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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 احتمالیع اصلی و برای دستیابی به خبردر منب

  .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

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

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

 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 دشت کشور  34های زیرزمینی در  بخشی آب اجرای مرحله اول طرح تعادل
دشت کشور امسال به صورت آزمایشی تحت پوشش این طرح تعادل بخشی  903دشت از مجموع  34: وزیر نیرو گفت

  .گیرند قرار می

در آیین گشایش  "چیان حمید چیت"رسانی وزارت نیرو،  به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های آب زیرزمینی کشور را اولویت کنونی  بخشی سفره المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب تعادل یازدهمین نمایشگاه بین

 .وزارت نیرو در بخش آب عنوان کرد

های زیرزمینی در این حوزه در حال انجام است،  بخشی آب های مهمی در قالب طرح احیا و تعادل ها و پروژه وی با بیان اینکه طرح

پروژه  55طرح و پروژه در سطح کشور در حال اجرا است که از این تعداد  51برای تحقق این اولویت بسیار مهم و حیاتی : گفت

 .بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه نیز از سوی سازمان زمین شناسی در حال انجام است برعهده وزارت نیرو، سه پروژه

امیدواریم در مرحله اول اجرای این طرح بتوانیم طی : انداز اجرای این طرح را امیدوار کننده خواند و اظهار داشت چیان چشم چیت

 51های کشور نداشته باشیم و در ادامه طی  ینی وضعیت منفی در دشتپنج سال آینده به جایی برسیم که از نظر منابع آب زیرزم

 .سال بعد از آن بتوانیم به سطح ایستایی اولیه برسیم

های آب و فاضالب و  خانه های سدسازی و ساخت و تکمیل تصفیه های آب و فاضالب، توسعه فعالیت وزیر نیرو در پایان توسعه شبکه

 ./شود هایی که در حوزه آب انجام می بخش دیگری از مهم ترین فعالیت کن در کنار دریاها نصب آب شیرین

http//:www.iana.ir/water/item/20842-1.html 
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 آب
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  49, جمعه 

 !دماوند، آب آلوده به خورد مردم می داد
بندی  را داده و از مردم خواسته که با توجه به آغشته بودن آب بسته "دماوند"سازمان غذا و دارو دستور توقف تولید در کارخانه آب معدنی 

د یردماوند به آلودگی میکروبی، از مصرف آب معدنی دماوند پرهیز کنند اما دستور قاطع این سازمان نیز نتوانست جلوی توزیع آب ممنوعه را بگ

رسد و به گفته برخی فروشندگان،  به فروش می "آب معدنی"ها آب میکروبی و آشامیدنی دماوند به عنوان  و همچنان در برخی سوپرمارکت

آوری آب دماوند صحت  مشکلی نیست و دستور جمع"های آب، این است که  آوری بطری ها برای جمع پاسخ مسئوالن این کارخانه به تماس

 ! "ندارد

کننده انجام داده و با اقداماتی چون جلوگیری از توزیع  هایی را به جامعه مصرف رسانی ل گذشته سازمان غذا و دارو اطالعطی دو سا

های آلوده و بررسی دقیق بکارگیری خمیر مرغ اطمینان بیشتری را در دل جامعه  شده، برخورد جدی با توزیع آب شیرهای چرب

شود که برخی تولیدکنندگان نسبت به اهمیت  ایجاد کرده است، اما در مقابل مشاهده مینسبت به چشم بینای ناظر سالمت مردم 

کنندگان  دهند و این مرحله است که مصرف هستند تا جایی که توزیع آب ممنوعه را ادامه می  توجه سالمت مردم و رفع نواقص بی

 .اقدام به خرید محصوالت غذایی کنند باید هوشیار باشند و بر اساس ضوابط اعالم شده از سوی نهادهای مرجع،

روز بعد، برند  9درصد تولیدکنندگان آب معدنی خبر داد و  51روز مانده به پایان تابستان، رییس سازمان غذا و دارو از تخلف  55

قرار گرفت و  آب معدنی که با نادیده گرفتن هشدار سازمان غذا و دارو مبنی بر عدم تولید و عفروش تا زمان رفع نواقص، در صدر

و ارزش این نوع آب را ندارد بلکه با ثبت زمان تولید آب معدنی قبل از دستور  "آب معدنی نیست"نه تنها  "دماوند"اعالم شد که 

 .توقف تولید وزارت بهداشت، تحت پیگرد قانونی است

ب نیز نباید داشته باشد و وزارت بهداشت ترین ماده حیاتی مورد نیاز انسان است، رنگ و بو ندارد و میکرو ترین و مهم آب، خالص

چهارم بازار را در دست دارد باید با عنوان   که یک "دماوند"بندی شده برند  تر از سازمان استاندارد تاکید دارد که آب بسته مصمم

 .ه استپس از رفع نواقص تولید شود لذا تا آن زمان دستور توقف تولید داده شد "معدنی"و نه  "آب آشامیدنی"صحیح 

نیست؛ شرکت دماوند از سال گذشته  "آب معدنی "فرآاورده مورد بحث  -رییس سازمان غذا و دارو  -به گفته دکتر رسول دیناروند 

شود که بسته بندی آن بدون هیچ اصالحی در خط صورت  می "معدنی"موظف شده بود آب آشامیدنی تولید کند؛ چراکه آب زمانی 

بر همین . های شدید را نداشته باشد یا فیلتراسیون UVفیزیکی، ازن زدن، استفاده از  -شیمیایی  گیرد؛ یعنی نیازی به تصفیه

 .موظف شده بود که برای ورود به بازار به آب آشامیدنی تبدیل شود نه آب معدنی "دماوند"اساس 

بازار جمع آوری نکرده و به جهت آنکه  شرکت آب بسته بندی محصوالتش را از: وی با اشاره به تخلف این کارخانه تاکید کرده بود

اخطار قبلی را نیز رعایت نکرده بود، مجددا پلمب شد و تا زمانی که طرف مقابل دستورات نظارتی دستوراتی که برای سالمت مردم 

 .است را رعایت کند، توقف تولید ادامه دارد

کرد، اکنون  اکید کرد که اگر این شرکت ضوابط مربوطه را رعایت میدیناروند با انتقاد از مقابله شرکت دماوند با سازمان غذا و دارو ت

 .اصالح شده بود و در بازار هم وجود داشت

داند و اصرار دارد که به زودی تولید آب معدنی  ها و پلمب خط تولید آب را سوء تفاهم می ظاهرا گالیه"دماوند "در این بین شرکت 

 .شود این کارخانه از سرگرفته می
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ها را به عنوان  جوینت شده و حضور فرانسوی( فرانسوی)ه بندی دماوند نیز یکی از برندهایی است که با شرکت خارجی آب بست

ها زمانی  کنندگان سالمت محصول مهم است و مشارکت خارجی داند، حال آنکه برای مصرف تاکیدی بر سالمت محصول تولیدی می

 .توسط وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ایران رعایت شود قابل احترام است که معیارهای تولید مشخص شده

 

 آب معدنی چه تفاوتی با آب آشامیدنی دارد؟

آب "و گاهی عنوان  "آب معدنی"ها گاهی ذکر شده  روید، روی بسته بندی می اید و به سراغ خرید آب بسته به گزارش ایسنا، تشنه

بندی  های بسته تر به سراغ آب ت که شاید بهتر باشد هنگام خرید، آگاهانهحک شده است اما این تفاوت به قدری اس "آشامیدنی

 .برویم

کنند و نسبت به  بندی را آب معدنی تلقی می های بسته هایی وجود دارد اما عامه مردم آب میان آب آشامیدنی و آب معدنی تفاوت

آشامیدنی هر دو از نظر سالمت مورد اطمینان هستند  البته باید گفت که آب معدنی و آب. خرید و مصرف آن اطمینان کامل دارند

  ها در طبیعی بودن و اضافه شدن برخی مواد به آب آشامیدنی است و این در حالی است که قیمت آب و تفاوت جدی میان آن

نی از آب معدنی و آشامیدنی در بازار یکسان است که شاید همین امر نیز موجب بی توجهی خریداران نسبت به تفکیک آب معد

 .بسته بندی شده است

های  شده برای آنهاست؛ به طوری که آب معدنی باید از سفره در واقع تفاوت آب معدنی و آشامیدنی در استاندارهای تعریف

زیرزمینی در مناطق بکر استحصال شود و محل قرارگیری کارخانه آن نیز در مناطق دور از هر گونه آلودگی انسانی و حیوانی باشد، 

 .حالی که برای دریافت مجوز احدث کارخانه آب آشامیدنی چنین ممیزی وجود ندارد در

توان در کنار یک شهرک صنعتی احداث کرد چرا که در صورت آلوده شدن محصول  بر این اساس کارخانه آب آشامیدنی را حتی می

های معدنی اجازه استفاده  این درحالی است که در آبها پاک کرد،  توان آن را با فرآیندها و تغییرات شیمیایی از آلودگی نهایی می

و اسمز  UBهای شیمیایی و کلرزنی، تابش اشعه  های آشامیدنی به روش اگرچه آب. های شیمیایی برای تصفیه وجود ندارد از روش

ده است و در کیفیت کنن شوند اما تولیدکننده در تولید هر دو محصول ملزم به رعایت موارد ایمنی برای مصرف معکوس تصفیه می

 .محصول نهایی و سالمتی آن تفاوتی میان آب معدنی و آب آشامیدنی وجود ندارد

های معدنی ثبات نسبی پارامترهای معدنی باید احراز شود؛ آنالیز پارامترهای معدنی مانند کلسیم، نیترات، سدیم  همچنین در آب

های آشامیدنی شرط  برخوردار باشد، در حالی که این ثبات پارامترها در آبهای معدنی باید در چهار فصل از ثبات نسبی  در آب... و

هایی مانند روی و  چشمه و یا منبع آب برداشت شده نیز باید در ریزالمنت. تواند در هر فصل از سال در نوسان باشد نیست و می

 .جود نداردهای آشامیدنی چنین الزامی و آلومینیوم از ثبات نسبی برخوردار باشد اما در آب

آب "امروزه خرید آب معدنی در جامعه از اقبال باالتری برخوردار است و شاید همن موضوع دلیلی برای مقاومت در برابر تغییر نام 

 .باشد "آب آشامیدنی"به  "معدنی

http//:iranecona.com/07928 
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 آب
 اایسن - 193۱مهر  ۱شنبه 

 39-31ها در سال آبی  درصدی بارش 49کاهش 

درصدی کل کشور نسبت به بلندمدت و کاهش  51رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور از کاهش بارندگی 

دیم، عمده مناطق سال گذشته زراعی را خوب و پربارش سپری نکر: خبر داد و گفت 99-99درصدی آن نسبت به سال گذشته در سال آبی  8

 .اند و مشکالت منابع آبی کشور کماکان پابرجا است کشور با کاهش بارندگی مواجه بوده

با اشاره به اینکه سال آبی از اول مهر هر  ،(ایسنا)خبرگزاری دانشجویان ایران« محیط زیست»وگو با خبرنگار  شاهرخ فاتح در گفت

در این . به پایان رسیده است 99-99در حال حاضر با اتمام ماه شهریور سال آبی : ارد، افزودسال شروع و تا پایان شهریورسال آینده ادامه د

این در حالیست که انتظار داشتیم بر اساس آمارهای بلندمدت مقدار بارش برای . متر بوده است میلی 41509سال آبی میانگین بارش کل کشور 

 . درصد کاهش بارندگی داشته است 51ور نسبت به بلندمدت حدود بنابراین کل کش. متر باشد میلی 499یک سال زراعی 

بنابراین در . متر بارش داشته است میلی 45904در این سال کشور : اشاره کرد و افزود 94-99وی به میزان بارش دریافتی کشور در سال زراعی 

بدین ترتیب در سال آبی اخیر نسبت به . ایم بودهدر کل کشور   درصدی بارندگی 805نسبت به سال گذشته شاهد کاهش  99-99سال آبی 

 . ایم بلندمدت و نسبت به سال قبل از آن کمبود بارش داشته

 استان 42کمبود بارش در 
 99-99ها در سال آبی  ها در استان رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور در ادامه با اشاره وضعیت بارش

درصد در  9درصد در استان بوشهر تا حدود  91استان نسبت به بلندمدت با کاهش بارش مواجه هستند که این کمبود از  42: اظهار کرد

 . شود های سمنان و کرمان را شامل می استان

ان دچار کمبود بارش است 42ایم و مابقی  وی با بیان اینکه در این سال آبی تنها در چهار استان نسبت به بلندمدت با افزایش بارش مواجه بوده

درصد افزایش بارندگی  1درصد و آذربایجان غربی با  58درصد، اردبیل با  59درصد، گیالن با  41آذربایجان شرقی با : اند، ادامه داد بوده

 .اند داشته

 درصد کاهش بارش داشته است 15هرمزگان 
ایم،  استان بارش مثبت داشته 59استان بارش منفی و در 58گذشته دردر مقایسه با سال  99-99فاتح همچنین با اشاره به اینکه در سال آبی 

های  همچنین در استان. شود می درصد کاهش را شامل 4درصد کاهش تا کردستان با  15های با وضعیت منفی بارش از هرمزگان با  استان: گفت

 . اند زایش بارش داشتهدرصد اف 91درصد افزایش تا اردبیل با  9با وضعیت مثبت بارش نیز از قزوین با 

 درصدی بارش استان تهران نسبت به بلندمدت 52کاهش 
ایم و عمده مناطق کشور با کاهش  ه را خیلی خوب و پربارش تمام نکرد 99-99ها حاکی از اینست که سال آبی  وی با تاکید بر اینکه گزارش

متر بارش داشته  میلی 49905استان تهران در این سال آبی : ت، افزودبارندگی مواجه بوده است و مشکالت منابع آبی کشور کماکان پابرجا اس

درصد با کاهش بارش مواجه  52بنابراین تهران نسبت به بلندمدت حدود . است 49909در حالی که انتظار بلند مدت برای بارش این استان 

 . بوده است

های مثبت  اشاره به اینکه استان تهران نسبت به سال قبل جزو استانرئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با 

متر بوده، بنابراین دریافت بارش در سال آبی امسال از سال آبی قبل  میلی 45205، 94-99ها در این استان در سال آبی میزان بارش: است، گفت

میانگین بارش نسبت به بلندمدت مالک مهمتری است و نگاه آن اما   درصدی نسبت به سال قبل داشته است؛ 5409بهتر بوده است و افزایش 

 .ها باشد نه گزارش سال قبل گیری تر است و این آمار باید مالک عمل و تصمیم استراتژیک

http//:www.isna.ir/fa/news/30424041228 
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 آب
 اایسن - 193۱مهر  ۵یکشنبه 

 های نوین آبیاری در اردکان ضرورت بکارگیری سیستم

 .های نوین آبیاری برای کاهش بکارگیری روش غرقابی باید به طور ویژه مورد حمایت قرار گیرد استفاده از سیستم: نماینده مردم اردکان گفت

ات پسته شهرستان اردکان که با حضور معاون باغبانی فشار در تعدادی از باغ برداری از سیستم آبیاری کم محمدرضا تابش در حاشیه مراسم بهره

، منطقه یزد، با اشاره به محدودیت منابع آب در (ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، در گفت

بر بخش کشاورزی به جای گذاشته است، اظهار های تأمین آب و همچنین تاثیرات نامطلوبی که این مشکل  کشور و افزایش روزافزون هزینه

 .وری از منابع آب در دسترس، بسیار حائز اهمیت است در این شرایط مدیریت مصرف آب برای ارتقای بهره: کرد

لی ای صورت گرفت ولی به دالی های آبیاری تحت فشار و قطره های خوبی در سطح شهرستان اردکان برای اجرای طرح پیگیری: وی تصریح کرد

های ایجاد و نگهداری شبکه و به ویژه شوری و قلیایی بودن باالی آب و خاک باغات، این روش مورد استقبال از طرف کشاورزان  همچون هزینه

 .شهرستان قرار نگرفت

ر برای ارتقای های مناسب انتقال و توزیع آب در سطح باغات و مزارع یکی از راهکارهای مدیریتی مؤث به کارگیری روش: تابش عنوان کرد

با . های آبیاری کم فشار در دستور کار شهرستان قرار گرفته است در حال حاضر اجرای طرح. رود وری در بخش کشاورزی به شمار می بهره

 .جویی کرد درصد در مصرف آب صرفه 91تا  41توان  اجرای این طرح می

هکتار آن در  494هکتار مصوب شده که  251هرستان اردکان در سطح طی دو سال گذشته اجرای طرح آبیاری کم فشار در ش: وی تصریح کرد

 .هکتار نیز در دست اجراست 959باغات، اجرایی و در سطح 

خاکی کشاورزی تشکر کرد و خواستار تامین  -نماینده مردم اردکان از حمایت دولت در ارائه تسهیالت به کشاورزان برای اجرای طرح آبی 

 .شاورزی در شهرستان اردکان شدهای ک اعتبار برخی پروژه

ها معمار آبیاری  معاون باغبانی وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه یزدی "محمدعلی طهماسبی"به گزارش ایسنا، در این مراسم 

همچنین در شمال اردکان، دشتی شور و قلیایی وجود . یزد استانی خشک با بارش کم و تبخیر باالست: در ایران هستند، گفت

 .وری خوبی از آب موجود شود بنابراین باید بهره دارد،
با توجه به شوری آب، باغات پسته در شمال اردکان نقش مهمی در : بندی نسبتاً مناسب کشاورزی در استان یزد، گفت وی با اشاره به پهنه

 .توسعه کشاورزی شهرستان و ارزش باالی زیست محیطی دارند

با انتخاب : های نوین آبیاری در کشور و اختصاص یارانه به آن، گفت کشاورزی برای توسعه سیستم طهماسبی با اشاره به عزم وزارت جهاد

 .توان بیشترین بهره وری را از باغات و مزارع داشت الگوی کشت و سیستم آبیاری مناسب می

برداری قرار  چاه افضل اردکان مورد بهرهکیلومتر در منطقه  98های کشاورزی به طول  در این مراسم، طرح سیستم آبیاری کم فشار کشتخوان

 .گرفت

های آب و خاک کشاورزی در باغات شهرستان اردکان برگزار شد که معاون وزیر  ای به منظور بررسی و تامین اعتبار طرح در ادامه نیز جلسه

 .جهاد کشاورزی قول مساعد تامین بخشی از این اعتبارات را داد

http//:www.isna.ir/fa/news/30424742763 
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 آب
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۵, یکشنبه 

 جلوگیری از بحران بیابانی شدن کشور نیازمند یک طرح جامع است
ابانی شدن کشور و مقابله جامع نگری در اجرای طرح های پیشگیری از بی: رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 . با کانون های بحران ضرورتی اجتناب ناپذیر است

: خداکرم جاللی در بیستمین جلسه اتاق فکر آب استان که صبح یکشنبه در اداره منابع طبیعی استان قزوین برگزار شد اظهارداشت

ن زایی شده و این پدیده که کره زمین را تهدید تغییر اقلیم، گرم شدن زمین، کاهش آبهای زیرزمینی و آبهای شیرین موجب بیابا

 .می کند و آثار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی به دنبال دارد

باال رفتن غلظت گازهای گلخانه ای، جنگل تراشی و برهم خوردن تعادل : رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد

ای فسیلی نگران کننده است و اگر امروز برای صیانت از مراتع و جنگل ها چاره اندیشی اکوسیستم جهانی و افزایش سوخت ه

 .نکنیم نسل های آینده دچار مشکل می شوند

برابر شده و برای کنترل این پدیده ها نیازمند عزم  51مصرف سوخت های فسیلی و انرژِی در قرن بیستم حدود : جاللی بیان کرد

ده محیط زیستی که در یک نقطه جهان رخ می دهد در سایر مناطق دنیا تاثیرش را می گذارد لذا باید ملی جهانی هستیم و هر پدی

 .الزامات قانونی برای همه کشورها ایجاد شود تا این پدیده ها را بتوان کنترل کرد

 قزوین

درجه  501این روند در ایران سال اخیر در مجموعه کره زمین شاهد گرم شدن هشت درجه ای هوا بوده ایم که  11در : وی گفت

درصد نیاز آبی گیاهان را باال می برد و با کاهش نزوالت آسمانی این پدیده موجب گسترش  52است و هر درجه افزایش حدود 

 .بیابانها شده است

 بیابانی شدن دشت قزوین نگران کننده است

زوین و جنوب استان البرز و غرب استان تهران یک مجموعه در استان ق: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآورشد

