نیز پیش از دستاوردهای مغولستان درباره کشاورزی ابراز رضایت کرده بود و تبدیل این کشور را به 

 .صادرکننده مواد غذایی شادباش گفت

این نهاد سازمان ملل به عرضه کمک فنی به بخش کشاورزی مغولستان ادامه : کرد گرازیانو داسیلوا همچنین خاطرنشان خوزه

 .دهد می

هایی که  رئیس جمهور مغولستان برای پیشرفت Tsakhia Elbegdorjبه گزارش ایانا، مقامات فائو به تساخیا البگدورج 

 .کشورش در زمینه کشاورزی داشته است، نشان طال اعطا کرده بودند

ازجمله )غالت . وابسته است( گاو، گوسفند، بز و شتر)اقتصاد مغولستان به دامداری اشتراکی . ولستان توگروگ استواحد پول مغ

بخش صنعتی عمدتاً به صنایع غذایی و پوست و پشم مربوط . شود در مقیاسی بزرگ در مزارع دولتی تولید می( ای محصوالت علوفه

 .است

 ./زمینی، اسب و گاو است و صادرات آن شامل گندم، جو، سیب مغولستان دارای اقتصاد کشاورزی بوده،
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک ساله لغو شد 
با دستور جدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله پس از گذشت 

 .چند روز از ابالغ آن لغو شد

ارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور تن معاون روابط کار وز ، سید حسن هفده(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .را صادر کرد 31ها، توقف اجرای دستورالعمل شماره  جدیدی به مدیران کل استان

با عنایت به سئواالت مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل : در این دستورالعمل جدید آمده است

و متعاقبا پس از تکمیل اعالم « کان لم یکن»و به منظور شفاف سازی، دستورالعمل یاد شده  و ضرورت بررسی مجدد 31شماره 

 .خواهد شد

این در حالی است که در روزهای گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکساله را ابالغ 

 .کرده بود

در این راستا، کارفرمایان . یر یکسال پس از اعتراض کارفرمایان صورت گرفته استلغو دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای ز

 .ای اعتراضی به وزیر کار اعالم کرده بودند که این دستور برخالف قانون کار و قابل اجرا نیست درنامه

 ماجرا از کجا آغاز شد

ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ابالغ شد که طی  چند روز پیش بخشنامه ای به امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه

 .آن، بر ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم تاکید شده بود

ر معاون وزیر کار مطرح کرده بود از تاریخ ابالغ این بخشنامه، کارفرمایان دیگر امکان انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال د

واحدهای با ماهیت کاری مستمر را ندارند و اگر بنگاهی بخواهد بدون توجه به ابالغیه، به انعقاد قراردادهای کوتاه مدت کمتر از 

 .یکسال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم یکساله را خواهد داشت

رده و آن را راهکاری برای پایان دادن به پس از این ابالغیه، بسیاری از نمایندگان کارگری کشور از تصمیم وزارت کار دفاع ک

تواند  آنان عنوان کردند این شیوه امضای قراردادهای کاری می. نابسامانی قراردادهای کاری در واحدهای مشمول قانون کار دانستند

 .به تقویت امنیت شغلی نیروی کار و جلوگیری از ادامه سوء استفاده توسط برخی کارفرمایان منجر شود

گان کارگران معتقدند فراوانی تقاضا برای کار و کمبود عرضه در بازار کار باعث سوء استفاده و تخلف از اجرای قانون توسط نمایند

روزه به شدت رواج یافته  69برخی کارفرمایان به ویژه در واحدهای خُرد و کوچک شده و از این رو قراردادهای کوتاه مدت حتی 

 .است

درصد کل قراردادهای کاری کشور در حال حاضر زیر یکسال منعقد  91گزارشی اعالم کرده بود بیش از پیش تر نیز وزارت کار در 

وزارت کار برای حل این مسئله حتی پیشنهاد داده بود که . ماهه به شدت رواج یافته است 1ماهه و  شود و قراردادهای کاری یک می

 .دائم منعقد کنند ولی حق اخراج داشته باشندکارفرمایان قراردادهای کاری نیروهای خود را به صورت 

اما چند روز پس از ابالغیه جدید معاون روابط کار وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای زیریکسال در مشاغل مستمر و 

ند فشار به واحدهای تولیدی دائم، کارفرمایان به این اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامی مغایر با قانون کار دانستند و عنوان کرد

 .کشور در شرایط فعلی اقتصاد، باعث ریزش مشاغل و نابودی اشتغال موجود در بازار کار می شود
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اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با اعالم اینکه اقدام جدید وزارت کار درباره ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال، مغایر با 

در این ماده از قانون پیش بینی شده هرگونه پیشنهاد و یا طرحی در نهایت باید به تصویب هیات : گفتقانون کار است،  0ماده 

 .وزیران برسد تا بتوان ماهیتا آن را قانونی دانست

ت با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه های صنعتی کشور، طرح این موضوعا: نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت

 .ها خواهد شد که می تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند باعث مشکالت عدیده ای برای بنگاه

ای اعتراضی به  دانند و به همین دلیل به استناد مواد قانونی، نامه به صورت کلی، کارفرمایان این اقدام را فنی نمی: ها ادامه داد آهنی

 .ایم و خواستار برگشت این ابالغیه هستیم زده وزیر کار و معاون روابط کار

این مقام مسئول کارفرمایی کشور با بیان اینکه کارفرمایان ابالغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیریکسال را قبول ندارند، 

موقت و یا غیرموقت تواند کتبی یا شفاهی باشد که برای یک مدت معین به صورت  در قانون کار آمده، قرارداد می: اظهارداشت

 .شود توافق می

اگر هم وزارت کار درباره ساماندهی قراردادها طرح و یا پیشنهادی داشت، ابتدا باید در شورای سه جانبه ملی و : وی خاطرنشان کرد

ئه گیری نهایی به هیات وزیران ارا شد و سپس در صورت دستیابی به توافق، برای تصمیم همچنین شورای عالی کار مطرح می

 .شد می

تواند قانون را  در حال حاضر به استناد قانون کار هیچ دستورالعملی نمی: عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران اظهارداشت

وزارت کار . تواند تاثیر منفی فراوانی را داشته باشد در حال حاضر، بازار کار شرایط سخت و دشواری دارد و این ضربه می. تغییر دهد

 .ها امیدوار بود ها منافع دو گروه کارگر و کارفرما را با هم ببیند تا بتوان به تقویت امنیت بازار کار و بنگاه گیری باید در تصمیم
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است هابرنامه و سی  

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  24: تاریخ

 ای راهکاری طالیی در افزایش درآمدزایی کشت محصوالت گلخانه

های کمتر و  توان با هزینه یابی به تولید محصوالت سالم و طبیعی با کاهش مصارف آب، می ای ضمن دست کشت محصوالت گلخانه

 .گلخانه زمینه اشتغالزایی فراهم کردنفر در هر یک  06الی  01درآمدزایی بهتر برای 

های اصلی وزارت جهاد  ، با توجه به اینکه یکی از سیاستگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ای در کاهش مصارف آب و افزایش تولید است باید تالش کرد تا با آموزش و  گذاری در کشت محصوالت گلخانه سرمایهکشاورزی 

 .سازی تولید و مصرف محصوالت ارگانیک را افزایش داد فرهنگ

هزار و  0ر ایران تر است چرا که د ای از دیگر کشورها عقب متاسفانه آمارها حاکی از آن است که ایران در کشت محصوالت گلخانه

میلیون از آن در کشور  6.3میلیون هکتار گلخانه وجود دارد که  1.3هکتار گلخانه وجود دارد این در حالی است که در دنیا  011

 . چین متمرکز است

شت برابر آب مصرفی در گلخانه هاست برای مثال برای ک 2تا  3براساس این گزارش؛ آب مصرفی یک هکتار زمین زراعی همیشه 

الی  6.3شود و در حالی که در کشاورزی به شیوه سنتی  تن خیار برداشت می 0تا  011هزارلیتر آب بین  3ای با  محصوالت گلخانه

 . برابر آن آب مورد نیاز است تا حداقل یک بار زمین زراعی آبیاری شود 1.3

تا  06شود که با در نظر گرفتن میانگین مصرف  می هزار تن گوجه فرنگی در کشور در فضای باز تولید 211میلیون و  3هم اکنون 

میلیون متر مکعب مصرف آب را به دنبال دارد که میانگین عملکرد آن  111میلیارد و  6هزار متر مکعب آب در هکتار، بالغ بر  02

ن در هر هکتار فضای ت 311تا  111)ها، ضمن دستیابی به تولید بیشتر  تن در هکتار است که با انتقال آن به فضای گلخانه 19

 .شود سازی می هزار هکتار زمین آزاد 063، (ای گلخانه

باتوجه به مشکالت کم آبی : عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود 

 . یستدر کشورمان تولید محصوالت کشاورزی پر مصرف آب در چرخه صادرات مقرون و به صرفه ن

ای در کاهش میزان مصارف آب، سوددهی و رونق دهی بیشتر تاثیرگذار است و  های گلخانه استفاده از روش: وی خاطر نشان کرد

 . بایستی محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک را براساس الگوی کشت مناسب وارد چرخه تولید، مصرف و صادرات کرد

 بحران آب در بخش کشاورزی جدی است

کشت محصوالت کشاورزی : رانپورعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود علی ای

 .کند  های غلطی است که بحران آب را تشدید می پرمصرف آب در مناطق کم آب از جمله سیاست

های نوین به  های آبیاری، استفاده از روش اصالح سیستم: نماینده مردم اصفهان مبارکه در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد

های مهمی است که در رفع بحران آب باید به آن توجه  جای سنتی، آمایش سرزمینی، تغییر و اصالح الگوی کشت ازجمله شاخصه

 .کرد

توان  است و نمیبرنج یک محصولی استراتژیک : نماینده مردم لرستان و بروجرد در مجلس شورای اسالمی در ادامه این گفتگو افزود

 . کشت آن را به دلیل مصرف آب زیاد کاهش داد 

دهد و اتالف  ای و تحت فشار عالوه بر اینکه راندمان آبیاری را افزایش می های آبیاری قطره روش: یرانوند در ادامه خاطر نشان کرد

 . کند های هرز و رشد محصوالت کشاورزی کمک می منابع آب را کاهش، و به کنترل علف

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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های  ها کفاف آبیاری زمین ی با بیان اینکه متاسفانه کشور ما جزء مناطق خشک و کم آب است و نبود تراکم منطقی در بارندگیو

های آبیاری جدید به ازای هریک درصدی که راندمان را باال ببریم نزدیک  گیری از شیوه با بهره: دهد، اظهارداشت کشاورزی را نمی

 .تر خواهیم داشت های کشاورزی اضافه برای زمین به یک میلیارد متر مکعب آب

با توجه به بحران آب در کشورمان چنانچه تولید : کیانوش شیرمحمدی مهندس کشاورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود

آب در  وری محصوالت کشاورزی پر مصرف آب در داخل فضای گلخانه انجام شود و گیاهان کم مصرف را هم با تهیه نقشه بهره

 .نقاط مختلف شناسایی و مشخص کنیم مسلماٌ از بحران آب خارج خواهیم شد

با توجه به اینکه فضای گلخانه بسته : توان گیاه مورد نظر را داشت، تصریح کرد وی با بیان اینکه در شرایط نا مساعد اقلیم هم می

ی یک گیاهی است که بیشترین میزان آب را مصرف را دارد است با آب کمتر، بیشترین بازده را خواهیم داشت برای مثال توت فرنگ

 . که در چنین شرایطی با کمترین میزان مصرف آب، بیشترین تولید را خواهیم داشت

توان در راستای کاهش مصارف آب هندوانه را وارد چرخه تولید محصوالت  این مهندس کشاورزی در پاسخ به این که آیا می

یط گلخانه از نظر اکونولوژی و زیست محیطی برای کشت این محصول مناسب نیست اما با ساماندهی شرا: ارگانیک کرد، افزرود

 . توان هندوانه را روانه بازار داخلی و خارجی کرد الگوی کشت مناسب می

ایی در آنجا قادر ز شیرمحمدی در ادامه با تاکید براینکه محیط گلخانه دارای رطوبت و حرارت فوق العاده زیاد است و عوامل بیماری

کند تا در شرایط  های موجود در گلخانه به ما کمک می کنترل بیماری: به رشد و فعالیت بسیار زیادی هستند، خاطر نشان کرد

 . دهی و عملکرد بیشتری داشته باشیم اقتصاد فعلی سموم کمتری را مصرف کنیم و بهره

های کمتر و درآمد  هر یک گلخانه با هزینه: ت کشاورزی تصریح کردوی در راستای افزایش درآمد زایی با توسعه کشت محصوال

 . کند نفر اشتغالزایی ایجاد می 06الی  01بهتر برای 

تری برخوردار هستند و سالمت این گونه محصوالت مورد  ای عالوه بر کیفیت بهتر، از سموم کم بر این اساس؛ محصوالت گلخانه

 . تایید است

های  گذاری ای با آن مواجهه هستیم کاهش قدرت خرید، عدم حمایت و سرمایه شت محصوالت گلخانهیکی از مشکالتی که در ک

هایی الزم در راستای  گذاری الزم در این زمینه است که بایستی با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اقدامات و سرمایه

 . حمایت از کشاورزان انجام شود

 . عدیل در قیمت بایستی میزان تقاضا و بازار مصرف محصوالت سالم و ارگانیک را بیشتر کردسازی در مصرف و ت با فرهنگ

های کمتری برخوردار هستند و در موقع شستن آب کمتری مصرف  محصوالت گلخانه در مقایسه با محصوالت دیگر از آلودگی

های بیشتری برخوردار هستند و در موقع  یکنند و در صورتی که محصوالت که درمزارع کشاورزی کشت می شود از آلودگ می

 .شست و شو عالوه بر افزایش مصرف آب نیازمند به استفاده از مواد ضد عفونی کننده هستند 

هاست  جویی در مصرف آب از مزایای احداث گلخانه تولید محصول با کیفیت، تنظیم محصول بر اساس نیاز داخل و صادرات و صرفه

زایی و درآمدزایی کشاورزان هم به عنوان یکی از راهکارهای طالیی در کاهش  عوامل به گسترش اشتغالتوان در کنار این  که می

 .مصرف آب اشاره کرد 

http://www.yjc.ir/fa/news/3613931 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  21: تاریخ

 تصویب سند امنیت غذایی استان کرمان

 .سند امنیت غذایی استان کرمان در بخش گوشت قرمز، طیور و شیرخام به تصویب رسید

سند امنیت : رشیدی مدیر کل دامپزشکی استان کرمان گفت،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

غذایی این اداره کل به سه بخش محصوالت غذایی گوشت قرمز، طیور و شیر خام تقسیم شده و کیفیت این مواد غذایی از زمان 

 . سال اجرایی شود 3میلیارد تومان طی  63مزرعه تا سفره را بررسی میکندو این سند قرار است با هزینه 

ند امنیت بخشی غذایی استان کرمان در محورهای مختلف نان سالم، گوشت قرمز، گوشت سفید و طیور، شیر خام، آب سالم و س

ها، سند ارتقا بهداشت مراکز تهیه و توزیع عرضه مواد  کاهش سموم و آفت کش ها در سبزیجات و صیفی جات و کاهش میکروب

 . ه استغذایی و کمبودهای تغذیه ای تهیه و طراحی شد

http://www.yjc.ir/fa/news/3611362 
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 برنامه و سیاست ها

 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

تومانی شیرخامصنایع  9442استقرار بازرسان سازمان حمایت در کارخانجات لبنی برای اجرای مصوبه ;
 <غذایی

طبق ابالغیه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به منظور : رئیس انجمن صنفی گاوداران استان تهران گفت 

تومان، مقرر شد ناظرین و بازرسین این سازمان سریعتر در کارخانجات  0331اجرای مصوبه خرید هر کیلوگرم شیر خام به قیمت 

تومانی خرید شیر خام که مربوط به سال گذشته بوده تاکنون  0331مصوبه : مقدسی افزودسیداحمد .بزرگ لبنی مستقر شوند

وی اظهار .اجرایی نشده اما به تازگی اجرای این مصوبه برای سال جاری توسط ستاد تنظیم بازار تصویب و برای اجرا ابالغ شد

دند به علت باال بودن هزینه های تمام شده تولید از این با ابالغ مصوبه اخیر سازمان تنظیم بازار، صنایع لبنی اعالم کر: داشت

بنابراین انجمن صنفی گاوداران طی نامه ای به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و : وی تصریح کرد.مصوبه تمکین نخواهند کرد

: مقدسی افزود.بازار شدمصرف کنندگان برای جلوگیری از ضرر و زیان دامداران سراسر کشور خواستار اجرای مصوبه ستاد تنظیم 

تومان طی بخشنامه ای لزوم استقرار  0331سازمان حمایت از تولیدکنندگان برای اجرایی شدن مصوبه خرید شیرخام با قیمت 

براساس : وی اضافه کرد.بازرسان و ناظران این سازمان در کارخانجات لبنی بزرگ را به ادارات کل این سازمان در استان ها ابالغ کرد

بخشنامه، ناظران و بازرسانی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سراسر کشور در کارخانجات بزرگ این 

به گفته وی، براساس مصوبه ستاد .تومانی از دامداران خریداری شود 0331لبنی مستقر خواهند شد تا شیرخام با قیمت مصوب 

درصد چربی تحویل درب کارخانه های  1.6فی با بار میکروبی کمتر از یکصد هزار و تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم شیر خام کی

البته این درحالیست که بیش از یک سال است دامداران سراسر کشور بابت تولید هر : وی اظهار داشت.تومان است 0331لبنی 

صنایع لبنی هر کیلوگرم شیر خام را با قیمت کیلوگرم شیر خام ضرر و زیان می دهند زیرا این مصوبه سال گذشته اجرایی نشد و 

به طوری که با توجه به هزینه های تمام شده تولید هم اکنون قیمت واقعی : وی گفت.تومان خریداری می کردند 0631تا  0011

 میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود 0هم اکنون ساالنه بیش از .تومان است 0211هر کیلوگرم شیرخام حدود 

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

 دولت طرح خودکفایی جو را کلید زد

با : یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی از تدوین طرح افزایش ضریب خوداتکایی جو در کشور خبر داد و گفت <کشاورزی

 .شویم نیاز کشور به واردات جو را تقریبا برطرف کنیم ما موفق می اجرای این طرح،

هزار تن جو از  011تاکنون حدود یک میلیون و : کاوه خاکسار در مورد آخرین وضعیت برداشت جو از مزارع کشور اظهارداشت

 .هزار هکتار ، برداشت شده است 031نزدیک به حدود 

خرید تضمینی به منظور تنظیم بازار انجام : هزارتن اعالم و اضافه کرد 611وی، میزان خرید تضمینی این محصول را تاکنون حدود 

شود و هرچه این خرید کمتر انجام شود به معنای آن است که کشاورزان تولید خود را با قیمت مناسب در بازار به فروش  می

 .اند رسانده

ای برای کاهش نیاز کشور به واردات جو دارد؟ با اشاره  پاسخ به این پرسش که وزارت جهادکشاورزی چه برنامهاین مقام مسئول در 

شویم نیاز  به اعتقاد بنده، با اجرای طرح مذکور ما موفق می: به تدوین طرح افزایش ضریب خوداتکایی جو در کشور، اضافه کرد

 .کشور به واردات جو را تقریبا برطرف کنیم

های افزایش تولید  گیرد، و رشد تقاضا برای آن بستگی به طرح سار با بیان اینکه جو محصولی است که مورد استفاده دام قرار میخاک

 .شود برطرف می 0313با اجرای طرح مذکور نیاز کشور به واردات جو تا سال  :در امور دام دارد، گفت

ما قصد داریم با افزایش عملکرد : وی افزایش سطح زیرکشت نیست، ادامه دادوی با اشاره به اینکه تاکید وزارت جهادکشاورزی بر ر

 .در واحد سطح تولید جو را باال ببریم

طرح اقتصاد مقاومتی است که بناست  0این طرح جزو : خاکسار با بیان اینکه اجرای طرح مذکور هنوز آغاز نشده است، اضافه کرد

 .گیرد و اعتبار مورد نیاز آن تامین شوددر برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار 

میزان : هزار تن اعالم کرد و گفت 611میلیون و  3این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، نیاز سالیانه کشور به جو را حدود 

 1به حدود  جاری پیش بینی تولید آن احتماال هزار تن بوده است اما در سال 231تولید این محصول سال قبل حدود دو میلیون و 

 .میلیون تن خواهد رسید

افزایش سطح، افزایش عملکرد و همچنین افزایش بارندگی در : اظهارداشت 93خاکسار در مورد علل افزایش تولید جو در سال 

 .برخی نقاط کشور از جمله علل این امر بوده است

محصول در مناطق با خاک دارای حاصلخیزی کمتر و همچنین این : تر عنوان کرد و افزود وی، نیاز آبی جو را نسبت به گندم، کم

 .شور نیز قابلیت کشت دارد

توانیم  این عملکرد پایین است و ما می: تن در هکتار اعالم کرد و گفت 1خاکسار، متوسط عملکرد مزارع آبی جوی کشور را حدود

 .و نیم تن در هکتار افزایش دهیم 3تا  3آن را به 

متوسط : هزار هکتار است، اضافه کرد 011تا یک میلیون و  231رکشت جو در کشور یک میلیون و وی با بیان اینکه کل سطح زی

 .کیلوگرم است0111تا  011عملکرد در مزارع دیم کشور نیز بین 

http://www.foodpress.ir/Post 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 136۱خرداد  2۱یکشنبه 

 خواری در کمیسیون کشاورزی ای درباره زمین توضیحات اژه

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از حضور معاون قوه قضاییه در جلسه امروز این کمیسیون و توضیحات او درباره زمین 

 .خواری خبر داد

با توجه به مشکالت و مسائلی که درباره زمین خواری به وجود آمده : ن کردوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا عنوا هدایت اهلل میرمرادزهی در گفت

 .ای معاون قوه قضاییه دعوت کردیم تا با حضوردر جلسه کمیسیون درباره اقدامات انجام شده در این زمینه توضیح دهد بود از آقای اژه

کند اما این مسأله  کرد و مسائل مربوط به زمین خواری راپیگیری میای گفتند که قوه قضاییه با کسی تعارف نخواهد  آقای اژه: او ادامه داد

  .مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه های نظارتی است

ای نمایندگان سواالتی درباره زمین ها و چاه های کشاورزی مطرح کردند که به نام  بعد از توضیحات آقای اژه: این نماینده مجلس ادامه داد

ای جواب دادند  شود، در نهایت آقای اژه شود و پروژه ناتمام می ماند و تسهیالت صرف منابع دیگری می تسهیالتی گرفته میپروژه های کالن، 

 .که حاضرند نشست های بیشتری در قوه مقننه داشته باشند

سازمان های مختلف حضور در این جلسه نمایندگان  :میرمرادزهی همچنین از تشکیل جلسه کمیسیون مشترک روستاها خبر داد و افزود

 .داشتند و پیشنهادات خود درباره چگونگی خدمت به روستاها و جلوگیری از مهاجرت را مطرح کردند

http://www.isna.ir/fa/news/93116301021 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 136۱خرداد  21 -

 سازی اراضی در کشاورزان وجود ندارد روحیه یکپارچه
 .روحیه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در کشاورزان وجود ندارد: عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت

موانع مختلفی بر سر : مورد تاکید دولت است، افزودرحمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکپارچه سازی اراضی کشاورزی 

کشاورزان به دلیل اینکه مالکیت را دوست دارند تمایلی به تجمیع اراضی . راه وجود دارد که یکی از موارد خود کشاورزان هستند

 .کشاورزی ندارند

کشاورزی تجمیع و یکپارچه سازی شود یک از سوی دیگر طبق قانون، اگر کشاورزان توافق کنند که دو سوم اراضی : وی ادامه داد

 .تواند بگیرد سوم را دولت می

های تعاون روستایی به یک  شبکه: کنند، اظهار کرد های تعاون روستایی فعالیت می هزار نفر در شبکه 63رحمانی با بیان اینکه 

 .ی روستایی قرار دارندها درصد روستاییان تحت پوشش تعاونی91. دهد جامعه چهار میلیون نفری خدمت ارائه می

از آنجایی که کشاورزی در این کشور سنتی و به صورت خرده پا هستند بیشتر کشاورزان تحت پوشش این : وی توضیح داد

درصد 31های تولید قرار دارند که این مساحت  هکتار زمین آبی تحت پوشش تعاونی311سه میلیون و . ها قرار دارد تعاونی

 .شود ا شامل میهای کشاورزی آبی ر زمین

ای که در بخش کشاورزی در کشور وجود دارد  قویترین شبکه: عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تاکید کرد

های  درصد گندم 31خرید . ای به اندازه تعاون روستایی در کشور وجود ندارد ای از لحاظ سرمایه تعاون روستایی است و هیچ شبکه

دهد که در صورت عدم خرید گندم  شود و مابقی خرید را دولت انجام می های روستایی انجام می توسط تعاونی تولیدی در کشور

 .توسط دولت، تعاون روستایی توانایی خرید مابقی گندم را دارد

امکانات کشاورزی وری درست از  به منظور بهره: رحمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسئله آب در کشور ما حیاتی است، افزود

های کشاورزی متراکم و کشاورزی از حالت سنتی،  باید زمین. حلی پیدا کنیم و این نوع کشاورزی دیگر جوابگو نخواهد بود باید راه

 .خارج و صنعتی شود

مگر . های روستایی از سهم بخش خصوصی نمی کاهد تعاونی: وی با بیان اینکه تعاونی بخشی از اقتصاد کشور است، ادامه داد

توانند انجام دهد را  های روستایی کارهایی که کشاورزان نمی های کشاورزی خود نیستند؟ تعاونی کشاورزان مالک دامداری و یا زمین

های روستایی حمایت نشوند، کار کشاورزی  اگر تعاونی. ها رقیب کشاورزان نیستند بلکه حامی آنها هستند این تعاونی. دهد انجام می

 .نخواهد رسیدنیز به جایی 

شود این  عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه یکی از اقداماتی که توسط تعاون روستایی انجام می

این امر بسیار مهم است و موجب : رساند، توضیح داد دهد و محصول را به بازار می است که نهاده را در اختیار کشاورزان قرار می

 .دست واسطه حذف شود شود تا می

در این مراسم از زحمات علیرضا توسلی نیا، تقدیر و ایرج ناصری مقدم به عنوان رییس جدید تعاون روستایی خراسان شمالی 

 منصوب شد

http://iranecona.com/19321 

 

 

 

http://iranecona.com/39563


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

03 
 

 برنامه و سیاست ها
 اکوناایران  - 136۱خرداد  21 -

 گزارش وزرای جهاد و صنعت در خصوص تامین نیازهای مصرفی مردم در رمضان امسال
های  بینی ها و انجام پیش در جلسه هیات دولت وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از آمادگی کامل این دستگاه

 .دضروری جهت تأمین نیازهای مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان به دولت خبر دادن

های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی  نامه جلسه امروز هیات دولت به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار و آئین

 .کشور تصویب شد

های ضروری  بینی ها و انجام پیش وزیران جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در ابتدای این جلسه از آمادگی کامل این دستگاه

 .ین نیازهای مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان به دولت خبر دادندجهت تأم

های قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور پرداختند که  نامه در این جلسه، اعضای دولت به بررسی تعدادی از آیین

 .بودهای دولتی یکی از آنها  نامه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره توسط دولت و شرکت آیین

های دولت را که حایز شرایط مقرر باشد، مبنای انتشار صکوک  تواند دارایی نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی می براساس این آئین

التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و  این اوراق قابل معامله در بازار ثانویه بوده و همه ساله به میزان مابه. اجاره قرار دهد

های دولتی و متناسب با دارایی  های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت شرکت و تعاونی از دولت و شرکت حقوقی خصوصی

 .یابد معرفی شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار می

ر و قوانین های اجرایی از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشو نامه اجرایی مستثنی شدن دستگاه همچنین آئین

 .ها برای انتشار اوراق بهادار از دیگر مصوبات این جلسه هیات وزیران بود مربوط به مناقصات و مزایده

های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه  ها و پرداخت بر این اساس، دستگاه اجرایی مکلف است جزییات معامالت و دریافت

شامل مبلغ، مواعد )ش و اجاره را به انضمام اطالعات مربوط به انتشار اوراق بهادار ربط مورد خرید، فرو های ذی مشخصات دارایی

ای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق  پرداخت سودها و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمه

 .، ارسال نماید(مقررات مربوطه

های قانون رفع موانع تولید بود که مطابق آن، کلیه  نامه از دیگر آئین ها،  ری بودن تملک دارایینامه اجرایی تعیین مصادیق قه آئین

های قهری  نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی روز کاری پس از ابالغ این آیین 11مؤسسات اعتباری موظفند تا حداکثر 

 .ارسال نمایندخود را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی 

های قانون رفع موانع تولید بود که مطابق آن، کلیه  نامه ها، از دیگر آئین نامه اجرایی تعیین مصادیق قهری بودن تملک دارایی آئین

های قهری  نامه، هر سه ماه یکبار فهرست اموال و دارایی روز کاری پس از ابالغ این آیین 11مؤسسات اعتباری موظفند تا حداکثر

 .را با اسناد و مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارسال نمایندخود 

براساس . نامه اجرایی نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مشارکت نیز از سوی هیأت وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت آئین

یا عرضه اولیه با مجوز سازمان بورس و نویسی  نامه مذکور، فروش اوراق مشارکت به کمتر یا باالتر از مبلغ اسمی اوراق در پذیره آئین

 .اوراق بهادار مجاز است

باشد و وجود ضامن برای اوراق مشارکت با رتبه  مستلزم ضامن می( پرریسک)همچنین انتشار اوراق مشارکت با رتبه اعتباری پایین 

 .اختیاری است( ریسک کم)اعتباری مناسب 

 .رایی پس از بحث و بررسی به تصویب هیأت وزیران رسیدهای اج در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه
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میلیارد ریال و پروانه اپراتور مجازی  31به میزان ( MVNO)با تصویب دولت، حق امتیاز پایه پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه 

ر طرح تجاری بیش از بینی شده د میلیارد ریال تعیین و در صورتی که ارزش خالص روز درآمد پیش 61تلفن همراه نوع دوم 

همچنین حق امتیاز پروانه . درصد به حق امتیاز اضافه خواهد شد 01میلیارد ریال  31میلیارد ریال باشد، به ازای هر پنجاه 611

 .بیست میلیارد ریال تعیین گردید( Servco)ارایه خدماتی ارتباطی

براساس اصالحیه یاد شده، سرمایه . اصالح اساسنامه سازمان فناوری اطالعات ایران، از دیگر مصوبات این جلسه هیأت وزیران بود

سهم یکصد هزار  330هزار و  000میلیون و  9باشد که به  ریال می 632هزار و  001میلیون و  033میلیارد و  900سازمان مبلغ 

 . گردد و صددرصد سهام متعلق به دولت است پاره سهم به نام تقسیم میریال  632هزار و  01ریالی و 

http://iranecona.com/19326 
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 برنج

 ایران اکونا - 136۱خرداد  21 -

 شرط حجتی برای از سرگیری واردات برنج
حال حاضر به دنبال این هستیم که موجودی و میزان تولید برنج را احصا کرده و اگر نیاز به واردات در : وزیر جهادکشاورزی گفت

 .باشد، به شرط آنکه تاثیری بر قیمت برنج داخلی نداشته باشد، انجام شود

و مصرف کننده  هزار تومان قابل قبول است که تولیدکننده 0محمود حجتی با بیان اینکه از نظر ما قیمت گوشت مرغ تا حدود 

در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد عالوه بر سهمیه عادی کاالهایی : زیان نبینند، درباره طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان افزود

 .ها تنظیم و توزیع شود نظیر برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ، جداول نیاز استان

ایی کسری بود، پشتیبانی شود، ضمن اینکه در این زمینه تاکنون مشکلی کنیم که اگر در ج در مرکزهم پیگیری می: حجتی گفت

 .گزارش نشده و این کاالها به اندازه کافی ذخیره شده است

از سال گذشته در : وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه چند ماهی است واردات برنج متوقف شده است، اظهارداشت

 .ایم واردات برنج را افزایش دادهجهت حمایت از برنج داخلی تعرفه 

االن به دنبال این هستیم که موجودی و میزان تولید برنج را احصا کرده و اگر نیاز به واردات باشد به شرط آنکه : حجتی افزود

 .تاثیری بر قیمت برنج داخلی نداشته باشد، انجام شود

http://iranecona.com/19332 
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 برنج
 ایران اکونا - 136۱خرداد  36 -

 کیلو برنج می خورد 3۰هر ایرانی 
 6به حدود  0313بااجرای این طرح، میزان تولید برنج تا افق : یک مقام مسئول از تدوین طرح خوداتکایی برنج خبر داد و گفت

 .یابد هزار هکتار کاهش می 061هزارتن می رسد در حالی که سطح زیر کشت آن نیز  611میلیون و 

مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه طرح خوداتکایی برنج آماده شده و منتظر تامین اعتبار 

است که بناست در برنامه ششم توسعه در دستور کار  طرح اقتصاد مقاومتی 0برنج جزو : است تا اجرای آن آغاز شود، اظهارداشت

 .قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود

ها اجرا می  های گیالن و مازندران و کاهش تدریجی سطح در سایر استان کاوه خاکسار با بیان اینکه طرح مذکور با تمرکز در استان

هاد براساس آن با ارایه طرح ها و پروژه ها به افزایش تولید کمک کرده و این طرح شامل پروژه هایی است که وزارت ج: شود، گفت

برای اجرای آنها تسهیالت و حمایت های الزم را ارایه می دهد، برای مثال روی بذر مورد نیاز یارانه به کشاورزان پرداخت می کند 

 .ی گیردضمن اینکه حمایت های یاد شده تنها در دو استان گیالن و مازندران انجام م

: هایی غیر از گیالن و مازندران کشت نشود، اظهارداشت خاکسار با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی توصیه می کند برنج در استان

 .برنج گیاهی با مصرف آب باالست که فقط در دو استان نام برده کشت آن توجیه دارد

: ن گیالن و مازندران نیز با مشکل کمبود آب مواجه هستند، ادامه دادوی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی حتی کشاورزان دو استا

 .هایی مانند خوزستان، فارس و اصفهان چه وضعیتی دارند بنابراین مشخص است استان

 .قرار نیست ما به هر قیمتی تولید کنیم و به واسطه آن به محیط زیست لطمه زده و یا آن را از بین ببریم: این مقام مسئول افزود

تا  6حدود : هزار مترمکعب عنوان کرد و گفت 00تا  01های شمالی را حدودا بین  خاکسار، مصرف آب در هر هکتار برنج در استان

هایی مانند  هزار متر مکعب از این میزان نیاز آبی از راه بارندگی تامین می شود، این در حالی است که هر هکتار برنج در استان 1

 .هزار هکتار مترمکعب آب مصرف می کند 11تا  66خوزستان، اصفهان و فارس بین 

 611ی یک مترمکعب آب در استانهای غیرشمالی حدود به ازا: وی کارایی مصرف آب در برنج را بسیار پایین عنوان و اضافه کرد

 .گرم است 311گرم برنج تولید می شود در حالی که این رقم در دنیا حدود 

کشاورزان باید محصوالت دیگری را : های غیرشمالی الگوی کشت تغییر کند، گفت خاکسار با بیان اینکه بهتر است در استان

 .ین محصوالت می توان به ارقام زودرس ذرت، کلزا، آفتابگردان و غیره اشاره کردجایگزین کشت برنج کنند که از جمله ا

وی در مورد این موضوع که برخی کشاورزان اعتقاد دارند سودآوری کشت محصوالت دیگر برای آنان به اندازه برنج نیست، 

د کشاورز چه کاری می تواند انجام دهد؟ کشت برنج به هر قیمتی معنا ندارد، وقتی آبی برای آبیاری محصول نباش: اظهارداشت

 .ضمن اینکه وزارت جهادکشاورزی از کشاورزانی که تمایل به تغییر الگوی کشت دارند، در زمینه های مختلف حمایت خواهد کرد

 درصدی سطح زیرکشت برنج در کشور  13کاهش 

مذکور هنوز آغاز نشده است، کشاورزان استان  با وجودی که اجرای طرح: این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد

اند به طوری  های غیرشمالی به توصیه وزارت جهادکشاورزی عمل کرده و سطح زیر کشت برنج را کاهش داده گلستان و اکثر استان

 .های غیر شمالی کشور کاهش یافته است درصد سطح زیر کشت این محصول در استان 13تا  11که تاکنون حداقل بین 

بیند آبی برای  عالوه بر توصیه وزارت جهادکشاورزی، کم آبی نیز در این موضوع نقش داشته است وقتی کشاورز می: اکسار گفتخ

 .کند آبیاری ندارد و از کشت برنج هم حمایتی نمی شود، اقدام به کشت آن نمی
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ما در این طرح پروژه : است، اظهارداشتخاکسار با بیان اینکه در طرح خوداتکایی برنج کاهش سطح زیر کشت پیش بینی شده 

 .شوند هایی داریم که سبب افزایش عملکرد در واحد سطح می

 90کشت نشاء در استان گیالن به تازگی پایان یافته ودر استان مازندران نیز حدود : این مقام مسئول در مورد میزان تولید در گفت

می توان در مورد میزان تولید اظهار نظر کرد، ضمن اینکه در روزهای آینده درصد کشت انجام گرفته است، بنابراین در حال حاضر ن

 .و با بررسی مزارع احتماال بشود این موضوع را پیش بینی کرد

هزار  011تا یک میلیون و  011اگر براساس سالیان گذشته بخواهیم اظهارنظر کنیم تولید حدود یک میلیون و : خاکسار ادامه داد

 .ا اگر شرایط آب وهوایی مناسب تری داشته باشیم عملکرد هم بیشتر خواهد بودتن خواهد بود ام

 واردات برنج باید مدیریت شود

برای تصمیم گیری در این زمینه باید میزان دقیق برنج موجود : وی در مورد تصمیم گیری برای میزان واردات برنج به کشور گفت

 .لف اخذ و براساس آنها میزان نیاز به واردات مشخص شوددر کشور استعالم، آمار و اطالعات از نقاط مخت

مسئله مهم در واردات این محصول این است که در : خاکسار با تاکید بر اینکه واردات برنج به کشور باید مدیریت شود، تصریح کرد

ا کند، چراکه تولید داخل و کشاورزان شود نباید اجازه توزیع پید زمان برداشت برنج، یا نباید واردات انجام شود و یا اگر انجام می

 .کشور تحت هیچ شرایطی نباید لطمه ای ببینند

با توجه به مازاد برنجی که قبال وارد شده فعال نیاز به واردات جدید نداریم و وزارت جهادکشاورزی از سال گذشته : وی اظهارداشت

 .تاکنون اجازه ثبت سفارش جدید نداده است

های ایرانی،  کیفیت برنج: نه گرانی قیمت برنج های داخلی نسبت به انواع خارجی آنها در بازار اظهارداشتاین مقام مسئول در زمی

 .های خارجی نیست، ضمن اینکه قیمت تمام شده تولید برنج ایرانی بسیار زیاد است طعم و عطر آنها قابل مقایسه با برنج

شود این کار را  هایی که می داریم هزینه کشاورزان را کاهش دهیم و یکی از راهدر طرح خوداتکایی برنج ما در نظر : خاکسار افزود

 .های نوین مانند استفاده از ارقام جدید و مکانیزه کردن کشاورزی است انجام داد، استفاده از تکنولوژی

این در کنار کاهش هزینه های تولید باید افزایش عملکرد در واحد سطح اتفاق بیفتد و درآمد کشاورزان باال برود که : وی ادامه داد

 .کشت را برای آنان اقتصادی می کند

با توجه به امر تحقیقات کاربردی و انتقال یافته ها به مزارع کشاورزان ما قادر خواهیم بود با افزایش تولید، : خاکسار اضافه کرد

تورمی که در کشور وجود دارد بر روی قیمت این قیمت برنج را در سطح معینی نگه داریم تا افزایش نیابد، در غیر این صورت 

 .محصول نیز تاثیرگذار خواهد بود

های مختلف رصد  ما هر هفته قیمت این محصول را در استان: تومان اعالم کرد و گفت 0011وی، متوسط قیمت برنج در کشور را 

 .می کنیم

این موضوع بستگی به افزایش : کاهش می دهد؟ پاسخ دادخاکسار به پرسشی مبنی بر اینکه اقدامات مذکور قیمت برنج را چقدر 

 .عملکرد دارد، هرچه عملکرد باالتر برود تولید و درآمد کشاورزان نیز به تناسب آن باالتر می رود

 کیلوگرم است 10مصرف سرانه برنج در کشور 

با اجرای این طرح، : د خواهد بود، گفتدرص 01وی با بیان اینکه با اجرای طرح خوداتکایی برنج، ضریب خوداتکایی کشور حدود 

هزار تن می رسد، این در حالی است که سطح زیر کشت این  611میلیون و  6به حدود  0313میزان تولید برنج در کشور تا افق 

 .هزار هکتار کاهش پیدا می کند 061محصول نیز 

محاسبات و بررسی های انجام شده : این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی در مورد میزان مصرف سرانه برنج در کشور نیز گفت

 .کیلوگرم است10دهد که میزان مصرف سرانه  نشان می
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ینه کنیم و این کار ما باید مصرف برنج را به: خاکسار، لزوم اصالح الگوی مصرف برنج در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت

 .نیازمند توصیه های الزم از طرف کارشناسان تغذیه در وزارت بهداشت است، ما باید در الگوی مصرف برنج تغییراتی ایجاد کنیم

ها دور  در کشور ما به ویژه در اماکن عمومی از جمله رستوران: وی با بیان اینکه مصرف برنج در کشور باید بهینه باشد، اضافه کرد

 .ز برنج بسیار زیاد است و مصرف آن مدیریت نمی شودری

به هرحال اگر به اندازه نیاز کشور تولید انجام نشود، وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تولید و تنظیم بازار : خاکسار افزود

 .سب در دسترس همگان باشدمحصوالت مجبور به تامین نیاز از جای دیگری است، چراکه برنج باید به اندازه کافی و با قیمت منا

از سوی دیگر وزارتخانه باید هوای تولیدکنندگان را هم داشته باشد، چراکه اگر آنان ضرر کنند از چند نظر خطرناک : وی ادامه داد

. نداز طرفی هم اراضی شالیزاری شمال مستعد تغییر کاربری هست. کند است؛ اول اینکه اگر تولیدکننده ضرر کند، تولید را رها می

شود که این خطرناک ترین  اگر کشاورزی چند سال پیاپی زیان کند تولید را رها می کند و زمین کشاورزی او تبدیل به ویال می

 .اتفاق برای کشور است

خاکسار در مورد انتقادات مطرح شده از سوی برخی مسئوالن و کارشناسان مبنی بر اینکه اجرای قانون انتزاع اقدامی ناصحیح بوده 

ما در تولید یک میزان : وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نباید وظیفه واردات را هم عهده دار باشد، تصریح کرد و

واحد را داشت،  0111واحد است، نباید انتظار تولید  011به عنوان مثال، زمانی که ظرفیت تولید محصولی در کشور . حداکثر داریم

 .عی باشدبنابراین انتظارها باید واق

به اعتقاد بنده اجرای این قانون اقدام صحیحی بوده است، چرا که یک دستگاه باید این مسئولیت را بر عهده می : وی ادامه داد

گرفت و شرایط فعلی منطقی تر و سامان یافته تر است؛ هرچند این کار برای وزارت جهاد بسیار مشکل است، چون همزمان باید 

 .ف کننده را در نظر بگیرد و بین آنها تعادل ایجاد کندنیاز تولیدکننده و مصر

http://iranecona.com/19293 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 کندی پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون، زنگ خطری برای کشت پاییزه 
های بانک  تراشی در حالی که خط شماره سه پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون آغاز شده است، همچنان با بهانه

برای تدارک کشت پاییزه سال رو هستیم که این امر در صورت ادامه، زنگ خطری  ها روبه کشاورزی برای پرداخت

 .رود شمار می آینده به

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پشتی پیش  کصورت ال رفت، خط شماره سه به حالی که خطوط یک و دوی مکانیزاسیون کشاورزی با سرعت مناسبی پیش می

 .ای مکانیزاسیون دچار اختالف خواهد شد رود و در صورت ادامه روند فوق، اهداف توسعه می

تازگی از سوی بانک کشاورزی مطرح شده است که پرونده متقاضیان دریافت تسهیالت مکانیزاسیون از  به: کامبیز عباسی افزود

 .در اداره کل مربوطه بررسی و سپس برای آن تصمیم گرفته شود های مختلف باید به تهران ارجاع داده شود تا سوی استان

ای آن را  وجود آید که عده هایی برای پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون به شود که محدودیت عوامل فوق باعث می: وی خاطرنشان کرد

 .دهند ، نسبت میدلیل آنکه بهای خرید تضمینی گندم باید از سوی این بانک پرداخت شود به کمبود اعتبارات به

روز گذشته تسهیالت برای خرید تنها چهار دستگاه کمباین و یک دستگاه تراکتور به متقاضیان پرداخت  61طی : عباسی ادامه داد

شد و عالوه بر آن، شاهد پرداخت  تراکتور تحویل متقاضیان می 061تا  91شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 

 .دستگاه ادوات کشاورزی در روز بودیم 011روزانه سه دستگاه کمباین و بیش از  تسهیالت برای خرید

 ای از ابهام هزار میلیارد تومانی تسهیالت، در هاله 32پرداخت 

هزار  11بانک کشاورزی همچنین اعالم کرده است که در سال جاری : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

هزار میلیارد  ت برای بخش کشاورزی قائل شده است، در حالی که تنها سه درصد از این مقدار یعنی یکمیلیارد تومان تسهیال

 .تومان باید در بخش مکانیزاسیون هزینه شود

رو  ماه سال جاری بانک کشاورزی باید تسهیالت فوق را پرداخت کند، در حالی که با کمبود اعتبارات روبه 9در : وی یادآور شد

 .است

ترتیب پیش رود، برای تدارک کشت پاییزه سال آینده با مشکل  اگر روال پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون بدین: عباسی تأکید کرد

 .رو خواهیم بود روبه

رفت، خط شماره سه با  گفتنی است، در حالی که پرداخت تسهیالت به خط یک و دوی مکانیزاسیون با سرعت مناسبی پیش می

ای کمبود اعتبارات بانک کشاورزی را ناشی از پرداخت بهای خرید تضمینی گندم نسبت دادند که  است که عدهرو شده  کندی روبه

 ./ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تأمین اعتبار شده است البته این مبلغ از سوی معاونت برنامه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61060-0.html 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

میلیارد دالری  ۰کاهش / درصدی برای طرح های کشاورزی خراسان شمالی 92پرداخت تسهیالت با سود 
 واردات مواد غذایی 

تاکید بر اینکه ما از تحریم نمی ترسیم اما با آن رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان خراسان شمالی با 

اگر می خواهیم به پیشرفت و قله های ترقی : مبارزه می کنیم و با کمک شما مردم تحریم ها را خواهیم شکست، گفت

 .دست یابیم باید متحد باشیم، دست به دست هم دهیم و اختالفات را کنار بگذاریم

ما اگر : به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی اظهار داشت( یاناا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

. های ترقی دست پیدا کنیم باید متحد باشیم و دست به دست هم بدهیم و اختالفات را کنار بگذاریم  خواهیم به پیشرفت و قله می

 .همه به هم کمک کنیم تا در این کشور رونق اقتصادی، آغاز شود

دانید روزی که این دولت کار خود را آغاز کرد، از رشد و رونق اقتصادی خبری نبود، آمار اقتصادی ما  شما می: خاطرنشان کردوی 

هم باز رشد  96درصد ،شرایط رشد کشور بوده یعنی رکود عمیق که حتی در سال  0، حدود منفی 90داد که در سال  نشان می

شود و اگر تولید کاسته شد، دست نیاز ما به  ط رکود روز به روز تولید، کاسته و کاسته میدانید که در شرای کشور منفی بود و می

دانید که در  شود، اگر تولید کاسته شد حتی برای نان شب هم نیازمندیم تا گندم را از خارج وارد کنیم و شما می بیگانه دراز می

 .ها تن گندم وارد شد  میلیون 96سال 

میلیون تن گندم کمتر وارد کردیم و امسال هم به حول و قوه الهی کمتراز قبل وارد می  1تا  6سال پار: رییس جمهوری گفت

 .کنیم

به خارج کاهش پیدا کرده و روی پای خود  91و  96های کشاورزی ما در طول سال  روحانی با اشاره به این که نیازمندی

مواد غذایی کمتر وارد کردیم و این به معنای آن است که ما در مسیر میلیارد دالر  0ما در این مدت : ایم، اظهار داشت ایستاده

 .تولید حرکت کردیم

کند به معنای حرکت  سازی و کشاورزی که روز به روز افزایش پیدا می آالت راه ها، ماشین تعداد تراکتورها، کمباین: وی تصریح کرد

 .کشور در مسیر توسعه و رشد است

 مانی برای مدرن کردن آبیاری کشاورزیمیلیارد تو ۶2سرمایه گذاری 

ایم، فقط در  ای قرار داده ماه گذشته صدها هزار هکتار زمین کشاورزی را تحت آبیاری مدرن قطره 66ما در طول : روحانی گفت

شمالی به هزار هکتار، این فقط آمار دو استان است برای طراحی در این زمینه، در همین استان خراسان  000خوزستان و ایالم 

 .میلیارد تومان هزینه خواهد شد 21حول و قوه الهی برای مدرن کردن آبیاری کشاورزی 

های  ایم، ما در شرایط تحریم به فکر رودخانه های خشک افتاده ما در شرایط تحریم به فکر دریاچه: رییس جمهوری خاطرنشان کرد

یط تحریم شرایط بنزین و گازوئیل مصرفی را از لحاظ کیفیت و فاضالب ایم؛ ما در شرا  های کشور افتاده ها و تاالب بزرگ، هامون

 .السیر را در ایران آغاز کردیم ما در شرایط تحریم پروژه قطار سریع. شهرها را اصالح کردیم

مک شما مردم لغو ما تحریم را به حول و قوه الهی و با ک. کنیم اما با تحریم مبارزه می. هراسیم ما از تحریم نمی: روحانی تصریح کرد

 .خواهیم کرد

 93میلیارد تومان اعتبار تا اوایل سال  13رسانی با  آب رسانی در بجنورد طرح در زمینه مسأله آب: رییس جمهوری اظهار داشت

توانند به آب سالم دسترسی داشته  هایی که نمی تکمیل خواهد شد، که هم کیفیت آب اصالح خواهد شد و هم بعضی از بخش

 .ین آب سالم به دسترس آنها خواهد رسیدباشند، ا
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 .میلیارد تومان تکمیل خواهد شد و سد چندیر نیز با اعتبارات آب های مرزی تامین خواهد شد 31سد سومبار هم با : روحانی گفت

خواهد تکمیل  93طرح آب و فاضالب در استان پیگیری خواهد شد که فاضالب اسفراین در سال  00از سوی دیگر : وی اضافه کرد

 .شد

تکمیل خواهد  93و  93میلیارد تومان اعتبار در سال  33مجتمع آب رسانی روستایی با 06رییس جمهوری با اشاره به این که 

 .وری انجام خواهد شد ای هم اقدامات الزم برای بهره در زمینه کشت گلخانه: شد،اعالم کرد

ریق صندوق توسعه ملی مد نظر قرار دادیم، نرخ ترجیحی برای این ای که برای این استان از ط با تسهیالت ویژه: روحانی گفت

درصد، فرصت بسیار  06درصد و برای صنعت با سود تسهیالت  01های کشاورزی با سود تسهیالت  استان مقرر شده که برای طرح

 .خوبی فراهم است که کارآفرینان در این زمینه فعال شوند

گیری  میلیارد تومان در این سفر تصمیم 301طرح و پروژه با مبلغ اعتبار  63این سفر  در مجموع در: رییس جمهوری اظهار داشت

 ./ها در سال جاری و سال آینده اجرا و عملیاتی خواهد شد و همه این طرح

http://www.iana.ir/majles/item/61139-0.html 
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1368خرداد  36, شنبه

نگاه ویژه دولت یازدهم به استان چهار / یک درصد منابع صندوق توسعه ملی به عشایر اختصاص می یابد
 محال و بختیاری 

: وارد شد، گفتمیلیارد دالر منابع ارزی به این صندوق  90رئیس صندوق توسعه ملی کشور با بیان اینکه سال قبل 

 .اند عشایر کشور امسال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص داده

 01ا، سیدصفدر حسینی در نشست شورای اداری استان از اختصاص تسهیالت با سود (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

خوشبختانه شرایط خوبی برای ارائه تسهیالت به : افزود درصد به پرواربندی دام عشایر چهارمحال و بختیاری خبر داد و

 .تولیدکنندگان وجود دارد

: هایی که توجیه اقتصادی باال داشته و منجر به تولید و صادرات شود استقبال خواهد شد، اذعان داشت وی با تاکید بر اینکه از طرح

 .سرمایه اولیه باشند کمک خواهند کردهای خوبی که قادر به بازگرداندن  ها به طور قطع به طرح بانک

استانی باشد که از تسهیالت صندوق  01رئیس جمهور معتقد است استان چهارمحال و بختیاری باید جزء : حسینی ابراز داشت

درصد برای  06درصد برای گردشگری،  06درصد برای صنعت،  01دار می شوند، بنابراین از منابع این صندوق  توسعه ملی برخور

 .ایع تبدیلی این استان در نظر گرفته شده استصن

امسال : گذاران در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت رئیس صندوق توسعه ملی از ارائه تسهیالت از منابع این صندوق به سرمایه

ه، پس از گذاری در این حوز های سرمایه یابد و به طرح تسهیالت سرمایه در گردش به بخش صنعت این استان اختصاص می

 .شود تصویب، تسهیالت الزم پرداخت می

درصد  3نرخ ارز در این استان : وی با اعالم اینکه در بخش ارزی هم به چهارمحال و بختیاری نگاه ویژه ای صورت گرفته، یادآور شد

 .در نظر گرفته شده استساله  01شود و بازپرداخت نیز برای این استان  درصد محاسبه می 2ها  است، در حالی که در سایر استان

حسینی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار سهم استان چهارمحال و بختیاری از منابع صندوق توسعه ملی تعیین و از سهم سایر 

 .تسهیالت ارائه شده باید منجر به تولید ثروت و اشتغال شود و مجددا به صندوق بازگردانده شود: ها جدا شد، گفت استان

http://www.iana.ir/majles/item/61030-0.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 انستیتو تکثیر و پرورش حشرات مفید راه اندازی می شود 
اندازی انستیتو تکثیر و پرورش حشرات مفید با  استان فارس از راهطبیعی   رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع

 .هدف تولید محصوالت سالم، در این استان خبر داد

از شیراز، ابراهیم زارع در جمع اساتید، محققان و کارشناسان جهادکشاورزی استان ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، سیب زمینی، ارقام بومی زیتون و پنبه، تولید نهال، تغییر (سیروان)ه جدید نظیر گندمتولید ارقام بذری گواهی شد: فارس گفت

 .های این مرکز تحقیقاتی بوده است الگوی کشت از موفقیت

وی با بیان اینکه محققین سربازان گمنام بخش کشاورزی هستند، وظیفه مرکز تحقیقات را نظارت، تولید دانش و ارائه علم روز 

یکی از اقدمات مهم این : مروجین جهت انتقال اطالعات در کوتاه ترین زمان ممکن به کشاورزان عنوان و اضافه کردکشاورزی به 

 .مرکز، طراحی دستگاه خاک ورز مرکب ویژه مناطق خشک بوده است

 .شدبه زودی کار ساخت توسط طراحان و محققین تمام شده و این دستگاه آماده عرضه به بازار خواهد : زارع گفت

برداری و  مند جهت بهره های بخش کشاورزی، ساختاری نظام با همکاری تنگاتنگ و مستمر تشکل: این محقق بخش کشاورزی گفت

 .انتقال اطالعات در راستای ارتقاء سطح علمی کشاورزی استان تشکیل خواهد شد

برای رفع مشکالتی نظیر بحران کم آبی، های بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای قابل دسترس  این نشست با هدف بررسی چالش

 .های تولید تشکیل شد الگوی کشت، محصول سالم و زنجیره

فعال شدن انجمن علمی گیاهان دارویی استان، عرضه کودهای دارای تطابق برچسب و محتوا از مرداد ماه جاری در بازار، معرفی 

و طیور، معرفی رقم گندم سیروان با تحمل تنش باال و عملکرد  تریتیکاله به عنوان جایگزین مناسب گندم و ذرت در تغذیه دام

مطلوب ویژه دوره کم آبی و استفاده از گونه آونا اهلی علف هرز یوالف به عنوان علوفه تغذیه دام از جمله موضوعات مطرح شده در 

 .این جلسه بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61103-0.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 استفاده عملی از سامانه ضد تگرگ برای حفاظت از باغات اردبیل 
 . برای نخستین بار استفاده عملی از سامانه ضد تگرگ برای حفاظت از باغات مشگین شهر آغاز شد

در پنجمین روز از هفته جهاد کشاورزی طی : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از اردبیل، محرم عدلی با اعالم این خبر گفت

دستگاه سامانه توپ صوتی ضد  06مراسمی با حضور مسئولین استانی و شهرستان مشکین شهر که برای نخستین بار در استان 

 .آغاز شد تگرگ نصب گردیده، بهره برداری از آنها

درصد از باغات استان در شهرستان مشکین شهر واقع شده است و با توجه به اینکه در آسمان این شهر در محدوده  31: وی افزود

باغات پرتراکم میزان ابرهای تگرگ زا که با بارش تگرگ همه ساله خسارات فراوانی به باغات این شهرستان وارد می کنند این 

میلیون تومان دستگاه های این سامانه را  310باغبانی بر این اقدام وا داشت که تاکنون با اعتبار بالغ بر سازمان را در مدیریت 

 .خریداری نماید و در این ایام با بهره برداری از آنها برای حفاظت باغات از خسارت تگرگ ها باغداران را حمایت نماید

سال گذشته بر می گردد که در حال حاضر  11نین دستگاه های مدرن به استفاده از چ: وی در قسمت دیگری از سخنان خود گفت

میلی متر می رسد بر اثر انفجار گاز در محفظه  31تا  6با استفاده از این تکنولوژی از بارش تگرگ هایی که اغلب قطر آنها از 

ن خسارت آنها به مزارع و باغات کشاورزی می احتراق سامانه و ایجاد امواج و یونیزاسیون باعث کاهش اندازه تگرگ ها و تقلیل میزا

 .شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61016- 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 شود  پروری فرانسه به ایران منتقل می تکنولوژی آبزی
اندازی نخستین مرکز تکثیر ماهیان دریایی طرحی مشترک  برای راه: پروری سازمان شیالت ایران گفت معاون آبزی

 . میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است ۶70میان ایران و فرانسه در قشم با 

این : به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، حسین علی عبدالحی اعالم کرد( ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

 .مبلغ تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد

ای شیالت مبنی بر حرکت تولید آبزیان از آب شیرین به سمت آب شور و نیاز به بچه ماهی،  با توجه به برنامه توسعه: وی افزود

گذاری شده است، اظهار  میلیون یورو توسط شرکت ایرانی و فرانسوی سرمایه 6کز تکثیر ماهیان دریایی در قشم نزدیک به مر

 .ایم های الزم را صادر کرده خود احداث کنند و ما نیز مجوز  ها قرار است، این مرکز را با تکنولوژی فرانسوی: داشت

میلیون قطعه بچه ماهی در سال است و این مرکز زیر نظارت سازمان شیالت ایران  01د ظرفیت تولید این مرکز، تولی: وی ادامه داد

 .فعالیت خواهد کرد

در صورت نیاز سازمان شیالت مولد نیز در اختیار مرکز تکثیر ماهیان دریایی قشم : معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران گفت

 .دهد قرار می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61130-0.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 تولید اسپری افزایش مقاومت ساقه گیاه با طراحی جدید 
های گیاهی هنگام  همچنین افزایش مقاومت دانههای اخیر تکنولوژی و مواد گوناگونی برای حفظ و نگهداری و  طی سال

های گیاهان یکی از جدیدترین آنها محسوب  های اسپری مقاومت ساقه رشد ارائه داده شده است که طراحی لوله

 .شود می

ای  طراحی لولههای مشابه خود دارد در  ، تفاوتی که این اسپری با سایر اسپری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شوند و سپس در  های رنگی که دارای مقاومت و ایستایی متفاوت هستند، در اراضی کشاورزی نصب می طوری که لوله آن است، به

 .ها خواهند بود دار تأمین سالمت و مقاومت ریشه و ساقه طول زمان کاشت تا برداشت محصوالت، عهده

های گیاهی  ها داده و به رشد و شادابی برگ روز فرمان پخش اسپری را به لوله بانهها یک سیستم هوشمند دارند که طی ش این لوله

 .کنند نیز کمک می

های اسپری دارای یک رنگ خاص هستند که هرکدام از آنها هنگام کاشت و در طول مدتی که محصول در  همچنین هریک از لوله

ها در طول مدت رشد گیاهان  رسانی و پشتیبانی تقویتی اسپری کگیرند، چرا که میزان کم حال رشد است، مورد کارایی قرار می

 ./باید متفاوت باشد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61129-0.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 های کشاورزی تولید شد  کننده فضای زمین فن دوقلوی خنک
 .های نوین کانادا طراحی و ساخته شد توسط سازمان توسعه فناوری "برگ سبز"فن دوقلوی معلق به نام 

ایجاد ای را جهت  های نوین کانادا اقدامات گسترده ، این روزها سازمان توسعه فناوری(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های مختلفی را در این زمینه  های مؤثر در توسعه صنعت کشاورزی این کشور انجام داده است و توانسته فناوری جدیدترین تکنیک

 .ارائه دهند

کند و هم در عین حال پوشش مناسبی برای گیاهان و محصوالت  های کشاورزی کمک می این دستاورد مهم، هم به آبیاری زمین

 .اهد بودزمین مورد نظر خو

زمانی که موتور فن شروع به کار . گیرد صورت برعکس و معلق روی زمین کشاورزی قرار می در واقع این فن از طریق یک پایه به

 .دارد شود که محصوالت را تازه و سالم نگاه می کند، هوای مطبوع، خنک و نم داری از آن در فضا پخش می کردن می

های دو، سه و چهاربعدی از برگ گیاهان و  شمند که در بدنه مرکزی فن نصب شده، عکسسپس در حین این عمل، یک سیستم هو

کنند، شناسایی کرده و در  ها مشخصات جزئی و هرگونه آفت و بیماری که محصوالت را تهدید می این عکس. گیرد های آن می شاخه

 ./دهد اختیار کشاورز قرار می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61196-0.html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 رونمایی از دانشنامه اسالمی ویژه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
 .سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند رسیدن به توانمندی هستیم که این ویژگی باید روز به روز افزایش یابدبرای دستیابی به 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، محمود حجتی امروز در نهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی که در مجتمع 

نقالب اسالمی از ظرفیت ها و امکانات داخلی برای رسیدن به اهداف فرهنگی آموزشی آدینه برگزار شد با بیان اینکه در اوایل ا

اگرچه امروز از امکانات و ظرفیت های کمی برخوردار نیستیم، اما روحیه جهادی آن دوران را نداریم و : استفاده می کردیم، افزود

ظرفیت هایی که در اختیار ما است، چه کار می وضعیت کنونی ما مایه نگرانی است، بنابراین باید از خودمان بپرسیم که با توجه به 

 .کنیم و چه فعالیت هایی انجام می دهیم

حجتی با بیان آنکه با وجودی که در آن دوران، امکانات چندانی در اختیار نداشتیم اما با برخورداری از امکانات درونی و تکیه بر 

ورتی که بخواهیم با ظرفیت ها و توانایی ها پاسخ های مثبت را در ص: امکانات داخلی، از عهده کارها برمی آمدیم، اظهار داشت

 .منفی کنیم، در مسیری گام برداشته ایم که مدیریت جهادی تلقی می شود

وزیر جهادکشاورزی با بیان آنکه گفته می شود ظرفیت هایی نظیر منابع مالی و انسانی در اختیار ما قرار دارد، اما من بر این باورم 

که یدک می کشیم، ظرفیت است و باید از خودمان بپرسیم که آیا در شأن این عناوین که داریم، به جمهوری اسالمی عناوینی را 

 پاسخگو هستیم؟

در دنیا هرگز امکانات، پول و ماشین کار ساز نبوده بلکه موفقیت ها و دستاوردهای بشر حاصل همت، پشتکار، تالش و : وی گفت

 .اراده بوده است

ن اینکه بشر همیشه و هرجا که با محدودیت و کمبود مواجه بوده توانسته با تالش بیشتر به دستاوردهای مهم دست حجتی با بیا

در صورت توانمندسازی کشور به طور حتم در زمینه مسائل سیاسی و بین المللی جدی تر می توانیم وارد عمل : پیدا کند، گفت

 .شویم

طور قطع بخش عمده ای از مشکالت برطرف و مسیر پیش روی ما مسیر صالح و خیر در صورت وقوع این اتفاق، به : وی افزود

 .خواهد بود که با همت و پشتکار به دست می آید

بنا بر این گزارش، در نهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی از دومین جلد دانشنامه اسالمی ویژه کشاورزی، منابع طبیعی 

 .زارت جهادکشاورزی و برخی از نمایندگان مجلس و اساتید و محققان دانشگاهی رونمایی شدو محیط زیست با حضور مسئوالن و

http://www.iana.ir/majles/item/61102-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23076-1.html


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

42 
 

 تخم مرغ

 - 68/63/21فارس

 یابد مصرف تخم مرغ در ماه رمضان کاهش می/ ایران بسته شدصادراتی   مرغ مرز اقلیم کردستان به روی تخم
به دنبال منتشر شدن اخباری مبنی بر آنفلوانزای : گذار استان تهران گفت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .های صادراتی ایران بسته شد مرغ پرندگان در مازندران مرز کردستان به روی تخم

در پی دریافت : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با  گذار استان تهران در گفت دیره اتحادیه مرغ تخمپور شیری رئیس هیئت م ناصر نبی

گزارش تلفات غیرعادی طیور بومی در روستایی در مازندران قیمت تخم مرغ که مدتی در حال افزایش و رسیدن به قیمت واقعی 

 .ان در هر کیلوگرم درب مرغداری کاهش یافتتوم 1311بود به میانگین 

پس از اعالم وجود آنفلوانزای پرندگان در برخی کشورها از جمله ترکیه، کشور عراق واردات تخم مرغ از این کشور را : وی افزود

نفلوانزای پرندگان در کرد، اما با اعالم مطرح شدن بیماری آ قطع کرد و بخشی از واردات خود را در یک ماه اخیر از ایران تأمین می

 .برخی مناطق کشور مرز کردستان برای واردات تخم مرغ از ایران بسته شد

تومان درب مرغداری رسیده بود اما با مطالب  3011تا  1011قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر به : پور شیری اظهار داشت نبی

 .تومان کاهش یافت 1211تا  1611 ها به مطرح شده راجع به آنفلوانزای پرندگان در ایران این قیمت

های اخیر  در سال: گذار استان تهران در مورد مصرف تخم مرغ در ماه رمضان اظهار داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود، این محصول در این ماه افزایش قیمت نداشته باشد  بینی می مرغ در ماه رمضان همواره کاهش داشته و پیش مصرف تخم

تمامی مرزهای عراق از جمله : اس این گزارش، یکی از صادرکنندگان تخم مرغ به کشور عراق با تائید این خبر، اظهار داشتبراس

 .اند شده  کردستان و شلمچه به روی تخم مرغ ایرانی بسته

ه، اما هیچ محموله جدید های تخم مرغی که در روزهای قبل در مرز کشور عراق بوده به این کشور وارد شد کلیه محموله: وی افزود

 .شود صادراتی از تخم مرغ ایرانی به این کشور وارد نمی

عراق چندی پیش با شیوع آنفلوانزای پرندگان در ترکیه، مرزهای خود را به روی صادرات : این صادر کننده تخم مرغ اظهار داشت

 .مورد ایران اعمال کندتخم مرغ ترکیه بست و احتماال افغانستان هم به زودی این محدودیت را در 

را در  H3N0ای رسما وقوع آنفلوانزی پرندگان تحت تیپ  روز گذشته سازمان دامپزشکی کشور طی اطالعیه: براساس این گزارش

 .روستایی در منطقه مازندران تایید کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931160111369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940327000529


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

43 
 

 تخم مرغ
 - 68/63/31فارس

 تولید داخلی با یک دالر/ دالر 3هزینه واردات هر عدد تخم مرغ برای ساخت واکسن 

دالر است که با  3هزینه واردات هر عدد تخم مرغ برای ساخت واکسن : سازی رازی گفت رئیس موسسه واکسن و سرم

 .جویی شد تولید داخل این ارز صرفه

، حمید کهرام رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی امروز در مراسم افتتاح طرح خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هستیم و هر هفته  SPFل است که وارد کننده تخم مرغ سا 11حدود : در جمع خبرنگاران گفت SPFمرغ  کالن ملی تولید تخم

 .شود مرغ از کشورهای هندوستان و آلمان وارد کشور می هزار تخم 01تا  2حدود 

مرغ در کشور تولید شود هزینه آن حدود  شود، در حالی که اگر این تخم دالر هزینه می 1به ازای واردات هر تخم مرغ : وی افزود

 .یک دالر است

در دنیا حدود : بسیار پیچیده است تصریح کرد SPFسازی رازی با بیان اینکه فناوری تولید تخم مرغ  سسه واکسن و سرمرئیس مو

 .اکنون اعالم کنیم که ایران نیز به تولید این فناوری نائل شده است توانیم هم کشور دارای این فناوری هستند و می 01

های  های صادراتی ما، صادرات سرم یکی از مزیت: سازی رازی بیان داشت سرموی در مورد صادرات محصوالت موسسه واکسن و 

 .شود درمانی است و در حال حاضر صادرات این محصول به کشور عراق انجام می

 .کنیم های انسانی را نیز پیگیری می در مورد صادرات واکسن طیور و همچنین واکسن: وی بیان داشت

ای برای تکثیر سلول در فعالیتهای  ها و وسیله اده اولیه و زیرساخت تولید اکثر واکسنم SPFبراساس این گزارش تخم مرغ 

ها و تحقیقات ویروس شناسی دارای کاربرد بسیاری است، چرا که این تخم  آزمایشگاهی و پژوهشی است که در تولید انواع واکسن

ها به خصوص  توان با تولید آنها بسیاری از واکسن میهایی هستند که  ها برای کشت برخی ویروس ها یکی از بهترین محیط مرغ

 .واکسن طیور را تولید کرد

توان از  دانند، چرا که می کشورهایی که در تولید واکسن فعالیت دارند این تخم مرغ را محصولی استراتژیک برای تولید واکسن می

کرد و به این دلیل است که کسب دانش فنی تولید این های بیولوژیک استفاده  های بیولوژیکی و فراورده این محصول در فناوری

 .شود جویی ارزی و ارز آوری برای هر کشوری محسوب می ها دارای اهمیتی به مراتب باالتر از میزان صرفه تخم مرغ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931110111313 
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 تخم مرغ
 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 در جهان می پیوندد  SPFایران به باشگاه کشورهای معدود تولید کننده تخم مرغ 
 .توسط معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در موسسه رازی افتتاح می شود( SPF)پروژه تولید تخم مرغ 

به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ت واکسن وسرم سازی رازی افتتاح می را در موسسه تحقیقا SPFخرداد ماه پروژه کسب دانش تولید تخم مرغ  10روز یکشنبه 

 .کند

بنابراین گزارش، با اجرای این طرح، جمهوری اسالمی ایران به باشگاه کشورهای معدود تولید کننده این تخم مرغ در جهان می 

 .پیوندد

، موفق به SPFی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با استفاده از استانداردها و الگوهای جهانی در تولید تخم مرغ ها

 .تولید محصولی شده است که از نظر کیفی و فرآیند ساخت آن مطابق با استاندارد جهانی است 

خط تولید و اغلب امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید این محصول، در داخل کشور و با استفاده از دانش فنی ایرانی ساخته 

 .شده است

 .ن ها و تحقیقات ویروس شناسی کاربرد فراوان دارددر تولید انواع واکس SPFتخم مرغ 

این تخم مرغ ها یکی از بهترین محیط ها برای کشت برخی ویروس هایی هستند که می توان با تولید آن ها بسیاری از واکسن ها 

 ./به ویژه واکسن های طیور و واکسن انسانی سرخک را تولید کرد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61031-0.html 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  21: تاریخ