 .هکتاری بیابانی وجود دارد که اگر برای آن فکری نکنیم دچار مشکالت حادی در آینده خواهیم شد 911

شیرین  این کانون از مناطق بحرانی کشور تلقی می شود و برای این که بتوانیم پدیده تغییر اقلیم را در کنار کمبود آب: وی افزود

 .مدیریت کنیم نیازمند جامع نگری در این حوزه هستیم

هزار هکتار وسعت از اراضی که زمانی محل تولید علوفه بود و اقتصاد مردم به باتالق  111در منطقه جازموریان : جاللی تصریح کرد

مین محل کانون گردوغبار شده محدوده وابسته بود متاسفانه با ساخت دو سد موجب قطع شدن آب باتالق منطقه شد و امروز ه

 .است

آنچه در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده بیانگر بی توجهی به جامع نگری در این راستاست و اقدامات هماهنگ و هدفمند : وی افزود

 نبوده در غیر این صورت نباید با این سرعت دریاچه خشک می شد به همین دلیل در دشت قزوین هم جامع نگری در حوزه آبخیز

 .ضروری است

 قزوین

هزار هکتار عملیات آبخیزداری در کانون های بحران استان قزوین اجرا خواهد  51میلیارد تومان برای  14با اختصاص : جاللی گفت

 .شد تا از شدت بیابانی شدن اراضی این استان جلوگیری شود
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اریم با کمک استانداری موضوع در اولویت قرار گیرد جنوب شهرستان آبیک و بوئین زهرا کانون بحران است که امیدو: وی بیان کرد

 .تا با کمک یکدیگر این مشکل را کاهش دهیم و از امسال اقدامات کنترل بیابانی شدن قزوین تقویت شود

سال گذشته در استان  41طرح ترسیب کربن که در توسعه روستاها نقش مهمی دارد از : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت

 .ور آغاز شده و نتایج بسیار خوبی داشته که انتظار داریم در استان قزوین هم عملیاتی شودهای کش

در طرح جامع نگری اقتصاد، محیط زیست و فعالیت انسان مورد توجه قرار گرفته و طرح ترسیب با نگاه جامع نگری : وی بیان کرد

می توان کارهای بزرگی را انجام داد که پیشنهاد می کنیم  است که با تشکیل گروه های توسعه روستایی و صندوق خرد روستایی

 .یک نقطه در استان قزوین به عنوان پایلوت اجرایی شود تا بتوان مناطق روستایی را از بیابانی شدن نجات داد

ستان نیز در این جلسه مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، مدیران دستگاه های اجرایی حوزه آب و خاک ا

 .حضور داشتند

http//:iranecona.com/07749 
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 اقتصاد کالن

 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 ها خواهان میوه خشک و آبزیان دریایی ایران  فرانسوی
مندی زیادی برای افزایش  شود و عالقه جمله فرانسه محسوب میالمللی از های بااهمیت برای کشورهای بین کشاورزی ایران، از بخش

 .شود های خصوصی ایران و فرانسه مشاهده می ارتباطات علمی و تجاری بین بخش دولتی و شرکت

المللی وزارت کشاورزی فرانسه در گفتگویی اختصاصی با خبرنگاران خبرگزاری  های بین رئیس همکاری( Delavrens)دلورنس 

 :خوانیم گوید که می های این کشور برای همکاری بیشتر با ایرانیان می ها، تجارب و برنامه ، از فرصت(ایانا)یران کشاورزی ا

 توانید در اختیار ایران قرار دهید؟ هایی دارید که می ها و برنامه چه طرح

بزی و صیفی و شیالت وجود دارد و کشور آبی در ایران، اصالح نژاد دام و بذر غالت، س های بسیاری برای حل معضل کم مندی عالقه

 .کنیم های فوق دارد که برای انتقال آن تالش می ای در زمینه ما تجارب ارزنده

همچنین کشور فرانسه دارای شرایط آب و هوایی مختلفی است که هم تجربه فعالیت کشاورزی در مناطق گرمسیری و هم مناطق 

ار در شرایط خشک و کنار دریای مدیترانه را نیز داریم که آماده انتقال تجارب مراحل کوهستانی را داریم و عالوه بر آن سابقه ک

 .مختلف کاشت، داشت و برداشت هستیم

 سیستم کشاورزی در فرانسه چه تشابهاتی با ایران دارد؟

وه بر آن با توجه به ای در این بخش دارند و عال کنند و تجارب و تحقیقات گسترده کشاورزان فرانسوی بیشتر خانوادگی کار می

های مشترک خاصی را اجرا یا تجارب خود را صادر  ها و برنامه شرایط خشکسالی و شرایط آب و هوایی گرم، خواهیم توانست طرح

 .کنیم

تواند منبع خوبی برای صادرات از سوی  های خشک ایرانی است و می همچنین فرانسه آماده دریافت محصوالت شیالتی و میوه

 .وری تولید در شرایط مختلف آب هوایی دارای تجربه هستیم که آماده انتقالیم برای افزایش بهره. باشدایرانیان 

 هایی وجود دارد؟ مندی در بخش شیالت و آبزیان چه عالقه

ز آنجا که ما مند به مصرف ماهیان دریایی هستند و تولید آبزیان پرورشی مورد پسند نیست، بنابراین ا ها عالقه ها و فرانسوی اروپایی

 .تواند به جرگه صادرکنندگان بپیوندد واردکننده آبزیان هستیم، ایران می

هایی و در محیط دریایی پرورش  پروژه همکاری مشترک ایران و فرانسه در جزیره کیش نیز پایلوتی است که چون ماهیان در قفس

 .کنند، مورد عالقه ماست پیدا می

 .دلیل برخی مشکالت بازرگانی و بهداشتی، صادرات قطع شده بود شد که به نسه صادر میسالیان گذشته میگوی ایرانی به فرا

ها در  های خاصی برای پذیرش محصوالت مختلف رعایت شود، امیدواریم که تصمیم به ادامه همکاری از آنجا که الزم است فرمول

 .این زمینه فراهم شود

 گری در دستور کار دارید؟آیا غیر از پروژه ماهی در قفس در قشم، پروژه دی

در پروژه پرورش ماهی در قفس که در جزیره قشم در حال انجام است و به افتتاح رسمی رسید، تخم ماهی از کشور فرانسه آورده 

گیری خواهد  های بعدی تصمیم پس از اجرای موفق این پروژه برای آغاز پروژه. شده است که امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد

 ./شد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20233-1.html 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 های الزم ورود کشاورزان به بورس کاال  فراهم کردن زیرساخت

ها  زارت جهاد کشاورزی باید در این باره زیرساخترفع چالش قیمتی محصوالت، خواست کشاورزان است و دولت و و

 .را برای ورود کشاورزان به بورس کاال فراهم کند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی درباره اجرای سیاست قیمت تضمینی برروی محصول ذرت 

بار در تاریخ کشاورزی  برای نخستین: گفت( ایانا)زی ایران استان خوزستان از طریق بورس کاالی ایران خبرنگار خبرگزاری کشاور

شده محصول برای کشاورزان از طریق یک بازار پیشرفته  ایران است که دولت تصمیم گرفته است برای بازکردن گره کور قیمت تمام

 .کاالیی همانند بورس کاالی ایران وارد عمل شود

معیت کشاورزان و تنوع کشت در این استان، همکاری و تعامل مسئوالن مربوطه با توجه به ج: ابراهیمی افزود سیدمحمد سادات

 .های تعاون روستایی برای تشویق و ترغیب کشاورزان الزم است ویژه اتحادیه به

های تولیدکننده ذرت در استان خوزستان ازجمله شوشتر خواستار  وی با توجه به پذیرش انبارهای بورس کاالی ایران در شهرستان

 .عامل و همکاری همه مسئوالن در این زمینه شدت

یکی از : نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش بازار رقابتی بورس کاالی ایران خاطرنشان کرد

 .شود های عمده کشاورز، قیمت محصول است که با ورود به یک بازار رقابتی این چالش برطرف می چالش

راهیمی با مثبت ارزیابی کردن جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصول ذرت استان خوزستان اب سادات

توانست در برخی موارد مددرسان کشاورز باشد، اما با توجه به  های قانونی است که می خرید تضمینی یکی از ظرفیت: ادامه داد

 .د از نظر اقتصادی به صرفه کشاورز باشدشده محصول، نتوانست چنانکه بای های تمام هزینه

توانند با اطمینان خاطر محصوالت خود را از طریق بورس کاالی ایران به فروش برسانند،  کشاورزان خوزستانی می: وی تصریح کرد

ده شود و از سوی دیگر دولت موظف شده است اگر قیمت معامله ش چرا که ظرف سه روز پول محصول به حساب آنها واریز می

التفاوت قیمتی را ظرف دو هفته از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان  محصول در بورس کمتر از قیمت تضمینی باشد، این مابه

 .به کشاورز پرداخت کند

 گواهی سپرده کاالیی کشاورزان، تضمینی برای کیفیت محصول

تواند بر محصول  اجرای این سیاست جدید می عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به نقشی که

های اخیر در تولید بسیاری  خوشبختانه این استان در سال: مهمی مانند ذرت در استان خوزستان ایفا کند، اشاره کرد و یادآور شد

محصوالت توان این طرح را به دیگر  از محصوالت کشاورزی رتبه نخست کشوری را داشته است و با توجه به این ظرفیت، می

 .کشاورزی استان ازجمله گندم نیز تسری داد

 .گندم استان خوزستان در سال جاری رتبه نخست تولید را در کشور به خود اختصاص داده است: ابراهیمی تأکید کرد سادات

باال : هار داشتوی با اعالم این نکته که در حال حاضر بورس کاالی ایران در حال بررسی و پذیرش انبارهای این استان است، اظ

 .ای برای این امر فراهم کرده است بودن ظرفیت حجمی سیلو و انبارهای کشاورزی استان خوزستان، پتانسیل قوی
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ابراهیمی در این باره که اعطای گواهی سپرده کاالیی به کشاورزان، تضمینی برای کیفیت محصوالت کشاورزی به حساب  سادات

بار است که نهادی با اقدام به پذیرش  خوزستان به حال خود رها شده بود و برای نخستین تا به حال ذرت استان: آید، گفت می

 .انبارها و تضمین سالمت و کیفیت محصوالت، به حمایت از کشاورز برخاسته است

ود به عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی روی محصول ذرت استان خوزستان رغبت و تعامل کشاورزان به ور: وی در پایان افزود

 ./دهد بازار بورس را افزایش می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20890-1.html 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

 دن رشد تولید ناخالص داخلی مثبت ش/ پایین بودن سرانه تولید واقعی هر ایرانی

با وجود خروج اقتصاد کشور از نرخ رشد منفی، اما هنوز سرانه تولید واقعی هر ایرانی نسبت به کشورهای دیگر پایین 

 .گذاری همکاری کنند ریزی و سیاست است و باید دولت و مردم در جهت توسعه تولید برنامه

ریزی و اقتصاد کشاورزی با اشاره  های برنامه ، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش(یاناا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این : و سهم بخش کشاورزی از این نرخ گفت 5999به گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره، نرخ رشد اقتصادی سال 

از  5989های ثابت سال  قیمت پایه و به قیمتدهد که بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به  گزارش نشان می

افزایش یافته و گویای نرخ  5999میلیارد تومان در سال  519هزار و  419به رقم  5994میلیارد تومان در سال  481هزار و  592

 509 که برابر با منفی 5994است که با توجه به نرخ رشد منفی سال  5994سه درصدی نسبت به سال ( درصد تغییرات)رشد 

 .درصد است، رشد تولید ناخالص داخلی به رقم مثبت رسیده است

میلیارد تومان به تولید  299هزار و  18در حدود  5999تا  5994های  دهد در سال این آمارها نشان می: فاطمه پاسبان افزود

انه تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس آمار برآوردی جمعیت مرکز آمار ایران، اگر سر. ناخالص داخلی کشور اضافه شده است

تومان  191در حدود دو هزار و  5999تومان و برای سال  119رقم دو هزار و  5994را در نظر بگیریم برای سال ( تولید به جمعیت)

یش در هزار تومان، افزا 91بنابراین در حدود . درصد رشد واقعی تولید سرانه هر ایرانی بوده است 508رسیده که این رقم در حدود 

که در ایران به هر نفر ( هزار تومان برای هر فرد 91)ای است که  این رقم به اندازه یارانه. شود مشاهده می 94نسبت به  99سال 

 .شود پرداخت می

دهنده خروج اقتصاد کشور از نرخ رشد منفی است اما هنوز سرانه تولید واقعی هر ایرانی نسبت  این ارقام نشان: وی خاطرنشان کرد

گذاری همکاری  ریزی و سیاست در این زمینه الزم است دولت و مردم در جهت توسعه تولید برنامه. به کشورهای دیگر پایین است

 .کنند

دهد که ارزش  های اقتصادی نشان می از سوی دیگر اطالعات منتشر شده بر حسب فعالیت: این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد

 195هزار و  59به رقم  5994میلیارد تومان در سال  91هزار و  59از رقم  5989ت ثابت سال افزوده بخش کشاورزی به قیم

 991دهد؛ یعنی در حدود  درصدی را نسبت به سال قبل نشان می 908رسیده که این میزان، افزایش  5999میلیارد تومان در سال 

به عبارتی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص اضافه شده  .میلیارد تومان به ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی اضافه شده است

 .درصد است 809در حدود  5999تا  5994در دوره 

در حدود  5994دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت در سال  از طرف دیگر آمار نشان می: پاسبان تصریح کرد

یعنی افزایش ارزش افزوده . درصدی داشته است 59واقع نرخ کاهنده درصد رسیده و در  908به  5999درصد بوده که در سال  902

اینکه این نرخ رشد متناسب با ظرفیت بالقوه تولیدی بخش کشاورزی است نیاز به کار . واقعی در بخش بوده، اما روند کاهشی است

ت تولیدی بالقوه بخش را برآورد و سپس های تولیدی و شرایط اقلیمی ظرفی کارشناسی دارد که با توجه به منابع آب و خاک و نهاده

 .ریزی شود های منطقه برنامه در جهت توسعه تولید با توجه به نیاز داخلی و بازار جهانی و قابلیت
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در وهله نخست به محصوالت زراعی و در مرتبه دوم و سوم  5999دلیل رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال : وی یادآور شد

نسبت به  5999دهد تولید محصوالت زراعی و باغی در سال  برآوردهای انجام شده نشان می. گردد اغی برمیبه محصوالت دامی و ب

 .درصد افزایش داشته است 909درصد و محصوالت دامی  501و  805به ترتیب  5994سال 

سنجی فنی،  نیازمند مطالعه قابلیت های کشاورزی را افزایش داد، ابتدا توان ظرفیت تولید زیربخش اینکه آیا می: پاسبان تأکید کرد

های تولیدی بخش کشاورزی و سپس استخراج الزامات جهت توسعه تولید  جغرافیایی، اقتصادی است؛ تا با در نظر گرفتن محدودیت

 ./ها اقدام کرد برداران کشاورزی جهت اجرایی کردن این طرح به تفکیک محصول و منطقه و در نهایت همکاری دولت با بهره

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20804-1.html 
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 اقتصاد محصوالت

  فودپرس 1930مهر ماه  6دو شنبه 

 چگونگی استرداد مالیات صادرکنندگان اعالم شداقتصاد غذا 
به گزارش پایگاه . و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کاال از سوی سازمان امور مالیاتی اعالم شدچگونگی استرداد مالیات  -

، براساس دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کاال که «فود پرس»خبری اقتصاد غذا 

توانند بر اساس مفاد این  ارتقای نظام مالی کشور است، صادرکنندگان می پذیر و قانون رفع موانع تولید رقابت( 99)موضوع ماده 

های گذشته فعاالن اقتصادی با  همچنین پس از آنکه طی ماه.دستورالعمل نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام کنند

داد به موقع آن اعتراض کردند، نحوه استرداد عوارض استر استناد به قانون نسبت به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از صادرات و عدم

توانند با رعایت  پذیر و ارتقای نظام مالی گنجانده شد و از این پس صادرکنندگان می صادرات در قانون رفع موانع تولید رقابت

سازمان امور »ین قانون گفتنی است بنابرا. این قانون نسبت به دریافت عوارض پرداختی خود اقدام کنند( 99)دستورالعمل ماده 

مالیاتی مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کاالهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه 

های جاری آن  اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک ایران از محل وصولی

در عین حال صادرکنندگان نیز برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خود باید مواردی چون « .به صادرکنندگان مسترد کند سازمان

 تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی، درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و ارائه اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز اقدام کند

 http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 30/42/46فارس

 میلیارد ریال در بخش محیط زیست معادن سرمایه گذاری شد 104

میلیارد ریال در بخش معادن برای محیط زیست سرمایه گذاری  104بیش از  34براساس اعالم مرکز آمار ایران در سال 

 .انجام شده است

مرکز آمار از سوی  94نتایج اطالعات محیط زیستی طرح آمارگیری از معادن سال  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .منتشر شد ایران

معدن  1991نشان می دهد که از تعداد  5994برداری سال  نتایج حاصل از اطالعات محیط زیستی طرح آمارگیری از معادن بهره

از این تعداد، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ . دارای فاضالب است( درصد 4909)معدن  5192برداری، تعداد  در حال بهره

 .اند معدن، بیشترین معادن دارای فاضالب را به خود اختصاص داده 519و  9990281ا تزئینی و سنگ آهک به ترتیب ب

معدن،  545و  495، 412های اصفهان، کرمان و آذربایجان غربی به ترتیب با  دهد که استان توزیع استانی معادن، نشان می

 .اند بیشترین تعداد معادن دارای فاضالب را داشته

 عدننوع سیستم تصفیه فاضالب م

دارای سیستم ( درصد 9109)معدن  999معدن دارای فاضالب،  5192، از تعداد 5994دهد که در سال  نتایج آماری نشان می

های  معدن نیز از روش 42معدن از تصفیه فیزیکی و  998معدن از تصفیه شیمیایی،  59تصفیه فاضالب بوده اند؛ که از این تعداد، 

 .اند ضالب استفاده کردهشیمیایی و فیزیکی برای تصفیه فا

 محل دفع فاضالب معدن

معدن در رودخانه،  511معدن در چاه،  484های غیرکشاورزی،  معدن در زمین 891براساس آمارهای موجود، محل دفع فاضالب 

 .ها است معدن در سایر محل 418های کشاورزی و  معدن در زمین 99

های   معدن در زمین 198بدون سیستم تصفیه فاضالب، محل دفع فاضالب در معادن دارای فاضالب و  براساس آمارهای موجود،

 .ها است معدن در سایر محل 511های کشاورزی و  معدن در زمین 41معدن در رودخانه،  99معدن در چاه،  458غیرکشاورزی، 

 روش دفع مواد باطله معدن

معدن از مخزن دپوی باطله و  4895از مخز سد باطله، معدن  152، 5994معدن دارای باطله در سال  9249دهد  نتایج نشان می

 .اند ها برای دفع مواد باطله معدن استفاده کرده معدن از سایر روش 429

 گذاری در بخش محیط زیست سرمایه

 از این تعداد،. اند گذاری داشته در بخش محیط زیست، سرمایه( درصد 5509)معدن  159، 5994دهد که در سال  آمارها نشان می

گذاری  معدن، بیشترین معادن دارای سرمایه 154و  542، 519سنگ آهک و سنگ الشه به ترتیب با  معادن استخراج شن و ماسه،

 .اند در بخش محیط زیست بوده

و  11، 25های خوزستان، خراسان رضوی و هرمزگان به ترتیب با  دهد که استان برداری نشان می توزیع استانی معادن درحال بهره

 .اند گذاری در بخش محیط زیست را به خود اختصاص داده دارای سرمایه  عدن بیشترین تعداد معادنم 11

 گذاری در بخش محیط زیست ارزش سرمایه

http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_aaemzmdhbk_92.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_aaemzmdhbk_92.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_aaemzmdhbk_92.pdf
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_aaemzmdhbk_92.pdf
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برداری  میلیون ریال در بخش محیط زیست معادن در حال بهره 419119، در مجموع 5994دهد که در سال  نتایج طرح نشان می

گذاری را در بخش محیط  میلیون ریال، بیشترین سرمایه 99444ت؛ که معادن استخراج سنگ آهن با گذاری شده اس کشور، سرمایه

های  گذاری در رتبه میلیون ریال سرمایه 44514و  41111زیست انجام داده است و معادن استخراج شن و ماسه و سرب و روی با 

 .بعدی قرار دارند

گذاری  ، بیشترین سرمایه(درصد 9801)میلیون ریال  28819دهد استان یزد با  ن میبرداری نشا توزیع استانی معادن در حال بهره

 .های کرمان، همدان، زنجان و تهران قرار دارند پس از یزد، استان. اند در بخش محیط زیست ر ا انجام داده

 های مختلف محیط زیست گذاری در بخش سرمایه

 512معدن در بخش هوا،  425معدن در بخش فضای سبز،  914محیط زیست، گذاری در بخش  معدن دارای سرمایه 159از تعداد 

 .اند گذاری کرده های محیط زیست، سرمایه معدن در سایر بخش 94معدن در بخش پسماند و  541معدن در بخش آب و فاضالب، 

 های مختلف محیط زیست گذاری معادن در بخش ارزش سرمایه

میلیون ریال در  92811گذاری معادن در بخش محیط زیست،  میلیون ریال سرمایه 419119دهد که از مجموع  نتایج نشان می

میلیون ریال در بخش  58199میلیون ریال در بخش پسماند،  14998میلیون ریال در بخش هوا،  18959بخش آب و فاضالب، 

 .ده استگذاری ش های مربوط به محیط زیست، سرمایه میلیون ریال در سایر بخش 41811فضای سبز و 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304246444262 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 30/42/46فارس

 خواری در تهران بررسی شد پرونده زمین 9
ها با  آبخیزداری کشور با بیان اینکه ستاد مبارزه با زمین خواری در سازمان جنگل ها، مراتع و قائم مقام سازمان جنگل

پرونده مهم در استان تهران در جلسه این ستاد مورد  9: خواری تشکیل شده، گفت زمین  هدف شناسایی چالش

 .بررسی قرار گرفت

ناصر مقدسی قائم مقام سازمان اداره کل منابع طبیعی استان تهران، به نقل از  اری فارسخبرگزبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

داره کل منابع ها، مراتع و آبخیزداری کشور در حاشیه جلسه مشترک ستاد مبارزه با زمین خواری سازمان جنگل ها و ا جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با هدف  ستاد مبارزه با زمین خواری در سازمان جنگل: طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت

شناسایی آسیب ها و چالش ها و همچنین گلوگاه ها و نقاط ضعف درون و برون سازمانی برای مبارزه هوشمندانه با پدیده زمین 

 .خواری تشکیل شده است

این ستاد پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی سال گذشته تشکیل شد و جلسات مستمری تاکنون : وی افزود

 .با حضور مدیران ارشد سازمان جنگل ها برگزار شده است

ی نمودن منویات رهبر برای اجرائ: وی از عزم و اراده جدی سازمان جنگل ها برای مبارزه با زمین خواری خبر داد و تصریح کرد

معظم انقالب در خصوص صیانت از انفال و برخورد با متصرفان و متخلفان به اراضی ملی این ستاد برای رسیدگی و واکاوی پرونده 

های مهم و همچنین بررسی منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی در بخش های یگان حفاظت، ممیزی و مهندسی جلسات 

 .کل منابع طبیعی استان ها برگزار خواهد کرد مشترکی را با ادارات

با توجه به اهمیت و حساسیتی که استان تهران و کالنشهر تهران از لحاظ تراکم جمعیتی و ارزش باالی زمین : مقدسی تصریح کرد

 .دارد نخستین جلسه مشترک این ستاد با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران برگزار شد

م سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این که سه پرونده مهم و حائز اهمیت در سطح استان تهران در این قائم مقا

چنانچه پرونده ای در استان مورد رسیدگی قرار گیرد و به : جلسه مشترک مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت اظهار داشت

 .از طریق مراجع باالتر پیگیری خواهد کرد رسیدگی بیشتری نیاز باشد این ستاد موضوع را

برای مبارزه همه جانبه با پدیده زمین خواری تقویت تعامل و همکاری با قوه قضائیه و سایر دستگاه های مرتبط همچون : وی افزود

 .راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از ضروریات اجتناب ناپذیر است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304246444222 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  41, چهارشنبه 

 درصد معادن کشور به زمین های کشاورزی 43۹9ورود فاضالب 
از سوی مرکز آمار ایران، در سال  5994 -برداری کشور محیط زیستی معادن در حال بهره بر اساس نتایج آمارگیری از اطالعات

 . درصد رشد داشته است 409، 5995معـدن فعال در کشور وجود داشته که نسبت به سال  1991، تعداد 5994

 .انتشار یافت 5994 -اری کشوربرد به گزارش مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از اطالعات محیط زیستی معادن در حال بهره

آوری اطالعات محیط زیستی بخش  با رویکرد جمع 5994-برداری کشور آمارگیری از اطالعات محیط زیستی معادن در حال بهره

ریزی و سیاستگذاری به منظور دستیابی به توسعه پایدار اجرا شده  معدن برای ارزیابی وضعیت رایج محیط زیست معادن و برنامه

 .است

 :دهد که نشان می 5994برداری کشور در سال  تایج آمارگیری از اطالعات محیط زیستی معادن در حال بهرهن

  درصد رشد داشته است 409، 5995معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که نسبت به سال  1991، تعداد 5994در سال. 

  تعداد معادن دارای فاضالب نسبت . شود درصد از معادن می 4909اند که شامل  معدن دارای فاضالب بوده 5192معدن،  1991از

معدن، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب  5192از . درصد رشد داشته است 909، 5995به سال 

 .اند ترین معادن دارای فاضالب را به خود اختصاص داده معدن، بیش 519و  999، 281با 

 معدن،  545و  412، 495های اصفهان، کرمان و آذربایجان غربی به ترتیب با  دهد که استان معادن، نشان می توزیع استانی

 . اند ترین تعداد معادن دارای فاضالب را داشته بیش

  ی تعداد معادن دارا. شود درصد از معادن می 9/91اند که شامل  معدن دارای سیستم تصفیه فاضالب بوده 999معدن،  5192از

 998معدن از تصفیه شیمیایی،  59معدن،  999از . درصد رشد داشته است 1/2، 5995سیستم تصفیه فاضالب نسبت به سال 

 .اند های شیمیایی و فیزیکی برای تصفیه فاضالب استفاده کرده معدن نیز از روش 42معدن از تصفیه فیزیکی و 

  های  معدن در زمین 99معدن در رودخانه،  511معدن در چاه،  484های غیرکشاورزی،  معدن در زمین 891محل دفع فاضالب

 .ها است معدن در سایر محل 418کشاورزی و 

 9249  درصد بوده  1/1، دارای رشد 5995اند که تعداد معادن دارای باطله نسبت به سال  بوده( درصد 9/18)معدن دارای باطله

ها برای دفع مواد باطله معدن  معدن از سایر روش 429خزن دپوی باطله و معدن از م 4895معدن از مخزن سد باطله،  159. است

 .اند استفاده کرده

  گذاری  اند که تعداد معادن دارای سرمایه گذاری داشته در بخش محیط زیست، سرمایه( درصد 9/55)معدن  159معدن،  1991از

 .است درصد بوده 9/49، دارای رشد 5995در بخش محیط زیست، نسبت به سال 

سنگ   های استخراج شن و ماسه، دهد، گروه نشان می ISICهای دو رقمی  بررسی معادن بر اساس نوع فعالیت، به تفکیک گروه

گذاری در بخش محیط زیست را  ترین تعداد معادن دارای سرمایه بیش معدن،  21و  542،519آهک و سنگ الشه به ترتیب با 

 .اند داشته

 11، 25های خوزستان، خراسان رضوی و هرمزگان به ترتیب با  دهد که استان برداری نشان می حال بهره توزیع استانی معادن در 

 .اند گذاری در بخش محیط زیست را به خود اختصاص داده ترین تعداد معادن دارای سرمایه معدن بیش 11و 
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  گذاری شده است، برداری کشور، سرمایه بهره میلیون ریال در بخش محیط زیست معادن در حال 119میلیارد و  419در مجموع  

گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده است و معادن  ترین سرمایه میلیون ریال، بیش 99481که معادن استخراج سنگ آهن با 

 .های بعدی قرار دارند گذاری در رتبه میلیون ریال سرمایه 44514و  41112استخراج شن و ماسه و سرب و روی با 

توانند از طریق واحد اطالع رسانی به آن  تایج تفصیلی طرح مذکور در قالب نشریه در دست چاپ و انتشار است و کاربران مین

توانند به نشریه  نیز می www.amar.org.irبه عالوه کاربران از طریق وب گاه مرکز آمار ایران به آدرس . دسترسی داشته باشند

 .سترسی داشته باشندطرح مذکور به صورت الکترونیکی د

http//:iranecona.com/07944 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 193۱مهر  ۶دوشنبه 

 !خواری به نام امامزاده این بار زمین

خواری به دنبال ساخت امامزاده  ی تخلفی دیگر و با ترفند جدید برای زمینخواران تابلودار منطقه لواسانات تهران در پ در حالی که برخی زمین

و ساز تا روشن شدن ابهامات  ها، مراتع و آبخیزدداری از برخورد با آنها و جلوگیری از ادامه یافتن این ساخت جدید بودند، رییس سازمان جنگل

 .این پرونده خبر داد

های مختلف از جمله خبرهایی است که این روزها  خواری به شکل ر کاربری غیر قانونی زمین و زمینبه گزارش خبرنگار ایسنا، مقابله با تغیی

شود که نشان از جدیت و پیگیری بیشتر مسئوالن اجرایی و قضایی دارد اما شاید کمتر کسی شنیده باشد که  ها منتشر می بیشتر در رسانه

ای شوند که خبری از امامزاده نبوده است؛  در عرصه زمین، دست به دامان ساخت امامزادهای برای انجام تخلفات خود  خواران در منطقه زمین

ها، مراتع و آبخیزداری از توقف مراحل  اند و رییس سازمان جنگل موضوعی که اخیرا گشت یگان حفاظت در لواسان کوچک با آن مواجه شده

 .تازه تاسیس خبر داده است  اجرایی و ساخت این امامزاده

خواران  لواسانات کوچک برخی از زمین "انباج"در روستای : در این باره به خبرنگار ایسنا گفت -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -اکرم جاللی خد

اند؛ چرا که درصدد ساخت امامزاده در محلی بودند که اصال مشخص نیست که  خواری برگزیده تابلودار این منطقه ترفند جدید برای زمین

های صورت گرفته، جلوی ادامه روند ساخت و ساز و نصب گنبد و  ی در آنجا بوده است یا خیر؛ که البته با انجام اقدامات و هماهنگیامامزاده ا

 .سازه این امامزاده را گرفتیم تا پرونده آن و ابهاماتش روشن شود

آمیز است که با تعامل صورت  مه از جمله مسائل ابهامنا علت همکاری اداره اوقاف شهرستان، داشتن یا نداشتن تاریخچه و شجره: وی افزود

 .گرفته با سازمان اوقاف در پی یافتن پاسخ آن هستیم

خواری در این روستا به  ها، مراتع و آبخیزداری، زمین به گزارش ایسنا و براساس اخبار و اطالعات بدست آمده از یگان حفاظت سازمان جنگل

ها طی  سفیدان این روستا محل چرای دام آن  ای را که به گفته ریش ای که این متخلفان عرصه گونهای جدید صورت گرفته است؛ به  شیوه

های اخیر بوده است را انتخاب کرده و با خرید گنبد و بارگاه در صدد احداث امامزاده جدیدی در این روستا هستند تا بتوانند در پوشش  دهه

حال آنکه مشخص نیست که این . ران اقدام به تصرف اراضی محدوده آن و ساخت و ساز کنندرسانی به زائ یک مکان مذهبی و به نام خدمت

 های صورت گرفته با مراجع ذیصالح چگونه و با کدام مجوز صورت گرفته است؟ هماهنگی

هم و استراتژیک برای اداره شود، از مسائل م تر از گذشته می این تخلفات در کنار مسئله حیاتی به نام بحران آب که هر روز وضعیت آن وخیم

بنابراین بحران زمین نیز یکی دیگر از مسائل مهم و . توان به کشت و تولید ادامه داد کشور است، چرا که اگر زمینی نباشد با آب هم نمی

ش از پیش به آن توجه رسد مسئوالن اجرایی و قضایی باید در راستای حفاظت از منابع پایه آب و خاک کشور بی استراتژیک است که به نظر می

 .را ندهند "زمین"بهایی به نام  گران  داشته باشند و به کسی اجازه دست اندازی به طبیعت و تخلف در عرصه

http//:www.isna.ir/fa/news/30424649120 
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 انتصابات

 سفودپر 1930مهر ماه  1چهار شنبه 

 سکان راهبری کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی البرز به محسن امینی رسید

محسن امینی، نام آشنای صنعت غذای کشور با رأی قاطع اعضاء، به ریاست کمیسیون صنعت و  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .معدن اتاق بازرگانی البرز انتخاب شد

انتخابات کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی البرز بر اساس آئین نامه اجرایی  ،(فود پرس)به گزارش پابگاه خبری اقتصاد غذا

 .تشکیل کمیسیون ها هر دو سال یک بار با حضور اعضای فعال در حوزه صنعت استان برگزار می شود

 . یران معرفی کردفروردین ماه امسال هم رأی اکثریت اعضای اتاق البرز، محسن امینی را به عنوان نماینده البرز در اتاق ا

http//:www.foodpres.ir/Post.a 
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 کشمش/ انگور

 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 حمایت معاونت باغبانی از خرید انگور و کشمش / میلیون دالر کشمش 439صادرات 
در کشور وجود ندارد و همانند سال گذشته با تخصیص یارانه به کشمش و خرید هیچ نگرانی برای تولید مازاد انگور 

 .توافقی مانع از متضرر شدن باغداران خواهیم شد

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

هزار تن  811کشور برتر تولیدکننده انگور در دنیا است، از تولید دو میلیون و  51که ایران جزو با بیان این( ایانا)کشاورزی ایران 

 .انگور در کشور خبر داد

از این میزان انگور، : شود، گفت هزار تن از انگور تولیدشده در کشور صرف تولید کشمش می 111تن با اشاره به اینکه  رمضان رویین

 .شود میلیون دالر صادر می 491هزار تن آن به ارزش  559ه که هزار تن کشمش تولید شد 511

ایم میزان بیشتری کشمش تولید کنند و  داران توصیه کرده با توجه به کیفیت باالی کشمش ایران به باغداران و کارخانه: وی افزود

 .دولت نیز اقدام به خرید توافقی آن خواهد کرد

شک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه انگور تولیدشده به مصارف های سردسیری و خ مدیرکل دفتر امور میوه

کیلوگرم اعالم  91کیلوگرم و ایران را  52رسد، سرانه تولید انگور در جهان را  خوری، تولید کشمش، آبمیوه، آبغوره و شیره می تازه

 .کرد

 .شود شده مصرف می صورت فرآوری کیلوگرم است که مابقی آن به 51خوری در ایران  سرانه مصرف تازه: تن خاطرنشان کرد رویین

دلیل  ترین تولیدکنندگان انگور کشور است که امسال به هزار تن از بزرگ 481وی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی با تولید 

دلیل عدم  البته در ابتدا به: امه دادرو شد، اد باغی با افزایش دوبرابری این محصول روبه شرایط مناسب جوی و عملیات مناسب به

گرفته و مدیریت اوضاع توانستیم  های صورت آمادگی در ساماندهی فروش انگور با مشکل مواجه گردید که خوشبختانه با هماهنگی

 .شرایط را کنترل کنیم

تومان  111هزار و  محصول با قیمت یکاین : هزار تومان اعالم کرد و یادآور شد شده انگور از باغدار را یک تن قیمت خریداری رویین

 .رسد کننده می ها، با چندبرابر قیمت به دست مصرف دلیل معضل همیشگی وجود واسطه شود، اما به نیز به میادین عرضه می

مرد و طلبی سودجویان برش رقمی ایران در تولید انگور، تنها دلیل فشار برای واردات این محصول را منفعت وی با اشاره به رتبه تک

رقم انگور در کشور، نیازی به واردات این محصول نخواهیم داشت و تاکنون دولت و وزارت جهاد  911با تولید حدود : تصریح کرد

 .گیرد صورت غیرقانونی و قاچاق صورت می خوبی جلوی واردات را گرفته است و میزان کم واردات این محصول نیز به کشاورزی به

در شرایط کنونی بخش : ای سردسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده مدیرکل دفتر امور میوه

ها را تجهیز  ها و سردخانه اند، کارخانه خصوصی نیز باید بیشتر از قبل وارد عمل شود و با تسهیالت و مجوزهایی که از دولت گرفته

 .داران و تولیدکنندگان به هم گره خورده است یهشک منافع سرما کنند و به کمک تولیدکنندگان بیایند؛ چون بی

با توجه به : دالر برای صادرات اعالم کرد و اظهار داشت 401هزار تومان در داخل و  51تن قیمت خرید کشمش را پنج تا  رویین

 .دالری جهانی آن بیشتر است 405کیفیت باالی کشمش ایران، قیمت صادرات این محصول از ایران نسبت به قیمت 

وی به باغداران انگور اطمینان خاطر داد که برای فروش این محصول هیچ مشکلی وجود ندارد و همانند سال گذشته که برای هر 

 .گیرد تومان یارانه به باغداران داده شد، امسال نیز همین روال ادامه خواهد داشت و خرید توافقی صورت می 211کیلوگرم کشمش 
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های معاونت باغبانی  برنامه: از محصوالت اساسی کشور و مورد حمایت معاونت باغبانی است، گفت تن با بیان اینکه کشمش رویین

ها برای بهبود نگهداری و تأمین بازار و افزایش کیفیت در صنایع  ها در این عرصه، افزایش ظرفیت سردخانه برای افزایش توانایی

 ./تبدیلی انگور است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20899-1.html 
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 کشمش/انگور 
 - 30/42/47فارس

 واردات غیرمجاز کشمش از افغانستان/ کند ایران با جایگاه هفتم تولید جهان از شیلی انگور وارد می
شک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران جایگاه هفتم تولید انگور جهان های سردسیری و خ مدیرکل دفتر میوه

نیازی کشمش بدون مجوز از  همه ساله شاهد واردات این محصول از شیلی هستیم، همچنین در عین بی: را دارد، گفت

 .افغانستان وارد شده است

وگو با خبرنگار اقتصادی  جهاد کشاورزی در گفت های سردسیری و خشک وزارت تن مدیرکل دفتر امور میوه رمضان روئین

با توجه به میزان تولید کشمش هیچ نیازی به واردات کشمش نداریم اما ظاهرا : در مورد واردات کشمش، گفت خبرگزاری فارس

 .محصول بدون مجوز از کشور افغانستان وارد شده استمقدار کمی از این 

از آنجا که واردات کشمش بدون مجوز بوده میزان آن مشخص نیست ولی بخشی از کشمش وارداتی پس از فرآوری : وی افزود

 .دوباره صادر شده است

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تولید کشمش رتبه سوم جهان را داریم،  مدیرکل دفتر امور میوه

 .رسد هزار تن آن به مصرف داخلی می 91هزار تن کشمش در کشور تولید که حدود  511حدود ساالنه : بیان داشت

 .کشور جهان صادر شد 21هزار تن کشمش به بیش از  559حدود  99سال : تن تصریح کرد روئین

 میلیون دالری کشمش  439ارز آوری * 

هرکیلوگرم از : دالر برای کشور ارزآوری داشت، افزود میلیون 491وی با بیان اینکه صادرات کشمش در سال گذشته به میزان 

 .شود دالر صادر می 401کشمش مرغوب ایرانی به قیمت 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکل واردات فقط محدود به کشمش نیست،  مدیرکل دفتر امور میوه

از جمله انگور   شود ما شاهد واردات انگور هی انگور در کشور تولید میحتی در شرایطی که ساالنه میزان قابل توج: تصریح کرد

 .شدن است  که البته با اقدامات انجام شده این موضوعات در حال کمرنگ شیلی به کشور هستیم

تولید انگور ایران از نظر : کننده، تصریح کرد تن با بیان اینکه واردکنندگان به دنبال منافع شخصی هستند نه منافع مصرف روئین

 .برابر سرانه تولید انگور در دنیا است 4کیلوگرم و بیش از  91و سرانه تولید انگور در کشور حدود  مقام هفتم تا نهم جهان را دارد