 استان همدان رتبه اول تولید تخم مرغ در غرب کشور

 .تخم مرغ را در غرب کشور داراستهزار تن تولید در سال رتبه اول تولید مرغ تخم گذار و  60استان همدان با 

، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی این استان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

مرغداری در استان همدان فعال است که در این بین شهرستان مالیر بیشترین تعداد واحد مرغداری را واحد  36هم اکنون : گفت

 .دارد

کیفیت تخم مرغ های تولیدی باال : هزار تن می باشد افزود 60محمد نظرپور با بیان اینکه میزان تولید تخم مرغ در استان همدان 

 .استان های موفق در این زمینه قابل رقابت می باشد بوده و از این لحاظ استان همدان با بسیاری از

 .هزار قطعه مرغ تخم گذار می باشند 330هم اکنون مرغداری های استان همدان دارای یک میلیون و 

http://www.yjc.ir/fa/news/3613101 
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 تخم مرغ
 - 68/63/31فارس

 شود مرغ ویژه تهیه واکسن طیور تولید می تخم
برای تهیه واکسن در  SPFمرغ  تخم: سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت معاون تجاری

 .شود کشور تولید می

سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست  الدین معاون تجاری ، محمود زینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

وظیفه معاونت علمی و فناوری این : در جمع خبرنگاران گفت SPFمرغ  جمهوری امروز در مراسم افتتاح طرح کالن ملی تولید تخم

 .دارد، را رفع کندوجود  SPFمرغ  سازی تولید تخم هایی که در حوزه فناوری و بومی است که گلوگاه

ها این مشکل  در کشور بود که با وجود تحریم SPFهای  مرغ یکی از نقاط ضعف در بخش تولید واکسن، عدم تولید تخم: وی افزود

 .تر شد جدی

سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه حتی اگر کشور با مشکل تحریم مواجه نبود،  معاون تجاری

در کشور تولید واکسن در بخش خصوصی آغاز شده و این امر قابل : مرغ زیبنده کشور نیست، اظهار داشت دم تولید این تخمع

 .ای است از جمله مسائل پایه SPFمرغ  گسترش است، اما تولید تخم

توان کارهای این  است و نمیافتد، حاکمیتی  تولید این محصول به دلیل اینکه اولین بار است که در کشور اتفاق می: وی افزود

 .چنینی را در ابتدا به بخش خصوصی واگذار کرد

با همت موسسه رازی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد  SPFمرغ  تولید تخم: الدین تصریح کرد زین

ی از منابع این پروژه توسط موسسه شروع شد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز آن را حمایت کرد به طوری که بخش

 .رازی و بخش دیگر توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأمین شد

 011هزار تخمین زده شده است، اما از امروز تولید آن با  3ای  در کشور هفته SPFمرغ  ظرفیت تولید تخم: وی تصریح کرد

 .مرغ آغاز شده است تخم

مرغ  ای از این تخم رسد بخش عمده به نظر می: اونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان داشتسازی و نوآوری مع معاون تجاری

به موسساتی که در بیرون از موسسه رازی به آن نیاز دارند، داده شود و حتی به فکر صادرات این محصول در آینده هستیم، زیرا 

 .کند المللی نزدیک می صادرات ما را به استانداردهای بین

های  ای برای تکثیر سلول در فعالیت ها و وسیله ماده اولیه و زیرساخت تولید اکثر واکسن SPFمرغ  اساس این گزارش، تخمبر 

شناسی دارای کاربرد بسیاری است؛ چرا که این  ها و تحقیقات ویروس آزمایشگاهی و پژوهشی است که در تولید انواع واکسن

ها خصوصا  توان با تولید آنها بسیاری از واکسن هایی هستند که می رای کشت برخی ویروسها ب ترین محیط ها یکی از بزرگ مرغ تخم

 .های طیور را تولید کرد واکسن

توان از  دانند چرا که می مرغ را محصولی استراتژیک برای تولید واکسن می کشورهایی که در تولید واکسن فعالیت دارند این تخم

های بیولوژیک استفاده کرد و به این دلیل است که کسب دانش فنی تولید این  یکی و فرآوردههای بیولوژ این محصول، در فناوری

 .شود جویی ارزی و ارزآوری برای هر کشوری محسوب می ها دارای اهمیتی به مراتب باالتر از میزان صرفه مرغ تخم

سازی و نوآوری  الدین معاون تجاری محمود زین SPFمرغ  در مراسم امروز افتتاح طرح کالن ملی تولید تخم: افزاید این گزارش می

علمی و فناوری ریاست جمهوری، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 

 .سازی رازی حضور داشتند حمید کهرام رئیس موسسه واکسن و سرم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931110111310 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 68/63/25فارس

 کاهش قیمت هندوانه در ماه رمضان/ قیمت میوه و سبزی در تهران
در روزهای آینده با آمدن هندوانه منطقه شامارون به تهران، قیمت این محصول به : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .رسد تومان می 9222کمتر از 

قیمت هندوانه در ماه مبارک : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه و میوه سبزی در گفت

 .رسد به بازار به کمتر از هزار تومان می( ای نزدیک به کازرون منطقه)رمضان با آمدن هندوانه شامارون 

 .شود  ، سرخس و دزفول تأمین می( منطقه دچار کم آبی)اکنون هندوانه تهران از سبزوار  هم: وی افزود

هزار تومان و قیمت هر کیلو گیالس که از  01هزار تا  0قیمت هلو در بازار تهران بین : رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .هزار تومان است 03هزار تا  06آید بین  مناطق شاهرود و الموت به تهران می

 1هزار تا  1موز قیمت هر کیلوگرم : هزار تومان عنوان کرد و افزود 0تومان تا  311هزار و  1مهاجران قیمت هر کیلو آلبالو را از 

 .هزار تومان است 03هزار تا  06تومان، و قیمت هر کیلو انگور یاقوتی از  611هزار و 

تومان و قیمت هر کیلوگرم  311هزار و  6تا  311قیمت هر کیلوگرم ملون و طالبی در بازار تهران بین هزار و : وی بیان داشت

 .هزار تومان است 06هزار تومان تا  2سیب درختی بین 

تومان  011تا  311تومان، قیمت هر کیلو سیب زمینی  011تا  211قیمت هر کیلو پیاز : رئیس اتحادیه میوه و سبزی اظهار داشت

 .تومان رسیده است 011هزار و  1و قیمت هر کیلو گرم هویج با کاهش هزار تومانی در روزهای اخیر به هر کیلو 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163110009 
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 تولیدات باغی
 - 68/63/26فارس

 هجمه به امنیت غذایی به بهانه بحران آب/ درصد محصول زراعی و باغی در زمین دیم 92تولید 

درصد محصوالت زراعی و باغی  92: توسعه روستایی اعالم کردریزی و اقتصاد کشاورزی و  های برنامه موسسه پژوهش

 .شود که بیانگر وابستگی شدید تولید کشاورزی به منابع آب است در ایران در اراضی دیم تولید می

 01ی و توسعه روستایی، در ایران حدود ریزی و اقتصاد کشاورز به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

گر وابستگی شدید تولیدات کشاورزی به منابع آب  این آمار بیان. شود درصد از محصوالت زراعی و باغی در اراضی دیم تولید می

 .است

و محدودیت  در میان عوامل تولی کشاورزی، آب حائز اهمیت فراوانی است، زیرا با توجه به شرایط اقلیمی، محدودیت منابع آب

آب نقش اساسی در استمرار تولید محصوالت کشاورزی ( تقاضا)و مصرف ( عرضه)اراضی دارای پتانسیل کشت دیم، مدیریت تامین 

 .و پایداری و ارتقای درآمد کشاورزان دارد

، (مدیریت تقاضا و مصرف)در چنین شرایطی عالوه بر مهارت و دقت و اتخاذ تدابیر الزم در تامین و انتقال آب، چگونگی کاربرد آن 

 .کند اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می

های پایین بیانگر فاصله بین عملکرد و  راندمان. وری مصرف آب در کشاورزی در کشور پایین است شود در حال حاضر بهره گفته می

ای و به  ای و غیر سازه دامات سازهبرداری از منابع آب کشور است و برای کاهش این فاصله نیاز به گسترش اق وضع مطلوب در بهره

العاده اهمیت دارد در حوزه استحصال آب از اعمال زمین وجود داشته  در حوزه مصرف نیز تکنولوژی فوق. کارگیری تکنولوژی دارد

ب و مطلوب گیرد، هر چند استفاده نامناسب و لیکن در حوزه انتقال و مصرف، انتشار تکنولوژی در حد مناس و مورد استفاده قرار می

شود به عبارت دیگر برای افزایش بهره وری در طرف مصرف نیاز به ورود و انتقال و انتشار  نبوده و موجب هدر رفت آب می

 .تکنولوژی است

 هجمه به امنیت غذایی به بهانه بحران آب

ران آب هم جای تامل دارد و به باشد از نگاه صرف بح هجمه به امنیت غذایی و خودکفایی ضمن اینکه به دالیل متعدد ناصواب می

ها و افکار عمومی و در جامعه مطرح می شود نگرانی فزاینده ایجاد نموده و هر گونه اقدامی را تحت الشعاع  شدتی که در رسانه

یبند از طرفی باید مالک و مبنا را درست طراحی کرد و ضوابط و معیار را تعریف نموده و به آن پا. دهد فضای ایجاد شده قرار می

آیا . میلیون چاه دارد ولی برخورد آن متفاوت است 61بود صرف بیان این نکته که تعداد چاره زیاد است جای تامل دارد ، هند 

آب استحصال  شود؟ این که چه تعداد چاه می توان حفر نمود یا چه میزان  تعداد چاه مهم است یا میزان آبی که استحصال می

برابر افزایش  3برابر و لیکن میزان استحصال آب تنها  02است براساس آمار رسمی در یک دوره تعداد چاه ای از ابهام  در هاله. گردد

 .یافت

ممنوعه . دهد که مناطق ممنوعه در تولید محصوالت کشاورزی از نظر شدت بحران و تاثیر آن یکسان نیستند ها نشان می بررسی -

ها و  ید محصوالت راهبردی و حصول به خودکفایی در همه این سطح و همه دشتها مترادف با عدم امکان افزایش تول بودن دشت

گیرد که شدت  هایی صورت می درصد از تولید کشاورزی در دشت 63در بدترین شرایط حدود . تعطیلی کشاورزی کشور نیست

به کارگیری اصول علمی، شرایط قابل ها نیز با تدابیر الزم و  ای است که در آن دشت بحران زیاده بوده و نیازمند اقدامات ویژه

 .باشد برگشت می

http://www.farsnews.com/
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منابع آب مشترک و متعلق به عموم و کاالی عمومی است در برداشت آن باید مناقع ملی برای همه اصل باشد، بدون تردید،  -

های خاص در  ها و حساسیت شود فلذا ظرافت برداشت بی رویه موجب مشکالت زیاد از جمله شور شدن و از دست دادن منابع می

 .های کوتاه مدت و بلندمدت نیاز است گذاری  سیاست

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

برابر پتانسیل  1با همه اوصاف ذکر شده، بارندگی ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان و پتانسیل تبخیر در ایران  -

درصد از  63درصد بارندگی تنها در  03ل برنامه ریزی حدود یک نهم جهان است حدود به عبارت دیگر آب قاب. تبخیر جهان است

افتد که گیاه نیز آبی ندارد و به  هایی اتفاق می درصد بارندگی در فصول غیر آبیاری و در زمان 03ریزد و حدود  سطح کشور فرو می

سوال این است . باشد با دیگر کشورها مقایسه مناسبی نمیوری  در این شرایط مقایسه بهره. شود ذخیره سازی آب توجه کافی نمی

ای در کشور ایجاد و احداث شده باشد؟ برای تامین، تولید و  که جهت تامین و ذخیره سازی آب برای زمان مورد نیاز گیاه چه سازه

های آبی با ظرفیت باال  سازه ای انجام شده است؟ واقعیت این است که اغلب ذخیره سازی آب کشاورزی چه اقدام در خور و شایسته

های انتقال  حتی برای کانال. برای تولید انرژی و برق و با هدف خاص تاسیس شده اند و استفاده کشاورزی هدف فرعی بوده است

ی و در سرزمینی که منابع انرژی فسیل. اند های آن تکمیل نشده ها و شبکه آب این سدها، اقدامی بایسته صورت نگرفته و هنوز کانال

شود انرژی تولید کرد، آب این عنصر با  وجود دارد و حتی از زباله می... غیر فسیلی و منابع انرژی زای پاک همچون آفتاب و باد و

یابد و سطح عظیم و عرصه وسیعی به دریاچه پشت سدها اختصاص یافته است،  ارزش و کمیاب برای تولید انرژی اختصاص می

رفت آب پشت سدها نبوده و نیست و این هدررفت آب در محاسبات و  امعه تخصصی نگران هدرنکته قابل توجه این است که ج

و در آمار و اطالعات و یا هیچ منبعی میزان آب اختصاص یافته به تولید انرژی و برق محاسبه نشده و . گردد ها منظور نمی تحلیل

های حرارتی  روگاهها که از سد نیستند، برای خنک کردن سیستمدر برخی نی. حساسیتی در این زمینه وجود ندارد یا ابراز نمی شود

شود این رویکرد تنها مختص به گذشته نبوده و هنوز حاکم است، احتماالً با همین توجیه و نگاه سد  نیز آب بسیار زیادی مصرف می

 .شود سیاه بیشه ساخته می

ای زیرزمینی به صورت عملی و پایلوت و با موفقیت اجرا شده و ه در زمانی که آبخوانداری مطرح شده و ذخایر آب و تقویت سفره -

اکنون به راحتی گفته   ها اوج گرفت، توانست راهگشا باشد آن طوری که شایسته بود مورد حمایت واقع نشد، شدت سدسازی می

واقعاً باید توضیح . تتعطیل شده اس( درصد 99به جز دو سد با پیشرفت ) شود در بخشی از کشور تمامی سد حوضه ارومیه  می

ها تکیه کرد و به  توان به همان داده شود که چه کسی و چه نهادی چنین مسیری را جلوی روی کشور گذاشت، امروز نمی

به هر . توانند مسأله را حل کنند به عبارت دیگر کسانی که مسأله ایجاد کردند نمی. های پیشنهادی را بدون واهمه پذیرفت حل راه

سیستم دیوانی در قالب دیوان مدیران شکل بگیرد که در آن مدیران، همواره پاسخگویی تصمیمات و اقدامات خود حال باید یک 

باشند نه اینکه فرار به جلو کنند و خیلی راحت بگویند این تعداد سد تعطیل شود این یک فاجعه در ساختار و نهاد بوده و نیازمند 

 .اصالح است

شود ولی برای کشاورزان که از  ش ذاتی و ارزش اقتصادی آب صرف نظر شده و یا نادیده گرفته میبرای تولید انرژی برق از ارز

مند هستند و به طور عرفی حقابه داشته و حق استفاده از آب را دارند با وجود اخذ حقابه و  حداقل امکانات و منافع ملی بهره

شود که واقعا چرا باید  در یک طرف دیگر به این نکته توجه نمی. شود شود کم گرفته می النظاره و غیره باز هم گفته می پرداخت حق

. هزینه استحصال آب اینقدر گران باشد چه کسی و یا چه نهادی مدیریت تأمین آب را محاسبه کرده و مورد توجه قرار داده است

 .وری آب را ارائه شده است ای برای ارتقای مدیدیت بهره چه برنامه

شود به  درصد آبی که ادعا می 91چند درصد از . اند گیری مناسب تجهیز شده از نقاط تحویل آب به ابراز اندازه به راستی چند درصد

چرا . رسد درصد می 01شود آیا بهترین شرایط این میزان به  یابد بر اساس کنتور به کشاورزان تحویل می کشاورزی اختصاص می
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وری در آب کشاورزی صنعت و  واقعاً با توجه به جمیع جهات نسبت به بهره. زمینه مناسب برای تحویل حجمی فراهم نشده است

آیا همین که سهم صنعت و یا سهم مصرف خانوار تحت عنوان . شرب و مصرف شهری و خانواده و ساختمان به چه میزان است

شود سهم بخش کشاورزی زیاد  عا میوری آن گذشت اصالً بر مبنای چه منطق و استداللی اد شرب کم است باید از کنار میزان بهره

شود که گویا اینکه آبا کامال کنترل شده و انگار در بطری تحویل کشاورز  گردد و چنین تصور می چرا طوری وانمود می. است

تواند در زمان نیاز به گیاه آب دهد و حتی درصدی از آن را باید به مصرف شهری و صنعت هم  شود و کشاورز باید و می می

شود و حفاظت و صیانت  چرا در مدیریت آب به قانون توجه کافی نمی! شود ص دهد و در این صورت هیچ مشکلی ایجاد نمیاختصا

 .ها چاه غیرمجاز نباشیم گیرد تا امروز شاهد حفر ده از آب مورد توجه قرار نمی

است اگر بر اساس تعریف بپذیرم نسبت داده وری  عالوه بر این یک خطای استراتژیک اتفاق افتاده است و آن هم نحوه محاسبه بهره

اثر فرض کنیم باید دقیقاً میزان آبی را که به گیاه دادیم و میزان آبی که گیاه مصرف  به ستانده است و همه فاکتورهای دیگر را بی

شود در حالیکه  ب میگیرد؛ اوالً آب از محل استحصال حسا در این محاسبه دو انحراف مهم صورت می  نموده است را محاسبه کنیم،

شود محاسبه گردد و نباید عبور آب از کل مسیر به حساب کشاورز گذاشت و آن   باید آبی که در مزرعه و پای بوته گیاه ریخته می

گیرد که نیاز خالص آبی و نیاز ناخالص آبی چقدر است  ثانیاً محاسبه بر این اساس صورت می. هم به شکل برآورد کارشناسی باشد

شود در حالیکه اینچنین  شود به میزان نیاز، آب به گیاه اختصاص داده می جا اشتباه بدین صورت است که فرض گرفته میدر این

هزار متر مکعب در هکتار است در حالی که در واقعیت این میزان آب به مزرعه اختصاص  2.3نیاز آبی یک هکتار گندم   مثالً. نیست

گرم پروتئین و  061سالگی روزانه باید  61یک نفر در سن  برای تقریب به ذهن مثالً گیرد، کند و کم آبیاری صورت می پیدا نمی

کیلو کالری انرژی دریافت کند تا نیاز فیزیولوژی آن تأمین شود ولیکن در اغلب جوامع به کمتر از این میزان دسترسی یافته  1111

وری هم  بنابراین دقت در نحوه محاسبه بهره. ن سوء تغذیه وجود دارددهد، ولیک ولی متابولیسم آن فعال بوده و به حیات ادامه می

 .دارای اهمیت است

 کالم آخر

های کلی کشاورزی  های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و سیاست: اسناد باالدستی نظام

 .عین قرار گرفته و به عنوان اصل در برنامه ششم حاکم باشندال بایست مالک عمل و نصب های کلی ابالغی می و دیگر سیاست

زایی و تکیه به درون برون گرایی، تولید  های کلی مرتبط به آن است درون راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی و التزام عملی به سیاست

امنیت پایه و اساس . گذرد روستایی میمسیر توسعه کشور از کشاورزی و جامعه . بخش است محوری و تأمین نیازهای اساسی نجات

توجهی به  اعتنایی و بی بی. باشد گیری هم فرو می گیرد و در صورت شکل ای شکل نمی توسعه است بدون امنیت هیچ توسعه

امروزه . کشاورزی و اینکه کشور ما کشاورزی نیست موجب تضعیف اقتدار کشور شده و تهدید امنیت ملی را در پی خواهد داشت

آورد و امنیت غذایی در ایجاد اقتدار و قدرت  ت همچون ظروف مرتبطه است توسعه کشاورزی امنیت غذایی را به ارمغان میامنی

. طوری که ریاست محترم جمهوری نیز فرمودند کشاورزی و امنیت غذایی قدرت و اقتدار ملی است کند همان سازی ایفای نقش می

امنیت ملی و نظام جمهوری اسالمی و محور اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم   سعه ملی،بنابراین مسأله توسعه کشاورزی مسأله تو

 .است و جایگاه آن باید پاس داشته شود

های کلی اقتصاد مقاوتی مسیر مناسبی را در این راستا تعریف و تعیین  به لحاظ عملیاتی نیز بخش کشاورزی در چارچوب سیاست

وری بویژه به ازای آب مصرفی کلید توسعه در بخش تعریف شد  ولید در واحد سطح با ارتقاء بهرهکاهش سطح و افزایش ت  نمود مثالً

 .وری آب طراحی شده است وری آب است و سیاست ملی بخش بر اساس بهره و راهبرد اساسی توجه به بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931112111300 
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 تولیدات باغی
 - 68/63/26فارس

 هزار هکتار از اراضی شیبدار 32توسعه باغ در سطح 
های جدی  هزار هکتار از اراضی شیبدار یکی از برنامه 32توسعه باغ در سطح : رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش درآمد کشاورزان است که قطعا به جلوگیری از فروش زمین و ویالسازی کمک 

 .کند می

یکی از معضالت جدی در : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور در گفت

در مناطق کوهستانی است، زیرا در این مناطق امکان تولید محصوالت کشاورزی و درآمدزایی کم   سازی  ها، توسعه ویال تغییر کاربری

 .است

جهاد کشاورزی برای افزایش درآمد های جدی وزارت  هزار هکتار از اراضی شیبدار یکی از برنامه 11توسعه باغ در سطح : وی افزود

 .شود کشاورزان است که قطعا منجر به کاهش فروش زمین و ویالسازی می

هزار هکتار ار اراضی شیبدار به طور جدی در سال جاری  11رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه توسعه باغ در سطح 

به کشاورزان و بعضی هم متعلق به دولت است که ما با دادن تسهیالتی بخشی از این اراضی شخصی و متعلق : شود، گفت دنبال می

به کشاورزان از جمله نهال رایگان و هماهنگی برای تأمین آب، کشاورزان را ترغیب به تبدیل اراضی شیبدار و کوهستانی به باغ 

 .کنیم می

اراضی ( مرز نگار)طرح کاداستر : اشاره کرد و افزودهای سازمان برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی  افشار به برنامه

شهرستان از جمله  621های یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی در  میلیون هکتار و همچنین گشت 0کشاورزی در سطح 

 .های سازمان برای افزایش ضریب حفاظت از اراضی کشاورزی در سال جاری است برنامه

تا دو سال : ها باز هم شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستیم، گفت علیرغم افزایش حفاظتوی در پاسخ به این سؤال که چرا 

درصد تخلفات کاهش  1ای برای جلوگیری از تخلفات نبود، ولی با اقدامات انجام شده در سال گذشته بیش از  قبل هیچگونه برنامه

 .یافته است

شد، اما با اقدامات  ت چندانی به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی نمیدر گذشته نظار: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .درصد کاهش در میزان تخلفات برسیم 31کنیم که به  بینی می انجام شده پیش

افشار در پاسخ به این سؤال که یکی از عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صرفه نبودن کار کشاورزی برای کشاورزان است، در 

درصد تسهیالت مورد نیاز این کار  03توسعه آبیاری تحت فشار که : ستای تقویت درآمد کشاورزی چه اقداماتی انجام شده، گفترا

 .تولید برای کشاورزان است  های کاهش هزینه کند، یکی از راه را دولت پرداخت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931169111101 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  24: تاریخ

 هکتار گلزارهای فریدن 30برداشت گل محمدی از 

 .هکتار گلزارهای فریدن آغاز شد  13برداشت گل محمدی از 

تن  3، مدیرجهاد کشاورزی فریدن متوسط برداشت گل محمدی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .شود  دن تولید و به بازارعرضه میساالنه هزار لیتر گالب در دو کارگاه گالبگیری فری: در هکتار دانست و گفت

هکتار در فریدن ایجاد شده که سطح زیرکشت گل محمدی نسبت به پارسال  03امسال دو باغ گل جدید به وسعت : کریمی افزود

 .درصد افزایش یافته است  33

http://www.yjc.ir/fa/news/3613133 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  2۲: تاریخ

 کاهش تولید گیالس در خراسان شمالی

 .درصدی تولید گیالس در خراسان شمالی شده است 03سرمای دیررس بهاره و بارش باران در فصل گل باعث کاهش 

: ،مدیر باغبانی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیحوزه به گزارش 

 . گستره باغ های گیالس استان، هزار هکتار است که پیش بینی کرد از این سطح، چهار هزار تن گیالس برداشت شود

 . تن گیالس برداشت شد 211پارسال از این سطح، چهار هزار و : نامور افزود

ترین ارقام گیالس تولیدی خراسان شمالی شامل تکدانه، شبستری، سفید ارومیه، زرد دانشکده و زودرس فرانسوی  عمده: وی گفت

 . ارداست که بیشترین میزان تولید گیالس در استان به شهرستان های بجنورد، شیروان و فاروج اختصاص د

مازاد بر مصرف محصول گیالس تولیدی به استان های : مدیر باغبانی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین گفت

 . شود ها حمل می همجوار از جمله خراسان رضوی، گلستان، تهران و سایر استان

 . هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی دارد 133خراسان شمالی 

 .شود هزار تن انواع محصول باغی در خراسان شمالی تولید می 611ساالنه بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/3611293 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 136۱خرداد  31

 صادرات گردو به هزار تن در سال رسید
 10گردو به هزار تن رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشدی  در دو ماهه نخست امسال صادرات

 .دهد برابری را نشان می

طی دو ماهه نخست سال جاری هزار تن گردو با ارزش مجموعا هفت میلیون دالر صادر شد که بر این اساس قیمت هر کیلو از این 

 .استهزار تومان  61محصول معادل هفت دالر و حدود 

دهد که صادرات گردو معمولی بدون پوست سخت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی  این آمار نشان می

هزار  311بر این اساس طی دوماهه سال قبل صادرات گردو معادل . است درصد افزایش داشته 0011درصد و به لحاظ وزنی  1111

 .است دالر بوده

  تن گردوی بدون پوست صادر شده 111دهد که در نخستین ماه سال جاری  صادرات غیر نفتی نشان می همچنین آمار گمرک از

 .میلیون دالر بود 6.3است که ارزش آن معادل 

است به طوریکه   دهد که ارزش این محصول کاهش یافته قیمت هر کیلو گردوی بدون پوست برای صادرات در سال جاری نشان می

دالر بود که با در نظر داشتن قیمت دالر مبادالتی ارزش آن  06هرکیلو گردو بدون پوست سخت، نزدیک به  در سال گذشته ارزش

 . هزار تومان بوده است 12حدود 

http://iranecona.com/19000 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 68/63/21فارس

 درصد اجداد مرغ پرورشی ایران انگلیسی است 10/امیدهای یک پرورش دهنده بلدرچینبیم و 
های ایجاد اشتغال و  در راستای تنوع منابع تامین پروتئین مردم و تحقق درآمد خانوار، پرورش بلدرچین یکی از راه

 .رود درامد در روستاها به شمار می

، متنوع نبودن منابع تامین پروتئین مردم ایران، از جمله مهمترین تهدیدات بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ایرانیان رواج یافته که انگار هیچ پرنده حالل گوشتی جز مرغ گوشت مرغ آنقدر در میان عادت غذایی . در حوزه امنیت غذایی است

 .خلق نشده و هیچ پروتئینی جز پروتئین مرغ یافت نمی شود

استفاده می کنند که اجداد آن از  RAS32۰درصد پرورش دهندگان مرغ گوشتی از نژاد  10بیش از در حال حاضر 

درصد بازار مرغ اجداد را در  0که متعلق به کشورمان است کمتر از  در مقابل نژاد مرغ آرین. انگلستان وارد کشور می شود

 . اختیار دارد

به دالیل متعددی که با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی نیز همراه بود، مجتمع مرغ الین بابل  0101در اوایل دهه 

انگلیس و هوبارد فرانسه که همواره مترصد چنین  کنار با مشکالتی مواجه شد و برخی شرکت های خارجی از جمله شرکت راس

فرصتی برای بلعیدن بازار جوجه اجداد در ایران بودند، اقدام به صدور جوجه های اجداد به بازار ایران کردند و در نهایت طی کمتر 

قریبا صفر درصد در اوایل درصد تولید گوشت مرغ کشور به ت 03را از ( آرین)از سه سال توانستند سهم جوجه اجداد نژاد ایرانی 

 . برساند 0191دهه 

 شود اگر واردات مرغ اجداد را تحریم کنند، چه می

به کشورمان خودداری کند بازار مرغ کشور با یک بحران  RAS110در چنین شرایطی اگر کشور انگلستان از صادرات اجداد 

کیلوگرم نهاده، فقط یک کیلوگرم گوشت  6.3خوردن هر  مرغ های نژاد آرین به ازای. غیرقابل کنترل و هولناک مواجه می شود

. کیلو گوشت تولید می کند 0کیلوگرم نهاده،  0.0که امروز در بازار عرضه می شود به ازای هر  RAS110اما نژاد . تولید می کنند

یشتری داشته در مصرف خوراک دام باعث شده است که پرورش آن ها صرفه اقتصادی ب RAS110همین صرفه جویی مرغ های 

از طرف دیگر اگرچه دانش بومی برای اصالح ژنتیک مرغ آرین و دست یابی به بهترین نژاد آن در کشور وجود دارد اما به . باشد

در چنین شرایطی تغییر عادت غذایی مردم و . سال آزمایش و تحقیق است 03گفته کارشناسان رسیدن به آن حداقل نیازمند 

 .ار مرغ اهمیت مضاعفی می یابدپرورش سایر ماکیان در کن

 خواص بلدرچین

هر کس که یک . بلدرچین از جمله ماکیان بسیار مفیدی است که گوشتی فوق العاده لذیذ و مقوی دارد و پرورشی آن آسان است

پرنده این  از دیگر مزایای این. بار گوشت بلدرچین خورده، اذعان می کند که مزه و کیفیت آن به مراتب بهتر از گوشت مرغ است

است که بعد از طبخ به دلیل وجود سلولهای پیچیده پیوندی در اثر پخته یا بریان شدن به هیچ وجه متالشی نمی شود و ترکیب 

درصد است و این در حالی است که انواع اسیدهای  63ارزش پروتئین موجود در گوشت این پرنده . خود را کامالً حفظ می کند

به همین دلیل در اغلب نقاط دنیا . پروتئینها یافت نمی شود، در گوشت این پرنده به وفور وجود داردآمینه کمیاب که در سایر 

پزشکان برای افرادی که احتیاج مبرمی به ترمیم سلولهای از دست رفته بافتهای خود را برای حفظ و بازیابی سالمت و شادابی خود 

رف دیگر وجود عناطر معدنی کمیاب و ویتامین های عدیده در گوشت این از ط. دارند، مصرف گوشت بلدرچین را تجویز می کنند

 .پرنده آن را به نسخه شفا بخش امراضی چون آسم، تشنج، فشار خون، ضعف اعصاب و بی خوابی تبدیل کرده است

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3539693
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عادت غذایی  گوشت لذیذ بلدرچین باوجود اینکه در نقاط مختلف جهان رواج گسترده ای دارد، جایگاه قابل توجهی در میان

از چند سال قبل کار پرورش بلدرچین در ایران نیز با جدیت بیشتری دنبال شده و مصرف آن آرام آرام رو به . ایرانیان ندارد

 .خبرنگار بسیج سازندگی درباره پرورش بلدرچین با یکی از تولید کنندگان این پرونده به گفت و گو نشست است. گسترش است

همزمان به پرورش مرغ و بلدرچین می پردازد، دارای مدرک کارشناسی برق اهل قزوین است و واحد  حسین زمانی که به صورت

 .رشت واقع شده است –کیلومتری جاده قزوین  31تولیدی اش در 

 

 آشنایی با یک تولید کننده بلدرچین

ه شغل پرورش طیور در سطوح مختلف خانواده ما به صورت اجدادی ب": او درباره آغاز به کارش در صنعت پرورش طیور می گوید

 031متر سالن و سوله پرورش مرغ و  0011. تصمیم گرفتم در زمین پدری ام مرغداری احداث کنم 00در سال . اشتغال داشته اند

هزار  61بار امکان جوجه ریزی وجود دارد و ظرفیت هر دوره  3یا  3در سال . متر ساختمان مدیریت در آن زمین احداث کردیم

در ابتدا فقط به کار پرورش مرغ می پرداختم اما با تشویق بسیج . روز طول می کشد 03تا  31عه جوجه است و هر دوره نیز بین قط

متری  331میلیون تومانی توانستم سوله ای  11با دریافت یک وام . سازندگی راغب شدم در کنار آن، بلدرچین هم پرورش دهم

 ".تن گوشت بلدرچین تولید می کنم 31تن گوشت مرغ و  631حال حاضر ساالنه  در. برای پرورش بلدرچین احداث کنم

 بلدرچین نیازی به آنتی بیوتیک ندارد

او درباره مزیت ها و چالش . نفر مشغول به کار هستند 3نفر و در واحد پرورش مرغ او،  1در واحد پرورش بلدرچین آقای زمانی 

زیت بلدرچین این است بر خالف مرغ، هیچ مریضی بر او اثر نمی کند و بیماری م": های پرورش بلدرچین، خاطرنشان می کند

بی نیازی از آنتی بیوتیک موجب بهتر شدن . این مساله باعث می شود که بلدرچین بی نیاز از آنتی بیوتیک باشد. خاصی نمی گیرد

بلدرچین چون . برای سالمتی انسان مضر استآنتی بیوتیکی که به خورد مرغ ها داده می شود، . کیفیت گوشت بلدرچین می شود

روزگی این اتفاق برایش می افتد، یعنی قبل از اینکه خوراک زیادی خورده  0هیچ بیماری نمی گیرد، اگر قرار باشد بمیرد تا قبل از 

دون هیچ مشکل و باشد و به مرغدار ضرر برساند، می میرد که همان هم به ندرت اتفاق می افتد و اگر یک هفتگی را رد کند، ب

روزگی مریض بشود و بمیرد، در نتیجه ضرر زیادی به مرغدار وارد می  63اما مرغ ممکن است در . مراقبت خاصی رشد می کند

 ".ضمن اینکه مرغ ها نیازمند واکسن نیز هستند. کند زیرا قیمت خوراک طیور باالست

 کشتارگاه مناسب بلدرچین نداریم

اما مشکل پرورش دهندگان بلدرچین این . رچین بسیار خوشمزه تر و لذیذ تر از گوشت مرغ استگوشت بلد": او ادامه می دهد

نقش دالل ها هم بسیار پررنگ . مثال در قزوین کشتارگاه بلدرچین نداریم. است که کشتارگاه مناسب برای این پرنده وجود ندارد

متاسفانه بلدرچین هنوز جایش را در . به کشتارگاه عرضه کننداست و اجازه نمی دهد مرغداران بلدرچین ها را به صورت مستقیم 

باید مردم را دعوت . به همین دلیل بازار بلدرچین باال و پایین زیاد دارد. سفره مردم پیدا نکرده و کسی هم فرهنگ سازی نمی کند

 ".به مصرف گوشت بلدرچین کرد

 دالل ها همه چیز را به یغما می برند

به من گفتند اگر مجوز  09سال ": دینگی را مهمترین مشکل مرغداران کشور می داند و اظهار می کندآقای زمانی فقدان نق

من این کار را انجام دادم با . میلیون وام می دهیم برای توسعه کار 611دامداری شخصی ات را به شرکت تعاونی تغییر دهی به تو 

وقتی به بانک مراجعه کردم گفتند به ازای . عاونی بسیار کمتر استاینکه می دانستم دردسر یک یک واحد شخصی از یک شرکت ت

 .میلیون تومان سند شهری بیاوری 311میلیون وام باید  611این 
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به مسئول بانک گفتم من روستازاده ام و در شهر ملکی ندارم، ارزش زمین و ساختمان مرغداری من باالی یک میلیارد تومان است، 

چند وقت بعد هر طور که بود سند یک واحد ! گفتند نمی شود، اال و بال باید ملک شهری باشد. نوان گروهمین را قبول کنید به ع

میلیون تومان ارزش داشت برای بانک بردم اما باز هم قبول نکردند، گفتند باید ملک مسکونی  011تجاری در قزوین را که باالی 

 "!رزد، یک کالم بگویید نمی خواهیم وام بدهیم، چرا مردم را سر کار می گذارید؟به بانکی ها گفتم خدا پدر و مادرتان را بیام! باشد

 ...می دانم قطعا حرام است اما 

امروز به خاطر فقدان نقدینگی مجبور هستیم جنس نسیه بخرم، . من هرچه داشتم را صرف احداث مرغداری کردم": او می افزاید

در هر دوره به طور میانگین از . سود بدهیم که قطعا حرام است اما چاره ای ندارم درصد به فروشندگان 3در نتیجه مجبورم حداقل 

میلیون از این رقم نصیب داللی می شود که در  11میلیون تومان سود می کنیم اما بیش از  31فروش مرغ ها و بلدرچین ها 

ن ها جنس نسیه بخرند چون در پایان دوره می دالل ها از خدا می خواهند که مرغداران از آ. دفترش نشسته و استراحت می کند

اگر فقط برای یک دوره نقدینگی کافی داشته باشم برای همیشه از شر دالل ها و پرداخت . توانند همه سودشان را به یغما ببرند

 ".سود حرام راحت می شوم

 کدخدا کیلویی چند؟

ان می فروشیم، نمی دانم تا به دست مصرف کننده برسد هزار توم 06ما گوشت بلدرچین را ": آقای زمانی خاطرنشان می کند

سال از بهترین روزهای  11چرا . من همیشه همه را دعوت می کنم به کار تولید، چون شرافت دارد به کار دولتی. چقدر می شود

نم و بروم شهر، چه کسی عمرمان را در ادارات و شرکت های دولتی بگذرانیم با درآمدی ناچیز؟ اگر منِ روستایی زادگاهم را رها ک

در روستا باقی می ماند؟ چه کسی غذای مملکت را تامین کند؟ من به مسئولین می گویم کمک کنید همه چیزهایی که مردم می 

وقتی مرغ وارد می کنید، مگر می دانید به این مرغ ها چه داده اند؟ چند روز پیش در . خورند را در مملکت خودمان تولید کنیم

ج روستا گفتم اگر همت کنیم و بیاییم در کار تولید و سختی هایش را به جان بخریم، دیگر دست مملکت جلوی خارجی پایگاه بسی

من به عنوان تولید کننده همیشه به خودم می گویم کدخدا کیلویی چند است وقتی خودمان می توانیم کار . ها دراز نمی شود

 "!کنیم؟

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931160110610 
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 تولیدات دام وطیور
 - 68/63/20فارس

 نداردسرد تأثیری بر افزایش قیمت  کاهش وزن الشه در پیش/اجرای طرح پیش سرد گوشت در کشتارگاهها
سرد کردن گوشت گوسفند در  سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه شرایط برای اجرای طرح پیش

سرد ناچیز و این مقدار تأثیری بر افزایش قمیت  کاهش وزن الشه دام ذبح شده در پیش: تیرماه فراهم است، گفت

 .ندارد

در مورد طرح  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ی استان تهران در گفتنژاد سرپرست اداره کل دامپزشک علی اصغر برائی

تیرماه اعالم  3ها آمادگی خود را برای اجرای این طرح در  درصد کشتارگاه 91بیش از : سرد کردن گوشت گوسفند، گفت پیش

 .ها هم به آمادگی الزم تا قبل از تاریح مذکور دست یابند و برنامه اجرا شود ریزی سایر کشتارگاه اند و امیدواریم مطابق برنامه کرده

با پیش سرد کردن الشه گوسفند ذبح شده قبل از عرضه به بازار گوشت رنگ بهتر، تردی گوشت بیشتر و بار میکروبی  :وی افزود

 . کمتری خواهد داشت

ساعت  63ای اعم از مرغ، دام سبک و سنگین در صورتی که  هر الشه: سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران بیان داشت

 .یابد سرد شود، بهبود کیفیت می پیش

تری از  رود، ضمن اینکه کیفیت مناسب ها از بین می آن پایین و امکان رشد میکروب PHسرد کردن گوشت اسید  با پیش: وی افزود

 .لحاظ بار میکروبی خواهیم داشت

یک سرد کردن الشه گوسفند حدود  شود با پیش سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران در پاسخ به این سؤال که گفته می

گرم از وزن آن  611سرد فقط  کیلو گرم در پیش 03ساعتی الشه گوسفند حدود  63با نگهداری : شود، گفت کیلو وزن الشه کم می

 .تواند تغییری در قیمت ایجاد کند  شود که این میزان نمی کاسته می

 .شود راین وزن چندانی از آن کاسته نمیشود، بناب سرد می گوشت در شرایط مناسب و با رطوبت کافی پیش: نژاد بیان داشت برائی

در صورتی که سیستم پیش سرد شرایط مناسب داشته و الشه دام از : سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران اظهار داشت

 .جا شوند، افت وزن در الشه دام نخواهیم داشت به دار جا های سرد خانه طریق ماشین

کیلو گرمی نزدیک به  111از اردیبهشت ماه به اجرا در آمده است و در کل وزن الشه  سرد کردن الشه گاو طرح پیش: وی افزود

 .شود کیلو کم می 0.3

سرد کردن الشه یک گوسفند ذبح شده حدود یک کیلو از وزن  با پیش: گوید براساس این گزارش رئیس اتحادیه گوشت گوسفند می

 .را کمی افزایش دهدتواند قیمت گوشت قرمز  شود و این موضوع می آن کم می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111903 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا س 1368خرداد  20, سه شنبه

 اطالعیه دامپزشکی در پی تلفات غیرعادی طیور بومی در یک روستای مازندران 
در یک روستای استان مازندران، کارشناسان ( مرغ و اردک)در پی دریافت گزارش تلفات غیرعادی طیور بومی 

گسترش ای به منظور جلوگیری از  سازمان دامپزشکی کشور با حضور در محل و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه

های الزم و معدوم سازی طیور مبتال و تلف شده به شیوه بهداشتی، اقدام  برداری آلودگی، نسبت به انجام نمونه

 . وعملیات پاکسازی و ضدعفونی صورت پذیرفت

اهی نوع با توجه به اینکه براساس نتایج آزمایشگ: ، سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های سازمان دامپزشکی، همکاری مردم و دستگاه های  تشخیص داده شده و با توصیه( H3N0تحت تیپ )بیماری، آنفلوانزای 

های عرضه پرندگان زنده به عنوان مهم ترین منبع شیوه بیماری  ذیربط از شیوع بیماری جلوگیری شده است نظر به اینکه بازارچه

 .ها خودداری نمایند ا دارد، جداً از خرید طیور زنده از این بازارچهمطرح است، از کلیه مردم تقاض

ای نسبت به محافظت  قرنطینه –برای پیشگیری الزم است مدیریت واحدهای پرورش طیور صنعتی نیز با تشدید ضوابط بهداشتی 

رعادی در پرندگان موضوع را به نزدیک در همین ارتباط تقاضا دارد درصورت مشاهده هرگونه تلفات غی. های خود اقدام نمایند  گله

 .ترین شبکه دامپزشکی شهرستان اطالع دهید

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61190-0.html 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 بررسی وضعیت امور تولیدات دامی از شبکه تلویزیونی بازار 
در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ویژه برنامه ای با حضور معاون 

 .امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی پخش می شود

برنامه امشب به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، حسن رکنی معاون امور  در ویژه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی حضور خواهد داشت

براساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در زمینة تولید 

 .ل در کشورمان مورد بررسی قرار می گیردگوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و عس

وضعیت تولید و صادرات گوشت قرمز و گوشت مرغ به کشورهای همسایه ایران از دیگر : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .موضوعات امشب برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار است

 زیونی بازار امشب فناوری های ژنتیک وبراساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلوی

مورد ... داده های اصالح نژاد، وضعیت مصرف شیر در کشور، کیفیت شیر تولیدی در گاوداری ها و دامپروری های کشورمان و 

 .بررسی قرار می گیرد

رشی از نحوه فعالیت های در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب گزا: این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

 .تعدادی از دامداری های کشور پخش خواهد شد

هزار تن گوشت قرمز در سال پیش بینی می شود تا پایان امسال نسبت به صادرات آن نیز  011شایان توجه است ایران با تولید 

 .مبادرت ورزید

در سال رتبه هفتم را در جهان و رتبه دوم را در میلیون گوشت مرغ  6ایران با تولید : این گزارش همچنین یادآور شده است

خاورمیانه به خود اختصاص داده است و مرغداران کشورمان با تالش خود توانسته اند ضمن تأمین گوشت مرغ مورد نیاز داخلی، 

 .نیز به کشورهای همسایه صادر کنند 0191هزار تن گوشت مرغ در سال  31

هزار تن بوده و در خاور میانه رتبه دوم را به خود  911تخم مرغ در ایران ساالنه بیش از این گزارش با اشاره به اینکه تولید 

 .کیلوگرم است و برابر متوسط مصرف جهانی است 01سرانه مصرف تخم مرغ در ایران : اختصاص داده است افزوده است

درصد به شیوه 01ن به صورت صنعتی و درصد تولید تخم مرغ در ایرا 00حدود : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

 .محلی در روستاها تولید می شود

رتبه هشتم در تولید عسل را در جهان به خود 0191تن عسل در سال  001هزار و  00این گزارش با اشاره به اینکه ایران با تولید 

مدرن به لحاظ تعداد کندو در رتبه  هزار کلنی زنبورعسل 111ایران با بیش از شش میلیون و : اختصاص داده است می افزاید

 .چهارم جهان قرار دارد

در . گرم بوده است 916گرم و سرانه مصرف حدود  992حدود  0191براساس این گزارش، سرانه تولید عسل در کشور در سال 

های زنبورعسل برداشت  هزار تن عسل از کلنی 03نفر به حرفه زنبورداری اشتغال دارند و ساالنه  313هزار و  01کشورمان بیش از 

 .نمایند می

میلیارد تومان برآورد  691هزار و 0در مجموع ( عسل، موم و بچه کندو)این گزارش با اشاره به اینکه ارزش کل تولیدات زنبورعسل 

 .تن بوده است 12هزار و  3، 0191میزان صادرات عسل در سال : می شود، خاطر نشان ساخته است
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در این میان . میلیون تن بوده است 01بیش از  0191کل مصرف خوراک مورد نیاز دام و طیور در سال  براساس این گزارش، میزان

واحد کارگاه و کارخانه  300در حال حاضر . میلیون تن کنسانتره و مواد متراکم و مابقی را مواد علوفه ای تشکیل می دهد 66

 .میلیون تن در سال مشغول فعالیت هستند 00اسمی فرآوری و تولید خوراک دام و طیور در سطح کشور با ظرفیت 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61121-0.html 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 های خزری به ترکیه  قاچاق اسبچه
اند، قاچاق  ترین اسب ایرانی بدون متولی رها شده عنوان اصیل های خزری به در حالی که اسب کاسپین یا اسبچه

 . های خزری به مرزهای خارجی نظیر ترکیه برای استفاده از ذخایر ژنتیکی آنها رونق گرفته است اسبچه

اسب کاسپین : با اعالم این خبر گفت( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل شرکت صنعت اسب امروز در 

صورت قاچاق برای  گزلو بدون متولی رها شده و اکنون به های اصیل ایرانی است که پس از فوت خانم قره ترین اسب یکی از معروف

 .شوند استفاده از ذخایر ژنتیکی از کشور خارج می

شود، بلکه برای  تنها مبداء آن کشور گم می شود، نه صورت غیررسمی از کشور خارج می وقتی اسبی به: افزود محمدجواد دهقان

 .استفاده از ذخایر ژنتیکی ممکن است با نسل مادری خود تفاوت زیادی کند که قابل شناسایی نیست

 انجمن اسب کاسپین در انگلستان

ب کاسپین به عنوان هدیه به ملکه انگلستان تقدیم شد و پس از آن نیز با یکی دو قبل از انقالب، دو رأس اس: وی خاطرنشان کرد

رأس، انجمن  011هزار و  رأس رسید و اکنون با تکثیر این نوع اسب تا یک 61های خزری در انگلستان به  محموله، تعداد اسبچه

 .جهانی کاسپین انگلستان تشکیل شده است

علت آنکه دارای تبارنامه ایرانی نیستند، به اسم  خزری یا کاسپین اصالت ایرانی دارند، اما به های هرچند اسبچه: دهقان ادامه داد

های خزری تدوین کند، باید چند سال زیر نظر انجمن اسب کاسپین  انگلستان ثبت شده و ایران اگر بخواهد تبارنامه برای اسبچه

 .انگلیس فعالیت کند

هایی پیرامون تدوین تبارنامه اسب کاسپین آغاز کرده  دام وزارت جهاد کشاورزی فعالیت مرکز اصالح نژاد امور: وی تصریح کرد

 .است، اما هنوز خبری از ثبت آن نیست

 گذاری منوط به تبارنامه اسب کاسپین کامیابی سرمایه

ب ایرانی شود، اما از تواند باعث رونق و شناسایی نژادهای اس گذاری می هرچند سرمایه: مدیرعامل شرکت صنعت اسب یادآور شد

 .گذاری را به همراه داشته باشد تواند توفیق سرمایه شده نیست، نمی آنجا که اسب کاسپین برای دنیا شناخته

گذاری بدون بازدهی معنا  از آنجا که اسب کاسپین تبارنامه و شناسنامه ندارد، قابلیت صادرات نداشته و سرمایه: دهقان تأکید کرد

گذاری برای شناسایی  شود؛ لذا تا زمانی که تبارنامه برای اسب کاسپین تدوین نشود، از سرمایه صرفه محسوب نمیندارد و مقرون به 

 .این اسب نیز خبری نخواهد بود

 اسب ترکمن ایرانی به نام ترکمنستان تبارنامه گرفت

تبارنامه گرفت که هیچ نامی از ایران برده تنها اسب مشترک ایران و کشور ترکمنستان در حالی در کشور روسیه : وی اظهار داشت

 .نشده است

علت فعالیت قدرتمند این کشور برای معرفی اسب خود  تبارنامه اسب ترکمن به نام کشور ترکمنستان به: دهقان همچنین گفت

 .صورت گرفت و در سکوت متولیان ایرانی، نامی از ایران در تبارنامه اسب ترکمن برده نشد

کند، اما  گذاری دولت، اسب خود را معرفی می ترکمنستان ساالنه با دعوت از دوهزار نفر از سراسر دنیا با سرمایه: ودوی در ادامه افز

 .اند های ترکمن ایران بدون متولی رها شده اسب

کمن های تر دار کردن اسب وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری مدعی فعالیت برای شناسنامه: دهقان خاطرنشان کرد

 .هستند که هنوز به شکل اجرایی و عملیاتی اتفاقی صورت نگرفته است
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 اسب عرب ایرانی تبارنامه دارند 422

اسب ایرانی در مجامع جهانی دارای  311تا  611گزلو بین  لیلی قره با فعالیت خانم موری: مدیرعامل شرکت صنعت اسب ادامه داد

 .میلیون تومان هستند 311تا  11شناسنامه شدند و دارای تبار و ارزش بین 

علت آنکه از تبارنامه مشخصی برخوردار نیستند، با قیمتی کمتر از یک تا دو میلیون  اما سایر نژاد اسب عرب به: وی تصریح کرد

 .شود تومان خرید و فروش شده و بدون نام و نشان ایرانی به کشورهای همجوار صادر می

کند که هدف آن شرکت در  سب خالص صحرای عربستان را ثبت و دارای شناسنامه میتازگی ا عربستان به: دهقان یادآور شد

 .مسابقات زیبیایی است

معتقدم مسابقات زیبایی که جنبه ورزشی ندارند در انگلستان برای کشورهای عربی ساخته شده که با تمرکز بر : وی تأکید کرد

 .رش دهندمعیارهای زیبایی، نژادهای اسبی خود را در این حوزه پرو

هزار اسب عرب دارای شناسنامه بوده  هزار رأس اسب موجود در کشور، کمتر از دوهزار تا سه 011تا  31از بین : دهقان اظهار داشت

 .رأس آنها دارای تبارنامه هستند 311تا  611که از این تعداد نیز بین 

 های کرد را متوقف کرد استرالیا صدور تبارنامه برای اسب

های استرالیا اعالم آمادگی برای تدوین تبارنامه اسب کرد نمود که  یکی از دانشگاه: شرکت صنعت اسب همچنین گفتمدیرعامل 

 .کاره رها شد علت اختالفات وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری، نیمه به

 .های اصیل ایرانی مورد توجه قرار گیرد از اسبعنوان یکی  تواند به اسب کرد ایرانی در صورت تدوین تبارنامه می: وی در ادامه افزود

 نژادهای اسب ایرانی در معرض تهدید

، "کاسپین"، "ترکمن"، "عرب"های  بیش از پنج نژاد اصیل ایرانی در کشور به نام: مدیرعامل شرکت صنعت اسب خاطرنشان کرد

 .وده، از بین رفته استکه مختص منطقه آذربایجان ب "باغ قره"وجود دارد که اسب  "کرد"و  "درشوری"

پس از انقالب، از آنجا که انجمن ملی اسب از بین رفت و فدراسیون سوارکاری وظیفه ثبت نژادهای اسب را بر عهده : وی ادامه داد

 .های اصیل در معرض تهدید قرار گرفتند وجود آمد و اسب گرفت، عمالً اختالط نژاد به

اسب شاخص از نژاد مورد نظر شناخته شده و برای پایه ژنتیکی  011ها باید  ه برای اسبمنظور ایجاد تبارنام به: دهقان تصریح کرد

 ./اسب شاخص، درجه خلوص گرفته شده و دارای تبارنامه شوند 011ها بر اساس این  مورد سنجش قرار گیرد و سایر گونه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61161-0.html 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  21: تاریخ

 استان همدان رتبه اول تولید تخم مرغ در غرب کشور

 .هزار تن تولید در سال رتبه اول تولید مرغ تخم گذار و تخم مرغ را در غرب کشور داراست 60استان همدان با 

، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی این استان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

ت که در این بین شهرستان مالیر بیشترین تعداد واحد مرغداری را واحد مرغداری در استان همدان فعال اس 36هم اکنون : گفت

 .دارد

کیفیت تخم مرغ های تولیدی باال : هزار تن می باشد افزود 60محمد نظرپور با بیان اینکه میزان تولید تخم مرغ در استان همدان 

 .ابل رقابت می باشدبوده و از این لحاظ استان همدان با بسیاری از استان های موفق در این زمینه ق

 .هزار قطعه مرغ تخم گذار می باشند 330هم اکنون مرغداری های استان همدان دارای یک میلیون و 

http://www.yjc.ir/fa/news/3613101 
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ولیدات دام و طیورت  
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  21: تاریخ

 افتتاح واحد پرورش و اصالح نژاد اسب اصیل عرب در اهواز

 .یک واحد پرورش، نگهداری و اصالح نژاد اسب اصیل عرب در اهواز راه اندازی شد

این واحد پرورش اسب با : ،مدیر اداره جهاد کشاورزی اهواز گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .و نیم میلیارد ریال اعتبار با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است 0

است ( باربر)اسب کششی  61کره اسب و  61رأس اسب ماده،  01در حال حاضر ظرفیت اولیه این واحد پرورش : نیسی تصریح کرد

 .که این ظرفیت قابل افزایش خواهد بود

 .رأس آن در اهواز در حال نگهداری است 123شود که  رأس اسب اصیل عرب نگهداری می 6311در خوزستان : وی عنوان کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/3611339 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 68/63/26فارس

 هجمه به امنیت غذایی به بهانه بحران آب/ درصد محصول زراعی و باغی در زمین دیم 92تولید 

درصد محصوالت زراعی و باغی  92: ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعالم کرد های برنامه موسسه پژوهش

 .شود که بیانگر وابستگی شدید تولید کشاورزی به منابع آب است تولید می در ایران در اراضی دیم

 01ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در ایران حدود  به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

گر وابستگی شدید تولیدات کشاورزی به منابع آب  این آمار بیان. شود یم تولید میدرصد از محصوالت زراعی و باغی در اراضی د

 .است

در میان عوامل تولی کشاورزی، آب حائز اهمیت فراوانی است، زیرا با توجه به شرایط اقلیمی، محدودیت منابع آب و محدودیت 

آب نقش اساسی در استمرار تولید محصوالت کشاورزی ( تقاضا)و مصرف ( عرضه)اراضی دارای پتانسیل کشت دیم، مدیریت تامین 

 .و پایداری و ارتقای درآمد کشاورزان دارد

، (مدیریت تقاضا و مصرف)در چنین شرایطی عالوه بر مهارت و دقت و اتخاذ تدابیر الزم در تامین و انتقال آب، چگونگی کاربرد آن 

 .کند اهمیت و ضرورت بیشتری پیدا می

های پایین بیانگر فاصله بین عملکرد و  راندمان. وری مصرف آب در کشاورزی در کشور پایین است حاضر بهره شود در حال گفته می

ای و به  ای و غیر سازه برداری از منابع آب کشور است و برای کاهش این فاصله نیاز به گسترش اقدامات سازه وضع مطلوب در بهره

العاده اهمیت دارد در حوزه استحصال آب از اعمال زمین وجود داشته  نولوژی فوقدر حوزه مصرف نیز تک. کارگیری تکنولوژی دارد

گیرد، هر چند استفاده نامناسب و لیکن در حوزه انتقال و مصرف، انتشار تکنولوژی در حد مناسب و مطلوب  و مورد استفاده قرار می

در طرف مصرف نیاز به ورود و انتقال و انتشار  شود به عبارت دیگر برای افزایش بهره وری نبوده و موجب هدر رفت آب می

 .تکنولوژی است

 هجمه به امنیت غذایی به بهانه بحران آب

باشد از نگاه صرف بحران آب هم جای تامل دارد و به  هجمه به امنیت غذایی و خودکفایی ضمن اینکه به دالیل متعدد ناصواب می

طرح می شود نگرانی فزاینده ایجاد نموده و هر گونه اقدامی را تحت الشعاع ها و افکار عمومی و در جامعه م شدتی که در رسانه

از طرفی باید مالک و مبنا را درست طراحی کرد و ضوابط و معیار را تعریف نموده و به آن پایبند . دهد فضای ایجاد شده قرار می

آیا . لیون چاه دارد ولی برخورد آن متفاوت استمی 61بود صرف بیان این نکته که تعداد چاره زیاد است جای تامل دارد ، هند 

آب استحصال  شود؟ این که چه تعداد چاه می توان حفر نمود یا چه میزان  تعداد چاه مهم است یا میزان آبی که استحصال می

برابر افزایش  3تنها برابر و لیکن میزان استحصال آب  02ای از ابهام است براساس آمار رسمی در یک دوره تعداد چاه  در هاله. گردد

 .یافت

ممنوعه . دهد که مناطق ممنوعه در تولید محصوالت کشاورزی از نظر شدت بحران و تاثیر آن یکسان نیستند ها نشان می بررسی -

ها و  ها مترادف با عدم امکان افزایش تولید محصوالت راهبردی و حصول به خودکفایی در همه این سطح و همه دشت بودن دشت

گیرد که شدت  هایی صورت می درصد از تولید کشاورزی در دشت 63در بدترین شرایط حدود . کشاورزی کشور نیستتعطیلی 

ها نیز با تدابیر الزم و به کارگیری اصول علمی، شرایط قابل  ای است که در آن دشت بحران زیاده بوده و نیازمند اقدامات ویژه

 .باشد برگشت می

http://www.farsnews.com/
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عموم و کاالی عمومی است در برداشت آن باید مناقع ملی برای همه اصل باشد، بدون تردید،  منابع آب مشترک و متعلق به -

های خاص در  ها و حساسیت شود فلذا ظرافت برداشت بی رویه موجب مشکالت زیاد از جمله شور شدن و از دست دادن منابع می

 .های کوتاه مدت و بلندمدت نیاز است گذاری  سیاست

 ها و فرار به جلو ها و واقعیت یتبی توجهی به محدود

برابر پتانسیل  1با همه اوصاف ذکر شده، بارندگی ایران کمتر از یک سوم متوسط بارندگی جهان و پتانسیل تبخیر در ایران  -

درصد از  63درصد بارندگی تنها در  03به عبارت دیگر آب قابل برنامه ریزی حدود یک نهم جهان است حدود . تبخیر جهان است

افتد که گیاه نیز آبی ندارد و به  هایی اتفاق می درصد بارندگی در فصول غیر آبیاری و در زمان 03ریزد و حدود  سطح کشور فرو می

سوال این است . باشد وری با دیگر کشورها مقایسه مناسبی نمی در این شرایط مقایسه بهره. شود ذخیره سازی آب توجه کافی نمی

ای در کشور ایجاد و احداث شده باشد؟ برای تامین، تولید و  زی آب برای زمان مورد نیاز گیاه چه سازهکه جهت تامین و ذخیره سا

های آبی با ظرفیت باال  ای انجام شده است؟ واقعیت این است که اغلب سازه ذخیره سازی آب کشاورزی چه اقدام در خور و شایسته

های انتقال  حتی برای کانال. ند و استفاده کشاورزی هدف فرعی بوده استبرای تولید انرژی و برق و با هدف خاص تاسیس شده ا

در سرزمینی که منابع انرژی فسیلی و . اند های آن تکمیل نشده ها و شبکه آب این سدها، اقدامی بایسته صورت نگرفته و هنوز کانال

شود انرژی تولید کرد، آب این عنصر با  از زباله میوجود دارد و حتی ... غیر فسیلی و منابع انرژی زای پاک همچون آفتاب و باد و

یابد و سطح عظیم و عرصه وسیعی به دریاچه پشت سدها اختصاص یافته است،  ارزش و کمیاب برای تولید انرژی اختصاص می

ت و رفت آب پشت سدها نبوده و نیست و این هدررفت آب در محاسبا نکته قابل توجه این است که جامعه تخصصی نگران هدر

و در آمار و اطالعات و یا هیچ منبعی میزان آب اختصاص یافته به تولید انرژی و برق محاسبه نشده و . گردد ها منظور نمی تحلیل

های حرارتی  در برخی نیروگاهها که از سد نیستند، برای خنک کردن سیستم. حساسیتی در این زمینه وجود ندارد یا ابراز نمی شود

شود این رویکرد تنها مختص به گذشته نبوده و هنوز حاکم است، احتماالً با همین توجیه و نگاه سد  مصرف مینیز آب بسیار زیادی 

 .شود سیاه بیشه ساخته می

های زیرزمینی به صورت عملی و پایلوت و با موفقیت اجرا شده و  در زمانی که آبخوانداری مطرح شده و ذخایر آب و تقویت سفره -

اکنون به راحتی گفته   ها اوج گرفت، اشد آن طوری که شایسته بود مورد حمایت واقع نشد، شدت سدسازیتوانست راهگشا ب می

واقعاً باید توضیح . تعطیل شده است( درصد 99به جز دو سد با پیشرفت ) شود در بخشی از کشور تمامی سد حوضه ارومیه  می

ها تکیه کرد و به  توان به همان شور گذاشت، امروز نمیداده شود که چه کسی و چه نهادی چنین مسیری را جلوی روی ک

به هر . توانند مسأله را حل کنند به عبارت دیگر کسانی که مسأله ایجاد کردند نمی. های پیشنهادی را بدون واهمه پذیرفت حل راه

ی تصمیمات و اقدامات خود حال باید یک سیستم دیوانی در قالب دیوان مدیران شکل بگیرد که در آن مدیران، همواره پاسخگوی

باشند نه اینکه فرار به جلو کنند و خیلی راحت بگویند این تعداد سد تعطیل شود این یک فاجعه در ساختار و نهاد بوده و نیازمند 

 .اصالح است

رزان که از شود ولی برای کشاو برای تولید انرژی برق از ارزش ذاتی و ارزش اقتصادی آب صرف نظر شده و یا نادیده گرفته می

مند هستند و به طور عرفی حقابه داشته و حق استفاده از آب را دارند با وجود اخذ حقابه و  حداقل امکانات و منافع ملی بهره

شود که واقعا چرا باید  در یک طرف دیگر به این نکته توجه نمی. شود شود کم گرفته می النظاره و غیره باز هم گفته می پرداخت حق

. ال آب اینقدر گران باشد چه کسی و یا چه نهادی مدیریت تأمین آب را محاسبه کرده و مورد توجه قرار داده استهزینه استحص

 .وری آب را ارائه شده است ای برای ارتقای مدیدیت بهره چه برنامه

شود به  درصد آبی که ادعا می 91چند درصد از . اند گیری مناسب تجهیز شده به راستی چند درصد از نقاط تحویل آب به ابراز اندازه

چرا . رسد درصد می 01شود آیا بهترین شرایط این میزان به  یابد بر اساس کنتور به کشاورزان تحویل می کشاورزی اختصاص می
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وری در آب کشاورزی صنعت و  واقعاً با توجه به جمیع جهات نسبت به بهره. زمینه مناسب برای تحویل حجمی فراهم نشده است

آیا همین که سهم صنعت و یا سهم مصرف خانوار تحت عنوان . صرف شهری و خانواده و ساختمان به چه میزان استشرب و م

شود سهم بخش کشاورزی زیاد  وری آن گذشت اصالً بر مبنای چه منطق و استداللی ادعا می شرب کم است باید از کنار میزان بهره

شود که گویا اینکه آبا کامال کنترل شده و انگار در بطری تحویل کشاورز  گردد و چنین تصور می چرا طوری وانمود می. است

تواند در زمان نیاز به گیاه آب دهد و حتی درصدی از آن را باید به مصرف شهری و صنعت هم  شود و کشاورز باید و می می

شود و حفاظت و صیانت  کافی نمی چرا در مدیریت آب به قانون توجه! شود اختصاص دهد و در این صورت هیچ مشکلی ایجاد نمی

 .ها چاه غیرمجاز نباشیم گیرد تا امروز شاهد حفر ده از آب مورد توجه قرار نمی

وری است اگر بر اساس تعریف بپذیرم نسبت داده  عالوه بر این یک خطای استراتژیک اتفاق افتاده است و آن هم نحوه محاسبه بهره

اثر فرض کنیم باید دقیقاً میزان آبی را که به گیاه دادیم و میزان آبی که گیاه مصرف  ا بیبه ستانده است و همه فاکتورهای دیگر ر

شود در حالیکه  گیرد؛ اوالً آب از محل استحصال حساب می در این محاسبه دو انحراف مهم صورت می  نموده است را محاسبه کنیم،

ه گردد و نباید عبور آب از کل مسیر به حساب کشاورز گذاشت و آن شود محاسب  باید آبی که در مزرعه و پای بوته گیاه ریخته می

گیرد که نیاز خالص آبی و نیاز ناخالص آبی چقدر است  ثانیاً محاسبه بر این اساس صورت می. هم به شکل برآورد کارشناسی باشد

شود در حالیکه اینچنین  ص داده میشود به میزان نیاز، آب به گیاه اختصا در اینجا اشتباه بدین صورت است که فرض گرفته می

هزار متر مکعب در هکتار است در حالی که در واقعیت این میزان آب به مزرعه اختصاص  2.3نیاز آبی یک هکتار گندم   مثالً. نیست

وتئین و گرم پر 061سالگی روزانه باید  61یک نفر در سن  برای تقریب به ذهن مثالً گیرد، کند و کم آبیاری صورت می پیدا نمی

کیلو کالری انرژی دریافت کند تا نیاز فیزیولوژی آن تأمین شود ولیکن در اغلب جوامع به کمتر از این میزان دسترسی یافته  1111

وری هم  بنابراین دقت در نحوه محاسبه بهره. دهد، ولیکن سوء تغذیه وجود دارد ولی متابولیسم آن فعال بوده و به حیات ادامه می

 .استدارای اهمیت 

 کالم آخر

های کلی کشاورزی  های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله و سیاست: اسناد باالدستی نظام

 .العین قرار گرفته و به عنوان اصل در برنامه ششم حاکم باشند بایست مالک عمل و نصب های کلی ابالغی می و دیگر سیاست

زایی و تکیه به درون برون گرایی، تولید  های کلی مرتبط به آن است درون اقتصاد مقاومتی و التزام عملی به سیاستراه نجات کشور 

امنیت پایه و اساس . گذرد مسیر توسعه کشور از کشاورزی و جامعه روستایی می. بخش است محوری و تأمین نیازهای اساسی نجات

توجهی به  اعتنایی و بی بی. باشد گیری هم فرو می گیرد و در صورت شکل میای شکل ن توسعه است بدون امنیت هیچ توسعه

امروزه . کشاورزی و اینکه کشور ما کشاورزی نیست موجب تضعیف اقتدار کشور شده و تهدید امنیت ملی را در پی خواهد داشت

منیت غذایی در ایجاد اقتدار و قدرت آورد و ا امنیت همچون ظروف مرتبطه است توسعه کشاورزی امنیت غذایی را به ارمغان می

. طوری که ریاست محترم جمهوری نیز فرمودند کشاورزی و امنیت غذایی قدرت و اقتدار ملی است کند همان سازی ایفای نقش می

شم امنیت ملی و نظام جمهوری اسالمی و محور اقتصادی مقاومتی و برنامه ش  بنابراین مسأله توسعه کشاورزی مسأله توسعه ملی،

 .است و جایگاه آن باید پاس داشته شود

های کلی اقتصاد مقاوتی مسیر مناسبی را در این راستا تعریف و تعیین  به لحاظ عملیاتی نیز بخش کشاورزی در چارچوب سیاست

خش تعریف شد وری بویژه به ازای آب مصرفی کلید توسعه در ب کاهش سطح و افزایش تولید در واحد سطح با ارتقاء بهره  نمود مثالً

 .وری آب طراحی شده است وری آب است و سیاست ملی بخش بر اساس بهره و راهبرد اساسی توجه به بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931112111300» 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940306000577
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 چای

 رنگاران جوانخب - 136۱خرداد  23: تاریخ

ضربه سنگین واردات به تولیدکنندگان / چای وارداتی تاریخ گذشته با اسانس مصنوعی، ارمغان قاچاق 
 داخلی

چای خارجی با عطر،طعم، اسانس غیر طبیعی و قیمتی بیش از چای ایرانی در حالی در بازارهای داخلی جا خشک کرده که با ذائقه 

 .مصرف کننده ایرانی عجین شده است

الی  61، میزان مصرف چای خشک داخلی سالیانه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

هزار تومان و  31تا  11چنین قیمت یک کیلو چای خارجی هزارتن و میزان نیاز سالیانه به آن حدود یک هزارتن است و هم 11

هزار تومان است که به گفته رئیس سازمان چای ارزش ساالنه تولید،  00تا نهایتا حدود  0111قیمت چای ایرانی بین کیلویی 

 . شود میلیون دالر ارزیابی می 211واردات و مصرف چای در کشور حدود 

هزار تن واردات رسمی و مابقی آن  33جود در بازار کشور خارجی بوده از این میزان حدود درصد چای مو 03براین اساس؛ حدود 

بندی آماده عرضه به  های بسته های پنج کیلوگرمی وارد و در کارخانه به صورت قاچاق و غیر رسمی است که البته چای در بسته

 . شود بازار می

شود عمدتا رنگ و اسانس است که مردم ایران آن را با رغبت  ور قاچاق میمیلیون دالر به کش 611چای خارجی که به ارزش حدود 

 .های صادر می کنند خرند و چای طبیعی را به خارجی می

چرا باید دالر کشور صرف واردات چای خارجی شود که از نظر کیفیت،عطر،طعم و اسانس مصنوعی قابل رقابت با چای تولید داخل 

ایرانی در بازار به فروش می رسد که البته با توجه به میزان تولید و مصرف چای در کشور، آیا نیستند و با قیمتی بیش ازچای 

 همچنان نیازمند به واردات هستیم ؟

رسد و از کیلویی کمتر از یک دالر تا کیلویی یک  صادرات چای ایرانی بسیار محدود است که به حدود دو تا سه هزار تن در سال می

رهای عربی صادر می شود و عمده مقصد چای صادراتی ایرانی کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس است میلیون تومان به کشو

 . گردد و در موارد بسیار معدودی هم مجددا به عنوان چای وارداتی به ایران بازمی

ن چای هند، ایران در فاصله میلیون تن بود و طبق برآورد انجام شده انجم 10.302صادرات چای سریالنکا به ایران  6101در سال 

میلیون  02به  6103میلیون کیلوگرم چای از هند وارد کرد و میزان وارداتش در سال  06.61آوریل تا دسامبر سال گذشته 

 .خواستار شدند 6103میلیون کیلوگرمی چای به ایران را در سال 11کیلوگرم بالغ شد و چایکاران هندی صادرات 

هزارتن چای ما نیازمند به واردات  063الی  061با توجه به نیاز مصرف کشورمان به : چایکاران افزود ایرج هوسمی رئیس اتحادیه

 .هستیم 

هزارتن بود که متاسفانه به دلیل کمبود حمایت و به صرفه  01الی  23های گذشته میزان تولید چای  در سال: وی تصریح کرد

 . نبودن نرخ خرید تضمینی این رقم کاهش خواهد یافت

گذای نرخ خرید تضمینی چای برای تولید کننده داخلی مقرون به صرفه نباشد  چنانچه قیمت: رئیس اتحادیه چایکاران تاکید کرد

 .تولید چای هرساله با کاهش نسبی مواجهه خواهد شد

نواتی در بسیاری از چای قاچاق و س: هوسمی با تاکید بر اینکه جلوگیری از روند قاچاق چای در کشور الزم و ضروریست افزود

 . شود بندی و توزیع می مواقع به جای چای تولید داخلی بسته

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه چای وارداتی تاریخ گذشته با اسانس مصنوعی 

 .لی سودآور نیست بلکه رانت و سودآوری قاچاقچیان است واردات برای تولیدکننده داخ: به صورت قاچاق وارد کشور می شود، افزود

با مدیریت در نظام واردات،بایستی مصرف : بیرانوند با بیان اینکه دولت بزرگترین مصرف کننده محصوالت وارداتی تصریح کرد

 . کننده فرهنگ سازی نماید کاالی داخلی را اول برای خود و سپس برای مصرف

شود بلکه بسیاری از محصوالت کشاورزی در شرایطی که با کیفیت  واردات فقط به چای محدود نمیمتاسفانه : وی اظهار داشت

 .شوند به صورت قاچاق وارد کشور می شوند  بهتری در داخل تولید می

 ژه واردات مخالف هستم چرا که واردات ضربه بنده به شدت با وا: نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد

 .برند  سنگینی به تولیدکنندگان داخلی وارد می کند در حالی که سودجویان منفعت می

هزار تن آن در داخل تولید  03هزارتن نیاز کشور به چای حدود  001به گفته محمد ولی روز بهان رئیس سازمان چای کشور از 

 .کردیم خل تولید میدرصد نیاز مصرفی کشور را در دا 23ها ی گذشته  شود و در حالی که سال می

 

در بهمن ماه سال گذشته اقداماتی در زمینه ایجاد صندوق توسعه سرمایهگذاری چای انجام شد : در تحلیل این گزارش باید افزود

 .درصد سهم تجار و بازرگانان تعیین شد 3درصد صاحبان صنایع و  63درصد این صندوق سهم چایکاران،  01که بر اساس آن 

درصد  31ای که در قالب خرید تضمینی برگ سبز چای  بی برای حمایت از چایکاران تصویب شد به گونههمچنین بودجه خو

افزایش قیمت اتفاق افتاد اما بدلیل اینکه اعالم آن به موقع نبود تاثیر چندانی نداشت که دراین میان پرداخت مطالبات چایکاران 

 . حائز اهمیت است

اردات چای در کشور حمایت از چایکاران داخلی برای گذران معیشت و گسترش اشتغالزرایی با توجه به میزان مصرف و هزینه و

الزم و ضروریست چنانچه چای ایرانی در انبارها ذخیره و چای خارجی به مصرف برسد تولیدکنندگان داخلی متضرر خواهند شد و 

 .دالر کشور صرف واردات می شود

 .ایرانی عجین شود و فروش آن افزایش یابد که این امر به نفع صادرکننده خارجی است چنانچه چای خارجی با ذائقه مصرف کننده

http://www.yjc.ir/fa/news/3669096 
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 چای
 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 ایرانی ها چقدر بابت چای هزینه می کنند؟ 

 .میلیارد تومان بابت مصرف چای شان هزینه می کنند 01ایرانی ها سالی هزار و  <غذاییمواد 

میلیونی باید گفت مصرف ساالنه چای ایرانی ها  00کیلو گرم چای مصرف می کنند که با توجه به جمعیت  0.3ایرانی ها روزی 

م برآوردها نشان داده که هر ایرانی به طور میانگین به گفته محمد ولی روزبهان، رئیس سازمان چای ایران ه. هزار تن است 002

میلیارد تومان تنها بابت مصرف چای شان هزینه می کنند که البته  01یعنی ایرانی ها سالی هزار و . نوشد تومان چای می 31روزانه 

زینه صرف چای خارجی میلیون تومان ه 211میلیارد و  919با توجه به میزان تولید و واردات این محصول باید گفت حدود 

 .شود می

درصد آن  01هزار تن است که از میزان چای مصرفی ایرانیان فقط  001براساس صحبت های روزبهان نیاز کشور به چای خشک 

 .میلیارد تومان می شود 031که این میزان برابر با . تولید داخل کشور است

. شود مان چای، از کل چای وارداتی در به ایران، نیمی از آن قاچاق میالبته باید این را هم افزود که بنابر گفته های رییس ساز

 .کنند میلیون تومان از کل مصرف چای را صرف قاچاق آن می 011میلیارد و  392یعنی ایرانیان 

ه آن هم از طرفی هم، تبدیل شدن باغات شمال به ویال و خیابان باعث شده میزان تولید آن همین طور کاهش پیدا کند و در ادام

ها چای ایرانی یک  خورند، خارجی ها رنگ و اسانس می ایرانی»به طوری که حتی روزبهان معتقد است . واردات آن بیشتر شود

شود عمدتا رنگ و  میلیون دالر به کشور قاچاق می 611چای خارجی که نیمی از آن به ارزش حدود »: او می گوید« !میلیون تومانی

های  موجود در جهان است که با قیمت  ترین چای خرند اما چای ایرانی جزو با کیفیت آن را با رغبت می اسانس است که مردم ایران

با این حال، رییس سازمان چای نوید روزهای خوبی برای برداشت و تولید چای در سال «.شود باالیی به کشورهای اروپایی صادر می

 .جاری می دهد

میلیون  211یس سازمان چای، ارزش ساالنه تولید، واردات و مصرف چای در کشور حدود براساس اطالعات منتشر شده از طرف ری

 .دال ارزیابی شده است

همچنین قیمت پایین چای در این چند سال باعث شده که حتی آن میزان کشاورزهایی هم که بر باغات چای باقی مانده اند ضرر 

ارزشی معادل یک کیلو گرم برنج داشت و چایکاران با پنج کیلوگرم چای به طوری که تا چند سال پیش، هر کیلوگرم چای . کنند

تومان قیمت دارد  0311توانستند دستمزد کارگران خود را در فصل برداشت بدهند اما در حال حاضر هر کیلوگرم برنج حدود  می

هزار تومان در روز دستمزد می  31تومان است و از سوی دیگر یک کارگر  0111در حالی که ارزش یک کیلوگرم برگ سبز چای 

کیلوگرم برگ سبز را به جای  13تومان می شود؛ بنابراین چایکار باید حدود  0111گیرد اما پنج کیلوگرم برگ سبز چای حدود 

 .حقوق یک روز یک کارگر بدهد

ه رودسر، الهیجان و لنگرود هزار هکتار از باغات چای فعال هستند و بیشترین میزان تولید و برداشت این محصول ب 61هم اکنون 

هزار خانوار چایکار در کشور فعالیت می کنند و حدود  31حدود . همچنین بیشترین باغ چای کشور در رودسر است. اختصاص دارد

کارخانه برای خرید تضمینی چای قرارداد امضاء کرده  01کارخانه فعال فرآوری چای در کشور وجود دارد که تا کنون حدود  032

بیشترین میزان تولید چای را در  0100تا  0100در سال های »: وزبهان درباره میزان تولید چای در کشور ادامه می دهدر.اند

شد اما  هزار تن چای خشک در کشور تولید می 02هزار تن تولید برگ سبز چای داشتیم و  161کشور تجربه کردیم، چراکه حدود 

 «!تن چای خشک رسیدیم که البته اگر این آمارها دقیق باشد 311هزار و  03هزار تن برگ سبز و  23اکنون به تولید 

http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.foodpress.ir/Post


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

112 
 

 حبوبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

113 
 

 خرما 

 - 68/63/26فارس

 94تولید / میلیون هکتار است 99274سطح کشت نخلستان در دنیا / میلیون تن 170تولید خرما در جهان 

 درصد خرمای جهان در ایران
میلیون تن  170هزار هکتار نخلستان حدود  42۶میلیون و  992میالدی در جهان از  0290براساس آمار فائو، در سال 

 .کیلوگرم در هکتار تولید شده است ۶۰34خرما با متوسط عملکردی معادل 

ای باارزش  به نقل از موسسه پژوهشهای بازرگانی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، خرما میوه خبرگزاری فارسبه گزارش 

خوری، در صنعت موارد استفاده  عالوه بر مصرف تازه( درصد 01حدود )غذایی باال است که به علت دارا بودن مواد قندی قابل توجه 

ظ ایجاد اشتغال، تولید درآمد اقتصادی و به ویژه امکان صادرات و ارزآوری از فراوان دارد؛ همچنین این میوه از بعد اقتصادی به لحا

 .اهمیت خاصی برخوردار است

کشت نخل در فاصله . النهرین و جنوب عراق است و از آنجا به نقاط دیگر جهان انتقال یافته است موطن اصلی خرما مناطق بین

نخل یا شرایط آب و هوایی . متر باالتر از سطح دریا امکانپذیر است 0311فاع درجه عرض شمالی و تا ارت 19تا  69مدار جغرافیایی 

درجه باالی صفر را تحمل کرده و  31تا ( در مدت کوتاه)درجه سانتیگراد زیر صفر  2مختلف سازگار است؛ به نحوی که دمای 

 .نسبت به شوری آب و خاک نیز مقاوم است

با  .رزی بوده که به علت مازاد تولید، پتانسیل باالیی جهت صادرات دارددر ایران خرما از جمله محصوالت مهم کشاو

توجهی به نبود  وجود اینکه خرمای ایران از نظر نوع و رقم در جهان از موقعیت مطلوبی برخوردار است؛ و لیکن به سبب بی

تری نسبت به دیگر صادرکنندگان در  فگذاری در امر بازاریابی خارجی این محصول، صادرکنندگان ایرانی در موقعیت ضعی سرمایه

 .جهان قرار دارند

بندی و  هایی در بازار آن وجود دارد که عدم توجه کافی به بسته علیرغم اهمیت محصول به لحاظ مصرف داخلی و صادرات، نارسایی

بدین . سازد را نیز متأثر میها عالوه بر مصرف داخلی، صادرات محصوالت  این نارسایی. فرآوری مناسب از جمله مهمترین آنها است

ترتیب بررسی بازار خرما در کشور و مقایسه آن با جهان به منظور پی بردن به چالشها و ارائه نظرات و پیشنهادات مناسب در جهت 

 .رسد رفع آنها ضروری به نظر می

 سطح زیرکشت، تولید و عملکرد خرما در جهان و کشورهای عمده تولیدکننده -0

میلیون تن خرما با  0.3هزار هکتار نخلستان حدود  312میلیون و  001میالدی در جهان از  6106ائو، در سال براساس آمار ف

 .کیلوگرم در هکتار تولید شده است 2013متوسط عملکردی معادل 

وردار درصد برخ 0.63و  1.3به ترتیب از متوسط رشد ساالنه  6111-6106سطح زیر کشت و تولید خرما در جهان طی سالهای 

دهد  بررسی تولید، سطح زیر کشت و عملکرد خرما به تفکیک کشورهای عمده تولیدکننده طی سالهای مذکور نشان می. بوده است

درصد از کل تولید جهانی این محصول مربوط به کشورهای الجزایر، مصر، ایران، عراق، عمان، پاکستان،  90، 6111که در سال 

 .درصد کاهش یافته است 00به  6106عربی بوده و سهم این کشورها در سال  عربستان، سودان و امارات متحده

و جایگاه تولید از مقام سوم به  6106درصد در سال  03.0به  6111درصد در سال  01.3سهم ایران از تولید جهانی محصول از 

 .دوم جهان و پس از کشور مصر ارتقاء یافته است

درصد از تولید در  0.9و  0.2، 01.3، 01.9اکستان نیز به ترتیب با دارا بودن سهمی معادل کشورهای عربستان، الجزایر، عراق و پ

 .مقامهای سوم تا ششم تولید خرما در جهان قرار دارند

http://www.farsnews.com/
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نیز رتبه دوم سطح را پس از  6111ایران در سالهای گذشته باالترین سطح زیر کشت نخلستان را در جهان دارا بوده و در سال 

با کاهش سطح زیر کشت خرمای امارات به بیش از یک سوم و گسترش  6106ه عربی داشته است و لیکن در سال امارات متحد

های اول و دوم و  هزار هکتار، کشورهای مذکور در رتبه 021و  023سطح زیرکشت خرمای الجزایر و عربستان به ترتیب به میزان 

 . اند ی سوم تا ششم سطح زیرکشت در جهان قرار گرفتهها ایران، عراق، پاکستان و امارات به ترتیب در رتبه

آمار ارائه شده سطح زیرکشت خرمای ایران در فائو کمتر از آمار اعالم شده توسط وزارت جهاد کشاورزی است که از استانها گزارش 

س عملکرد خرمای ایران باالتر الشعاع قرار داده و بر این اسا به تبع این موضوع میزان عملکرد خرمای ایران را نیز تحت. شود می

کشورهای مصرف و سودان طی سالهای مورد بررسی . نماید ای که با متوسط عملکرد جهانی برابری می شود به گونه گزارش می

 .بیشترین و کشور الجزایر، کمترین میزان عملکرد در واحد سطح را دارا بوده است

. ن پس از مصر و سودان در مقام سوم تا ششم عملکرد خرمای جهان قرار دارندهم اکنون کشورهای عمان، ایران، عربستان و پاکستا

دهد و لیکن اگر  این آمار، ارتقای رتبه عملکرد ایران از مقام هفتم به چهارم جهان و برابری آن با متوسط عملکرد جهانی را نشان می

وسط عملکرد جهانی است که در بخش مربوط به خود تر از مت مبنای تحلیل، آمارهای داخل باشد عملکرد خرما در کشور پایین

 .بحث خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01910010111601 
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 خرما

 فودپرس 1368خرداد ماه  20سه شنبه 

 خرما در مبارزه با عفونتخاصیت شربت 

طبق مطالعه ای جدید تاثیر ضد باکتریایی شیره خرما بیشتر از عسل است که از مدت ها قبل از این خصوصیت آن  <مواد غذایی

 .برای کمک به بهبود زخم های مقاوم به درمان استفاده می شده است

و می تواند با بسیاری از باکتری های بیماری زا مانند  محققان می گویند شربت گرفته شده از خرما خواص ضدباکتریایی دارد

 .استافیلوکک طالیی و اشرشیا کولی و انتروکک و پسودومونا مقابله کند

آنها نشان . به گفته محققان ترکیبات فنولی موجود در خرما که در شیره آن هم موجود است موجب این اثر ضد میکروبی می شود

در محیط کشت میکروب های بیماری زا که نام آنها ذکر شد می تواند در عرض شش ساعت رشد آنها داده اند که وجود شیره خرما 

 .را متوقف و مهار کند و این بیش از سرعت تاثیر عسل بر میکروب ها است

ز این نظر به عقیده محققان مصرف خرما یا شیره آن می تواند به علت داشتن خواص ضدباکتریایی تاثیرات مفیدی داشته باشد که ا

 .هم ردیف یا حتی بهتر از عسل است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 خرما
 ایسنا - 136۱خرداد  2۲دوشنبه 

 جوالن دالالن در بازار خرما

کنند اما دولت در فصل  باغات خود، نگهداری و محصول را برداشت می های فراوان از نخلداران با صرف هزینه: یک نخلدار خوزستانی گفت

  .کند ها را بین دالالن رها می گونه حمایتی نکرده و آن برداشت هیچ

توجهی  متاسفانه ساالنه به دلیل بی: ، منطقه خوزستان، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  جاسم حزباوی در گفت

  .شود ولین، خرما که از نظر غذایی و ارزآوری محصول مهمی است توسط دالالن غارت میمسئ

کنند و نخلداران نیز  های زیر قیمت تمام شده از نخلداران خریداری می دالالن زمان برداشت وارد بازار خرما شده و محصول را با نرخ: وی افزود

  .ها بفروشند د را به آنشود محصول خو به دلیل نبود بازار مناسب مجبور می

کشاورزان نیز محصول خود را . تومان تعیین کرد 0311قیمت خرید تضمینی برای هر کیلوگرم خرما را  96دولت در سال : حزباوی تصریح کرد

دولت شد، بنابراین هر  اند و این مساله موجب عدم اعتماد نخلداران به به مراکز خرید دولتی فروختند اما تاکنون مطالبات خود را دریافت نکرده

  .دهند محصول خود را به دالالن، عرضه و پول خود را نقد دریافت کنند سال ترجیح می

محصول خرما پس از نفت دومین کاالیی : حزباوی با بیان اینکه عمده تولید نخیالت خوزستان شامل خرمای استعمران است، خاطرنشان کرد

  .شود نسبت ارزشی که دارد، به آن اهمیت داده نمی است که برای کشور ارزآوری دارد اما به

های تولید باشد تا نخلداران مجبور نشوند به بازار دالالن  از دولت انتظار داریم نرخی برای خرما تعیین کند که متناسب با هزینه: وی ادامه داد

توان  متاسفانه به دلیل نبود انبار و صنایع فرآوری نمی. شود ساالنه خرمای زیادی با کیفیت و مرغوب باالیی در خوزستان تولید می. پناه ببرند

  .شود محصول را نگه داشت و از ترس خراب شدن، سریع به هر بازاری که باشد، عرضه می

لت های تولید خرما از آب بها تا مزد کارگر به طور قابل توجهی باال رفته است و در این شرایط از دو امسال هزینه: حزباوی عنوان کرد

های ما شود و از طرفی دست دالالن را از این محصول مهم  خواهیم تا نرخی برای خرید تضمینی خرما تعیین کند که منجر به جبران هزینه می

به سال رو انگیزه کرده و تا جایی که تولید آنها سال  توجهی به تولید خرما و عدم وجود بازار مناسب، نخلداران را به ادامه تولید بی بی. کوتاه کند

 .به کاهش است

http://www.isna.ir/fa/news/93116303369 
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 خرما

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 ستاد خرما را احیا کنید / های جم از کسادی بازار خرماست نابودی نخل
علت کسادی بازار خرما و تعطیل شدن ستاد خرما است که کامالً قانونی صورت  بههای شهرستان جم  قطع نخل

 .گیرد می

های  قطع نخلستان: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن خرمای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دهند برای گذران  تولید خرما ندارد و کشاورزان ترجیح میجز مقرون به صرفه نبودن  شهرستان جم در استان بوشهر، علتی به

 .های خود را تغییر کاربری دهند معیشت خود و خانواده، نخلستان

نابسامانی بازار خرما و عدم قرار گرفتن محصول در چرخه مصرف باعث کسانی بازار شده و نخلداران برای : اصغر موسوی افزود علی

نخلداران با قطع نخل، یا اراضی خود را تبدیل به : وی خاطرنشان کرد.چار به تغییر کاربری هستندتأمین معیشت خود و خانواده نا

 .فروشند کنند، یا به خریداران ساخت و ساز می مزارع پرورش گندم می

 ستاد خرما را احیا کنید

جم وجود دارد، ستاد خرما که طی دو  های ای ناراحتی برای از بین رفتن نخلستان اگر ذره: مدیر مجتمع صنعتی بوشهر ادامه داد

بندی و  تا زمانی که ستاد خرما فعال بود، برای تولید و بازار، بسته: موسوی تصریح کرد.سه سال گذشته تعطیل شده، فعال شود

 .ز دست دادشد، اما با واگذاری ستاد خرما به وزارت جهاد کشاورزی، عمالً این ستاد پویایی خود را ا عرضه خرما راهکار ارائه می

 ها از فروش دو کیلوگرم خرما تومانی دالل 0022سود 

رود،  ها را پر کرده و به فروش نمی تومان سردخانه 311هزار و  در حالی که خرمای تولیدشده بم به قیمت سه: وی یادآور شد

 311هزار و  سود پنج: أکید کردموسوی ت.هزار تومان پرداخت کنند 9کنندگان تهرانی ناگزیرند به ازای هر کیلوگرم خرما  مصرف

های خود  شود که تولیدکنندگان با وجود زحماتی که برای نخل ها می تومانی از بابت فروش هر کیلوگرم خرما در حالی متوجه دالل

 .کشند، برای تأمین معیشت روزمره باید آنها را قطع کنند می

 خرما روی دست کشاورزان مانده است

شود، این در حالی است که  تا دو روز آینده تنها فصل پررونق مصرف خرما آغاز می: ظهار داشتدبیر انجمن خرمای کشور ا

خرمای تولیدشده در سال جاری به : وی همچنین گفت.خرماهای سال گذشته توسط بنکداران خریداری و به شهرها آمده است

 .بازار خرما اقدامی شود اضافه خرمای مانده از سال قبل در انبارها خواهد ماند، مگر برای تنظیم

 توزیع خرما در مدارس

تواند این محصول را در مدارس و  برای قرار دادن خرما در چرخه مصرف، دولت با یک تصمیم خردمندانه می: موسوی در ادامه افزود

های  کارمندان دولت، ارگانآموزان،  توزیع خرما در سبد غذایی دانش: وی در پایان خاطرنشان کرد.آموزان توزیع کند بین دانش

 ./شود ای که به کمک بازار خرمای داخلی کشور بیاید، دیده نمی ای نیست، اما هنوز اراده نظامی و انتظامی راه حل پیچیده

 623 ٔ  این شهر یکی از شهرهای آباد استان بوشهر است که در فاصله. شهر جم مرکز شهرستان جم در استان بوشهراست

این شهر در مقایسه با بیشتر شهرهای استان بوشهر، آب و هوایی معتدل تر دارد، ارتفاع این . کیلومتری با مرکز استان قرار دارد

 .کیلومتر است 63همچنین فاصله این شهر تا خلیج فارس . متر است 011تا  011شهر از سطح دریا حدود 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61000-0 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23117-1
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 خشکسالی

 - 68/63/20فارس

 تن در هکتار 90فرسایش خاک در ایران / درصد ایران خشک و نیمه خشک است ۰2
: درصد سرزمین ایران خشک و نیمه خشک است، گفت ۰2نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد با بیان این که 

 .تن در هکتار گزارش شده است 90فرسایش ساالنه خاک 

، گری لوئیس نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد، امروز در همایش روز جهانی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد از سرزمین ایران جزء  01حدود : ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد، گفت بانزایی که در سازمان جنگلمقابله با بیا

 .مناطق خشک و نیمه خشک است

توان میزان فرسایش خاک را به عنوان یک  بنابراین می: زند، افزود وی با بیان اینکه تخریب سرزمین به شدت به ایران آسیب می

 .تن در هکتار در سال گزارش شده است 03خریب سرزمین مدنظر قرار دارد و این میزان در ایران حدود شاخص خوب از ت

انجمن علوم خاک ایران، میزان فرسایش خاک در دنیا را  6100نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه در سال 

 .برابر میزان فرسایش خاک در دنیا عنوان کرده است 1ش خاک در ایران را این انجمن میزان فرسای: در ایران دانست، بیان داشت

این کشور یک سوم میزان متوسط بارندگی دنیا : برابر متوسط دنیا است، اظهار داشت 1لوئیس با بیان اینکه میزان تبخیر در ایران 

کاهش بارندگی در این بخش از کره زمین است و پدیده اند که پدیده تغییر اقلیم دلیل  را دارد و محققان اقلیم شناس بر این عقیده

 .تغییر اقلیم هم ریشه در عوامل انسانی دارد

علیرغم اینکه تعداد واحدهای دامی بسیار بیشتر از ظرفیت مراتع است : نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد تصریح کرد

 .کند عی وارد میجمعیت در حال افزایش هم فشار بسیار زیادی را به منابع طبی

کشاورزان خرده پا که بخش بزرگی از جامعه کشاورزان را تشکیل : وی به یکی از عوامل تخریب سرزمینی اشاره کرد و گفت

 .های کشاورزی پایدار برخوردار نیستند دهند از دانش و فناوری الزم برای فعالیت می

زایی در همه جای ایران در حال وقوع است و این موضوع نه  بیابان: اشتلوئیس به تغییر کاربری اراضی در ایران اشاره کرد و بیان د

 .زند ها ساکن هستند می تنها گریبان کشاورزان را گرفته بلکه منجر به آسیب به همه از جمله افرادی که در نزدیکی بیابان

حفاظت از منابع آب و همچنین تحقیق های کشاورزی و مصرف آب در این بخش را اصالح کنیم و در راستای  باید روش: وی گفت

 .های مربوط به بخش آب و همچنین مدیریت اراضی را بازنگری کنیم های امروز و آینده سیاست امنیت غذایی نسل

تغییر در سیستم کشاورزی و زراعت به تحقیق و بررسی دقیق نیاز : نماینده برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران بیان داشت

 .دارد

هایی بهره گرفت که توان ما را در برابر تغییر اقلیم افزایش دهد ضمن اینکه بهبود راندمان مصرف آب در  باید از سیاست: افزودوی 

 .بخش کشاورزی باید به سرعت انجام شود

فایده  -ینه هز»ریزان کشور را در محاسبه  باید برنامه: ریزان کشور حمایت شوند، گفت لوئیس با تأکید بر اینکه باید برنامه

های  ای ایستادگی کنند و در این راستا از اختصاص منابع به روش حمایت کرد تا بتوانند در مقابل فشارهای حاشیه( های سبز گزینه)

 .غیر اصولی پرهیز کرد

زایی مقاومت کنیم  برای اینکه بتوان در مقابل روند تخریب سرمایه و بیابان: نماینده برنامه سازمان ملل متحد در ایران تصریح کرد

 .به تولید دانش و توسعه راهکارهای خالقانه نیاز است

http://www.farsnews.com/


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

126 
 

های اجرایی متعدد  در نیم قرن اخیر، سازمان ملل متحد همواره به ایران برای مدیریت پایدار منابع طبیعی در قالب پروژه: وی افزود

 .کمک کرده است

امه توسعه ملل متحد آمادگی دارند تا از دولت جمهوری اسالمی ایران مجموعه سازمان ملل متحد در ایران و برن: لوئیس بیان داشت

 .زایی حمایت کنند های فنی و اشتراک گذاشتن دانش و فناوری مورد نیاز برای حل معضل بیابان در راستای دستیابی به حمایت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162110630 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940326001248
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 خشکسالی 
 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 زایی در کشور  تشدید بیابان
 های انسانی صورت طبیعی در کشور وجود دارد، عوامل اقلیمی و فعالیت ها هکتار سرزمین بیابانی که به با وجود میلیون

 .میلیون هکتار بیابان هستند 922موجود در حال پدید آوردن بیش از 

ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی و یکی از  زدایی سازمان جنگل رئیس گروه مطالعات و رئیس کمیته فنی دفتر بیابان

تگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران زدایی در گف چهار مهندس برگزیده فرهنگستان علوم امروز به مناسبت روز جهانی بیابان

صورت طبیعی و ذاتی در کشور  ها هکتار سرزمین بیابانی که به عالوه بر میلیون: زایی در کشور خبر داد و گفت از تشدید بیابان( ایانا)

 .ابان هستندمیلیون هکتار بی 011های انسانی موجود در حال پدید آوردن بیش از  وجود دارد، عوامل اقلیمی و فعالیت

داده در کشور و  با تغییرات اقلیمی رخ: زایی در کشور را ناامیدکننده عنوان کرد و افزود محمد طهماسبی بیرگانی، روند بیابان علی

روز تخریب سرزمین را افزایش داده که در  شود، روزبه برداران روی منابع آب، خاک و گیاه وارد می فشار زیادی که از سوی بهره

 .شویم زایی می ا کاهش در توان تولید و نانتوانی در چرخه تولیدات کشاورزی، باعث بیاباننتیجه ب

زایی کشور، باید بتوانیم نشان ناشی از عملکرد انسانی بر محیط زیست و طبیعت را  برای مقابله با روند بیابان: وی خاطرنشان کرد

 .ه افزایش دهیمرسانی، آگاهی مردم را در این زمین تعدیل کنیم و با اطالع

دنبال مدیریت بحران هستیم و  دلیل مشکالت بیش از اندازه در این بخش، همیشه به متأسفانه به: طهماسبی بیرگانی ادامه داد

فرصتی برای مدیریت ریسک، عملیات اصالحی و پیشگیری از اتفاقات مخرب نداریم، در حالی که همیشه پیشگیری از بروز چنین 

 .های احیایی است از فعالیت اتفاقاتی مثمرثمرتر

های احیایی صرف بتوان به پیشگیری از بروز اتفاقات پرداخت و از تخریب  وی اظهار امیدواری کرد که با دست برداشتن از فعالیت

 .شود، جلوگیری کرد زایی که منجر به کاهش توان تولید می سرزمین و بیابان

ها، مراتع و آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به  زدایی سازمان جنگل انرئیس گروه مطالعات و رئیس کمیته فنی دفتر بیاب

: ها، مراتع و آبخیزداری در زمینه اصالح، احیاء و پیشگیری از تخریب سرزمین تصریح کرد های سازمان جنگل ها و برنامه فعالیت

های مرتبط نیز باید وارد عمل  ها و سایر سازمان وزارتخانه تنهایی قادر به مبارزه و فعالیت در این زمینه نخواهد بود و سازمان به

 .شوند

آید، از عدم توجه  گرفته به چشم نمی طهماسبی بیرگانی با بیان اینکه حجم تخریبی به حدی زیاد شده است که اقدامات صورت

 .زایی در کشور گالیه کرد مسئوالن به روند افزایش بیابان

صداق یک جنگ دانست که باید با بررسی همه جوانب، افراد با تمام توان خود برای مبارزه وارد عرصه زایی را م وی مقابله با بیابان

با توجه به توأم شدن تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی، نیازمند یک برنامه جامع و کامل برای ورود به این جنگ : شوند و یادآور شد

 .هستیم

زایی  المللی مقابله با بیابان ی کرد که ایران فعالیت بیشتری را در کنوانسیون بینطهماسبی بیرگانی در پایان اظهار امیدوار

(UNCCD )زایی کشور که مصوب شده و در دست بازنگری است،  باید به برنامه ملی مقابله با بیابان: داشته باشد و تأکید کرد

 .تر نگاه شود جدی

گذاری شده است و این روز در  زدایی در سراسر جهان نام جهانی بیابان عنوان روز به( خرداد 60)ژوئن هر سال  00گفتنی است، 

 ./شود کشورهای مختلف گرامی داشته می

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61030-0.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/23141-1.html
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 دانه های روغنی

 - 68/63/26فارس

 رسد میلیون تن می 344تجارت جهانی دانه روغنی سویا به 
بینی ماه  میلیون تن نسبت به پیش 3با افزایش  0294790شود، تجارت جهانی غالت در  بینی می بر اساس آمار فائو پیش

 0293794کمتر از میزان رکورد سال ( میلیون تن 93)درصد  371میلیون تن برسد، اما با این حال، هنوز  344قبل به 

 .است

، شرایط اقلیمی در برزیل، تولید دانه سویا در این کشور با وضعیت مناسبی مواجه شده است و شرایط خبرگزاری فارسبه گزارش 

دانه سویا در بازارهای قیمت . تولید این محصول در آرژانتین نیز به جز در چند منطقه، از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است

. درصد کاهش قیمت مواجه بوده است که بعد از لبنیات با بیشترین کاهش قیمت مواجه بوده است 60.2جهانی در دوره مذکور با 

کاهش قیمت مواجه بوده ( درصد 10.0)در بین محصوالت کشاورزی منتخب و طی دوره مذکور، قیمت جهانی لبنیات با بیشترین 

 00.0در مجموع طی دوره مذکور، قیمت جهانی غالت . درصد کاهش برخوردار بوده است 3.2نی گوشت نیز از است و قیمت جها

 .درصد کاهش قیمت مواجه بوده است 63.9ها  ها و چربی درصد و قیمت روغن

( CIS)المنافع  مشترک فائو به دلیل افزایش تولید گندم در کانادا و آرژانتین و نیز افزایش تولید غالت درشت در کشورهای مستقل

 6336حدود  6103میزان تولید جهانی غالت در . افزایش داده است 6103هند و نیجریه، برآورد خود را از تولید جهانی غالت 

 .بینی ماه فوریه است میلیون تن بیشتر از میزان پیش 0میلیون تن تخمین زده شده است که 

بیشتر از فصل ( میلیون تن 21)درصد  6.2میلیون تن برسد که  6303به  6103.03انتظار بر آن است مصرف جهانی غالت در 

 .گذشته خواهد بود

به خصوص در چین  6103.03و تجدیدنظر در براوردهای ذخایر فصول پیش از  6103بینانه درباره تولید غالت  انتظار بسیار خوش

میلیون تن بیش  31بینی کند که  میلیون پیش 210میزان  به 6103و اوکراین باعث شده است که فائو، ذخایر جهانی غالت را در 

. سال اخیر از بیشترین میزان برخوردار خواهد بود 03بر همین اساس، ذخایر جهانی غالت در . از ذخایر ابتدایی خواهد بود

 61.3ه ذخایر از بینی بازسازی قابل مالحظ شود که نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت با توجه به پیش بینی می همچنین پیش

 .افزایش یابد 6103.03درصد در  63.3به  6101.03درصد در 

میلیون  133بینی ماه قبل به  میلیون تن نسبت به پیش 1تقریبا با افزایش  6103.03آن است که تجارت جهانی غالت در   انتظار بر

ها حاکی از آن  بینی پیش. است 6101.03رکورد سال کمتر از میزان ( میلیون تن 01)درصد  1.0تن برسد اما با این حال، هنوز 

است که بیشترین کاهش صادرات گندم از سوی آمریکا صورت پذیرد اگر چه احتمال بار کمتری نیز از سوی هند و قزاقستان وجود 

 .دارد

اقتصاد جهانی منجر  ، تولید و عرضه وسیع محصوالت کشاروزی در بازارهای جهانی به همراه شرایط حاکم بر6103-03طی سالها 

نسبت به مارس  6103به طوری که مقایسه قیمت جهانی غالت در مارس . به کاهش قیمت غذا در بازارهای جهانی شده است

قیمت دانه سویا در بازارهای جهانی در دوره مذکور بعد از لبنیات با بیشترین کاهش . ها است بیانگر روند کاهشی در قیمت 6103

 .ستقیمت مواجه بوده ا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931601111320 
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 روغن

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 افزایش پنج درصدی قیمت روغن پاسخگو نیست / شود هزار تن روغن خوراکی به عراق صادر می 922
کننده با افزایش پنج درصدی قیمت روغن موافقت کرده است که  حالی سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفدر 

 .درصدی روغن جامد بوده است 91تا  90درصدی قیمت روغن مایع و  90تا  1پیشنهاد انجمن افزایش 

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ی ایران مدیره انجمن صنفی روغن نباتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورز عضو هیئت

تومان  01تومان و همین اضافه کردن هزینه  911به دوهزار و  231ای و افزایش دوهزار و  تغییر قیمت ارز مرجع به ارز مبادله

یمت روغن نباتی به شده ق های تمام التفاوت به ازای واردات هر کیلوگرم دانه روغنی و همچنین افزایش سه درصدی تعرفه هزینه مابه

 .شدت افزایش یافته است

کننده با افزایش پنج درصدی قیمت روغن  خبرهای رسیده حاکی از موافقت سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف: علی فاضلی افزود

ش پنج است، هرچند اصل موافقت یک گام به جلو تلقی شده و همکاری این سازمان با بخش خصوصی را در میان دارد، اما افزای

 .شده تولیدکنندگان نیست های تمام درصدی افزایش حداقلی است که پاسخگوی هزینه

 تومانی قانونی نیست 12التفاوت  مابه

هزار  شد که صنعت یک گذاری می تومان ارزش 611های گذشته دانه کلزا از کشاورزان به قیمت دوهزار و  سال: وی خاطرنشان کرد

 .کرد تومانی آن را پرداخت می 011التفاوت  کرد و دولت مابه تومان از کشاورز خریداری 331و 

های روغنی  هزار تنی دانه 311در سال جاری دولتی این یارانه را قطع و مقرر کرد از محل واردات یک میلیون و : فاضلی ادامه داد

 .شده در نظر گرفته شود انه حذفتومان جهت پر کردن یار 01میلیون دالری به ازای هر کیلوگرم  011با ارزش دو میلیارد و 

 .این اقدام عمده تحمیل هزینه به صنعت روغن نباتی بود و محمل قانونی ندارد: وی تصریح کرد

 افزایش قیمت روغن تأثیری بر سرانه مصرف ندارد

ن نخواهد افزایش پنج درصدی قیمت روغن اثری بر سرانه مصرف روغ: مدیره انجمن صنفی روغن نباتی یادآور شد عضو هیئت

وجود  هزار تومان افزایش داده، اثری بر میزان مصرف به به یک 011در حالی که دولت قیمت بنزین را از : فاضلی تأکید کرد.داشت

درصد به قیمت بنزین افزوده شد؛ لذا تغییر پنج درصدی اثر سوئی که باعث خارج شدن روغن از  11تا  63نیامد، در حالی که 

 .ر شود، نخواهد داشتپذی دسترس اقشار آسیب

 هزار تنی روغن به عراق 922صادرات 

کنند، این در حالی است که امکان افزایش تولید و صادرات  ها با نصف ظرفیت فعالیت می در شرایط فعلی کارخانه: وی اظهار داشت

 .نیز وجود دارد

صادرات روغن قطعی نشده بود، صدور  تا سال گذشته که ممنوعیت: مدیره انجمن صنفی روغن نباتی همچنین گفت عضو هیئت

شده، عمالً بازار افغانستان از دست ایران خارج  گرفت، اما با ممنوعیت اعمال روغن خوراکی به کشور افغانستان و عراق صورت می

 .د نداردکند که امکان رقابت با این کشور وجو اکنون مالزی روغن پالم خالص به این کشور صادر می: فاضلی در ادامه افزود.شد

 .هزار تن بازار مناسبی برای ایران است که نباید از آن غفلت کرد 011تا  211بازار عراق با ظرفیت : وی خاطرنشان کرد

زودی  رود به هزار تنی به کشور عراق صورت گرفته است که انتظار می 011بستر الزم برای صادرات : فاضلی در پایان تصریح کرد

 ./شود نخستین محموله آن بارگیری

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61061-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23123-1.html
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 روغن

  فودپرس 1368خرداد ماه  20سه شنبه 

 <قیمت روغن نباتی باز هم کارشناسی می شودصنایع غذایی
درخواست صنایع روغن نباتی برای افزایش قیمت این محصول خبر   موافقت با بررسیقائم مقام وزیر کشاورزی در امور بازرگانی از  

های مختلف در بهای تمام شده روغن نباتی در سازمان حمایت در حال بررسی است که  آنالیز قیمت و تاثیر پارامتر: داد و گفت

همچنان وظایف بازرگانی صنعت روغن نباتی : ظهار کردفرد ا اکبر مهر علی.شود قیمت آن نهایتا پنچ درصد افزایش یابد بینی می پیش

: وی افزود.ها محقق شده و بخش دیگر در حال بررسی است های آن برعهده انجمن صنفی روغن نباتی است که بخشی از خواسته

ه در این راستا شرکت توانند دانه روغنی را از کشاورز خریداری کنند ک صنایع روغن نباتی اعالم کردند به دلیل نقدینگی پایین نمی

کنندگان روغن نباتی دیرتر دریافت  ها روغن خام تحویل داد و بخشی از بهای آن را از تولید بازرگانی دولتی ایران به این کارخانه

ر قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امو.داخل نقدینگی کافی داشته باشد  ها برای خرید دانه روغنی تولید کند تا این کارخانه می

های تولید و پرداخت مابه التفاوت  با توجه به افزایش هزینه"نباتی درخواست داشتند   انجمن صنفی صنایع روغن: بازرگانی ادامه داد

ها در سازمان حمایت  که این درخواست آن "نباتی نیز افزایش یابد خرید دانه روغنی تولید داخل از کشاورزان بهای روغن

گرچه نرخ جهانی روغن خام در بازار جهانی روند کاهشی : مهرفرد اظهار کرد.دگان در حال بررسی استکنن کنندگان و تولید مصرف

نخست موافقت   کننده هزینه تولید روغن نباتی متفاوت است که وزارت جهاد کشاورزی در وهله داشته است اما پارامترهای تعیین

قائم مقام وزیر .مام شده روغن نباتی در سازمان حمایت اعالم کرده استخود را برای بررسی این پارامترها و تاثیر آن در بهای ت

افزایش قیمت روغن نباتی که درصد کمی خواهد بود به این دلیل است که انجمن : جهاد کشاورزی در امور بازرگانی تصریح کرد

ده و این خرید برای انجمن مذکور های روغنی از کشاورزان را به قیمت تضمینی تعهد کر روغن نباتی در سال جاری خرید دانه

عالوه بر آن افزایش یا کاهش هزینه در سایر پارامترها . تومان در هر کیلوگرم بار مالی اضافه پرداخت در بر دارد 211تا  311حدود 

و های جهانی که سازمان حمایت مصرف کنندگان  هم وجود دارد؛ مثال افزایش نرخ ارز بانکی در سال جاری یا کاهش قیمت

وزارت جهاد : اعالم کرد  مهرفرد.شود کند و درصد افزایش از این طریق تعیین می تولیدکنندگان آثار آن را در قیمت جدید لحاظ می

کشاورزی براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی، کنترل قیمت کاالهای اساسی کشاورزی را در واحدهای 

حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که سازمان بازرسی و نظارت نیز قبال در آن ادغام شده تولیدی به عهده دارد و سازمان 

 است، دارای وظیفه کنترل قیمت در سطح خرده فروشی است

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

  فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 <صنایع غذایی!بخوانید پالم« سایر»بنویسید / آمار واقعی تجارت روغن پالم چقدر است؟;9
 6103ترین صادرکنندگان در سال  های خوراکی بزرگ میلیارد دالر روغن 02و  60کشورهای اندونزی و مالزی با صادرات به ترتیب  

ایران با واردات . شوند ترین واردکنندگان جهانی محسوب می د دالر بزرگمیلیار 01و  00میالدی و چین و هند با واردات به ترتیب 

رود، اگرچه هنگامی که میزان تراز تجاری مالک  شمار می های خوراکی دوازدهمین واردکننده در دنیا به میلیارد دالر انواع روغن 0،9

های خوراکی قرار  راز تجاری منفی برای روغنباشد، پس از کشورهای هند، چین و آمریکا، در مقام چهارمین کشور جهان با ت

 61شود که با درنظرگرفتن خالص مصرف داخلی، ایران با میزان سرانه واردات بیش از  های بیشتر مشخص می با بررسی. گیرد می

 01شرق دهه به نوشته .دهد کیلوگرم به ازای هر نفر جمعیت، مقام اول سرانه واردات در بین همه کشورها را به خود اختصاص می

شدن مواد غذایی در جهان نیز مربوط  ای به گران مالحظه توأم با افزایش شدید ارزش واردات مواد غذایی به کشور بود که تا حد قابل

میلیارد دالر در سال افزایش  01ها و مواد غذایی از دو میلیارد دالر در سال به نزدیک  در این دهه واردات انواع نهاده .بوده است

در مقابل اقالمی ( درصد افزایش ارزشی 111و )درصد افزایش حجمی  10های خوراکی با  اگرچه رشد حجم واردات روغن. یافت

درصد رشد حجمی  311با )، گوشت (درصد رشد ارزشی 611صد رشد حجمی و دوهزارو در 611با هزارو )مانند میوه و سبزیجات 

، پایین است، اما باید توجه (درصد رشد ارزشی 361درصد رشد حجمی و  131با )قهوه / و چای( درصد رشد ارزشی 611و هزارو 

ترین قلم وارداتی مواد  ت و بزرگهای خوراکی کشور از طریق واردات تأمین شده اس درصد مصرف روغن 91داشت که بیش از 

های زیادی را طی  های خوراکی کشور فرازونشیب واردات روغن.دهد را تشکیل می( ها پس از گندم در بعضی سال)غذایی کشور 

را به خود اختصاص داده بود، به  0101کشور در سال ( هزار تن 010)درصد واردات  01واردات روغن سویا که بیش از . کرده است

کمتر از چهار ) 0101هزار تن در سال  12در مقابل واردات روغن پالم از . رسید 0191در سال ( هزار تن 213)درصد  11ر از کمت

 31های خوراکی با  سرانه واردات انواع روغن. بالغ شد 0196در سال ( درصد کل واردات 33)هزار تن  030به ( درصد کل واردات

در این دوره . رسید 0196کیلوگرم در سال  60به  0101ی هر نفر جمعیت کشور در سال کیلوگرم به ازا 03درصد افزایش از 

های خوراکی  که سرانه واردات مجموع انواع روغن کیلوگرم افزایش یافت، درحالی 01کیلوگرم به  1،3سرانه واردات روغن پالم از 

های خوراکی کشور با جهان در  ه حجم واردات انواع روغنمقایس.کیلوگرم تنزل یافت 06کیلوگرم به  03درصد کاهش از  60دیگر با 

سهم شش درصد از )هزار تن  211دهد واردات روغن سویا با حجم  ، نشان می(شمسی 0191متناظر با )میالدی  6100سال 

واردات . ندا در صدر قرار گرفته( درصد از جهان 0،3سهم )هزار تن  331و پس از آن واردات روغن پالم با حجم ( واردات جهان

درصد از  1.3هزار تن و سهم  00)، ذرت (درصد از جهان 0.3هزار تن و سهم  90)های خوراکی با کیفیت از قبیل آفتابگردان  روغن

روغن پالم با ارزش واحد . اند سهم ناچیزی را به خود اختصاص داده( درصد از جهان 1.6چهار هزار تن و سهم )و زیتون ( جهان

دالر  0.30دالر و  0.63ترتیب  های سویا و آفتابگردان با ارزش به ترین روغن وارداتی و روغن در کیلوگرم ارزان دالر 0.03وارداتی 

دالر در کیلوگرم  1.1و  0.9های باکیفیت ذرت و زیتون به ترتیب از ارزش واحد وارداتی  روغن. روند تری به شمار می های گران روغن

از واردات روغن پالم جهان برای مصارف غیرخوراکی از قبیل بهداشتی و آرایشی صورت  توجهی بخش قابل.اند برخوردار بوده

مصرف زیاد اسید . های دیگر بیشتر است مراتب از روغن درصد، به 31سهم اسیدهای چرب اشباع در روغن پالم با میزان . گیرد می

های قلبی و عروقی  ترول خون و احتمال وقوع بیماریدهد، موجب افزایش کلس پالمتیک که بخش مهمی از روغن پالم را تشکیل می

صورت چربی مجاز در  گرفته در استفاده از روغن پالم به های صورت ، وزیر بهداشت از تخلف0191در تابستان سال .شود می

وغن پالم درنظر درصدی را برای ر 11سقف واردات ( سازمان غذا و دارو)های لبنی خبر داد و در همین سال وزارت بهداشت  فراورده



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

120 
 

درصد  31هزار تن روغن پالم به کشور وارد شد که  313، 0191طبق آمار گمرک در سال . گرفت که با مصوبه دولت رسمیت یافت

رسمی نیز  صورت غیر توجهی روغن پالم به شود مقادیر قابل همچنین گفته می. های خوراکی را پوشش داد از کل واردات انواع روغن

در آمار گمرک « سایر»عنوان  بار در واردات روغن کشور از یک کد دیگر که تحت ، برای اولین0191در سال .شود به کشور وارد می

ای  ، با کد تعرفه0191های واردات گمرک ایران در سال  طبق داده. ایران درج شده، برای واردات روغن پالم استفاده شد

ای  دالر آمریکا و همچنین با کد تعرفه 301،123،312روغن به ارزش  کیلوگرم 332،016،220و توضیح سایر، مقدار  03016909

استفاده از این . دالر آمریکا به کشور وارد شده است 36،200،301کیلوگرم روغن به ارزش  30،316،023نیز مقدار  03016991

. گلیسی به فارسی صورت گرفته استسابقه است، همراه با ترجمه مخدوش از ان ای برای واردات روغن پالم ضمن آنکه بی کد تعرفه

 «HS030169- Palm Kernel & Babassu Oil, Fractions, Simply Refined» ای به زبان اصلی عنوان این کد تعرفه

های  مدیریت مصرف، تولید و واردات روغن.ترجمه و درج شده است« سایر»عنوان  است که در آمار واردات گمرک ایران تحت

ا توجه به سهم نفوذ باالی واردات از دیدگاه امنیت غذایی کشور اهمیت باالیی دارد، از دیدگاه تأمین سالمت خوراکی، ضمن آنکه ب

طور کلی مصرف روغن مردم به سمت اقالم  به. اندرکاران قرار گیرد ربط و دست مردم نیز باید موردتوجه جدی مسئوالن ذی

های خوراکی، از تأمین ترکیب سالم  توجه بین انواع روغن چندان قابل نه تر گرایش یافته است که نظر به تفاوت قیمت کیفیت کم

 کنندگان هرگز نباید غفلت شود رسانی به مصرف مصرف روغن کشور و آگاهی

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

  فودپرس 1368خرداد ماه  21چهار شنبه 

افزایش پنج / شود هزار تن روغن خوراکی به عراق صادر می 922:/مدیره انجمن روغن نباتی عضو هیات

 <درصدی قیمت روغن پاسخگو نیست صنایع غذایی
ت که پیشنهاد انجمن کننده با افزایش پنج درصدی قیمت روغن موافقت کرده اس در حالی سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف 

مدیره انجمن صنفی روغن نباتی  عضو هیات.درصدی روغن جامد بوده است 00تا  03درصدی قیمت روغن مایع و  06تا  9افزایش 

تومان و همین اضافه  911به دوهزار و  231ای و افزایش دوهزار و  با تغییر قیمت ارز مرجع به ارز مبادله: با اعالم این خبر گفت

های  التفاوت به ازای واردات هر کیلوگرم دانه روغنی و همچنین افزایش سه درصدی تعرفه هزینه تومان مابه 01ه کردن هزین

خبرهای رسیده حاکی از موافقت سازمان حمایت : علی فاضلی افزود.شده قیمت روغن نباتی به شدت افزایش یافته است تمام

ت روغن است، هرچند اصل موافقت یک گام به جلو تلقی شده و همکاری کننده با افزایش پنج درصدی قیم تولیدکننده و مصرف

شده  های تمام این سازمان با بخش خصوصی را در میان دارد، اما افزایش پنج درصدی افزایش حداقلی است که پاسخگوی هزینه

نه کلزا از کشاورزان به قیمت های گذشته دا سال: تومانی قانونی نیستوی خاطرنشان کرد 01التفاوت  مابه.تولیدکنندگان نیست

 011التفاوت  تومان از کشاورز خریداری کرد و دولت مابه 331هزار و  شد که صنعت یک گذاری می تومان ارزش 611دوهزار و 

در سال جاری دولتی این یارانه را قطع و مقرر کرد از محل واردات یک میلیون و : فاضلی ادامه داد.کرد تومانی آن را پرداخت می

تومان جهت پر کردن یارانه  01میلیون دالری به ازای هر کیلوگرم  011های روغنی با ارزش دو میلیارد و  هزار تنی دانه 311

این اقدام عمده تحمیل هزینه به صنعت روغن نباتی بود و محمل قانونی : وی تصریح کرد.شده در نظر گرفته شود حذف

افزایش پنج درصدی : مدیره انجمن صنفی روغن نباتی یادآور شد رف نداردعضو هیاتافزایش قیمت روغن تأثیری بر سرانه مص.ندارد

هزار  به یک 011در حالی که دولت قیمت بنزین را از : فاضلی تأکید کرد.قیمت روغن اثری بر سرانه مصرف روغن نخواهد داشت

درصد به قیمت بنزین افزوده شد؛ لذا تغییر پنج  11تا  63وجود نیامد، در حالی که  تومان افزایش داده، اثری بر میزان مصرف به

هزار تنی روغن به  011صادرات .پذیر شود، نخواهد داشت درصدی اثر سوئی که باعث خارج شدن روغن از دسترس اقشار آسیب

تولید و  کنند، این در حالی است که امکان افزایش ها با نصف ظرفیت فعالیت می در شرایط فعلی کارخانه: عراقوی اظهار داشت

تا سال گذشته که ممنوعیت صادرات روغن : مدیره انجمن صنفی روغن نباتی همچنین گفت عضو هیات.صادرات نیز وجود دارد

شده، عمالً بازار افغانستان  گرفت، اما با ممنوعیت اعمال قطعی نشده بود، صدور روغن خوراکی به کشور افغانستان و عراق صورت می

کند که امکان رقابت با این  اکنون مالزی روغن پالم خالص به این کشور صادر می: اضلی در ادامه افزودف.از دست ایران خارج شد

هزار تن بازار مناسبی برای ایران است که نباید از آن  011تا  211بازار عراق با ظرفیت : وی خاطرنشان کرد.کشور وجود ندارد

رود  هزار تنی به کشور عراق صورت گرفته است که انتظار می 011ای صادرات بستر الزم بر: فاضلی در پایان تصریح کرد.غفلت کرد

 زودی نخستین محموله آن بارگیری شود به

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

 - 68/63/25فارس

 توسعه تولید و صادرات زعفران با ابزار بورس کاال
جلسه مشترک بورس کاالی ایران و فعاالن بازار زعفران کشور در قالب یک دوره آموزشی با محور استفاده از بستر 

 .بورس کاالی ایران برای توسعه تولید و معامالت زعفران در شهر تربت حیدریه استان خراسان رضوی برگزار شد

، در این دوره آموزشی که در سالن روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایرانبه نقل از  فارس خبرگزاریبه گزارش 

ان زعفران کنفرانس جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه و با حضور جمعی از تولیدکنندگان، فعاالن، واسطه ها و صادرکنندگ

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه با اعالم اینکه سطح زیر کشت زعفران در شهرستان « علی نیا»کشور برگزار شد، 

این محصول اثر قابل مالحظه ای بر : تربت حیدریه و بخش های تابع آن، حدود یک سوم زعفران استان خراسان رضوی است، گفت

 .درصد معیشت روستایی های این شهرستان به زعفران وابسته است 93دارد و معیشت و اشتغال این شهرستان 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه همچنین با اشاره به اینکه رساندن قیمت زعفران به قیمت واقعی آن از مهمترین 

کاالی ایران مشکالت زعفران کاران  موضوعات بخش کشاورزی کشور است، ابراز امیدواری کرد که با معامالت این کاال در بورس

 .مرتفع شود

رییس اداره مطالعات و سنجش ریسک بورس کاالی ایران ضمن تشکر از « جواد فالح»بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست 

رگزاری این مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه، تولیدکنندگان، فعاالن، واسطه ها و صادرکنندگان زعفران به خاطر ب

به دلیل ساختار سنتی بازار محصوالت کشاورزی، بخش کشاورزی کشور از خدمات و ابزارهای بورس کاالی ایران : جلسه گفت

ی معامالت محصوالت کشاورزی به  ای را برای توسعه که در سه سال اخیر بورس کاالی ایران تالش عمده محروم مانده بود، تا این

 .کار گرفت

ها  ها و ابزارهایی است که امیدواریم فعاالن بخش کشاورزی با استفاده از آن ها ایجاد زیرساخت حاصل این تالش« حفال«  به گفته

قبض )یکی از ابزارهای ایجاد شده در بورس کاالی ایران گواهی سپرده کاالیی . ی اقتصاد ملی کمک بیشتری کند بتوانند به توسعه

بر این اساس، بورس کاالی ایران با پذیرش انبار و اخذ تضامین . ابلیت معامله در بازار ثانویه استبهادار با ق به عنوان یک ورقه( انبار

قبض انبار صادر شده توسط انبار توسط صاحب کاال و از . دهد الزم از انبارها، به انبارهای پذیرش شده اجازه صدور قبض انبار را می

 .ایران قابل عرضه در بورس کاالی ایران خواهد بود شرکت کارگزاری عضو بورس کاالی 01طریق بیش از 

مدت با پشتوانه قبض انبار  های کوتاه ها داشته است، امکان اخذ وام بورس کاالی ایران براساس مذاکراتی که با بانک: وی اضافه کرد

مدت خود را  صول، نیاز مالی کوتاهمدت در زمان برداشت مح های کوتاه برای کشاورزان را فراهم خواهد کرد تا کشاورزان با اخذ وام

لذا کشاورزان در صورت استفاده از این روش خواهند توانست زعفران . رفع کرده، مجبور به فروش محصول در فصل برداشت نباشند

ت تولیدی خود را هر زمان که احساس کردند قیمت کاال منطقی است به بازار عرضه کنند و مانع از افزایش عرضه در زمان برداش

 .ها در بازار خواهند شد محصول و کاهش غیر منطقی قیمت

در صورتی که کشاورزان بتوانند محصولی با استانداردهای : رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک بورس کاالی ایران در ادامه گفت 

ند بدون واسطه و مستقیم کاالی توان قابل قبول در بازارهای جهانی را به انبار پذیرش شده توسط بورس تحویل دهند، کشاورزان می

 .تولیدی خود را از طریق تاالر صادراتی بورس کاالی ایران به فروش برسانند

تواند در اختیار فعاالن بخش کشاورزی قرار  ، معامالت قراردادهای سلف یکی دیگر از ابزارهایی است که بورس می«فالح»به گفته 

گذاری تعاون امضاء کرده است، کشاورزان با تشکیل  یران با صندوق ضمانت سرمایهای که بورس کاالی ا نامه براساس تفاهم. دهد

http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/366909046.html
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توانند به صندوق مراجعه نمایند و صندوق با اخذ تضامینی نظیر سند زمین به کشاورز اعتبار دهد و بورس براساس  تعاونی می

اشت به صورت سلف از طریق بورس به فروش اعتباری که صندوق داده است به کشاورزان اجازه دهد محصول خود را قبل از برد

 .برسانند

ای با حضور نمایندگان کشاورزان، تجار، جهاد  در پایان این نشست و پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، مقرر شد کمیته

مختلف مساله،  کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، پژوهشکده زعفران و بورس کاالی ایران تشکیل شود تا با بررسی کارشناسی ابعاد

 .مقدمات استفاده از بستر بورس کاالی ایران برای معامالت زعفران فراهم شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163110139 
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 زعفران
 فودپرس 1368خرداد ماه  21چهار شنبه 

 روند افزایشی قیمت زعفران متوقف شد

روز اخیر روند افزایش قیمت طالی سرخ در بازار متوقف شده  3نایب رئیس شورای ملی زعفران با اعالم اینکه در <صنایع غذایی

 .کاهش یافته است هزار تومان 611تا  031در این مدت قیمت هرکیلوگرم از این محصول بین : است، گفت

روز اخیر روند افزایش قیمت طالی سرخ در بازار  3در حدود : غالمرضا میری در مورد آخرین وضعیت بازار زعفران اظهارداشت

 .هزار تومان کاهش یافته است 611تا  031متوقف شده، ضمن اینکه قیمت هرکیلوگرم از این محصول بین 

آنچه صنف انتظار دارد، ثبات قیمت : م با کاهش قیمت زعفران مواجه خواهیم بود، گفتوی با بیان اینکه طی روزهای آینده بازه

 .این محصول در بازار است که به این ترتیب اختاللی در بازار آن ایجاد نشود

ل زیاد در حال حاضر عرضه این محصو: شود، اضافه کرد درصد زعفران تولیدی در کشور صادر می 03تا  01میری با اشاره به اینکه 

 .و تقاضا برای آن کم شده و اینکه تا چه زمانی عرضه بر تقاضا ارجحیت دارد؛ مشخص نیست

درصد در بازار افزایش یافته،  31تا  11روز بین  31قیمت زعفران ظرف مدت : این مقام مسئول چندی قبل به مهر خبر داده بود

 .زار علت این نوسانات قیمتی استضمن اینکه افزایش صادرات، کاهش تولید و حضور دالالن در با

دالالن هم از : درصدی صادرات زعفران باعث شد تا کاهش تولید این محصول محسوس شود، گفت 60وی با اشاره به اینکه افزایش 

میلیون و  3فروردین  61ای که قیمت زعفران پوشال که  این وضعیت سوء استفاده کردند و در حال حاضر بازار مختل شده بگونه

 .هزار تومان رسیده است 111میلیون و  2هزار تومان بوده، در حال حاضر به  111

http://www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت

 - 68/63/28فارس

 اختصاص تنها نیم درصد تولید ناخالص داخلی به تحقیقات/ آفت کشاورزی سوغات واردات است 9۶
: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فقط نیم درصد تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات اختصاص دارد، گفت

های ناصحیح وارد  ای است که از روش آفت جزء آفات قرنطینه 9۶آفت و بیماری مهم گیاهی و نباتی کشور حدود  03از 

 .کشور شده است

، اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار  2های اقتصاد مقاومتی،  در راستای اجرای سیاست: نشست خبری امروز که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت

 .رشته با هدف رفع نیازهای کشور در سال گذشته اجرا شده است 031پروژه تحقیقات کاربردی در  111و 

 دهند و ما در رشته کشاورزی کار تحقیقاتی را انجام می 031در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نزدیک به : وی افزود

 .های اقتصاد مقاومتی داریم این سازمان مشارکت جدی در برنامه

آفت و بیماری مهم گیاهی و نباتی کشور  61از : زند در مورد آفات وارد شده ناشی از قاچاق غیرقانونی میوه به کشور اظهار داشت

 .های ناصحیح وارد کشور شده است ای است که از روش آفت جزء آفت قرنطینه 02حدود 

ای به کشور تهدید است و مسئله واردات قاچاق  ای و ورود آفات قرنطینه مباحث قرنطینه: وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد معاون

 .ای تاثیرگذار است میوه قطعا روی مسائل قرنطینه

میوه اهتمام بیشتری  های مرزی باید در مقابله با قاچاق به منظور جلوگیری از بروز آفات نباتی، استانداران استان: زند بیان داشت

 .داشته باشند

یکی از مشکالت ما در سازمان این است که نگاه به تحقیقات چندان بهتر از قبل نشده و : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .شود علیرغم ابالغیه مقام معظم رهبری در خصوص علم و فناوری تغییری در رویکردهای کشور در این زمینه دیده نمی

نگاه فعلی به : خبر داد و تصریح کرد 0313ز هدفگذاری چهار درصدی منابع تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات تا سال زند ا

دهد و به حمایت بیشتر  اکنون نیم درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می تحقیقات در شان این بخش نیست و این رقم هم

 .دولت نیاز دارد

با وجود آنکه : ها در شرایط اقتصاد مقاومتی قرار دارد، افزود با بیان اینکه کشور با توجه به اعمال تحریممعاون وزیر جهاد کشاورزی 

کنیم شرایط اقتصادی کشور را درک کنیم تا مشکالت در مجموعه  نگاه فعلی به تحقیقات در شان این بخش نیست اما تالش می

 .های مختلف حل شود دولت در زمینه

های تحقیقاتی کاربردی در یک سال گذشته در  یقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه به برخی از پروژهرئیس سازمان تحق

اندازی کنیم و  در موسسه تحقیقات علوم شیالتی موفق شدیم مرکز میگوی عاری از بیماری را راه: سازمان اشاره کرد و اظهار داشت

 .است هزار تن میگو در سال جاری 11هدفگذاری ما تولید 

مطالعات راجع به : معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مطالعات انجام شده در مورد پرورش ماهی تیالپیا در کشور بیان داشت

 .های اجرایی ارسال شده است این موضوع تکمیل و به بخش

سال گذشته توانستیم تکنولوژی  در: رازی اظهار داشت  های تحقیقات کاربردی در موسسه واکسن و سرم زند با اشاره به پروژه

 .سازی کنیم مرغ عاری از بیماری را بومی تخم

http://www.farsnews.com/
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درصد افزایش پیدا  03اندازی کردیم و تولید واکسن در این موسسه  های درمانی را راه همچنین خط جدید سرم: وی اظهار داشت

 .کرده است

سم جدید کم خطر را  0سال گذشته موفق شدیم پزشکی در یک  در موسسه گیاه: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .جایگزین سموم پرخطر کنیم

ایم و تاکنون  در حال حاضر موفق به تدوین برنامه مدیریت آفات نوظهور شده: وی با اشاره به برنامه مدیریت آفات نوظهور افزود

رزی به شمار می رود و به همین دلیل آفت جدید نوظهور شناسایی شده که این آفات از مشکالت اساسی بخش کشاو 61بیش از 

 .این موضوع در اولویت برنامه های سازمان تحقیقات کشاورزی قرار دارد

همچنین موفق شدیم رقم جدیدی از : معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تولید ارقام جدید پنبه زودرس اشاره کرد و گفت

 .یران تولید کنیمچغندر قند مقاوم به خشکی را برای اولین بار در ا

شود و ما با تولید رقم جدید آن در سال گذشته موفق شدیم تا  بر است که معموال در بهار کشت می چغندر محصولی آب: وی افزود

 .کشت این محصول را به پاییز منتقل کنیم

 .سرما کشت شودشود و برای این منظور باید چغندر مقاوم به  با کشت پاییزه آب کمتری مصرف می: زند تصریح کرد

با تولید این نخود در کشور رتبه اول : درجه اشاره کرد و گفت 03وی همچنین در مورد تولید نخود مقاوم به سرما تا منفی 

 .جشنواره خوارزمی را کسب کردیم

یون خوراک در موسسه تاسماهیان خاورمیانه سال گذشته فرموالس: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت

 .ویژه ماهیان خاویاری را تولید کردیم و این دستاورد به بخش خصوصی واگذار شد

کلیه تحقیقات این سازمان به صورت رایگان در اختیار : زند همچنین به تولید و ارائه نقشه فرسایندگی باران اشاره کرد و گفت

اکمیتی هستیم ضمن اینکه کشاورزان توان خرید این دستاوردها گیرد چرا که ما یک سازمان ح بردارن بخش کشاورزی قرار می بهره

 .را ندارند

شود  ها توسط سازمان ترویج تولید می شود و تمامی این رقم میلیون هکتار کشت می 2.3رقم گندم ساالنه در  36: وی تصریح کرد

 .رقم جدید را معرفی کنیم 01بنابر این ما باید هر ساله 

ما در شرایط سخت که از لحاظ اقتصادی : وردهای سازمان ترویج در ابعاد جهانی قابل دفاع است، بیان داشتزند با بیان اینکه دستا

 .اند کنیم و محققین ما هیچ کاری را روی زمین نگذاشته وضعیت مناسبی نداریم کار می

هزار  0نامه ما این است که با جذب جدود ایم و بر یکی از مشکالت ما ترویج است و نظام نوین ترویج را ابالغ کرده: زند بیان داشت

 .ناظر نیروی انسانی خود را تقویت کنیم

های مشخ است با بدین وسیله هر کدام از این ناظرین مسئول یک پهنه شوند و مسئول هر  برنامه ما تقسیم کشور به پهنه :وی افزود

ن منتقل کند که این کار به صورت آزمایشی شروع شده و به زودی در بردارا ها را بهره های وزارتخانه را اجرا و یافته پهنه باید برنامه

 .شود ها عملیاتی می تمامی استان
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 سالمت
 - 68/63/20فارس

 تداوم کشمکش بر سر ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ/ هزار تن گوشت مرغ 02هدر روی 

هزار تن گوشت مرغ به عنوان ضایعات، از تداوم کشمکش بر سر ممنوعیت  02یک کارشناس با انتقاد از هدر روی 

 .استفاده از خمیر مرغ خبر داد

ای برای  به سریال تکراری است که هیچ نتیجهکم در حال تبدیل شدن  های ناظر کم کشمکش بر سر خمیر مرغ میان سازمان

ماه گذشته بارها  9ای شده و در طول  ناظران ندارد و در نهایت اصالً معلوم هم نیست که چرا یک اختالف سلیقه تا این حد رسانه

 .شود مشاهده می

حد تولیدی این صنعت معتقدند که وا 011عنوان نماینده بیش از  های گوشتی به سازمان دامپزشکی و انجمن صنفی صنایع فرآورده

مانند همه دنیا باید از این ماده غذایی استفاده شود و تولید آن بالمانع است، از سوی دیگر چند روز پیش نیره پیروزبخت، رئیس 

رد، اما به عنوان غذای دام و یا سگ و گربه مورد استفاده قرار گی کند که خمیر مرغ ممکن است به سازمان ملی استاندارد اعالم می

 .شود های گوشتی صادر نمی ه وجه اجازه استفاده از آن در فرآورد هیچ

طور قاطع و شفاف وارد عمل  عنوان مرجع اصلی به در این میان نکته حایز اهمیت، موضع منفعالنه سازمان غذا و دارو است که به

اتفاقی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و این بار . شود ای شود، تا مانع این همه فرافکنی و کشمکش در باره ممنوعیتی رسانه نمی

ای، اهرمی باشند برای حرکت  خواهند به بهانه ضعف نظارت و نبود توان مقابله با واحدهای تولیدی غیراستاندارد زیرپله ای می عده

 .متی سرلوحه امور قرار گیردتر، آن هم در سالی که قرار است اقتصاد مقاو تولید در صنایع غذایی برخالف تولید اقتصادی

دهد، موضع یکی دو روز پیش سکینه عمرانی یکی از اعضای کمیسیون  تر نشان می بودن فضا را بیش  تر که غیرعلمی نکته جالب

حذف خمیر مرغ هیچ اتفاقی برای »کند که با  وگو با یک روزنامه در اظهارنظری جالب اعالم می کشاورزی مجلس است که در گفت

 «.ای است که نیازی به استفاده از این فرآورده نداریم افتد، زیرا در کشور تولید مرغ به اندازه وسیس و کالباس نمیصنعت س

توانید مفهوم قیمت تمام شده و مقوله ارزش افزوده را تعریف  شوید، می رو می راستی وقتی با اظهارنظرهایی از این دست روبه به

 !کنید؟

های گوشتی بدون در نظر گرفتن  ده از خمیرمرغ در نظر دارند که با این ممنوعیت در صنعت فرآوردهکنندگان به استفا آیا نهی

شود و همین موضوع خسارت جدی  هزار تن گوشت مرغ در این صنعت غیرممکن می 31منافع صنعت غذا، استفاده از حدود 

 .کند اقتصادی به این بخش و صنعت طیور وارد می

های  گونه جای مماشات ندارد و شایسته است دستگاه و مقابله با خطاکاران، خط قرمزی است که هیچ بدون تردید سالمت مردم

نظارتی اشد مجازات را برای خاطیان در نظر بگیرند، اما آیا ترازویی اثرات تخریبی چنین اظهارنظرهایی را بر روی 

د شده، اثرات تخریبی بر روی بازار داخلی و صادراتی های ایجا های انجام شده توسط بخش خصوصی، اشتغالزایی گذاری سرمایه

ماه  9سنجیده است که در طول « اقتصاد مقاومتی»های راهبردی  های گوشتی، آن هم بدون توجه به سیاست صنعت فرآورده

 .ها هستیم گذشته شاهد چنین تضاد نظراتی در سطح رسانه

طور مستقیم از الشه مرغ  های گوشتی به رخانجات تولیدکننده فرآوردهنکته مهم در این رابطه این است که گوشت مرغی که در کا

 0101مانده گوشت الشه مرغ از سال  درصد وزن یک مرغ متوسط است و برای استفاده از باقی 31شود، تنها  استحصال می

اند تا بتوانند از  ایران کردهبه ( جدا کننده گوشت از استخوان) Separatorکننده اقدام به وارد کردن دستگاه  های تولید شرکت

این روش که روشی . کارگران نیست نیز بهره ببرند  مانده در الشه که قابل استحصال توسط دست درصد گوشت باقی 61تا  61
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مشهور است، متأسفانه ( جداسازی مکانیکی) Mechanically Deboned meatرود و با عنوان  مرسوم در دنیا به شمار می

سزایی  روز از انتفاع کمتری برخوردار کند و نقش به به گذشته مورد هجمه قرار گرفته تا تولید در صنعت غذا را روز های در طول ماه

 .رود ایفا نماید های گوشتی که غذای پرمخاطبی برای نسل جوان کشور به شمار می در قیمت تمام شده فرآورده

های نظارتی هم نباید مالیات ضعف نظارت و ناتوانی در  ت و دستگاهوجه به صالح اقتصاد کشور نیس نقشی که تداوم آن به هیچ

 .طلبان و متخلفان را از یک صنعت بگیرند برخورد با فرصت
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 سالمت
 - 68/63/31فارس

 شود مرغ ویژه تهیه واکسن طیور تولید می تخم
برای تهیه واکسن در  SPFمرغ  تخم: سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت معاون تجاری

 .شود کشور تولید می

سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست  الدین معاون تجاری ، محمود زینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

وظیفه معاونت علمی و فناوری این : در جمع خبرنگاران گفت SPFمرغ  جمهوری امروز در مراسم افتتاح طرح کالن ملی تولید تخم

 .وجود دارد، را رفع کند SPFمرغ  سازی تولید تخم هایی که در حوزه فناوری و بومی است که گلوگاه

ها این مشکل  در کشور بود که با وجود تحریم SPFهای  مرغ یکی از نقاط ضعف در بخش تولید واکسن، عدم تولید تخم: وی افزود

 .تر شد جدی

مواجه نبود، سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه حتی اگر کشور با مشکل تحریم  معاون تجاری