برداشت انگور تقریبا از اواخر اردیبهشت : وی در پاسخ به این سؤال که چرا انگور تولیدی روی دست کشاورزان مانده است، گفت

 .شود نواعی از آن اواخر آبان و اوایل آذرماه برداشت میآغاز و ا

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه معموال در شهریور و مهر میزان تولید انگور  مدیرکل دفتر امور میوه

شکالتی برای افزایش دو برابر تولید انگور آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته منجر به م: شود، گفت بیشتر می

 . کنندگان این محصول شد تولید

هزار تن انگور تولید شد در حالی که میزان تولید این محصول در سال گذشته  481امسال در آذربایجان غربی حدود : وی افزود

 .هزار تن بود 591حدود 

ید انگور از کشاورزان در این استان بوجود های متعدد مشکالتی برای خر ها و کارخانه تن با بیان اینکه علیرغم وجود سردخانه روئین

داران انجام شد مقرر شد تا هر کیلو  هایی که با استانداری، مقامات سازمان جهاد کشاورزی و کارخانه با هماهنگی: آمد، بیان داشت

 .تومان از کشاورزان خریداری شود 111ها با قیمت هر کیلو  انگور آبگیری توسط کارخانه

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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 پرداخت شد 39تضمینی کشمش  تمامی وجه خرید* 

 99سال گذشته : وی در مورد مطالبات معوق سال گذشته کشاورزان بابت فروش کشمش به سازمان تعاون روستایی اظهار داشت

میلیارد تومان آن پرداخت نشده بود که با تأمین اعتبار مطالعات معوق  9میلیارد تومان کشمش از کشاورزان خریداری شد که 

 .بت فروش کشمش پرداخت شدکشاورزان با

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304247444484 
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 کشمش/انگور 
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  41, چهارشنبه 

 خ کردنددالالن کام انگورداران را تل
انگور و کشمش در کشور است که امسال نیز قیمت پایین این محصول شیرین و باکیفیت  تولیدهای  شهرستان ملکان یکی از قطب

 . باعث شده کام انگورداران تلخ شده و رغبتی برای برداشت محصول نداشته باشند

غربی  این شهرستان در جنوب. ایران مشهور است« انگورالهه »های تولید انگور در کشور بوده و به  شهرستان ملکان یکی از قطب

 .هزار نفری آن باغداری و تاکداری است 511درصد جمعیت  81آذربایجان شرقی قرار گرفته که شغل اصلی 

های ملکان در کشور زبانزد است ولی امسال کاهش شدید قیمت انگور و نفوذ دالالن به بازار  شهد شیرین انگور حاصل از تاکستان

انگور باعث شده باغداران و تولیدکنندگان در این قطب انگور کشور، با آغاز فصل برداشت، به خاطر کاهش شدید قیمت این 

 .محصول و کسادی بازار نگران باشند

ارد شده های و صحبتی با باغداران و فرشندگان نشانگر وضعیت نامناسب بازار و ضرر و زیان بار و هم گشت و گذار در بازار میوه و تره

ها با قیمت دوهزار تومان  تومان و در مغازه 511به باغداران است، هم اکنون انگور درجه یک ملکان در باغات با قیمت یک هزار و 

 .رسد فروش می به

 ها هجوم دالالن به تاکستان

های ملکان  دالالن در تاکستان: گوید بار تبریز مشغول فروش محصول خود است می یکی از باغداران ملکانی که در میدان میوه و تره

کنند و یا به کارخانجات فرآوری می  خرند و در انبارها ذخیره می های بسیار پایین محصوالت را می دهند و باقیمت جوالن می

 .فرستند

 انگور ملکان

ای ندارم،  چاره: دهد میآورد که این چنین جواب  کنم که چرا خود محصوالتش را برای فروش به بازار می از حسن سلطانی سوال می

آورم آنها را به قیمت هزار  اگر انگور را در ملکان بفروشم قیمت آن باالی هزار تومان نخواهد بود ولی وقتی محصوالت را به تبریز می

 .دهم ها نمی فروشم و سود را به واسطه تومان و یا کمی بیشتر نیز می 911و 

با این وانتی که دارم هر روز عصر : دهد ، ادامه می«انگور ملکان، انگور درجه یک»زند  وی که روی وانت پیکان ایستاده و فریاد می

 .رسانیم ها به فروش می آوریم و به صورت مستقیم و بدون واسطه محصوالت تاکستان خودمان را به تبریز می

ای برای  کنید بیشتر باغداران انگیزه و عالقهباور : گوید کشد و می این باغدار به نقش دالالن در بازار انگور اشاره کرده و آهی می

صرفه نیست، قیمت هزار تومان برای انگور کفاف پول کارگر، آبیاری و  برداشت محصول خود ندارند چون برایشان مقرون به

 .دهد سمپاشی محصول را نمی

http//:iranecona.com/07942 
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 کشمش/انگور 
 ایسنا - 193۱مهر  ۱شنبه 

  شمالی ادامه دارد پیگیری برای صادرات انگور خراسان

 .پیگیری برای صادرات انگور در استان ادامه دارد: شمالی گفت مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان

شمالی، با اشاره به اینکه طی سال  طقه خراسان، من(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمد علی شریکیان در گفت

به منظور جلوگیری از کاهش قیمت این محصول درصدد : گذشته مقداری انگور از استان به کشورهای همسایه صادر شد، افزود

هایی  هستیم تا انگور توسط بخش خصوصی به کشورهای همسایه صادر شود و در این راستا با تعدادی از تجار خارجی نیز صحبت

 .شده است

تعدادی از کشورهای همسایه به منظور حمایت از محصوالت داخلی خود، برای واردات کاال، اخذ عوارض در نظر : وی ادامه داد

 .اند گرفته

های استان آغاز شده و تمامی انگورهای برداشت شده نیز خریداری  شریکیان با بیان اینکه فصل برداشت محصول انگور از تاکستان

این انگورها توسط بخش خصوصی، خریداری و در انبارها، ذخیره و یا به سایر بخشهای استان صادر شده : ست، اظهار کردشده ا

 . است

های استان برداشت شده  هزار تن انگور کشمشی از تاکستان 84هزار تن انگور کالهداری و  24طی سال جاری : وی یادآور شد

 .است
http//:www.isna.ir/fa/news/64414447049 
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 بازار و قیمت ها

 - 30/42/42فارس

 های موقت عرضه دام منطقی است قیمت دام زنده در جایگاه

د کشاورزی شود، رئیس سازمان جها تومان عرضه می 000هزار و  44ها کیلویی تا  در حالی که قیمت دام زنده در جایگاه

 .داند استان تهران این قیمت را منطقی می

علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در بازدید از مراکز موقت خرید و کشتار دام در جمع 

اقدامات خوبی های سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان تهران و شهرداری تهران   با هماهنگی: خبرنگاران، گفت

 .مرکز بهداشتی فراهم شده است 24برای عرضه دام زنده و ذبح آن در 

 .های استان تهران واقع شده است مرکز از مراکز یاد شده در تهران و بقیه در شهرستان 95: وی افزود

ای از  ه است که بخش عمدههای بهداشتی در نظر گرفته شد هزار راس دام برای عرضه در جایگاه 21بیش از : منصوری اظهار داشت

 .شود ها با هماهنگی با اتحادیه عشایر استانی و اتحادیه عشایر کشوری توسط عشایر تأمین می دام

بیش از : شود، گفت های موقت عرضه دام بهداشتی خدمات معاینه و ذبح شرعی دام به مردم ارائه می وی با تاکید بر اینکه در جایگاه

 .ها به مردم را بر عهده دارند و روحانی کار خدمات رسانی در این جایگاه نفر دامپزشک، کارشناس 911

ها کامال منطقی است و اداره کل  قیمت عرضه دام زنده در این جایگاه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

 .کند ها نظارت می تعزیرات حکومتی هم بر روند قیمت

با توجه به وضعیت آبی : عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت های خود به وی در مورد برنامه

های نوین آبیاری  وری آب در استان اقدامات اساسی انجام شود و مزارع استان به سیستم استان باید در بحث راندمان و افزایش بهره

 .مجهز شود

های  شود یکی دیگر از برنامه پروژه در سطح استان تهران انجام می 9 های سطحی که در قالب مهار آب: منصوری تصریح کرد

 .سازمان برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است

ها و انتقال کشت سبزی و صیفی به  کانون توجه ما افزایش سطح گلخانه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت

 .گلخانه است

جانبه  گذاران در بخش صنایع تبدیل به صورت همه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از سرمایهوی با اعالم این مطلب که 

بندی با توجه به میزان تولیدات باغی و کشاورزی در استان یک ضرورت  توسعه صنایع تبدیلی و بسته: حمایت خواهد کرد، افزود

 .است

خواری، تعرض به منابع ملی و تغییر  ین در مورد مبارزه با زمینهمچن: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت

 .کند قضایی استفاده می های غیرمجاز سازمان از تمام ظرفیت خود برای معرفی این افراد به مراکز قانونی و دستگاه کاربری

مراکز عرضه بهداشتی دام  علی ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت عرضه هر کیلو دام زنده را در: براساس این گزارش

های عرضه دام قیمت دام زنده  تومان عنوان کرده بود که بر اساس مشاهدات فارس از برخی جایگاه 111هزار و  54هزار تا  54بین 

 .تومان براساس میزان تقاضا متغیر بود 811هزار و  54تومان تا  111هزار و  55ها از  در این جایگاه

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304242444228 
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 بازار و قیمت ها
 - 30/42/41فارس

 تومان 000هزار و  44تا  44قیمت هر کیلو گوسفند زنده 
زنده در ( گوسفند)هر کیلو دام با توجه به عرضه دام به اندازه کافی، قیمت : رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت

 .تومان تعیین شده است 000هزار و  44تا  44آستانه عید قربان 

زنده در ( گوسفند)قیمت هر کیلوگرم دام : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

 .تومان تعیین شده است 111هزار و  54تا  54 آستانه عید قربان بین

بنابراین با توجه به عدم کمبود حداکثر قیمت در نظر گرفته شده برای : وی با بیان اینکه دام زنده به اندازه کافی موجود است گفت

 .تومان است 111هزار و  54دام زنده 

های موقت عرضه دام که زیر نظر دامپزشکی تهران است، تهیه  جایگاهشود تا دام قربانی را از  ملکی با بیان اینکه به مردم توصیه می

ای با مسئوالن شهرداری برگزار و مقرر شد که قیمت عرضه هر کیلو دام زنده در این  روز گذشته جلسه: کنند، تصریح کرد

 .تومان باشد 111هزار و  54هزار تا  54های بهداشتی عرضه دام بین  جایگاه

های موقت عرضه دام زنده که زیر نظر دامپزشکی تهران است دام قربانی  در جایگاه: گوسفندی بیان داشترئیس اتحادیه گوشت 

 .تواند دام را مصرف کند کننده با اطمینان از سالمت آن می شود و مصرف قبل و پس از ذبح توسط دامپزشک معاینه می

 .هزار تومان اعالم شد 59کیلوگرم  قیمت گوسفند زنده در مراکز عرضه توسط شهرداری تهران امروز هر

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304241444184 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۶: تاریخ

 ثبات قیمت میوه در بازار
شود تا پایان سال قیمت میوه افزایش  بینی می پیش: تحادیه میوه و سبزی تهران با اشاره به ثبات قیمت میوه در بازار گفترئیس ا

 .چشمگیری نداشته باشد

، با اشاره به ثبات ه خبرنگاران جواناقتصادی باشگاوگو با خبرنگار  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت

 .قیمت میوه نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده است: قیمت میوه در بازار گفت

هزار تومان، نارنگی  1تا  9هزار تومان، هر کیلو نارنگی تخمه ژاپنی به قیمت  9تا  111هزار و  4هر کیلو انار به قیمت : وی افزود

تومان  5111هزار تومان و سیب متفرقه پادرختی به قیمت  9تا  9رس فرانسه داخلی  ن، سیب پیشهزار توما 9تا  4رسمی کیلویی 

 .شود کننده عرضه می به مصرف

هزار  4تا  5111هزار تومان و هر کیلو خیار به قیمت  9تا  111هزار و  4هر کیلو شبرنگ شمس به قیمت : مهاجران تصریح کرد

 .شود تومان عرضه می 111هزار و  9 تا 9تومان و هر کیلو موز به قیمت 

تا  111تومان و هر کیلو پیاز به قیمت  5111تا  811زمینی به قیمت  به گفته رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران هر کیلو سیب

فروش تومان به  111هزار و  4تومان و هر کیلو لیموشیرین جنوب نیز به قیمت  111هزار و  4تومان و هر کیلو پرتقال جنوب  811

 .رسد می

هزار تومان،  8هزار تومان، پرتقال مصری به قیمت  54گالبی چینی به قیمت : های وارداتی نیز اشاره کرد و گفت وی به قیمت میوه

 .شود هزار تومان عرضه می 58هزار تومان و انار شیلی به قیمت 54سیب فرانسه سبز به قیمت 

 .د قیمت میوه افزایش چشمگیری نداشته باشدشود تا شب عی بینی می پیش: مهاجران تصریح کرد

هنوز مشخص نیست که مسئولیت این : وی در پاسخ به این سوال که تنظیم بازار میوه شب عید به دست اصناف سپرده شده گفت

 .امر با وزرات صنعت است یا اصناف اما تنظیم بازار امسال در دست وزارت جهاد کشاورزی نیست

http//:www.yjc.ir/fa/news/7992302 
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 بازار و قیمت ها  
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۶: تاریخ

 هزار تومان0نرخ هر شانه تخم مرغ 
اجتناب پذیر  تفاوت نرخ تخم مرغ از درب مرغداری تا بازار مصرف امری: گذار گفت مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم

 .است

، در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانرضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

ز درب مرغداری تا بازار مصرف به مرغ ا تفاوت نرخ تخم: خصوص تفاوت نرخ تخم مرغ از درب مرغداری تا بازار مصرف اظهار داشت

ونقل و افت ضایعات و سود عمده فروش و خرده فروش امری اجتناب پذیر است در حالی که سود  های حمل سبب عوامل هزینه

 .درصد است 49تا  41بنکدار و خرده فروش بین 

و به همین خاطر تفاوت این نرخ امری طبیعی هایی را در بر دارد  در واقع عرضه مستقیم تخم مرغ تا بازار مصرف هزینه: وی افزود

 . است

تومان  9811و برای مصرف کننده  9411قیمت هر کیلو تخم مرغ در درب مرغداری : ترکاشونددرخصوص قیمت تخم مرغ گفت

 .است( هزارتومان 8هرشانه تخم مرغ با نرخ )که قیمت منطقی آن چهار هزار تومان است درحالی

خوشبختانه با توجه به روند مثبت صادرات عادی شدن فضای بازار و : نندگان مرغ تخم گذار تصریح کردمدیرعامل اتحادیه تولیدک

 .ها هستیم افزایش تقاضا شاهد شیب مالیم واقعی شدن قیمت

 91گفتنی است متاسفانه به دلیل نبود نظارت های کافی دستگاه های مربوطه در اکثر مواقع این محصول را با سود بیش از 

 .تومان به فروش می رسانند 111هزار و  51تا  111هزار و  9دی یعنی هر شانه تخم مرغ با قیمت درص

http//:www.yjc.ir/fa/news/7992006 
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 برنامه و سیاست ها

 - 30/42/40فارس

 است مجوزی برای تولید محصول تراریخته صادر نشده

رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه هیچ مجوزی برای تولید محصوالت تراریخته صادر 

 .دهد درصد بازار جهانی تولیدات کشاورزی را تشکیل می 44محصوالت تراریخته از نظر ارزش اقتصادی، : نشده، گفت

شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی  گیاه تراریخته به گیاهی اطالق می خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این تغییر معموالً جهت بهبود مقاومت گیاه به برخی آفات یا بیماریهای گیاهی و برای بهبود عملکرد گیاه . ژنتیک تغییر یافته باشد

 .گیرد و بهره وری کشاورز صورت می

های اخیرمخالفان و موافقان  استفاده از محصوالت تراریخته به دلیل عدم اطمینان از سالمت نها در سال: افزاید گزارش میاین 

 .شود زیادی داشته است، به طوری که در برخی از کشورهای دنیا این محصوالت نه تولید و نه مصرف می

ا صادرکننده محصوالت تراریخته هستند، غالبا از طریق در اغلب کشورهایی هم که تولید کننده ی: براساس این گزارش

 .کنند مطلع می( تراریخته)کنندگان را از نوع محصول تولیدی  گذاری اطالعات مصرف برچسب

های وارداتی ایران از محصوالت تراریخته است، اما علیرغم این  ای از روغن براساس اخبار منتشره، بخش عمده: به گزارش فارس

شود و مردم بدون اطالع از نوع  ونه اطالعاتی در مورد تراریخته بودن یا نبودن روغن مصرفی به مردم داده نمیگ موضوع هیچ

 .کنند محصول مصرفی اقدام به استفاده از آن می

ل ایم که در ذی ای انجام داده در این رابطه با آقای عبدالرضا باقری رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی مصاحبه

 :خوانید می

نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط معاون اول رییس جمهور خبر داده  رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی از لغو آئین

است، چرا مجوز تولید این محصوالت برای اولین بار در کشور توسط آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور صادر 

 شود؟ می

موضوع این طور است که . فرمائید کنم این طور باشد که شما می فکر نمی: اد کشاورزی، گفترئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جه

قانون  2بند ب ماده )نامه اجرایی جدید  نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی در دولت جدید بازنگری شده و آیین آیین

شهریور ماه توسط معاون اول  58ویب شده که اخیراً در در اردیبهشت ماه امسال در شورای ملی ایمنی زیستی تص( مذکور

 .جمهور ابالغ شده است رئیس

مجلس شورای اسالمی  5988مجوز تولید محصوالت تراریخت برابر قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی مصوب سال : وی افزود

مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، دولت  با رعایت ضوابط مجاز دانسته شده است و همچنین بر اساس سند توسعه زیست فناوری

 .مکلف به توسعه آن شده است

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی از تولید پنبه تراریخته در سال جاری و برنج تراریخته در سال آینده در کشور 

 شود؟ است، لطفا بفرمایید که این محصوالت با چه اطمینانی از سالمت وارد بازار مصرف می  خبرداده

اند، پنبه تراریخت  به احتمال قوی ایشان گفته. رسد نقل قولی صحیح باشد نظر نمی به: د دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرداستا

ای را در عرصه  کند، چون وزارت جهاد کشاورزی تا امروز مجوز تولید هیچ گونه محصول تراریخته آزمایشات میدانی خود را طی می

 .عمل نداده است

http://www.farsnews.com/


 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

99 
 

 لید محصوالت تراریخته صادر نشده استمجوزی برای تو *

البته انجام آزمایشات میدانی و تحقیقاتی طبق قانون برای محقق آزاد است و محققین اجازه دارند که آزمایشات تولید : وی افزود

 .محصوالت تراریخته را انجام دهند

گونه مجوزی  جام آزمایشات تحقیقاتی است و هیچپنبه تراریخته هم از آن محصوالتی است که فعال در مرحله ان: باقری تصریح کرد

 .برای تولید آن صادر نشده است

 شود؟ سطح زیر کشت پنبه تراریخته در دنیا چقدر است و در چه کشورهایی این محصول تولید می

یون هکتار میل 49در جهان  4159سطح زیر کشت پنبه تراریخته تا سال : رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، گفت

یعنی پنبه مقاوم به کرم  BTپنبه تراریخته عمدتاً از نوع . یعنی تقریباً دو برابر سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ایران است

 .خوار است غوزه

شود و پس از آن چین با  میلیون هکتار تولید می 55در هندوستان با سطح زیر کشت حدود  BTبیشترین مقدار پنبه : وی افزود

های دوم و سوم را به لحاظ سطح زیرکشت این محصول دارا  میلیون هکتار رتبه 902یلیون هکتار و آمریکا با سطح زیر کشت م 904

 .هستند

جنوبی، برزیل و پاکستان،  آرژانتین، استرالیا، کلمبیا، پرتغال، مکزیک، سودان، آفریقای: استاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد

 .هستند BTدکننده پنبه ترین کشورهای تولی مهم

در صورت حمله آفت کرم : کند، بیان داشت خوار هر ساله خسارت زیادی را به مزارع پنبه وارد می وی با بیان اینکه آفت کرم غوزه