در کشور تولید واکسن در بخش خصوصی آغاز شده و این امر قابل : مرغ زیبنده کشور نیست، اظهار داشت عدم تولید این تخم

 .ای است از جمله مسائل پایه SPFمرغ  گسترش است، اما تولید تخم

توان کارهای این  فتد، حاکمیتی است و نمیا تولید این محصول به دلیل اینکه اولین بار است که در کشور اتفاق می: وی افزود

با همت موسسه رازی و سازمان  SPFمرغ  تولید تخم: الدین تصریح کرد زین.چنینی را در ابتدا به بخش خصوصی واگذار کرد

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد شروع شد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز آن را حمایت کرد به

طوری که بخشی از منابع این پروژه توسط موسسه رازی و بخش دیگر توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تأمین 

 011هزار تخمین زده شده است، اما از امروز تولید آن با  3ای  در کشور هفته SPFمرغ  ظرفیت تولید تخم: وی تصریح کرد.شد

رسد بخش  به نظر می: نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان داشت سازی و معاون تجاری.مرغ آغاز شده است تخم

مرغ به موسساتی که در بیرون از موسسه رازی به آن نیاز دارند، داده شود و حتی به فکر صادرات این محصول  ای از این تخم عمده

ماده اولیه و  SPFمرغ  بر اساس این گزارش، تخم.کند یالمللی نزدیک م در آینده هستیم، زیرا صادرات ما را به استانداردهای بین

های آزمایشگاهی و پژوهشی است که در تولید انواع  ای برای تکثیر سلول در فعالیت ها و وسیله زیرساخت تولید اکثر واکسن

ها برای کشت  محیطترین  ها یکی از بزرگ مرغ شناسی دارای کاربرد بسیاری است؛ چرا که این تخم ها و تحقیقات ویروس واکسن

کشورهایی که در .های طیور را تولید کرد ها خصوصا واکسن توان با تولید آنها بسیاری از واکسن هایی هستند که می برخی ویروس

توان از این محصول، در  دانند چرا که می مرغ را محصولی استراتژیک برای تولید واکسن می تولید واکسن فعالیت دارند این تخم

ها دارای  مرغ های بیولوژیک استفاده کرد و به این دلیل است که کسب دانش فنی تولید این تخم ی بیولوژیکی و فرآوردهها فناوری

 .شود جویی ارزی و ارزآوری برای هر کشوری محسوب می اهمیتی به مراتب باالتر از میزان صرفه

سازی و نوآوری  الدین معاون تجاری محمود زین SPFمرغ  خمدر مراسم امروز افتتاح طرح کالن ملی تولید ت: افزاید این گزارش می

علمی و فناوری ریاست جمهوری، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 

 .سازی رازی حضور داشتند حمید کهرام رئیس موسسه واکسن و سرم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931110111310 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940331000438
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 سالمت
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 درصد بیش از کشورهای صنعتی  93های غذایی آلوده در کشورهای در حال توسعه،  مسمومیت
در سازمان تحقیقات،  9314جامعه سالم یکم و دوم مردادماه المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،  نخستین کنگره بین

 .شود آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می

ترین اهداف بخش کشاورزی و  ، تولید محصوالت غذایی سالم، یکی از مهم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عه تولید محصوالت سالم است و از آنجا که منشاء بسیاری از سالمت جامعه بوده، اما مباحث اقتصادی عامل بازدارنده توس

های خطرناک مواد غذایی ناسالم هستند، آموزش در راستای فرهنگ استفاده از محصوالت هرچند با بهای بیشتر، امری الزم  بیماری

 .و ضروری است

ها در تولید مواد  ها و هورمون بیوتیک ا، آنتیه کش ها، آفت در کشورهای رو به توسعه، گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی

ویژه در  ها به های مادرزادی و سرطان وجود آورده و باعث بروز انواع ناهنجاری ها به غذایی اثرات سوء و انکارناپذیری بر سالمت انسان

ی در کشورهای در حال توسعه های ناشی از آلودگی مواد غذای طوری که بر اساس آمار، میزان وقوع مسمومیت شود، به کودکان می

 .درصد بیشتر از کشورهای صنعتی است 01

تخریب محیط زیست نیز از سویی باعث . شود از سویی در حال حاضر گاهی تولید غذا، منجر به نابودی محیط زیست و طبیعت می

انند فرسایش خاک، آلودگی آب، های نادرست کشاورزی و بروز مشکالتی م کاهش تولید مواد غذایی و از سو ی دیگر باعث فعالیت

 .رود شمار می شود که خود تهدید جدی برای تولید جهانی غذا به محیطی می ای و از بین رفتن تنوع زیست انتشار گازهای گلخانه

 المللی کشاورزی سالم، تغذیه ها در سطح جهانی، کنگره بین کننده موجود در راستای تغذیه انسان های نگران با توجه به چالش

های ارتباطی بین کشاورزی، تغذیه و  سالم، جامعه سالم با هدف ارائه دستاوردهای جدید پژوهشگران در این بخش و شناسایی پل

 .شود سازی تغذیه سالم در جامعه بشریت برگزار می جامعه و با شعار فرهنگ

یکم و دوم مردادماه در سازمان تحقیقات،  المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم در گفتنی است، نخستین کنگره بین

 ./به چاپ خواهند رسید ISIشده در این کنگره در ژورنال  آموزش و ترویج کشاورزی برگزار خواهد شد و مقاالت پذیرفته

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61126-0.html 
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 سالمت
 آیانا س 1368خرداد  20, سه شنبه

 اطالعیه دامپزشکی در پی تلفات غیرعادی طیور بومی در یک روستای مازندران 
در یک روستای استان مازندران، کارشناسان ( مرغ و اردک)در پی دریافت گزارش تلفات غیرعادی طیور بومی 

ای به منظور جلوگیری از گسترش  سازمان دامپزشکی کشور با حضور در محل و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه

تال و تلف شده به شیوه بهداشتی، اقدام های الزم و معدوم سازی طیور مب برداری آلودگی، نسبت به انجام نمونه

 . وعملیات پاکسازی و ضدعفونی صورت پذیرفت

با توجه به اینکه براساس نتایج آزمایشگاهی نوع : ، سازمان دامپزشکی کشور اعالم کرد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های سازمان دامپزشکی، همکاری مردم و دستگاه های  توصیهتشخیص داده شده و با ( H3N0تحت تیپ )بیماری، آنفلوانزای 

های عرضه پرندگان زنده به عنوان مهم ترین منبع شیوه بیماری  ذیربط از شیوع بیماری جلوگیری شده است نظر به اینکه بازارچه

 .دها خودداری نماین مطرح است، از کلیه مردم تقاضا دارد، جداً از خرید طیور زنده از این بازارچه

ای نسبت به محافظت  قرنطینه –برای پیشگیری الزم است مدیریت واحدهای پرورش طیور صنعتی نیز با تشدید ضوابط بهداشتی 

در همین ارتباط تقاضا دارد درصورت مشاهده هرگونه تلفات غیرعادی در پرندگان موضوع را به نزدیک . های خود اقدام نمایند  گله

 .اطالع دهیدترین شبکه دامپزشکی شهرستان 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61190-0.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/23097-1.html


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

136 
 

 
 سالمت

 فودپرس 1368ماه  خرداد 25دو شنبه 

 فاکتور سالمت غذایی ۶رعایت / «چراغ راهنمای تغذیه»جزئیات الصاق 

مدیر کل فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازما ن غذا و دارو، به تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح  <صنایع غذایی

 .این طرح شامل محصوالت غذایی است که به صورت صنعتی تولید می شوند: پرداخت و گفت« چراغ راهنمای تغذیه»

، به عنوان نمونه هایی از تولیدات غذایی صنعتی اشاره ...س، پفک ودکتر هدایت حسینی به محصوالت خوراکی و غذایی مثل چیپ

 .این محصوالت می بایست از سازمان غذا و دارو مجوز داشته باشند: کرد و افزود

بر اساس آنچه که بر روی محصوالت غذایی بسته بندی شده درج می شود، یک پکیج است که آرم سازمان غذا و : وی توضیح داد

آن نصب می شود و در خصوص مقدار انرژی، قند، چربی، نمک و میزان اسید چرب ترانس، اعداد و ارقامی وجود دارد دارو بر روی 

 .که نشان می دهد آن محصول خوراکی و غذایی تا چه اندازه از افزودنی های سالم در تهیه آن استفاده شده است

هدف : یی بسته بندی شده و کارخانه ای نصب می شود، گفتحسینی با عنوان این مطلب که این برچسب بر روی محصوالت غذا

این چراغ راهنمای تغذیه، نشان دادن میزان نمک و چربی و قند استفاده شده در محصوالت غذایی و خوراکی بسته بندی و صنعتی 

 .است

ال دارد که نوع تقلبی و جعلی مدیر کل فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازما ن غذا و دارو، در ارتباط با اینکه احتم

چون قرار نیست این برچسب، کاالی اصلی . بعید می دانم: برچسب چراغ راهنمای تغذیه نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد، تاکید کرد

 .از تقلبی و قاچاق را تفکیک کند

د وارد مرحله اجرا شد تا ببینیم چه خواهد البته بای: وی با تاکید بر اینکه نگرانی بابت نوع تقلبی این برچسب ندارم، تصریح کرد

 .زیرا، برای اولین بار است که این طرح و ایده در کشور اجرا می شود. شد

فاکتور شامل چربی، اسید چرب ترانس، نمک، قند و کالری به شکل چراغ  2تغذیه حدود « چراغ راهنمای»با اجرای طرح برچسب 

 .حصوالت غذایی بسته بندی شده و صنعتی درج می شودروی م( سبز، قرمز و زرد)راهنمای سه رنگ 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت 
 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 آب لبو بخورید از سکته قلبی و مغزی در امان باشید

جدید نشان داده که مصرف روزانه یک لیوان آب چغندرقند می تواند تا حد زیادی فشار خون باال نتایج یک مطالعه  <مواد غذایی

 .را کاهش دهد، حتی در کسانی که بیماری آنها به درمان های دارویی پاسخ مناسبی نداده است

ز طریق ریشه هایشان از خاک می آنها این ماده را ا. چغندرقند مانند کاهو و کلم حاوی مقادیر باالیی نیترات غیرارگانیک است

 .در بدن انسان این ماده به نیتریک اکسید تبدیل می شود که می تواند موجب گشادشدن دیواره عروق خونی شود. گیرند

نفری که همه آنها مبتال به پرفشاری خون بودند و  23در مطالعه ای که محققان دانشگاه کوئین مری لندن انجام داده اند یک گروه 

تحت درمان دارویی برای بیماری خود بوده و بعضی دیگر نبودند مشخص شده و به نیمی از آنها روزی یک لیوان آب  بعضی

این روند به مدت یک ماه ادامه پیدا . چغندرقند داده شد و به گروه دوم مایعی که تنها از لحاظ ظاهر شبیه به آن بود، داده شد

 .کرد

میلیمتر جیوه و فشار  0گروهی که از آب چغندر استفاده کرده بودند فشار سیستولیک به اندازه محققان در ادامه مشاهده کردند در 

 .میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرده بود که با قطع آب چغندر بعد از دو هفته مجددا فشار به همین اندازه باال رفت 3دیاستولیک 

بدانیم به ازای هر دو میلیمتر جیوه کاهش در فشار خون اهمیت این میزان کاهش فشار خون وقتی بیشتر مشخص می شود که 

 .درصد کاهش می یابد 01درصد و به علت سکته مغزی  0احتمال مرگ و میر به علت سکته قلبی 

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1368خرداد ماه  20سه شنبه 

 آور خوب و تحریک کننده اشتهاست  کاهو خواب

صفرا و تشنگی است و خشکی صفرا و سودا را کم . کاهو تسکین دهنده گرمی خون: یک متخصص طب سنتی گفت <مواد غذایی

 .کند، به همین دلیل خواب آور خوبی است، همچنین کاهو با سرکه موجب تحریک اشتهاست می

ها را با  ها و میوه توانند از فواید آنها بهره ببرند و اگر افراد مزاجشان را بدانند و سبزی یوه افراد بهتر میها و م با شناخت مزاج سبزی

 .شان حفظ خواهد شد سالمتی. اطالع بیشتر مصرف کنند

 .دارای طبیعت سرد و تر است( خَسّ)کاهو-

 .کند کاهو صاف کننده خون است، خون صالح رقیق تولید می-

 .کند، به همین دلیل خواب آور خوبی است صفرا و تشنگی است و خشکی صفرا و سودا را کم می. ده گرمی خونتسکین دهن -

 .شود شود، همچنین مصرف کاهو مانع صعود بخارات به مغز می کاهو با سرکه موجب تحریک اشتها می-

رم مانند نعناع یا زیره باید مصرف شود، در غیر این البته کاهو با ادویه گ)شود  کاهو ملین و ادرار آور است، باعث ازدیاد شیر می-

 .(تواند در شیر مادر تاثیر بگذارد و موجب دل درد نوزاد شود صورت می

 .شود دهد و باعث فراموشی و ضعف دید می زیاده روی در مصرف آن قوه جنسی را کاهش می -

 .مصلح کاهو نعناع و زیره است-

 (کزبره)خواص گشنیز

 .کند از صعود بخارات به مغز جلو گیری میخواب آور است، -

 .شود، البته سرد مزاجان در مصرف آن احتیاط کنند ها توصیه می ها و خورش ریختن برگ گشنیز تازه در انواع آش-

 .تشنگی و التهاب معده است. شود، همچنین تسکین دهنده صفرا گشنیز مانع سوء هاضمه می-

مغز و معده است و از صعود بخارات به مغز . تخم گشنیز تقویت کننده قلب: نوان کرددر این باره علی اصل متخصص طب سنتی ع

 .کند جلوگیری می

 .تخم آن همراه انیسون برای تقویت معده و برطرف شدن آروغ مفید است-

 .شود زیاده روی در مصرف آن باعث فراموشی و پر خوابی و ضعف قوه جنسی می-

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1368خرداد ماه  20سه شنبه 

 خاصیت شربت خرما در مبارزه با عفونت

خصوصیت آن طبق مطالعه ای جدید تاثیر ضد باکتریایی شیره خرما بیشتر از عسل است که از مدت ها قبل از این  <مواد غذایی

 .برای کمک به بهبود زخم های مقاوم به درمان استفاده می شده است

محققان می گویند شربت گرفته شده از خرما خواص ضدباکتریایی دارد و می تواند با بسیاری از باکتری های بیماری زا مانند 

 .استافیلوکک طالیی و اشرشیا کولی و انتروکک و پسودومونا مقابله کند

آنها نشان . محققان ترکیبات فنولی موجود در خرما که در شیره آن هم موجود است موجب این اثر ضد میکروبی می شودبه گفته 

داده اند که وجود شیره خرما در محیط کشت میکروب های بیماری زا که نام آنها ذکر شد می تواند در عرض شش ساعت رشد آنها 

 .ثیر عسل بر میکروب ها استرا متوقف و مهار کند و این بیش از سرعت تا

به عقیده محققان مصرف خرما یا شیره آن می تواند به علت داشتن خواص ضدباکتریایی تاثیرات مفیدی داشته باشد که از این نظر 

 .هم ردیف یا حتی بهتر از عسل است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت

 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 <شدن آرد با آهن با بروز آلزایمر مواد غذایی ارتباط غنی;
با این که سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به خبرآنالین می گوید که بروز آلزایمر به دلیل استفاده از آهن در آرد مبنای علمی  

غنی سازی آرد با آهن برای غلبه بر کم خونی .تحقیقات بر روی حیوان این مساله را تایید می کندندارد و صحیح نیست، اما برخی 

اما آیا این کار از نظر علمی بدون مشکل . چندسالی است که انجام می شود و در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است

الن بهداشتی کشور را به فکر واداشت تا با غنی کردن مواد است؟به گزارش خبرآنالین، شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن، مسئو

به دلیل این که نان، یکی از پرمصرف ترین ماده غذایی در بین ایرانی هاست، . غذایی به آهن، این مشکل را تا حد زیادی رفع کنند

این کار از سال هشتاد و .دوزارت بهداشت تصمیم گرفت برای رسیدن به هدف سالمت خود، غنی سازی را از آرد گندم آغاز کن

اما اخیرا مطلبی در فضای . شش شروع شد و بعد از وقفه ای کوتاه دوباره از سر گرفت و در بسیاری از شهرهای کشور انجام پذیرفت

مجازی دست به دست می شود که می گوید افزودن آهن به آرد، و استفاده از آن آرد در بلندمدت ایجاد مشکالت زیادی از جمله 

با این که سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به خبرآنالین می گوید که بروز آلزایمر به دلیل استفاده از آهن .وز آلزایمر می کندبر

رحمانی، استاد تغذیه .در آرد مبنای علمی ندارد و صحیح نیست، اما برخی تحقیقات بر روی حیوان این مساله را تایید می کند

در مطالعات حیوانی و آزمایش بر : او ادامه می دهد. وید که این مسئله در مطالعات حیوانی آمده استدانشگاه شهید بهشتی می گ

مغز موش آزمایشگاهی، دیده شده که بین استفاده از آهن و بروز آلزایمر ارتباط وجود دارد و البته این هم تحقیق شده که اگر آهن 

استاد دانشگاه در این باره می گوید که هنوز به درستی مشخص نیست که این  این.را کم کنند، عوارض بیماری کم و کمتر می شود

رحمانی ادامه .مساله ارتباط مستقیم به استفاده از آهن دارد و یا مسائلی از قبیل ژنتیک و مسائل جانبی روی آن تاثیر دارد یا خیر

چیزی که باعث می شود استفاده از آهن در آرد مشکل در مورد آلزایمر هنوز تحقیقات انسانی مستندی انجام نشده اما : می دهد

استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید که آهن اضافی به عنوان یک رادیکال .ساز به نظر برسد، در نظر گرفته نشدن گروه هدف است

اری های قلبی و عروقی رحمانی از بروز بیم.آزاد عمل می کند و تجمع آن می تواند به بافت ها و دستگاه های بدن آسیب وارد کند

او در پایان تعیین گروه هدف را .می گوید و معتقد است اضافه دریافت آهن می تواند مشکالتی از جمله بیماری قلبی را افزایش دهد

کودکان و گروههای آسیب پذیر، مادران باردار و زنان در سن : بهترین راهکار برای جلوگیری از این مشکل می داند و می گوید

ری و کسانی که کم خونی به دلیل کمبود آهن دارند می باید از آردهای غنی شده با آهن استفاده کنند و این آردها نباید برای بارو

 استفاده عموم باشد
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 سالمت
 فودپرس1368خرداد ماه  31یک شنبه 

 مردم گوشت گرم مصرف نکنند/ «تب کریمه»ها درباره  ترین توصیه هتاز

باید به مردم : هیچ عالیمی در دام ندارد، گفتتب کریمه کنگو یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی با بیان اینکه  <مواد غذایی

 .اطالع رسانی شود که چگونه با رعایت اقدامات بهداشتی از ابتال به این نوع بیماری مصون بمانند

های انتقال عارضه تب  کشور با بیان اینکه یکی از راه سازمان دامپزشکیهای دامی  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

م ارتباط با ترشحات دام، انجام ذبح غیربهداشتی و خارج از کشتارگاه و عد: کنگو گزش فرد توسط کنه است، اظهارداشت کریمه

 .رعایت بهداشت توسط فرد از جمله عوامل ابتال به این بیماری هستند

توانیم تشخیص دهیم چه  بنابراین ما نمی: پیما با اشاره به اینکه بیماری مذکور هیچ عالیمی در دام ندارد، گفت داریوش جهان

 .ای آلوده است ای سالم و چه گله گله

سری اقدامات بهداشتی را هنگام تماس با دام و ترشحات حیوان رعایت کنند،  د یکاین مقام مسئول با تاکید بر اینکه مردم بای

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این آموزش را به مردم جامعه بدهد، ضمن اینکه همه دامداران نیز باید : اظهارداشت

 .آموزش ببینند و مسائل بهداشتی را رعایت کنند

های دیگر از  یت مباحث بهداشتی فقط برای مقابله با کریمه کنگو نیست، پیشگیری از ابتال به بیماریرعا: پیما اضافه کرد جهان

 .جمله تب مالت نیز با این اقدامات میسر است

 مردم لبنیات غیرپاستوریزه مصرف نکنند

رسانی شود که لبنیات غیرپاستوریزه  باید به مردم اطالع: هایی که باید به مردم داده شود، گفت وی با اشاره به مواردی از آموزش

مصرف نکنند، با دام و ترشحات دام ذبح شده تماس نداشته باشند و در این موارد حتما از دستکش استفاده کنند؛ باید به آنان 

 .های احتمالی مصون بمانند آموزش داده شود که با دام ذبح شده چگونه رفتار کنند تا از انتقال آلودگی

های مشترک انسان و دام را رعایت مسائل فوق عنوان کرد و  رکن اصلی برای کاهش ابتال جمعیت انسانی به بیماریپیما، یک  جهان

افتد اما یکی از علل  های مشترک اتفاق می  های دامی تحت عنوان بیماری در همه کشورهای جهان ابتال به بیماری: اظهارداشت

 .پایی و آمریکا کمتر است، آموزش صحیح افراد جامعه استهای مذکور در کشورهای ارو اینکه شیوع بیماری

 مردم از مصرف گوشت گرم خودداری کنند

مردم : رسانی شود چگونه از خود مراقبت کنند، تاکید کرد ترین قدم این است که به مردم اطالع این مقام مسئول با بیان اینکه مهم

 .شود؛ گوشت سرد و گوشت منجمد وع گوشت توزیع میاز مصرف گوشت گرم خودداری کنند، همچنین در دنیا دو ن

: شود را گوشت سرد عنوان کرد و افزود ماند و سپس توزیع می  سردکن کشتارگاه می ساعت در پیش 63وی، گوشتی را که حداقل 

د که ذبح آن را دهن دهد، ضمن اینکه اگر مردم گوشتی را مورد استفاده قرار می چندین سال است دامپزشکی این کار را انجام می

 .ساعت آن را در یخچال قرار دهند 63تا  00اند، قبل از مصرف بین   اند یا تحت عنوان نذری دریافت کرده  خودشان انجام داده

با توجه به اینکه دام بیمار قبل از کشتار : این مقام مسئول در مورد احتمال انتقال بیماری از طریق گوشت گرم به انسان، اضافه کرد

داری گوشت گرمی دریافت کند و با دست زخم شده یا دستی که در هنگام کار  می مبنی بر بیمار بودن ندارد، اگر خانم خانهعالی

 .شود، با این گوشت در تماس باشد احتمال انتقال آلودگی به بدن این فرد وجود دارد زخم می

شود باعث از بین رفتن  ساعت در آن ایجاد می 63س از اسیدی که پ PH اما اگر گوشت در یخچال بماند: پیما ادامه داد جهان

 .کند شود ضمن اینکه گوشت طعم بهتری نیز پیدا می ویروس می

 ذبح دام خارج از کشتارگاه مخاطره آمیز است
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ام توصیه ما این است که چنین کاری حتما تحت نظارت انج: وی، ذبح دام خارج از کشتارگاه را نیز مخاطره آمیز دانست و افزود

 .شود، افرادی هم که تمایل دارند این کار را خودشان انجام دهند ایمنی و بهداشت فردی را رعایت کنند

توصیه اکید ما به مردم این است که که کنه را با دست از بدن دام : پیما با اشاره به انتقال آلودگی از راه گزش کنه تصریح کرد جهان

دهند که  آن جدا خودداری کنند، بسیاری از چوپانان و دامپروران این کار را انجام می جدا نکنند، از در دست گرفتن و له کردن

 .پاشی بدن دام است شود در حالی که روش مبارزه با کنه سم همین مساله سبب انتقال ویروس به آنان می

های عمومی از عالیم  ریزی و خونهای زیرجلدی  ریزی خون: های کریمه کنگو در انسان نیز گفت این مقام مسئول در مورد عالمت

های کمکی انجام شود،  این بیماری در انسان و ممکن است منجر به فوت او شود اما اگر بیماری به موقع تشخیص داده و درمان

  .کند معموال فرد از مرگ نجات پیدا می

کنگو خبر  وت جوان مازندرانی بر اثر تب کریمهبه گزارش مهر، روز گذشته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تایید ف

 .داده بود

یکی از افراد مبتال سریعا : وی با اشاره به اینکه در مازندران دو نفر به این عارضه مبتال شدند که یک نفر جان باخت، بیان داشت

 .تحت نظر قرار گرفت که با اقدامات درمانی انجام شده، پس از درمان از بیمارستان مرخص شد

ای که به  کنگو در استان را وجود ویروس در بدن کنه معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، علت شایع شدن تب کریمه

 .شود ویروس از بدن کنه به گوسفند و گاو منتقل می: چسبند، اعالم کرد و افزود گوسفند و گاو می

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1368خرداد ماه  36شنبه 

  !داران این غذاها را در سحر نخورند روزه

مصرف زیاد آب : یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی ضمن توصیه به مصرف برخی غذاها در وعده سحر و افطار، گفت <مواد غذایی

 .شود غذا باعث سوء هاضمه می های اصلی همراه با وعده

ماه رمضان فرصت خوبی برای اصالح عادات غذایی است تا از بدخوری و پرخوری پرهیز کنیم : مقدم اظهار کرد اهلل فاضلی دکتر عزت

 .های بعدی سال هم ادامه دهیم و این روند را در ماه

رسان  عروقی یاری -های قلبی  پیشگیری از چاقی و بیماری های بد خون، درمان و تواند در کاهش چربی وی با بیان اینکه روزه می

داران ابتدا افطار خود را با مایعات ولرم مانند شیر و خرما، سوپ سبزیجات و آبمیوه باز کنند و  در زمان افطار روزه: باشد، بیان کرد

 .دقیقه اقدام به صرف وعده شام کنند 11تا  61بعد از 

های غذایی استفاده کنند و سعی کنند شام را سنگین و در آخر وقت  اران در وعده شام از انواع گروهد روزه: مقدم اضافه کرد فاضلی

 .میل نکنند؛ همچنین از غذاهای سرخ شده و پرچرب خودداری شود

روزها  های اخیر ماه مبارک رمضان با فصل گرما همراه شده و این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با اشاره به اینکه به روال سال

خوردن وعده سحر برای نوجوانان که در سن . شود حتما وعده سحر را مصرف کنند داران توصیه می به روزه: طوالنی هستند، گفت

 .رشد هستند، ضروری است

به  دار تامین و از کاهش قند خون که منجر کند تا نیازهای روزه باید وعده سحر کامل باشد؛ چراکه این امر کمک می: وی یادآور شد

 .شود، جلوگیری شود حوصلگی، کاهش تمرکز و در نهایت کاهش کارایی افراد می خستگی، بی

لیوان مایعات شامل آب، دوغ و  0داران در فاصله افطار تا سحر  آبی و تشنگی حتما روزه برای پیشگیری از کم: مقدم ادامه داد فاضلی

 .های طبیعی مصرف کنند آبمیوه

داران سعی کنند به منظور پیشگیری از تشنگی در وعده سحر  وم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه روزهعضو هیات علمی دانشگاه عل

ها همراه با سبزیجات، ساالد و  در این وعده بیشتر از انواع خورش: از غذاهای پروتئینی مثل کباب و کتلت استفاده نکنند، بیان کرد

 .کند آبی جلوگیری می خون و کم میوه استفاده کنند؛ چراکه این مهم از افت قند

های افطار و سحر از چای، قهوه و نسکافه کمتر مصرف شود؛ چراکه ادرارآور هستند و باعث دفع آب و  در وعده: وی گفت

 .شود های بدن می الکترولیت

چرب و  بنیات کم، ل(ماهی)جات، گوشت سفید  داران مصرف غذاهای طبیعی نظیر سبزیجات، میوه روزه: مقدم تصریح کرد فاضلی

هایی که کالری زیاد و  حبوبات را در اولویت قرار دهند و از مصرف غذاهای آماده، فست فود، کنسرو، سوسیس و کالباس و نوشابه

 .ارزش غذایی کمتری دارند، خیلی کم و محدود یا ترجیحا استفاده نشود

های افطار و سحر خودداری کنند و از  اید از پرخوری در وعدهافراد چاق ب: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد

جات و غذاهای سرخ شده کمتر استفاده کنند؛ چراکه  مصرف غذاهایی که چاق کننده هستند مثل بامیه و زولبیا و سایر شیرینی

 .کند این اقالم چاقی آنها را تشدید می

داری انجام ندهند و اگر امکان دارد  های سنگین را در طول روزه فعالیتآبی،  نیاز است ورزشکاران برای پیشگیری از کم: وی گفت

 .های ورزشی را به بعد از شام موکول کنند فعالیت
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 سالمت
 ایران اکونا - 136۱خرداد  26 -

 آال به کجا رسید؟ رورش قزلسرنوشت استفاد از ماده سرطان زا در پ
دهندگان  آال و برخورد با پرورش زا در پرورش ماهی قزل معاون سازمان شیالت کشور از ممنوعیت استفاده از ماده رنگی سرطان

که هیچ درمانی برای آن وجود ندارد و در این زمینه فقط باید   شده VHSآال دچار بیماری  ماهی قزل: متخلف خبر داد و گفت

 .اقدامات مدیریتی و پیشگیرانه انجام شود

کردند که  استفاده می« ماالشیت کلین»ای رنگی به نام  دهندگان از ماده سال گذشته برخی از پرورش: حسین عبدالحی اظهار کرد

 .زایی دارد شد که خاصیت سرطان المت مردم مضر بود و گفته میرفت اما برای س کش قوی به شمار می یک قارچ

دهندگان متخلف  با این پرورش: ایم، افزود وی با بیان اینکه در سال جاری گزارشی از استفاده از این ماده ممنوعه دریافت نکرده

ا اگر گزارشی مبنی بر استفاده از این های الزم صورت گرفته و ماده جایگزین نیز از سازمان دامپزشکی معرفی شده است ام برخورد

 .آال دریافت کنیم با آنها برخورد خواهیم کرد دهندگان ماهی قزل ماده غیر مجاز از سوی پرورش

آال در سال  رسد که میزان تولید ماهی قزل با توجه به شرایط کنونی پرورش، به نظر می: پروری سازمان شیالت ادامه داد معاون آبزی

هزار تن از این  061حدود  VHSدانی نسبت به سال گذشته نداشته باشد چرا که در سال گذشته به دلیل بیماری جاری تغییر چن

 .بود 0196درصد کمتر از تولید سال  61گونه در کشور تولید شد که این میزان حدود 

دهندگان فقط  جویز کرد و پرورشتوان ت هایی است که دارو و درمانی برای آن نمی یکی از بیماری VHSبیماری : عبدالحی گفت

 .باید از طریق مدیریت مزرعه و انجام اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه جلوی شیوع آن را در مزرعه خود بگیرند

آنان اعالم شده است که  است؛ به عنوان مثال به   دهندگان داده سازمان شیالت هشدارهای الزم را به پرورش: وی تاکید کرد

 .های نظارتی کشور تهیه کنند از خود را از مراکز معتبر و مورد تایید دستگاهماهی مورد نی بچه

http://iranecona.com/19206 
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 سالمت
 فودپرس 1368خرداد ماه  36شنبه 

 این گیاه برای رفع تشنگی در وعده افطار و سحر مفید استمواد غذایی
نشاند، همچنین برای رفع و پیشگیری از تشنگی  مصرف خرفه خشک گرمی و حرارت را فرو می: یک متخصص طب سنتی گفت <

بهتر است که از شربت حاوی تخم خرفه یا سبزی خرفه در وعده افطار و سحر استفاده . در ماه رمضان بسیار مفید است

. تر نداریم از این گیاه پُرمنفعت: فرماید می( ص)وجود دارد که پیامبر نام خرفه گیاهی به: غالمرضا کردافشاری اظهار داشت.شود

گفته وی، این گیاه شبیه شنبلیله است و  به.این گیاه را خواهید دید. ها و هر جایی که آب وجود دارد باغچه. ها گیاهی که در پارک

ها خیلی از این استفاده  جنوبی. شود مین پهن میکامالً روی ز. اش هم مایل به قرمزی است ساقه. مانندی دارد های روغنی برگ

تابستان اوج : این متخصص طب سنتی ادامه داد.کند بوعلی سینا معتقد است که خرفه حرارت و عطش و صفرا را رفع می. کنند می

از حرارت و  نشانند و باعث برطرف شدن و از بین رفتن دردهایی که ناشی صفراست؛ مصرف خرفه خشکی گرمی و حرارت را فرو می

نسبت ( س)از حضرت فاطمه صلوات اهلل علیها روایت شده سبزی خرفه را به حضرت زهرا: وی گفت.شود گرمی در بدن است می

امیه آن را تغییر دادند  همانا بنی. گفتند«النعمان»خرفه سبزی زهرا سالم اهلل علیها است، همچنان که شقایق را : دادند و گفته شده

خاطر اینکه خرفه سر راه مردم روییده و در  نامیدند و حمقاء را صفت سبزی نامیدند به« گیاهان نادانان»ة الحمقاء و پس خرفه را بقل

امیه اسم این گیاه  بنی: این متخصص طب سنتی یادآور شد.کنند شود و حیوانات از آن تغذیه می سر راه رفت و آمد مردم روییده می

کردافشاری .ها نامیدند تا استفاده نشود و خدا لعنتشان کند داشتند به گیاه احمق( س)ت زهراخاطر بغض و عداوتی که به حضر را به

ها منسوب کردند، هنوز هم این تبلیغات  همه تأکید کرده است گیاه دیوانه گیاه به این پُرمنفعتی را که پیامبر این: بیان داشت

این سبزی »: گویند می. خورند ز افراد پرسیدم که چرا خرفه نمیمن در بعضی از روستاها ا. امیه در روستاها وجود دارد بنی

در مقاالت آمده است که مردم جزایر گرم اروپایی کمتر دچار . خرفه مختص جاهای گرم است: وی خاطرنشان کرد.«هاست دیوانه

از سبزی خرفه زیاد  شان مشخص شده است که ساکنان جزایر گرم اروپایی های شوند و در بررسی های قلبی و مغزی می سکته

 است 1نشاند و سرشار از امگا کردند چرا که خرفه التهابات درون را فرو می استفاده می

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

 - 68/63/25فارس

 شود پروری بین ایران و فرانسه اجرا می طرح مشترک آبزی

اندازی نخستین مرکز تکثیر ماهیان دریایی طرحی مشترک  برای راه: پروری سازمان شیالت ایران گفت معاون آبزی

 .میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است ۶70میان ایران و فرانسه در قشم با 

این مبلغ تسهیالت از : به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، حسین علی عبدالهی اعالم کرد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .محل صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد

از آب شیرین به سمت آب شور و نیاز به بچه ماهی، ای شیالت مبنی بر حرکت تولید آبزیان  با توجه به برنامه توسعه: وی افزود

گذاری شده است، اظهار  میلیون یورو توسط شرکت ایرانی و فرانسوی سرمایه 6مرکز تکثیر ماهیان دریایی در قشم نزدیک به 

 .ایم دههای الزم را صادر کر خود احداث کنند و ما نیز مجوز  ها قرار است، این مرکز را با تکنولوژی فرانسوی: داشت

میلیون قطعه بچه ماهی در سال است و این مرکز زیر نظارت سازمان شیالت ایران  01ظرفیت تولید این مرکز، تولید : وی ادامه داد

 .فعالیت خواهد کرد

م در صورت نیاز سازمان شیالت مولد نیز در اختیار مرکز تکثیر ماهیان دریایی قش: معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران گفت

 .دهد قرار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111360 
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 شیالت
 - 68/63/21فارس

 سال آینده 0آال طی  تولید الین بومی ماهی قزل
سال آینده در کشور توسط این شرکت  0آال طی  تولید الین بومی ماهی قزل: مدیرعامل شرکت آبزی اکسیر کوثر گفت

 .شود پذیر می امکان

وابسته به بنیاد اندیشی با خبرنگاران در سازمان اقتصادی کوثر  ، دومین نشست همخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شهید انقالب اسالمی، با حضور میثم صالحی مدیر عامل شرکت آبزی اکسیر کوثر و عمار صالحی فارسانی عضو هیئت مدیره شرکت 

 .آبزی اکسیر کوثر برگزار شد

شرکت از جمله  در این نشست ابتدا به معرفی شرکت آبزی اکسیر کوثر پرداخته شد و در ادامه به برخی اقدامات انجام شده در این

 .مراکز تکثیر، پرورش و اصالح نژاد و ایجاد الین بومی قزل آالی رنگین کمان و پرورش ماهی در قفس در منابع آبی اشاره شد

با محوریت اکوتوریسم و مرکز عرضه و دپوی بهداشتی ماهی، مزرعه )مزرعه تکثیر و پرورش ماهیچال، مزرعه احمد آباد مستوفی 

... و ( استان کرمانشاه)، و پرورش ماهی خاویاری و کپور معمولی در قفس سد شهدای گمنام (احرار)ب کهمان تکثیر و پرورش سرا

 .از جمله مراکز آبزی پروری شرکت آبزی اکسیر کوثر هستند

ود فعالیت خود را شروع کرده و در این مدت حد 91شرکت مذکور از سال : میثم صالحی مدیرعامل شرکت آبزی اکثیر کوثر گفت

 .پروری سرمایه گذاری کرده که عمده فعالیت آن در مورد پرورش ماهی قزل آال بوده است میلیارد تومان در بحث آبزی11

تأمین نهاده اولیه تولید، خوراک ، فرآوری و عرضه مستقیم : وی با بیان اینکه هدف نهایی شرکت تکمیل زنجیره تأمین است، افزود

 .ای از اهداف این شرکت است اسطهکننده بدون حضور هیچ و به مصرف

شرکت آبزی اکسیر کوثر عالوه بر اینکه در حال پرورش : مدیر عامل شرکت آبزی اکسیر با اشاره به پرورش ماهی در قفس گفت

کند بطوریکه در این  ها را هم به طور جدی دنبال می ماهی در قفس در قصر شیرین است بحث تولید و بومی سازی تولید قفس

 .انش تولید و نصب قفس پرورش ماهی بومی سازی شده و امکانات و تجهیزات آن را در داخل کشور فراهم کرده استشرکت د

در اقتصاد مقاومتی تأکید بنیاد کوثر تولید غذای سالم برای مردم و امنیت : در ادامه این نشست عمار صالحی فارسانی بیان داشت

 .اردات استتولید غذای سالم است و به حداقل رساندن و

آال جزء آزاد ماهیانی است که دارای کیفیتی خوبی است و در ایران با حدود یک چهارم قیمت نسبت به برخی  قزل: وی افزود

 .شود کشورهای اروپایی از جمله فرانسه تولید می

ر ایران وجود ندارد، بیان زده اصالح نژاد شده د چشم عضو هیئت مدیره شرکت آبزی اکسیر کوثر با بیان اینکه تکنیک تولید تخم

شود و شرکت آبزی اکسیر  میلیارد تومان وارد می 631زده به کشور به ارزش حدود  میلیون تن تخم چشم 111ساالنه حدود : داشت

 .کوثر در تالش برای بومی سازی تولید این محصول است تا از خروج ارز جلوگیری کند

هایی که برای مصارف کشاورزی  در پرورش ماهی در قفس این است که از آبسیاست بنیاد کوثر : صالحی فارسانی تصریح کرد

 .شود استفاده کند استفاده می

گیری از تکنیکی هستیم تا در  ما به دنبال بهره: زده وارداتی تماما ماده است، اظهار داشت در ادامه صالحی با بیان اینکه تخم چشم

 .مرحله اجرا در آوریم سازی و تولید انبوه را به سال جاری بحث مولد

http://www.farsnews.com/
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ماهی رنگین کمان  VHSمدیر عامل شرکت آبزی اکسیر کوثر در پاسخ به سؤال فارس در مورد اینکه آیا شرکت شما با بیماری 

بیماری ویروسی است که ضرری  VHS: : که مدتی است مزارع پرورش ماهیان سردابی را درگیر کرده، مواجه شد، گفت( آال قزل)

 .شود د و از ماهی به انسان منتقل نمیبرای انسان ندار

شرکت آبزی : وی با بیان اینکه به دلیل جریان آب در صورت بروز بیماری در بین ماهیان کنترل آن بسیار سخت است، اظهار داشت

ی اعالم کرد به دامپزشک 96آال بصورت رسمی در آبان ماه  اکسیر کوثر اولین شرکتی بود که بروز این ویروس را در بین ماهیان قزل

 .در حالی که این موضوع را قبل از این تاریخ در تیرماه به دامپزشکی اعالم کرده بود

این : در بین ماهیان سردآبی تأیید کرد، اظهار داشت 96صالحی با بیان اینکه دامپزشکی بصورت رسمی این بیماری را از دی ماه 

 زده به کشور وارد شد ویروس از طریق واردات تخم چشم

تن مولد با کیفیت تولید تخم  01آال و  چشم زده ماهی قزل  تن تخم 2شرکت سال گذشته به دلیل ویروس وی اچ اس : ی افزودو

 .چشم زده را طبق نظر سازمان دامپزشکی معدوم و حذف کرد و در نتیجه آن متحمل خسارات میلیاردی شدیم

هایی که  توان تولید این محصول را ادامه داد چنانچه در سال میبا مدیریت ویروس : مدیرعامل آبزی اکسیر کوثر اظهار داشت

 .بسیاری از مزارع خسارت دادند ما در عین درگیری با بیماری تولید را هم ادامه دادیم

درصد از بین  91ذخیره ژنتیکی چندین ساله حدود  VHSدر اثر بروز ویروس : صالحی فارسانی در ادامه این نشست اظهار داشت

 .کردند از بین رفتند زده و بچه ماهی تولید می ه عبارتی مولدهای بومی ایران که تخم چشمرفت و ب

کننده از دادن آن به ایران  شود بنابراین اگر کشورهای تولید زده از طریق واردات تأمین می با توجه به اینکه تخم چشم: وی افزود

شود بنابراین با تالش مجموعه آبزی اکسیر کوثر و در راستای  ه میامتناع ورزند صنعت ماهیان سردآبی در ایران با مشکل مواج

زده را به  ایم تا بدون واسطه تخم چشم هایی در خارج از کشور قرارداد بسته  مطمئن بودن از واردات سالم این محصول با شرکت

 .کشور وارد کنم

گیرد و پتانسیل ما تولید  ار پرورش دهندگان ایرانی قرار میتا دو سال آینده مولد بومی اصالح نژاد تماما ماده در اختی: وی افزود

 .درصد نیاز کشور است 31بیش از 

شود  آال از شرکت چینی که متعلق به شرکت آبزی اکسیر کوثر است تولید می خوراک ماهی قزل: صالحی در ادامه این نشست، گفت

 .کنیم می و بنابراین تولید، پرور ش و فرآوری در در زنجیره تولید دنبال

درصد مایحتاج کل بچه ماهی توسط این شرکت در دستور  31آال طی دو سال آینده و تأمین  تولید الین بومی ماهی قزل: وی افزود

 .کار است

شود بعنوان  از آب خروجی از زمین در چندین سطح استفاده می: مدیرعامل آبزی اکسیر کوثر با اشاره به کم آبی و خشکسالی گفت

شود و بعد از فرآوری  اال، سپس برای پرورش ماهی خاوریاری و پرورش اردک استفاده می ابتدا برای پرورش ماهی قزلمثال آب 

رسد و همچنین آب اضافی از آن در مزارع گندم، جو و ذرت مورد استفاده  ها می شدن آن با کود غنی شده آب به مصرف گلخانه

 .گیرد قرار می

تا این لحظه و تا به امروز هیچ برداشت اقتصادی از پرورش ماهی در قفس : قفس به فارس گفت صالحی در مورد پرورش ماهی در

 .ها استحصال خواهد کرد تن ماهی گرمابی و ماهی خاویاری از این قفس 611اتفاق نیفتاده ولی شرکت آبزی اکسیر کوثر 

ر بخش کشاورزی توان خودکفایی وجود ندارد به نظر شما اند د ای اخیر اظهار کرده وی در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه عده

به نظرم در کشور مشکل مدیرتی وجود دارد و از لحاظ منابع : در کشور ما توان خودکفایی در بخش کشاورزی را داریم، گفت

 .مشکل ندارم

 .شود برابر تولید می 01اروپا  شود در هزار تن استفاده می011با همین مقدار آبی که در کشور برای تولید : صالحی بیان داشت



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

158 
 

در حالی که در کشور تولیدات با کیفیت داریم نباید اقدام به واردات برخی ماهیان : در ادامه نشست صالحی فارسانی تصریح کرد

مثل تیالپیا که هم ارزش غذایی پایین دارد و هم وضعیت پرورش و محل پرورش آن در کشورهای آسیای شرقی برای ما جای 

 .داردسؤال 

کننده کشورهای صادر کننده محصول را  رود ضمن اینکه پس از حذف تولید با واردات نامناسب تولید کننده از ببین می: وی افزود

 .فروشند با چند برابر قیمت به کشور وارد کننده می

ما برای تولید تخم چشم زده : تزده ماهی قصد انحصار دارید، گف صالحی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا با تولید تخم چشم

شود و محققان بسیاری روی این پروژه کار  کنیم ضمن اینکه اینکه وقت زیادی صرف می های هنگفتی را صرف می ماهی هزینه

 .کنند می

شود در  منابع حاصل از این اقدامات نصیب کشور می: گذرد، افزود سال از واردات تخم چشم زده می 31وی با تأکید بر اینکه حدود 

 .گونه منبع دولتی در اختیار ما نیست و نباید در صورت حصول نتیجه آن را انحصار تلقی کرد حالی که هیچ

ها و جمعیت تک جنس  دستگاه دستکاری تعداد کروموزوم: صالحی با اشاره به دو اختراع در شرکت آبزی اکسیر کوثر اظهار داشت

 .آال و تولید انبوه آماده است  ای معرفی به مزارع پرورش ماهی قزلدر ماهیان و راکتور مخروطی اکسیژن شیالت بر

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162110360 
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 شیالت
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 شود  پروری فرانسه به ایران منتقل می تکنولوژی آبزی
اندازی نخستین مرکز تکثیر ماهیان دریایی طرحی مشترک  برای راه: پروری سازمان شیالت ایران گفت معاون آبزی

 . میلیارد تومان تسهیالت در نظر گرفته شده است ۶70میان ایران و فرانسه در قشم با 

این : به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، حسین علی عبدالحی اعالم کرد( ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

 .مبلغ تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی تأمین خواهد شد

ای شیالت مبنی بر حرکت تولید آبزیان از آب شیرین به سمت آب شور و نیاز به بچه ماهی،  با توجه به برنامه توسعه: وی افزود

گذاری شده است، اظهار  میلیون یورو توسط شرکت ایرانی و فرانسوی سرمایه 6کز تکثیر ماهیان دریایی در قشم نزدیک به مر

 .ایم های الزم را صادر کرده خود احداث کنند و ما نیز مجوز  ها قرار است، این مرکز را با تکنولوژی فرانسوی: داشت

میلیون قطعه بچه ماهی در سال است و این مرکز زیر نظارت سازمان شیالت ایران  01د ظرفیت تولید این مرکز، تولی: وی ادامه داد

 .فعالیت خواهد کرد

در صورت نیاز سازمان شیالت مولد نیز در اختیار مرکز تکثیر ماهیان دریایی قشم : معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران گفت

 .دهد قرار می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61130-0.html 
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 شیالت

 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 درصدی محصوالت شیالتی به مناسبت ماه رمضان 32تا  90تخفیف 

ای  های زنجیره درصدی در فروشگاه 03یک مقام مسئول در سازمان شیالت از عرضه محصوالت شیالتی با تخفیف  <مواد غذایی

 .اند درصد تخفیف خورده 11اقالمی مانند تیالپیا و سالمون حدود : به مناسبت ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت

تی از جمله ماهی تیالپیا، سالمون و برخی اقالم جنوب که عیسی گلشاهی با بیان اینکه قیمت مصرف کننده برخی محصوالت شیال

میانگین کاهش قیمت این محصوالت از روی : هاست، از هفته گذشته کاهش یافته است، اظهارداشت درحال حاضر فصل صید آن

 .وده استدرصد ب 01تا  0درصد و برای اقالم جنوب بین  03های تیالپیا و سالمون حدود  کننده، برای ماهی قیمت مصرف

های  بندی شده در فروشگاه عالوه بر این، به مناسبت ماه مبارک رمضان کلیه محصوالت شیالتی بسته: این مقام مسئول افزود

 .شوند درصدی عرضه می 03ای با تخفیف  زنجیره

در حال حاضر عرضه : تشود، گف درصد انجام می 63کنندگان نیز با تخفیفی حدود  گلشاهی با اشاره به اینکه عرضه میگو به مصرف

 .شود درصدی انجام می 11های تیالپیا و سالمون با تخفیف  ماهی

هایی تحت عنوان  مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت ایران با بیان اینکه قرار بود نمایشگاه

براساس اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و : های ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شود، اضافه کرد نمایشگاه

 .همچنین مجامع امور صنفی توافق بر این شد که نمایشگاه متمرکزی برگزار نشود و این کار در قالب طرح ضیافت انجام شود

اعمال  در قالب طرح مذکور ما از واحدهای تولید کننده خواستیم در عرضه محصوالت خود تخفیف عنوان شده را: گلشاهی افزود

 .ها نیز این کار را شروع کردند کنند ضمن اینکه هفته قبل صورت جلسه این کار انجام و به واحدها ابالغ شد آن

صورت نمایشگاه متمرکز   چه به)کنند ها نیز اعالم کردیم اگر نمایشگاه خاصی برگزار می عالوه بر این، ما به تمامی استان: وی گفت

حتما محصوالت ( کنند به صورت نمایشگاه عامی که همه کاالهای مورد نیاز رمضان را عرضه میعرضه محصوالت پروتئینی و چه 

 .شیالتی را نیز در آنجا با تخفیف عرضه کنند

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post


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

151 
 

 
 شیالت
 فودپرس 1368خرداد ماه  36شنبه 

 <آغاز صادرات آبزیان ایرانی به روسیه از مرداد مواد غذایی:/سازمان شیالت خبر دادرییس ;
حسن .ماه امسال خبر داد هزار تن انوع محصوالت شیالتی به روسیه از مرداد 61رییس سازمان شیالت از آغاز صادرات بیش از  

نامه امضاء شده بین  ی صورت گرفته و توافقها ریزی براساس برنامه: اظهار کرد -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -صالحی 

آال،  هزار تن انواع آبزیان ایرانی از جمله میگو، ماهی قزل 61کنندگان محصوالت شیالتی و طرف روسی، مقرر شده بیش از  صادر

امسال به   مرداد که محصوالت شیالتی ایران از وی با بیان این.به این کشور صادر شود... ماهیان جنوب، کنسرو، کیلکا ماهیان و 

ای  کننده هیچ محدودیتی برای صادرات محصوالت شیالت ایرانی به روسیه وجود ندارد و هر صادر: شوند، افزود روسیه صادر می

کنندگان آبزیان ایرانی به  تواند با مراجعه به سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی، در صورت تایید طرف روسی به جمع صادر می

ماده رنگی : آال اظهار کرد رییس سازمان شیالت در خصوص مشکالت و بیماری موجود در مزارع پرورشی ماهی قزل.دروسیه بپیوندن

که از سوی سازمان دامپزشکی مصرف آن ممنوع اعالم شده است، به ندرت و آن هم در پرورش بچه ماهی مورد  "ماالشیت کلین"

تواند از  زده و الرو می نوعی بیماری ویروسی بوده که از طریق تخم چشم "وی اچ اس"گرفته است، اما بیماری  استفاده قرار می

های اروپایی نیز موجود است؛ بنابراین  ای به مزرعه دیگر منتقل شود که هیچ خطری برای انسان ندارد و در بسیاری از کشور مزرعه

 کندآال به روسیه ایجاد  تواند محدودیتی برای صادرات ماهی قزل این بیماری نمی

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 شیالت

 ایران اکونا - 136۱خرداد  26 -

 خاویار خزر به انقراض نزدیک شد
و غیرمجاز و از بین رفتن رویه  های ارزشمند و فسیل زنده دریای خزر است، که براثر عواملی چون صید بی ماهیان خاویاری از گونه

 .ریزی روبه انقراض است های اصلی و محل تخم زیستگاه

براساس آنچه که برخی از کارشناسان اعالم می کنند، تعدادی از گونه های ماهیان خاویاری در دریای خزر از بین رفته اند و اگر 

 .شوداین روند ادامه داشته باشد، خیلی زود خزر خالی از ماهیان خاویاری می 

دریای خزر در نقاط نزدیک به سواحل استان گلستان به دلیل آرام بودن آب و همچنین ارتباطی که با گرگانرود و قره سو دارد، 

یکی از مهم ترین زیستگاه ماهی خاویاری است که به دلیل ساختن سدها و کم شدن آب رودخانه ها، ماهیان خاویاری که رودکوچ 

 .تخم ریزی به رودخانه مهاجرت کنندهستند، نمی توانند در فصل 

 631از سویی دیگر دام صیادان غیرمجاز همیشه در دریا پهن است و این گونه ماهیان که فسیل های زنده دریای خزر با بیش از 

 .میلیون سال قدمت هستند، اسیر این دام ها شده و با قیمت های چند ده میلیون تومان به فروش می رسند

هزار تن خاویار، امروزه به  1میالدی به همراه  0900هزار تن در سال  60بهره برداری از ماهیان خاویاری با حداکثر برداشت حدود 

 .تن خاویار رسیده است 61تن گوشت و  601ذخیره بهره برداری با برآوردی حدود 

 صید غیرمجاز ذخایر خاویار خزر را کاهش داد

در سال های اخیر عوامل : دی و بین الملل استانداری گلستان در باره وضعیت خاویار خزر می گویدمعاون هماهنگی امور اقتصا

 .متعددی از جمله صید غیرمجاز و آلودگی دریای خزر موجب کاهش ذخایر خاویار شده است

لی ایجاد شود می توان اگر شرایط مانند گذشته شود و صنایع وابسته به خاویار نیز در شهرهای ساح: مجید دهنوی می افزاید

امیدوار بود که هم افزایش اشتغال و هم ارزش افزوده باال را در سواحل استان داشته باشیم و دیگر رشد فزاینده بیکاری در مناطقی 

 .مانند گمیشان و بندرترکمن را شاهد نباشیم

عی انجام می شود و به دلیل آرام بودن هم اکنون پرورش ماهیان خاویاری در استان به صورت تکثیر مصنو: وی تصریح می کند

 .خلیج گرگان شرایط تکثیر در این منطقه فراهم است

 خاویار خزر

تکمیل خوشه های آبزی پروری در استان هم از جمله اقداماتی است که در این حوزه خاویار در حال انجام : وی اضافه می کند

 .است

کشور  3کشور حاشیه خزر ممنوع است اما انعقاد یک تفاهم نامه بین  3ر بین هر چند صید خاویار در دریای خز: دهنوی می افزاید

 .در سطح مقامات ارشد این کشورها می تواند شرایط را برای احیا ماهیان خاویار خزر فراهم کند

برای احیا مشخص  تفاهم نامه ای که همه کشورها پایبند به اصول آن باشند و سهم هر کشور در این تفاهم نامه: وی ادامه می دهد

 .باشد

 برابری زاد و ولد ماهیان خاویاری 111آلودگی رودخانه ها عامل کاهش 

برابر کاهش یافته و گفته های  111به گفته مسئوالن، میزان صید ماهیان خاویاری نسبت به گذشته های نه چندان دور حدود 

 .دیگر کارشناسان وخامت این اوضاع را بیشتر تشریح می کند
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گلستان به دلیل زیستگاه : مور ماهیان خاویاری استان، با تایید این موضوع، درباره وضعیت ماهیان خاویاری استان می گویدمدیر ا

های طبیعی و سواحل کم عمق همواره دارای مقام اول صید ماهیان مولد خاویاری در مقایسه با سایر استان های شمالی در کشور 

 .است

برابر کاهش پیدا  111اما متاسفانه آلودگی رودخانه ها باعث شده زاد و ولد ماهیان خاویاری تا : زایدسید مصطفی عقیلی نژاد می اف

 .کند

عالوه بر آن صید بیش از حد، قاچاق، ساخت سد بر روی رودخانه ها، تخریب محل تخم ریزی و آلودگی های : وی اضافه می کند

 .ی سواحل استان را تا مرحله انقراض کشانده استگونه از انواع ماهیان خاویار 1محیط زیستی بیش از 

نبود مدیریت واحد در مراحل کاشت و برداشت ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر، از بین : سید مصطفی عقیلی نژاد می افزاید

زر از مهم رفتن تخم ریزگاه های طبیعی در حوزه رودخانه ها و کاهش شدید تکثیر مصنوعی و افزایش صید غیر قانونی حوزه خ

 .ترین عوامل ایجاد کننده بحران فعلی حاکم بر ذخایر ماهیان خاویاری است

کشور حاشیه دریای خزر درباره ممنوعیت صید تجاری، در صورت ایجاد  3تنظیم توافقنامه روسای جمهوری : وی بیان می کند

ی دریای خزر و حفظ آن برای نسل های آینده شرایط همکاری مشترک می تواند روزنه امیدی برای احیا و نجات ماهیان خاویار

 .باشد

درصد مساحت تاالب گمیشان کاهش یافته و در صورت تداوم روند فعلی، امکان  31درصد مساحت خلیج گرگان و  11بیش از 

زر ساله اخیر روند کاهش سطح آب دریای خ 3در : سال آینده قطعی استوی می افزاید 3خشک شدن تاالب گمیشان تا کمتر از 

شده است به نحوی که بیش از ( محدوده استان گلستان)آسیب های جدی به اکوتوریسم های آبی حوزه جنوب شرقی دریای خزر 

درصد مساحت تاالب گمیشان کاهش یافته و در صورت تداوم روند فعلی، امکان خشک  31درصد مساحت خلیج گرگان و  11

 .است سال آینده قطعی 3شدن تاالب گمیشان تا کمتر از 

به گفته عقیلی نژاد، اکوسیستم های خلیج گرگان و تاالب گمیشان از مناطق مهم پروار بندی انواع آبزیان سواحل ایرانی دریای 

 .خزر محسوب می شوند

 0مرکز فرید پاک، ترکمن، خواجه نفس، چاالشت و میان قلعه توسط  3هم اکنون صید ماهیان مولد خاویاری در : وی می افزاید 

 .شرکت پیمانکاری صید ماهیان خاویاری صورت می گیرد

قطعه انواع ماهیان خاویاری مولد را صید و آن را در اختیار کارشناسان و  010در سال گذشته گلستان مجموعا : وی ادامه می دهد

شهید مرجانی استان انتقال درصد آن را برای تکثیر مصنوعی به مراکز  01مراکز بازسازی ذخایر شیالت قرار داده است که بیش از 

 .داده شده است

زمان انقراض دیگر گونه ها هم : درصد ذخایر خزر وابسته به تکثیر مصنوعی است، می افزاید 93عقیلی نژاد با بیان این که بیش از 

 .با توجه به شرایط کنونی نزدیک است و شاید دور نباشد زمانی که از خاویار خزر، تنها نامی باقی بماند

 ماهی خاویار چالباش و شیپ دریای خزر منقرض شده است نسل

به نظر می رسد در شرایط کنونی تنها راهکار ممکن توسعه تکثیر مصنوعی گونه های خاویاری باشد که این کار در استان گلستان 

 .مصون نگه داردهرچند کارهایی که صورت گرفته هنوز نتوانسته ماهیان خاویاری را از خطر انقراض . در حال انجام است

این مرکز ابتدا تنها برای پرورش کپورماهیان بود اما از . نخستین مرکز بازسازی ذخایر خزر در استان شروع به فعالیت کرد 20سال 

آن جا که صید مولدان ماهیان خاویاری و خاویار استحصال شده گلستان رتبه اول کشوری را داشت به طور آزمایشی تکثیر ماهیان 

 .در این مرکز شروع شدخاویاری 
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رییس امور هماهنگی و شهرستان های اداره کل شیالت استان با اعالم این مطلب، در خصوص وضعیت مراکز بازسازی ذخایر 

هکتار مساحت ساخته شد و ظرفیت تولید  033استخر پرورشی خاویار و  06مرکز بازسازی ذخایر خزر با : خاویاری استان می گوید

ن الرو خاویار دارد اما به دالیل صید غیر مجاز و کاهش صید ماهی مولد و آلودگی های دریای خزر نتوانسته ایم از میلیو 61بالغ بر 

 .این ظرفیت به صورت کامل استفاده کنیم

: ایدهزار قطعه بود، می افز 903تنها « قره قو»مهدی قمصری ، با بیان این که سال گذشته تولید الرو یک نوع ماهی خاویار به نام 

نسل ماهی خاویار چالباش و شیپ دریای خزر منقرض شده است و در حال حاضر از نظر اقتصادی فیل ماهی و از نظر تولید ماهی 

 .قره قوم رتبه اول را دارد

 عدد ماهی خاویاری قره قوم از دریا صید می شود در حالی که آمار صید این 31در حال حاضر ساالنه کمتر از : وی اضافه می کند

 .قطعه بوده است 311به طور متوسط  03تا  01ماهی در سال های 

به طور متوسط  02تا  02عدد در سال صید می شود در سال های  01فیل ماهی که هم اکنون ساالنه کمتر از : وی بیان می کند

 .عدد از نوع ماده صید می شد 63حدود 

مجاز و تورهای صیادان که به صورت حلقه های در هم پیچیده،  به دلیل آلودگی های دریای خزر، صید غیر: وی بیان می کند

رودخانه ها را احاطه کرده است، رودخانه های ما در حال حاضر شرایط مهاجرت ماهیان را به صورت طبیعی از دست داده اند و با 

ثیر طبیعی در آن ها انجام نمی زدن سدها بر روی رودخانه ها و خشکسالی ها و ورود فاضالب های شهری به رودخانه ها شرایط تک

 .شود

آغاز شده است ولی از  02تولیدات این مرکز از سال : قمصری همچنین در خصوص مرکز تکثیر ذخایر آبزیان وشمگیر می گوید

 .به دلیل نبود مولد، تولید ماهیان خاویاری نداشته است و اقدام به تکثیر ماهیان استخوانی دریایی کرده اند 90سال 

 ی خاویاری راه فراری از تلنبار تورهای صیادان ندارندالروها

این مقام مسئول شیالت استان تشکیل ستاد راهبردی شیالت استان برای حفظ ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر را از 

یروی انتظامی از دادگستری، شیالت، حفاظت محیط زیست و آب منطقه ای و ن: جمله اقدامات این اداره کل ذکر کرده و می گوید

 .جمله نهادهایی هستند که می توانند با مدیریت واحد در حفظ این ذخایر سهیم نقش عمده ای ایفا کنند

همچنان در . هر چند اقداماتی هم تاکنون انجام شده است ولی این اقدامات موثر نبوده و همچنان صید غیر مجاز ادامه دارد

مجاز تلنبار است و هیچ ماهی نمی تواند از دام این تورها رها شده و تکثیری طبیعی انجام رودخانه ها تورهای صیادان مجاز و غیر 

 .دهد

http://iranecona.com/print.php?id=19231 
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 شیالت

 ایران اکونا - 136۱خرداد  26 -

 آال به کجا رسید؟ زا در پرورش قزلسرنوشت استفاد از ماده سرطان 
دهندگان  آال و برخورد با پرورش زا در پرورش ماهی قزل معاون سازمان شیالت کشور از ممنوعیت استفاده از ماده رنگی سرطان

د که هیچ درمانی برای آن وجود ندارد و در این زمینه فقط بای  شده VHSآال دچار بیماری  ماهی قزل: متخلف خبر داد و گفت

 .اقدامات مدیریتی و پیشگیرانه انجام شود

کردند که  استفاده می« ماالشیت کلین»ای رنگی به نام  دهندگان از ماده سال گذشته برخی از پرورش: حسین عبدالحی اظهار کرد

 .زایی دارد شد که خاصیت سرطان رفت اما برای سالمت مردم مضر بود و گفته می کش قوی به شمار می یک قارچ

دهندگان متخلف  با این پرورش: ایم، افزود ا بیان اینکه در سال جاری گزارشی از استفاده از این ماده ممنوعه دریافت نکردهوی ب

های الزم صورت گرفته و ماده جایگزین نیز از سازمان دامپزشکی معرفی شده است اما اگر گزارشی مبنی بر استفاده از این  برخورد

 .آال دریافت کنیم با آنها برخورد خواهیم کرد دهندگان ماهی قزل شماده غیر مجاز از سوی پرور

آال در سال  رسد که میزان تولید ماهی قزل با توجه به شرایط کنونی پرورش، به نظر می: پروری سازمان شیالت ادامه داد معاون آبزی

هزار تن از این  061حدود  VHSل بیماری جاری تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشته باشد چرا که در سال گذشته به دلی

 .بود 0196درصد کمتر از تولید سال  61گونه در کشور تولید شد که این میزان حدود 

دهندگان فقط  توان تجویز کرد و پرورش هایی است که دارو و درمانی برای آن نمی یکی از بیماری VHSبیماری : عبدالحی گفت

 .باید از طریق مدیریت مزرعه و انجام اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه جلوی شیوع آن را در مزرعه خود بگیرند

آنان اعالم شده است که  ت؛ به عنوان مثال به اس  دهندگان داده سازمان شیالت هشدارهای الزم را به پرورش: وی تاکید کرد

 .های نظارتی کشور تهیه کنند ماهی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید دستگاه بچه

http://iranecona.com/19206 
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 شیر و فراوردهها

 - 68/63/25فارس

 بازار کشش ندارد/ ها از افزایش قیمت منصرف شدند لبنیاتی
بازار کشش افزایش قیمت : درصدی قیمت لبنیات نیستیم، گفت 0دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه پیگیر افزایش 

 .جدید را ندارد

های لبنی با توجه به  انجمن فرآورده: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت

سازمان لبنیات را به ستاد تنظیم بازار و   درصدی قیمت 3های تمام شده محصوالت لبنی، چندی پیش درخواست افزایش  قیمت

کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرد، اما با توجه به عدم کشش بازار پیگیر آن نشدیم و آنها نیز جوابی را برای ما  حمایت از مصرف

 .ارسال نکردند

: درصد مذکور، قیمت سوخت هم یک درصد بر قیمت تمام شده محصوالت لبنی افزوده، اظهار داشت 3وی با بیان اینکه عالوه بر 

ها با زیان و زیر قیمت تمام شده محصولشان  ای مبنی بر افزایش قیمت صادر شود بازار کشش خرید ندارد و شرکت اگر مصوبهحتی 

 .کنند را عرضه می

 .درصد افزایش یافته است 2قیمت تمام شده محصوالت لبنی نسبت به سال گذشته : دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

یکی از علل عمده رکود در : برند، گفت های رکود برای رسیدن به رونق به سر می در آرزوی گشودن قفلباکری با بیان اینکه صنایع 

 .بازار لبنیات پایین بودن قدرت خرید مردم است

کنند و توان خرید شیر خام  تومان از دامداران خریداری می 0631تا  0611خام را با قیمت  صنایع به طور متوسط شیر: وی افزود

 .تومان را ندارند 0331ت مصوب تیرماه سال گذشته یعنی با قیم

شیر و پنیر : یابد، گفت دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت شیر و محصوالت لبنی در ماه مبارک رمضان امسال افزایش نمی

 .روند از محصوالت پر مصرف لبنی در ماه مبارک رمضان به شمار می

رسی و نظارت بازار را رصد می کند و هر واحدی که خارج از ضوابط و مجوزها اقدام به افزایش قیمت سازمان باز: باکری تصریح کرد

 .گیرد کرده باشد، متخلف شناخته شده و برخوردهای الزم با آنها صورت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111930 
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 1368خرداد ماه  36شنبه 

 ها درصدی قیمت لبنیات به خاطر افزایش هزینه ۶درخواست افزایش 

درصدی قیمت را براساس افزایش  2نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران درخواست افزایش  <صنایع غذایی

 .ایم و منتظر تصمیم آنها در این زمینه هستیم  های مربوطه ارائه کرده ها به سازمان هزینه

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد فربد نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ایران در مورد اینکه تصمیم انجمن با 

قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد، زیرا ما توان : ایش قیمت خرید شیر خام از دامداران چیست گفتتوجه به مصوبه اخیر مبنی بر افز

افزایش قیمت را نداریم و قرار نیست قیمت محصوالت لبنی را به ویژه در ماه رمضان افزایش دهیم، بلکه از طریق مکاتبات با 

 .کنیم مقامات ذیربط این مساله را دنبال می

ایم و جزئیات این   های مربوطه ارایه کرده ها به سازمان درصدی قیمت را براساس افزایش هزینه 2فزایش درخواست ا: وی گفت

ایم که منتظر تصمیم آنها در این زمینه هستیم که البته هنوز تصمیمی در این مورد  ها را به سازمان تنظیم بازار داده افزایش هزینه

 .اند اتخاذ نکرده

اگر آنها امروز به نفع صنعت تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت : نجمن صنفی صنایع لبنی ایران بیان داشتنایب رئیس هیات مدیره ا

 .بگیرند ما اعمال نخواهیم کرد زیرا قصد افزایش قیمت محصوالت لبنی را در ماه رمضان نداریم

درصد سود نبرده است،  1نیات بیش از درصد است در حالی که هیچگاه صنعت لب 61تا  03فربد با بیان اینکه سود قانونی صنعت 

 .درصد بود 0.3سال گذشته سود صنایع لبنی فقط : گفت

تومان و هزینه حمل  631های لبنی  متوسط هزینه فرآوری هر کیلو شیر در شرکت 91بر اساس برآوردها در سال : وی بیان داشت

 .درصد است 01و نقل حداقل 

درصد  9همچنین برخالف عرف دنیا صنایع لبنی ایران مکلفند : لبنی ایران افزودنایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنایع 

 .عوارض قانونی را از مردم با قیمت تمام شده شیر دریافت و به دولت بپردازند

های خاصی برخی  قرار بود برخی کارخانجات در مکان: العاده محصوالت لبنی در ماه رمضان تصریح کرد فربد درمورد فروش فوق

  .حصوالتشان را با تخفیف عرضه کنند که این کار به دلیل مخالفت و لطمه به کسب و کار آنها فعال منتفی و عملیاتی نشده استم

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

 - 68/63/20فارس

 نشت دام از شرق به داخل کشور به صفر نزدیک شد/شرقی کشورممنوعیت تردد دام از مرزهای 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور از دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت تردد دام در مرزهای شرقی کشور 

 .خبر داد

ارفه مدیر کل دامپزشکی ، مهدی خلج امروز در همایش معاداره کل دامپزشکی استان تهرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

استان تهران ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و هفته جهاد کشاورزی عنوان کرد که تالش جهادی تنها پله کوچکی از 

 .شهادت کمتر است و تمامی تالشگران عرصه بهداشت کشور در این جهاد مقدس سهیم و تاثیرگذارند

 .ر برائی نژاد به عنوان مدیر کل جدید دامپزشکی استان تهران تبریک گفتوی با تشکر از تالش محمدرضا حزبئی به سید اصغ

تالشهای ما در تهران عالوه بر انعکاس در سطح : وی با بیان این که تهران تجلی گاه اقتدار ملی جمهوری اسالمی ایران است، گفت

کدیگر داده و استان تهران را به نقطه ای برسانیم ملی، در بسیاری از موارد انعکاس بین المللی داشته و همگی باید دست در دست ی

 .که زیبنده نظام اسالمی بوده و همچون نگینی درخشان آن را پاس بداریم

رئیس سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد که حرفه دامپزشکی در دو بعد بسیار مهم حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران تاثیر گذار 

مت عمومی جامعه است و دیگری تاثیرگذاری این رشته بر اقتصاد ملی ماست و از سوی دیگر به است که یکی از آنها بهداشت و سال

دلیل قرار گرفتن کشور ایران در منطقه پر خطر نقش سازمان دامپزشکی کشور در حفظ و حراست از دو هدف فوق را دو چندان 

 .می نماید

توان به  دخیل در بهداشت عمومی داریم که از آن جمله می همکاری مشترکی با سایر وزارت خانه ها و نهادهای: خلج گفت

همکاری استراتژیک و مهم در مورد بیماریهای منتقله از دام به انسان اشاره نمود و در راستای این همکاریها نیاز به تامین اعتبارات 

 .بحران مستقل است برای تداوم این فعالیت های مهم و حیاتی است که هر یک از آنها مصداق یک پروژه مدیریت

پیگیری ها و دستورات مهم و تاثیرگذار محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مورد ممنوعیت ورود خلج همچنین از 

و عنوان کرد که با تالشهای شبانه روزی پرسنل دامپزشکی و نیروی انتظامی نشت دام از  دام از مرزهای شرقی تشکر نموده

تمایل شده است که موفقیت بسیار مهم و تاثیرگذاری در صیانت از بهداشت عمومی و اقتصاد شرق کشور به داخل به سمت صفر م