 .شود شود که سریعا منجر به از بین رفتن آفت می خوار به گیاه تراریخته بالفاصله در معده آفت، پروتئینی ترشح می غوزه

یکی اینکه تولید بر اثر : دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه تولید پنبه تراریخته دارای مزایای زیادی است، تصریح کرداستاد 

 .رود ناکارآمد شدن آفت، افزایش و به دنبال آن درآمد کشاورزان باال می

ها   عدم به کارگیری سموم برای دفع آفت: گفتشود،  باقری با اشاره به اینکه در تولید گیاهان تراریخته از سموم هم استفاده نمی

اش را در طول دوره  شود، زیرا به طور معمول برای تولید پنبه،کشاورز باید در چند نوبت مزرعه منجر به کاهش هزینه تولید می

 .پاشی کند کشت سم

های زیست محیطی هم کاهش  انیرئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با عدم استفاده از سموم نگر

بنابراین با کشت پنبه تراریخته به علت عدم سمپاشی مزارع عمال به بهبود شرایط زیست محیطی کمک : یابد، بیان داشت می

 .شود می

 سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در دنیا چقدر است؟

میلیون هکتار  58501میالدی حدود  4159ا تا سال طبق آمار موجود سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در دنی: باقری تصریح کرد

 .میلیون هکتار بیشترین سطح زیر کشت این محصوالت را به خود اختصاص داده است 2905گزارش شده و کشور آمریکا با 

یشترین سطح میلیون هکتار ب 5501میلیون هکتار، هند و کانادا  4909میلیون هکتار، آرژانتین  9404پس از آن برزیل با : وی افزود

 .اند زیرکشت را دارندو چند کشور دیگر هم سطوحی از مزارع خود را به کشت انواع گیاهان تراریخته اختصاص داده

درصد سطح  41درصد و کلزا  91درصد، ذرت  18درصد سطح زیرکشت گیاهان تراریخته، پنبه  84سویا حدود : باقری تصریح کرد

 .اند تصاص دادهزیرکشت گیاهان تراریخته را به خود اخ
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درصد بازار جهانی تولیدات کشاورزی را  44محصوالت تراریخته از نظر ارزش اقتصادی،  :استاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود

 دهد تشکیل می

 .شود در تمامی این کشورها، محصوالت تراریخته براساس مالحظات زیست محیطی و مالحظات ایمنی زیستی تولید می: وی افزود

 منی زیست چیست و نسبت به تولید محصوالت تراریخته چه مفادی دارد؟قانون ای

آن کلیه  4است که بر اساس مفاد ماده  5988قانون ایمنی زیستی قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در سال : باقری بیان داشت

ید و فروش، مصرف و استفاده از امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات واردات، عرضه، خر

 .موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی یا همان تراریخته با رعایت مفاد این قانون مجاز اعالم شده است

در همین بند آمده است که دولت مکلف است، تمهیدات الزم را برای انجام این امور از طریق بخش غیردولتی فراهم : وی افزود

 .کند

این قانون آمده است که صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت  9همچنین در ماده : لوژی وزارت جهاد تصریح کردرئیس کمیته بیوتکنو

این بر عهده  9در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی موضوع ماده 

 .های اجرایی ذی صالح است دستگاه

براساس این قانون امور مربوط به تولیدات بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، امور : وی تصریح کرد

مرتبط با ایمنی زیستی و سالمت مواد غذایی، بهداشتی و مواد پزشکی مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور 

یطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی مربوط به مرتبط حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست مح

 .سازمان حفاظت محیط زیست است

براساس این قانون آیا برای تولید محصوالت تراریخته به مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز هست یا 

 خیر؟

 .ایمنی زیستی را طی کند های محصول تراریخته باید فرآیندهای زیست محیطی و آزمون: باقری گفت

بدیهی است این . ای است که این موارد در آن لحاظ شده است نامه وزارت جهاد کشاورزی در حال تدوین یک آئین: وی افزود

ای در نظر گرفته شده که نحوه صدور مجوز واردات و صادرات محصوالت  نامه کمیته در این آیین. نامه باید تایید و ابالغ شود آئین

 .شود یخته و رهاسازی و تولید و تجاری سازی محصوالت تراریخته توسط آن مشخص میترار

این کمیته مسئول صدور مجوز گیاهان تراریخته است و در این کمیته نمایندگانی از : استاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد

 .سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارند های مختلف از جمله نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه

شود، آیا  شما اشاره کردید به اینکه براساس مالحظات ایمنی زیستی و زیست محیطی محصوالت تراریخته تولید می

این مالحظات برای حصول اطمینان کافی است؟ پس چرا درسطح دنیا با تولید این محصول این همه مخالفت وجود 

 هم از تولیدات این محصول ابراز نگرانی کرده است؟ دارد چنانچه پاپ فرانسیس

البته اگر مطالب گفته شده توسط پاپ را دقیقا مورد . های خودش را گفته است پاپ هم مثل سایر اشخاص، نگرانی: باقری گفت

 .های ژنتیکی در حوزه مسائل انسانی است ها ایشان مربوط به دستکاری بررسی قرار دهید، عمده نگرانی

زنند زیرا با افزایش  ها بزرگ تولید کننده سموم دامن می ها را کمپانی بخشی از این نگرانی: دانشگاه فردوسی مشهد افزود استاد

 .یابد تولید محصوالت تراریخته، مصرف سموم کشاورزی کاهش می
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صوالت را بر عهده دارد وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید پایدار مح: رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد بیان داشت

های مختلف ایمنی زیستی در تولید محصوالت تراریخته به طور جدی مورد  بنابراین مسئله حفاظت از محیط زیست و رعایت جنبه

 .توجه این وزارتخانه است

 .در نخواهد شداند، مجوز ورودشان به عرصه تولید صا لذا بدیهی است تا اطمینان حاصل نشود که این محصوالت سالم: وی افزود

به عنوان مثال . ها هم طبیعی است اصوال مردم در استفاده از هرگونه تکنولوژی نو، در ابتدا نگرانی دارند و این واکنش: باقری افزود

سال بعد از ورود آن به ایران مردم نسبت به استفاده از  11واکسن آبله چند سال پس از تجاری سازی در اروپا وارد ایران شد، ولی 

 .آن اطمینان حاصل کردند و استفاده از آن فراگیر شد

شود و یا استفاده از آن را به تعویق  بنابراین گاهی عدم آگاهی نسبت به استفاده از یک تکنولوژی مانع استفاده از آن می: وی افزود

 .اندازد می

ی ندارند که با آن مخالفت پس منظورتان این است که مردم نسبت به فواید استفاده از محصوالت تراریخته آگاه

 .کنند می

همان طور که هنوز هم برخی از مردم از . های جدید وجود دارد نه، معتقدم که همیشه نگرانی در استفاده از تکنولوژی: باقری گفت

شد، ولی سوار شدن به هواپیما ترس دارند، ممکن است، نسبت به استفاده از محصوالت جدید تراریخته هم نگرانی وجود داشته با

 .توان گفت که استفاده از این محصوالت مضر است بخودی خود نمی

ها  تر تولید و استفاده از محصوالت تراریخته را پذیرفتند و ده در دنیا برخی کشورها از جمله کانادا، چین، آمریکا سریع: وی افزود

 .ایی دیرتر به سمت تولید و استفاده از آن رفتندمیلیون هکتار را زیر کشت گیاهان تراریخته بردند، اما برخی کشورهای اروپ

در حالی که با گذشت چند سال از تولید گیاهان تراریخته االن شاهدیم که کشورهایی مثال آلمان و استرالیا که : باقری بیان داشت

به تولید و مصرف این گیاهان  اکنون اقدام در ابتدا نسبت به تولید یا استفاده از محصوالت تراریخته تمایل و گرایشی نداشتند، هم

 .اند کرده

آور بودن محصوالت تراریخته ارائه  تا کنون دالیل علمی برای زیان: رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، بیان داشت

 نشده است و در حال حاضر محصوالتی مانند سویا و ذرت تراریخته فقط در کشورهای فقیر مانند چین و هندوستان مصرف

شوند، بلکه در آمریکا، کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا، برزیل و آرژانتین مصرف دارند؛ بدیهی است استانداردهای این کشورها اجازه  نمی

 .مصرف محصوالت مشکوک را نخواهند داد

های  گیری از تکنولوژی هتغذیه جمعیت رو به افزایش مردم دنیا بدون بهر: وی با اشاره به روند رو به رشد افزایش جمعیت دنیا گفت

 .هایی نظیر کود وسم مردم دنیا را تغذیه کرد توان بدون استفاده از فناوری نو امکان پذیر نیست و نمی

 .های نو را هم در اختیار بگیرد در کنار رعایت همه جانبه قوانین، بشر باید تکنولوژی: باقری تصریح کرد

ال حاضر استفاده از سموم در کشاورزی برای افراد آنقدر نگران کننده نیست که در ح: استاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان داشت

البته این مطلب به معنای آن نیست که استفاده از سموم هیچ . هایی وجود داشت یک زمانی در مورد استفاده از همین سموم نگرانی

 .مضراتی در بر ندارد

ای ندارند و مجبورند که باالخره محصوالت  ست اما مردم چارهکننده ا اتفاقا آقای دکتر مصرف سموم در کشور نگران

دانند در تولید کدام محصول سموم به میزان استاندارد استفاده شده و   کشاورزی را استفاده کنند، ضمن اینکه نمی

 .درکدام محصوالت استاندارد رعایت نشده است
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گذار  هر حال همانطور که در ابتدا گفتم قانون  به: تر هستیم، گفت قبسال از دنیا ع 41وی با بیان اینکه در این تکنولوژی حداقل 

نباید جامعه را از تکنولوژی روز . در کشو به این موضوعات توجه داشته و تولید این محصوالت را با مالحظات الزم مجاز دانسته است

 .دنیا محروم کرد

شود؟ در ایران چند درصد از روغن  کشور وارد می میلیارد دالر روغن تراریخته به 0۹0شود که ساالنه  گفته می

 شود؟ شود و ساالنه در دنیا چقدر روغن تراریخته مصرف می تراریخته تولید دنیا مصرف می

تا آنجا که من اطالع دارم، وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ مجوزی را برای واردات : رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد گفت

 .ته صادر نکرده استمحصوالت تراریخ

فصل الخطاب ما در استفاده از محصوالت تراریخته قانون ایمنی زیستی مصوب مجلس شورای اسالمی و سند توسعه : وی افزود

 .فناوری مصوب مجلس شورای اسالمی است زیست

بل از تولید انبوه در کمیته جهت اطالع هر رقمی جدیدی از محصوالت کشاورزی حتی ارقام غیر تراریخته باید ق: باقری تصریح کرد

محصوالت تراریخت عالوه بر اینکه در این کمیته باید بررسی شود مراحل آن باید در کمیته . ملی ارقام بررسی و مجوز اخذ شود

 .نامه آن در دست بررسی است نیز مطرح و مجوز بگیرد محصوالت تراریخت که قبالً توضیح دادم و آیین

در این کمیته عالوه بر سازمان تحقیقات، نمایندگانی از سازمان حفظ نباتات، انجمن : د، بیان داشتاستاد دانشگاه فردوسی مشه

ایمنی زیستی، وزارت بهداشت، حفاظت از محیط زیست، پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و دفتر محیط زیست وزارت خانه حضور 

 .دارند

 .مجوز برای تولید محصوالت تراریخته را در کشور نداشته استالبته تاکنون هیچ کس درخواست رسمی برای اخذ : وی افزود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304241444226 
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 برنامه و سیاست ها
 - 30/42/40فارس

 شود کنندگان اجرایی می وسط مصرفطرح سامانه ردیابی گوشت مرغ ت
کنندگان گوشت مرغ  مصرف: مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .مرغ به سامانه پیام کوتاه از فرآیند تولید محصول مطلع شوند  توانند با ارسال کد رهگیری درج شده بر روی بسته می

به نقل از سازمان دامپزشکی کشور عباس عباسی مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت  خبرگزاری فارسدی به گزارش خبرنگار اقتصا

در حال : عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در مورد اجرای طرح سامانه ردیابی گوشت مرغ از مزرعه تا سفره، گفت

کلیه استانهای  99استان کشور در حال اجراست که تا آبان ماه سال  44وشت مرغ از مزرعه تا سفره در حاضر سامانه ردیابی گ

 .کشور تحت پوشش این سامانه نظارتی قرار خواهد گرفت

واحد تحت پوشش قرار گرفته  514واحد کشتارگاه صنعتی طیور در کشور تا کنون تعداد  492از مجموع : وی در ادامه بیان داشت

 .است

فرآیند سامانه ردیابی گوشت مرغ از : مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

شود و با درج بر روی بسته بندی مرغ  ای که بصورت آنالین در سامانه صادر می مزرعه تا سفره را با صدور گواهی بهداشتی قرنطینه

 .پذیرد ن میدر مراکز کشتارگاهی پایا

 91118919توانند با ارسال کد رهگیری درج شده بر روی بسته بندی مرغ به سامانه پیام کوتاه  می مصرف کنندگان : عباس افزود

 .تاریخ تولید و تاریخ انقضاء مرغ مطلع شوند –شهر یا شهرستان محل پرورش  –کشتارگاه مربوطه  –از محل پرورش یا مزرعه 

تماس  5154توانند عالوه بر تماس با دامپزشکی محل با سامانه ارتباطی  ن در صورت مغایرت محصول میهمچنی: وی بیان داشت

 .حاصل نموده و مراتب را به اداره دامپزشکی جهت پیگیری های الزم اعالم نمایند

کنترل شده طیور هدایت ( همه گیری)کنترل و جابجایی طیور گوشتی در اپیدمی ها : عباسی در خصوص مزایای این طرح گفت

رقابت پذیری در ارائه  –ردیابی آالینده ها  –کنترل مصرف دارو در مزارع  –ساماندهی مزارع غیر مجاز  –گوشتی به کشتارگاه 

 .از جمله مزایای این طرح است... هدایت محصوالت سالم به صنایع تبدیلی  –کیفیت و سالمت در صادرات و مصرف داخلی 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304240444683 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 نامه در هیأت دولت  تعلل در کشت فراسرزمینی با تعویق چندباره تصویب آیین

های الزم در سایر کشورها درباره کشت فراسرزمینی انجام شده است، اما  ن بررسیها و همچنی با وجود آنکه اولویت

 .نامه این نوع کشت پس از دو سال توسط هیئت دولت به تصویب نرسیده است هنوز آیین

با ( اناای)سرزمینی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مسئول کشت برون

دار  شود که محصوالت اولویت کشت فراسرزمینی به فعالیتی اجتماعی و اقتصادی در کشورهای دیگر اطالق می: اعالم این خبر گفت

 .توان به تولید رساند اقتصادی را می

تواند برای  اد، میتوان در آنها فعالیت اقتصادی انجام د کشورهایی که دارای آب و خاک مناسب هستند و می: آذر افزود مجید رزم

 .سرزمینی مناسب باشد کشت برون

های خود را برای این نوع کشت آماده کرده است،  ها و طرح در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی تمام برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .نامه اجرایی در هیئت دولت هستیم اما منتظر تصویب آیین

متأسفانه هنوز تصویب نهایی آن : ال گذشته در هیئت دولت مطرح شده است، ادامه دادنامه در دو س آذر با اعالم آنکه این آیین رزم

 .های فنی، کارشناسی و سیاسی خود را در کشورهای هدف دنبال کند محقق نشده است که وزارت جهاد کشاورزی بتواند فعالیت

 های جانی و مالی برخوردار باشند فعاالن اقتصادی باید از حمایت

های جانی و مالی  فعاالن اقتصادی باید از حمایت: سرزمینی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد رونمسئول کشت ب

 .تر به تصویب نهایی برسد نامه هرچه سریع های خود برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن هستیم که این آیین برای فعالیت

های  هایی را در قالب کمیسیون نامه نیازمند آن هستیم که با کشورهای مقابل تفاهم برای آغاز کشت فراسرزمینی: وی یادآور شد

 .ها و سایر اقدامات الزم را به انجام رساند مشترک به امضا برسانیم و پس از مشخص شدن تکلیف کار، بتوان نوع حمایت

در کشورهای دوست ترغیب کرد تا از توان اجرایی و در حرکت دوم نیاز است که فعاالن اقتصادی را برای حضور : آذر تأکید کرد رزم

 .فنی آنها برای تولیدی اقتصادی استفاده شود

ای که  گونه شود، به نامه اجرایی وجود داشته باشد، وجهه قانونی کشت فراسرزمینی محقق می در صورتی که آیین: وی اظهار داشت

های صادراتی کشور وجود  گذاری یا سایر بانک ت از توسعه سرمایهامکان حمایت مالی از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق حمای

 .دارد

توانند کسانی که در سایر کشورها فعالیت اقتصادی انجام  های فنی و اجرایی می با ترکیبی از فعالیت: آذر همچنین گفت رزم

ای اقدام کنیم که بازار برای  گونه د بهدهند از امنیت خاطر از لحاظ جانی، مالی و روانی برخوردار شود و عالوه بر آن بای می

 .محصوالت تولیدی آنها فراهم باشد

ای که تضمینی برای تولید و  گونه آورد، به نامه اجرایی امکان اولویت خرید محصوالت فوق را فراهم می این آیین: وی در ادامه افزود

 .شود، وجود دارد مخارجی که در سایر کشورها انجام می

 ه کشت فراسرزمینی در دولت به چه دلیلی است؟نام تعویق آیین

با وجود آنکه وزیر جهاد کشاورزی موافقت خود : سرزمینی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد مسئول کشت برون

 .اخته استای را به تعویق اند نامه را بارها با کشت فراسرزمینی اعالم کرده است، اما همچنان هیئت دولت تصویب چنین آیین
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در حال حاضر با توجه به شرایط بحران آب در کشور، استفاده از آب مجازی و حتی صدور آب واقعیتی است که : آذر ادامه داد رزم

جویی در آب، در شرایط  تواند ضمن صرفه روزی عملیاتی خواهد شد، اما تولید محصول در سایر کشورها و ورود آن به کشور می

 .ل بزرگی باشدحا بحرانی موجود، کمک

نامه کشت فراسرزمینی  های بیشتری را از هیئت دولت داشته باشند تا تصویب آیین مسئوالن مربوطه باید پیگیری: وی تصریح کرد

 .اندرکاران قرار گیرد های دست در اولویت فعالیت

حتی تکنولوژیکی برخوردار است که های باالیی از لحاظ مسائل فنی و اجرایی و  بخش کشاورزی از توانایی: آذر یادآور شد رزم

 .تواند در سایر کشورها از آنها استفاده کند و حضوری قوی و پررنگ در تولید محصوالت اساسی و مورد نیاز کشور را داشته باشد می

امی وزارت جهاد کشاورزی تم: توانند در اولویت برای کشت فراسرزمینی قرار گیرند، تأکید کرد وی درباره کشورهایی که می

 .کار گیرند را شناسایی کرده است توانند در این نوع کشت به های خود را انجام داده و کشورهای محدودی که می بررسی

 دار برای کشت فراسرزمینی شناسایی کشورهای اولویت

وزه کشورهایی در آسیای میانه و حتی ح: سرزمینی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت مسئول کشت برون

هایی را برای تولید  المنافع جداشده از شوروی سابق و حتی کشورهای اروپایی و آمریکای التین قابلیت کشورهای مشترک

 .محصوالت خود دارند

در کشور روسیه سه میلیون هکتار از اراضی شناسایی شده که به کشت فراسرزمینی تبدیل شده است و : آذر همچنین گفت رزم

 .اند گذاری کرده ن سرمایههای دیگر در آ دولت

هزار هکتار زمین خریداری کرده و محصوالت مورد نیاز کشورش را تولید  211کشور افغانستان در روسیه : وی در ادامه افزود

 .کند می

صورت  تر ایران نیز به عنوان انقالبی بزرگ در دنیا آغاز شده و الزم است هرچه سریع کشت فراسرزمینی به: آذر خاطرنشان کرد رزم

 .قانونی به کشورهای روس بپیوندد، زیرا ممکن است اراضی مساعد و مناسب کشت به اتمام برسد

 .کشور چین سه میلیون هکتار در کشورهای آسیای میانه دارد: وی ادامه داد

ر در کشور هزار هکتا 91تا  91کشور قزاقستان : سرزمینی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مسئول کشت برون

 .هزار هکتار از اراضی روسیه را برای کشت فراسرزمینی انتخاب کرده است 51تا  51اوکراین به این نوع کشت اختصاص داده و 

ترتیب در  کاری کرد که بدین صورت دیم در آنها برنج توان به برخی کشورها دارای شرایطی هستند که حتی می: آذر یادآور شد رزم

 .توانیم بسیار ارزان این محصول را به کشور وارد کنیم شده و میجویی  مصرف آب صرفه

بار  کارگرانی که در کشت فراسرزمینی حضور دارند، باید بیمه شوند و حتی عوارض خروج از کشور را فقط یک: وی تأکید کرد

 .پرداخت کنند و عوارض صادراتی نیز برای محصوالتشان وجود داشته باشد

هزار هکتار از اراضی دشت مغان  در زمینه کشت فراسرزمینی و کشت محصول در هشت 5921ذر از سال آ گفتنی است، مجید رزم

ای  صورت جزیره فعالیتی وسیع داشته و عالوه بر آن، آگاهی کامل از تجارب سایر کشورها و اقداماتی که توسط بخش خصوصی به

 .ا دارده در سایر کشورها ازجمله ساخت گلخانه در امارات یا سایر کشت

صورت پراکنده در برخی کشورها انجام شده که  الزم به ذکر است، کشت فراسرزمینی در حال حاضر توسط بخش خصوصی به

 ./های الزم برخوردار نیست موردی بوده و از لحاظ قانونی از حمایت

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20236-1.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24796-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 های الزم ورود کشاورزان به بورس کاال  فراهم کردن زیرساخت

ها  رفع چالش قیمتی محصوالت، خواست کشاورزان است و دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید در این باره زیرساخت

 .کاال فراهم کندرا برای ورود کشاورزان به بورس 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی درباره اجرای سیاست قیمت تضمینی برروی محصول ذرت 

بار در تاریخ کشاورزی  برای نخستین: گفت( ایانا)استان خوزستان از طریق بورس کاالی ایران خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده محصول برای کشاورزان از طریق یک بازار پیشرفته  یم گرفته است برای بازکردن گره کور قیمت تمامایران است که دولت تصم

 .کاالیی همانند بورس کاالی ایران وارد عمل شود

با توجه به جمعیت کشاورزان و تنوع کشت در این استان، همکاری و تعامل مسئوالن مربوطه : ابراهیمی افزود سیدمحمد سادات

 .های تعاون روستایی برای تشویق و ترغیب کشاورزان الزم است اتحادیه ویژه به

های تولیدکننده ذرت در استان خوزستان ازجمله شوشتر خواستار  وی با توجه به پذیرش انبارهای بورس کاالی ایران در شهرستان

 .تعامل و همکاری همه مسئوالن در این زمینه شد

یکی از : س شورای اسالمی با اشاره به نقش بازار رقابتی بورس کاالی ایران خاطرنشان کردنماینده مردم شوشتر و گتوند در مجل

 .شود های عمده کشاورز، قیمت محصول است که با ورود به یک بازار رقابتی این چالش برطرف می چالش

صول ذرت استان خوزستان ابراهیمی با مثبت ارزیابی کردن جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی مح سادات

توانست در برخی موارد مددرسان کشاورز باشد، اما با توجه به  های قانونی است که می خرید تضمینی یکی از ظرفیت: ادامه داد

 .شده محصول، نتوانست چنانکه باید از نظر اقتصادی به صرفه کشاورز باشد های تمام هزینه

نند با اطمینان خاطر محصوالت خود را از طریق بورس کاالی ایران به فروش برسانند، توا کشاورزان خوزستانی می: وی تصریح کرد

شود و از سوی دیگر دولت موظف شده است اگر قیمت معامله شده  چرا که ظرف سه روز پول محصول به حساب آنها واریز می

هفته از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان التفاوت قیمتی را ظرف دو  محصول در بورس کمتر از قیمت تضمینی باشد، این مابه

 .به کشاورز پرداخت کند

 گواهی سپرده کاالیی کشاورزان، تضمینی برای کیفیت محصول

تواند بر محصول  عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به نقشی که اجرای این سیاست جدید می

های اخیر در تولید بسیاری  خوشبختانه این استان در سال: کند، اشاره کرد و یادآور شد مهمی مانند ذرت در استان خوزستان ایفا

توان این طرح را به دیگر محصوالت  از محصوالت کشاورزی رتبه نخست کشوری را داشته است و با توجه به این ظرفیت، می

 .کشاورزی استان ازجمله گندم نیز تسری داد

 .دم استان خوزستان در سال جاری رتبه نخست تولید را در کشور به خود اختصاص داده استگن: ابراهیمی تأکید کرد سادات

باال : وی با اعالم این نکته که در حال حاضر بورس کاالی ایران در حال بررسی و پذیرش انبارهای این استان است، اظهار داشت

 .ای برای این امر فراهم کرده است ل قویبودن ظرفیت حجمی سیلو و انبارهای کشاورزی استان خوزستان، پتانسی
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ابراهیمی در این باره که اعطای گواهی سپرده کاالیی به کشاورزان، تضمینی برای کیفیت محصوالت کشاورزی به حساب  سادات

ذیرش بار است که نهادی با اقدام به پ تا به حال ذرت استان خوزستان به حال خود رها شده بود و برای نخستین: آید، گفت می

 .انبارها و تضمین سالمت و کیفیت محصوالت، به حمایت از کشاورز برخاسته است

عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی روی محصول ذرت استان خوزستان رغبت و تعامل کشاورزان به ورود به : وی در پایان افزود

 ./دهد بازار بورس را افزایش می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20890-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 واگذاری ماموریت برق دار کردن چاه های آب کشاورزی به جهاد نصر : حجتی ابالغ کرد

د،ماموریت برقدار کردن چاه های آب کشاورزی از سوی وزیر جهاد در راستای عملیاتی شدن مصوبه شورای اقتصا

 .کشاورزی، به موسسه جهاد نصر ابالغ شد

، در ابالغیه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل موسسه جهاد نصر آمده (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

انیزه کردن سیستم های آبیاری و استفاده بهینه آب در بخش کشاورزی نظر به مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی در مورد مک: است

هزار متقاضی برای برقدار کردن چاه های آب به دلیل کاهش هزینه های تولید، مقرر می گردد تا  91و همچنین درخواست حدود 

دار کردن چاه های آب شورای اقتصاد به منظور برق 51/54/99مورخ  512511موسسه جهاد نصر در چارچوب مصوبه شماره 

 .کشاورزی به صورت جدی اقدام نماید

مقتضی است برنامه زمانبندی اجرای کار را با هماهنگی معاونت های برنامه ریزی و اقتصادی و آب و خاک تنظیم و ارسال کنید و 

 .به صورت مستمر گزارش پیشرفت عملکرد را به اینجانب ارائه دهید

های   دار کردن چاه شیر، در ارتباط با برق خورشیدی در شهرستان عجب 5999سفند ماه سال به گزارش ایانا، محمود حجتی ا

های مجاز کشاورزی باید هر  چاه": کشاورزی با اشاره به تعامل و همکاری وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو گفته بود

 ".ن موضوع کم پرداخت شده استدار شوند که متاسفانه در چند سال اخیر به ای تر برق چه سریع

با همکاری که با وزارت نفت و سازمان مدیریت داشتیم، پیشنهاد مشترکی به شورای : وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرده بود

میلیون دالر برای این امر اختصاص داده شده و مورد  111مدیریت ارائه کردیم که در این پیشنهاد رقمی معادل یک میلیارد و 

 ./د و تصویب شورای اقتصاد قرار گرفت و در هفته جاری ابالغ شدتایی

http//:www.iana.ir/water/item/20813-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 لش های رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی ایران فراخوان مقاله کنفرانس ملی پتانسیل ها و چا

کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی ایران توسط مؤسسه پژوهشگران اندیشمند 

در اهواز برگزار  4931بهمن  43و  40و با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سازمان های مختلف در تاریخ های 

 . د شدخواه

، صیانت از رودخانه ها، تاالب ها و دیگر منابع آبی ایران به عنوان صیانت از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

اگرچه . محیط زیست و از مهم ترین راهکارهای بهبود کیفیت زندگی مردم است که باید به طور جدی تر مورد توجه قرار گیرد

ل حفاظت از منابع آبی همان زنگ هشداری است که طی فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین ابهامات موجود در قبا

هشداری بود که نشان از نارضایتی با گالیه رنجیده خاطری درباره خطر . ، اعالم گردید5999حفاظت محیط زیست در اسفند 

 .نابودسازی محیط زیست است

نظارت بر استفاده های رودخانه و )داده است که ایران از لحاظ مرجع رسمی رودخانه ای  به عنوان نمونه بارز، بررسی ها نشان

دارای تنگنا و ضعف است زیرا دارای مقررات و ( همزمان عرضه کننده منافع آن یعنی تهیه کننده برق، آب شرب و کشاورزی و غیره

کشورها مقررات خاص رودخانه ها سال ها است که ایجاد شده آئین نامه های صریحی در این رابطه نیست در حالیکه در بسیاری از 

 .اند

نگاهی به آمارهای تلخ منابع آبی به عنوان نمادی از محیط زیست، گویای ضعف های اجرایی و نداشتن برنامه ریزی مستمر همراه با 

وناگون، کارنامه قابل قبولی از مدیریت و اخبار معضالت کمی و کیفی منابع آبی به بهانه های گ. آینده نگری درباره منابع آبی است

 .اجرا را نشان نمی دهد

در این راستاء کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی ایران توسط مؤسسه پژوهشگران اندیشمند 

در اهواز برگزار خواهد شد تا  5999من به 49و  48و با همکاری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سازمان های مختلف در تاریخ های 

نسبت به بررسی مسائل جاری پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی ایران از طریق به اشتراک گذشتن یافته 

 .های علمی متخصصین در زمینه های مختلف اقدام گردد

هشی مرتبط با رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی را برای کنفرانس پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان می توانند هر موضوع پژو

اگرچه با توجه به تجارب سمینارها و کنفرانس برگزار شده . به صورت مقاله ارسال نمایند و محدودیتی از نظر موضوع وجود ندارد

در وب سایت کنفرانس اعالم گردیده  توسط این مؤسسه، محورهای کاربردی مختلف و با توجه به نیاز روز پیشنهاد می شوند که

 :است که می توان به نمونه محورهای ذیل اشاره نمود

با تاکید بر بیماری )و راهکارهای پزشکی، قانون گذاری و قضائی در حل بحران ( سالمت آب)ارزیابی بیماری های منابع آبی( الف

 (سرطان

 تبعیت از قوانین سازمان های بین المللی در زمینه آبارزیابی وضعیت مدیریت منابع آبی، مقوله انتقال آب و ( ب

 ارزیابی و راهکارهای استفاده از حمایت های چند بعدی بین المللی در راستای صیانت از رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی( پ

 راهکارهای پیشنهادی در راستای آموزش مردم در صیانت از رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی( ت
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این ترتیب، این کنفرانس فرصتی برای پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان برای به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های  به

مقاالت می توانند طیف وسیعی از موضوعات در مورد مسائل، روند جاری و تحوالت الزم در به کارگیری . تحقیقاتی خود است

 .الب ها و منابع آبی ایران و راهکارهای حل معضالت آنها تحت پوشش قرار دهدفرصت ها و پتانسیل های رودخانه ها، تا

قابل ذکر است که همزمان و یکجا با کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی ایران، دومین 

 .کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه کارون نیز برگزار می گردد

ه مندان جهت اطالعات بیشتر، ثبت نام و ارسال چکیده می توانند به وب سایت کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های عالق

رودخانه ها، تاالب ها و منابع آبی ایران و دومین کنفرانس ملی پتانسیل ها و چالش های رودخانه کارون 

(www.karoon5999.ir )مراجعه نمایند. 

http//:www.iana.ir/water/item/20846-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

 متن مصوبه + آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی ابالغ شد

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران را که به ( 7)ماده ( ب)معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی بند 

 .تصویب شورای ملی ایمنی زیستی، و تایید ریاست جمهوری رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد

به تأیید حسن  51/1/5999ایانا، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 :متن مصوبه به شرح زیر است. ئیس جمهوری رسیده استروحانی، ر

 قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران( 2)ماده ( ب)آیین نامه اجرایی بند 

 :در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند -5ماده 

یافته ژنتیکی در داخل مرزهای رسمی جمهوری اسالمی  هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییر شکل: حمل و نقل داخلی -الف

 .ایران

هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از داخل مرزهای رسمی جمهوری اسالمی : حمل و نقل فرامرزی -ب

 .ایران به خارج و یا بالعکس

شکل یافته ژنتیکی از یک کشور به سایر کشورها از  هرگونه جابه جایی موجودات زنده تغییر(: ترانزیت)حمل و نقل عبوری  -پ

 .طریق مرزهای رسمی جمهوری اسالمی ایران

موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی که دارای ساختار تراژن و محل ادخال منحصر به ( الین)هر لینه (: Event)رخداد  -ت

 .فرد خود با استفاده از فناوری زیستی جدید است

نه سند یا برگه اطالعاتی نشان دهنده محتوای یک محموله در بردارنده موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی هرگو: برچسب -ث

 .که به همراه کاال بوده و یا بر روی آن نصب می شود

باالترین درصد موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که (: Acceptance threshold)حد آستانه  -ج

 .الزامی به برچسب گذاری ندارد

درصد موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که باالتر از آن اجازه ورود به (: Tolerance)حد تحمل  -چ

 .تولید یا مصرف در کشور را ندارد

ل داخلی، فرامرزی یا عبوری در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی صالح برای صادرات، واردات و حمل و نق -4ماده 

موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی، این محصوالت باید به نحوی بسته بندی شوند که در ( ترانزیت)

بسته بندی ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه شرایط . حین حمل و نقل متعارف، امکان انتشار آنها وجود نداشته باشد

 :اید داشته باشدزیر را ب

منافذ بسته بندی حداکثر نصف اندازه کوچک ترین ابعاد قابل تکثیر و انتشار نمونه موجود زنده تغییر یافته ژنتیکی در بسته  -الف

 .باشد

ا چنانچه موجود زنده دارای گرده یا زیگوت یا مشابه آن باشد باید اندازه منافذ بسته کوچکتر از نصف اندازه آن گرده ی –تبصره

 .زیگوت باشد

 .جنس بسته متعارف و از استحکام الزم برخوردار باشد -ب
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 .متقاضی باید ویژگی های بسته بندی خود را اعالم کند -پ

محموله یا بسته های حاوی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی دارای مجوز بدون هدف رهاسازی در حین حمل و  -9ماده 

 .باید دارای برچسب و شناسنامه باشد( ترانزیت)نقل داخلی، فرامرزی یا عبوری 

در صورتی که درصد موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موجود در محموله باالتر از حد آستانه باشد، در بر چسب  -9ماده 

 :محموله باید موارد زیر درج شود

 ".این محموله حاوی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی است"عبارت  -الف

 .شماره مجوز جمهوری اسالمی ایران -ب

 :شناسنامه محموله متضمن اطالعات زیر -پ

 .شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی -5

 (.خوراک انسان، دام یا هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم)مورد مصرف  -4

 .اعالم عدم رهاسازی -9

 .برای کسب اطالعات بیشتر( nBCH)آدرس اینترنتی اتاق ملی تهاتر ایمنی زیستی  -9

 .حد آستانه دو درصد است -5تبصره 

 .حد تحمل برای وجود موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی بدون مجوز صفر است -4تبصره 

موجودات زنده تغییر شکل یافته ( ترانزیت)بسته بندی، برچسب گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی و عبوری  -9تبصره 

 5988مصوب  –قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران ( 51)و ماده ( 2)ماده ( ج)مقاصد پژوهش، با رعایت بند ژنتیکی برای 

 .از شمول این آیین نامه مستثنی است -

 :شرایط حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی دارای مجوز به شرح زیر است -1ماده 

 .غاز و پایان حمل و نقل در اسناد همراه توسط متصدی حمل و نقلدرج تاریخ آ -الف

 .اعالم مبدأ، مقصد و مسیر حمل و نقل توسط متصدی حمل و نقل -ب 

در اسناد همراه، در حمل و نقل  "این محموله حاوی حمل و نقل موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی است"درج عبارت  -پ 

 .تیکیموجودات زنده تغییر شکل یافته ژن

 .این آیین نامه توسط متصدی حمل و نقل( 9)و ( 4)رعایت موارد مندرج در مواد  -ت

در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی صالح برای صادرات، واردات و حمل و نقل داخلی، فرامرزی یا عبوری  -1ماده 

تجاری سازی در ایران، رخدادهای دارای مجوز رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با هدف رهاسازی برای ( ترانزیت)

 مشمول

 .قوانین و مقررات برچسب گذاری و شرایط حمل و نقل و بسته بندی سایر محصوالت و موجودات خواهند بود

 .دستورالعمل های اجرایی این ماده توسط دستگاه های اجرایی ذی صالح تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود -تبصره

برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت،  58/1/5999اق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ اسح

معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان 

 ./حفاظت محیط زیست ابالغ کرد

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20871-1.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/24851-1.html


 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

02 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

 تقویت تعامل و همکاری با قوه قضائیه برای مبارزه با زمین خواری 

برای مبارزه همه جانبه با پدیده زمین خواری تقویت : کشور گفت قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری

تعامل و همکاری با قوه قضائیه و سایر دستگاه های مرتبط همچون راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و امالک 

 .کشور از ضروریات اجتناب ناپذیر است

اشیه جلسه مشترک ستاد مبارزه با زمین خواری سازمان ایانا، ناصر مقدسی امروز در ح -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ستاد مبارزه با زمین خواری در سازمان جنگل ها، مراتع و : جنگل ها و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود

زمانی برای مبارزه آبخیزداری کشور با هدف شناسایی آسیب ها و چالش ها و همچنین گلوگاه ها و نقاط ضعف درون و برون سا

هوشمندانه با پدیده زمین خواری و پس از تاکیدات مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی سال گذشته تشکیل شد و جلسات 

 .مستمری تاکنون با حضور مدیران ارشد سازمان جنگل ها برگزار شده است

برای اجرائی نمودن منویات رهبر : بر داد و تصریح کردوی از عزم و اراده جدی سازمان جنگل ها برای مبارزه با زمین خواری خ

معظم انقالب در خصوص صیانت از انفال و برخورد با متصرفین و متخلفین به اراضی ملی این ستاد برای رسیدگی و واکاوی پرونده 

ندسی جلسات های مهم و همچنین بررسی منابع مالی، تجهیزات و نیروی انسانی در بخش های یگان حفاظت، ممیزی و مه

مشترکی را با ادارات کل منابع طبیعی استان ها برگزار خواهد کرد که با توجه به اهمیت و حساسیتی که استان تهران و کالنشهر 

تهران از لحاظ تراکم جمعیتی و ارزش باالی زمین دارد نخستین جلسه مشترک این ستاد با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

 .ار شداستان تهران برگز

قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این که سه پرونده مهم و حائز اهمیت در سطح استان تهران در این 

چنانچه پرونده ای در استان مورد رسیدگی قرار گیرد و به : جلسه مشترک مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت اظهار داشت

 .ین ستاد موضوع را از طریق مراجع باالتر پیگیری خواهد کردرسیدگی بیشتری نیاز باشد، ا

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20803-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 بار پایان داد  هان میدان میوه و ترهخوا تعزیرات به جوالن زیاده

 . بار پایان داد خواهان میدان میوه و تره دهی زیاده سازمان تعزیرات حکومتی به جوالن

و در واکنش ( ایانا)بار تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های تعاونی میوه و سبزی میدان تره مدیرعامل شرکت

های میدان خاتمه  دهی خودسرانه و زیاده خواهی سازمان تعزیرات توانسته به جوالن: دیه بارفروشان گفتبه اظهارات رئیس اتحا

 .داده و احترام به قانون را الزامی کند

هایشان  داران که بیش از این ارزش سرقفلی مغازه بار جدید، حجره جایی به میدان میوه و تره پس از جابه: حسین مهاجران افزود

 .جایی هم باشند اند که باید قدردان این جابه بل توجه نبود، اکنون صاحب امالکی با ارزش چند میلیاردی شدهچندان قا

. خواه شده است در گذشته شهرداری میدان را رها کرده است و میدان جوالن گاهی برای برخی اصناف زیاده: وی خاطرنشان کرد