 .ملی کشور خواهد بود

مجوز بهداشتی برای  10061باید عنوان نمائیم که فقط طی سال گذشته بیش از : وی در مورد بعد بین المللی دامپزشکی گفت

صادر شده است که اگر صدور مجوز بهداشتی دامپزشکی را شرط الزم  محصوالت صادراتی کشور توسط سازمان دامپزشکی کشور

برای امر صادرات بدانیم ، اهمیت نقش دامپزشکی را بیشتر درک می نمائیم و جالب است بدانیم که استان تهران بخش اعظمی از 

 .این مجوزها را صادر نموده است

نموده ام که مطابق با رویه ای که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا حاکم در زمینه بهداشت کشتارگاهها قبال نیز تاکید : خلج افزود

و سایر سیستم  GMP ،HACCPاست تالش ما برای استقرار دامپزشک ناظر بهداشتی دولتی و پیاده سازی سیستم های مدیریت 

ل می شود و در این زمینه اعالم های کنترل بهداشتی و کیفیت بین المللی به صورت شبانه روزی در سازمان دامپزشکی کشور دنبا

می نمائیم که مراکز تولید، استحصال و عرضه باید بر مبنای الگوی اعالمی توسط سازمان دامپزشکی کشور ساماندهی شوند و در 

 این زمینه سازمان دامپزشکی کشور در سطح ملی آماده سرمایه گذاری مشترک با استانها است و انتظار داریم با توجه به جمعیت

 .درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد ، استان تهران در این زمینه پیشرو باشد 00استان تهران که 

http://www.farsnews.com/
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در این جلسه با حضور مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور ، قائمی از استانداری تهران و اکبری شریف از سازمان جهاد 

مان دامپزشکی کشور جلسه رسمی معارفه اصغر برائی نژاد به کشاورزی استان تهران و خداویردی زاده معاون توسعه منابع ساز

 .عنوان مدیر کل دامپزشکی استان تهران برگزار شد

میلیون نفر در سطح استان و فعالیت گسترده در  01اداره کل دامپزشکی استان تهران به دلیل نظارت بر بهداشت عمومی بیش از 

ای فراوانی را برای مسئوالن آن ایجاد می نماید و شرایط حاکم بر تهران ویژه است امر تولیدات دامی و واردات و صادرات، دغدغه ه

و امید می رود با اتکاء به توان تخصصی یکایک کارکنان خدوم و زحمتکش اداره کل دامپزشکی استان تهران بتوانیم افتخار دیگری 

 .یمبرای تهران، این تجلی گاه اقتدار نظام جمهوری اسالمی ایران بیافرین

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162110336 
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 صادرات و واردات

 فودپرس 1368خرداد ماه  20سه شنبه 

 تشدید رقابت برای صادرات گندم به خاورمیانه

ها  رو، استرالیایی کنندگان گندم در سال زراعی پیش مانی، با توجه به رقابت شدید بین صادر به گزارش سایت اگری <کشاورزی

 .اند بینی خود را از میزان صادرات این محصول کاهش داده پیش

میلیون تن  0.3ان به میز 6103-02بینی خود را در مورد میزان صادرات گندم استرالیا در سال  وزارت کشاورزی استرالیا پیش

 .میلیون تن اعالم کرده است 02.3کاهش داده و در سطح 

یکی از که -رسد شرایط بازار غالت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  با توجه به انتظار افزایش صادرات گندم آمریکا، به نظر می

شود صادرات  بر اساس آمار، تخمین زده می. ی گذشته باشدها تر ازسال ها رقابتی برای استرالیایی -ترین بازارهای غالت در جهان مهم

 .میلیون تن باشد 63رقمی معادل  6103-02گندم آمریکا در سال زراعی 

ها در مورد تقاضای گندم منطقه را کاهش داده  بینی در این میان افزایش کشت گندم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز، پیش

 .رسد کشورهای حوزه دریای سیاه و اروپا نیز صادرات گندم به منطقه خاورمیانه را در نظر دارند عالوه بر این به نظر می. است

 112انتظار برداشت خوب گندم منجر شده است قیمت این ماده غذایی در استرالیا کاهش یافته و در حال حاضر در سطح 

دالر به ازای هر  621ا برای صادرات به منطقه خلیج فارس دالراسترالیا در هر تن باشد، در همین حال قیمت گندم صادراتی آمریک

 .تن اعالم شده است

http://www.foodpress.ir/Post 
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 صادرات و واردات
 - 68/63/25فارس

 توسعه تولید و صادرات زعفران با ابزار بورس کاال
کاالی ایران و فعاالن بازار زعفران کشور در قالب یک دوره آموزشی با محور استفاده از بستر جلسه مشترک بورس 

 .بورس کاالی ایران برای توسعه تولید و معامالت زعفران در شهر تربت حیدریه استان خراسان رضوی برگزار شد

، در این دوره آموزشی که در سالن روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کنفرانس جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه و با حضور جمعی از تولیدکنندگان، فعاالن، واسطه ها و صادرکنندگان زعفران 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه با اعالم اینکه سطح زیر کشت زعفران در شهرستان « علی نیا»رگزار شد، کشور ب

این محصول اثر قابل مالحظه ای بر : تربت حیدریه و بخش های تابع آن، حدود یک سوم زعفران استان خراسان رضوی است، گفت

 .عیشت روستایی های این شهرستان به زعفران وابسته استدرصد م 93معیشت و اشتغال این شهرستان دارد و 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه همچنین با اشاره به اینکه رساندن قیمت زعفران به قیمت واقعی آن از مهمترین 

الت زعفران کاران موضوعات بخش کشاورزی کشور است، ابراز امیدواری کرد که با معامالت این کاال در بورس کاالی ایران مشک

 .مرتفع شود

رییس اداره مطالعات و سنجش ریسک بورس کاالی ایران ضمن تشکر از « جواد فالح»بر اساس این گزارش، در ادامه این نشست 

مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان تربت حیدریه، تولیدکنندگان، فعاالن، واسطه ها و صادرکنندگان زعفران به خاطر برگزاری این 

به دلیل ساختار سنتی بازار محصوالت کشاورزی، بخش کشاورزی کشور از خدمات و ابزارهای بورس کاالی ایران : گفتجلسه 

ی معامالت محصوالت کشاورزی به  ای را برای توسعه که در سه سال اخیر بورس کاالی ایران تالش عمده محروم مانده بود، تا این

 .کار گرفت

ها  ها و ابزارهایی است که امیدواریم فعاالن بخش کشاورزی با استفاده از آن ها ایجاد زیرساخت حاصل این تالش« فالح«  به گفته

قبض )یکی از ابزارهای ایجاد شده در بورس کاالی ایران گواهی سپرده کاالیی . ی اقتصاد ملی کمک بیشتری کند بتوانند به توسعه

بر این اساس، بورس کاالی ایران با پذیرش انبار و اخذ تضامین . بازار ثانویه استبهادار با قابلیت معامله در  به عنوان یک ورقه( انبار

قبض انبار صادر شده توسط انبار توسط صاحب کاال و از . دهد الزم از انبارها، به انبارهای پذیرش شده اجازه صدور قبض انبار را می

 .در بورس کاالی ایران خواهد بود شرکت کارگزاری عضو بورس کاالی ایران قابل عرضه 01طریق بیش از 

مدت با پشتوانه قبض انبار  های کوتاه ها داشته است، امکان اخذ وام بورس کاالی ایران براساس مذاکراتی که با بانک: وی اضافه کرد

مدت خود را  وتاهمدت در زمان برداشت محصول، نیاز مالی ک های کوتاه برای کشاورزان را فراهم خواهد کرد تا کشاورزان با اخذ وام

لذا کشاورزان در صورت استفاده از این روش خواهند توانست زعفران . رفع کرده، مجبور به فروش محصول در فصل برداشت نباشند

تولیدی خود را هر زمان که احساس کردند قیمت کاال منطقی است به بازار عرضه کنند و مانع از افزایش عرضه در زمان برداشت 

 .ها در بازار خواهند شد یر منطقی قیمتمحصول و کاهش غ

در صورتی که کشاورزان بتوانند محصولی با استانداردهای : رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک بورس کاالی ایران در ادامه گفت 

مستقیم کاالی توانند بدون واسطه و  قابل قبول در بازارهای جهانی را به انبار پذیرش شده توسط بورس تحویل دهند، کشاورزان می

 .تولیدی خود را از طریق تاالر صادراتی بورس کاالی ایران به فروش برسانند

تواند در اختیار فعاالن بخش کشاورزی قرار  ، معامالت قراردادهای سلف یکی دیگر از ابزارهایی است که بورس می«فالح»به گفته 

گذاری تعاون امضاء کرده است، کشاورزان با تشکیل  انت سرمایهای که بورس کاالی ایران با صندوق ضم نامه براساس تفاهم. دهد

توانند به صندوق مراجعه نمایند و صندوق با اخذ تضامینی نظیر سند زمین به کشاورز اعتبار دهد و بورس براساس  تعاونی می

http://www.farsnews.com/
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از طریق بورس به فروش اعتباری که صندوق داده است به کشاورزان اجازه دهد محصول خود را قبل از برداشت به صورت سلف 

 .برسانند

ای با حضور نمایندگان کشاورزان، تجار، جهاد  در پایان این نشست و پس از برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، مقرر شد کمیته

کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، پژوهشکده زعفران و بورس کاالی ایران تشکیل شود تا با بررسی کارشناسی ابعاد مختلف مساله، 

 .دمات استفاده از بستر بورس کاالی ایران برای معامالت زعفران فراهم شودمق

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163110139 
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 صادرات و واردات
 - 68/63/21فارس

 یابد مصرف تخم مرغ در ماه رمضان کاهش می/ صادراتی ایران بسته شد  مرغ اقلیم کردستان به روی تخممرز 
به دنبال منتشر شدن اخباری مبنی بر آنفلوانزای : گذار استان تهران گفت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .بسته شدهای صادراتی ایران  مرغ پرندگان در مازندران مرز کردستان به روی تخم

در پی دریافت : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با  گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

به قیمت واقعی  گزارش تلفات غیرعادی طیور بومی در روستایی در مازندران قیمت تخم مرغ که مدتی در حال افزایش و رسیدن

 .تومان در هر کیلوگرم درب مرغداری کاهش یافت 1311بود به میانگین 

پس از اعالم وجود آنفلوانزای پرندگان در برخی کشورها از جمله ترکیه، کشور عراق واردات تخم مرغ از این کشور را : وی افزود

کرد، اما با اعالم مطرح شدن بیماری آنفلوانزای پرندگان در  میقطع کرد و بخشی از واردات خود را در یک ماه اخیر از ایران تأمین 

 .برخی مناطق کشور مرز کردستان برای واردات تخم مرغ از ایران بسته شد

تومان درب مرغداری رسیده بود اما با مطالب  3011تا  1011قیمت تخم مرغ در روزهای اخیر به : پور شیری اظهار داشت نبی

 .تومان کاهش یافت 1211تا  1611ها به  وانزای پرندگان در ایران این قیمتمطرح شده راجع به آنفل

های اخیر  در سال: گذار استان تهران در مورد مصرف تخم مرغ در ماه رمضان اظهار داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .این ماه افزایش قیمت نداشته باشد شود، این محصول در  بینی می مرغ در ماه رمضان همواره کاهش داشته و پیش مصرف تخم

تمامی مرزهای عراق از جمله : براساس این گزارش، یکی از صادرکنندگان تخم مرغ به کشور عراق با تائید این خبر، اظهار داشت

 .اند شده  کردستان و شلمچه به روی تخم مرغ ایرانی بسته

مرز کشور عراق بوده به این کشور وارد شده، اما هیچ محموله جدید های تخم مرغی که در روزهای قبل در  کلیه محموله: وی افزود

 .شود صادراتی از تخم مرغ ایرانی به این کشور وارد نمی

عراق چندی پیش با شیوع آنفلوانزای پرندگان در ترکیه، مرزهای خود را به روی صادرات : این صادر کننده تخم مرغ اظهار داشت

 .فغانستان هم به زودی این محدودیت را در مورد ایران اعمال کندتخم مرغ ترکیه بست و احتماال ا

را در  H3N0ای رسما وقوع آنفلوانزی پرندگان تحت تیپ  روز گذشته سازمان دامپزشکی کشور طی اطالعیه: براساس این گزارش

 .روستایی در منطقه مازندران تایید کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931160111369 
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 صادرات و واردات
 - 68/63/31فارس

 تولید داخلی با یک دالر/ دالر 3هزینه واردات هر عدد تخم مرغ برای ساخت واکسن 

دالر است که با  3هزینه واردات هر عدد تخم مرغ برای ساخت واکسن : سازی رازی گفت رئیس موسسه واکسن و سرم

 .جویی شد تولید داخل این ارز صرفه

روز در مراسم افتتاح طرح ، حمید کهرام رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی امخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هستیم و هر هفته  SPFسال است که وارد کننده تخم مرغ  11حدود : در جمع خبرنگاران گفت SPFمرغ  کالن ملی تولید تخم

 .شود مرغ از کشورهای هندوستان و آلمان وارد کشور می هزار تخم 01تا  2حدود 

مرغ در کشور تولید شود هزینه آن حدود  شود، در حالی که اگر این تخم میدالر هزینه  1به ازای واردات هر تخم مرغ : وی افزود

 .یک دالر است

در دنیا حدود : بسیار پیچیده است تصریح کرد SPFسازی رازی با بیان اینکه فناوری تولید تخم مرغ  رئیس موسسه واکسن و سرم

 .که ایران نیز به تولید این فناوری نائل شده استاکنون اعالم کنیم  توانیم هم کشور دارای این فناوری هستند و می 01

های  های صادراتی ما، صادرات سرم یکی از مزیت: سازی رازی بیان داشت وی در مورد صادرات محصوالت موسسه واکسن و سرم

 .شود درمانی است و در حال حاضر صادرات این محصول به کشور عراق انجام می

 .کنیم های انسانی را نیز پیگیری می سن طیور و همچنین واکسندر مورد صادرات واک: وی بیان داشت

ای برای تکثیر سلول در فعالیتهای  ها و وسیله ماده اولیه و زیرساخت تولید اکثر واکسن SPFبراساس این گزارش تخم مرغ 

اری است، چرا که این تخم ها و تحقیقات ویروس شناسی دارای کاربرد بسی آزمایشگاهی و پژوهشی است که در تولید انواع واکسن

ها به خصوص  توان با تولید آنها بسیاری از واکسن هایی هستند که می ها برای کشت برخی ویروس ها یکی از بهترین محیط مرغ

 .واکسن طیور را تولید کرد

توان از  ند، چرا که میدان کشورهایی که در تولید واکسن فعالیت دارند این تخم مرغ را محصولی استراتژیک برای تولید واکسن می

های بیولوژیک استفاده کرد و به این دلیل است که کسب دانش فنی تولید این  های بیولوژیکی و فراورده این محصول در فناوری

 .شود جویی ارزی و ارز آوری برای هر کشوری محسوب می ها دارای اهمیتی به مراتب باالتر از میزان صرفه تخم مرغ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931110111313 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 ایتالیا، وارد اردبیل می شود  "ناردی"تجهیزات روز ماشین آالت کشاورزی 
 . با ورود تکنولوژی مکانیزاسیون کشاورزی کشور ایتالیا، کشاورزی استان اردبیل متحول می شود

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از استان اردبیل، عدیل سروی در دیدار با مدیر کارخانه تولید کننده ماشین آالت کشاورزی 

هزار بهره بردار و کشاورز را  003ه تراکتور و کمباین در استان که دستگا 60300وجود : با اعالم این خبر گفت« ناردی ایتالیا»

یاری می دهند که الزم است در عرصه کشاورزی نوین و صنعتی این ناوگان با تکنولوژی روز دنیا تجهیز و در تمامی مراحل کاشت، 

 .داشت و برداشت فعالیت های کشاورزان را تسهیل نمایند

دستگاه کمباین ضمن اینکه کار برداشت محصوالت زراعی را در غالت و دیگر محصوالت در  0611 خوشبختانه با وجود: وی افزود

 .استان انجام می دهند به بیش از هشت استان در کشور توسط آنها خدمات انجام می شود 

ده و نیاز به بازسازی با گذشت زمان و کسب خدمات حداکثری از این دستگاه ها روز بروز فرسوده ش: این مقام مسئول اضافه کرد

فراهم شده و اکنون که زمینه حضور مدیر آن شرکت به « ناردی از کشور ایتالیا »دارند؛ اخیرا ً زمینه حضور کارخانه تولید کننده 

فراهم شده، هم می توانیم مستقیم ماشین آالت کشاورزی را که با آخرین سیستم تکنولوژی دنیا « دکتر ویرجیلیو مازاردو »نام 

خته شده اند وارد کنیم و بهتر از آن می توانیم با اخذ نمایندگی مستقیم توسط سرمایه گذاران قوی، تکنولوژی آنها را به منظور سا

که این نوع حرکت در عالم تکنولوژی و صنعت یک امتیاز ویژه ای برای استان فراهم می آورد و در واقع . تولید در استان وارد نمائیم

 .د تحوالت اساسی در زمینه مکانیزاسیون خواهیم شددرآینده نزدیک شاه

: عدیل سروی که توسط مترجم با دکتر ویرجیلیو مازاردو مذاکره می کرد با اشاره به پیشرفت بسیار عالی در صنایع ایران گفت

کثر دستگاه های شرکت ناردی که تولید کننده ادوات و ماشین آالت کشاورزی است در جهان از شهرت مطلوبی برخوردار است و ا

 .تولیدی آنها با شرایط اقلیمی و منطقه ای استان اردبیل مطابقت داشته و امیدوارم زمینه افزایش همکاری فراهم گردد

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان حضور داشت، عدیل سروی با اشاره به  Tدر این جلسه که عروج علی محمدی

سه دشت حاصلخیز استان از قبیل اردبیل؛ مشکین شهر و مغان سه عرصه مستعد و متصل بهم : تپتانسیل بسیار باالی استان گف

 .که هر یک استعداد بی نظیری را دارا هستند ارزش تولیدات کشاورزی استان را افزایش داده اند

مدیر عامل شرکت کشت و  الزم به یاد آوری است پس از سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، عروج علی محمدی

قبال ً طی سفر رسمی به کشور ایتالیا از نزدیک از تولیدات این کشور آشنا شده و به قابلیت ها و : صنعت و دامپروری مغان گفت

توانائی های این کشور در عرصه کمک رسانی به ناوگان مکانیزاسیون استان پی بردم ودر حال حاضر که حضور این عزیزان در 

 .یا شده می توان گفت که همکاری های فی مابین می تواند به توسعه مکانیزاسیون کمک شایان توجهی بنمایداستان مه

ساله شرکت ناردی در امر تولید و عرضه ماشین آالت کشاورزی به  061در پایان دکتر مازاردو با ابراز خوشحالی از ارائه تجربه 

ت نه تنها در دشت باز، بلکه برای باغات میوه هم کاربرد دارند که ماشین آالت ساخت این شرک: کشور های متقاضی گفت

درکشاورزی امروزی از کاشت تا برداشت که به صورت علمی انجام می پذیرد چنین ماشی آالت را تولید می نمائیم البته این 

های الزم را ارائه می نمائیم و در  موضوع برای ما بسیار مهم است که بعد از فروش ماشین آالت با اعزام کارشناسان ذیربط آموزش

 .گام های بعدی به فروش و سود فکر می کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61133-0.html 
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 صادرات و واردات

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 افزایش پنج درصدی قیمت روغن پاسخگو نیست / شود هزار تن روغن خوراکی به عراق صادر می 922
کننده با افزایش پنج درصدی قیمت روغن موافقت کرده است که  در حالی سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف

 .بوده استدرصدی روغن جامد  91تا  90درصدی قیمت روغن مایع و  90تا  1پیشنهاد انجمن افزایش 

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره انجمن صنفی روغن نباتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت

تومان  01تومان و همین اضافه کردن هزینه  911به دوهزار و  231ای و افزایش دوهزار و  تغییر قیمت ارز مرجع به ارز مبادله

شده قیمت روغن نباتی به  های تمام به ازای واردات هر کیلوگرم دانه روغنی و همچنین افزایش سه درصدی تعرفه هزینهالتفاوت  مابه

 .شدت افزایش یافته است

کننده با افزایش پنج درصدی قیمت روغن  خبرهای رسیده حاکی از موافقت سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف: علی فاضلی افزود

موافقت یک گام به جلو تلقی شده و همکاری این سازمان با بخش خصوصی را در میان دارد، اما افزایش پنج است، هرچند اصل 

 .شده تولیدکنندگان نیست های تمام درصدی افزایش حداقلی است که پاسخگوی هزینه

 تومانی قانونی نیست 12التفاوت  مابه

هزار  شد که صنعت یک گذاری می تومان ارزش 611به قیمت دوهزار و های گذشته دانه کلزا از کشاورزان  سال: وی خاطرنشان کرد

 .کرد تومانی آن را پرداخت می 011التفاوت  تومان از کشاورز خریداری کرد و دولت مابه 331و 

ی روغنی ها هزار تنی دانه 311در سال جاری دولتی این یارانه را قطع و مقرر کرد از محل واردات یک میلیون و : فاضلی ادامه داد

 .شده در نظر گرفته شود تومان جهت پر کردن یارانه حذف 01میلیون دالری به ازای هر کیلوگرم  011با ارزش دو میلیارد و 

 .این اقدام عمده تحمیل هزینه به صنعت روغن نباتی بود و محمل قانونی ندارد: وی تصریح کرد

 افزایش قیمت روغن تأثیری بر سرانه مصرف ندارد

افزایش پنج درصدی قیمت روغن اثری بر سرانه مصرف روغن نخواهد : مدیره انجمن صنفی روغن نباتی یادآور شد عضو هیئت

 .داشت

وجود نیامد،  هزار تومان افزایش داده، اثری بر میزان مصرف به به یک 011در حالی که دولت قیمت بنزین را از : فاضلی تأکید کرد

نزین افزوده شد؛ لذا تغییر پنج درصدی اثر سوئی که باعث خارج شدن روغن از دسترس درصد به قیمت ب 11تا  63در حالی که 

 .پذیر شود، نخواهد داشت اقشار آسیب

 هزار تنی روغن به عراق 922صادرات 

ات کنند، این در حالی است که امکان افزایش تولید و صادر ها با نصف ظرفیت فعالیت می در شرایط فعلی کارخانه: وی اظهار داشت

 .نیز وجود دارد

تا سال گذشته که ممنوعیت صادرات روغن قطعی نشده بود، صدور : مدیره انجمن صنفی روغن نباتی همچنین گفت عضو هیئت

شده، عمالً بازار افغانستان از دست ایران خارج  گرفت، اما با ممنوعیت اعمال روغن خوراکی به کشور افغانستان و عراق صورت می

 .شد

 .کند که امکان رقابت با این کشور وجود ندارد اکنون مالزی روغن پالم خالص به این کشور صادر می: مه افزودفاضلی در ادا

 .هزار تن بازار مناسبی برای ایران است که نباید از آن غفلت کرد 011تا  211بازار عراق با ظرفیت : وی خاطرنشان کرد
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زودی  رود به هزار تنی به کشور عراق صورت گرفته است که انتظار می 011 بستر الزم برای صادرات: فاضلی در پایان تصریح کرد

 ./نخستین محموله آن بارگیری شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61061-0.html 
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 صادرات و واردات

 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

میلیارد دالری  ۰کاهش / درصدی برای طرح های کشاورزی خراسان شمالی 92پرداخت تسهیالت با سود 
 واردات مواد غذایی 

رییس جمهوری در اجتماع بزرگ مردم استان خراسان شمالی با تاکید بر اینکه ما از تحریم نمی ترسیم اما با آن 

اگر می خواهیم به پیشرفت و قله های ترقی : مک شما مردم تحریم ها را خواهیم شکست، گفتمبارزه می کنیم و با ک

 .دست یابیم باید متحد باشیم، دست به دست هم دهیم و اختالفات را کنار بگذاریم

ما اگر : شتبه نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی اظهار دا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

. های ترقی دست پیدا کنیم باید متحد باشیم و دست به دست هم بدهیم و اختالفات را کنار بگذاریم  خواهیم به پیشرفت و قله می

 .همه به هم کمک کنیم تا در این کشور رونق اقتصادی، آغاز شود

رشد و رونق اقتصادی خبری نبود، آمار اقتصادی ما دانید روزی که این دولت کار خود را آغاز کرد، از  شما می: وی خاطرنشان کرد

هم باز رشد  96درصد ،شرایط رشد کشور بوده یعنی رکود عمیق که حتی در سال  0، حدود منفی 90داد که در سال  نشان می

دست نیاز ما به شود و اگر تولید کاسته شد،  دانید که در شرایط رکود روز به روز تولید، کاسته و کاسته می کشور منفی بود و می

دانید که در  شود، اگر تولید کاسته شد حتی برای نان شب هم نیازمندیم تا گندم را از خارج وارد کنیم و شما می بیگانه دراز می

 .ها تن گندم وارد شد  میلیون 96سال 

هی کمتراز قبل وارد می میلیون تن گندم کمتر وارد کردیم و امسال هم به حول و قوه ال 1تا  6پارسال : رییس جمهوری گفت

 .کنیم

به خارج کاهش پیدا کرده و روی پای خود  91و  96های کشاورزی ما در طول سال  روحانی با اشاره به این که نیازمندی

میلیارد دالر مواد غذایی کمتر وارد کردیم و این به معنای آن است که ما در مسیر  0ما در این مدت : ایم، اظهار داشت ایستاده

 .حرکت کردیم تولید

کند به معنای حرکت  سازی و کشاورزی که روز به روز افزایش پیدا می آالت راه ها، ماشین تعداد تراکتورها، کمباین: وی تصریح کرد

 .کشور در مسیر توسعه و رشد است

 میلیارد تومانی برای مدرن کردن آبیاری کشاورزی ۶2سرمایه گذاری 

ایم، فقط در  ای قرار داده ه صدها هزار هکتار زمین کشاورزی را تحت آبیاری مدرن قطرهماه گذشت 66ما در طول : روحانی گفت

هزار هکتار، این فقط آمار دو استان است برای طراحی در این زمینه، در همین استان خراسان شمالی به  000خوزستان و ایالم 

 .زینه خواهد شدمیلیارد تومان ه 21حول و قوه الهی برای مدرن کردن آبیاری کشاورزی 

های  ایم، ما در شرایط تحریم به فکر رودخانه های خشک افتاده ما در شرایط تحریم به فکر دریاچه: رییس جمهوری خاطرنشان کرد

ایم؛ ما در شرایط تحریم شرایط بنزین و گازوئیل مصرفی را از لحاظ کیفیت و فاضالب   های کشور افتاده ها و تاالب بزرگ، هامون

 .السیر را در ایران آغاز کردیم ما در شرایط تحریم پروژه قطار سریع. اصالح کردیمشهرها را 

ما تحریم را به حول و قوه الهی و با کمک شما مردم لغو . کنیم اما با تحریم مبارزه می. هراسیم ما از تحریم نمی: روحانی تصریح کرد

 .خواهیم کرد
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 93میلیارد تومان اعتبار تا اوایل سال  13رسانی با  آب انی در بجنورد طرحرس در زمینه مسأله آب: رییس جمهوری اظهار داشت

توانند به آب سالم دسترسی داشته  هایی که نمی تکمیل خواهد شد، که هم کیفیت آب اصالح خواهد شد و هم بعضی از بخش

 .باشند، این آب سالم به دسترس آنها خواهد رسید

 .ارد تومان تکمیل خواهد شد و سد چندیر نیز با اعتبارات آب های مرزی تامین خواهد شدمیلی 31سد سومبار هم با : روحانی گفت

تکمیل خواهد  93طرح آب و فاضالب در استان پیگیری خواهد شد که فاضالب اسفراین در سال  00از سوی دیگر : وی اضافه کرد

 .شد

تکمیل خواهد  93و  93میلیارد تومان اعتبار در سال  33مجتمع آب رسانی روستایی با 06رییس جمهوری با اشاره به این که 

 .وری انجام خواهد شد ای هم اقدامات الزم برای بهره در زمینه کشت گلخانه: شد،اعالم کرد

ای که برای این استان از طریق صندوق توسعه ملی مد نظر قرار دادیم، نرخ ترجیحی برای این  با تسهیالت ویژه: روحانی گفت

درصد، فرصت بسیار  06درصد و برای صنعت با سود تسهیالت  01های کشاورزی با سود تسهیالت  ه که برای طرحاستان مقرر شد

 .خوبی فراهم است که کارآفرینان در این زمینه فعال شوند

گیری  ممیلیارد تومان در این سفر تصمی 301طرح و پروژه با مبلغ اعتبار  63در مجموع در این سفر : رییس جمهوری اظهار داشت

 ./ها در سال جاری و سال آینده اجرا و عملیاتی خواهد شد و همه این طرح

http://www.iana.ir/majles/item/61139-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23049-1.html


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

111 
 

 
 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان – 136۱خرداد  36: تاریخ

 هزار تن انواع کاال از مرز تمرچین در آذربایجان غربی 13صادرات 

 .هزار تن انواع کاال از مرز تمرچین پیرانشهر در آذربایجان غربی صادر شد 91ماهه نخست امسال  6در 

میلیون  01، فرماندار پیرانشهر ارزش این تعداد کاالی صادراتی را گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتبه گزارش 

 .دالر اعالم کرد

میزان : گفتنوسودی عمده کالهای صادراتی را شامل مصالح ساختمانی، لبنیات، مصاح ساختمانی و ادوات کشاورزی عنوان کرد و 

 .دهد درصد افزایش نشان می 32صادرات کاال از مرز تمرچین در سال جاری در مقایسه با پارسال 

معاون برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی هم در جلسه بررسی مشکالت مرز تمرچین این مرز را دروازه اقتصادی مناسبی برای 

 .ان دانست و برای اجرای طرحهای مصوب در روند صادرات از این مرز تاکید کردشکوفایی و توسعه اقتصادی و بهبود اشتغال جوان

با توجه به لزوم سرعت بخشی و سهولت در انجام فرایند ترخیص کاال راه اندازی دستگاه ایکس ری کانتینری : آقای کهوریان افزود

 .در گمرک تمرچین ضروری است

http://www.yjc.ir/fa/news/3612210/% 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  36: تاریخ

 ممنوعیت واردات گوشت قرمز به کهگیلویه و بویراحمد

 .ممنوع شدها به کهگیلویه و بویراحمد در حمایت از تولیدات استانی  واردات گوشت قرمز از سایر استان

، استاندار کهگیلویه و بویراحمد از همه دستگاه های متولی و ناظر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

ها جلوگیری  با کمک نیروی انتظامی از هرگونه ورود الشه های دامی از سایر استاناز جمله دامپزشکی و جهاد کشاورزی خواست 

 .کنند

 .خادمی علت این تصمیم را وجود دام مازاد در عشایر و حمایت از این جامعه تولیدکننده اعالم کرد

 .شتارگاه های استان تأمین کنندهمه دستگاه های اجرایی که مصرف باالیی از گوشت قرمز دارند ملزم هستند آن را از ک: وی گفت

هیچ بهانه ای برای کاهش : وی با بیان اینکه راه اندازی میدان فروش دام زنده درکنار کشتارگاه های استان نیز ضروری است، افزود

 .تقاضا و یا فروش دام عشایر در استان از دستگاه های متولی پذیرفتنی نیست

در زمینه های مختلف زیر ساختی، امنیتی، بهداشت و درمان، فضاهای آموزشی، آبرسانی، همه مشکالت امور عشایر : استاندارد گفت

راه های مواصالتی، مرتع و علوفه، عرضه دام و فرآورده های دامی، نظارت و کنترل خرید دام و صنایع دستی باید با جدیت پیگیری 

 .شود

هزار رأس دام نقش مهمی در اقتصاد  311ند که با یک میلیون و ده درصد از جمعیت کهگیلویه وبویراحمد را عشایر تشکیل می 06

 .استان دارند

http://www.yjc.ir/fa/news/3612216 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  24: تاریخ

 درآمد و افزایش بیکاریافزایش واردات بی رویه با کاهش 

درصد افزایش قیمت لبنیات داشتیم که  31الی  11متأسفانه از سال گذشته تاکنون حدود : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت

ها با درآمدشان سنخیت  شود اقشار ضعیف و متوسط جامعه هر روز توان خریدشان کاهش پیدا کند زیرا هزینه این امر سبب می

 .ندارد

گروه اقتصادی  حوزه کشاورزیوسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار سیدناصر م

به دفعات نرخ : دت مشابه سال قبل اظهار داشتگروه مواد غذایی نسبت به م 0، در خصوص تغییر قیمت باشگاه خبرنگاران جوان

بهای  با وجود اجاره... درصدی از سوی مسئولین اعالم شده است اما اقشار متوسط و ضعیف جامعه اعم از کارگر، کارمند و  03تورم 

 .های زندگی که دارند قطعا از ژس مایحتاج خود بر نمی آیند مسکن و سایر هزینه

الی  03مرغ سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است در حالی که  واد پروتئینی اعم از گوشت، مرغ، تخمافزایش قیمت م: وی افزود

اند به طور مثال نان  درصد افزایش قیمت داشته 31الی  11درصد افزایش حقوق داشتیم اما متأسفانه برخی اقالم حدود  03

تومان قیمت یک قرص  311الی هزار و  011حال حاضر از  تومان بوده ولی در 311الی  111سنگک، در خرداد ماه سال گذشته 

ها از افزایش حقوق بیشتر است که سبب کاهش قدرت خرید و بروز مشکالتی برای کسبه و  در حقیقت افزایش قیمت. نان است

 .فروشندگان در بازار شده است

خریداری  331امداران شیر را کیلویی هزار و طبق اعالم دولت مقرر شد از د: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد

شود در حالی که از سال گذشته تاکنون  تومان خریداری می 011شود که متاسفانه عملی نشد و به قیمت گذشته یعنی هزار و 

شود اقشار ضعیف و متوسط جامعه هر روز توان  درصد افزایش قیمت لبنیات داشتیم که این امر سبب می 31الی  11حدود 

 .ها با درآمدشان سنخیت ندارد ریدشان کاهش پیدا کند زیرا هزینهخ

با وجود اینکه مقام معظم رهبری جلوگیری از واردات را بارها تأکید کرده است کاهش درآمد، تولید و : موسوی در پایان تصریح کرد

ی افراد دارد و عاملی برای تورم و کاهش شود اما به دلیل اینکه منفعتی برای برخ رویه کاال می افزایش بیکاری سبب واردات بی

 .قدرت خرید مردم است این روند ادامه خواهد داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/3613369 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  23: تاریخ

ضربه سنگین واردات به تولیدکنندگان / با اسانس مصنوعی، ارمغان قاچاق چای وارداتی تاریخ گذشته 
 داخلی

چای خارجی با عطر،طعم، اسانس غیر طبیعی و قیمتی بیش از چای ایرانی در حالی در بازارهای داخلی جا خشک کرده که با ذائقه 

 .مصرف کننده ایرانی عجین شده است

الی  61، میزان مصرف چای خشک داخلی سالیانه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

هزار تومان و  31تا  11هزارتن و میزان نیاز سالیانه به آن حدود یک هزارتن است و همچنین قیمت یک کیلو چای خارجی  11

تولید، هزار تومان است که به گفته رئیس سازمان چای ارزش ساالنه  00تا نهایتا حدود  0111قیمت چای ایرانی بین کیلویی 

 . شود میلیون دالر ارزیابی می 211واردات و مصرف چای در کشور حدود 

هزار تن واردات رسمی و مابقی آن  33درصد چای موجود در بازار کشور خارجی بوده از این میزان حدود  03براین اساس؛ حدود 

بندی آماده عرضه به  های بسته در کارخانه های پنج کیلوگرمی وارد و به صورت قاچاق و غیر رسمی است که البته چای در بسته

 . شود بازار می

شود عمدتا رنگ و اسانس است که مردم ایران آن را با رغبت  میلیون دالر به کشور قاچاق می 611چای خارجی که به ارزش حدود 

 .های صادر می کنند خرند و چای طبیعی را به خارجی می

خارجی شود که از نظر کیفیت،عطر،طعم و اسانس مصنوعی قابل رقابت با چای تولید داخل چرا باید دالر کشور صرف واردات چای 

نیستند و با قیمتی بیش ازچای ایرانی در بازار به فروش می رسد که البته با توجه به میزان تولید و مصرف چای در کشور، آیا 

 همچنان نیازمند به واردات هستیم ؟

رسد و از کیلویی کمتر از یک دالر تا کیلویی یک  است که به حدود دو تا سه هزار تن در سال میصادرات چای ایرانی بسیار محدود 

میلیون تومان به کشورهای عربی صادر می شود و عمده مقصد چای صادراتی ایرانی کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس است 

 . گردد ران بازمیو در موارد بسیار معدودی هم مجددا به عنوان چای وارداتی به ای

میلیون تن بود و طبق برآورد انجام شده انجمن چای هند، ایران در فاصله  10.302صادرات چای سریالنکا به ایران  6101در سال 

میلیون  02به  6103میلیون کیلوگرم چای از هند وارد کرد و میزان وارداتش در سال  06.61آوریل تا دسامبر سال گذشته 

 .خواستار شدند 6103میلیون کیلوگرمی چای به ایران را در سال 11و چایکاران هندی صادرات کیلوگرم بالغ شد 

هزارتن چای ما نیازمند به واردات  063الی  061با توجه به نیاز مصرف کشورمان به : ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران افزود

 .هستیم 

هزارتن بود که متاسفانه به دلیل کمبود حمایت و به صرفه  01الی  23های گذشته میزان تولید چای  در سال: وی تصریح کرد

 .نبودن نرخ خرید تضمینی این رقم کاهش خواهد یافت 

گذای نرخ خرید تضمینی چای برای تولید کننده داخلی مقرون به صرفه نباشد  چنانچه قیمت: رئیس اتحادیه چایکاران تاکید کرد

 .هه خواهد شدتولید چای هرساله با کاهش نسبی مواج

چای قاچاق و سنواتی در بسیاری از : هوسمی با تاکید بر اینکه جلوگیری از روند قاچاق چای در کشور الزم و ضروریست افزود

 . شود بندی و توزیع می مواقع به جای چای تولید داخلی بسته

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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چای وارداتی تاریخ گذشته با اسانس مصنوعی  بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه

 .واردات برای تولیدکننده داخلی سودآور نیست بلکه رانت و سودآوری قاچاقچیان است : به صورت قاچاق وارد کشور می شود، افزود

،بایستی مصرف با مدیریت در نظام واردات: بیرانوند با بیان اینکه دولت بزرگترین مصرف کننده محصوالت وارداتی تصریح کرد

 . کننده فرهنگ سازی نماید کاالی داخلی را اول برای خود و سپس برای مصرف

شود بلکه بسیاری از محصوالت کشاورزی در شرایطی که با کیفیت  متاسفانه واردات فقط به چای محدود نمی: وی اظهار داشت

 .شوند به صورت قاچاق وارد کشور می شوند  بهتری در داخل تولید می

ژه واردات مخالف هستم چرا که واردات ضربه  بنده به شدت با وا: ینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی تاکید کردنما

 .برند  سنگینی به تولیدکنندگان داخلی وارد می کند در حالی که سودجویان منفعت می

هزار تن آن در داخل تولید  03ه چای حدود هزارتن نیاز کشور ب 001به گفته محمد ولی روز بهان رئیس سازمان چای کشور از 

 .کردیم درصد نیاز مصرفی کشور را در داخل تولید می 23ها ی گذشته  شود و در حالی که سال می

 

در بهمن ماه سال گذشته اقداماتی در زمینه ایجاد صندوق توسعه سرمایهگذاری چای انجام شد : در تحلیل این گزارش باید افزود

 .درصد سهم تجار و بازرگانان تعیین شد 3درصد صاحبان صنایع و  63درصد این صندوق سهم چایکاران،  01که بر اساس آن 

درصد  31ای که در قالب خرید تضمینی برگ سبز چای  همچنین بودجه خوبی برای حمایت از چایکاران تصویب شد به گونه

تاثیر چندانی نداشت که دراین میان پرداخت مطالبات چایکاران  افزایش قیمت اتفاق افتاد اما بدلیل اینکه اعالم آن به موقع نبود

 . حائز اهمیت است

با توجه به میزان مصرف و هزینه واردات چای در کشور حمایت از چایکاران داخلی برای گذران معیشت و گسترش اشتغالزرایی 

رسد تولیدکنندگان داخلی متضرر خواهند شد و الزم و ضروریست چنانچه چای ایرانی در انبارها ذخیره و چای خارجی به مصرف ب

 .دالر کشور صرف واردات می شود

 .چنانچه چای خارجی با ذائقه مصرف کننده ایرانی عجین شود و فروش آن افزایش یابد که این امر به نفع صادرکننده خارجی است

http://www.yjc.ir/fa/news/3669096 
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 صادرات و واردات

 فودپرس 136خرداد ماه  20شنبه سه 

صادرات عسل ایرانی به / است  92رتبه ایران در تولید عسل جهان کمتر از :/ معاون وزیر جهاد کشاورزی;
 <اروپامواد غذایی

ترکیه و چین از جمله مقاصد : است، گفت 01معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رتبه ایران در تولید عسل جهان کمتر از  

حسن رکنی شرایط تولید عسل .صادراتی عسل ما هستند؛ ضمن اینکه برخی از کشورهای اروپایی نیز با واسطه از ما عسل خریدند

است و همین شرایط به  01رتبه ایران در زمینه تولید عسل در جهان کمتر از : د و اظهارداشتدر کشور را بسیار مطلوب عنوان کر

هزار تن  03وی میزان تولید عسل در کشور را حدود .کند که بتوانیم بخشی از تولیدمان را به دیگر کشورها صادر کنیم ما کمک می

در شد؛ ضمن اینکه کشورهای مختلفی داوطلب دریافت این هزار تن عسل از کشور صا 3سال قبل حدود : اعالم و اضافه کرد

رکنی کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، چین و غیره را از جمله متقاضیان دریافت عسل ایرانی عنوان کرد .محصول از ایران بودند

های  را عامل تولید عسل وی تنوع گل و گیاهی کشور.برخی از کشورهای اروپایی نیز با یک واسطه از ایران عسل خریدند: و گفت

های ما اقداماتی را انجام دادند که الزم بوده اما کافی نبوده  بندی تشکل در زمینه بسته: متنوع و باخاصیت دارویی دانست و افزود

با تاکید  معاون وزیر جهاد کشاورزی.مان را باال ببریم بندی است؛ ما برای به دست آوردن ارزش افزوده کامل باید کیفیت و تنوع بسته

های انجام  بینی های بین المللی در راستای بازاریابی برای این محصول، در مورد پیش های مربوطه در نمایشگاه بر لزوم حضور تشکل

توان عدد دقیقی را در این زمینه اعالم کرد اما براساس برنامه  در حال حاضر نمی: جاری اضافه کرد شده برای تولید عسل در سال

 هزارتن برسد 03جاری به بیش از  شده امیدوار هستیم تولید این محصول در سالبینی   پیش

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

 فودپرس 1368خرداد ماه  36شنبه 

 <ایرانی به روسیه از مرداد مواد غذاییآغاز صادرات آبزیان :/رییس سازمان شیالت خبر داد;
حسن .ماه امسال خبر داد هزار تن انوع محصوالت شیالتی به روسیه از مرداد 61رییس سازمان شیالت از آغاز صادرات بیش از  

نامه امضاء شده بین  های صورت گرفته و توافق ریزی براساس برنامه: اظهار کرد -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -صالحی 

آال،  هزار تن انواع آبزیان ایرانی از جمله میگو، ماهی قزل 61کنندگان محصوالت شیالتی و طرف روسی، مقرر شده بیش از  ادرص

امسال به   که محصوالت شیالتی ایران از مرداد وی با بیان این.به این کشور صادر شود... ماهیان جنوب، کنسرو، کیلکا ماهیان و 

ای  کننده هیچ محدودیتی برای صادرات محصوالت شیالت ایرانی به روسیه وجود ندارد و هر صادر: دشوند، افزو روسیه صادر می

کنندگان آبزیان ایرانی به  تواند با مراجعه به سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی، در صورت تایید طرف روسی به جمع صادر می

ماده رنگی : آال اظهار کرد ری موجود در مزارع پرورشی ماهی قزلرییس سازمان شیالت در خصوص مشکالت و بیما.روسیه بپیوندند

که از سوی سازمان دامپزشکی مصرف آن ممنوع اعالم شده است، به ندرت و آن هم در پرورش بچه ماهی مورد  "ماالشیت کلین"

تواند از  زده و الرو می چشمنوعی بیماری ویروسی بوده که از طریق تخم  "وی اچ اس"گرفته است، اما بیماری  استفاده قرار می

های اروپایی نیز موجود است؛ بنابراین  ای به مزرعه دیگر منتقل شود که هیچ خطری برای انسان ندارد و در بسیاری از کشور مزرعه

 آال به روسیه ایجاد کند تواند محدودیتی برای صادرات ماهی قزل این بیماری نمی

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

  فودپرس 1368خرداد ماه  21چهار شنبه 

افزایش پنج / شود هزار تن روغن خوراکی به عراق صادر می 922:/مدیره انجمن روغن نباتی عضو هیات
 <درصدی قیمت روغن پاسخگو نیست صنایع غذایی

کننده با افزایش پنج درصدی قیمت روغن موافقت کرده است که پیشنهاد انجمن  حمایت تولیدکننده و مصرفدر حالی سازمان  

مدیره انجمن صنفی روغن نباتی  عضو هیات.درصدی روغن جامد بوده است 00تا  03درصدی قیمت روغن مایع و  06تا  9افزایش 

تومان و همین اضافه  911به دوهزار و  231ای و افزایش دوهزار و  ادلهبا تغییر قیمت ارز مرجع به ارز مب: با اعالم این خبر گفت

های  التفاوت به ازای واردات هر کیلوگرم دانه روغنی و همچنین افزایش سه درصدی تعرفه هزینه تومان مابه 01کردن هزینه 

اکی از موافقت سازمان حمایت خبرهای رسیده ح: علی فاضلی افزود.شده قیمت روغن نباتی به شدت افزایش یافته است تمام

کننده با افزایش پنج درصدی قیمت روغن است، هرچند اصل موافقت یک گام به جلو تلقی شده و همکاری  تولیدکننده و مصرف

شده  های تمام این سازمان با بخش خصوصی را در میان دارد، اما افزایش پنج درصدی افزایش حداقلی است که پاسخگوی هزینه

های گذشته دانه کلزا از کشاورزان به قیمت  سال: تومانی قانونی نیستوی خاطرنشان کرد 01التفاوت  مابه.ن نیستتولیدکنندگا

 011التفاوت  تومان از کشاورز خریداری کرد و دولت مابه 331هزار و  شد که صنعت یک گذاری می تومان ارزش 611دوهزار و 

در سال جاری دولتی این یارانه را قطع و مقرر کرد از محل واردات یک میلیون و : فاضلی ادامه داد.کرد تومانی آن را پرداخت می

تومان جهت پر کردن یارانه  01میلیون دالری به ازای هر کیلوگرم  011های روغنی با ارزش دو میلیارد و  هزار تنی دانه 311

نعت روغن نباتی بود و محمل قانونی این اقدام عمده تحمیل هزینه به ص: وی تصریح کرد.شده در نظر گرفته شود حذف

افزایش پنج درصدی : مدیره انجمن صنفی روغن نباتی یادآور شد افزایش قیمت روغن تأثیری بر سرانه مصرف نداردعضو هیات.ندارد

ر هزا به یک 011در حالی که دولت قیمت بنزین را از : فاضلی تأکید کرد.قیمت روغن اثری بر سرانه مصرف روغن نخواهد داشت

درصد به قیمت بنزین افزوده شد؛ لذا تغییر پنج  11تا  63وجود نیامد، در حالی که  تومان افزایش داده، اثری بر میزان مصرف به

هزار تنی روغن به  011صادرات .پذیر شود، نخواهد داشت درصدی اثر سوئی که باعث خارج شدن روغن از دسترس اقشار آسیب

کنند، این در حالی است که امکان افزایش تولید و  ها با نصف ظرفیت فعالیت می لی کارخانهدر شرایط فع: عراقوی اظهار داشت

تا سال گذشته که ممنوعیت صادرات روغن : مدیره انجمن صنفی روغن نباتی همچنین گفت عضو هیات.صادرات نیز وجود دارد

شده، عمالً بازار افغانستان  فت، اما با ممنوعیت اعمالگر قطعی نشده بود، صدور روغن خوراکی به کشور افغانستان و عراق صورت می

کند که امکان رقابت با این  اکنون مالزی روغن پالم خالص به این کشور صادر می: فاضلی در ادامه افزود.از دست ایران خارج شد

ی ایران است که نباید از آن هزار تن بازار مناسبی برا 011تا  211بازار عراق با ظرفیت : وی خاطرنشان کرد.کشور وجود ندارد

رود  هزار تنی به کشور عراق صورت گرفته است که انتظار می 011بستر الزم برای صادرات : فاضلی در پایان تصریح کرد.غفلت کرد

 زودی نخستین محموله آن بارگیری شود به

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

 ایسنا - 136۱خرداد  2۱یکشنبه 

 میزان وابستگی کشاورزی به واردات زیاد است

شود یعنی از فراوانی و دسترسی غذا  زمانی که از امنیت غذایی صحبت می: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی گفت

 .واردات در بخش کشاورزی زیاد استبرخوردار باشیم در صورتیکه میزان وابستگی کشور به 

در همایش طرح بسیج همگام با کشاورزی با بیان اینکه اکثر  -یک شنبه  -به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، محمدرضا جهانسوز امروز 

زنند بر  حبت از عدم خودکفایی میکسانی که ص: توانیم فراوانی غذا داشته باشیم، اظهار کرد افراد بر این باورند که با واردات محصوالت هم می

 .کنند و دیدگاه قوی اکولوژیکی بر کشور ندارند خالف اسناد باالدستی و فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت می

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه معدود کشورهایی به فکر امنیت غذایی کشور خود هستند، 

ما هم باید به دلیل دارا بودن . به عنوان نمونه کشور آمریکا اولین صادرکننده محصوالت کشاورزی است و به امنیت غذایی توجه دارد :افزود

 .اکولوژیک بیش از هر زمان دیگری به امنیت غذایی توجه کنیم

هفت میلیون تن واردات گندم به کشور وارد شده  طی دو سال گذشته: جهانسوز با اشاره به اینکه میزان وابستگی ما بسیار زیاد است، گفت

 .است

 .درصد کنجاله سویا به کشور وارد شده است 91درصد برنج و  32درصد ذرت،  26درصد جو،  33سال اخیر  در یک: وی ادامه داد

تا  03نیز  6101 دهنده این است که بخش کشاورزی در مخاطره است و تا سال شرایط جوی هوا نشان: این مقام مسئول اظهار کرد

 .درصد کاهش محصوالت خواهیم داشت 31

http://www.isna.ir/fa/news/93116301010 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا - 136۱خرداد  2۱ -

 هزار تن پرتقال آلوده مصری  0برخورد با عامالن واردات 
هزار تن پرتقال آلوده مصری برخورد  6نماینده مردم پیرانشهر در مجلس از وزیر کشور درخواست کرد با عامالن واردات غیرقانونی 

 .شود

برخورد جدی و اشد مجازات برای رود  از وزیر کشور انتظار می: رسول خضری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد

 .هزار تن پرتقال آلوده مصری به صورت غیر قانونی داشته باشد 6عاملین تخریب و تهدید مرز رسمی کیله به قصد واردات 

در این مورد معامله بر سر سالمت مردم کشورمان بخصوص : نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس همچنین بیان کرد

از ( پرتقال)های آلوده مصری  های جدی گمرک سردشت در خصوص واردات میوه بوده که علی رغم مخالفتشهرستان سردشت 

 . طریق مرز رسمی کیله سردشت انجام شده است که فیلم عملیات شبانه تخریب و واردات غیر قانونی و غیر اصولی نیز موجود است

http://iranecona.com/print.php?id=19110 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا - 136۱خرداد  31

 صادرات گردو به هزار تن در سال رسید
 10در دو ماهه نخست امسال صادرات گردو به هزار تن رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشدی 

 .دهد را نشان می برابری

طی دو ماهه نخست سال جاری هزار تن گردو با ارزش مجموعا هفت میلیون دالر صادر شد که بر این اساس قیمت هر کیلو از این 

 .هزار تومان است 61محصول معادل هفت دالر و حدود 

مشابه سال قبل به لحاظ وزنی دهد که صادرات گردو معمولی بدون پوست سخت در این مدت نسبت به مدت  این آمار نشان می

هزار  311بر این اساس طی دوماهه سال قبل صادرات گردو معادل . است درصد افزایش داشته 0011درصد و به لحاظ وزنی  1111

 .است دالر بوده

  هتن گردوی بدون پوست صادر شد 111دهد که در نخستین ماه سال جاری  همچنین آمار گمرک از صادرات غیر نفتی نشان می

 .میلیون دالر بود 6.3است که ارزش آن معادل 

است به طوریکه   دهد که ارزش این محصول کاهش یافته قیمت هر کیلو گردوی بدون پوست برای صادرات در سال جاری نشان می

ی ارزش آن دالر بود که با در نظر داشتن قیمت دالر مبادالت 06در سال گذشته ارزش هرکیلو گردو بدون پوست سخت، نزدیک به 

 . هزار تومان بوده است 12حدود 

http://iranecona.com/19000 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 درصد بیش از کشورهای صنعتی  93های غذایی آلوده در کشورهای در حال توسعه،  مسمومیت
در سازمان تحقیقات،  9314المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم یکم و دوم مردادماه  بین نخستین کنگره

 .شود آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می

ترین اهداف بخش کشاورزی و  ، تولید محصوالت غذایی سالم، یکی از مهم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

، اما مباحث اقتصادی عامل بازدارنده توسعه تولید محصوالت سالم است و از آنجا که منشاء بسیاری از سالمت جامعه بوده

های خطرناک مواد غذایی ناسالم هستند، آموزش در راستای فرهنگ استفاده از محصوالت هرچند با بهای بیشتر، امری الزم  بیماری

 .و ضروری است

ها در تولید مواد  ها و هورمون بیوتیک ها، آنتی کش ها، آفت وژی و افزایش مصرف افزودنیدر کشورهای رو به توسعه، گسترش تکنول

ویژه در  ها به های مادرزادی و سرطان وجود آورده و باعث بروز انواع ناهنجاری ها به غذایی اثرات سوء و انکارناپذیری بر سالمت انسان

های ناشی از آلودگی مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه  ع مسمومیتطوری که بر اساس آمار، میزان وقو شود، به کودکان می

 .درصد بیشتر از کشورهای صنعتی است 01

تخریب محیط زیست نیز از سویی باعث . شود از سویی در حال حاضر گاهی تولید غذا، منجر به نابودی محیط زیست و طبیعت می

های نادرست کشاورزی و بروز مشکالتی مانند فرسایش خاک، آلودگی آب،  یتکاهش تولید مواد غذایی و از سو ی دیگر باعث فعال

 .رود شمار می شود که خود تهدید جدی برای تولید جهانی غذا به محیطی می ای و از بین رفتن تنوع زیست انتشار گازهای گلخانه

المللی کشاورزی سالم، تغذیه  ، کنگره بینها در سطح جهانی کننده موجود در راستای تغذیه انسان های نگران با توجه به چالش

های ارتباطی بین کشاورزی، تغذیه و  سالم، جامعه سالم با هدف ارائه دستاوردهای جدید پژوهشگران در این بخش و شناسایی پل

 .شود سازی تغذیه سالم در جامعه بشریت برگزار می جامعه و با شعار فرهنگ

شاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم در یکم و دوم مردادماه در سازمان تحقیقات، المللی ک گفتنی است، نخستین کنگره بین

 ./به چاپ خواهند رسید ISIشده در این کنگره در ژورنال  آموزش و ترویج کشاورزی برگزار خواهد شد و مقاالت پذیرفته

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61126-0.html 
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  26: تاریخ

 ها نان تنور آزادپزها پای ثابت سفره/ ها تخلف نانوایان زیر سایه کمبود نظارت

ها بیشتر شود، چرا که  بررسی شود لذا باید نظارت و ها سبب کاهش قدرت خرید می افزایش قیمت: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .کارگران و روستاییان که درآمد پایینی دارند قادر به خرید نان به قیمت آزاد نیستند

ای در  ، نان به عنوان نیاز اولیه مردم نقش عمدهخبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  حوزه کشاورزیخبرنگار  به گزارش

های ایرانی است که اکنون با توجه به ماه مبارک رمضان نقش این کاال  سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارد و هنوز پای ثابت سفره

 .شود در مصارف روزانه مردم بیشتر می

دهند اما برخی  ها ترجیح می بسیاری از مردم خرید آن را نسبت به دیگر نان هایی است که در این میان نان سنگک از جمله نان

فروشند و برخی دیگر هم  های سنگکی آزادپز که از استقبال مردم نسبت به این نان خبر دارند، نان را به قیمت دلخواه خود می نان

ها نیز تنها نان کنجدی عرضه  ه تعداد دیگری از نانواییاند و این در حالی است ک ها را باال برده به بهانه کنجدی کردن نان قیمت

 .کنند می

گذاری را مطرح کرد، سبب شد نانوایان گرایش  بر این اساس زمانی که دولت مجوز پخت نان به قیمت آزاد و خارج از شمول قیمت

 .بیشتری برای آزادپزی از خود نشان دهند

ها باید آزادپز شوند و مابقی همچنان دولتی بمانند اما  درصد نانوان 31ولت تنها بر اساس این گزارش، در حالی که بنا بر تصمیم د

های مختلف نان را به  ها به بهانه رسد که متأسفانه تصمیم دولت بر عکس در حال اجرا شدن است و بسیاری از نانوایی به نظر می

خود دالیل خاصی دارند و معتقدند که دخل و خرج آنها با  کنند؛ از طرفی برخی نانوایان برای این حرکت تازه قیمت آزاد عرضه می

 .یکدیگر سازگار نیست

شود، حال به هر نانوایی که مراجعه  از سوی دیگر، مردم در آستانه ماه مبارک رمضان که نیازشان به خرید نان دو چندان می

 .تن نانوایی دولتی رقم زده استدهد و این امر سرگردانی آنها را برای یاف کنند خبر از آزادپز شدن آن می می

قیمت هر قرص نان ": اظهار داشت باشگاه خبرنگارانر همین خوصوص، رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در گفتگو با خبرنگار 

 6تومان و دو رو کنجد  311و تومان، یک رو کنجد هزار  111سنگک که عمده مصرف مردم است به صورت آزادپز در تهران هزار و 

 ".هزار تومان تعیین شده است

نان به عنوان نیاز اولیه : اظهار داشت باشگاه خبرنگاراناهلل میرمراد زهی عضو کمیسیون کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار  هدایت

 .ای باشد که فشار بر مردم وارد نشود مت باال را ندارند باید عرضه به گونهمردم است و در حالی که همه مردم توان خرید آن به قی

ها بیشتر شود، زیرا برخی از  شود لذا باید نظارت و بررسی ها سبب کاهش قدرت خرید می افزایش قیمت: وی در پایان تصریح کرد

ها  به قیمت باال نیستند و همچنین ضعف در نظارت اقشار اعم از کارگران و روستاییان که درآمد پایینی دارند قادر به خرید نان

 .سبب تخلف نانوایان شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/3612919 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/
http://www.yjc.ir/
http://www.yjc.ir/fa/news/5236909


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

166 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس 1368خرداد ماه  20سه شنبه 

 تر از سایر نان هاستمواد غذایینان تافتون بی کیفیت :/مرکز پژوهش های غالت اعالم کرد;
مرکز پژوهش های .را منتشر کرد 93مرکز پژوهش های غالت، گزارش سنجش کارشناسی کیفیت نان در اردیبهشت ماه سال  <

به منظور »: در این گزارش آمده است. را منتشر کرد 93غالت، گزارش سنجش کارشناسی کیفیت نان در اردیبهشت ماه سال 

فیت نان آزمایشگاه های شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق، ماهانه از واحدهای نانوایی استان با در سنجش کارشناسی کی

ویژگی ها و روش  6260نظر گرفتن پراکنش جغرافیایی واحدهای نانوایی و نوع نان تولیدی، نمونه برداری و مطابق با استاندارد 

رکز پژوهش های غالت نمره کیفیت نمونه های نان استان را تعیین و به مرکز های آزمون نان های سنتی و فرمت ارزشیابی نان م

طبق گزارش این مرکز، نمره کیفیت نان های سنگک، بربری، لواش و تافتون در دومین ماه سال «.پژوهشهای غالت ارسال می کنند

. ها کیفیت کمتری را بدست آورده استبا این حال، طبق این گزارش، نان تافتون از دیگر نان . ، خوب ارزیابی شده است93

 همچنین میانگین درصد نمره کیفیت نان ها در اردیبهشت نسبت به ماه گذشته، کاهش داشته است

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

 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 <شدن آرد با آهن با بروز آلزایمر مواد غذایی ارتباط غنی;
با این که سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به خبرآنالین می گوید که بروز آلزایمر به دلیل استفاده از آهن در آرد مبنای علمی  

غنی سازی آرد با آهن برای غلبه بر کم خونی .دندارد و صحیح نیست، اما برخی تحقیقات بر روی حیوان این مساله را تایید می کن

اما آیا این کار از نظر علمی بدون مشکل . چندسالی است که انجام می شود و در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است

ردن مواد است؟به گزارش خبرآنالین، شیوع کم خونی ناشی از فقر آهن، مسئوالن بهداشتی کشور را به فکر واداشت تا با غنی ک

به دلیل این که نان، یکی از پرمصرف ترین ماده غذایی در بین ایرانی هاست، . غذایی به آهن، این مشکل را تا حد زیادی رفع کنند

این کار از سال هشتاد و .وزارت بهداشت تصمیم گرفت برای رسیدن به هدف سالمت خود، غنی سازی را از آرد گندم آغاز کند

اما اخیرا مطلبی در فضای . وقفه ای کوتاه دوباره از سر گرفت و در بسیاری از شهرهای کشور انجام پذیرفتشش شروع شد و بعد از 

مجازی دست به دست می شود که می گوید افزودن آهن به آرد، و استفاده از آن آرد در بلندمدت ایجاد مشکالت زیادی از جمله 

ی وزارت بهداشت به خبرآنالین می گوید که بروز آلزایمر به دلیل استفاده از آهن با این که سازمان غذا و دارو.بروز آلزایمر می کند

رحمانی، استاد تغذیه .در آرد مبنای علمی ندارد و صحیح نیست، اما برخی تحقیقات بر روی حیوان این مساله را تایید می کند

در مطالعات حیوانی و آزمایش بر : او ادامه می دهد. دانشگاه شهید بهشتی می گوید که این مسئله در مطالعات حیوانی آمده است

مغز موش آزمایشگاهی، دیده شده که بین استفاده از آهن و بروز آلزایمر ارتباط وجود دارد و البته این هم تحقیق شده که اگر آهن 

درستی مشخص نیست که این  این استاد دانشگاه در این باره می گوید که هنوز به.را کم کنند، عوارض بیماری کم و کمتر می شود

رحمانی ادامه .مساله ارتباط مستقیم به استفاده از آهن دارد و یا مسائلی از قبیل ژنتیک و مسائل جانبی روی آن تاثیر دارد یا خیر

ل در مورد آلزایمر هنوز تحقیقات انسانی مستندی انجام نشده اما چیزی که باعث می شود استفاده از آهن در آرد مشک: می دهد

استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید که آهن اضافی به عنوان یک رادیکال .ساز به نظر برسد، در نظر گرفته نشدن گروه هدف است

رحمانی از بروز بیماری های قلبی و عروقی .آزاد عمل می کند و تجمع آن می تواند به بافت ها و دستگاه های بدن آسیب وارد کند

او در پایان تعیین گروه هدف را .ه دریافت آهن می تواند مشکالتی از جمله بیماری قلبی را افزایش دهدمی گوید و معتقد است اضاف

کودکان و گروههای آسیب پذیر، مادران باردار و زنان در سن : بهترین راهکار برای جلوگیری از این مشکل می داند و می گوید

می باید از آردهای غنی شده با آهن استفاده کنند و این آردها نباید برای  باروری و کسانی که کم خونی به دلیل کمبود آهن دارند

 استفاده عموم باشد

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 عسل

 - 68/63/25فارس

 مراتع دشت الر محیط مناسب برای زنبورداری

های متنوع مرتعی و داروئی عالوه بر ارزش های زیست محیطی دارای ارزش های  گونهمراتع دشت الر با داشتن 

توان به نقش آن در تقویت و توسعه اقتصاد دامداری، دامپروری و زنبورداری  اقتصادی بسیاری است که در اینمورد می

 .اشاره کرد

ل از پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی استان تهران از آنجایی که مراتع دشت الر از موقعیت به نق خبرگزاری فارسبه گزارش 

جغرافیایی و شرایط آب و هوایی ویژه ای برخوردار است ، از این رو به مکان مناسبی برای استقرار کلنی های زنبور عسل تبدیل 

 .ولید عسل در کشور بشمار می آید شده که در حال حاضر این منطقه به عنوان یکی از مناطق مهم ت

تاکنون از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات برای نزدیک به یکصد هزار  0109براساس این گزارش از سال 

 هزار کلنی صادر شده است که بطور 00فقره مجوز برای استقرار  03کلنی زنبور عسل مجوز صادر شده است که امسال به تعداد 

 .نفر ایجاد اشتغال کرده است  011مستقیم برای 

این گزارش حاکیست با توجه به این که مراتع دشت الر جزو مراتع ییالقی محسوب می شود زنبورداران ، کلنی های خود را برای 

 .یک دوره سه ماهه از پانزدهم خرداد تا پانزدهم شهریور در این مراتع مستقر می کنند 

ی های به عمل آمده بیانگر این مطلب است که در پنج ساله اخیر تقاضا برای استقرار کلنی های زنبور عسل شایان ذکر است بررس

در این مراتع افزایش پیدا کرده و نسبت تعداد کلنی ها به مجوزهای صادره کمتر شده است و همچنین تعداد زنبورداران مجوزدار 

 .نیز افزایش یافته است 

هزار هکتار و با داشتن گونه های متنوع مرتعی و داروئی عالوه بر ارزش های زیست محیطی  01حدود  مراتع دشت الر با وسعتی

دارای ارزش های اقتصادی بسیاری می باشد که در این مورد می توان به نقش آن در تقویت و توسعه اقتصاد دامداری و دامپروری 

 .و اقتصاد زنبورداری اشاره کرد 

 

 0درصد از شهرستان پاکدشت ،  0درصد از استان مازندران ،  36ار زنبور عسل در مراتع دشت الر متشکل از امسال جامعه بهره برد

 .درصد نیز از سایر نقاط است 0درصد از شهرستان های تهران و شمیرانات و  63درصد از شهرستان دماوند ، 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111900 
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 عسل
 فودپرس 136خرداد ماه  20شنبه سه 

صادرات عسل ایرانی به / است  92رتبه ایران در تولید عسل جهان کمتر از :/ معاون وزیر جهاد کشاورزی;
 <اروپامواد غذایی

ترکیه و چین از جمله مقاصد : است، گفت 01معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رتبه ایران در تولید عسل جهان کمتر از  

رایط تولید عسل حسن رکنی ش.صادراتی عسل ما هستند؛ ضمن اینکه برخی از کشورهای اروپایی نیز با واسطه از ما عسل خریدند

است و همین شرایط به  01رتبه ایران در زمینه تولید عسل در جهان کمتر از : در کشور را بسیار مطلوب عنوان کرد و اظهارداشت

هزار تن  03وی میزان تولید عسل در کشور را حدود .کند که بتوانیم بخشی از تولیدمان را به دیگر کشورها صادر کنیم ما کمک می

هزار تن عسل از کشور صادر شد؛ ضمن اینکه کشورهای مختلفی داوطلب دریافت این  3سال قبل حدود : افه کرداعالم و اض

رکنی کشورهای حوزه خلیج فارس، ترکیه، چین و غیره را از جمله متقاضیان دریافت عسل ایرانی عنوان کرد .محصول از ایران بودند

های  وی تنوع گل و گیاهی کشور را عامل تولید عسل.طه از ایران عسل خریدندبرخی از کشورهای اروپایی نیز با یک واس: و گفت

های ما اقداماتی را انجام دادند که الزم بوده اما کافی نبوده  بندی تشکل در زمینه بسته: متنوع و باخاصیت دارویی دانست و افزود

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید .مان را باال ببریم بندی است؛ ما برای به دست آوردن ارزش افزوده کامل باید کیفیت و تنوع بسته

های انجام  بینی های بین المللی در راستای بازاریابی برای این محصول، در مورد پیش های مربوطه در نمایشگاه بر لزوم حضور تشکل

ن زمینه اعالم کرد اما براساس برنامه توان عدد دقیقی را در ای در حال حاضر نمی: جاری اضافه کرد شده برای تولید عسل در سال

 هزارتن برسد 03جاری به بیش از  بینی شده امیدوار هستیم تولید این محصول در سال  پیش

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 قارچ

 - 68/63/25فارس

 کیلوگرم 4کیلوگرم، اروپا  970سرانه تولید قارچ در ایران / چگونه در زیر زمین منزل قارچ پرورش دهیم
پرورش دهندگان موفق قارچ در راستای ترویج درامدزایی و تقویت اقتصاد خانوار، روش پرورش قارچ در زیر زمین 

 .کنند منزل، بازاریابی و فروش و درامدزایی را تشریح می

کیلوگرم است، در حالی که میانگین  0.6، سرانه تولید قارچ در ایران سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارس به گزارش

دهد که دستاوردی  کیلوگرم می باشد، بنابراین تولید قارچ ایران رقمی باالتر از سرانه جهانی را نشان می 0.0سرانه تولید جهان 

 0.6در عین حال سرانه مصرف قارچ خوراکی در کشورهای چین و آمریکا پنج کیلوگرم، اروپا چهار کیلوگرم و ایران . ارزشمند است

 .کیلوگرم است

تن قارچ خوراکی صادر می شود، اما بخشی از صادرات از طریق بازارهای مشترک مرزی  0011در حال حاضر به طور رسمی حدود 

هزار تن و  200هم اکنون کشور چین با . با کشورهای همسایه صورت می گیرد که آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست

این محصول در جهان به شمار می روند، در  هزار تن کنسرو و تازه خوری قارچ خوراکی اولین و دومین صادرکننده 600هلند با 

 .حالی که ایران در این زمینه صادرات ناچیزی دارد

 

برخی افراد دلیل پایین بودن میزان صادرات قارچ را شرایط تورمی حاکم بر کشور می دانند، در حال حاضر نوسانات نرخ ارز و عدم 

تورم باعث می شود قیمت تمام شده کاالهای . رچ خوراکی شده استتناسب نرخ ارز با نرخ تورم داخلی موجب کمبود صادرات قا

 .تولید داخل افزایش یابد و در مقایسه با قیمت جهانی به تدریج ایران بازارهای خود را از دست بدهد

اشیم، باید کارشناسان می گویند، اگر بخواهیم اقتصاد تولید محوری همچون کشورهای ترکیه، برزیل، کره جنوبی و تایلند داشته ب

در حال حاضر ایران برای واردکنندگان به یک . نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود تا صادرات جایگاه خود را پیدا کند

خبرنگار بسیج . بهشت تبدیل شده است، چرا که در مقایسه با کاالی تولید داخل هر کاالیی وارد شود، صرفه اقتصادی بیشتری دارد

آقای . ن زمینه با آقای اسماعیل نحویان تولید کننده موفق قارچ خوراکی در مازندران گفت و گو کرده استسازندگی در همی

 .نحویان محصول قارچ را در زیر زمین و انباری منزلش پرورش می دهد و برای دو نفر اشتغال زایی کرده است

 تا قارچ خوراکی RAS110 110از جوجه اجدا راس 

 RAS110سال قبل کار پرورش مرغ گوشتی  3به دلیل عالقه ای که به کار تولید داشتم، ": یدی اش می گویداو درباره فعالیت تول

را در منزل شروع کردم اما چون آلودگی و سر و صدا تولید می کردند و برای همسایه ها ایجاد مزاحمت می شد، از ادامه آن 

ولید آن هیچ آلودگی ندارد و کاری است تر و تمیز که حتی می توان وقتی با پرورش قارچ آشنا شدم، متوجه شدم ت. منصرف شدم

در نتیجه با تجهیز زیر زمین و انبار منزل با استفاده از وام . در خانه انجامش داد بدون اینکه مزاحمتی برای همسایه ها ایجاد شود