در تملک آنهاست خود را صاحب تمام فضاهای میدان دانسته و حتی فضای بین  برای واحدهایی که به غیر از سالن و بارانداز که

ها را اجاره دادند و فعاالن میدان گاهی برای رفتن از این سالن به سالن کناری ناگزیر بودند مسافت قابل توجه و ترافیک  سالن

 .زیادی را تحمل کنند

 .ی صنفی باید پروانه صنفی خود را در معرض دید قرار دهندبا حضور تعزیرات در میدان، واحدها: مهاجران ادامه داد

برخی از کارگران فعال در میدان متناسب با : وی در پاسخ این پرسش که کارگران این میدان فصلی هستند یا خیر، تصریح کرد

ب آمده و حق دارند بیمه شوند، اما تعداد قابل توجهی جز کارگران ثابت به حسا صورت فصلی محسوب می فصل و افزایش فعالیت به

 .شده حقوق داشته باشند

هکتار بنا شده است که برای تأمین امنیت آن باید از  421بار در وسعتی بیش از  میدان مرکزی میوه و تره: مهاجران یادآور شد

 .پلیس و تعزیرات کمک گرفت

سازی ترافیک نصب شده  عبور و مرور و روانماه گذشته هشت دوربین در میدان مرکزی به منظور کنترل  51طی : وی تأکید کرد

های برخی افراد  کشی ترافیکی و تعیین محدوده توقف خودروها به جهت جلوگیری و حذف بهانه است که در کنار تکمیل خط

 .سودجو بسیار مؤثر و رضایت بخش بوده است

 ...شود اگر فروشی متوقف می گران

های با کیفیت که مدنظر تعزیرات  در حال حاضر میوه: بار تهران اظهار داشت ن ترههای تعاونی میوه و سبزی میدا مدیرعامل شرکت

کننده قرار گرفته و به این دالالن نیز بار داده شود تا به شکل  ها قرار دارد که باید در اختیار صنف توزیع است در اختیار دالل

 .معمول اقدام به فروش کنند

کیلوگرم میوه باید همین مقدار میوه تحویل گرفت و نباید  41ن معنا که هنگام خرید خالص فروش به ای: مهاجران همچنین گفت

 .بخشی از پرداخت صورت گرفته مربوط به علف و ضایعات شود

بعد از پایین آمدن بار خریداری از باسکول، انتقال آن تا وسیله نقلیه خریدار در اختیار هیچ صنفی نیست و این : وی در پایان افزود

تواند از کارگران فعال در میدان برای انتقال میوه کمک بگیرد یا خود برای حمل بار خریداری شده کارگر  ار است که میخرید

 ./داشته باشد

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/20268-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  42: تاریخ

 الیحه بررسی خاک در کمیسیون کشاورزی تصویب شد
 .الیحه بررسی خاک پس از دو ماه بررسی در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسید: دبیر دوم کمیسیون کشاورزی بیان کرد

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید محمد سادات ابراهیمی دبیر دوم کمیسیون کشاورزی در گفتگو با 

های خاک از جمله موضوعات مورد  ها و آسیب در واقع حفاظت از کاشت، پیشگیری از آلودگی: الیحه بررسی خاک اظهار داشت

تصویب رسید اما در حال حاضر به سبب  بررسی در این الیحه بوده که درنهایت پس از دو ماه بررسی در کمیسیون کشاورزی به

 .برخی از اصالحات اجرا نشده است

 .شود ها و تحت نظارت کارشناسان و در کشور عملیاتی می صادرات خاک با اعمال محدودیت: وی افزود

جام کارهای ها برای ان هایی که توسط وزارت خانه در این الیحه بحث حفاظت از خاک و تخریب: سادات ابراهیمی در ادامه گفت

عمرانی موجب شده که خاک آسیب ببیند و در بررسی قرار گرفته زیرا اگر قرار باشد بحران و آبادی در بخش صنعت و کشاورزی 

 .ای باشد که به خاک آسیب وارد کند صورت گیرد نباید به گونه

 .های رسیده به خاک جبران خواهد شد بها و آسی بنابراین با اجرای این الیحه برخی از چالش: دبیر دوم کمیسیون تصریح کرد

http//:www.yjc.ir/fa/news/7990220 
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 برنج

 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۱: تاریخ

 کند وزارت کشاورزی از واردات برنج جلوگیری می
هزار تومان است از این  2الی  1و برنج ایرانی  1الی  9برنج خارجی کیلویی : گفت عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

 .رو وزارت جهاد کشاورزی سعی دارد تا پایان دی ماه از واردات برنج خارجی جلوگیری کند

، با بیان اینکه هزینه کاشت داشت برداشت نگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبررحمت اهلل نوروزی در گفتگو با 

شود  برای تولید یک محصول مخصوصا برنج از بذر، کود ، نشاء، آب و نیروی انسانی استفاده می: محصوالت کشاورزی باال است گفت

 .بنابراین اصالً مقرون به صرفه نیست که قیمت برنج ایرانی کاهش یابد

هزار تومان است از این رو بیشتر افراد از برنج داخلی  2الی  1هزار تومان و برنج ایرانی  1الی  9یی برنج خارجی کیلو: وی افزود

 .کنند استقبال نمی

وزارت جهاد کشاورزی از اوایل خردادماه امسال تا پایان دی ماه سعی دارد از ورود برنج خارجی به کشور : نوروزی ادامه داد

 .کنند گردد و تا حد نیاز برنج خارجی وارد کشور می کشور محاسبه می جلوگیری کند در واقع میزان نیاز

میزان صادرات ساالنه برنج متفاوت است برای مثال یک سال : نوروزی در پاسخ به اینکه ساالنه چه میزان برنج خارجی وارد گفت

 .تن و سال دیگر یک میلیون تن وارد شده است 811

دهد مصرف برنج خارجی یکی از نیازهای اصلی کشور است که باید بر اساس محاسبه  شان میدر واقع آمار مصرفی برنج در کشور ن

 .وارد کشور شود

وزارت جهاد کشاورزی باید ساماندهی داشته باشد و سازمان خدمات بازرگانی یا غله کشور باید سعی کند از دخالت : وی بیان کرد

 .دالالن در امور وارداتی برنج خارجی جلوگیری کنند

http//:www.yjc.ir/fa/news/7996449 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۶: تاریخ

 برنج هندی قابل اختالط با برنج ایرانی نیست
و پارابیل بودن برنج هندی امکان اختالط  با توجه به بسته بودن ثبت سفارش واردات برنج: دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت

 .برنج ایرانی و هندی وجود ندارد

، در خصوص شایعه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار  مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت

چنین شایعاتی باعث نگرانی مردم و : ی و عرضه آن با نام و برند برنج ایرانی اظهار داشتمخلوط کردن برنج ایرانی و برنج خارج

 . کند کاهش قیمت خرید برنج شده و این اظهارات بهترین شرایط را برای دالالن و خرید ارزان فراهم می

کند  ر اسفند ماه این اظهارات فروکش میشود اما با پایان برداشت د معموال در فصل برداشت این قبیل شایعات مطرح می: وی افزود

 . های خریداری شده با قیمت و سود بیشتر به فروش برسد تا برنج

شود که برای اختالط آن نیاز به  هزار تنی برنج در کشور مشخص می 811 و  میلیون با نگاهی به آمار تولید یک: کشاورز تصریح کرد

ها بسیار کمتر از این میزان است زیرا عمده برنج  ای وجود دارد که میزان واردات آن پاکستان یا اروگوئه« برنج سفید»هزار تن  581

 . آید وارداتی کشور هندی بوده و به شکل پارابیل، دانه بلند یا زرد به کشور می

مکن است توسط ای، آرژانتینی، پاکستانی و تایلندی که م های اروگوئه واردات برنج: دبیر انجمن وارد کنندگان برنج بیان داشت

رسد و بخش عمده آن نیز قبل  هزار تن نمی 581مرزنشینان یا شرکت بازرگانی دولتی برای تأمین ذخایر استراتژیک صورت گیرد به 

 . گیرد از آنکه برای اختالط به بازار برسد توسط مرزنشینان خود مصرفی شده یا در سبد کاال و موارد مشابه قرار می

ال حاضر مشغول برداشت برنج و فروش محصوالت خود هستند و ابراز چنین مواردی به زیان کشاورزان کشاورزان در ح: وی گفت

کند و دغدغه اصلی همه افرادی که به نوعی در این امر دخیل هستند باید تمام تالش خود را  ها را فراهم می بوده و زمینه زیان آن

 . انی کوتاه کنندبه کار بندند تا دست سودجویان را از بازار برنج ایر

فروشی در معامله خود غش داشته شد و اختالط برنج صورت گیرد ولی  در برخی از موارد ممکن است یک خرده: کشاورز یادآور شد

 .توان به همه تاجران و فروشندگان تعمیم داد این موضوع را نمی

http//:www.yjc.ir/fa/news/7992009 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  42: تاریخ

 یک بام و دو هوای کشت جایگزین/ برنج با طعم خشک شدن منابع زیر زمینی
 .وزارت جهاد می تواند در طرح آمایش سرزمین، کشاورزان را با آموزش و فرهنگ سازی به کشت جایگزین برای برنج تشویق کند

های گذشته امکان کشت برنج در کلیه مناطق کشور وجود داشت  ؛ در سالاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگار به گزارش خبرن

های شمالی کشور، چندان به صرفه نبوده است؛  که در چند سال اخیر با توجه به محدودیت منابع آبی کشت برنج به غیر از استان

های جایگزین معرفی تا عالوه بر در  ر همین خصوص مسوالن امر همواره از این سخن می گفتند که باید با کمک کشاورزان کشتد

 .نظر داشتن صرفه اقتصادی، حفظ منابع آبی در درآمد کشاورزان نیز تغییری ایجاد نشود

مان که چاههای غیرمجاز ذخایر آبی را می بلعید و بحث کشت جایگزین و حفاظت از منابع آبی به سالها پیش باز می گردد آن ز

کسی خم به ابرویش نمی آوردو حال پس از سالها که منابع آب زیرزمینی رو به زوال هست مسوالن کشت برنج را به غیر از 

ی کشت خشخاش در ها ممنوع کردند اما از آنجا که همواره به سبب اینکه قانون ممنوعیت تنها برا های شمالی در سایر استان استان

 .کشور وجود دارد مسئولین نظر خود را مبنی بر ممنوعیت کشت برنج به محدودیت کشت در این مناطق تغییر دادند

براساس دیدگاه کشاورزان وزارت جهاد بدون منطق و استدالل تصمیم به ممنوعیت و محدودیت برنج را در سال گذشته اعالم کرده 

رویج و آموزش محکمی در خصوص کشت جایگزین برای کشاورزان نداشته، شاهد کشت این محصول و با وجود اینکه وزارت جهاد ت

 .بودیم 99در سال ..های اصفهان خوزستان، ایالم، فارس و در تمامی اراضی استان

ت چرا که این ترین برنامه وزارت جهاد کشاورزی در این باره تاکید ویژه بر اجرای عملیات آب خیز داری در کشور اس یکی از مهم

شود و همچنین افزایش بهره وری از منابع آب  های زیر زمینی می امر سبب تقویت پوشش گیاهی، کاهش تبخیر آب و تقویت سفره

 .دهد و خاک را افزایش می

ت پذیر اس کشت برنج منحصرا در مناطق شمالی امکان: وزیر جهاد کشاورزی در سال گذشته با تاکید بر تغییر الگوی کشت گفت

ها وجود ندارد، از سوی دیگر با وجود بحران کم آبی در کشور  چرا که غیر از این محصول امکان تولید محصول دیگری در این استان

های آبیاری را در  ای که بهترین روش های موجود، با شرایط سازگار کرده به گونه باید به تدریج خود را از نظر فرهنگی و ظرفیت

 .مزارع در پیش بگیریم

تواند در طرح آمایش سرزمین، کشاورزان را با آموزش و فرهنگ سازی توجیه کند تا از کشت در مناطقی  در واقع وزارت جهاد می

توان نسل برنج را به سبب ذائقه مردمان آن  که دچار محدویت و بحران بوده، جلوگیری به عمل آورد، اما فراموش نکنیم که نمی

 . منطقه از بین برد

ها همواره باید پیشنهاد جایگزینی محصولی که صرفه اقتصادی داشته  س؛ با وجود محدودیت کشت برنج در برخی استانبراین اسا

باشد به کشاورز داده شود زیرا کشاورزان به سبب صرفه اقتصادی محصول برنج تمایل بیشتری نسبت به تولید این محصول دارند 

تواند تاثیر بسزایی در جایگزینی کشت برنج  فقی صیفی جات از سوی دولت میوهمواره افزایش نرخ خرید تضمینی و قیمت توا

 .داشته باشد

های گذشته با  در سال: در این خصوص اظهار داشت باشگاه خبرنگاراندر این راستا جمیل علیزاده شایق در گفتگو با خبرنگار 

کردند اما  ها محصول برنج را کشت می ها غیر از مازندران، گیالن و گلستان در حاشیه رودخانه وجود نبود محدودیت آب اکثر استان

 .در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آبی کشت برنج در مناطق دیگر کشور به صالح نیست

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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های آموزشی و ترویجی  شیوه توان با در واقع قانونی برای منع کشاورز از کشت یک محصول خاص وجود ندارد اما می: وی افزود

های زیر زمینی وجود دارد از  الزم، دالیل قانع کننده و پیشنهاد کشت جایگزین کشاورز را در مناطقی که امکان آسیب به منابع آب

 .کشت برنج منصرف نمود

دم برنامه ریزی صحیح در در تمام استان اصفهان محدودیت آب وجود ندارد اما متاسفانه به سبب ع: علیزاده در ادامه بیان کرد

 51یابد زیرا برداشت برنج در هر هکتار نیازمند  های زیر زمینی به مرور زمان دسترسی به منابع زیرزمینی کاهش می استفاده آب

 .هزار متر مکعب آب است 54الی 

بحران آب در جهان : بیان کرد باشگاه خبرنگارانهمچنین سید محمد سادات ابراهیمی دبیر دوم کمسیون کشاورزی در گفتگو با 

 .نصیب از این بحران نیست وجود دارد که به طبع آن کشور ما بی

در استان اصفهان با وجود عدم مجوز برداشت آب، همواره باید با پیشنهاد کشت جایگزین به کشاورزان از برداشت غیر : وی افزود

 .ونی آب جلوگیری کرد در حالیکه استان خوزستان کشاورزان مجوز برداشت آب برای کشت برنج را دارندقان

در واقع تا زمانی که سایر محصوالت کشاورزی صرفه اقتصادی نداشته باشد کشاورزان تمایلی به : سادات ابراهیمی در ادامه گفت

د تضمینی و قیمت توافقی محصول تاثیر بسزایی در جایگزینی محصول کشت این نوع محصوالت ندارند که همواره افزایش نرخ خری

 .کشاورزان دارد

شکی نیست که بحران آب که در سالهای اخیر بیش از پیش تشدید شده است نیازمند مدیریت دقیق مسوالن امراست و در این 

واند درمانی بر بی آبی باشد اما نباید فراموش میان تغییر الگوی کشت بر مبنای تولید محصوالتی که به آب کمتری نیاز دارد می ت

کنیم که بخش بزرگی از جامعه روستایی را کشاورزان تشکیل می دهند و ممنوعیت برخی محصوالت می تواند زندگی این قشر 

 .زحمت کش را تحت تاثیر بگذارد

http//:www.yjc.ir/fa/news/7998864 
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 برنج
 ایسنا - 193۱مهر  ۶دوشنبه 

 ای برای تعیین نرخ خرید شلتوک در خوزستان تشکیل کارگروه ویژه

های مرتبط برای تعیین نرخ خرید شلتوک در استان تشکیل شده  کارگروهی با حضور و مشارکت بخش: رییس انجمن برنج خوزستان گفت

 .است

اعضای کارگروه شامل مدیریت امور : ، منطقه خوزستان، اظهارکرد(ایسنا)رنگار خبرگزاری دانشجویان ایران وگو با خب محمد سواری در گفت

ها  ای از شالی کوبی اقتصادی استانداری، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعاون روستایی، انجمن برنج و نماینده

 . شود می

های مختلف مثل بازاریابی، آنالیز قیمت، خرید برنج و حمایت از برنجکاران در این کارگروه اظهارنظر  در بخش هر کدام از این اعضا: وی افزود

 . خواهند کرد

تالش ما این است که قیمتی تصویب کنیم تا به این ترتیب از کشاورز حمایت بیشتری شود؛ البته واحدهای شالیکوبی : سواری تصریح کرد

هادی ما ناراضی بوده و گالیه دارند که برای حل این مشکل، ما پیشنهاد دادیم تا کیفیت کار خود را باال ببرند تا های پیشن همیشه از قیمت

 . میزان تقاضا و بهره مندی واحدها از شلتوک بیشتر شود

هزار تن محصول  511هزار هکتار است و پیش بینی ما برداشت و تولید  91سطح زیر کشت شلتوک استان در سال جاری : وی عنوان کرد

 . درصد از این میزان شلتوک، تبدیل به برنج خواهد شد 11. شلتوک است

http//:www.isna.ir/fa/news/30424649679 
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 پسته

 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 رقابت تنگاتنگ ایران و آمریکا در بازار پسته / در کالیفرنیاهزار تنی تولید پسته  000گذاری  هدف
کند، تصویب قوانین  ریزی می هزار تنی پسته طی پنج سال را برای خود برنامه 000گذاری  در حالی که آمریکا هدف

 روند تولید های فاقد پروانه، باعث تخلیه شدن منابع زیرزمینی کشور شده و عمالً دار کردن چاه مطالعه نظیر پروانه بی

 .پسته در استان کرمان را در سیر نزولی قرار داده است

برداشت : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیره انجمن پسته کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیئت

ه با سال گذشته از افزایش نسبی برخوردار باشد رود حجم تولید پسته در مقایس های پسته کشور آغاز شده و انتظار می پسته در باغ

 .هزار تن را شاهد باشیم 411و حجمی حدود 

گرفته، میزان تولید پسته این کشور در مقایسه  های صورت رغم تالش اخبار رسیده از کشور آمریکا حاکی است، به: رضا نظری افزود

 .المللی داشته باشد تری در بازارهای بین ن بتواند حضور پررنگبا سال گذشته از روند کاهشی برخوردار بوده و سال جاری ایرا

 گذاری پسته با کالیفرنیا است قیمت

ترین تولیدکننده پسته ایران شناخته  با وجود اینکه ایران بزرگ: گذاری پسته توسط آمریکا خبر داد و خاطرنشان کرد وی از قیمت

المللی در اختیار  رخوردار است، اما تعیین قیمت پایه پسته در بازارهای بینتری نسبت به آمریکا ب  شده است که از قدمت طوالنی

 .ایران نیست

کننده قیمت پسته در بازارها از آن این کشور  های البی آمریکا باعث شده تعیین های سیاسی و قدرت گیری موضع: نظری ادامه داد

 .شدهای آینده مشخص خواهد  باشد؛ لذا قیمت صادراتی پسته طی هفته

 .شود دالر خرید و فروش می 9سنت تا  211، هشت دالر و 9144در حال حاضر قیمت پسته فندوقی : وی تصریح کرد

 هزار تنی پسته در آمریکا، طی پنج سال آینده 000گذاری  هدف

های  همه ظرفیتصورت مدون و با در نظر گرفتن  در حالی که ساماندهی پسته به: مدیره انجمن پسته کشور یادآور شد عضو هیئت

شرایط آبی کشور و شوری آب استان کرمان باعث  هزار تن برآورد شود، 111ساله تا  های پنج داخلی باعث شده تولید پسته در برنامه

 .شده است روند تولید پسته در ایران رو به کاهش باشد

توان انتظار  کمک تولید پسته کشور بیاید، میخیز در خراسان، یزد و کرمان به  در صورتی که مناطق جدید پسته: نظری تأکید کرد

های پسته  های آبی اجازه توسعه افقی باغ داشت حجم تولید پسته در روند کنونی ثابت یا اندکی افزایش داشته باشد، اما محدودیت

 .دهد را نمی

گیری  از مدیریت آب بهره کاران بیاید و بتوانند در صورتی که ترویج وزارت جهاد کشاورزی به کمک پسته: وی اظهار داشت

 .توان انتظار داشت حجم تولید پسته در کرمان در حجم کنونی ثابت باقی بماند حداکثری برای گرفتن محصول داشته باشند، می