 ".بسیج سازندگی کار تولید قارچ را شروع کردم

 6تن کمپوست می ریزیم و  3در هر دوره . ماه طول می کشد 6.3تا  6هر دوره تولید قارچ بین ": این تولید کننده قارچ می افزاید

تن  6. میلیون تومان می شود 1تن کمپوست به اضافه خاک پوششی و حمل و نقل حدود  3هزینه . تن قارچ برداشت می کنیم

 ". یون تومان سود می کنیممیل 3میلیون تومان می فروشیم؛ یعنی در هر دوره  0قارچ را هم حدود 

 مغازه دارها را متقاعد کردیم از خارج شهرستان قارچ نخرند

بچه های بسیج سازندگی با بقالی ها و مغازه های ": آقای نحویان درباره نحوه بازاریابی برای محصول قارچش خاطرنشان می کند

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3537107


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

160 
 

. از شهرستان وارد نکنند و از تولید کننده های رامسر بخرند پروتئینی رامسر صحبت و آن ها را متقاعد کردند که قارچ را از خارج

مغازه دار ها هم پذیرفتند، به نفع خودشان هم شد چون هزینه های . نفر دیگر مثل من قارچ تولید می کنند 03-03در رامسر 

. ست و ما راضی هستیمخدا را شکر اوضاع خوب ا. حمل و نقل از قیمت تمام شده حذف می شد و جنس را ارزان تر می خریدند

در حال حاضر تمام نیاز . رامسر یک شهر توریستی است و به همین دلیل سرانه مصرف قارچ آن از نقاط دیگر استان باالتر است

با هدایت بسیج سازندگی همه تولید کنندگان قارچ در رامسر قرار است . شهرستان رامسر به قارچ در خود شهرستان تولید می شود

 ".تشکیل بدهند تا هیچ مشکلی در فروش محصوالت وجود نداشته باشد یک اتحادیه

قارچی که تولید می کنم به اذعان مغازه دارها بهترین قارچ شهرستان است ": او درباره کیفیت محصول تولیدی اش اظهار می کند

همه . شوفاژ است و عایقبندی شده استسالن پرورش قارچ ما مجهز به کولر، چیلر و . چون تولید را اصولی و علمی انجام می دهیم

 ".این تجهیزات در کیفیت قارچ تولیدی موثر است

 چگونه از صفر شروع کنیم؟

به افرادی که می خواهند کار پرورش قارچ را از صفر شروع کنند توصیه می کنم حتما آموزش ": این تولید کننده قارچ می افزاید

در اینترنت . توانند به مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا بسیج سازندگی مراجعه کنند برای این کار می. های علمی را جدی بگیرند

اگر آموزش های تخصصی را جدی نگیرند ممکن است همه سرمایه شان را به . هم می توان اطالعات خوبی در این باره بدست آورد

 ".قفسه بندی سالن و خرید مواد اولیه نیاز است میلیون تومان برای تجهیز و 61تا  03برای تولید از صفر، بین . باد بدهند

وقتی از اقتصاد مقاومتی حرف می زنیم باید تولید کنندگان خرد را ": آقای نحویان درباره مشکالت تولید کنندگان قارچ، می گوید

صوص در این یکی دو بسیج سازندگی به خ. مشاوره تخصصی و نقدینگی: تولید کنندگان به دو چیز نیاز مبرم دارند. جدی بگیریم

در حوزه نقدینگی هم . سال اخیر کارشناسان خبره ای را گرد هم آورده که از طرح های اقتصاد مقاومتی پشتیبانی خوبی می کنند

اگر سود بانکی باال باشد تولید کننده ها مجبور می شوند بخشی از وام دریافتی را وارد . باید حتی االمکان سود وام ها کاهش یابد

 ".ر کنند که نقض غرض است و مخالف اقتصاد مقاومتیبازا

: او همچنین در پاسخ به این سوال که چرا کار تولید را بر پشت میز نشینی و شغل دولتی ترجیح داده است، خاطرنشان می کند

در . وسعه آن را دارممن همیشه کار تولید را دوست داشتم و قصد ت. کار دولتی هیجان کار تولید را ندارد، درآمد آن هم کم است"

امیدواریم بتوانیم به کمک تعاونی که . متری هستم و فعال ستون های آن زده شده است 011حال حاضر مشغول احداث یک سالن 

 ".تشکیل می شود قارچ مورد نیاز کل استان مازندران را تولید کنیم

 آشنایی با بانوی تولید کننده قارچ در کرمانشاه

وی درباره انگیزه . ی از فعاالن اقتصادی کرمانشاه است که عرصه تولید قارچ را برای فعالیت برگزیده استیک خانم حمیرا چراغی

از دوران نوجوانی به تولید محصوالت کشاورزی عالقه مند بودم، اصوال فرایند کاشت تا تولید ": اش از ورود به عرصه تولید می گوید

فقط یک . روی پای خود و نیز اشتغال زایی همواره از آروزهای من بوده است محصول بسیار لذت بخش است، همچنین ایستادن

 ".تولید کننده می داند که به ثمر رسیدن زحمات و برداشت محصول چقدر لذت بخش است

ج به واردات از خار": وی در ادامه شرایط اقتصادی کشور و اهمیت توجه به تولید داخلی را مورد اشاره قرار می دهد، و می گوید

همیشه دوست داشتم با ورود به عرصه تولید بتوانم به اقتصاد . خصوص واردات کاالهای کشاورزی، بالی جان اقتصاد ایران است

 ".کشورم کمک کنم، هر چند ناچیز و کم

. روع کردیممتری ش 13به همراه شوهرم تولید را از یک سالن  09زمستان ": خانم چراغی درباره آغاز فعالیت تولیدی اش می گوید

سال به همین منوال پیش رفتیم تا اینکه با جهادکشاورزی و بسیج سازندگی آشنا شدیم و از آن  6. هر دو خیلی عالقه مند بودیم
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 ".ها برای توسعه تولیداتمان کمک گرفتیم

 نیازمند وام با نرخ سود پایین هستیم

 03و  09ما دو وام به مبلغ ": ید کننده های ایرانی اشاره می کنداین بانوی جهادگر، در ادامه به یکی از عمده ترین مشکالت تول

درصد بود و باز پرداخت آن  0بهره وام جهاد کشاورزی . میلیون تومان از وزارت جهاد کشاورزی و بانک مهر اقتصاد دریافت کردیم

متری برای افزایش تولیداتمان  061سالن  این وام کمک بسیار بزرگی به ما کرد و توانستیم یک. ماهه انجام می شد 2در دوره های 

درصدی داشت و باز پرداخت آن ماهانه بود، این  02متاسفانه وامی که از بانک مهر اقتصاد دریافت کردیم، بهره . در اختیار بگیریم

می افتاد و باید ماهه صورت می گیرد و در نتیجه بازپرداخت وام عقب  1تا  6در حالی است که برداشت محصول قارچ در دوره های 

 ".جریمه دیر کرد را می پرداختیم

وام هایی که برای حمایت از تولید اختصاص می یابد، باید بهره بسیار پایینی داشته باشند تا ": خانم ریاحی خاطرنشان می کند

وانی داشته باشد، مثال قیمت تمام شده تولید کننده کاهش یابد، همچنین بازپرداخت وام ها باید با اقتضائات محصول تولیدی همخ

 ".ماهه می توانیم به فروش برسانیم، باز پرداخت ماهانه کار بسیار مشکلی است 1وقتی ما تولیداتمان را فقط در بازه های 

 برابر شدن تولید 2

دل عالقه مند در وهله اول باید به این کار از جان و ": خانم ریاحی در توصیه به عالقه مندان به ورود به عرصه تولید می گوید

باید تا می توانند از اخذ وام های با بهره باال اجتناب کنند، مهمتر از . باشند و خودشان را برای فراز و نشیب های آن آماده کنند

 ".همه اینکه کارکارشناسی و علم را مبنای فعالیت های خود قرار دهند

تن در هر دوره افزایش دهد در حال حاضر  06تن به  6از خانم ریاحی که هم اکنون توانسته است ظرفیت کمپوست سالنش را 

مهمترین نیاز واحد تولیدی خود را نقدینگی با بهره پایین می داند و امیدوار است مسئوالن و نهادهایی که دغدغه اقتصاد مقاومتی 

 .دارند، برای این حل مشکل چاره ای بیاندیشند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163110600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940325001281


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

164 
 

 
 قارچ

 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 ایران پنجمین تولید کننده قارچ در جهان است 
 122، تولید ساالنه قارچ جهان در مجموع هفت میلیون و (فائو)متحد بر اساس آمار سازمان خواربار کشاورزی ملل 

 .هزار تن قارچ در سال، رتبه پنجم را در جهان دارد 12هزار تن است که از این میزان، ایران با تولید 

هزار تن است  011، تولید ساالنه قارچ جهان در مجموع هفت میلیون و (فائو)بر اساس آمار سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد 

هزار  030هزار تن هلند،  113هزار تن آمریکا،  191هزار تن ایتالیا،  020که از این میزان، پنج میلیون تن مربوط به کشور چین، 

 .هزار تن قارچ در سال، رتبه پنجم را در جهان دارد 91هزار تن فرانسه است و ایران با تولید  003تن اسپانیا، 

کیلوگرم می باشد، بنابراین تولید قارچ  0.0کیلوگرم است، در حالی که میانگین سرانه تولید جهان  0.6ایران سرانه تولید قارچ در 

در عین حال سرانه مصرف قارچ خوراکی در . ایران رقمی باالتر از سرانه جهانی را نشان می دهد که دستاوردی ارزشمند است

 .کیلوگرم است 0.6یلوگرم و ایران کشورهای چین و آمریکا پنج کیلوگرم، اروپا چهار ک

تن قارچ خوراکی صادر می شود، اما بخشی از صادرات از طریق بازارهای مشترک مرزی  0011در حال حاضر به طور رسمی حدود 

هزار تن و  200هم اکنون کشور چین با . با کشورهای همسایه صورت می گیرد که آمار دقیقی در این خصوص در دست نیست

هزار تن کنسرو و تازه خوری قارچ خوراکی اولین و دومین صادرکننده این محصول در جهان به شمار می روند، در  600هلند با 

 .حالی که ایران در این زمینه صادرات ناچیزی دارد

و عدم  برخی ها دلیل پایین بودن میزان صادرات قارچ را شرایط تورمی حاکم بر کشور می دانند، در حال حاضر نوسانات نرخ ارز

تورم باعث می شود قیمت تمام شده کاالهای . تناسب نرخ ارز با نرخ تورم داخلی موجب کمبود صادرات قارچ خوراکی شده است

 .تولید داخل افزایش یابد و در مقایسه با قیمت جهانی به تدریج ایران بازارهای خود را از دست بدهد

محوری همچون کشورهای ترکیه، برزیل، کره جنوبی و تایلند داشته باشیم، باید کارشناسان می گویند اگر بخواهیم اقتصاد تولید 

در حال حاضر ایران برای واردکنندگان به یک . نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود تا صادرات جایگاه خود را پیدا کند

 .د شود، صرفه اقتصادی بیشتری داردبهشت تبدیل شده است، چرا که در مقایسه با کاالی تولید داخل هر کاالیی وار

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61103-0.html 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  24: تاریخ

 هکتار گلزارهای فریدن 30برداشت گل محمدی از 

 .هکتار گلزارهای فریدن آغاز شد  13برداشت گل محمدی از 

تن  3، مدیرجهاد کشاورزی فریدن متوسط برداشت گل محمدی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 .شود  ساالنه هزار لیتر گالب در دو کارگاه گالبگیری فریدن تولید و به بازارعرضه می: تار دانست و گفتدر هک

هکتار در فریدن ایجاد شده که سطح زیرکشت گل محمدی نسبت به پارسال  03امسال دو باغ گل جدید به وسعت : کریمی افزود

 .درصد افزایش یافته است  33

http://www.yjc.ir/fa/news/3613133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5235044


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

266 
 

 
 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  21: تاریخ

 تن گیاه دارویی تره کوهی از مراتع استان اصفهان 30برداشت 

 .استان اصفهان برداشت شدهکتار مراتع  311هزار و  20تن تره کوهی از  16بیش از 

: مسئول اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی استان گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حوزه کشاورزیبه گزارش 

 . برداشت گیاه دارویی تره کوهی از ابتدای اردیبهشت آغاز شد و با پایان زمان برداشت این میزان محصول برداشت شد

 . میرطالبی شهرستان های فریدونشهر و بوئین میاندشت را عمده مراکز رویش این محصول عنوان کرد

تن  011هکتار مراتع استان آغاز شد و تاکنون حدود هزار و  211هزار و  000برداشت گیاهان دارویی از نیمه خرداد از : توی گف

 . آن جمع آوری شد

بردار مجوز بهره برداری صادر شده است پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت در  بهره 000میرطالبی با اشاره به اینکه امسال برای 

 . تن گیاه دارویی از مراتع استان اصفهان برداشت شود 011ار و مهر، دو هز

ترین گیاهان دارویی مراتع استان اصفهان  کتیرا، برگ کرفس کوهی، آنغوزه، موسیر، آویشن، زیره سیاه ، تره کوهی و سماق از عمده

 . است

ترین گیاهان دارویی را در کشور  اه دارویی متنوعگونه گی 021هزار هکتار مرتع دارد که با بیش از  211میلیون و  1استان اصفهان 

 . دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/3611033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5233745


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

261 
 

 گندم

 - 68/63/20فارس

 آبیاری مدرنگذاری در اجرای شبکه  میلیارد تومان سرمایه 022/ رکورد تولید گندم را در کشور شکستیم 
رکورد تولید گندم را در تاریخ اردبیل شکستیم به طوری که امسال : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت

 .هزار تن این رکورد به ثبت رسید ۶22هزار تن محصول و خرید مازاد  102با تولید 

دبیل، عدیل سروی صبح امروز در هشتمین همایش فرهنگ مدیریت جهادی در گرامیداشت هفته از ار خبرگزاری فارسبه گزارش 

  های زراعت، بردار و تولیدکننده کشاورزی در عرصه هزار نفر بهره 003در استان اردبیل : جهاد کشاورزی در اردبیل اظهار داشت

ت جهادی بتوانند با هدف اقتصاد مقاومتی یک حرکت مفید و باغبانی و تولیدات دام داریم که تالششان بر این است تا در مدیری

 .مؤثر را انجام دهند

وی با بیان اینکه ما در تقویت اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی که در کشور به یک فرهنگ تبدیل شده، تالشمان بر حرکت 

شدیم تا تولیداتمان را افزایش دهیم و با  در سال گذشته با تالش فعاالن این حوزه موفق: برگرفته از اصل جهادگری است، گفت

 .ارتقای شرایط تولید بتوانیم از نظر واحد ثبت و تناژ در این عرصه موفق عمل کنیم

همه تالشگران این عرصه و مجموعه جهاد کشاورزی استان به تعداد : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل یادآور شد

کنند با انجام عملیات مختلف در عرصه تولید آن  کشاورزی گرفته تا مرکز تحقیقات سعی می نفر از مرکز خدمات 911هزار و  یک

 .هم تولید با کیفیت حضور داشته باشند

و مدیریت بحران  001استانی و ملی استانی شده، ماده   میلیارد تومان اعتبار به صورت اعتبارات ملی، 26با : سروی تصریح کرد

درصد اعتبارات تخصیص  011عمرانی را به انجام برسانیم که با توجه به سفر رئیس جمهور به این استان های  موفق شدیم تا پروژه

 .پیدا کرد

سه برابر افزایش یافته بود که تالش کردیم با ترزیق این  96و  90های  این میزان جذب اعتبار به نسبت سال: این مسئول ادامه داد

 .ها را به انجام برسانیم د و تحرک بخشی به پروژهمنابع و اعتبارات زمینه خروج از رکو

 پروژه هفته جهاد کشاورزی فردا با حضور معاون وزیر جهاد ۶2افتتاح * 

 21در گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد

 .رسد برداری می میلیارد تومان به بهره 33گذاری  شاروزی و استاندار اردبیل با رقم سرمایهپروژه فردا با حضور معاون وزیر جهاد ک

سه پروژه مهم ما شامل شبکه آبیاری مدرن در : وری متعدد اعالم کرد و گفت های تولیدی و بهره ها را شامل حوزه سروی این پروژه

برداری  میلیون تومان است که فردا به بهره 011میلیارد و  2ی گذار هکتار و سرمایه 911پایاب سد یامچی با ظرفیت هزار و 

 .رسد می

اجرای این پروژه از عید فطر سال گذشته آغاز شده و ساکنان هفت روستا از ثمرات اجرای پروژه شبکه پایاب سد یامچی : وی افزود

هزار تنی اولدوز گندم  31تاحی فردا را سیلوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل دومین پروژه مهم افت.شوند مند می بهره

 .نظیر است تولید گندم در استان اردبیل امسال به یک رکود واقعی رسیده که در تاریخ اردبیل بی: اردبیل اعالم کرد و یادآور شد

را شاهد بودیم که بعد هزار تن گندم  302اتفاق افتاده که تولید  03های گذشته در سال  بیشترین خرید در سال: سروی عنوان کرد

هزار تن یک رکورد  211هزار تن گندم و خرید مازاد  031از این سال روند نزولی را در تولید گندم شاهد بودیم اما امسال با تولید 

 .در تولید گندم استان اردبیل به ثبت رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162111003 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940326000714
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 گندم

 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

صادرات بذر غالت در گرو دریافت / OECDسورگوم  -جو و ذرت  -تصویب عضویت ایران در برنامه گندم 
  ISTAاعتبار از 

، در انتظار تأیید انجمن بین المللی آزمون OECDهای بذر غالت، ذرت و سورگوم سازمان  با عضویت ایران در برنامه

 .برای صادرات بذور هستیم( ISTA)بذر

معاون تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

های  برنامه بذر غالت، ذرت و سورگوم سازمان همکاری ، با اعالم اینکه درخواست ایران برای عضویت در(ایانا)کشاورزی ایران 

کشور غیرعضو  63کشور عضو سازمان و  11کشور شامل  30در حال حاضر : به تصویب رسید، گفت OECDاقتصادی و توسعه 

 .هستند OECDهای بذر سازمان  ازجمله ایران عضو برنامه

های روغنی، غالت، چغندرقند،  ها و دانه ها، کلم ها و لگوم گراسفرهاد خیری با بیان اینکه سازمان هفت گروه محصوالت شامل 

 0993جمهوری اسالمی ایران از سال : های مشابه، ذرت و سورگوم و سبزیجات را تحت پوشش قرار داده است، افزود شبدر و گونه

ر اجالس ساالنه اعضای برنامه بذر در برنامه بذر چغندرقند سازمان عضو است و عضویت در برنامه بذر غالت، ذرت و سورگوم نیز د

 .خردادماه سال جاری در پاریس برگزار شد، به تصویب رسید 03و  03که در تاریخ 

، کسب شرایط فنی الزم OECDهای بذر  با توجه به درخواست بخش خصوصی برای عضویت در سایر برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .را توسعه دهیم OECDضویت خود را در سازمان برای عضویت مدنظر سازمان قرار دارد تا بتوانیم ع

های بذر  معاون تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با اعالم اینکه با عضویت در برنامه

وری که تحت نظام بذ: غالت و ذرت سازمان، بذور تولیدشده در کشور با دریافت گواهی مجوز صادرات خواهند داشت، ادامه داد

 .الملل مورد داد و ستد قرار گیرند توانند در تجارت بین راحتی می شوند، به تولید می OECDبذری سازمان 

قادر به صادرات نخواهیم بود، از آنجا که در حال حاضر در انجمن  OECDهای سازمان  تنها با عضویت در برنامه: خیری تصریح کرد

های این انجمن برای صدور گواهی  رویم، باید بتوانیم با اجرای توصیه شمار می عضو عادی به (ISTA)المللی آزمون بذر  بین

 .رنگ، اعتبارنامه بگیریم و بتوانیم به صادرات بپردازیم نارنجی

 در حال حاضر از هفت: های تعیین صالحیت برای عضویت فعال در ایستا خبر داد و تأکید کرد وی از کسب نمره قبولی در آزمون

ایم و در واقع این تولیدکنندگان ما هستندکه با تولید بذر  در عضویت سه برنامه موفق بوده OECDگروه محصوالت تحت پوشش 

 ./ها نیز عضو شویم کنند بتوانیم در سایر برنامه باکیفیت تعیین می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61102-0.html 
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 گندم

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  24: تاریخ

 راندمان تولید گندم کمتر از متوسط جهانی

 .راندمان تولید گندم از هر متر مکعب آب در ایران یک کیلو گرم کمتر از کشورهای دیگر است: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در ارومیه با تاکید بر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

گرم  211کشاورزی در ایران از هر متر مکعب آب حداکثر در زمینه تولید محصوالت : ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی افزود

 .شود گرم گندم تولید می 011شود این در حالی است که در کشوری مانند مصر از هر متر مکعب آب یک کیلو و  گندم تولید می

مایع حیاتی درست کشاورزان باید در مورد مصرف آب حساب شده عمل کنند چرا که اگر در مصرف این : عباس کشاورز تاکید کرد

 .شوند و وابستگی کشور ما در بخش غذایی بیشتر از گذشته خواهد شد عمل نشود با کاهش درآمد مواجه می

میلیارد دالر درآمدزایی برای کشاورزان  03کشورمان ساالنه با وارد کردن مواد غذایی مورد نیاز خود از خارج از کشور : وی گفت

 .خارجی دارد

که کشورمان همه ساله با پرداخت این میزان هزینه، اشتغال پایداری را برای کشاورزان خارجی به وجود آورده کشاورز با بیان این

شود که باید تالش شود تا از اتکای  درصد از مواد غذایی مورد نیاز کشور از خارج وارد می 31در حال حاضر : است تصریح کرد

 .ودکشور به محصوالت کشاورزی خارج از کشور کاسته ش

 611ساالنه : ترین برنامه های بخش زراعت وزارت جهاد کشاورزی را تولید پایه ای بذر با کیفیت مناسب عنوان کرد و افزود وی مهم

رسد که نقش مهمی در افزایش راندمان  هزار تن بذر اصالح شده ذرت تولید و به مصرف می 03هزار تن بذر گندم اصالح شده و 

 .تولید دارد

عالوه بر این در حال حاضر بذور چغندر قند، سبزی و صیفی نیز به صورت کامالً اصالح شده در اختیار : ور شدکشاورز یادآ

 .گیرد کشاورزان کشور قرار می

http://www.yjc.ir/fa/news/3613600 
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 گندم

 فودپرس 1368خرداد ماه  20سه شنبه 

 تشدید رقابت برای صادرات گندم به خاورمیانه

ها  رو، استرالیایی کنندگان گندم در سال زراعی پیش مانی، با توجه به رقابت شدید بین صادر به گزارش سایت اگری <کشاورزی

 .اند بینی خود را از میزان صادرات این محصول کاهش داده پیش

میلیون تن  0.3به میزان  6103-02ا در مورد میزان صادرات گندم استرالیا در سال بینی خود ر وزارت کشاورزی استرالیا پیش

 .میلیون تن اعالم کرده است 02.3کاهش داده و در سطح 

یکی از که -رسد شرایط بازار غالت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  با توجه به انتظار افزایش صادرات گندم آمریکا، به نظر می

شود صادرات  بر اساس آمار، تخمین زده می. های گذشته باشد تر ازسال ها رقابتی برای استرالیایی -زارهای غالت در جهانترین با مهم

 .میلیون تن باشد 63رقمی معادل  6103-02گندم آمریکا در سال زراعی 

تقاضای گندم منطقه را کاهش داده ها در مورد  بینی در این میان افزایش کشت گندم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز، پیش

 .رسد کشورهای حوزه دریای سیاه و اروپا نیز صادرات گندم به منطقه خاورمیانه را در نظر دارند عالوه بر این به نظر می. است

 112انتظار برداشت خوب گندم منجر شده است قیمت این ماده غذایی در استرالیا کاهش یافته و در حال حاضر در سطح 

دالر به ازای هر  621دالراسترالیا در هر تن باشد، در همین حال قیمت گندم صادراتی آمریکا برای صادرات به منطقه خلیج فارس 

 .تن اعالم شده است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 - 68/63/31فارس

 سرد کردن گوشت از شنبه آغاز طرح پیش/ هزار تومان 01گوشت گوسفندی کیلویی 
یابد و از هفته آینده  تقاضای خرید گوشت به دلیل آغاز ماه مبارک کاهش می: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .شود میسرد کردن گوشت در تهران آغاز  با هماهنگی دامپزشکی طرح پیش

با : ، درمورد آخرین وضعیت قیمت گوشت در بازار پایتخت گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اصغر ملکی در گفت علی

کنیم به  بینی می پیش ها و نیاز مردم برای آغاز ماه مبارک رمضان طی یکی دو هفته اخیر تامین شده، توجه به اینکه تمام سازمان

 .ها و کاهش ساعت کاری آنها تا حدی بازار گوشت طی این ماه با رکود مواجه شود دلیل تعطیلی رستوران

 0قیمت گوشت گرد ران : هزار تومان اعالم کرد و گفت 0۰تا  01وی قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی بدون دنبه را 

 .هزار تومان بیشتر از این رقم خواهد بود

با هماهنگی سازمان دامپزشکی  سرد کردن گوشت گوسفند اجرای طرح پیشاتحادیه گوشت گوسفندی همچنین از  رئیس

هایی است تا به واسطه آن گوشت با سالمت بیشتری به دست مردم برسد، در  این سازمان به دنبال اجرای طرح: خبر داد و افزود

 .یر صفر را در دستور کار دارددرجه ز 3سرد کردن گوشت در دمای  همین راستا طرح پیش

گیرد که آب اضافی آن گرفته شده و با سرد  گوشت تازه کشتار شده در شرایطی قرار می: وی درمورد جزییات بیشتر این طرح گفت

کیلویی نیم کیلو از وزن آن کاسته خواهد شد، اما شرایطی ایجاد  00شود، به طوری که در یک الشه  شدن تا حدی خشک می

 .ها امکان فعالیت نداشته باشند تا میکروبشود  می

 .ملکی این را هم اضافه کرد که این طرح پیش از این در چند استان کشور اجرا شده بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931110111026 
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  36: تاریخ

 ممنوعیت واردات گوشت قرمز به کهگیلویه و بویراحمد

 .ها به کهگیلویه و بویراحمد در حمایت از تولیدات استانی ممنوع شد واردات گوشت قرمز از سایر استان

، استاندار کهگیلویه و بویراحمد از همه دستگاه های متولی و ناظر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

ها جلوگیری  از جمله دامپزشکی و جهاد کشاورزی خواست با کمک نیروی انتظامی از هرگونه ورود الشه های دامی از سایر استان

 .کنند

 .خادمی علت این تصمیم را وجود دام مازاد در عشایر و حمایت از این جامعه تولیدکننده اعالم کرد

 .همه دستگاه های اجرایی که مصرف باالیی از گوشت قرمز دارند ملزم هستند آن را از کشتارگاه های استان تأمین کنند: وی گفت

هیچ بهانه ای برای کاهش : فروش دام زنده درکنار کشتارگاه های استان نیز ضروری است، افزودوی با بیان اینکه راه اندازی میدان 

 .تقاضا و یا فروش دام عشایر در استان از دستگاه های متولی پذیرفتنی نیست

زشی، آبرسانی، همه مشکالت امور عشایر در زمینه های مختلف زیر ساختی، امنیتی، بهداشت و درمان، فضاهای آمو: استاندارد گفت

راه های مواصالتی، مرتع و علوفه، عرضه دام و فرآورده های دامی، نظارت و کنترل خرید دام و صنایع دستی باید با جدیت پیگیری 

 .شود

هزار رأس دام نقش مهمی در اقتصاد  311دهند که با یک میلیون و  درصد از جمعیت کهگیلویه وبویراحمد را عشایر تشکیل می 06

 .ارنداستان د

http://www.yjc.ir/fa/news/3612216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/list/6/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5236602
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 گوشت قرمز

 فودپرس1368خرداد ماه  31یک شنبه 

 مردم گوشت گرم مصرف نکنند/ «تب کریمه»ها درباره  ترین توصیه تازه

باید به مردم : هیچ عالیمی در دام ندارد، گفتتب کریمه کنگو یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی با بیان اینکه  <مواد غذایی

 .که چگونه با رعایت اقدامات بهداشتی از ابتال به این نوع بیماری مصون بمانند اطالع رسانی شود

های انتقال عارضه تب  کشور با بیان اینکه یکی از راه سازمان دامپزشکیهای دامی  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

ارتباط با ترشحات دام، انجام ذبح غیربهداشتی و خارج از کشتارگاه و عدم : کنگو گزش فرد توسط کنه است، اظهارداشت کریمه

 .رعایت بهداشت توسط فرد از جمله عوامل ابتال به این بیماری هستند

توانیم تشخیص دهیم چه  بنابراین ما نمی: پیما با اشاره به اینکه بیماری مذکور هیچ عالیمی در دام ندارد، گفت جهانداریوش 

 .ای آلوده است ای سالم و چه گله گله

 سری اقدامات بهداشتی را هنگام تماس با دام و ترشحات حیوان رعایت کنند، این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مردم باید یک

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید این آموزش را به مردم جامعه بدهد، ضمن اینکه همه دامداران نیز باید : اظهارداشت

 .آموزش ببینند و مسائل بهداشتی را رعایت کنند

های دیگر از  بیماری رعایت مباحث بهداشتی فقط برای مقابله با کریمه کنگو نیست، پیشگیری از ابتال به: پیما اضافه کرد جهان

 .جمله تب مالت نیز با این اقدامات میسر است

 مردم لبنیات غیرپاستوریزه مصرف نکنند

رسانی شود که لبنیات غیرپاستوریزه  باید به مردم اطالع: هایی که باید به مردم داده شود، گفت وی با اشاره به مواردی از آموزش

تماس نداشته باشند و در این موارد حتما از دستکش استفاده کنند؛ باید به آنان  مصرف نکنند، با دام و ترشحات دام ذبح شده

 .های احتمالی مصون بمانند آموزش داده شود که با دام ذبح شده چگونه رفتار کنند تا از انتقال آلودگی

رعایت مسائل فوق عنوان کرد و  های مشترک انسان و دام را پیما، یک رکن اصلی برای کاهش ابتال جمعیت انسانی به بیماری جهان

افتد اما یکی از علل  های مشترک اتفاق می  های دامی تحت عنوان بیماری در همه کشورهای جهان ابتال به بیماری: اظهارداشت

 .های مذکور در کشورهای اروپایی و آمریکا کمتر است، آموزش صحیح افراد جامعه است اینکه شیوع بیماری

 م خودداری کنندمردم از مصرف گوشت گر

مردم : رسانی شود چگونه از خود مراقبت کنند، تاکید کرد ترین قدم این است که به مردم اطالع این مقام مسئول با بیان اینکه مهم

 .شود؛ گوشت سرد و گوشت منجمد از مصرف گوشت گرم خودداری کنند، همچنین در دنیا دو نوع گوشت توزیع می

: شود را گوشت سرد عنوان کرد و افزود ماند و سپس توزیع می  سردکن کشتارگاه می عت در پیشسا 63وی، گوشتی را که حداقل 

دهند که ذبح آن را  دهد، ضمن اینکه اگر مردم گوشتی را مورد استفاده قرار می چندین سال است دامپزشکی این کار را انجام می

 .ساعت آن را در یخچال قرار دهند 63تا  00، قبل از مصرف بین اند  اند یا تحت عنوان نذری دریافت کرده  خودشان انجام داده

با توجه به اینکه دام بیمار قبل از کشتار : این مقام مسئول در مورد احتمال انتقال بیماری از طریق گوشت گرم به انسان، اضافه کرد

ا دست زخم شده یا دستی که در هنگام کار داری گوشت گرمی دریافت کند و ب عالیمی مبنی بر بیمار بودن ندارد، اگر خانم خانه

 .شود، با این گوشت در تماس باشد احتمال انتقال آلودگی به بدن این فرد وجود دارد زخم می

شود باعث از بین رفتن  ساعت در آن ایجاد می 63اسیدی که پس از  PH اما اگر گوشت در یخچال بماند: پیما ادامه داد جهان

 .کند گوشت طعم بهتری نیز پیدا میشود ضمن اینکه  ویروس می

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AA%D8%A8+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88+
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
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 ذبح دام خارج از کشتارگاه مخاطره آمیز است

توصیه ما این است که چنین کاری حتما تحت نظارت انجام : وی، ذبح دام خارج از کشتارگاه را نیز مخاطره آمیز دانست و افزود

 .داشت فردی را رعایت کنندشود، افرادی هم که تمایل دارند این کار را خودشان انجام دهند ایمنی و به

توصیه اکید ما به مردم این است که که کنه را با دست از بدن دام : پیما با اشاره به انتقال آلودگی از راه گزش کنه تصریح کرد جهان

دهند که  جدا نکنند، از در دست گرفتن و له کردن آن جدا خودداری کنند، بسیاری از چوپانان و دامپروران این کار را انجام می

 .پاشی بدن دام است شود در حالی که روش مبارزه با کنه سم همین مساله سبب انتقال ویروس به آنان می

های عمومی از عالیم  ریزی های زیرجلدی و خون ریزی خون: های کریمه کنگو در انسان نیز گفت این مقام مسئول در مورد عالمت

های کمکی انجام شود،  او شود اما اگر بیماری به موقع تشخیص داده و درمان این بیماری در انسان و ممکن است منجر به فوت

  .کند معموال فرد از مرگ نجات پیدا می

کنگو خبر  به گزارش مهر، روز گذشته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از تایید فوت جوان مازندرانی بر اثر تب کریمه

 .داده بود

یکی از افراد مبتال سریعا : ه در مازندران دو نفر به این عارضه مبتال شدند که یک نفر جان باخت، بیان داشتوی با اشاره به اینک

 .تحت نظر قرار گرفت که با اقدامات درمانی انجام شده، پس از درمان از بیمارستان مرخص شد

ای که به  ر استان را وجود ویروس در بدن کنهکنگو د معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، علت شایع شدن تب کریمه

 .شود ویروس از بدن کنه به گوسفند و گاو منتقل می: چسبند، اعالم کرد و افزود گوسفند و گاو می

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

http://www.foodpress.ir/Post
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 گوشت قرمز
 ایران اکونا - 136۱خرداد  2۲ -

 سرد تأثیری بر افزایش قیمت ندارد کاهش وزن الشه در پیش
سرد کردن گوشت گوسفند در تیرماه فراهم  سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه شرایط برای اجرای طرح پیش

 .بر افزایش قمیت ندارد سرد ناچیز و این مقدار تأثیری کاهش وزن الشه دام ذبح شده در پیش: است، گفت

نژاد سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران در مورد طرح  به گزارش شبکه خبری اقتصاد ایران ایران اکونا علی اصغر برائی

تیرماه اعالم  3ها آمادگی خود را برای اجرای این طرح در  درصد کشتارگاه 91بیش از : سرد کردن گوشت گوسفند، گفت پیش

 .ها هم به آمادگی الزم تا قبل از تاریح مذکور دست یابند و برنامه اجرا شود ریزی سایر کشتارگاه امیدواریم مطابق برنامهاند و  کرده

با پیش سرد کردن الشه گوسفند ذبح شده قبل از عرضه به بازار گوشت رنگ بهتر، تردی گوشت بیشتر و بار میکروبی : وی افزود

 . کمتری خواهد داشت

ساعت  63ای اعم از مرغ، دام سبک و سنگین در صورتی که  هر الشه: ه کل دامپزشکی استان تهران بیان داشتسرپرست ادار

 .یابد سرد شود، بهبود کیفیت می پیش

تری از  رود، ضمن اینکه کیفیت مناسب ها از بین می آن پایین و امکان رشد میکروب PHسرد کردن گوشت اسید  با پیش: وی افزود

 .روبی خواهیم داشتلحاظ بار میک

سرد کردن الشه گوسفند حدود یک  شود با پیش سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران در پاسخ به این سؤال که گفته می

گرم از وزن آن  611سرد فقط  کیلو گرم در پیش 03ساعتی الشه گوسفند حدود  63با نگهداری : شود، گفت کیلو وزن الشه کم می

 .تواند تغییری در قیمت ایجاد کند  ن میزان نمیشود که ای کاسته می

 .شود شود، بنابراین وزن چندانی از آن کاسته نمی سرد می گوشت در شرایط مناسب و با رطوبت کافی پیش: نژاد بیان داشت برائی

شه دام از در صورتی که سیستم پیش سرد شرایط مناسب داشته و ال: سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران اظهار داشت

 .جا شوند، افت وزن در الشه دام نخواهیم داشت به دار جا های سرد خانه طریق ماشین

کیلو گرمی نزدیک به  111سرد کردن الشه گاو از اردیبهشت ماه به اجرا در آمده است و در کل وزن الشه  طرح پیش: وی افزود

 .شود کیلو کم می 0.3

سرد کردن الشه یک گوسفند ذبح شده حدود یک کیلو از وزن  با پیش: گوید وسفند میبراساس این گزارش رئیس اتحادیه گوشت گ

 .تواند قیمت گوشت قرمز را کمی افزایش دهد شود و این موضوع می آن کم می

http://iranecona.com/19320 
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 گوشت مرغ

 - 68/63/20فارس

 تداوم کشمکش بر سر ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ/ هزار تن گوشت مرغ 02هدر روی 

هزار تن گوشت مرغ به عنوان ضایعات، از تداوم کشمکش بر سر ممنوعیت  02یک کارشناس با انتقاد از هدر روی 

 .استفاده از خمیر مرغ خبر داد

ای برای  به سریال تکراری است که هیچ نتیجهکم در حال تبدیل شدن  های ناظر کم کشمکش بر سر خمیر مرغ میان سازمان

ماه گذشته بارها  9ای شده و در طول  ناظران ندارد و در نهایت اصالً معلوم هم نیست که چرا یک اختالف سلیقه تا این حد رسانه

 .شود مشاهده می

حد تولیدی این صنعت معتقدند که وا 011عنوان نماینده بیش از  های گوشتی به سازمان دامپزشکی و انجمن صنفی صنایع فرآورده

مانند همه دنیا باید از این ماده غذایی استفاده شود و تولید آن بالمانع است، از سوی دیگر چند روز پیش نیره پیروزبخت، رئیس 

رد، اما به عنوان غذای دام و یا سگ و گربه مورد استفاده قرار گی کند که خمیر مرغ ممکن است به سازمان ملی استاندارد اعالم می

 .شود های گوشتی صادر نمی ه وجه اجازه استفاده از آن در فرآورد هیچ

طور قاطع و شفاف وارد عمل  عنوان مرجع اصلی به در این میان نکته حایز اهمیت، موضع منفعالنه سازمان غذا و دارو است که به

اتفاقی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و این بار . شود ای شود، تا مانع این همه فرافکنی و کشمکش در باره ممنوعیتی رسانه نمی

ای، اهرمی باشند برای حرکت  خواهند به بهانه ضعف نظارت و نبود توان مقابله با واحدهای تولیدی غیراستاندارد زیرپله ای می عده

 .متی سرلوحه امور قرار گیردتر، آن هم در سالی که قرار است اقتصاد مقاو تولید در صنایع غذایی برخالف تولید اقتصادی

دهد، موضع یکی دو روز پیش سکینه عمرانی یکی از اعضای کمیسیون  تر نشان می بودن فضا را بیش  تر که غیرعلمی نکته جالب

حذف خمیر مرغ هیچ اتفاقی برای »کند که با  وگو با یک روزنامه در اظهارنظری جالب اعالم می کشاورزی مجلس است که در گفت

 «.ای است که نیازی به استفاده از این فرآورده نداریم افتد، زیرا در کشور تولید مرغ به اندازه وسیس و کالباس نمیصنعت س

توانید مفهوم قیمت تمام شده و مقوله ارزش افزوده را تعریف  شوید، می رو می راستی وقتی با اظهارنظرهایی از این دست روبه به

 !کنید؟

های گوشتی بدون در نظر گرفتن  ده از خمیرمرغ در نظر دارند که با این ممنوعیت در صنعت فرآوردهکنندگان به استفا آیا نهی

شود و همین موضوع خسارت جدی  هزار تن گوشت مرغ در این صنعت غیرممکن می 31منافع صنعت غذا، استفاده از حدود 

 .کند اقتصادی به این بخش و صنعت طیور وارد می

های  گونه جای مماشات ندارد و شایسته است دستگاه و مقابله با خطاکاران، خط قرمزی است که هیچ بدون تردید سالمت مردم

نظارتی اشد مجازات را برای خاطیان در نظر بگیرند، اما آیا ترازویی اثرات تخریبی چنین اظهارنظرهایی را بر روی 

د شده، اثرات تخریبی بر روی بازار داخلی و صادراتی های ایجا های انجام شده توسط بخش خصوصی، اشتغالزایی گذاری سرمایه

ماه  9سنجیده است که در طول « اقتصاد مقاومتی»های راهبردی  های گوشتی، آن هم بدون توجه به سیاست صنعت فرآورده

 .ها هستیم گذشته شاهد چنین تضاد نظراتی در سطح رسانه

طور مستقیم از الشه مرغ  های گوشتی به رخانجات تولیدکننده فرآوردهنکته مهم در این رابطه این است که گوشت مرغی که در کا

 0101مانده گوشت الشه مرغ از سال  درصد وزن یک مرغ متوسط است و برای استفاده از باقی 31شود، تنها  استحصال می

اند تا بتوانند از  به ایران کرده( جدا کننده گوشت از استخوان) Separatorکننده اقدام به وارد کردن دستگاه  های تولید شرکت

این روش که روشی . کارگران نیست نیز بهره ببرند  مانده در الشه که قابل استحصال توسط دست درصد گوشت باقی 61تا  61



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

212 
 

هور است، متأسفانه مش( جداسازی مکانیکی) Mechanically Deboned meatرود و با عنوان  مرسوم در دنیا به شمار می

سزایی  روز از انتفاع کمتری برخوردار کند و نقش به به های گذشته مورد هجمه قرار گرفته تا تولید در صنعت غذا را روز در طول ماه

 .رود ایفا نماید های گوشتی که غذای پرمخاطبی برای نسل جوان کشور به شمار می در قیمت تمام شده فرآورده

های نظارتی هم نباید مالیات ضعف نظارت و ناتوانی در  وجه به صالح اقتصاد کشور نیست و دستگاه هیچ نقشی که تداوم آن به

 .طلبان و متخلفان را از یک صنعت بگیرند برخورد با فرصت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931162111000 
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 گوشت مرغ

 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 افزایش فاصله قیمتی مرغ و گوشت قرمز / شود هزار تن مرغ گوشتی در ماه رمضان عرضه می 902
عرضه خواهد هزار تن مرغ گوشتی در بازار طی ماه جاری  902درصدی مرغ در ماه مبارک رمضان،  00با وجود افزایش 

 .گرفته است سازی صورت هزار تن ذخیره 90شد که این مقدار جدا از 

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

علت مازاد تولید، طی  کند، اما به افزایش پیدا میدرصد  63تا  61حجم مصرف گوشت مرغ طی ماه رمضان بنا بر تجربه هرساله 

 .های گذشته نگرانی بابت افزایش مصرف مرغ وجود ندارد ماه

وجود نیامده و در طول ماه  طی دو روز مانده به ماه مبارک رمضان، افزایش قیمتی در عرضه گوشت مرغ به: محمد یوسفی افزود

 .رمضان نیز این قیمت ثبات خواهد داشت

هزار تن مرغ طی ماه رمضان در بازار عرضه خواهد شد، هرچند سازمان پشتیبانی امور دام نیز پیش از  031: نشان کردوی خاطر

ناپذیر  علت عدم امکان نگهداری بلندمدت مرغ، عرضه آن اجتناب هزار تن مرغ کرده است که به 00تا  03سازی  این اقدام به ذخیره

 .خواهد بود

خوری و بخشی  شود که بخشی از آن در سبد تازه هزار تن مرغ در کشور مصرف می 011دو میلیون و  ساالنه: یوسفی ادامه داد

 .گیرد صورت صادرات در چرخه مصرف قرار می به

 تن مرغ به عراق، افغانستان و ارمنستان 0222صادرات 

ور وجود دارد، اما صادرات مرغ طی هرچند مازاد تولید مرغ در کش: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی تصریح کرد

 .هزار تن به مقصد بازارهای کشورهای عراق، افغانستان و ارمنستان بوده است های گذشته بین چهار تا پنج ماه

های مناسب برای صادرات مرغ مثل کانتینر و  وجود رقبای قدرتمند در بازار این کشورها و همچنین نبود زیرساخت: وی یادآور شد

 .داری در سردخانه باعث شده صادرات مرغ به کندی صورت گیردامکان نگه

های موجود  گیرد و حتی برخی از کشتارگاه المللی صورت می تولید مرغ در کشور متناسب با استانداردهای بین: یوسفی تأکید کرد

شده برای صادرات به کشور  تخابهای ان در کشور، از استانداردهای کشورهای اروپایی نیز باالتر قرار دارند که نمونه آن شرکت

 .روسیه هستند

 کنسرو مرغ، مقرون به صرفه نیست

آن بخش از صنایع تبدیلی که : مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی با اشاره به جذب مرغ در صنایع تبدیلی اظهار داشت

های مرغ که به صورت  کنند و سایر بخش نمیهای گوشتی سوسیس و کالباس تهیه  کنند، عموماً از مرغ اقدام به جذب مرغ می

 .شود گیرد، در این صنایع جذب می خوری کمتر مورد استفاده قرار می تازه

شده شرکت پشتیبانی امور دام که  های خریداری گذار حذفی و همچنین مرغ های تخم برای تهیه کنسرو نیز مرغ: وی همچنین گفت

 .چرا که کنسرو مرغ مقرون به صرفه نیست. شود سروسازی ارائه میتاریخ انقضای آن نزدیک است، به صنایع کن

کننده قرار  تومان در اختیار مصرف 311هزار و  در شرایطی که هر کیلوگرم مرغ با قیمت کمتر از شش: یوسفی در ادامه افزود

 .تواند با قدرت خرید مردم تطابق داشته باشد صورت کنسروشده نمی گیرد، لذا خرید مرغ به می

 کیلوگرمی مصرف مرغ در غیاب گوشت 0۶میانگین 



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

218 
 

تا  63هرچند میانگین مصرف مرغ ایران بر اساس آمارهای جهانی : مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی خاطرنشان کرد

اید دانست که کیلوگرم است، میزان قابل توجهی است، اما ب 01کیلوگرم برآورد شده و این رقم نسبت به میانگین روز دنیا که  62

 .علت باال بودن قیمت گوشت صورت گرفته است باال رفتن میانگین مصرف مرغ در ایران به

. کیلوگرم برآورد شده است 01، میانگین مصرف گوشت قرمز در ایران حدود 6100بر اساس آمارهای جهانی در سال : وی ادامه داد

مرغ بود، این در حالی است که امروز قیمت یک کیلوگرم گوشت تقریباً  در آن زمان قیمت یک کیلوگرم گوشت برابر با دو کیلوگرم

علت نداشتن روند افزایشی، از خرید مرغ استقبال  این بدان معنا است که قدرت خرید مردم به. چهار برابر یک کیلوگرم مرغ است

 .بیشتری داشته است

 کند سازی توازنی در مصرف ایجاد نمی ذخیره

برای تعیین میزان مصرف : ن پرسش که برای جلوگیری از ضرر و زیان به تولیدکننده چه باید کرد، یادآور شدیوسفی در پاسخ به ای

 .سازی را در سبد مصرف مورد ارزیابی و آنالیز قرار داد توان ذخیره جا دید و نمی خوری را یک باید میزان صادرات و تازه

آید، اما برای  سازی به کمک عرضه مرغ می های پایانی سال، ذخیره ن و شبدر مواقع پرمصرف سال نظیر ماه رمضا: وی تصریح کرد

توان مازاد تولید را در چرخه  به این معنا که اگر نمی. جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکننده باید مقدار عرضه و تقاضا متناسب شود

 ./صادرات قرار داد، باید از میزان تولید و عرضه کاست

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61100-0.html 
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 گوشت مرغ

 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 مرغ صدرنشین بیشترین ریزش قیمت کاالهای خوراکی شدمواد غذایی;
کاالهای اساسی با افزایش و سه گروه با کاهش همراه بود در این بین مرغ از همه کاالها ماه قیمت چهار گروه  در نیمه خرداد <

خردادماه  03فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به  نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده.بیشتر ارزان شد

درصد بیشترین کاهش قیمت  0ت مرغ با نزدیک به درصد بیشترین افزایش قیمت و گوش 0.1مرغ با  دهد که قیمت تخم نشان می

درصد، در صدر  11مرغ با نزدیک به  این در حالی است که در بین تغییرات ساالنه بازهم تخم.را در بین کاالهای اساسی داشته است

لبنیات و .دارددرصد در بین بیشترین کاهش قیمت کاالهای اساسی قرار  00.1های تازه با  ها و سبزی بیشترین افزایش قیمت

درصد نسبت به هفته قبل  1.0درصد و پنیر پاستوریزه  0.1مرغدر هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه  تخم

درصد در مقایسه با هفته ماقبل آن رشد  1.2ماه  این در حالی است که قیمت لبنیات در هفته منتهی به نیمه خرداد. افزایش داشت

 00111تا  0311ای  درصدی قیمت همراه شد شانه 0.1مرغ نیز که با رشد  تخم.سایر اقالم این گروه بدون تغییر بودهمچنین . دارد

 1.6برنج و حبوباتبانک مرکزی اعالم کرد که در گروه برنج بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب با .تومان به فروش رفت

درصد کاهش داشته اما  1.0درصد و لوبیا قرمز  1.2ر گروه حبوبات نیز قیمت لوبیا سفید د. درصد افزایش همراه بوده است 1.3و 

ماه قیمت برنج  خرداد 03این در حالی است که در مجموع در هفته منتهی به .درصد افزایش دارد 6تا  1.1سایر اقالم این گروه بین 

 3.3و  6.3های تازه هم با کاهش  ها و سبزی های تازهمیوه ها و سبزی میوه.درصد افزایش داشته است 1.0درصد و حبوبات  1.6

شد و انگور  درصدی همراه بود این در حالی است که در میادین زیرنظر شهرداری سیب زرد، پرتقال درجه یک و گالبی عرضه نمی

، 6.6براین اساس قیمت گالبی .ندها متفاوت بود فروشی و سبزی تازه در مقایسه با سایر میوه  اما سایر اقالم میوه. عرضه کمی داشت

گوشت .درصد کاهش داشته است 00.3تا  6.3درصد و سایر اقالم بین  3و موز  01.3، خربزه 2.3، طالبی 62.2، هلو 11.0گیالس 

براین اساس هر . قرمز و گوشت مرغدر هفته مورد بررسی بانک مرکزی، بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود

تومان و گوشت گاو و  311هزار و  13ماه  خرداد 03وگرم گوشت تازه گوسفند با استخوان در سطح شهر در هفته منتهی به کیل

همچنین قیمت مرغ که با کاهش حدود هشت درصدی همراه بود هر کیلو نزدیک به .تومان به فروش رفت 211هزار و  13گوساله 

ماه امسال بهای قند، شکر، چای  ی و روغن نباتیدر هفته منتهی به نیمه خردادقند و شکر، چا.تومان به فروش رفته است 2111

 خارجی و انواع روغن نباتی ثابت ماند

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

 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 ایتالیا، وارد اردبیل می شود  "ناردی"تجهیزات روز ماشین آالت کشاورزی 
 . با ورود تکنولوژی مکانیزاسیون کشاورزی کشور ایتالیا، کشاورزی استان اردبیل متحول می شود

آالت کشاورزی  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از استان اردبیل، عدیل سروی در دیدار با مدیر کارخانه تولید کننده ماشین

هزار بهره بردار و کشاورز را  003دستگاه تراکتور و کمباین در استان که  60300وجود : با اعالم این خبر گفت« ناردی ایتالیا»

یاری می دهند که الزم است در عرصه کشاورزی نوین و صنعتی این ناوگان با تکنولوژی روز دنیا تجهیز و در تمامی مراحل کاشت، 

 .اشت فعالیت های کشاورزان را تسهیل نمایندداشت و برد

دستگاه کمباین ضمن اینکه کار برداشت محصوالت زراعی را در غالت و دیگر محصوالت در  0611خوشبختانه با وجود : وی افزود

 .استان انجام می دهند به بیش از هشت استان در کشور توسط آنها خدمات انجام می شود 

با گذشت زمان و کسب خدمات حداکثری از این دستگاه ها روز بروز فرسوده شده و نیاز به بازسازی  :این مقام مسئول اضافه کرد

فراهم شده و اکنون که زمینه حضور مدیر آن شرکت به « ناردی از کشور ایتالیا »دارند؛ اخیرا ً زمینه حضور کارخانه تولید کننده 

انیم مستقیم ماشین آالت کشاورزی را که با آخرین سیستم تکنولوژی دنیا فراهم شده، هم می تو« دکتر ویرجیلیو مازاردو »نام 

ساخته شده اند وارد کنیم و بهتر از آن می توانیم با اخذ نمایندگی مستقیم توسط سرمایه گذاران قوی، تکنولوژی آنها را به منظور 

امتیاز ویژه ای برای استان فراهم می آورد و در واقع  که این نوع حرکت در عالم تکنولوژی و صنعت یک. تولید در استان وارد نمائیم

 .درآینده نزدیک شاهد تحوالت اساسی در زمینه مکانیزاسیون خواهیم شد

: عدیل سروی که توسط مترجم با دکتر ویرجیلیو مازاردو مذاکره می کرد با اشاره به پیشرفت بسیار عالی در صنایع ایران گفت

وات و ماشین آالت کشاورزی است در جهان از شهرت مطلوبی برخوردار است و اکثر دستگاه های شرکت ناردی که تولید کننده اد

 .تولیدی آنها با شرایط اقلیمی و منطقه ای استان اردبیل مطابقت داشته و امیدوارم زمینه افزایش همکاری فراهم گردد

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان حضور داشت، عدیل سروی با اشاره به  Tدر این جلسه که عروج علی محمدی

سه دشت حاصلخیز استان از قبیل اردبیل؛ مشکین شهر و مغان سه عرصه مستعد و متصل بهم : پتانسیل بسیار باالی استان گفت

 .فزایش داده اندکه هر یک استعداد بی نظیری را دارا هستند ارزش تولیدات کشاورزی استان را ا

الزم به یاد آوری است پس از سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ، عروج علی محمدی مدیر عامل شرکت کشت و 

قبال ً طی سفر رسمی به کشور ایتالیا از نزدیک از تولیدات این کشور آشنا شده و به قابلیت ها و : صنعت و دامپروری مغان گفت

کشور در عرصه کمک رسانی به ناوگان مکانیزاسیون استان پی بردم ودر حال حاضر که حضور این عزیزان در  توانائی های این

 .استان مهیا شده می توان گفت که همکاری های فی مابین می تواند به توسعه مکانیزاسیون کمک شایان توجهی بنماید

ساله شرکت ناردی در امر تولید و عرضه ماشین آالت کشاورزی به  061در پایان دکتر مازاردو با ابراز خوشحالی از ارائه تجربه 

ماشین آالت ساخت این شرکت نه تنها در دشت باز، بلکه برای باغات میوه هم کاربرد دارند که : کشور های متقاضی گفت

ی نمائیم البته این درکشاورزی امروزی از کاشت تا برداشت که به صورت علمی انجام می پذیرد چنین ماشی آالت را تولید م

موضوع برای ما بسیار مهم است که بعد از فروش ماشین آالت با اعزام کارشناسان ذیربط آموزش های الزم را ارائه می نمائیم و در 

 .گام های بعدی به فروش و سود فکر می کنیم

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61133-0.html 
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 ماشین آالت

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 کندی پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون، زنگ خطری برای کشت پاییزه 
های بانک  تراشی در حالی که خط شماره سه پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون آغاز شده است، همچنان با بهانه

رو هستیم که این امر در صورت ادامه، زنگ خطری برای تدارک کشت پاییزه سال  روبهها  کشاورزی برای پرداخت

 .رود شمار می آینده به

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پشتی پیش  صورت الک رفت، خط شماره سه به با سرعت مناسبی پیش می حالی که خطوط یک و دوی مکانیزاسیون کشاورزی

 .ای مکانیزاسیون دچار اختالف خواهد شد رود و در صورت ادامه روند فوق، اهداف توسعه می

تازگی از سوی بانک کشاورزی مطرح شده است که پرونده متقاضیان دریافت تسهیالت مکانیزاسیون از  به: کامبیز عباسی افزود

 .های مختلف باید به تهران ارجاع داده شود تا در اداره کل مربوطه بررسی و سپس برای آن تصمیم گرفته شود سوی استان

ای آن را  وجود آید که عده هایی برای پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون به شود که محدودیت عوامل فوق باعث می: وی خاطرنشان کرد

 .دهند ای خرید تضمینی گندم باید از سوی این بانک پرداخت شود، نسبت میدلیل آنکه به به کمبود اعتبارات به

روز گذشته تسهیالت برای خرید تنها چهار دستگاه کمباین و یک دستگاه تراکتور به متقاضیان پرداخت  61طی : عباسی ادامه داد

شد و عالوه بر آن، شاهد پرداخت  می تراکتور تحویل متقاضیان 061تا  91شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 

 .دستگاه ادوات کشاورزی در روز بودیم 011تسهیالت برای خرید روزانه سه دستگاه کمباین و بیش از 

 ای از ابهام هزار میلیارد تومانی تسهیالت، در هاله 32پرداخت 

هزار  11کرده است که در سال جاری بانک کشاورزی همچنین اعالم : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح کرد

هزار میلیارد  میلیارد تومان تسهیالت برای بخش کشاورزی قائل شده است، در حالی که تنها سه درصد از این مقدار یعنی یک

 .تومان باید در بخش مکانیزاسیون هزینه شود

رو  کند، در حالی که با کمبود اعتبارات روبهماه سال جاری بانک کشاورزی باید تسهیالت فوق را پرداخت  9در : وی یادآور شد

 .است

ترتیب پیش رود، برای تدارک کشت پاییزه سال آینده با مشکل  اگر روال پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون بدین: عباسی تأکید کرد

 .رو خواهیم بود روبه

رفت، خط شماره سه با  بی پیش میگفتنی است، در حالی که پرداخت تسهیالت به خط یک و دوی مکانیزاسیون با سرعت مناس

ای کمبود اعتبارات بانک کشاورزی را ناشی از پرداخت بهای خرید تضمینی گندم نسبت دادند که  رو شده است که عده کندی روبه

 ./ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تأمین اعتبار شده است البته این مبلغ از سوی معاونت برنامه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61060-0.html 
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 متفرقه

 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 را به تقویم رسمی کشور بازگردانید  "روز ملی گل و گیاه"
به  "روز ملی گل و گیاه"فرهنگ خواستار بازگشت گرفته با شورای عالی  وزارت جهاد کشاورزی در مکاتبات صورت

 .تقویم رسمی کشور شد

ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز و در روزی که دیگر نشانی از گل و  مدیرکل دفتر امور گلخانه

از انجام مکاتبات با شورای عالی انقالب ( ایانا)ان خورد، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایر گیاه در تقویم به چشم نمی

 .به تقویم کشور خبر داد "روز ملی گل و گیاه"فرهنگی برای بازگرداندن 

خردادماه هر سال  63در : سیدمحمد کیایی با ابراز تأسف از حذف این روز ملی در چهار سال گذشته از تقویم رسمی کشور، گفت

های  ها، بازنشر مطالب خواندنی و اجرای برنامه های مختلف خبری در رسانه و شاهد پخش برنامههمیشه صحبت از گل و گیاه بوده 

 .ویژه در این روز بودیم

ها و کمبودهای آن است،  گذاری چنین روزی جلب توجه افکار عمومی به یک مناسبت و بررسی چالش وی با بیان اینکه هدف از نام

 .ای به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال شده است به تقویم رسمی کشور نامه "و گیاه روز ملی گل"برای بازگرداندن : افزود

های خبرگزاری  رسانی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و اطالع های انجام با پیگیری: کیایی در پایان اظهار امیدواری کرد

 .گردد رسمی کشور بازمیاز سال آینده به تقویم  "روز ملی گل و گیاه"، (ایانا)کشاورزی ایران 

روز "نژاد بر شورای عالی انقالب فرهنگی  و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی 0191گفتنی است، چهار سال پیش در سال 

یک از اصول انقالبی، اسالمی و  از تقویم رسمی حذف شد، روزی که نه جای کسی را تنگ کرده بود و نه با هیچ "ملی گل و گیاه

 !/ضی داشتایرانی تعار

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61121-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/23060-1.html


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

216 
 

 
 متفرقه

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 میلیون کودک کار، کارگران بخش کشاورزی هستند  1۰
 1۰کاهش یافته است، با این حال  0222درصد از سال  00درصد و پسران کار  42تعداد دختران کار در بخش کشاورزی 

 .از کودکان کار در بخش کشاورزی فعال هستند( درصد ۶2)میلیون نفر 

در بسیاری از کشورها کار ( ILO)المللی کار  ف بر اساس آمار سازمان بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد کودکان کار در گروه سنی  21های کشاورزی به یک معضل تبدیل شده است تا آنجا که در سراسر جهان  لیتکودکان در فعا

 90داری و دام مشغول به کار هستند و بیش از  پروری، جنگل های مزارع، ماهیگیری، آبزی ساله در کشاورزی و در فعالیت 00پنج تا 

 .شوند میلیون دختر و پسر را شامل می

کشاورزی از سه فعالیت . شوند ها و در سن پنج تا هفت سالگی وارد کار می کار این بخش، بسیار زودتر از سایر بخش کودکان

سال در معرض خطر در  00درصد کودکان پنج تا  39های شغلی است و  خطرناک منجر به مرگ، تصادفات غیرکشنده و بیماری

 .کنند این بخش فعالیت می

 کان در کشاورزیفقر، عامل اصلی کار کود

توان دسترسی محدود به آموزش  المللی کار، فقر عامل اصلی کار کودکان در کشاورزی است و در کنار آن می به گزارش سازمان بین

ها و خطرات باال و نگرش سنتی نسبت به مشارکت  باکیفیت، تکنولوژی نامناسب کشاورزی، عدم دسترسی به نیروی کار بالغ، ریسک

 .های کشاورزی را از دیگر عوامل کار کودکان در کشاورزی دانست فعالیتکودکان در 

ها  مشارکت کودکان در مزارع کشاورزی خانوادگی، شیالت در مقیاس کوچک و پرورش دام در صورت خطرناک نبودن این فعالیت

نرسیدن به کودکان و توجه به وظایف سبکی عنوان انتقال مهارت و تأمین امنیت غذایی کودکان مثبت باشد، اما آسیب  تواند به می

که بدون آسیب رسیدن به تحصیل، سالمت و شخصیت کودکان بر اساس ساعت، شرایط کاری و سن کودکان به آنها سپرده 

 .شود، حائز اهمیت است می

توسط دختران سرعت حذف کار کودکان در بخش کشاورزی بسیار کند است؛ جنسیت، سن و هنجارهای فرهنگی در نوع کاری که 

شان از اهمیت باالیی برخوردار است و متأسفانه در بسیاری موراد دختران بیشتر از  شود و تعداد ساعات کاری و پسران انجام می

 .پسران کار کرده و زمان کمتری را برای تحصیل دارند

، (FAO)ت که با گردهمایی فائو المللی برای همکاری در موضوع کار کودکان در کشاورزی یک ابتکار جهانی اس مشارکت بین

های کارگران مواد غذایی  و فدراسیون اتحادیه( IFAD)المللی توسعه کشاورزی  ، صندوق بین(ILO)سازمان بین المللی کار 

(IUF ) عنوان یک اولویت اعتقاد دارد تشکیل شده است و به حذف کار کودکان در سطح ملی و جهانی به 6110از سال. 

هایی که مردم روستایی در تولید محصوالت کشاورزی با آن  عالیت کودکان کار، شناسایی و پرداختن به محدودیتباید علت اصلی ف

هایشان، فاصله  وری پایین، قیمت پایین برای تولیدات آنها، دسترسی نامناسب به زمین نیروی کافی کار، بهره: رو هستند، مانند روبه

 .یابی شوند و به حل این معضالت پرداخت شود تحصیل ریشه های زیاد با محل تحصیل کودکان و هزینه

میلیون  020میلیون به  632سوم کاهش یافته و از  میلیاردی به این سو، یک 611تعداد کودکان کار در سراسر جهان از سال 

 000تعداد نیز نسبت به دهند که این  های پرخطری را انجام می میلیون نفر فعالیت 03رسیده است و بیش از نیمی از آنها حدود 

درصد از  36درصد و پسران کار  31کاهش یافته است و همچنین تعداد دختران کار در بخش کشاورزی  6111میلیون نفر در سال 
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از کودکان کار در بخش کشاورزی فعال هستند که ( درصد 21)میلیون نفر  90کاهش یافته است؛ با این حال، همچنان  6111سال 

 ./ا نیز نادیده انگاشتتوان آن ر نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61001-0.html 
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 متفرقه

 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 های میوه شد  ای الکترونیکی، پلیس باغ شبکه
وگاس طراحی شده، همچون یک  های محقق دانشجویی در الس الکترونیکی هوشمند که از سوی یک گروهشبکه 

های میوه حرکت کرده و محصوالت را از هرگونه خطر ناشی از آفت یا تغییرات شدید فشار زمین  خودروی پلیس در باغ

 .دارد در مان نگاه می

های در  مانیتور هرکدام مسئول کنترل کردن فشار زمین، ریشه درخان و میوه ، این سه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .های میوه هستند حال رشد در باغ

کند، سنسورهای مرکزی به سرعت  های میوه حرکت می برپایه این گزارش، زمانی که این دستگاه همچون یک خودرو در باغ

ترین زمان ممکن  سپس در کوتاه. پردازند و رشد میوه و سبزیجات می اطالعات را دریافت کرده و به آنالیز کردن شرایط محیطی

 .شود ها به کاربران ارائه داده می گزارش کاملی از چگونگی وضعیت درختان و رشد میوه

های میوه جهان مجهز بوده و هرگونه خطری که زمین  این شبکه الکترونیکی به آخرین استانداردهای رشد و نگهداری درختان و باغ

 .دهد کند را به سرعت به کاربران انتقال می و درختان را تهدید می

 .شود این دستگاه دارای یک شبکه مرکزی هوشمند است که به سه مانیتور لمسی متصل می

بنابراین گزارش، اگرچه در مورد آمار سرقت از باغ های میوه باغداران اطالعات رسمی و جامعی تاکنون منتشر نشده است، اما به 

 …ور نمونه وقتی اردیبهشت و خردادماه امسال باغ های خاوران میزبان میوه های نوبرانه ای همچون ازگیل،سیب،گوجه باغی وط

است؛ همین میوه ها برای باغداران دردسر بزرگی می شود فقط به دلیل این که بعضا تعدادی از عابران و رهگذران بدون اجازه 

میوه ها اقدام می کنند، لذا این اقدام باعث شکستن شاخه های درختان و از بین رفتن  گرفتن از مالکین باغ ها برای چیدن

 .محصوالت باغ ها می شود

 ./اقدامی که به زعم مالکین آن، چیدن بدون اجازه میوه ها یک نوع سرقت است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61190-0.html 
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 متفرقه
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 بررسی وضعیت امور تولیدات دامی از شبکه تلویزیونی بازار 
 در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب به مناسبت هفته جهاد کشاورزی ویژه برنامه ای با حضور معاون

 .امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی پخش می شود

در ویژه برنامه امشب به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، حسن رکنی معاون امور ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی حضور خواهد داشت

تلویزیونی بازار امشب دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در زمینة تولید براساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه 

 .گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و عسل در کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد

وضعیت تولید و صادرات گوشت قرمز و گوشت مرغ به کشورهای همسایه ایران از دیگر : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .شب برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار استموضوعات ام

 براساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب فناوری های ژنتیک و

مورد ... داده های اصالح نژاد، وضعیت مصرف شیر در کشور، کیفیت شیر تولیدی در گاوداری ها و دامپروری های کشورمان و 

 .می گیردبررسی قرار 

در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب گزارشی از نحوه فعالیت های : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

 .تعدادی از دامداری های کشور پخش خواهد شد

ت به صادرات آن نیز هزار تن گوشت قرمز در سال پیش بینی می شود تا پایان امسال نسب 011شایان توجه است ایران با تولید 

 .مبادرت ورزید

میلیون گوشت مرغ در سال رتبه هفتم را در جهان و رتبه دوم را در  6ایران با تولید : این گزارش همچنین یادآور شده است

خاورمیانه به خود اختصاص داده است و مرغداران کشورمان با تالش خود توانسته اند ضمن تأمین گوشت مرغ مورد نیاز داخلی، 

 .نیز به کشورهای همسایه صادر کنند 0191هزار تن گوشت مرغ در سال  31

هزار تن بوده و در خاور میانه رتبه دوم را به خود  911این گزارش با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در ایران ساالنه بیش از 

 .رابر متوسط مصرف جهانی استکیلوگرم است و ب 01سرانه مصرف تخم مرغ در ایران : اختصاص داده است افزوده است

درصد به شیوه 01درصد تولید تخم مرغ در ایران به صورت صنعتی و  00حدود : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

 .محلی در روستاها تولید می شود

عسل را در جهان به خود رتبه هشتم در تولید 0191تن عسل در سال  001هزار و  00این گزارش با اشاره به اینکه ایران با تولید 

هزار کلنی زنبورعسل مدرن به لحاظ تعداد کندو در رتبه  111ایران با بیش از شش میلیون و : اختصاص داده است می افزاید

 .چهارم جهان قرار دارد

در  .گرم بوده است 916گرم و سرانه مصرف حدود  992حدود  0191براساس این گزارش، سرانه تولید عسل در کشور در سال 

های زنبورعسل برداشت  هزار تن عسل از کلنی 03نفر به حرفه زنبورداری اشتغال دارند و ساالنه  313هزار و  01کشورمان بیش از 

 .نمایند می

میلیارد تومان برآورد  691هزار و 0در مجموع ( عسل، موم و بچه کندو)این گزارش با اشاره به اینکه ارزش کل تولیدات زنبورعسل 

 .تن بوده است 12هزار و  3، 0191میزان صادرات عسل در سال : خاطر نشان ساخته استمی شود، 
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در این میان . میلیون تن بوده است 01بیش از  0191براساس این گزارش، میزان کل مصرف خوراک مورد نیاز دام و طیور در سال 

واحد کارگاه و کارخانه  300در حال حاضر . می دهدمیلیون تن کنسانتره و مواد متراکم و مابقی را مواد علوفه ای تشکیل  66

 .میلیون تن در سال مشغول فعالیت هستند 00فرآوری و تولید خوراک دام و طیور در سطح کشور با ظرفیت اسمی 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61121-0.html 
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 متفرقه

 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 دامدار مسلح گوسفندانش تلف شد، اما به خرس شلیک نکرد 
یک دامدار مسلح منطقه پاسارگاد استان فارس باوجود آنکه دامداریش مورد حمله یک خرس وحشی قرار گرفت و 

 . چهار دامش را تلف کرد، اما به خرس قهوه ای شلیک نکرد

جوان به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، روح اهلل شهوند ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

عشایر شهرستان پاسارگاد چندی پیش، پس از حمله خرس قهوه ای، تلف شدن چهار راس از گوسفندانش و تخریب آغل آنها با 

توجه به داشتن تفنگ از خرس قهوه ای حمایت کرد و بدون تعرض و شلیک گلوله اجازه داد خرس پس از خوردن آب از آبشخور 

 .ده بدون هیچگونه تعرضی به سمت زیستگاه خود بازگرددگوسفندان و خوردن الشه گوسفندان تلف ش

نیمه های شب صدای خش خش برگ ها و درخت ها و موانعی که به دور فنس محل : شهوند در تشریح این ماجرا گفته است

س را با نگهداری دام ها پیچیده بودم بلند شد ، به طرف محل نگهداری گوسفندان رفتم و یک خرس قهوه ای مشاهده کردم که فن

 .قدرت خود صاف و چند راس گوسفند را زخمی کرده و یک راس گوسفند نیز به دهان گرفته است 

خرس در حال بردن گوسفند بود که من چراغ ها را روشن کردم و با وجودی که سالح در دست داشتم دلم نیامد که : او ادامه داد

 .را فراری دهم به سوی خرس شلیک کنم و فقط تالش کردم با صدا و نور خرس

زندگی می کنند و هر سال چندین خرس در این منطقه می بینند، ولی  'چاه بید  'عشایر ما سال هاست در منطقه : وی ادامه داد

هیچ وقت خرس ها به گوسفندان ما حمله نمی کردند و اینکه چرا امسال این اتفاق افتاده، قطعا به علت تشنگی و گرسنگی مفرط 

 .خرس هاست

 هلل شهون، محیط بان افتخاری محیط زیست شدروح ا

کشاورز، رییس اداره محیط زیست شهرستان پاسارگاد در این زمینه با تقدیر از دامدار، در مراسمی با همکاری فرمانداری پاسارگاد 

ری محیط زیست در محل چادر عشایر حضور یافت و ضمن اهدای لوح تقدیر به روح اهلل شهون ، وی را به عنوان محیط بان افتخا

 .معرفی کرد

خرس در این منطقه وجود  31منطقه گردنه خرسی و چاه بید از زیستگاه های اصلی خرس قهوه ای استان فارس است و حدود 

 .دارد که در سال های اخیر و با توجه به خشکسالی و آتش سوزی امنیت خرس ها به خطر افتاده است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61191-0.html 
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 متفرقه
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 بزرگ ترین واحد صنایع غذایی خراسان شمالی کلنگ زنی شد 
 .روستای برگرد از توابع شهرستان فاروج کلنگ زنی شدبزرگ ترین واحد صنایع غذایی خراسان شمالی در 

، این واحد صنایع غذایی که با حضور وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کلنگ زنی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .هزار مترمربع با شش هکتار زیربنا ساخته می شود 00شد، در زمینی به مساحت 

شش واحد صنعتی با مجموع ظرفیت دو هزارو : فرماندار فاروج در توضیح بیشتر پیرامون این پروژه اظهار داشتامان اهلل خدمتگزار، 

تن با تولید انواع، کنسانتره میوه، شوریجات، ترشیجات غیر کنسروی، کمپوت، مربا، کنسرومیوه، سبزیجات و حبوبات، انبار  231

 .تن وسردخانه پنجهزار هزار تنی ظرف یک سال ساخته می شود 311ر ونگهداری مواد غذایی در مخازن به ظرفیت دو هزا

نفر فرصت  011با راه اندازی این واحدها برای : میلیارد ریال عنوان کرد وگفت 161وی میزان سرمایه سرمایه گذاران این پروژه را، 

 .شغلی فراهم می شود

 .اسان شمالی انجام شدنوزدهمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید روز یکشنبه به خر

 .کیلومتری شرق بجنورد یک ناحیه ویک شهرک صنعتی فعال است 91در شهرستان فاروج واقع در 

http://www.iana.ir/food/item/61131-0.html 
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 متفرقه
 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 درمان کمرویی با مصرف پرو بیوتیک ها و انواع ترشی 
نتایج مطالعه محققان دانشگاه مریلند آمریکا نشان می دهد که مصرف خوراکی های تخمیر شده مانند ماست، شیر 

 .سویا، برخی انواع شکالت تیره و ترشی ها به درمان کمرویی کمک می کند

نقل از پایگاه اینترنتی ساینس، این محققان با انجام این مطالعه متوجه شدند افرادی به ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .که مقدار بیشتری از این خوراکی ها می خورند، عالیم کمتری از اضطراب اجتماعی دارند

د و این تغییرات باکتری های مفید در خوراکی های تخمیر شده، محیط روده را به طور مطلوبی تغییر می دهن: محققان می گویند

 .روده، بر اضطراب اجتماعی تاثیر می گذارند

اضطراب اجتماعی که به عنوان هراس اجتماعی نیز شناخته شده است، ترس مداوم و قریب به اتفاق از موقعیت های اجتماعی است 

 .و یکی از شایع ترین اختالالت اضطرابی به شمار می رود

از فعالیت های روزمره مانند مالقات با غریبه ها، صحبت کردن در جمع، صحبت کردن با افراد مبتال به این اختالل ممکن است 

 .تلفن یا خرید کردن، بترسند

اضطراب اجتماعی در کار، تحصیل و روابط اجتماعی اختالل ایجاد می کند و درمان آن با رفتار درمانی شناختی یا داروهای ضد 

 .افسردگی همراه است

همچنین اضطراب اجتماعی در زنان به طور معمول دو برابر . نفر یک نفر به این اختالل مبتال باشد 01ر تصور می شود که از ه

 .مردان است

نفر را مورد ارزیابی قرار دادند؛ آنها یک پرسش نامه برای ارزیابی شخصیت و شیوه زندگی به این افراد  001محققان در این مطالعه 

 .روز را در آن درج کنند 11تخمیر شده در دادند که مقدار مصرف خوارکی های 

 .این خوارکی ها شامل ماست، شیر سویا، کلم ترش، برخی انواع شکالت تیره و ترشی ها می شد

این مطالعه نشان داد، افرادی که خوراکی های تخمیر شده بیشتری مصرف می کردند، عالیم کمتری از اضطراب اجتماعی داشتند 

 .ادی که در معرض خطر ژنتیکی اضطراب اجتماعی قرار دارند، بیشتر بودو این تاثیر در میان افر

مطالعات قبلی بر روی حیوانات نشان داده اند که پروبیوتیک ها می تواند سطح : دکتر متئو هیلینایر از محققان این مطالعه گفت

GABA  را افزایش دهد؛GABA دیازپین ها از قبیل دیازپام را تقلید یک ناقل عصبی است که کار داروهای ضد اضطراب شبیه بنزو

 .می کند

محققان نتیجه گرفتند که مصرف خوراکی های تخمیر شده شامل پروبیوتیک ها، می تواند به عنوان یک مداخله کم خطر برای 

 .کاهش اضطراب اجتماعی عمل کند

 
http://www.iana.ir/food/item/61163-0.html 
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 متفرقه

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 روستاها، مهم ترین کانون تولید / روستای قلعه ممکا، الگویی برای همه روستاهای کشور
آفرینی می تواند روستای قلعه ممکا از توابع شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ تولید و اشتغال 

 .الگویی برای همه روستاهای کشور باشد

این : ، معاون اول رییس جمهور که رکورد دار تولید قارچ خوراکی در کشور است گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .روستا به لحاظ تولید و اشتغال آفرینی می تواند الگویی برای همه روستاهای کشور باشد

گزارش، اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان چهار محال و بختیاری با حضور در روستای قلعه ممکا و در اجتماع بنابراین 

دولت یازدهم و  ":مردم این روستا، شرایط روستا را به لحاظ تولید و ایجاد اشتغال استثنایی و مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت

ارند که روستاهای کشور مهم ترین کانون های تولید هستند که با کمترین امکانات شخص دکتر روحانی بر این موضوع اصرار د

 .بیشترین خدمات و تولیدات را ارائه می کنند

وی با بیان اینکه دولت باید بیشتر تالش کند تا امکانات معیشتی در روستاها ارتقاء یافته و انگیزه های مهاجرت از روستاها کاهش 

اشیه نشینی در اطراف شهرها به مشکلی جدی تبدیل شده و دولت باید تالش کند انگیزه های مردم برای امروز ح: یابد، افزود

ماندن در روستاها بیشتر شود و البته روستایی مثل روستای شما که با امکانات محدود از لحاظ تولید و ایجاد اشتغال رکود دار 

 .دوارم رسیدگی ها و ارتقاء امکانات معیشتی در روستاها بهتر از گذشته شونداست، باید الگوی روستاهای دیگر هم باشد و البته امی

معاون اول رییس جمهور در جریان این بازدید ضمن حضور در مزار شهدای این روستا از تعدادی از کارگاه های تولید قارچ نیز 

 .بازدید کرد

بیشتر اهالی این روستا به تولید و پرورش قارچ خانگی مشغول به گزارش ایانا، روستای قلعه ممکا قطب تولید قارچ خانگی است و 

 .تن صادر شده است 201مجوز تولید و پرورش قارچ برای مشاغل خانگی با تولید سالیانه  61در این روستا . هستند

شور دارد وقارچ تولیدی تن، همچنان رتبه چهارم تولید قارچ را در ک 611استان چهارمحال و بختیاری با تولید سالیانه چهار هزار و 

 .استان به استان های اصفهان، تهران و خوزستان صادر می شود

قلعه ممکا، از روستاهای شهرستان کیار و در جنوب شرقی این شهرستان قرار دارد، این روستا مرز بین شهرستان های بروجن و 

 ./کیار است

http://www.iana.ir/majles/item/61013-0.html 
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 متفرقه 
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 رونمایی از دانشنامه اسالمی ویژه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 
 .روز افزایش یابد برای دستیابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند رسیدن به توانمندی هستیم که این ویژگی باید روز به

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، محمود حجتی امروز در نهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی که در مجتمع 

فرهنگی آموزشی آدینه برگزار شد با بیان اینکه در اوایل انقالب اسالمی از ظرفیت ها و امکانات داخلی برای رسیدن به اهداف 

اگرچه امروز از امکانات و ظرفیت های کمی برخوردار نیستیم، اما روحیه جهادی آن دوران را نداریم و : زوداستفاده می کردیم، اف

وضعیت کنونی ما مایه نگرانی است، بنابراین باید از خودمان بپرسیم که با توجه به ظرفیت هایی که در اختیار ما است، چه کار می 

 .کنیم و چه فعالیت هایی انجام می دهیم

تی با بیان آنکه با وجودی که در آن دوران، امکانات چندانی در اختیار نداشتیم اما با برخورداری از امکانات درونی و تکیه بر حج

در صورتی که بخواهیم با ظرفیت ها و توانایی ها پاسخ های مثبت را : امکانات داخلی، از عهده کارها برمی آمدیم، اظهار داشت

 .برداشته ایم که مدیریت جهادی تلقی می شود منفی کنیم، در مسیری گام

وزیر جهادکشاورزی با بیان آنکه گفته می شود ظرفیت هایی نظیر منابع مالی و انسانی در اختیار ما قرار دارد، اما من بر این باورم 

یم، به جمهوری اسالمی عناوینی را که یدک می کشیم، ظرفیت است و باید از خودمان بپرسیم که آیا در شأن این عناوین که دار

 پاسخگو هستیم؟

در دنیا هرگز امکانات، پول و ماشین کار ساز نبوده بلکه موفقیت ها و دستاوردهای بشر حاصل همت، پشتکار، تالش و : وی گفت

 .اراده بوده است

ه دستاوردهای مهم دست حجتی با بیان اینکه بشر همیشه و هرجا که با محدودیت و کمبود مواجه بوده توانسته با تالش بیشتر ب

در صورت توانمندسازی کشور به طور حتم در زمینه مسائل سیاسی و بین المللی جدی تر می توانیم وارد عمل : پیدا کند، گفت

 .شویم

در صورت وقوع این اتفاق، به طور قطع بخش عمده ای از مشکالت برطرف و مسیر پیش روی ما مسیر صالح و خیر : وی افزود

 .ه با همت و پشتکار به دست می آیدخواهد بود ک

بنا بر این گزارش، در نهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی از دومین جلد دانشنامه اسالمی ویژه کشاورزی، منابع طبیعی 

 .و محیط زیست با حضور مسئوالن وزارت جهادکشاورزی و برخی از نمایندگان مجلس و اساتید و محققان دانشگاهی رونمایی شد

http://www.iana.ir/majles/item/61102-0.html 
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 متفرقه

 آیانا 1368خرداد  36, شنبه

 شناسی عشایر ایران برگزارمی شود  کنفرانس علمی جامعه
شناسی عشایر ایران، در  کنفرانس علمی جامعهمدیر موسسه فرهنگی هنری پارسیان کارآفرین از برگزاری نخستین 

 .شیراز خبر داد

این : به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان امور عشایر ایران، ساسان قرمزی افزود( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .کنفرانس با ارائه مقاالت علمی و با هدف شناخت بیشتر جامعه عشایر ایران برگزار خواهد شد

های مختلف علوم اجتماعی، روانشناسی  سمینار و کنفرانس علمی و تخصصی در حوزه 06ریزی برای برگزاری  وی همچنین از برنامه

 .خبر داد 93های اجتماعی در شیراز تا پایان سال  و آسیب

های تخصصی و  ها، نشست همایش ها از برگزاری با تاکید براینکه حمایت معنوی مسئوالن و دستگاه: این استاد دانشگاه، اضافه کرد

ها و جلساتی، به واسطه طرح و  برگزاری چنین کنفرانس: تواند مشوق برگزار کنندگان باشد، گفت های علمی، می کنفرانس

 .های اجتماعی بسیار راهگشا است پاسخگویی به مشکالت اصلی و ملموس افراد جامعه، در پیشگیری از بروز یا حاد شدن آسیب

http://www.iana.ir/majles/item/61030-0.html 
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 متفرقه

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 برگزاری نخستین پومان دوره آموزشی تخصّصی کارآفرینی در بخش کشاورزی 
در بخش  "مبانی کارآفرینی  "نخستین پودمان آموزشی با عنوان مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار مؤسسه 

 .کشاورزی را برگزار کرد

، صالحی مقدم رییس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب وکار مؤسسه با اعالم این خبر (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ریزی های کاری بر د کشاورزی در خصوص برنامه های جاری مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جها به دنبال سیاست: افزود

 حوزه»آموزشی  از دوره "مبانی کارآفرینی  "اساس اصول و مبانی کارآفرینی، نوآوری و خلّاقیّت؛ نخستین پودمان آموزشی با عنوان 

 .اجرا گردید« کارآفرینی، نوآوری و خلّاقیّت در کار

هدف تقویت تدوین برنامه های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و فوق برنامه، و  مرحله اول مبانی کارآفرینی با: وی همچنین گفت

 .پژوهشی در مسیر ایجاد مهارت و توسعه ی کسب وکار اجرا شد و مرحله دوم آن به زودی برگزار می گردد

این دوره : ی گفترییس مرکز کارآفرینی و توسعه کسب وکار مؤسسه همچنین در مورد اجرای سایر پودمان های این دوره آموزش

با هدف تقویت تدوین برنامه های آموزشی، دانشجویی، فرهنگی و فوق برنامه، و  "مبانی کارآفرینی"شامل چهار پودمان شامل 

، با هدف آشنایی به روش ها و ویژگی های "تشخیص فرصت کارآفرینانه"پژوهشی در مسیر ایجاد مهارت و توسعه ی کسب وکار؛ 

با هدف آشنایی به فنون و روش های  "طرّاحی و تدوین طرح کسب و کار "بدنه ی اصلی کارآفرین؛تشخیص فرصت به عنوان 

؛ با هدف آشنایی به انواع کسب و کار، روش های ایجاد، راه "مدیریّت کسب وکار"تدوین طرح کسب وکار در بخش کشاورزی و 

 .اندازی و مدیریّت کسب و کارهای گوناگون در بخش کشاورزی است

 ./کارهای اولیه اجرای سه پودمان آموزشی باقیمانده صورت گرفته و بزودی اعالم خواهد شد: ی مقدم تاکید کردصالح

http://www.iana.ir/majles/item/61010-0.html 
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 متفرقه

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 ترویجی بیمه کشاورزی برگزار شد  نخستین جشنواره فرهنگی 
 .نخستین جشنواره فرهنگی ترویجی بیمه کشاورزی در مرکز آموزش بانک کشاورزی شهرستان بابلسر برگزار شد

جشنواره به نقل از اداره کل آموزش و روابط عمومی صندوق بیمه کشاورزی؛ نخستین ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

فرهنگی ترویجی بیمه کشاورزی با حضور قائم مقام و مدیران ستادی و استانی و نیز کارگزاران و مدیران عامل شرکت های خدمات 

 .خردادماه جاری در مرکز آموزش بانک کشاورزی شهرستان بابلسر برگزار شد 63و  61بیمه کشاورزی روزهای شنبه و یکشنبه 

نخست این جشنواره که با استقبال پرشور شرکت کنندگان برگزار گردید، سیدابوالفضل جوادیان، عضو بنابراین گزارش در در روز 

هیئت مدیره صندوق بیمه به تشریح و تبیین تالش چندین ماهه دبیرخانه جشنواره با هدف توسعه و ترویج فرهنگ بیمه کشاورزی 

 .ردپرداخت و شعار جشنواره را با هم آموزی و به هم آموزی برشم

توسط رضازاده  "ارتباط موثر از مفهوم تا عمل"توسط حسین نژاد،  "آشنایی با مفاهیم سواد بصری"در ادامه کارگاه های تخصصی 

تن از مدعوین به عنوان جنبه  611توسط یزدان منصوریان طی سه جلسه برای بیش از  "جایگاه رسانه در ارتباطات جمعی"گلی، 

 .آموزشی جشنواره برگزار گردید

به کارگردانی خانم منیر پاک مدیرعامل شرکت حمایت گستر قائنات و با  "بزن بریم به بیمه"شامگاه روز نخست جشنواره نمایش 

بازی کارگزاران بیمه کشاورزی به روی صحنه رفت و پس ازآن برنامه موسیقی سنتی با صدای قربانی از ستاد صندوق بیمه و 

 .تان ایالم مورداستقبال قرارگرفتهنرنمایی اسمعیلی از کارگزاران اس

در روز دوم از نمایشگاه دستاورهای اطالع رسانی استان ها رونمایی شد و هیات داوران جشنواره مرکب از اساتید برتر و مجرب این 

 .حوزه ضمن حضور در نمایشگاه نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی غرفه های نمایشگاهی اقدام نمودند

در ادامه به منظور ایجاد .ای ارزیابی استان های برتر امتیاز داوران و عملکرد پنج ساله استان ها بوده است شایان ذکر است مبن

نشاط مضاعف مسابقات ورزشی در سه رشته دارت بانوان، طناب کشی تیمی و دو و میدانی سرعت نیز برگزار گردید که هیجان و 

 .رقابت خاصی را ایجاد کرده بود

اله نظری، عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی نیز از کلیه غرفه های نمایشگاه جشنواره بازدید و از فعالیت های گفتنی است حشمت 

 .استانی ابراز خرسندی کرد

در آئین پایانی نیز محمد ابراهیم حسن نژاد، قائم مقام و عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی ضمن سپاس از مشارکت عمومی 

اد، بر به کارگیری روش های موثر و کارآمد و متنوع اطالع رسانی با توجه به ماموریت های خطیر نظام بیمه در برگزاری این روید

 .کشاورزی به ویژه در زمینه مدیریت ریسک و حرکت همسو با مبانی علمی و اقتصادی و حمایت نظام مند تأکید کرد

ترویجی بیمه کشاورزی -و دبیرنخستین جشنواره فرهنگیپیش از آن محمد رحمانی، رئیس اداره کل آموزش و روابط عمومی 

گزارشی از اهداف و برنامه های جشنواره ارائه و به اهمیت تبیین و استقرار فرهنگ بیمة کشاورزی و حرکت در مسیر علمی و 

 .منطقی تأکید کرد

دمات بیمه ای استان خوزستان به الزم به ذکر است در بخش هنرهای نمایشی نیز از نمایشنامه حامی کاری از مدیریت گروه خ

  ./نویسندگی علیرضا نیکخواه و بازنویسی مزرعه از او تقدیر به عمل آمد
http://www.iana.ir/majles/item/61066-0.html 
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 متفرقه

 فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

 ترین آمارها از صادرات غیرنفتی  تازه/دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم چه بود؟

در دو سال گذشته ثبات »: ترین آمار گمرک از صادرات غیرنفتی کشور خبر داد و گفت کل گمرک ایران از تازه رییس <مواد غذایی

 «.به اقتصاد کشور برگشته و مدیریت بر اقتصاد حاکم شده است

 .ایم میلیارد دالر صادرات داشته 01خرداد امسال  61تا : یان اعالم کردمسعود کرباس

نمونه تحوالت در متغیرهای »: خرداد در تاالر معلم تبریز افزود 63معاون وزیر اقتصاد در همایش دومین سالروز حماسه سیاسی 

درصد و کاهش سهم نفت در  6.3درصد به  کالن اقتصادی کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی از منهای شش

 «.صادرات و درآمد کشور است

پول کشور در جهان جایگاه خود را پیدا کرده و تورم از حدود »: که عزت را به پول ملی کشور بازگرداندیم، اظهار کرد وی با بیان این

 «.درصد کاهش یافته است 03درصد به  33

ها، احیای سازمان مدیریت برنامه و بودجه و  سازی بودجه دجه ساالنه کشور، واقعیکل گمرک ایران، تحویل به موقع بو رییس

هزار میلیارد  در دو سال گذشته گمرک نزدیک یک»: حمایت از صادرات را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد و گفت

 «.رد ریال کاهش یافته استمیلیا 311ریال استرداد سود مواد صادراتی داشتیم، اما اکنون این میزان به 

 9درصد به  00درصد، کاهش نرخ رشد پایه پولی از  00درصد به  12کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی از »: کرباسیان عنوان کرد

تمام و کاهش شدید انحرافات بودجه نسبت به قبل از دیگر عمده دستاوردهای دولت در  درصد، اتمام و تکمیل هفت هزار طرح نیمه

 «.ذشته بوده استدو سال گ

تجارت فرامرزی کشور تقویت شده و در کنار این »: که تفکر تجاری به دولت بازگشته، خاطرنشان کرد وی همچنین با تاکید بر این

دهنده تراز مثبت ارزی و کنترل  ایم که نشان میلیارد ریال واردات داشته 9میلیارد دالر صادرات و  01خرداد امسال  61موفقیت تا 

 «.است واردات

دهنده امنیت  میلیون تن ترانزیت از کشور انجام شد که نشان 01ایران چهارراه ترانزیت دنیاست و پارسال »: کرباسیان تصریح کرد

 «.ایران است

سپاری، محدود  وکار، حذف پیمان بندی کاالیی، حذف مجوزهای غیرضروری، بهبود فضای کسب وی در همین حال، اصالح گروه

سازی، افزایش نرخ موثر تعرفه برای حمایت از تولید داخلی را از جمله  های صادراتی، کاهش طبقات تعرفه، شفافکردن عوارض کاال

 .اقدامات دولت در حوزه تجارت خارجی اعالم کرد

ال حاضر این زمان در ح»: روز بود، اظهار کرد 62ماند،  که مدت زمانی که کاال در گمرک می کل گمرک ایران با اشاره به این رییس

 «.به سه روز کاهش یافته است

ها از  زمان ترخیص کاال در صادرات نیز هفت روز بود که این مدت به یک روز رسیده و دریافت مانیفست»: کرباسیان متذکر شد

 «.دستی به الکترونیکی تغییر یافته است

http://www.foodpress.ir/Post. 
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 متفرقه
 فودپرس 1368خرداد ماه  36شنبه 

 قادر به پاسخگویی سهامداران صنایع لبنی نیستیم 

ای خطاب به معاون اجرایی رئیس جمهوری، خواستار انصراف دولت از  انجمن صنایع لبنی ایران امروز با نگارش نامه <صنایع غذایی

 .از قیمت تعادلی از دامداران شدها به خرید مواد اولیه با قیمتی باالتر  الزام کارخانه

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، انجمن صنایع لبنی صبح امروز پس از ابالغیه معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان 

هکار دیگری ها به خرید مواد اولیه به قیمتی باالتر از قیمت تعادلی عرضه و تقاضا، خواستار اتخاذ را حمایت مبنی بر الزام کارخانه

 .ها شد برای حل معضل دامداری

 :بنا بر این گزارش، مشروح کامل نامه انجمن صنایع لبنی به معاون اجرایی ریاست جمهوری به شرح ذیل است

 معاونت اجرایی ریاست جمهوری

 جناب آقای شریعتمداری

 با سالم؛

به استحضار ( ریال 311هزار و  03شیرخام هر کیلوگرم ) 0191مورخ یکم تیرماه  133311احتراماً در ارتباط با ابالغ مصوبه شماره 

های لبنی و پایین  رساند علت عدم تحقق قیمت مذکور در بازار عرضه و تقاضای شیرخام متأثر از بازار عرضه و تقاضای فرآورده می

ها  که اوالً امکان فروش فرآورده اصرار مسئوالن متحرم بر افزایش قیمت خرید مواد اولیه در شرایطی. بودن قدرت خرید مردم است

های متناظر با آن فراهم نیست، ثانیاً مصوبه قیمت فروش متناب با آن نیز از ستاد تنظیم بازار کشور ابالغ نشده است، به  با نرخ

اغالن معنای راندن واحدهای لبنی به حاشیه زیان و الجرم تعطیل شدن الباقی واحدهای تولیدی فعال کشور و توسعه بیکاری ش

های لبنی، منطق قابل دفاعی در برابر استدالل صنایع ندارد که فعالیت  رسانی به کارخانه این انجمن به رغم اطالع. خواهد بود

التفاوتی حدوداً معادل  شان بر قانون تجارت متکی است، در صورت الزام به خرید مواد اولیه به قیمت دستوری ساالنه مابه تولیدی

دلیل فراهم  لیارد تومان باید پرداخت کنند و در نتیجه مدیران صنایع قادر به پاسخگویی به صاحبان سهام بهمی 611هزار و  یک

 .آوردن شرایط ورشکستگی به تقصیر که بر طبق قانون تجارت علمی مجرمانه است، نخواهد بود

مورخ  101/93/01360ایت بر طبق ابالغیه لذا استقرار بازرسان از طرف معاونت محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حم

در ایجاد الزام به خرید مواد اولیه به قیمتی باالتر از قیمت تعادلی بازار عرضه و تقاضای بازار صرف نظر از ایجاد  0193خردادماه  63

های حادی نیز بین  ها، تنش تر شدن شرایط کسب و کار کارخانه مسائل حقوقی بین واحدهای تولیدی و سازمان حمایت و پیچیده

ها  شود راهکار دیگری برای حل معضل ادعای دامداری لذا توصیه می. دار را موجب خواهد شد طرفین تجاری یعنی دامدار و کارخانه

( 2)بینی و در صورتی که دولت محترم به دالیل مشکالت مالی عدیده قادر به حل موضوع نیست، حداقل با تأیید مجدد بند  پیش

های لبنی را  مسئولیت تنظیم بازار شیرخام و فرآورده 1096تیرماه  06مورخ  21/90320تنظیم بازار کشور به شماره مصوبه ستاد 

  .نفع خارج کنند های تجاری ذی های اقتصادی اجتماعی طرف های صنایع لبنی و دامداران واگذار و دولت را از مسیر تنش به تشکل

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

 ایران اکونا - 136۱خرداد  2۱ -

 هزار تن پرتقال آلوده مصری  0برخورد با عامالن واردات 
هزار تن پرتقال آلوده مصری برخورد  6نماینده مردم پیرانشهر در مجلس از وزیر کشور درخواست کرد با عامالن واردات غیرقانونی 

 .شود

رود برخورد جدی و اشد مجازات برای  از وزیر کشور انتظار می: رسول خضری در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد

 .هزار تن پرتقال آلوده مصری به صورت غیر قانونی داشته باشد 6عاملین تخریب و تهدید مرز رسمی کیله به قصد واردات 

در این مورد معامله بر سر سالمت مردم کشورمان بخصوص : نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس همچنین بیان کرد

از ( پرتقال)های آلوده مصری  های جدی گمرک سردشت در خصوص واردات میوه شهرستان سردشت بوده که علی رغم مخالفت

 . ملیات شبانه تخریب و واردات غیر قانونی و غیر اصولی نیز موجود استطریق مرز رسمی کیله سردشت انجام شده است که فیلم ع

http://iranecona.com/print.php?id=19110 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 68/63/28فارس

 میلیون تن انواع کود شیمیایی در کشور 4فراهم شدن زمینه توزیع بیش از 
سازی کودهای شیمایی  با پیگیری پیشنهاد متنوع: معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور گفت

هزار تن انواع کود شیمیایی در سطح کشور را  102میلیون و  4از سال گذشته توانستیم در سال جاری زمینه توزیع 

 .فراهم کنیم

ای که ظهر امروز در سالن  از قزوین، حمید رسولی در نخستین نشست عرضه کودهای غیریارانه خبرگزاری فارسش به گزار

ای به صورت پایلوت در استان قزوین  عرضه کودهای غیریارانه: کل دامپزشکی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد اجتماعات اداره

 .شود اندازی می راه

 .شود ها در سطح کشور تأمین و توزیع می هزار تن انواع کود شیمیایی توسط کارگزاری 031میلیون و  3: وی افزود

معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با اشاره به تنوعی که در سبد کاالیی کودها ایجاد شده است، اضافه 

 .کند تر می نوع افزایش یافته است که این امر شرایط را برای انتخاب کشاورزان آسان 66ه نوع کود به سبد کاالیی کودها از س: کرد

ها عضو تعاونی روستایی و بقیه متعلق به  درصد آن 36نفر عضو دارد که  306هزار و  3های سطح کشور  کارگزاری: رسولی ادامه داد

 .بخش خصوصی هستند

بخشی به  این طرح در راستای تنوع: شود، عنوان کرد فاز اجرایی می 01های کشور در  ی کارگزاریوی با بیان اینکه طرح سامانده

 .شود فاز در سال جاری اجرایی می 01کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته در بخش کشاورزی در 

سرشماری و ایجاد بانک اطالعاتی  فاز نخست این طرح: معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور تصریح کرد

 .بندی و فاز چهارم غربالگری کارگزاران است بندی و رتبه بندی کارگزاران، فاز سوم عملیاتی کردن دسته کارگزاران، فاز دوم رتبه

رویه، فاز  سازی شده و وحدت های یکسان فاز پنجم این طرح اقتصادی کردن فعالیت کارگزاران، فاز ششم اجرای برنامه: رسولی گفت

های  ها، فاز نهم ساماندهی فروش نهاده های صنعتی برای کارگزاری های آموزش و ترویج، فاز هشتم ایجاد تشکل هفتم برنامه

 .افزاری کارگزاران است افزاری و نرم کشاورزی و فاز دهم نیز ساماندهی و بهسازی سخت

تی شود و هر کارگزاری که بر اساس این برنامه حرکت نکند، فاز باید عملیا 01تا پایان سال جاری این : وی خاطرنشان کرد

 .شود گیری الزم در مورد آن اجرایی می تصمیم

در : سازی کودهای کشاورزی اظهار کرد  معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با اشاره به سیاست متنوع

است که از نظر کارشناسان این موضوع فاجعه بزرگی در بخش کشاورزی  سال گذشته از نظر تنوع، کود شیمیایی سیر نزولی داشته

 .رود به شمار می

سازی کودهای شیمایی از سال گذشته مطرح و به صورت جدی پیگیری شد و توانستیم در سال  پیشنهاد متنوع: رسولی گفت

 .ای است راهم کنیم که بخشی از آن یارانههزار تن انواع کود شیمیایی در سطح کشور را ف 031میلیون و  3جاری زمینه توزیع 

تنوع کودهای کشاورزی ابزاری مهم برای حاصلخیزی خاک، تأمین عناصر مورد نیاز گیاه و عامل کلیدی در : وی یادآور شد

 .دستیابی به عملکرد مطلوب در تولید محصوالت زراعی و باغی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111930 
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 ، بازدیدهاسخنرانیمصاحبه، 
 - 68/63/28فارس

 اختصاص تنها نیم درصد تولید ناخالص داخلی به تحقیقات/ آفت کشاورزی سوغات واردات است 9۶
: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فقط نیم درصد تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات اختصاص دارد، گفت

های ناصحیح وارد  ای است که از روش آفت جزء آفات قرنطینه 9۶آفت و بیماری مهم گیاهی و نباتی کشور حدود  03از 

 .کشور شده است

، اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار  2های اقتصاد مقاومتی،  در راستای اجرای سیاست: نشست خبری امروز که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت

 .رشته با هدف رفع نیازهای کشور در سال گذشته اجرا شده است 031بردی در پروژه تحقیقات کار 111و 

دهند و ما در  رشته کشاورزی کار تحقیقاتی را انجام می 031در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نزدیک به : وی افزود

 .های اقتصاد مقاومتی داریم این سازمان مشارکت جدی در برنامه

آفت و بیماری مهم گیاهی و نباتی کشور  61از : ت وارد شده ناشی از قاچاق غیرقانونی میوه به کشور اظهار داشتزند در مورد آفا

 .های ناصحیح وارد کشور شده است ای است که از روش آفت جزء آفت قرنطینه 02حدود 

شور تهدید است و مسئله واردات قاچاق ای به ک ای و ورود آفات قرنطینه مباحث قرنطینه: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ای تاثیرگذار است میوه قطعا روی مسائل قرنطینه

های مرزی باید در مقابله با قاچاق میوه اهتمام بیشتری  به منظور جلوگیری از بروز آفات نباتی، استانداران استان: زند بیان داشت

 .داشته باشند

مشکالت ما در سازمان این است که نگاه به تحقیقات چندان بهتر از قبل نشده و  یکی از: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .شود علیرغم ابالغیه مقام معظم رهبری در خصوص علم و فناوری تغییری در رویکردهای کشور در این زمینه دیده نمی

نگاه فعلی به : خبر داد و تصریح کرد 0313زند از هدفگذاری چهار درصدی منابع تولید ناخالص داخلی به بخش تحقیقات تا سال 

دهد و به حمایت بیشتر  اکنون نیم درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می تحقیقات در شان این بخش نیست و این رقم هم

 .دولت نیاز دارد

با وجود آنکه : دارد، افزودها در شرایط اقتصاد مقاومتی قرار  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کشور با توجه به اعمال تحریم

کنیم شرایط اقتصادی کشور را درک کنیم تا مشکالت در مجموعه  نگاه فعلی به تحقیقات در شان این بخش نیست اما تالش می

 .های مختلف حل شود دولت در زمینه

در یک سال گذشته در  های تحقیقاتی کاربردی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه به برخی از پروژه

اندازی کنیم و  در موسسه تحقیقات علوم شیالتی موفق شدیم مرکز میگوی عاری از بیماری را راه: سازمان اشاره کرد و اظهار داشت

 .هزار تن میگو در سال جاری است 11هدفگذاری ما تولید 

مطالعات راجع به : ماهی تیالپیا در کشور بیان داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مطالعات انجام شده در مورد پرورش 

 .های اجرایی ارسال شده است این موضوع تکمیل و به بخش

در سال گذشته توانستیم تکنولوژی : رازی اظهار داشت  های تحقیقات کاربردی در موسسه واکسن و سرم زند با اشاره به پروژه

 .سازی کنیم مرغ عاری از بیماری را بومی تخم

درصد افزایش پیدا  03اندازی کردیم و تولید واکسن در این موسسه  های درمانی را راه همچنین خط جدید سرم: اظهار داشتوی 

 .کرده است

http://www.farsnews.com/
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سم جدید کم خطر را  0پزشکی در یک سال گذشته موفق شدیم  در موسسه گیاه: معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .جایگزین سموم پرخطر کنیم

ایم و تاکنون  در حال حاضر موفق به تدوین برنامه مدیریت آفات نوظهور شده: ه به برنامه مدیریت آفات نوظهور افزودوی با اشار

آفت جدید نوظهور شناسایی شده که این آفات از مشکالت اساسی بخش کشاورزی به شمار می رود و به همین دلیل  61بیش از 

 .یقات کشاورزی قرار دارداین موضوع در اولویت برنامه های سازمان تحق

همچنین موفق شدیم رقم جدیدی از : معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به تولید ارقام جدید پنبه زودرس اشاره کرد و گفت

 .چغندر قند مقاوم به خشکی را برای اولین بار در ایران تولید کنیم

شود و ما با تولید رقم جدید آن در سال گذشته موفق شدیم تا  بر است که معموال در بهار کشت می چغندر محصولی آب: وی افزود

 .کشت این محصول را به پاییز منتقل کنیم

 .شود و برای این منظور باید چغندر مقاوم به سرما کشت شود با کشت پاییزه آب کمتری مصرف می: زند تصریح کرد

با تولید این نخود در کشور رتبه اول : اره کرد و گفتدرجه اش 03وی همچنین در مورد تولید نخود مقاوم به سرما تا منفی 

 .جشنواره خوارزمی را کسب کردیم

در موسسه تاسماهیان خاورمیانه سال گذشته فرموالسیون خوراک : رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت

 .ذار شدویژه ماهیان خاویاری را تولید کردیم و این دستاورد به بخش خصوصی واگ

کلیه تحقیقات این سازمان به صورت رایگان در اختیار : زند همچنین به تولید و ارائه نقشه فرسایندگی باران اشاره کرد و گفت

گیرد چرا که ما یک سازمان حاکمیتی هستیم ضمن اینکه کشاورزان توان خرید این دستاوردها  بردارن بخش کشاورزی قرار می بهره

 .را ندارند

شود  ها توسط سازمان ترویج تولید می شود و تمامی این رقم میلیون هکتار کشت می 2.3رقم گندم ساالنه در  36: کرد وی تصریح

 .رقم جدید را معرفی کنیم 01بنابر این ما باید هر ساله 

ت که از لحاظ اقتصادی ما در شرایط سخ: زند با بیان اینکه دستاوردهای سازمان ترویج در ابعاد جهانی قابل دفاع است، بیان داشت

 .اند کنیم و محققین ما هیچ کاری را روی زمین نگذاشته وضعیت مناسبی نداریم کار می

هزار  0ایم و برنامه ما این است که با جذب جدود  یکی از مشکالت ما ترویج است و نظام نوین ترویج را ابالغ کرده: زند بیان داشت

 .ناظر نیروی انسانی خود را تقویت کنیم

های مشخ است با بدین وسیله هر کدام از این ناظرین مسئول یک پهنه شوند و مسئول هر  برنامه ما تقسیم کشور به پهنه :وی افزود

برداران منتقل کند که این کار به صورت آزمایشی شروع شده و به زودی در  ها را بهره های وزارتخانه را اجرا و یافته پهنه باید برنامه

 .شود عملیاتی می ها تمامی استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111061 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 68/63/20فارس

 بر افزایش قیمت نداردسرد تأثیری  کاهش وزن الشه در پیش/اجرای طرح پیش سرد گوشت در کشتارگاهها
سرد کردن گوشت گوسفند در  سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه شرایط برای اجرای طرح پیش

سرد ناچیز و این مقدار تأثیری بر افزایش قمیت  کاهش وزن الشه دام ذبح شده در پیش: تیرماه فراهم است، گفت

 .ندارد

در مورد طرح  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  داره کل دامپزشکی استان تهران در گفتنژاد سرپرست ا علی اصغر برائی

تیرماه اعالم  3ها آمادگی خود را برای اجرای این طرح در  درصد کشتارگاه 91بیش از : سرد کردن گوشت گوسفند، گفت پیش

 .ها هم به آمادگی الزم تا قبل از تاریح مذکور دست یابند و برنامه اجرا شود ریزی سایر کشتارگاه اند و امیدواریم مطابق برنامه کرده

با پیش سرد کردن الشه گوسفند ذبح شده قبل از عرضه به بازار گوشت رنگ بهتر، تردی گوشت بیشتر و بار میکروبی  :وی افزود

 . کمتری خواهد داشت

ساعت  63ای اعم از مرغ، دام سبک و سنگین در صورتی که  هر الشه: سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران بیان داشت

 .یابد سرد شود، بهبود کیفیت می پیش

تری از  رود، ضمن اینکه کیفیت مناسب ها از بین می آن پایین و امکان رشد میکروب PHسرد کردن گوشت اسید  با پیش: وی افزود

 .لحاظ بار میکروبی خواهیم داشت

یک سرد کردن الشه گوسفند حدود  شود با پیش سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران در پاسخ به این سؤال که گفته می

گرم از وزن آن  611سرد فقط  کیلو گرم در پیش 03ساعتی الشه گوسفند حدود  63با نگهداری : شود، گفت کیلو وزن الشه کم می

 .تواند تغییری در قیمت ایجاد کند  شود که این میزان نمی کاسته می

 .شود راین وزن چندانی از آن کاسته نمیشود، بناب سرد می گوشت در شرایط مناسب و با رطوبت کافی پیش: نژاد بیان داشت برائی

در صورتی که سیستم پیش سرد شرایط مناسب داشته و الشه دام از : سرپرست اداره کل دامپزشکی استان تهران اظهار داشت

 .جا شوند، افت وزن در الشه دام نخواهیم داشت به دار جا های سرد خانه طریق ماشین

کیلو گرمی نزدیک به  111از اردیبهشت ماه به اجرا در آمده است و در کل وزن الشه  سرد کردن الشه گاو طرح پیش: وی افزود

 .شود کیلو کم می 0.3

سرد کردن الشه یک گوسفند ذبح شده حدود یک کیلو از وزن  با پیش: گوید براساس این گزارش رئیس اتحادیه گوشت گوسفند می

 .را کمی افزایش دهدتواند قیمت گوشت قرمز  شود و این موضوع می آن کم می
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، بازدیدهامصاحبه، سخنرانی  
 - 68/63/25فارس

 توانمندسازی کشاورزانلزوم / روحیه جهادی اول انقالب اسالمی در مسئوالن احیا شود
ها و امکانات داخلی برای رسیدن به اهداف استفاده  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در اوایل انقالب از ظرفیت

 .امروز اگر چه از امکانات کمی برخوردار نیستیم، اما روحیه جهادی آن دوران را نداریم: کردیم، گفت می

باید از : ، محمود حجتی امروز در نهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دهیم هایی انجام می کنیم و چه فعالیت هایی که دراختیارمان است، چه کار می خودمان بپرسیم که با توجه به ظرفیت

ایم به موقع  ایم، توانسته هایی را که در حوزه مدیریت داشته کنیم که آیا نارساییهمچنین باید از خودمان سؤال : وی افزود

 .رسیم بینی کنیم و اگر این سؤال را مرتب از خودمان بپرسیم، قطعاً به موارد متعددی پاسخ منفی می پیش

ایم که  کنیم، در مسیری گام برداشته های مثبت را منفی ها پاسخ ها و توانایی بنابراین اگر بخواهیم با ظرفیت: حجتی تصریح کرد

 .شود مدیریت جهادی تلقی می

هایی که دراختیار ماست شامل منابع مالی و منابع انسانی  شود که ظرفیت گفته می: وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم اظهار داشت

یم که آیا در شأن این عنوانی که داریم، کشیم، ظرفیت است و باید از خودمان بپرس گویم عناوینی را که یدک می است، اما من می

 در جمهوری اسالمی پاسخگو هستیم؟

شود، را باید به  اگر منابع مادی و انسانی را داده درنظر بگیریم، آن کاری که از آن حاصل می: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .عنوان ستانده درنظر گرفت

رسیم، بنابراین راهکار  آیا داده متناسب با ستاده است، به پاسخی منفی می کنیم که وقتی از خودمان سؤال می: حجتی تصریح کرد

اگر بتوانیم این کار را در درون خودمان انجام دهیم، در مسیری . این است تا روشی را اتخاذ کنیم که به پاسخ مثبت دست یابیم

 .گیریم پذیر بودند قرار می مسئولیتتحت عنوان مدیریت جهادی یعنی همان روحیه مردم در اوایل انقالب اسالمی که 

در آن دوران، امکانات چندانی دراختیار نداشتیم و با برخورداری از امکانات درونی و تکیه بر : وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .آمدیم امکانات داخلی، از عهده کارها برمی

 .وضعیت کنونی ما مایه نگرانی است: بیان داشتاکنون ظرفیت و امکانات کمی دراختیار نداریم،  حجتی با بیان اینکه هم

ها را حاصل کرده است و آنچه که امروز در  وقت پول و امکانات باعث موفقیت نشده، بلکه همت و پشتکار موفقیت هیچ: وی افزود

 .های زیاد به دست آمده است دل و محدودیت دنیا شاهد آن هستیم، از جمله دستاوردهای بشر با پشتکار و خون

اگر خودمان را توانمند سازیم، : زیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسئولیت سنگینی در وزارت جهاد کشاورزی برعهده داریم، گفتو

 .توانیم حضور یابیم تر می المللی جدی قطعاً در زمینه مسائل سیاسی و بین

در صورت وقوع این اتفاق، قطعاً : نمندتر شویم، گفتروز توا وی در پایان با بیان اینکه امیدواریم با طرح سؤال از خدومان روزبه

 .آید شود و مسیر پیش رویمان، مسیر صالح و خیر است که با همت و پشتکار به دست می ای از مشکالت حل می بخش عمده
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 68/63/25فارس

 لزوم توانمندسازی کشاورزان/ روحیه جهادی اول انقالب اسالمی در مسئوالن احیا شود
برای رسیدن به اهداف استفاده ها و امکانات داخلی  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در اوایل انقالب از ظرفیت

 .امروز اگر چه از امکانات کمی برخوردار نیستیم، اما روحیه جهادی آن دوران را نداریم: کردیم، گفت می

باید از : جهادی گفت، محمود حجتی امروز در نهمین همایش ملی فرهنگ و مدیریت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دهیم هایی انجام می کنیم و چه فعالیت هایی که دراختیارمان است، چه کار می خودمان بپرسیم که با توجه به ظرفیت

ایم به موقع  ایم، توانسته هایی را که در حوزه مدیریت داشته همچنین باید از خودمان سؤال کنیم که آیا نارسایی: وی افزود

 .رسیم گر این سؤال را مرتب از خودمان بپرسیم، قطعاً به موارد متعددی پاسخ منفی میبینی کنیم و ا پیش

ایم که  های مثبت را منفی کنیم، در مسیری گام برداشته ها پاسخ ها و توانایی بنابراین اگر بخواهیم با ظرفیت: حجتی تصریح کرد

 .شود مدیریت جهادی تلقی می

هایی که دراختیار ماست شامل منابع مالی و منابع انسانی  شود که ظرفیت گفته می: هار داشتوزیر جهاد کشاورزی در این مراسم اظ

کشیم، ظرفیت است و باید از خودمان بپرسیم که آیا در شأن این عنوانی که داریم،  گویم عناوینی را که یدک می است، اما من می

 در جمهوری اسالمی پاسخگو هستیم؟

شود، را باید به  اگر منابع مادی و انسانی را داده درنظر بگیریم، آن کاری که از آن حاصل می: شتوزیر جهاد کشاورزی بیان دا

 .عنوان ستانده درنظر گرفت

رسیم، بنابراین راهکار  کنیم که آیا داده متناسب با ستاده است، به پاسخی منفی می وقتی از خودمان سؤال می: حجتی تصریح کرد

اگر بتوانیم این کار را در درون خودمان انجام دهیم، در مسیری . کنیم که به پاسخ مثبت دست یابیم این است تا روشی را اتخاذ

 .گیریم پذیر بودند قرار می تحت عنوان مدیریت جهادی یعنی همان روحیه مردم در اوایل انقالب اسالمی که مسئولیت

ختیار نداشتیم و با برخورداری از امکانات درونی و تکیه بر در آن دوران، امکانات چندانی درا: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .آمدیم امکانات داخلی، از عهده کارها برمی

 .وضعیت کنونی ما مایه نگرانی است: اکنون ظرفیت و امکانات کمی دراختیار نداریم، بیان داشت حجتی با بیان اینکه هم

ها را حاصل کرده است و آنچه که امروز در  لکه همت و پشتکار موفقیتوقت پول و امکانات باعث موفقیت نشده، ب هیچ: وی افزود

 .های زیاد به دست آمده است دل و محدودیت دنیا شاهد آن هستیم، از جمله دستاوردهای بشر با پشتکار و خون

مان را توانمند سازیم، اگر خود: وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مسئولیت سنگینی در وزارت جهاد کشاورزی برعهده داریم، گفت

 .توانیم حضور یابیم تر می المللی جدی قطعاً در زمینه مسائل سیاسی و بین

در صورت وقوع این اتفاق، قطعاً : روز توانمندتر شویم، گفت وی در پایان با بیان اینکه امیدواریم با طرح سؤال از خدومان روزبه

 .آید مان، مسیر صالح و خیر است که با همت و پشتکار به دست میشود و مسیر پیش روی ای از مشکالت حل می بخش عمده
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 68/63/26فارس

 میلیون تن محصول کشاورزی داریم 922توان تولید بیش از / تکنولوژی گیری از افزایش تولید با بهره
میلیون تن مواد غذایی در کشور وجود دارد،  922معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه توان تولید بیش از 

 .ده شودروز استفا  برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی باید روش تولید تغییر یابد و از تکنولوژی: گفت

در مورد اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفت

ن است تولید کرد، میلیون ت 011توان بیش از میزان کنونی که حدود  توان تولید محصوالت کشاورزی در ایران چقدر است و آیا می

گذاری و راندمان پیش برویم، قطعا توان تولید بیش از آنچه که امروز تولید  اگر به روال معمول و با همین مقدار سرمایه: گفت

 .شود را نداریم می

د را از آنچه که توان تولی های روز بهره بگیریم حتما می اما اگر روش تولید را تغیییر دهیم و در این بخش از تکنولوژی: وی افزود

 .هست بیشتر کنیم

های گذشته همواره غذای مورد نیاز مردمانش را تأمین  ها و سال ایران کشوری است که طی قرن: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

د جمعیت رسد در آینده هم اگر از منابع و امکانات خوب استفاده کنیم، حتی با رش ایم و به نظر می کرده و آبرومندانه زندگی کرده

 .توانیم غذایی مورد نیاز مردم را از امکانات داخلی تأمین کنیم هم می

باید منابع را حفظ و به درستی از : زند با تأکید بر اینکه ظرفیت تولید در بخش کشاورزی بیش از میزان فعلی است، اظهار داشت

 .وری را افزایش داد و بهره آن استفاده کرد، ضمن اینکه با به کارگیری تکنولوژی باید ضایعات را کم

 .های نوین استفاده کرد گذاری کرده و از روش برای استفاده از ظرفیت بالقوه باید در بخش کشاورزی سرمایه: وی افزود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که اخیرا دو وزیر اسبق جهاد کشاورزی دو دیدگاه متفاوت در مورد ظرفیت تولید 

میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور است و دیگری معتقد است  111اند، یکی معتقد به توان تولید  شاورزی ارائه کردهبخش ک

تفاوت : را نداریم، نظر شما در این مورد چیست( میلیون تن محصول کشاورزی 31)میلیون نفر  31که توان تأمین غذای بیش از 

 .وری داریم به منابع و شیوه استفاده از آنها و بهره این دو دیدگاه بسته به نگاهی است که ما

ها و یا کشت محصوالت بهاره را به پاییزه منتقل  اگر شیوه درستی را بکاربگیریم مثال کشت سبزی و صیفی را به گلخانه: زند افزود

 .وری بیشتری داشت توان در تولید بهره کنیم، حتما می
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 ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه
 - 68/63/31فارس

 نشست وزیر جهاد کشاورزی با رئیس اتاق تعاون برای بررسی مشکل صنعت طیور
تعاون ایران با هدف بررسی مشکالت صنعت طیور برگزار و بر نشست وزیر جهاد کشاوزی، رئیس اتاق و دبیرکل اتاق 

 .های تعاونی زیر مجموعه اتاق تأکید شد بخش  لزوم تشکیل شورای راهبردی این صنعت و استفاده از ظرفیت

کشاورزی و معاونان با بهمن عبدالهی رئیس و ، نشست محمود حجتی وزیر جهاد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های بخش کشاورزی برگزار و بر لزوم حل  ماشاء اهلل عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون ایران به همراه برخی مدیران عامل اتحادیه

 .مشکالت صنعت طیور تأکید شد

برخی از مشکالت بخش کشاورزی به  بر اساس این گزارش، حـمـیـد فـاضلـی رئیس اتحادیه مرغداران با حضور در این نشست

 .ویژه دام و طیور و صنایع لبنی را تشریح کرد و درباره آن در این نشست به بحث، بررسی و تبادل نظر پرداختند

های اتاق تعاون برای  به گزارش فارس، تشکیل شورای راهبردی صنعت طیور با محوریت اتاق تعاون ایران، استفاده از زیرمجموعه

 .صنعت از جمله مباحث مورد توافق اعضای نشست بود حل مشکالت

بر اساس این گزارش، حجتی وزیر جهاد کشاورزی با استقبال و اعالم آمادگی دستورات الزم را نسبت به بررسی مسائل و مشکالت 

کل در  ها و ادارات زمانها و سا های اتاق تعاون ایران در حوزه کشاورزی صادر و نسبت به حل آنان از طرف معاونت تمام زیرمجموعه

 .حوزه کشاورزی تأکید کرد

 تعامل سازمان تعاون روستایی با مجموعه اتاق تعاون ایران* 

به گزارش فارس، صفایی معاون وزیر و رئیس سازمان تعاون روستایی هم آمادگی مجموعه خود را برای همکاری با تمام زیر 

 .ارت تعاون اعالم کردهای روستایی با اتاق تعاون و وز های تعاونی بخش

گیری و تشکیل شورای راهبردی صنعت طیور با محوریت اتاق تعاون به وزارت جهاد کشاورزی  بر اساس این گزارش، پیشنهاد شکل

 .ای در با اعضای اتاق تعاون ایران برگزار کند اعالم و قرار شد وزیر جهاد کشاوزی در آینده نزدیک جلسه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931110111010 
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 ، بازدیدهاسخنرانیمصاحبه، 
 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 های خزری به ترکیه  قاچاق اسبچه
اند، قاچاق  ترین اسب ایرانی بدون متولی رها شده عنوان اصیل های خزری به در حالی که اسب کاسپین یا اسبچه

 . های خزری به مرزهای خارجی نظیر ترکیه برای استفاده از ذخایر ژنتیکی آنها رونق گرفته است اسبچه

اسب کاسپین : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زی ایران مدیرعامل شرکت صنعت اسب امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاور

صورت قاچاق برای  گزلو بدون متولی رها شده و اکنون به های اصیل ایرانی است که پس از فوت خانم قره ترین اسب یکی از معروف

 .شوند استفاده از ذخایر ژنتیکی از کشور خارج می

شود، بلکه برای  تنها مبداء آن کشور گم می شود، نه می از کشور خارج میصورت غیررس وقتی اسبی به: محمدجواد دهقان افزود

 .استفاده از ذخایر ژنتیکی ممکن است با نسل مادری خود تفاوت زیادی کند که قابل شناسایی نیست

 انجمن اسب کاسپین در انگلستان

انگلستان تقدیم شد و پس از آن نیز با یکی دو قبل از انقالب، دو رأس اسب کاسپین به عنوان هدیه به ملکه : وی خاطرنشان کرد

رأس، انجمن  011هزار و  رأس رسید و اکنون با تکثیر این نوع اسب تا یک 61های خزری در انگلستان به  محموله، تعداد اسبچه

 .جهانی کاسپین انگلستان تشکیل شده است

علت آنکه دارای تبارنامه ایرانی نیستند، به اسم  رند، اما بههای خزری یا کاسپین اصالت ایرانی دا هرچند اسبچه: دهقان ادامه داد

های خزری تدوین کند، باید چند سال زیر نظر انجمن اسب کاسپین  انگلستان ثبت شده و ایران اگر بخواهد تبارنامه برای اسبچه

 .انگلیس فعالیت کند

هایی پیرامون تدوین تبارنامه اسب کاسپین آغاز کرده  مرکز اصالح نژاد امور دام وزارت جهاد کشاورزی فعالیت: وی تصریح کرد

 .است، اما هنوز خبری از ثبت آن نیست

 گذاری منوط به تبارنامه اسب کاسپین کامیابی سرمایه

تواند باعث رونق و شناسایی نژادهای اسب ایرانی شود، اما از  گذاری می هرچند سرمایه: مدیرعامل شرکت صنعت اسب یادآور شد

 .گذاری را به همراه داشته باشد تواند توفیق سرمایه شده نیست، نمی ب کاسپین برای دنیا شناختهآنجا که اس

گذاری بدون بازدهی معنا  از آنجا که اسب کاسپین تبارنامه و شناسنامه ندارد، قابلیت صادرات نداشته و سرمایه: دهقان تأکید کرد

گذاری برای شناسایی  ی که تبارنامه برای اسب کاسپین تدوین نشود، از سرمایهشود؛ لذا تا زمان ندارد و مقرون به صرفه محسوب نمی

 .این اسب نیز خبری نخواهد بود

 اسب ترکمن ایرانی به نام ترکمنستان تبارنامه گرفت

ایران برده تنها اسب مشترک ایران و کشور ترکمنستان در حالی در کشور روسیه تبارنامه گرفت که هیچ نامی از : وی اظهار داشت

 .نشده است

علت فعالیت قدرتمند این کشور برای معرفی اسب خود  تبارنامه اسب ترکمن به نام کشور ترکمنستان به: دهقان همچنین گفت

 .صورت گرفت و در سکوت متولیان ایرانی، نامی از ایران در تبارنامه اسب ترکمن برده نشد

کند، اما  گذاری دولت، اسب خود را معرفی می از دوهزار نفر از سراسر دنیا با سرمایهترکمنستان ساالنه با دعوت : وی در ادامه افزود

 .اند های ترکمن ایران بدون متولی رها شده اسب

های ترکمن  دار کردن اسب وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری مدعی فعالیت برای شناسنامه: دهقان خاطرنشان کرد

 .یی و عملیاتی اتفاقی صورت نگرفته استهستند که هنوز به شکل اجرا
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 اسب عرب ایرانی تبارنامه دارند 422

اسب ایرانی در مجامع جهانی دارای  311تا  611گزلو بین  لیلی قره با فعالیت خانم موری: مدیرعامل شرکت صنعت اسب ادامه داد

 .میلیون تومان هستند 311تا  11شناسنامه شدند و دارای تبار و ارزش بین 

علت آنکه از تبارنامه مشخصی برخوردار نیستند، با قیمتی کمتر از یک تا دو میلیون  اما سایر نژاد اسب عرب به: تصریح کرد وی

 .شود تومان خرید و فروش شده و بدون نام و نشان ایرانی به کشورهای همجوار صادر می

کند که هدف آن شرکت در  و دارای شناسنامه میتازگی اسب خالص صحرای عربستان را ثبت  عربستان به: دهقان یادآور شد

 .مسابقات زیبیایی است

معتقدم مسابقات زیبایی که جنبه ورزشی ندارند در انگلستان برای کشورهای عربی ساخته شده که با تمرکز بر : وی تأکید کرد

 .معیارهای زیبایی، نژادهای اسبی خود را در این حوزه پرورش دهند

هزار اسب عرب دارای شناسنامه بوده  هزار رأس اسب موجود در کشور، کمتر از دوهزار تا سه 011تا  31بین  از: دهقان اظهار داشت

 .رأس آنها دارای تبارنامه هستند 311تا  611که از این تعداد نیز بین 

 های کرد را متوقف کرد استرالیا صدور تبارنامه برای اسب

های استرالیا اعالم آمادگی برای تدوین تبارنامه اسب کرد نمود که  ز دانشگاهیکی ا: مدیرعامل شرکت صنعت اسب همچنین گفت

 .کاره رها شد علت اختالفات وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری، نیمه به

 .ه قرار گیردهای اصیل ایرانی مورد توج عنوان یکی از اسب تواند به اسب کرد ایرانی در صورت تدوین تبارنامه می: وی در ادامه افزود

 نژادهای اسب ایرانی در معرض تهدید

، "کاسپین"، "ترکمن"، "عرب"های  بیش از پنج نژاد اصیل ایرانی در کشور به نام: مدیرعامل شرکت صنعت اسب خاطرنشان کرد

 .که مختص منطقه آذربایجان بوده، از بین رفته است "باغ قره"وجود دارد که اسب  "کرد"و  "درشوری"

پس از انقالب، از آنجا که انجمن ملی اسب از بین رفت و فدراسیون سوارکاری وظیفه ثبت نژادهای اسب را بر عهده : دادوی ادامه 

 .های اصیل در معرض تهدید قرار گرفتند وجود آمد و اسب گرفت، عمالً اختالط نژاد به

از نژاد مورد نظر شناخته شده و برای پایه ژنتیکی  اسب شاخص 011ها باید  منظور ایجاد تبارنامه برای اسب به: دهقان تصریح کرد

 ./اسب شاخص، درجه خلوص گرفته شده و دارای تبارنامه شوند 011ها بر اساس این  مورد سنجش قرار گیرد و سایر گونه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/61161-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 همکاری فائو با ایران در بهره برداری و مدیریت خاک ادامه می یابد 
فائو : بر متعهد بودن این سازمان به ادامه همکاری با ایران تاکید کرد و گفت( فائو)نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

در زمینه  6103دوشادوش سایر کارگزاری های سازمان ملل متحد همکاران و شرکا در راستای تحقق اهداف توسعه پس از سال 

 .بهره برداری و مدیریت خاک و اراضی فعالیت می کند

زایی که توسط جیهان تاویال  ، در پیام سرج ناکوزی به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابان(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

بیابان زایی تاثیرات مهم اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی و اجتماعی را به طور مستقیم و غیرمستقیم بر : ایراد شد، آمده است

زندگی مردم تحمیل می کند و بسیاری از تاثیرات اقتصادی در کشاورزی و بخش های مرتبط با آن قابل مشاهده است، به طوری 

تاثیر بر سالمت ناشی از طوفان های شن، گرد و غبار که نتیجه مستقیم بیابان زایی و فرسایش سرزمین محسوب می شود، هم که 

اکنون از دغدغه های بسیاری از دولت ها به شمار می رود که در این میان نه تنها بیماری های تنفسی شدید و تصادفات رانندگی 

ره تاثیرات ناشی از بیابان زایی معموال تخمین دقیق میزان خسارت اقتصادی این پدیده را با نیز نتیجه این عوامل است بلکه گست

مشکل مواجه می کند، هرچند تاثیرات جدی بیابان زایی برجمعیت فقر کشورهای در حال توسعه قابل مالحظه است و اکثریت این 

 .هندجمعیت شرایط متزلزلی دارند و تولید کشاورزی خود را از دست می د

به همین جهت نیازمند مقابله با بیابان زایی هستیم لذا ما باید از طریق رویکردهای متعارف و غیرمتعارف به مقابله با تاثیرات این 

 .پدیده برتوسعه اقتصادی و امنیت غذایی بپردازیم

ام های پایدار غذایی بر دو هدف تحقق امنیت غذایی برای همه از طریق نظ 6103موضوع روز جهانی مقابله با بیابان زایی سال 

اطمینان یافتن از پایداری نظام های تولید محصوالت غذایی و اجرای اقدامات  6-3توسعه تمرکز دارد به طوری که هدف توسعه 

مقاوم سازی کشاورزی با هدف باالرفتن بهره وری و تولید کمک به حفظ اکوسیستم ها، تقویت ظرفیت ها برای تطبیق با تغییرات 

 6111وی، شرایط نامساعد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بالیای طبیعی و بهبود تدریجی کیفیت خاک اراضی تا سال ج

 .است

مقابله با بیابان زایی، احیای اراضی و خاک های تخریب شده شامل اراضی تحت تاثیر بیایان زایی،  03 -1در هدف توسعه 

 .می شود 6161متعادل سازی فرآیند فرسایش خاک در سراسر جهان تا سال خشکسالی و سیل همراه با تالش جدی برای 

آنچه در ایران اتفاق افتاده، استفاده بیش از حد اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل ها از مهمترین عوامل ریشه ای فرسایش زمین و 

اگیر تنوع زیستی، فرسایش شدید و فراگیر بادی بیابان زایی در این کشور به شمار می آید که با خود محو جنگل ها، از بین رفتن فر

 .و آبی به همراه باال رفتن میزان شوری خاک را به همراه داشته است

زمینه های اقتصادی و اجتماعی نباید نادیده گرفته شود خصوصا نیازها و انگیزه های : در بخش دیگری از این پیام آمده است

 .بسزایی در تحقق اهداف ملی به منظور امنیت غذایی و ریشه کنی فقر ایفا می کند کشاورزان، دامداران و جوامع محلی که نقش

بنابراین برنامه ریزی با هدف توسعه بهینه از منابع آب و خاک در سیستم های آبیاری و کشت دیم و نیز توجه به استفاده های 

 .غیرکشاورزی از اراضی دارای اهمیت است

اشاره شد؛ به طوری که ( فائو)بین سازمان جنگل ها و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  در این پیام به پروژه های مشترک

در مناطق خشک و نیمه خشک ( RFLDL)هم اکنون اعتبار تسهیالت جهانی محیط زیست در احیای اراضی جنگل تخریب شده 

 .استان های کرمان و خراسان جنوبی در حال اجراست
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تاکنون در کنترل بیایان زایی، احیای اکوسیستم ها، ارتقای تنوع زیستی، تقویت امنیت غذایی و ایجاد  نتایج ملموس این پروژه که

 .معیشت پایدار برای جوامع محلی حاصل شده بسیار متعدد است

تقویت جوامع محلی از طریق ابتکارات اقتصادی و اجتماعی و بکارگیری دانش فنی مناسب و پذیرش مدیریت ( RFLDL)پروژه

ایدار اراضی جنگلی توسط این جوامع را به همراه داشته که این امر منجر به حفاظت از جنگل ها و تقویت ابزارهای معیشتی آنان پ

شده و این اقدامات با سیاست های ملی در زمینه مقابله با بیابان زایی، حفاظت از تنوع زیستی و کاهش آثار منفی تغییرات آب و 

 .هوایی هم راستا است

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61013-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1368خرداد  36, شنبه

 ها و غذاهای فراسودمند با حضور پزشکان برگزار می شود  سومین همایش ملی پروبیوتیک
ها و غذاهای فراسودمند با شعار اصلی ارتقا آگاهی عمومی، توسط انجمن پروبیوتیک  سومین همایش ملی پروبیوتیک

شور و غذاهای فراسودمند ایران و با حمایت سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان دامپزشکی ک

 .گردد  برگزار می

رییس انجمن   آبادی، دکترای میکروبیولوژی از دانشگاه علوم و تحقیقات، ، مریم تاج(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

پروبیوتیک ایران و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران در رابطه اهداف برگزاری سومین همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای 

ودمند، هدف از برگزاری همایش ملی پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند را ارتقای آگاهی عمومی و توسعه دانش بنیان فراس

تاکنون دو دوره این همایش برگزار شده که در اولین همایش هدف آشنایی مدیران ارشد : محصوالت فراسودمند عنوان کرد و افزود

 .محصوالت فراسودمند بود های مربوط با مقوله پروبیوتیک و و سازمان

 .به گفته وی در دومین همایش سعی شد تا صنایع غذایی با این مقوله آشنا شوند

گذاری قرار  شود، با نظر شورای سیاست برگزار می 0193بهمن  61تا  00تاج آبادی با اعالم این که در سومین همایش که روزهای 

گذاری همایش متشکل از اعضای هیئت  شورای سیاست: هدف باشد، افزودبر این شد که ارتقای آگاهی عمومی و شناخت مردم 

 .رییس سازمان دامپزشکی و رییس سازمان ملی استاندارد ایران است  مدیره انجمن پروبیوتیک به همراه روسای سازمان غذا و دارو،

آخرین   که در این زمینه فعال هستند،که محققان و دانشمندانی  وی اظهار امیدواری کرد در انتهای این همایش عالوه بر این

که مردم با  برگزاری همایش مسیری باشد برای این  های خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند و با یکدیگر تعامل داشته باشند، یافته

 .محصوالت فراسودمند آشنا شوند و تأثیرات آن در سالمت جامعه مشاهده شود

تر روی  های قبل هدف بیش اوت سومین همایش با دو همایش قبلی را در این دانست که در سالرییس انجمن پروبیوتیک ایران، تف 

 .های پزشکی هم وارد این مقوله شده اند صنایع غذایی بود، اما در سومین همایش گروه میکروبیولوژی و   های علوم پایه، رشته

ها دعوت  ها و جایگزین کردن آن بیوتیک اهش مصرف آنتیهای دامپزشکی با هدف تشویق برای ک به گفته وی هم چنین از گروه

 .شده است

طور که گفته شد، فرهنگسازی در این زمینه  همان:را چنین تشریح کرد( پروبیوتیک)وی میزان موفقیت در فرهنگسازی این موضوع 

های  نفع و ارگان های ذی ارگانها و  یعنی بدون شک ما مجبور بودیم در مرحله اول سازمان. مرحله به مرحله صورت گرفته است

 .نظارتی را با مقوله محصوالت فراسودمند آشنا و در مرحله بعدی روی عامه مردم کار کنیم

که  رسانی بهتر صورت گرفت، به دلیل این های دامی این اطالع ها در فرآورده در رابطه با استفاده از پروبیوتیک: تاج آبادی افزود

ها نظارت دارند و به  ها و دامداری کسانی هستند که بر مرغداری( کلینیک و درمانگاه داران)ها  لینیسینمرغداران و دامداران یا کی

افزایش   اما بازدهی  شود، شان کم می  بیوتیک بینند که مصرف آنتی یعنی می. کنند ها را مشاهده می سرعت نتایج مصرف پروبیوتیک

نظارت نیز چه در سازمان دامپزشکی چه بهداشت و استاندارد این موضوع را به خوبی وی با بیان این که مدیران ارشد .کند پیدا می

ها را  که به نوعی پروبیوتیک ها نداریم، مگر این بیوتیک دریافت کردند که ما راهی برای رسیدن به سالمت و کاهش مصرف آنتی

ها  رسانه. تری داریم ردم نیاز به فرهنگسازی بیشدر مورد سطوح عام م: جایگزین کنیم و مصرف آن را اشاعه دهیم، تصریح کرد

ترین  ها را بشناسند و وارد این حیطه شوند بیش که مردم پروبیوتیک برای این. تری داشته باشند توانند در این زمینه کمک بیش می

 ./تواند انجام دهد کمک را صدا و سیما می

http://www.iana.ir/food/item/61039-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 محدودیت به جای ممنوعیت؛ ما حرف عجیب و غریبی نمی زنیم 
سیاست تشویق تولیدکنندگان محصوالت و فرآورده های سالمت محور : معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت

 . تداوم می یابد و از تبلیغات کاالهای آسیب رسان جلوگیری می شود

و آموزش پزشکی؛ معاون به نقل از پایگاه خبری و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

سازمان بهداشت جهانی در : وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو بر کاهش عوامل توسعه بیماری های غیر واگیر دار تاکید کرد و گفت

این خصوص حساسیت های ویژه ای دارد و چنانچه بر اسناد سالمت آنها و برخی کشورهای پیشرفته تمرکز شود چند عامل تاثیر 

توسعه بیماریه ا مشاهده خواهد شد که مصرف الکل و دخانیات در صدر، عدم تحرک، شیوه زندگی و تغذیه در مراحل گذار برای 

 .بعدی قرار دارند

باید تالش کنیم کشور به گونه ای : وی با اشاره به عوامل دیگری مثل آلودگی هوا و استرس در ایجاد بیماری های غیر واگیر، افزود

 .های موجود جای خود را به آرامش دهد و برنامه هایی داشته باشیم که اشاعه شادابی نماید مدیریت شود که استرس

کشورهای اروپایی و آمریکا برنامه ریزی کرده اند و میانگین عدم تحرک : دیناروند ضمن انتقاد از عدم تحرک موجود در کشور گفت

 .شیمرا کاهش داده اند، لذا باید در جهت اصالح این مسئله جدی با

باور همه این است و : معاون وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش به تغییر در سبک زندگی و تغذیه اشاره کرد و گفت

دریافته اند که چربی، نمک و شکر بیش از حد مضر است و برنامه هایی نیز در صدد کاهش آنها از قبل آغاز شده و مصمم هستیم 

 .دهیم که سرعت این برنامه ها را افزایش

اگر نخواهیم : دیناروند در تشریح رویکردهای موجود برای کاهش مواد آسیب رسان به سالمت در محصوالت غذایی نیز تصریح کرد

آزموده ها را دوباره بیازماییم در دنیا برای این مسائل چند راه حل در نظر گرفته اند که یکی از آنها ممنوعیت تبلیغات کاالهای 

روش دیگر تشویق محصوالتی است که توانسته اند خود را اصالح و مصداق های . ت است و نه ممنوعیت تولیدآسیب رسان به سالم

 .سالمتی فراورده هایشان را افزایش دهند

رئیس سازمان غذا و دارو راه سوم این امر را افزایش مالیات بر کاالهایی دانست که تحت هر نامی، برند و عنوانی سالمت جامعه را 

 .می کنند تهدید

وی با تاکید بر اینکه ما حرف عجیب و غریبی نمی زنیم؛ اینها روش هایی است که تمام دنیا با آن سیاست های خود را پیش می 

اگر چه سیاست ما بیشتر به سمت تشویق است و آن را راه میانبری برای توسعه سالمت محوری محصوالت : برند، اذعان داشت

همین مصداق های بین المللی فعالیت می کنیم، لذا بجای اینکه برای محصوالت آسیب رسان ممنوعیت برمی شماریم، اما مبنی بر 

 .لحاظ کنیم، برایشان محدودیت ایجاد می کنیم

مبلغی از درآمد کسب شده از حوزه : وی در پایان سخنانش در جهت تشویق کاالهای سالمت محور به صدا و سیما پیشنهاد کرد

 .ت را به برنامه های اشاعه دهنده زندگی و تغذیه سالم و یا آموزش و تشویق به تحرک اختصاص دهدتبلیغات این محصوال

http://www.iana.ir/food/item/61133-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 طرح کشاورزی در خراسان شمالی  0بازدید وزیر جهاد کشاورزی از 
همزمان با نوزدهمین سفر استانی دولت تدبیر و امید، وزیر جهاد کشاورزی از دو طرح مجتمع کشت و صنعت آستان 

 .قدس و بند خاکی میاندشت اسفراین در خراسان شمالی بازدید کرد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی صبح امروز به همراه  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .مسووالن سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی به شهرستان اسفراین سفر و از دو طرح بازدید کردند

ر شهرستان رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خصوص مشخصات مجتمع کشت و صنعت آستان قدس واقع د

 .هکتار گستره دارد که تمامی این سطح نیز یکپارچه است 311این مجتمع چهار هزار و : اسفراین گفت

هکتار باغ پسته از جمله طرح های  31راسی و ساخت  011ساخت کارخانه تولید بذر غالت، گاوداری شیری : عبداهلل یوسفی افزود

 .این مجتمع است

متعدد و پرورش ماهی قزل آال، پرورش ماهی کفال برای اولین بار در کشور، طرح مطالعه پرورش  ایجاد استخرهای: وی اظهار کرد

 .ماهی های زینتی و طرح پرورش ماهیان خاویاری از دیگر طرح های در دست اقدام در این مجتمع است

 .زه، پنبه، شیر و گوشت و بذر استاین شرکت بزرگ ترین تولید کننده محصول گندم، جو، چغندر قند، دانه آجیلی، خرب: وی گفت

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خصوص طرح عملیات ساختمانی بند خاکی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال 

 .درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 21این طرح تاکنون : میاندشت اسفراین نیز گفت

کتار سطح زیر کشت انواع محصوالت کشاورزی را پوشش می دهد و ه 111مشخصات این بند خاکی همگن است و : یوسفی افزود

 .بهره بردار از این فرصت می توانند استفاده کنند 061

http://www.iana.ir/majles/item/61113-0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/23034-1.html


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

256 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 افتتاح یک واحد بسته بندی مواد غذایی با حضور نعمت زاده 
گذاری و ایجاد صنایع تبدیلی در خراسان شمالی ضمن افزایش  باید با سرمایه: وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت

 .گذاران حمایت خواهد کرد سرمایهوری به تولید اشتغال نیز کمک کنیم و وزارت صنعت و معدن نیز از  بهره

به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران، محمدرضا نعمت زاده در نوزدهمین ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزار در دولت تدبیر و امید بیش از هشت : سفر هیات دولت به خراسان شمالی در جلسه شورای اداری شهرستان گرمه اظهار کرد

 .واحد صنعتی نیمه تعطیل و تعطیل دوباره راه اندازی شد

در این عرصه بیش از پنج درصد  91درصد رشد منفی وجود داشت، اما در سال  12در عرصه صنعت  90در سال : وی اظهار کرد 

 .رشد مثبت ایجاد شد

باید با سرمایه گذاری و ایجاد صنایع : فتوی از فعاالن صنعتی برای سرمایه گذاری در این شهرستان دعوت به عمل آورد و گ

تبدیلی ضمن افزایش بهره وریبه تولید اشتغال نیز کمک کنیم و وزارت صنعت و معدن نیز از سرمایه گذاران در این شهرستان 

 .حمایت خواهد کرد

تصمیم گیری شد تا : است افزودمیامی نیز پرداخته شده  -نعمت زاده با اشاره به اینکه در جلسات هیئت دولت به موضوع راه گرمه 

 .منابع آن تامین شود

 افتتاح یک واحد بسته بندی مواد غذایی در گرمه

همچنین با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، بهره برداری از یک واحد بسته بندی حبوبات و خشکبار، در شهرستان گرمه 

 .خراسان شمالی آغاز شد

متر مربع ایجاد شده که با  031هزار مترمربع زمین و زیربنای  0د ریالی بخش خصوصی در میلیار 06واحد مزبور با سرمایه گذاری 

 .نفر ایجاد اشتغال شده است 63راه اندازی آن برای 

 .تن مواد غذایی شامل غالت، حبوبات، میوه و پودر میوه و خشکبار را دارد 0311این واحد بسته بندی توان بسته بندی ساالنه 

http://www.iana.ir/majles/item/61101-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

 پروژه کشاورزی در مازندران افتتاح می شود  923
پروژه همزمان با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در استان  923رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از افتتاح 

 . خبر داد

از آمل، دالور حیدرپور عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در محل بزرگ ترین واحد تولید ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

پروژه دام و طیور، یک  9پروژه آب و خاک،  09این تعداد پروژه شامل : در شهرستان آمل گفتگلخانه ای بدون خاک مازندران 

 .خردادماه در شهرهای مازندران بهره برداری خواهد شد 60پروژه زراعی و باغی، سه پروژه شیالت و یک پروژه صنایع است که تا 

میلیارد ریال آن 33یارد ریال سرمایه گذاری شده که بیش از میل 620برای افتتاح این پروژه ها در مجموع بیش از : وی افزود

 .مربوط به پروژه های آب و خاک است

خانوار وتعداد  369هزار و  09رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تعداد خانوارهای برخوردار از طرح های بهره برداری شده را 

 .روستا اعالم کرد 030ورزی را روستاهای برخوردار در افتتاح پروژه های هفته جهاد کشا

 .نفراشتغالزایی خواهد شد 000با بهره برداری ازاین طرح ها برای : وی افزود

رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران دربخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سهم این استان در ایجاد ارزش افزوده بخش 

بودن سطح زیر کشت زراعی و باغی ، بخش کشاورزی مازندران نقش موثری  با وجود پایین: درصد است، گفت 01کشاورزی کشور 

 .در ایجاد ارزش افزوده کشور دارد

مازندران با دارا بودن سطح زیر کشت باغی و زراعی سه و دو دهم درصدی کشور ، هشت درصد تولیدات کشاورزی : حیدرپور افزود

برنج ، پرتقال، کیوی، گوشت سفید ، گل و گیاه و کلزا این استان رتبه  محصول از جمله در تولید 01را از آن خود کرده و در 

 .نخست کشور را دارد

با تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی ، هنوز ظرفیت های خالی و بالاستفاده ای : وی خاطرنشان کرد

 ازاین فرصت ها تالش شوددراین بخش وجود دارد که می بایست با برنامه ریزی نسبت به استفاده 

http://www.iana.ir/majles/item/61131-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 1368خرداد  21, چهارشنبه

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل مدیر منتخب شد 
« عدیل سروی»در همایش ملی مدیریت و فرهنگ جهادی که همزمان با هفته جهاد کشاورزی در تهران برگزار شد، 

 . رئیس سازمان جهاد کشاورزی با ارائه طرحی برتر به عنوان مدیر منتخب برگزیده شد

مدیریت و فرهنگ جهادی، طرح استان اردبیل از اردبیل، از بین سه طرح موفق در حوزه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .، به عنوان طرح منتخب معرفی شد«(فوزاریوم گندم)های زنگ زرد  بیماری»با نام مبارزه با 

ویژگی این طرح این است که در حداقل زمان وسعت بیشتری از : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اظهار داشت

شود و در کنار آن در حداقل زمان از کلیه مزارع آلوده گندم  م را شناسایی و با آن مبارزه میهای مربوط به زراعت گند بیماری

 .شود بازدید شده و از حداقل سموم شیمیایی در کنترل امراض استفاده می

کاران  دماین طرح که جزو سه طرح برتر مدیریت فرهنگ جهادی بوده، زمینه تالش مضاعف تولیدکنندگان و گن: عدیل سروی افزود

 .آورد در ارتباط تنگاتنگ با مهندسان و مسئوالن جهاد کشاورزی را فراهم می

کنیم که به  از مسئوالن استانی نیز قدردانی می: وی از همراهی کلیه همکاران خود در تدوین این طرح قدردانی کرد و یادآور شد

بستری را فراهم کردند تا با همراهی معاون وزیر جهاد  های خود یاری کردند و موقع سازمان جهاد کشاورزی را در اجرای طرح

 ./کشاورزی در بخش حفظ نباتات این پروژه به نقطه اجرایی برسد

http://www.iana.ir/majles/item/61063-0.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  24: تاریخ

 طرح کشاورزی در سقز 0افتتاح 

 .برداری رسید پنج طرح کشاورزی در آخرین روز از هفته جهاد کشاورزی در سقز به بهره

میلیارد ریال،  31ها با صرف هزینه بیش از  ، افتتاح این طرحگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

 . شود نفر می 060موجب اشتغالزایی برای 

ها شامل چهار واحد مرغداری گوشتی در روستاهای کانی جشنی، کمنتو، کاکه سیاب و کندالن این شهرستان  ترین این طرح مهم

 .است

 .هزار قطعه مرغ گوشتی در این شهرستان تولید خواهد شد 061ها، ساالنه  ری از این مرغداریبا بهره بردا

 .تن در سال در شهرستان سقز به بهره برداری رسید 611امروز همچنین، یک واحد تولید ورمی کمپوست با ظرفیت تولید هزار و 

http://www.yjc.ir/fa/news/3613323 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  21: تاریخ

 شود قیمت آرد تا پایان سال آزاد نمی

تومان  311هزار و  1 تومان تا 311هزار و  1رئیس انجمن آرد ایران با بیان اینکه قیمت نان برای دولت با احتساب یارانه پرداختی 

 .آزادسازی قیمت آرد تا پایان سال منتفی است: شود، گفت تمام می

که دولت فعالً تصمیمی محمدرضا مرتضوی با اشاره به این ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه تجارتبه گزارش 

های کشور از  درصد نانوایی 01براساس تصمیم دولت قرار است حدود : برای آزادسازی قیمت آرد تا پایان سال ندارد، اظهار داشت

 .درصد از آرد آزاد استفاده کنند 61ای و  آرد یارانه 

در حال حاضر دولت بابت هرکیلو آرد : اهد داشت، افزودوی با بیان اینکه به اعتقاد بنده اختصاص یارانه به نان نتایج مناسبی نخو

تومان یارانه نقدی به نان  311در کنار این دولت . تومان سوبسید مستقیم در قیمت خرید تضمینی گندم پرداخت می کند 231

 .تومان به دست مصرف کنندگان می رسد 311هزار و  6پرداخت می کند که در نهایت نان با قیمت هر کیلو 

تومان  311هزار و  1تومان تا  311هزار و  1قیمت نان برای دولت با احتساب یارانه پرداختی : س انجمن آرد ایران اضافه کردرئی

 .هزار تومان خواهد شد 1کنندگان زیر  تمام می شود که در صورت عدم پرداخت یارانه قیمت واقعی نان برای مصرف

کند اما در نهایت نه مصرف کنندگان و نه نانوایان از وضعیت نان  ختصاص پیدا میهر ساله یارانه به نان ا: مرتضوی تصریح کرد

کنندگان و  راضی نیستند که به نظر می رسد در صورت عدم اختصاص یارانه می توان از دور ریز نان جلوگیری کرد و رضایت مصرف

 .نانوایی ها را بدست آورد

http://www.yjc.ir/fa/news/3613030 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 136۱خرداد  2۱یکشنبه 

 های کالن تذکر کاتب درباره استفاده رانت خواران از وام

 .های کالن تذکر داد یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره استفاده رانت خواران از وام

، غالمرضا کاتب در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس ابتدا در تذکری (ایسنا)خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران به گزارش 

کشاورزان و دامداران امروز به دلیل نوسان قیمت شیر و عرضه نامناسب مرغ و طیور دچار مشکل شده اند و اگر : به وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .م ورشکسته می شوند و باید از خارج این اقالم را وارد کنیمبه دادشان نرسی

 3مردم امروز برای اشتغال زایی کوچک و دریافت وام های کارآفرینی در حد : وی همچنین در تذکری به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی اظهار کرد

  .میلیون با مشکل جدی مواجه شده اند 01الی 

میلیارد تومان از  1111تصویب کردیم که حداقل  93و  91در قانون بودجه سال : مجلس خاطر نشان کرداین عضو کمیسیون برنامه و بودجه 

های کمیته امداد، بهزیستی و مستمندان پرداخت شود اما کمتر از پنج درصد آن پرداخت شد و افرادی که  قرض الحسنه کشور را برای خانواده

 .مند می شوند ن بهرههای کال امروز به رانت دسترسی دارند از وام

درصد را به  10از سهم تسهیالت منابع بانکی کشور صرفا هفت درصد به بخش کشاورزی، نزدیک به  91در سال : کاتب همچنین بیان کرد

چه زمانی می خواهیم از تولیدات صنعت و کشاورزی حمایت . درصد به بخش خدمات پرداخت شده است 10بخش صنعت و در عین حال 

 کنیم؟

های  نیاز اساسی کشور ما ایجاد اشتغال برای حجم عظیم فارغ التحصیل: ینده مردم گرمسار در مجلس همچنین در تذکری به دولت گفتنما

ای برنامه ریزی شود که شاهد اشتغال پایدار و واقعی باشیم تا جوانان از بیکاری رنج نبرند و به انحراف  کشور است و انتظار می رود به گونه

 .ندکشیده نشو

http://www.isna.ir/fa/news/93116301261 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 136۱خرداد  2۲

 فروش گوشت بز و میش به جای گوسفند و گوساله در بی خبری خریداران
ها به  هایی که به عنوان گوشت گوسفند یا گوساله در برخی مغازه گوشت: گوشت گاوی تهران گفترییس اتحادیه تهیه و توزیع 

 .شود شود در واقع گوشت بز و میش است که این موضوع بعضا به خریداران گفته نمی هزار تومان فروخته می 61قیمت کیلویی 

هزار تومان و  69تا  60ت گوسفندی به صورت الشه به در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوش: روی جوان اظهار کرد علی خندان

 .رسد هزار تومان به فروش می 11گوشت گوساله بدون استخوان و مخلوط 

روز اول ماه مبارک  01معموال در   :ها طرح فروش فوق العاده برای ماه مبارک رمضان ندارد، گفت وی با بیان اینکه صنف قصابی

گردد اما مشکلی در رابطه با تامین گوشت برای ایام ماه مبارک  از آن بازار به روال عادی برمیرمضان افزایش تقاضا داریم و پس 

 .رمضان نداریم

کنند  واحد نیز بدون مجوز فعالیت می 011حدود : واحد قصابی مجاز داریم، اظهار کرد 0631روی جوان با بیان اینکه حدود  خندان

 .حدها در حال انجام استکه اقدامات الزم برای قانونی شدن این وا

مردم برای تهیه : رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی تهران با بیان اینکه واردات گوشت کمی کاهش یافته است، تاکید کرد

گوشت گاوی باید حتما به واحدهای مجوزدار مراجعه کنند و در صورت مشاهده هر نوع تخلف، گزارش دهند تا برخورد قانونی با 

 .متخلف صورت گیردواحد 

دهند و به  های الزم را انجام می اماکن، نیروی انتظامی و بازرسان اتحادیه در رابطه با فعالیت واحدهای صنفی نظارت: وی گفت

 .شود تا بتوانند جواز خود را تهیه کنند واحدهایی که بدون مجوز هستند فرصتی داده می

تماس بگیرند تا  00361333یا با اتحادیه به شماره  063توانند با شماره  خلف میروی جوان، مردم در صورت بروز ت به گفته خندان

 .های الزم انجام و با واحد متخلف برخورد شود بررسی

http://iranecona.com/19331 
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 نهاده 

 - 68/63/28فارس

 میلیون تن انواع کود شیمیایی در کشور 4فراهم شدن زمینه توزیع بیش از 
سازی کودهای شیمایی  با پیگیری پیشنهاد متنوع: معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور گفت

هزار تن انواع کود شیمیایی در سطح کشور را  102میلیون و  4از سال گذشته توانستیم در سال جاری زمینه توزیع 

 .فراهم کنیم

ای که ظهر امروز در سالن  از قزوین، حمید رسولی در نخستین نشست عرضه کودهای غیریارانه خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای به صورت پایلوت در استان قزوین  عرضه کودهای غیریارانه: کل دامپزشکی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد اجتماعات اداره

 .شود اندازی می راه

 .شود ها در سطح کشور تأمین و توزیع می کود شیمیایی توسط کارگزاری هزار تن انواع 031میلیون و  3: وی افزود

معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با اشاره به تنوعی که در سبد کاالیی کودها ایجاد شده است، اضافه 

 .کند تر می را برای انتخاب کشاورزان آسان نوع افزایش یافته است که این امر شرایط 66سبد کاالیی کودها از سه نوع کود به : کرد

ها عضو تعاونی روستایی و بقیه متعلق به  درصد آن 36نفر عضو دارد که  306هزار و  3های سطح کشور  کارگزاری: رسولی ادامه داد

 .بخش خصوصی هستند

بخشی به  این طرح در راستای تنوع: دشود، عنوان کر فاز اجرایی می 01های کشور در  وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارگزاری

 .شود فاز در سال جاری اجرایی می 01کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته در بخش کشاورزی در 

فاز نخست این طرح سرشماری و ایجاد بانک اطالعاتی : معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور تصریح کرد

 .بندی و فاز چهارم غربالگری کارگزاران است بندی و رتبه بندی کارگزاران، فاز سوم عملیاتی کردن دسته هکارگزاران، فاز دوم رتب

رویه، فاز  سازی شده و وحدت های یکسان فاز پنجم این طرح اقتصادی کردن فعالیت کارگزاران، فاز ششم اجرای برنامه: رسولی گفت

های  ها، فاز نهم ساماندهی فروش نهاده های صنعتی برای کارگزاری اد تشکلهای آموزش و ترویج، فاز هشتم ایج هفتم برنامه

 .افزاری کارگزاران است افزاری و نرم کشاورزی و فاز دهم نیز ساماندهی و بهسازی سخت

 فاز باید عملیاتی شود و هر کارگزاری که بر اساس این برنامه حرکت نکند، 01تا پایان سال جاری این : وی خاطرنشان کرد

 .شود گیری الزم در مورد آن اجرایی می تصمیم

در : سازی کودهای کشاورزی اظهار کرد  معاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با اشاره به سیاست متنوع

کشاورزی  سال گذشته از نظر تنوع، کود شیمیایی سیر نزولی داشته است که از نظر کارشناسان این موضوع فاجعه بزرگی در بخش

 .رود به شمار می

سازی کودهای شیمایی از سال گذشته مطرح و به صورت جدی پیگیری شد و توانستیم در سال  پیشنهاد متنوع: رسولی گفت

 .ای است هزار تن انواع کود شیمیایی در سطح کشور را فراهم کنیم که بخشی از آن یارانه 031میلیون و  3جاری زمینه توزیع 

تنوع کودهای کشاورزی ابزاری مهم برای حاصلخیزی خاک، تأمین عناصر مورد نیاز گیاه و عامل کلیدی در : وی یادآور شد

 .دستیابی به عملکرد مطلوب در تولید محصوالت زراعی و باغی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111930 
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 نوغان داری

 ایران اکونا - 136۱خرداد  36 -

 های وارداتی تهدید ابریشم ایرانی با پیله
ها به دلیل تنیده  توجهی به مشکالت نوغانداران موجب شده تا این پیله کیفیت ابریشم از خارج کشور و بی واردات قانونی پیله بی

 .نوغانداران را دچار یأس و زیان کنندشدن در تار و پود این صنعت بسیاری از 

پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری حرفه ای است دیرپا و با قدمت طوالنی که همگام با بسیاری از ملل دنیا در کشور ایران نیز انجام 

 .می گرفته است

سیر بقاء آن همچنان توسط اگرچه در فراز و نشیب های روزگار این حرفه دستخوش تحوالت و تغییرات بسیاری بوده است اما م

 .افراد محدودی تداوم دارد

 611های تربت حیدریه به عنوان یکی از کانون های ابریشم کشی در ایران است که با وجود یک هزار و  یکی از بخش« بایگ»شهر 

حاظ مقام نخست تولید کند و از این ل درصد ابریشم کشور را تولید می 01دستگاه ابریشم کشی در آن و روستاهای تابعه بیش از 

 .ابریشم کشور را در اختیار دارد

با وجود تبدیل شدن این بخش به نگین صنعت ابریشم کشی در ایران اما پیله های وارداتی به دلیل تنیده شدن در تارو پود این 

 .صنعت بسیاری از نوغانداران را دچار یاس و زیان کرده است

 بدقیمت نخ ابریشم روز به روز کاهش می یا

 .برای آشنایی با مشکالت نوغانداران در این قطب ابریشم کشی سری به یکی از کارگاه های محلی می زنیم

میر عرب از جمله افرادی است که از واردات پیله های ابریشم ابراز نگرانی می کند و در حالی که داخل کارگاه و پشت دیگ 

 .استمخصوص ابریشم کشی نشسته خواستار حمایت مسئوالن 

در حالیکه داخل کارگاه پنکه ای برای خنک کردن دمای باالی کارگاه نصب شده اما باد تولید شده توسط این پنکه جوابگوی 

 .حرارت و گرمای داخل کارگاه نیست

پشت  بوی بسیار نامطبوع ناشی از بخار دیگ ابریشم کشی به گونه ای است که ما را مجبور می کند تا از کارگاه خارج شده و از

 .پنجره کوچک کارگاه که برای تهویه آن تعبیه شده با وی گفتگو کنیم

من و همسرم ناچاریم در طول شبانه روز دو نفری کار کنیم و این : سالگی به این شغل مبادرت ورزیده می گوید 03میر عرب که از 

 .شغل اصلی ما محسوب می شود

می کشد و بقیه سال را به چه کاری مشغول است و وی نیز پاسخ می  از وی می پرسم دوره ابریشم کشی چه مدت زمانی طول

ماه طول می کشد و بعد از آن دستگاه هایمان دیگر تعطیل می شود و بقیه سال را کارگری می کنم  3تا  3این کار حدود : دهد

 .زیرا چاره ای جز این نداریم

هزار تومان می  001ماه قبل هر کیلوگرم ابریشم را به قیمت  3تا  1دود ح: میرعرب اشاره ای به بازار راکد ابریشم دارد و می افزاید

 .هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است 063فروختیم اما روز به روز قیمتش کاهش یافت و اکنون به قیمت 

نه های آب و برق و گاز هزار تومان آن صرف هزی 3هزار تومان دستمزد دارد که  03هر کارگاه پیله کشی روزانه : وی تاکید می کند

 .می شود

 حمایت از ابریشم کشان با تغییر دولت ها تغییر می کند
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با معرفی اهالی منطقه به سراغ سید محمود فکری، یکی از بزرگترین ابریشم کشان این منطقه می رویم و وی نیز در خصوص 

حمایت خوبی از ابریشم کشان داشت، اما این دولت  درصد 03دولت قبل با اعطای وام : مشکالتشان در مورد ابریشم کشی می گوید

درصد به ما داده است و وقتی این ابریشم تولید شده در دست ابریشم کش می ماند چطور می توانیم  60تا  63وام بانکی با بهره 

 بهره به این سنگینی را پرداخت کنیم؟

 0تا  3هر یک از ابریشم کشان در طول روز بین : مه می دهدوی اشاره ای به محیط نامناسب کارگاه های ابریشم کشی دارد و ادا

درجه برای این کار قرار می گیرند که محیط کوچک، عدم تهویه مناسب و عدم وجود سیستم  011ساعت مقابل دیگ با آبجوش 

 .حریق از لحاظ ایمنی و بهداشتی مشکالت بسیاری را برای ابریشم کشان به وجود آورده است

کیفیت نخ های تولید شده از پیله های : کشورهایی همچون تاجیکستان پیله کرم ابریشم را وارد می کند می گویدفکری که از 

خارجی بسیار پایین تر از پیله های داخلی به خصوص پیله های تولید شده در داخل استان است و از لحاظ قیمت نیز پیله های 

 .خارجی از پیله های داخلی ارزان تر هستند

کارخانه ابریشم کشی  3: میلیون تومان می داند ادامه می دهد 03تا  01ه هزینه راه اندازی یک کارگاه ابریشم کشی را حدود وی ک

کارگر داشتند اما در حال حاضر به دلیل مشکالت به وجود آمده در این صنعت کارگرانشان  011در کشور وجود داشت که حدود 

 .نفر رسیده است 01به 

زمانی همه مردم منطقه بایگ به شغل ابریشم کشی مشغول بودند اما اکنون آنهایی هم که کار می کنند از سر : دهدوی ادامه می 

 .ناچاری این کار را انجام می دهند

 کاهش کارگاه های توغانداری به یک سوم

کارگاه سنتی ابریشم  611هزار و  منطقه بایگ یک: در این رابطه ذبیح اهلل عابدین، مدیرکل شرکت تعاونی ابریشم کشان بایگ گفت

 .نفر دارد 311هزار و  6کشی با اشتغال مستقیم 

اما : تن پیله خشک را از جمله پتانسیل های این روستا عنوان کرد و افزود 2تن نخ با مصرف روزانه  6وی ظرفیت تولید روزانه 

در طول سال تنها یک سوم این کارگاه ها فعال و روزانه اکنون به دلیل عدم خرید ابریشم های تولید شده و عدم وجود مواد اولیه 

 .کیلوگرم ابریشم تولید می شود 011

درصد پیله ورودی به کشور از کشورهای آسیای میانه در منطقه بایگ  011درصد پیله تولیدی کشور و  01بیش از : وی افزود

 .تبدیل به ابریشم می شود

هزار تخم الرو است که در صورت تغذیه مناسب و  61ار تحویل داده می شود شامل هر جعبه تخم الروی که به نوغان د: وی گفت

 .کیلو ابریشم استخراج شود 31گرم وزن داشته و از هر جعبه  6به اندازه باید هر پیله معمولی 

های ابریشم کیفیت نامناسب برگ های درخت توت و مدیریت ضعیف پرورش که باعث می شود غذای کافی به کرم : وی ادامه داد

 .نرسد از مواردی است که باعث تشکیل پیله های نامرغوب با درجات پایین می شود

 نبود حمایت دولت از مشکالت اصلی ابریشم کشان

کمبود : عابدین عدم ثبات مالی و تغییر مداوم قیمت دالر در بازار را یکی از مشکالت بازار خرید و فروش ابریشم دانست و گفت

درصد همراه است و  60ر مشکالت این عرصه است چرا که با عدم حمایت دولت و باال بودن بهره بانکی به میزان نقدینگی از دیگ

 .زحمت کشان این عرصه نمی توانند چنین بهره هایی را پرداخت کنند

فیت صنعت ابریشم ایرانی ورود قانونی و بی رویه کاالهای خارجی مشابه کاالی داخلی با کیفیتی بسیار پایین تر، کی: وی ادامه داد

درصد این ابریشم که در صنعت فرش به کار می رود را نیز دچار آسیب های جدی کرده  91را خدشه دار کرده و در نهایت بیش از 

 .است و باعث می شود که برند فرش ایرانی در بازارهای جهانی جایگاه اصیل خود را از دست بدهد
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 کهولت صنعت نوغانداری

لی های چند سال اخیر و در پی آن کمبود برگ درخت توت به عنوان ماده غذایی کرم های ابریشم را از دیگر موارد عابدین خشکسا

هزار جعبه تخم الرو در میان نوغان  661حدود  01در اواخر دهه : کاهش عملکرد تولید ابریشم در کشور دانست و تصریح کرد

هزار خانوار نوغاندار در سراسر کشور را شاهد بودیم اما اکنون با  01م با فعالیت تن پیله کرم ابریش 311هزار و  3داران توزیع و 

تن کاهش  311رسید که تولید نخ را به  96و  90هزار جعبه تخم الرو در سال های  61سال این مقدار تنها به  61گذشت کمتر از 

 .داد و در پی آن نیز باعث کاهش اشتغال در این عرصه شد

هزار جعبه آن  0هزار جعبه تخم نوغان در سراسر کشور توزیع شده که از این میان  60وی با اشاره به اینکه در سال جاری حدود 

کیلوگرم پیله تر  31انتظار می رود تا از هر جعبه تخم نوغان : در سه استان خراسان در بین نوغانداران توزیع شده است، گفت

 .استخراج شود

باال رفتن سن نوغانداران در روستاها و عدم استقبال جوانان به این حرفه، بروز خشکسالی، عدم تحقیق روی واریته : وی ادامه داد

درصدی عملکرد هر جعبه از تخم  31های کرم ابریشم و عدم سازگاری تخم نوغان با محیط های خشک از مواردی است که کاهش 

 .کیلوگرم رسانده است 61نوغان در ایران را به 

کیلوگرم پیله خشک  11هزار جعبه تخم نوغان در میان نوغانداران توزیع شد که از هر جعبه میانگین  16سال گذشته : وی افزود

 .بهره برداری شد

وی صنعت تولید ابریشم و صادرات آن را چه به صورت مستقیم و چه به صورت تولید کاالهای دیگر از آن، محصولی ارزآور دانست 

جه به اینکه یکی از سیاست های مهم نظام ما تکیه بر تولید محصوالت غیرنفتی و عدم وابستگی به تولید سرمایه از با تو: و افزود

طریق محصوالت نفتی است، صنعت ابریشم در این خصوص می تواند حرف های بسیاری داشته باشد که متاسفانه به صنعت 

 .ابریشم به خوبی پرداخته نشده است

یشم این توانایی را دارد تا از سیستم تک محصولی خارج شده و از آن در صنایع نظامی، پزشکی، غذایی، دارویی، ابر: وی ابراز کرد

 .صنعت اتومبیل و برق استفاده شود اما در حال حاضر در کشور ما تنها در صنعت فرش به کار گرفته می شود

یله حمایت خوبی دارد و ابریشم کشان باید با قیمتی که از سوی دولت از تولید پ: مدیرشرکت تعاونی ابریشم کشان بایگ ادامه داد

دولت مصوب شده است پیله ها را خریداری کنند اما پس از آن که مرحله ابریشم کشی به پایان می رسد با عدم رسیدگی دولت در 

ه تولید ابریشم فراگیر باشد، با خرید این محصول از ابریشم کشان مواجه می شویم و اگر حمایت دولت از ابتدای تا انتهای پروس

 .افزایش چشمگیر تولید ابریشم در کشور رو به رو خواهیم بود

: عابدین افزایش نسبی تعرفه ابریشم داخلی را از جمله راهکارهای افزایش تولید داخلی این محصول دانست و خاطرنشان کرد

هش تولید آن و عدم حمایت از ابریشم کشان باعث مهاجرت ابریشم کشی که یکی از مهم ترین مشاغل مردم منطقه بایگ است، کا

درصد مردم این منطقه به شهرهای بزرگ از جمله مشهد و سکونت در مناطق حاشیه ای این شهرها شده است و این قبیل  31

سرمنشأ اصلی مسائل معضل حاشیه نشینی شهرهای بزرگ را روز به روز افزایش می دهد که مسئوالن برای حل این معضل باید به 

 .مشکالت توجه داشته باشند

 پیله های وارداتی ابریشم داخلی را خانه نشین کرد

ورود بی رویه و نسنجیده پیله ابریشم به : سید حسین ابوالفضلی، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ابریشم کشان بایگ نیز گفت

 .کشور باعث بی کیفیت شدن بازار ابریشم داخلی شده است

هر صنفی مدافعی در یکی از ارگان های دولتی دارد، اما صنف تولیدکنندگان نخ ابریشم از این قاعده بی بهره مانده : دادوی ادامه 

 .است
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هزار تومان را بسته به نوع و کیفیت پیله تعیین کرده است اما  66تا  03دولت برای پیله نرخ تضمینی بین : ابوالفضلی تاکید کرد

است از این نرخ تضمینی و حمایت دولتی بی نصیب است و ابریشم کشان در فروش ابریشم های تولید حلقه بعدی که نخ ابریشم 

 .شده حمایتی نمی شوند

به دلیل بی مهری های : وی با اشاره به اینکه ابریشم تولیدی در بایگ در کاشان و تبریز فرآوری و قابل استفاده می شود، گفت

کیلوگرم از ابریشم های  311ر این منطقه و ورود بی رویه و قانونی ابریشم خارجی، حدود صورت گرفته از ابریشم های تولیدی د

تولیدی مردم بایگ از سال گذشته هنوز در انبارها وجود دارند و استقبالی از خرید آن ها صورت نگرفته است و تولید بیشتر آن 

 .برای مردم توجیه اقتصادی ندارد

شم کشی به دلیل عدم نقدینگی دچار فرسودگی شده است که این مسئله نیروی انسانی این کار را کارگاه های ابری: وی تاکید کرد

 .نیز دچار پیری زودرس و نهایتا کاهش کیفیت محصول را در پی داشته است

در ایران به  وی با اشاره به اینکه کرم ابریشم بعد از ابریشم کشی می میرد و تبدیل به شفیره می شود و منبع غنی از پروتئین و

در کشورهایی نظیر چین و کشورهای بلوک شرق از شفیره در : عنوان خوراک آبزیان و طیور مورد استفاده قرار می گیرد، افزود

 .تولید محصوالت آرایشی بهداشتی استفاده می کنند و در نهایت می توان گفت که هیچ جزئی از کرم ابریشم دور ریختنی نیست

http://iranecona.com/19291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/39690


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

202 
 

 گزارشات جهانی

 - 68/63/28فارس

 درصد جمعیت جهان است ۶های باالی سالمت دلیل اصلی فقر  هزینه
میلیون نفر در دنیا به خدمات ضروری سالمت دسترسی  422بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی اعالم کردند 

 .های باالی سالمت است درصد جمعیت جهان هزینه ۶ندارند و ریشه فقر 

، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین گزارش مشترک اعالم خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

درصد از جمعیت جهان به دلیل  2ضروری سالمت و بهداشت دسترسی ندارند و میلیون نفر در دنیا به خدمات  311کردند، که 

 .های بهداشتی با فقر گریبانگیرند هزینه

مدیر ارشد سالمت، تغذیه و جمعیت گروه بانک جهانی تاکید دارد که این گزارش زنگ خطری است که باید تالش  دکتر تیم اوان،

ا ندازد،  های سالمت که آنها را بیشتر در ورطه فقر می ر شود و جلوی هزینهکنیم تا دسترسی مردم به خدمت بهداشتی بیشت

 .بگیریم

های سالمت بیشتر باشد میزان فقر  کشور مشخص شد که هر چقدر هزینه 10در مطالعه بانک جهانی مشخص شده است که بین 

اند و زمانی که این میزان به  ین کشورها فقیر شدهدرصد ا 2دالر بوده  0.63های سالمت روزانه  یابد زمانی که هزینه هم افزایش می

 .درصد افزایش یافته است 00دالر در روز رسیده فقر در این کشورها به  6

درصدی  01بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی تاکید کردند کشورهایی که به دنبال پوشش سالمت هستند باید حداقل پوشش 

 .های سرسام آور سالمت و بهداشت را بگیرند و جلوی پرداخت را برای خدمات سالمتی هدفگذاری کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931163111316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940324000502
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 گزارشات جهانی 

 - 68/63/26فارس

 رسد میلیون تن می 344تجارت جهانی دانه روغنی سویا به 
بینی ماه  میلیون تن نسبت به پیش 3با افزایش  0294790شود، تجارت جهانی غالت در  بینی می بر اساس آمار فائو پیش

 0293794کمتر از میزان رکورد سال ( میلیون تن 93)درصد  371میلیون تن برسد، اما با این حال، هنوز  344قبل به 

 .است

، شرایط اقلیمی در برزیل، تولید دانه سویا در این کشور با وضعیت مناسبی مواجه شده است و شرایط خبرگزاری فارسبه گزارش 

دانه سویا در بازارهای قیمت . تولید این محصول در آرژانتین نیز به جز در چند منطقه، از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده است

. درصد کاهش قیمت مواجه بوده است که بعد از لبنیات با بیشترین کاهش قیمت مواجه بوده است 60.2جهانی در دوره مذکور با 

کاهش قیمت مواجه بوده ( درصد 10.0)در بین محصوالت کشاورزی منتخب و طی دوره مذکور، قیمت جهانی لبنیات با بیشترین 

 00.0در مجموع طی دوره مذکور، قیمت جهانی غالت . درصد کاهش برخوردار بوده است 3.2نی گوشت نیز از است و قیمت جها

 .درصد کاهش قیمت مواجه بوده است 63.9ها  ها و چربی درصد و قیمت روغن

( CIS)المنافع  مشترک فائو به دلیل افزایش تولید گندم در کانادا و آرژانتین و نیز افزایش تولید غالت درشت در کشورهای مستقل

 6336حدود  6103میزان تولید جهانی غالت در . افزایش داده است 6103هند و نیجریه، برآورد خود را از تولید جهانی غالت 

 .بینی ماه فوریه است میلیون تن بیشتر از میزان پیش 0میلیون تن تخمین زده شده است که 

بیشتر از فصل ( میلیون تن 21)درصد  6.2میلیون تن برسد که  6303به  6103.03انتظار بر آن است مصرف جهانی غالت در 

 .گذشته خواهد بود

به خصوص در چین  6103.03و تجدیدنظر در براوردهای ذخایر فصول پیش از  6103بینانه درباره تولید غالت  انتظار بسیار خوش

میلیون تن بیش  31بینی کند که  میلیون پیش 210میزان  به 6103و اوکراین باعث شده است که فائو، ذخایر جهانی غالت را در 

. سال اخیر از بیشترین میزان برخوردار خواهد بود 03بر همین اساس، ذخایر جهانی غالت در . از ذخایر ابتدایی خواهد بود

 61.3ه ذخایر از بینی بازسازی قابل مالحظ شود که نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت با توجه به پیش بینی می همچنین پیش

 .افزایش یابد 6103.03درصد در  63.3به  6101.03درصد در 

میلیون  133بینی ماه قبل به  میلیون تن نسبت به پیش 1تقریبا با افزایش  6103.03آن است که تجارت جهانی غالت در   انتظار بر

ها حاکی از آن  بینی پیش. است 6101.03رد سال کمتر از میزان رکو( میلیون تن 01)درصد  1.0تن برسد اما با این حال، هنوز 

است که بیشترین کاهش صادرات گندم از سوی آمریکا صورت پذیرد اگر چه احتمال بار کمتری نیز از سوی هند و قزاقستان وجود 

 .دارد

تصاد جهانی منجر ، تولید و عرضه وسیع محصوالت کشاروزی در بازارهای جهانی به همراه شرایط حاکم بر اق6103-03طی سالها 

نسبت به مارس  6103به طوری که مقایسه قیمت جهانی غالت در مارس . به کاهش قیمت غذا در بازارهای جهانی شده است

قیمت دانه سویا در بازارهای جهانی در دوره مذکور بعد از لبنیات با بیشترین کاهش . ها است بیانگر روند کاهشی در قیمت 6103

 .قیمت مواجه بوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931601111320 
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 گزارشات جهانی

 - 68/63/21فارس

 میلیون هکتار زمین حاصلخیز 90لزوم جلوگیری از فرسایش ساالنه / یک میلیارد نفر غذای کافی ندارند
گذاری  سرمایه: خرداد روز جهانی مبارزه با بیابان اعالم کرد 01تهران به مناسبت -مرکز اطالعات سازمان ملل متحد

 .میلیون هکتار زمین حاصلخیز الزم است 90روی خاک سالم برای جلوگیری از فرسایش ساالنه 

خرداد روز جهانی مبارزه  60تهران، این مرکز به مناسبت -به نقل از مرکز اطالعات سازمان ملل متحد خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .میلیون هکتار زمین حاصلخیز الزم است 06گذاری روی خاک سالم برای جلوگیری از فرسایش ساالنه  سرمایه: با بیابان اعالم کرد

دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی مقابله با ( دمرکز اطالعات سازمان ملل متح) 0193خرداد  62تهران 

خرداد ماه جاری، ضمن تأکید بر این واقعیت که زندگی و تمدن انسان وابسته به زمین است  60برابر با  6103ژوئن  00زایی  بیابان

های حاصلخیز جهان فرسوده  یلیون هکتار از زمینم 06گذاری کرد، اعالم نمود هر ساله بیش از  پس باید بر روی خاک سالم سرمایه

 .شود می

 :شرح زیر است مون به کی بان  متن کامل پیام

حدود یک میلیارد نفر فاقد غذای کافی . شوند زایی و فرسایش زمین دو عامل نقض حقوق بشر است که با حق بر غذا آغاز می بیابان

چنانچه طبق . شوند کنند، بیشترین رنج را متحمل می امرار معاش می یافته های فرسایش هایی که از زمین هستند و انسان

 .شود درصد کاهش یابد وضعیت این افراد بدتر می 06دلیل فرسایش زمین  میزان تولید غذا در جهان به 0113ها تا سال  بینی پیش

شود  و برف کمتری در زمین ذخیره می دلیل فرسایش زمین آب به. امنیت غذایی نیز تحت تأثیر کاهش منابع آبی قرار گرفته است

 .آبی زندگی کنند سال آینده دو نفر در شرایط کم 01و ممکن است از هر سه نفر طی 

شویم که مساحت آن به اندازه کشورهای بنین و  های حاصلخیز می میلیون هکتار از زمین 06ما هر ساله باعث فرسایش بیش از 

این درحالی است که . درصد درحال بهبود هستند 01اند و تنها  ورزی نابارور شدههای کشا بیش از نصف زمین. هندوراس است

اگر نحوه استفاده از زمین را تغییر ندهیم باید . تواند با هزینه بهینه احیا شود میلیون هکتار به جای آنکه رها گردد می 311حدود 

های زیستی و  تا به نیازهای آینده برای غذا، آب شیرین، سوخت ای به اندازه نروژ را ساالنه به زمین کشاورزی تبدیل کنیم، منطقه

 .ها و سایر تأثیرات مخرب محیط زیستی خواهد شد این امر باعث از بین رفتن جنگل. توسعه شهری پاسخ دهیم

سایر  کنند با فرسایش زمین و ای که زمین را گرم می حدود یک چهارم گازهای گلخانه. شود تهدیدات به همین جا ختم نمی

ویژه از طریق کشاورزی باعث کم  تغییرات اقلیمی و استفاده ناپایدار از زمین، به. شوند های نامناسب استفاده از زمین تولید می روش

رود در هر دهه تولید غذا در جهان دو درصد کاهش  در نتیجه انتظار می. شوند شدن منابع آب شیرین در تمامی مناطق جهان می

پذیر است، اما باید این جریان را تغییر  که در آن همه حق دسترسی به غذا، آب و امنیت انسانی دارند، امکان ساخت دنیایی.یابد

از آنجایی که زمین یک منبع قابل تجدید . تواند غذا یا آب آشامیدنی تأمین کند دهیم و هر هکتار از زمینی را حفظ کنیم که می

طرفانه  اند تا در مورد فرسایش زمین بی پیشنهاد داده 6103ستور کار توسعه پس از است، کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای د

یافته را دوباره احیا  های فرسایش ما نه تنها باید از فرسایش بیشتر زمین جلوگیری کنیم، بلکه باید تمامی مزین. گذاری کنیم سرمایه

 .ی کنترل تغییرات اقلیمی برداریمهای بلندی در راستا توانیم گام در این صورت است که می. کنیم

گذاری کرده تا از حق خود بر غذا و آب سالم  زندگی و تمدن ما وابسته به زمین است پس بیایید بر روی خاک سالم سرمایه

 .اطمینان حاصل کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01931160111096 
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 گزارشات جهانی
 آیانا-1368خرداد  20, سه شنبه

 های منجر به مرگ کاری در جهان  کشاورزی، در رتبه نخست تصادف
زای در سراسر جهان است و در  ترین منبع اشتغال کشاورزی با بیش از یک میلیارد نفر شاغل پس از خدمات، بزرگ

 .تصادفات منجر به مرگ در این بخش دوبرابر متوسط سایر صنایع استبسیاری از کشورها نرخ 

، پیشه کشاورزی با بیش از یک (ILO)المللی کار  ، بر اساس آمار سازمان بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در این گزارش آمده است کشاورزی . ستترین منبع اشتغال در سراسر جهان ا میلیارد نفر شاغل در این بخش، پس از خدمات بزرگ

 .ویژه آفریقا و آسیا است زا برای زنان شاغل در بسیاری از کشورها به ترین فعالیت اشتغال مهم

سهم  6110تا  0999های  در طول سال. درصد از اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده بود 13، کشاورزی 6119در سال 

 26.3سهم کشاورزی در اشتغال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا با کمترین کاهش از . کردکشاورزی روند رو به کاهش را طی 

این در حالی است که در آمریکای . درصد رسید 33.1درصد به  39.1درصد و در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه از  39درصد به 

 .درصد سقوط کرد 1.0درصد به  3.2یافته از  هدرصد و در کشورهای توسع 02.1درصد به  60.3التین سهم اشتغال کشاورزی از 

در بسیاری از کشورها نرخ . شود کشاورزی یکی از سه فعالیت خطرناک جهان در کنار استخراج معادن و ساخت و ساز محسوب می

محل کار هزار تصادفات منجر به مرگ که در  113از میان . تصادفات منجر به مرگ در کشاورزی دوبرابر متوسط سایر صنایع است

عالوه بر این، این کار خطرناک یکی از بدترین اشکال . افتد هزار تای آن برای کارگران کشاورزی اتفاق می 001دهد، حدود  رخ می

 .میلیون کودکان کار در سراسر جهان است 603از ( درصد 31)کار کودک با اختصاص بیش از نیمی 

با این وجود، . ت تأمین امنیت غذایی، درآمد صادرات و توسعه روستایی استبخش کشاورزی مورد توجه بسیاری از اقتصادها از جه

 .شود عواملی باعث کندی در تولید محصوالت کشاورزی می

ای ازجمله نقش ناشناخته زنان در این بخش، مهارت ناکافی،  های عمده ویژه در کشورهای در حال توسعه، محدودیت به

های  پایین، شرایط کاری خطرناک، عدم توانایی در مدیریت ریسک، مقابله با شوکاستانداردهای کاری ضعیف، دستمزدهای 

شود که نیاز به توجه فوری  ها، کودکان کار، عدم صحبت و گفتگوی اجتماعی دیده می نشده خانواده درآمدی، دستمزدهای پرداخت

 ./دارند که باید به آنها پرداخته شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61103-0.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1368خرداد  20, سه شنبه

 سرمایه گذاری خبرنگار کانادایی در کابل، برای گرفتن عطر از گل محمدی 
روستاهای کابل است تا از مواد موثر آن برای در  "گل محمدی"یک زن کانادایی چند سال است سرگرم کشت 

 .شود روغن گل محمدی برای تولید عطر به دبی صادر می. های آرایشی استفاده کند عطرسازی و تولید فرآورده

 نخستین بار "باغی برای زندگی"گذار موسسه  به نقل از بی بی سی، دارال میلن، بنیان( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .که به عنوان خبرنگار از کانادا به افغانستان آمد، عاشق کابل شد، آنجا ماند و تغییر شغل داد

او حاال یک آرزو . هم خرما و هم ثواب. هدیه گرفت و پروژه گل گالب راه انداخت "بنیاد ظاهر شاه"دارال، زمین باغستانش را از 

 .تولید عطر را به دبی بفرستددارد که روزی شود که دیگر الزم نباشد مواد خام 

روغن گل بسیار با . گیریم های گل، گالب و روغن می بینید که ما از ساقه حاال می. این برای ما یک رویا خواهد بود": گوید دارال می

تمام  فرستیم که یک نوع خاص عطر می سازد و در سراسر خاور میانه و را به دبی به یک شرکت عطرسازی می  بعد آن. ارزش است

 ".شود جهان توزیع می

در اروپا و آمریکا آشنا  "باغ برای زندگی"های موسسه  ای با فرآورده اکنون عده. هشت سال است این پروژه در شمال کابل رونق دارد

کر تطبیق سازمان ملل متحد به ف. بشناسند( خشخاش)تالشی برای آن که جهانیان نام افغانستان را با چیزی غیر از کوکنار . اند شده

 .پروژه مشابهی در دیگر مناطق افغانستان است تا بلکه بدیلی شود به کشت کوکنار

 گل چینی زنان روستایی

ها  اند و بین کرت های رنگارنگ بر سر کرده شود که روسری های سبز بلند قامت گل گالب، سران زنان روستایی دیده می میان بته

 .چینند گل می

تمام شش جریب زمینی که به . زن روستایی را به حرکت آورده است 001شمالی، دستان بیش از بوی خوش گلستان در دل 

 .گلستان مبدل شده، معطر است

 .اند اند و روی پای خود ایستاده اند، اکنون از پشت دیوارها بیرون آمده زنانی تهی دستی که با جنگ و تعصب سالخورده شده

 .رسد دالر می 011مزد ماهانه هم به حدود . گیرند ک دالر مزد میدر ازای هر کیلو گلی که می چینند، ی

چون ازش . باید گل باز شده و خوبش را بیچینیم. کنیم باید پنکش را نچینم را جمع می( ها گل)ما این ": گوید زیب نور، باغبان می

 ".اش باید خوب باشد شود و کیفیت عطر جور می

، محلی برای آموزش کشت گل، کاشته شده از قندهار، جالل آباد و جبل "ای زندگیباغی بر"های محمدی که در باغستان  گل

 .مرحله بعد از چیدن جالب تر است. سراج نمونه چینی شده

در بعضی روزها که گل سر موجش می . در روز چهار دیگ را آماده می سازیم": گوید می "باغی برای زندگی"ماریا کارمند موسسه 

 ". زده دیگ وزن کنیمآید، امکان دارد دوا

سازند و از آبش  ای عطر می ها ماده از روغن گل. های بزرگی جوشانده می شود تا روغن یا ماده موثر آن جدا شود ها در دیگ گل

 .های بهداشتی و آرایشی طبیعی صابون و فرآورده

پنجاه ": او می گوید. ه آموزشی به عهده دارداحمد بصیر بخش سخت کار، جوشاندن گل ها برای تولید مواد موثر را از آغاز این پروژ

 ". ملی لیتر عطر گل، به دست می آید 3دهد و  لیتر آب گالب می 13تا  11لیتر آب، به ما  031کیلو گل، 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/61130-0.html 
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هانیگزارشات ج  
 آیانا 1368خرداد  36, شنبه

 ؟ !شوند چه زمان درختان هم عامل آلودگی می
توانند به اندازه یک زمین  دهد که سدرها وسروهای کهنسال می ژوهش جدید دانشگاه کیوشوی ژاپن نشان می

 .محیطی ایجاد کنند کشاورزی مدیریت نشده یا یک مجموعه شهری، آلودگی زیست

منتشر شده است، این  Environmental Qualityبر اساس پژوهشی که در مجله ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .آلودگی ناشی از سازوکار نادرست درختان نیست، بلکه مربوط به نحوه کاشت و مدیریت آنها است

 .یت آب بر عهده دارنداین درختان در ژاپن و سایر کشورها اغلب نقش مهمی در باقی ماندن کیف

های  ها بر روی زمین درصد از این کاشت 21کاشته شده و  0921و  0931های  های سدر و سرو ژاپن در دهه بسیاری از جنگل

 .اند شده ها طبیعی نبوده و با اهداف اقتصادی کاشته اند؛ بنابراین این جنگل خصوصی بوده

، قیمت چوب سدر و سرو را در ژاپن تحت  است، ولی افزایش واردات چوب دک بودهدر زمان کاشت آنها، میزان این درختان بسیار ان

های متراکم پوشیده از  در نتیجه، امروز زمین. کاشت شده است های دست تاثیر قرار داده و نهایتا منجر به کاهش مدیریت این جنگل

 .دهند درختان کهنسالی است که به سایر گیاهان اجازه رشد نمی

. اند کاشت کهنسال، در حال حاضر به منبعی از آلودگی نیتروژن تبدیل شده های دست های انجام شده، این جنگل وهشبر اساس پژ

افتد و منجر به رشد بیش از  های آبی راه می ها به سمت پیکره در زمان بارش برف و باران، جریان غنی از نیتروژن از این جنگل

 .شود ها در منابع آبی می اندازه جلبک

شود که  ریزد و در کف جنگل جمع می های طبیعی، برگ سوزنی درختان کهنسال می آید؟ در جنگل ما این نیتروژن از کجا میا

رشد درختان جوان، . گردانند کنند و موادمغذی را به داخل خاک بازمی ها را تجزیه می های خاک این برگ های خاکی و میکروب کرم

 .کند را دوباره جذب میاین فرآیند را تکمیل و مواد مغذی 

تری داشته و به مواد غذایی  کاشت به این معنی است که آنها رشد بسیار آهسته های دست اما سن باالی درختان در این جنگل

. نیتروژن یکی از این مواد مغذی است. کنند کمتری نیاز دارند و لذا نسبت به درختان جوان، کمتر این مواد را از خاک جذب می

این تراکم بیش از اندازه این درختان به این معنی است که سایه زیادی در کف جنگل وجود دارد که مانع از رشد سایر  عالوه بر

مانند، نهایتا به نهرها و مسیرهای آبی راه پیدا  از آنجا که مواد غذایی از جمله نیتروژن بالاستفاده در خاک باقی می. شود گیاهان می

 .کنند می

کنند که تنک کردن این  محققان پیشنهاد می. اند های جنگلی در ژاپن را به خود اختصاص داده درصد از زمین 11سدر و سرو، 

 .تواند به رفع این آلودگی کمک کند ها به وضعیت طبیعی می کاشت و در صورت امکان، بازگرداندن این زمین های دست جنگل

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61033-0.html 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/23154-1.html


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

204 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 1368خرداد  25, دوشنبه

  ۰3ایران در پله / کشور نخست جهان با عملکرد برتر زیست محیطی 92
، سوییس، لوکزامبورگ، استرالیا، سنگاپور، (EPI)شاخص جهانی عملکرد محیط زیست  0294بر اساس گزارش 

 . کشوری هستند که بهترین عملکرد محیط زیستی را داشته اند 92جمهوری چک، آلمان، اسپانیا، اتریش، سوئد و نروژ 

مردم به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از پایگاه اینترنتی شاخص عملکرد زیست محیطی، به رغم تمرکز زیاد رسانه ها و عموم 

شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی اختالفاتی در عمکلرد  6103بر اهمیت حفاظت از محیط زیست و پایداری، در گزارش 

 .جهانی زیست محیطی مشاهده می شود

کشور جمع آوری و رتبه بندی شده که بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا  000در این گزارش برای نخستین بار اطالعات 

 .زایر کوچک در حال توسعه مانند پاالئو و کیریباتی برای اولین بار در این رتبه بندی شرکت داده شده اندو نیز ج

 .طبق این گزارش سوئیس در رتبه نخست این جدول و سومالی در رتبه آخر آن قرار دارند

، سنگاپور با نمره  06.31لیا با نمره ، استرا01.69، لوکزامبورگ با نمره  00.20بر اساس این گزارش، کشورهای سوییس با نمره 

و  00.13، سوئد با رتبه 00.16اتریش با نمره  09.09، اسپانیا با رتبه 01.30، آلمان با رتبه  00.30و جمهوری چک با نمره  00.00

 .رتبه های اول تا دهم را به دست آورده اند 00.13نروژ با رتبه 

 03.30و سومالی با نمره  00.31، مالی با نمره 09.10، هائیتی با نمره 61.00و با نمره ، لسوت60.30از سوی دیگر افغانستان با نمره 

این رتبه بندی یعنی پنج رتبه آخر و به عنوان کشورهایی با بدترین عملکرد زیست محیطی  000تا  003به ترتیب رتبه های 

 .مشخص شده اند

 .قرار گرفته است 01در پله  30.10با نمره شاخص جهانی عملکرد محیط زیست ایران  6103در رتبه بندی 

تا  03هستند و پس از ایران، قزاقستان، کلمبیا و رومانی رتبه های  06تا  01پاالئو، مغرب و بحرین پیش از ایران و در رتبه های 

 .را کسب کرده اند 02

و در بخش  03.60آب و بهداشت نمره  ، در بخش00.00، در بخش کیفیت هوا نمره 23.13ایران در بخش تاثیرات بر سالمت نمره 

 .را کسب کرده است 6.00منابع آب نمره 

و در بخش  10.12، تنوع زیستی و زیستگاه ها 66.30، شیالت 03.06، جنگل ها 96همچنین نمره ایران در بخش های کشاورزی 

 .بوده است 12.01اقلیم و انرژی 

نخستین بار شاخص اقلیم و انرژی در محاسبه رتبه کشورها به کار شاخص جهانی عملکرد محیط زیست برای  6103در گزارش 

 .در این شاخص، موقعیت اقتصادی و توسعه کشورها در نظر گرفته شده است. گرفته شده است

همچنین در محاسبه دو شاخص کیفیت هوا و جنگل ها از داده های ماهواره ای بهره گرفته شده و از سوی دیگر برای نخستین بار 

 .جدید پساب نیز به محاسبات افزوده شده است شاخص

 .به نسبت سال های گذشته بسیار متفاوت باشد EPI 6103این تغییرات در محاسبات باعث شده تا نتایج 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61123-0.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1368خرداد  28, یکشنبه

 جهان برای ایران  991رتبه / گرفت 3مدیریت منابع آب کمتر از  922ایران از نمره 
نمره  922براساس رتبه بندی کشورها به لحاظ پرداختن به مسائل محیط زیستی، ایران از نظر مدیریت منابع آب از 

 .گرفت 0711

، زهرا جواهریان، مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط (ایانا)ایران  به گزارش خبرگزاری کشاورزی

هر زمان حقآبه دریاچه ای داده نشود یا : زیست در نخستین کارگاه ملی توسعه پایدار و اقتصاد سبز در مشهد با اعالم این خبر افزود

ر ناشی از زمین خشک این دریاچه یا تاالب باعث نابودی زمینهای کشاورزی و از تاالبها بیش از اندازه برداشت گردد، گرد و غبا

 .ایجاد پدیده گرد و غبار در کشور می شود

خشکیدن دریاچه ارومیه باعث به وجود آمدن کشتزارهای نمک و تبدیل آن به گرد و غبار نمک می شود که : وی بیان کرد

 .محصوالت کشاورزی را نابود می کند

 61: عه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آسیبهای وارده به محیط زیست گفتمدیرکل توس

درصد باقیمانده ناشی از خشکیدن تاالبهای  11درصد آن منشا خارجی دارد و  01استان ایران با پدیده گرد و غبار مواجه است که 

 .داخل کشور است

آلودگی هوا در کشور ساالنه حدود هشت میلیارد دالر است، از سوی دیگر شش درصد گونه های  خسارت اقتصادی: وی بیان کرد

 .درصد است 011تا  31جانوری به دلیل شکار غیرمجاز در معرض انقراض قرار دارند و خسارتهای وارده به تاالبها نزدیک به 

تصادی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست و بستر توسعه توسعه پایدار به معنای توجه به سه رکن اصلی رشد اق: جواهریان گفت

 .فرهنگی آن است که باید با تغییر الگوی کشت، الگوی مصرف و برداشت از منابع خدادادی تحقق یابد

کشور نخست جهان در مصرف انرژی است این در  01ایران از جمله کشورهایی است که برخالف صنعتی بودن خود جزو : وی افزود

 .درصد باقیمانده آن برای طبیعت باقی بماند 21درصد باشد و  31که برداشت ما باید از منابع طبیعت  حالی است

 .میلیون نفر دیگر برداشت زیادی از منابع دارد 63میلیون نفر منابع وارد کشور می کند و به اندازه  63ایران به اندازه : او ادامه داد

سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان : زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفتمدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط 

تن است و این رقم برای کشوری که میزان تولید ناخالص داخلی پایینی دارد بسیار  0.0تن در سال و میزان آن در ایران  3.9حدود 

 .باال است 

ارزان بدست آورده و قدر آن را نمی دانیم؛ این موضوع در زمستان و مصرف انرژی در ایران بسیار باال است زیرا آن را : وی افزود

 .تابستان ملموس است و انرژی بسیاری هدر می رود

سال است که در  03از نظر میزان بارندگی : جواهریان با بیان اینکه ایران کشوری با مصرف بسیار باالی آب می باشد گفت

 .گی افت محسوسی داردخشکسالی بسر می بریم و هر سال میزان بارند

میلیمتر است یعنی کمتر از یک  033میلیمتر در سال باشد این میزان در جهان  630اگر میانگین بارندگی در کشور : وی افزود

لیتر در روز  661لیتر در روز و در ایران  011سوم میزان بارندگی جهانی نزوالت جوی در ایران داریم اما سرانه مصرف آب در دنیا 

 .است
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کمتر از یک سوم میانگین بارندگی در جهان بارش ساالنه در ایران وجود دارد اما نزدیک به دو برابر میانگین جهانی آب : او ادامه داد

در این کشور مصرف می شود، ایران در سرانه مصرف آب در بین کشورهایی که بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارند رتبه نخست 

 .را دارد

درصد آب تجدیدپذیر در ایران  91نزدیک به : پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفتمدیرکل توسعه 

 .صرف کشاورزی می شود

میالدی ایران به سمت کشوری با کاهش بارش به ویژه در مناطقی که  6119براساس برآوردهای انجام شده تا سال : وی افزود

 .و همچنین به سمت افزایش دمای هوا پیش می رود اکنون دارای بارش ساالنه مناسبی است

سال آینده به  01درجه سانتیگراد افزایش یافته و پیش بینی می شود که تا  0.3سال اخیر دمای هوا در ایران  61در : او ادامه داد

 .تا دو درجه دمای هوا بیشتر شود 0.3میزان 

میزان هشت میلیون هکتار زمین آبی است، همچنین از مجموع زمینهای میلیون هکتار است که از این  023وسعت ایران : وی گفت

میلیون هکتار زمین بدون محدودیت کشاورزی و باقی آنها با محدودیتهایی از جمله شوری و سنگ ریزه برای  0.6آبی کشور 

 .کشاورزی همراه است

ایران جزو کشورهایی است که فرسایش خاک  :مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست افزود

بسیار باالیی دارد بطوری که این میزان پنج تا شش برابر میانگین فرسایش خاکی در جهان است و این فرسایش کاهش پوشش 

 .گیاهی و جنگلی را در پی دارد

ین هم جزو معضالت کشور به درصد تولید محصوالت کشاورزی در ایران به کود و سموم شیمیایی متکی است و ا 90: وی گفت

 .شمار می رود

میلیون مترمکعب از  01حدود  0130اگر در سال : جواهریان درباره افزایش برداشت آب از سفره های زیرزمینی هم اظهارداشت

 .میلیارد مترمکعب رسیده است 00آبهای زیرزمینی برداشت می شد امروز این میزان به 

درصد از منابع آبی در سال  03میلیارد مترمکعب معادل  001سال اخیر در کشور  13ینی در برداشت از آبهای زیرزم: وی افزود

 31درصد از منابع آبی خود را استفاده کند در وضعیت ایمن و اگر  61بوده این در حالی است که می گویند اگر کشوری فقط 

 .درصد از این منابع استفاده کند در معرض خطر قرار می گیرد

بیش از یک سوم از ذخایر آب  0921اکنون کشورهای خاورمیانه با معضل کم آبی مواجه هستند و در مقایسه با سال : داداو ادامه 

درصد سهم خشکی های جهان را به  03شیرین این منطقه کاهش یافته به طوری که مجموع ذخایر آب شیرین در این منطقه که 

 .شیرین دنیا استخود اختصاص داده فقط دو درصد از کل ذخایر آب 

هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد که از این  231اکنون نزدیک به : وی شمار چاههای غیرمجاز در ایران را بسیار ذکر کرد و گفت 

 .هزار چاه غیرمجاز است 611تعداد بیش از 

ه خشکیدن جنگل ها، درصد افزایش داشته که منجر ب 91سال گذشته  00شمار چاه های حفر شده در کشور طی : او گفت

 .کشتزارها و نشست زمین شده است

سانتیمتر است که در برخی  11میانگین فرونشست زمین در کشور نزدیک به : این مسوول در سازمان حفاظت محیط زیست افزود

زمین بسته مناطق شدید و برخی دیگر کمتر است، متاسفانه چون راه های نفوذ و مجراهای آب های زیرزمینی بعد از فرونشست 

 .می شود، برگشت آب به زیرزمین را مشکل می کند

سال طول می کشد که وضعیت منابع  31اگر همین امروز تصمیم بگیریم که از آب های زیرزمینی برداشت نکنیم : جواهریان افزود

 .آب زیرزمین به حد تعادل برسد
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میزان برداشت آب در ایران : از آب تصفیه عنوان و بیان کردوی یکی از معضالت مدیریت منابع آب در کشور را بحث نحوه استفاده 

بسیار باال اما بازچرخانی آب در کشور بسیار پایین است، این در حالی است که در برخی کشورها آب مصرفی تا هفت بار بازچرخانی 

 .می شود

نمره  011یران از نظر مدیریت منابع آب از براساس رتبه بندی کشورها به لحاظ پرداختن به مسائل محیط زیستی، ا: وی ادامه داد

 .جهان را به دست آورد 000و رتبه  6.00

سد بزرگ در  01پیش از پیروزی انقالب اسالمی : مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 331عداد سدها و آب بندها در کشور به درصد از روان آب ها پشت آنها ذخیره می شد و اکنون ت 01کشور وجود داشت که 

 .رسیده، اما بسیاری از آنها ارزیابی زیست محیطی نشده و خساراتی را به دنبال داشته اند

درصد از پشت سدهای جدید در کشور از آب پر شده است، به عنوان مثال میزان ذخیره سازی آب در پشت سد  31: وی افزود

 .ا در پنج سال اخیر تنها دو میلیارد مترمکعب از این ظرفیت پر شده استمیلیارد مترمکعب است ام 3.3کرخه 

میلیون مترمکعب آب را در پشت خود ذخیره کرده به دلیل جانمایی نامناسب و وجود گسل  311سد گتوند که اکنون : او گفت

 .تهزار اصله درخت شده اس 60هکتار رویشگاه کنار با  101نمک زیر آن، عامل نابودی هزار و 

این سد قابل شکستن نیست، از سوی دیگر تنها راهکاری که برای جلوگیری از خسارات آن مطرح شده ارسال آب : جواهریان افزود

میلیارد ریال است که در صورت اجرای این  211کیلومتر به سمت خلیج فارس با هزینه شش هزار و  661از طریق لوله به فاصله 

 .معضالتی را برای خلیج فارس به همراه خواهد داشتطرح به دلیل میزان شوری آب آن 

الگوی مصرف نیز در ایران بسیار تغییر کرده و در نهایت باعث افزایش تولید زباله شده بطوری که روزانه در : وی در ادامه گفت

 .مجموع بیش از یک میلیون تن زباله عادی، پزشکی، کشاورزی و صنعتی در کشور تولید می شود

سال در  111روزانه چهار میلیون کیسه فریزر دور ریخته می شود، پالستیک که منشا نفتی دارد قابل بازیافت نیست و : او افزود

 .طبیعت می ماند لذا یک منبع حیاتی به اسم نفت را به پالستیک تبدیل می کنیم و آن را به طبیعت می فرستیم

در مرحله نخست باید کمتر زباله تولید : محیط زیست ادامه دادمدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت 

کنیم، اجناس باکیفیت بخریم تا کمتر به زباله تبدیل شوند، در مرحله دوم زباله را تفکیک کنیم و به دیگران یاد بدهیم این کار را 

 .از مبدا انجام دهند

پسروی قابل توجهی در جنگلهای  0102تا  0132اما از سال هفت درصد از خاک ایران را جنگل تشکیل داده : وی در ادامه گفت

میلیون هکتار رسیده است که قاچاق چوب و قطع بیش از حد درختان  00میلیون هکتار به  03کشور وجود داشته بطوری که از 

 .برای تولید محصوالت و حریق در آنها را می توان از دالیل کاهش این سطح برشمرد

ی مصرف که یکی از اساسی ترین ارکان توسعه پایدار است می تواند به تولید کمتر زباله و مدیریت مصرف انرژی تغییر الگو: او افزود

 .کمک کند

برای رسیدن به توسعه پایدار و اقتصاد سبز باید : مدیرکل توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست گفت

محصوالتی را تولید کنیم که با توجه به شرایط بحرانی آب در کشور آب کمتری  به سمت تجارت آب مجازی پیش رویم یعنی

 .مصرف کند

تغییر الگوی کشت، تولید و مصرف در شرایط بحران آبی در کشور ضروری است و باید به سمت تجارت آب مجازی پیش : وی افزود

ر از کارشناسان و مدیران شش استان کشور در قالب نف 21کارگاه یک روزه توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست با حضور .رویم

 .سخنرانیهای تخصصی در مشهد برگزار شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/61103-0.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/23015-1.html
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 136۱خرداد  2۱: تاریخ

 OECDعضویت ایران در برنامه بذر غالت 

به تصویب  OECDهای اقتصادی و توسعه  عضویت جمهوری اسالمی ایران در برنامه بذر غالت و ذرت سازمان بین المللی همکاری

 .رسید

به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، در اجالس ساالنه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان حوزه کشاورزیبه گزارش 

اعضای برنامه بذر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که در خردادماه سال جاری در پاریس برگزار شد، درخواست کشورمان برای 

 .سازمان رسیدعضویت در برنامه بذرغالت و ذرت به تصویب این 

بنابراین گزارش ؛ اهمیت این عضویت از آن جهت است که بذرهایی که تحت نظام برنامه بذری این سازمان تولید شود می تواند در 

 .تجارت بین الملل مورد داد و ستد قرار گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/3611090 
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 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان – 136۱خرداد  31: تاریخ

 فائو خواستار کمک فوری به کشاورزان نپالی شد

 .کمک فوری به کشاورزان را در کشور زلزله زده نپال خواستار شد( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

هوا، استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد با تاکید بر  به نقل از شین گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

نپال  میلیون دالری را برای 61فائو کمک : اینکه یک میلیون نفر در نپال با خطر ناامنی غذایی طوالنی مدت روبرو هستند، گفت

 .خواستار شده است

های آوریل و مه در نپال بیش از هشت هزار کشته برجا گذاشت و خسارات زیادی به این  دو زمین لرزه قوی و چند پس لرزه در ماه

 .کشور وارد کرد

های  شیمیایی و سیستمهای تولید کود  های کشاورزی، باغات، کارخانه ها خسارات زیادی به زمین بر اساس اعالم فائو، این زمین لرزه

 .آبیاری وارد کرده است

درصد ماکیان در زمین لرزه نپال از بین رفتند که این امر بر درآمد  12ها و  درصد دام 02در گزارش این سازمان آمده است حدود 

 .خانوارهای روستایی تأثیر گذاشته است

 .هستندها برای امرار معاش به کشاورزی وابسته  فائو افزود دو سوم نپالی

میلیون دالری است که فائو  61درصد از  01این سازمان تاکنون حدود سه میلیون دالر کمک فوری دریافت کرده اما این رقم تنها 

 .برای کمک به نپال درخواست کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/3610330 
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جهانی گزارشات  
  فودپرس 1368خرداد ماه  25دو شنبه 

درصد بیشتر از کشورهای صنعتی مواد  93های مواد غذایی آلوده در کشورهای در حال توسعه  مسمومیت;9
 <غذایی

در سازمان تحقیقات، آموزش و  0193المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم یکم و دوم مردادماه  نخستین کنگره بین 

ترین اهداف بخش کشاورزی و سالمت جامعه بوده، اما  تولید محصوالت غذایی سالم، یکی از مهم.شود ترویج کشاورزی برگزار می

های خطرناک مواد غذایی  مباحث اقتصادی عامل بازدارنده توسعه تولید محصوالت سالم است و از آنجا که منشاء بسیاری از بیماری

در کشورهای رو .ی فرهنگ استفاده از محصوالت هرچند با بهای بیشتر، امری الزم و ضروری استناسالم هستند، آموزش در راستا

ها در تولید مواد غذایی اثرات سوء  ها و هورمون بیوتیک ها، آنتی کش ها، آفت به توسعه، گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی

شود،  ویژه در کودکان می ها به های مادرزادی و سرطان بروز انواع ناهنجاری وجود آورده و باعث ها به و انکارناپذیری بر سالمت انسان

درصد بیشتر از  01های ناشی از آلودگی مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه  طوری که بر اساس آمار، میزان وقوع مسمومیت به

تخریب محیط . شود حیط زیست و طبیعت میاز سویی در حال حاضر گاهی تولید غذا، منجر به نابودی م.کشورهای صنعتی است

های نادرست کشاورزی و بروز مشکالتی مانند  زیست نیز از سویی باعث کاهش تولید مواد غذایی و از سو ی دیگر باعث فعالیت

ید شود که خود تهدید جدی برای تول محیطی می ای و از بین رفتن تنوع زیست فرسایش خاک، آلودگی آب، انتشار گازهای گلخانه

المللی  ها در سطح جهانی، کنگره بین کننده موجود در راستای تغذیه انسان های نگران با توجه به چالش.رود شمار می جهانی غذا به

های ارتباطی  کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم با هدف ارائه دستاوردهای جدید پژوهشگران در این بخش و شناسایی پل

گفتنی است، نخستین کنگره .شود سازی تغذیه سالم در جامعه بشریت برگزار می امعه و با شعار فرهنگبین کشاورزی، تغذیه و ج

المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم، جامعه سالم در یکم و دوم مردادماه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار  بین

 به چاپ خواهند رسید ISI رنالشده در این کنگره در ژو خواهد شد و مقاالت پذیرفته

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