 ها به کشاورزی دار کردن چاه خسارت غیرقابل جبران قانون پروانه

های فاقد پروانه که چند سال پیش بدون مطالعه  کردن چاهدار  قانون پروانه: مدیره انجمن پسته کشور همچنین گفت عضو هیئت

های آب زیرزمینی تخلیه شود؛ این در حالی است که در صورت  علمی تصویب شد و به اجرا گذاشته شد، باعث شد عمالً سفره

 .توان ضمن افزایش تولید محصوالت کشاورزی، از ضرر و زیان آن نیز جلوگیری کرد مدیریت بهینه آب می
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های پسته که از ارزآوری باالتری برخوردار هستند، باید اراضی کشاورزی سایر  اکنون برای توسعه باغ: در ادامه افزود نظری

محصوالت نظیر یونجه و ذرت به کشت پسته اختصاص پیدا کند که باید دید چنین جایگزینی اساساً به نفع اقتصاد کشور خواهد 

 !بود یا خیر

ناپذیری بر بدنه کشاورزی و  وانین اثرگذار بدون مطالعات علمی و کارشناسی چنان خسارت جبرانتصویب ق: وی خاطرنشان کرد

 .کند های آینده را نیز دچار چالش می زند که نسل اقتصاد کشور می

 ...تغییر تجارت پسته، اگر

شده ایران باز  رای منابع مالی بلوکهای ارزی ب های فعلی برداشته شود و کشور سوئیس حواله در صورتی که تحریم: نظری ادامه داد

 .کند، صادرات تسهیل خواهد شد و صادرات پسته نیز از این قاعده مستثنی نیست

های تجارت پسته خواهد  های پسته یکی از اثرگذارترین مؤلفه همچنین توجه و تمرکز بر کود و سم تزریقی به باغ: وی تصریح کرد

اند و عالوه بر افزایش قیمت  کیفیت چینی، بازار را فرا گرفته های بی یفیت و همچنین نهادهک های تقلبی و بی اکنون کود و سم. بود

تواند تجارت و صادرات محصوالت  از سوی دیگر، ثبات قیمت دالر نیز می. شده، بر روند تولید پسته نیز اثرگذاری سوء دارند تمام

 ./ثنی نیستکشاورزی را تقویت کند و تجارت پسته نیز از این قاعده مست

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20262-1.html 
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 پسته
 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

 های پسته تحت کنترل کریزوکارت قرار گرفت  هکتار از باغ 000

هکتار از  000هکتار، مقام نخست در سیستم آبیاری زیرسطحی کشور را دارا است و  000هزار و  سیرجان با سطح یک

 .های پسته تحت کنترل کریزوکارت قرار گرفته است باغ

مقام  95با بیان اینکه این شهرستان در سال ( ایانا)معاون جهاد کشاورزی سیرجان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درپی، امسال میزان سطح زیر کشت این محصول  های پی دلیل خشکسالی به: را در کشور داشته است، گفت نخست تولید پسته

 .هزار هکتار کاهش یافت شش

 .هزار هکتار کاهش یافته است 14هزار هکتار به  18سطح زیر کشت امسال پسته از : اکبر محمودآبادی خاطرنشان کرد

محمدی در مناطق کوهستانی و سیستم آبیاری تحت فشار و کم  ین زعفران و گلوی به مدیریت خشکسالی با طرح کشت جایگز

هکتار باغ، تحت سیستم آبیاری زیر سطحی مقام نخست را در  811هزار و  شهرستان سیرجان با سطح یک: فشار اشاره کرد و افزود

 .کشور دارا است

کند، از سیستم آبیاری زیر  تن محصول برداشت می 54تا  51کشاورز نمونه شهرستان که در هر هکتار : محمودآبادی ادامه داد

 .درصد است 94کند که بهره وری آب آن  سطحی استفاده می

آوری  ها جمع هزار تن پسته خشک از باغ 41تا  49امسال بین : بینی کرد بار پسته است، پیش وی با بیان اینکه امسال، سال کم

 .ر تن محصول برداشت شدهزا 92شود؛ این در حالی است که سال گذشته 

 های ضبط پسته نظارت اداره بهداشت بر ترمینال

آوری پسته  ستاد عمل: ها تصریح کرد معاون جهاد کشاورزی سیرجان با تأکید بر کنترل میزان آفالتوکسین در زمان برداشت از باغ

های آب، برق و نیروی  اشت، سازمانبه ریاست فرماندار تشکیل شد و کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، محیط زیست، بهد

در این جلسات معین شد برای جلوگیری از ایجاد سم . کنند انتظامی در زمان برداشت محصول جلسات منظمی برگزار می

 .ها نباید بیشتر از شش ساعت باشد آفالتوکسین، توسط قارچ آسپرژیلوس زمان برداشت پسته تا رسیدن به ترمینال

 .کنند یابند و روند کار را نظارت می های ضبط حضور می کارشناسان اداره بهداشت در ترمینال: محمودآبادی یادآور شد

 هزار نفر در فصل برداشت پسته 040اشتغال 

میلیارد تومان تولید پسته  511هزار و  ساالنه یک: وی با اشاره به جایگاه پسته در معیشت و اشتغال مردم شهرستان تأکید کرد

 .شوند هزار نفر مشغول به کار می 141طور متوسط  روز است به 11ر فصل برداشت که حدود شهرستان است و د

وسیله کریزوکارت  ها به هکتار از باغ 111شود، اما  در حال حاضر پسته ارگانیک در شهرستان تولید نمی: محمودآبادی اظهار داشت

 .شود و در آن از هیچ سمی استفاده نشده است کنترل می

دلیل شرایط اقلیمی، استفاده از  به: ره به اینکه امسال میزان خسارت پسیل پسته در شهرستان کاهش یافته است، گفتوی با اشا

 ./ها کاهش دهیم های سم توانسیم میزان فعالیت این آفت را در باغ پزشکی و نظارت بر فروشگاه ناظر گیاه 49سموم باکیفیت، حضور 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20892-1.html 
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 پسته
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  41: تاریخ

 های نوین راهکار مقابله با خشکسالی باغات پسته توسعه آبیاری
راهکار مقابله با خشکسالی و کمبود آب در  توسعه تکنولوژی و آبیاری های نوین تنها: رئیس اتاق بازرگانی ایران وچین بیان کرد

 .کرمان است

در خصوص  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناسداهلل عسگر اوالدی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار 

های اخیر کیفیت تولید پسته در کشور به سبب کمیت  به خشکسالی در واقع با توجه: کیفیت تولید پسته در سال جاری افزود

 581هزارتن به  441ای که این میزان از  محصول بهتر شده اما از طرفی شرایط اقلیمی در میزان تولید پسته اثر گذار بوده به گونه

 .هزارتن در سال جاری رسیده است

های نوین در بخش کشاورزی  بوده که همواره با توسعه تکنولوژی و آبیاریخشکسالی باغات پسته تنها در استان کرمان : وی افزود

های نوین  باید مشکالت این استان حل شود زیرا معضل کمبود آب در کرمان به عنوان یک پروژه ملی بزرگ باید از طریق آبیاری

 .تامین شود

ات پسته میتواند در صرفه جویی آب و افزایش محصول های نوین در باغ بنابراین اجرای سیستم آبیاری: عسگر اوالدی تصریح کرد

 .تاثیر بسزایی داشته باشد

http//:www.yjc.ir/fa/news/7999897 
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 پسته
 فودپرس 1930مهر ماه  0شنبه 

 فتکشاورزییران جایگاه اول پسته جهان را از آمریکا پس گرا
هزار تنی پسته جایگاه بزرگترین  91تا  41با افزایش تولید  4151ایران درسال : رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران گفت< 

 41با افزایش تولید  4151ایران درسال : رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران گفت.تولید کننده پسته را از آمریکا پس رفت

محمد حسن شمس فرد با اعالم این خبر اظهار .ی پسته جایگاه بزرگترین تولید کننده پسته را از آمریکا پس گرفتهزار تن 91تا 

اند که این ارقام در  هزار تن اعالم کرده 491هزار تن و بخش خصوصی آن را  441بخش دولتی میزان تولید پسته امسال را : کرد

هزار تن آن در  91از این رقم تولید هرساله : وی خاطرنشان کرد.یش داشته استهزار تن افزا 91تا  41مقایسه با سال گذشته 

رئیس اتحادیه .شود که این رقم در سال جاری بیشتر خواهد بود هزار تن صادر می 511تا  511شود و  داخل کشور مصرف می

اعالم شده است که در مقایسه با دو سال هزار تن  581تولید پسته آمریکا در سال جاری : صادرکنندگان خشکبار ایران ادامه داد

: وی تصریح کرد.ایم گذشته، تولید کمتری در مقایسه با ایران دارد و ما در سال جاری جایگاه تولید خود را از این کشور پس گرفته

بازار صادراتی پسته کند اما با این وجود، این کشور تنها رقیب ما در  آمریکا بخش زیادی از تولید خود را در کشور خود، مصرف می

 جهان است

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

 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۱, شنبه 

 ال تسهیالت به پرورش دهندگان میگو توسط بانک کشاورزیمیلیارد ری 10پرداخت بیش از 
میلیارد ریال تسهیالت از محل اعتبارارت ابالغی به 98اورزی استان هرمزگان از ابتدای سال جاری تاکنون ، بیش از شعب بانک کش

 . دهندگان طرح های پرورش میگو پرداخت کردند مجریان و پرورش

نفر از  55وابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ، پرداخت این تسهیالت به به گزارش ایران اکونا به نقل از ر

 .مجریان و متقاضیان طرح های پرورش میگوی این استان با هدف توسعه صنعت میگو و ایجاد اشتغال انجام شده است 

http//:iranecona.com/07002 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

 مطالعه علمی پژوهشکده کشاورزی برای سالمت جامعه انسانی انجام شد 
با همکاری پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه تهران تاثیر اکتواین و هیدروکسی اکتواین بر القاء مرگ 

 . طانی ریه بررسی و انجام شدهای سر برنامه ریزی شده سلول

به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، اکرم صادقی، عضو هیات ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های سرطانی انسان می شود،  علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در خصوص این دستاورد که در نهایت منجر به مهار سلول

ها به  های میکروبی تامین می شود و استرپتومایسس مواد اولیه در صنایع داروسازی و پزشکی از فرآورده  بخش عمده: داشتابراز 

انواع داروهای آنتی بیوتیکی و غیر آنتی بیوتیکی همواره مورد توجه زیست شناسان و داروسازانی که   ترین تولید کننده عنوان بزرگ

 .باشند هستند میبه دنبال کشف داروهای جدید 

ها،  از بیوپلیمرهای سلولی شامل غشاء( ها اکتواین)اکتواین و مشتق هیدروکسیله آن هیدروکسی اکتواین : صادقی ادامه داد

های مختلف حفاظت می کند و اثرات ضد پیری و ضد التهابی این مواد غیر  ها و اسیدهای نوکلئیک در برابر تنش ها، آنزیم پروتئین

ای که اخیرا با همکاری محققین دانشگاه تهران و پژوهشکده  نتایج مطالعه. های انسانی گزارش شده است لولسمی بر روی س

را ( QU-DB)های سرطانی ریه انسان  ها بر مهار سلول بیوتکنولوژی کشاورزی ایران انجام شده است، برای نخستین بار اثر اکتواین

های سالم این بافت و خون، این ترکیبات  های سرطانی ریه در مقایسه با سلول افزایش مرگ برنامه ریزی شده سلول. نشان داد

نتایج این مطالعه در . کند میکروبی را به عنوان کاندیدهای با ارزش برای تولید نسل جدیدی از داروهای ضد سرطان معرفی می

طالعات تکمیلی شامل بررسی م. چاپ گردید 4159سال  "Cancer Science & Therapy"چهارمین کنگره بین المللی 

 .ها بر تومورهای القاء شده در ریه موش در حال انجام است تاثیر اکتواین

گفتنی است این پروژه بطور مشترک با همکاری دکتر اکرم صادقی عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتر 

 ./ه علوم زیستی دانشگاه تهران در دست انجام استمژگان شیخ پور و دکتر فاطمه یزدانی اعضای هیات علمی دانشکد

http//:www.iana.ir/food/item/20872-1.html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  41, چهارشنبه 

 ی در کشوردستیابی به نوعی گندم دیم مقاوم به خشکسال
ارقام گندم دیم معرفی شده این موسسه نسبت به سایر ارقام مورد : رییس بخش غالت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت

 .استفاده، دارای عملکرد و مقاومت بیشتری نسبت به خشکی است

رستان چاراویماق برگزار شد، با مظفر روستایی، روز چهارشنبه در کارگاه آموزشی زراعت گندم دیم که با شرکت کشاورزان شه

تحقیقات این موسسه نشان می دهد که : و سرداری افزود 4تشریح مقایسه ای عملکرد ارقام مختلف گندم دیم از جمله باران، آذر

 .، دارای عملکرد و مقاومت بیشتری به خشکی نسبت به سایر ارقام گندم است'باران'گندم رقم 

 'سرداری'با کاهش عمق کاشت و در شرایط معمول بارش ها، دارای عملکرد بیشتری نسبت به رقم  نیز '4آذر 'رقم : وی اظهار کرد

 . است

روستایی، به گندم کاران توصیه کرد از بذر اصالح شده استفاده و به موقع کشت کنند و از بذرکارهای مناسب با کارنده های 

 . نطقه کشت و توصیه های تحقیقاتی در مزارع دیم را رعایت کنندکودگذار استفاده کرده و ارقام متناسب با شرایط اقلیمی م

این کارگاه در آستانه فرا رسیدن فصل کشت با هدف تشریح اصول کشت : مدیر جهاد کشاورزی چاراویماق نیز در این کارگاه گفت

نفر از گندم  551ا حضور زراعت درست گندم دیم، تبیین سیاست ها و برنامه ریزی و بررسی مسائل و مشکالت کشت پاییزه ب

 .کاران پیشرو برگزار شد

رعایت و اعمال توصیه های کارشناسان تحقیقات دیم و کارشناسان زراعت در خصوص بکارگیری نوآوری های : مجید احمدی، افزود

سطح موثر و علمی و یافته های تحقیقاتی در کاشت و داشت محصول گندم، به طور حتم در افزایش عملکرد این محصول در واحد 

 .مفید خواهد شد

بیمه پشتوانه تولید است و باید گندم : وی، با تشریح تعرفه ها و تعهدات صندوق بیمه در خصوص بیمه گندم و جو، اظهار کرد

 .کاران کشت را به موقع انجام داده و مزارع خود را بیمه کنند

 . جنوب شرقی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع استکیلومتری  541هزار نفر جمعیت در  21شهرستان چاراویماق با حدود 

http//:iranecona.com/07917 
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 تخم مرغ

 - 30/42/40فارس

 شود مرغ صادر می تن تخم 700روزانه 

پس از رفع مشکل : گفتمرغ خوب است،  گذار با بیان اینکه صادرات تخم رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود مرغ صادر می تن تخم 700تا  900آنفلوانزای پرندگان در کشور روزانه بین 

وضعیت صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار در گفت تخم  پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ ناصر نبی

مرغ ایران، وضعیت صادرات  پس از بازگشایی مرزهای عراق و افغانستان به روی واردات تخم: وب عنوان کرد و گفتمرغ را خ تخم

 .این محصول در شرایط بسیار مناسبی است

شود که دوم سوم این مقدار به عراق و بقیه آن به   مرغ به کشورهای مختلف صادر می تن تخم 211تا  111روزانه حدود : وی افزود

 .شود غانستان و سایر کشورها صادر میاف

گذار با بیان اینکه پس از رفع مشکالت آنفلوانزای پرندگان در بین پرندگان بومی کشور  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

ش مرغ این محصول افزای علیرغم صادرات قابل توجه تخم: مرغ به افغانستان و عراق از سر گرفته شد، بیان داشت صادرات تخم

 .سد ر هزار تومان به فروش می 9قیمتی نداشته و هر کیلوگرم آن درب مرغداری 

 .رسد به فروش می 911هزار و  9مرغ در مرز با قیمت  هر کیلوگرم تخم: پور شیری بیان داشت نبی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304240444016 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۶: تاریخ

 هزار تومان0نرخ هر شانه تخم مرغ 
تفاوت نرخ تخم مرغ از درب مرغداری تا بازار مصرف امری اجتناب پذیر : گذار گفت مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم

 .است

، در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار رضا ترکاشوند مدیرع

مرغ از درب مرغداری تا بازار مصرف به  تفاوت نرخ تخم: خصوص تفاوت نرخ تخم مرغ از درب مرغداری تا بازار مصرف اظهار داشت

ونقل و افت ضایعات و سود عمده فروش و خرده فروش امری اجتناب پذیر است در حالی که سود  های حمل وامل هزینهسبب ع

 .درصد است 49تا  41بنکدار و خرده فروش بین 

یعی هایی را در بر دارد و به همین خاطر تفاوت این نرخ امری طب در واقع عرضه مستقیم تخم مرغ تا بازار مصرف هزینه: وی افزود

 . است

تومان  9811و برای مصرف کننده  9411قیمت هر کیلو تخم مرغ در درب مرغداری : ترکاشونددرخصوص قیمت تخم مرغ گفت

 .است( هزارتومان 8هرشانه تخم مرغ با نرخ )که قیمت منطقی آن چهار هزار تومان است درحالی

تانه با توجه به روند مثبت صادرات عادی شدن فضای بازار و خوشبخ: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار تصریح کرد

 .ها هستیم افزایش تقاضا شاهد شیب مالیم واقعی شدن قیمت

 91گفتنی است متاسفانه به دلیل نبود نظارت های کافی دستگاه های مربوطه در اکثر مواقع این محصول را با سود بیش از 

 .تومان به فروش می رسانند 111هزار و  51تا  111ار و هز 9درصدی یعنی هر شانه تخم مرغ با قیمت 

http//:www.yjc.ir/fa/news/7992006 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 30/42/46فارس

 شود هزار تن نارنگی تولید می 900

ی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت نارنگی در گرمسیر های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .شود هزار تن نارنگی تولید می 900ساالنه : هزار هکتار است، گفت 14کشور 

وگو با خبرنگار اقتصادی  گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفت های گرمسیری و نیمه پور مدیرکل دفتر میوه ابوالقاسم حسن

 .هزار هکتار است 91هزار هکتار و سطح زیر کشت بارور این محصول  94سطح زیر کشت نارنگی در کشور : ، گفتخبرگزاری فارس

هکتار  111هزار و  44مازندران با مساحت : شود، گفت هزار تن نارنگی در کشور تولید می 111وی با بیان اینکه ساالنه حدود 

 .ر کشت نارنگی در کشور را به خود اختصاص داده استبیشترین سطح زی

بعد از مازندران، فارس، جنوب کرمان و هرمزگان بیشترین سطح زیر کشت این محصول را به خود اختصاص : پور تصریح کرد حسن

 .اند داده

گی در استان مازندران آغاز های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برداشت نارن مدیرکل دفتر میوه

 .شود هزار تن نارنگی در این استان تولید می 991سالی حدود : شده است، گفت

ها به صورت طبیعی  های موجود در بازار از نوع نارنگی پیش رس، اونشو تولید مازندران است که این نارنگی نارنگی: وی بیان داشت

 .پذیری دارد و مصرف آن هم مشکلی ندارد رنگ

هزار تن آن به  51از این میزان حدود : شود، تصریح کرد هزار تن مرکبات صادر می 511پور با بیان اینکه ساالنه حدود  سنح

 .صادرات نارنگی اختصاص دارد

 .کشورهای روسیه، آذربایجان، باکو، عراق و حوزه خلیج فارس از مشتریان نارنگی ایران هستند: وی افزود

دالر عنوان کرد و بیان  505گرمسیری وزارت جهاد میزان ارزآوری هر کیلوگرم نارنگی را  مسیری و نیمههای گر مدیرکل دفتر میوه

 .رود با اتخاذ تمهیداتی جلوی واردات هر نوع میوه غیر مجاز در راستای حمایت از تولید داخل گرفته شود انتظار می: داشت

 .آذرماه عنوان کرد حسن پور زمان برداشت پرتقال را هم اواخر آبان و اوایل

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304246444221 
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 تولیدات باغی
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 گردوهای گلدانی مُردند 

 .بار این پروژه شکست خورد گلدانی شد و برای چندمینهای گردوی  سرمازدگی باعث از بین رفتن نهال

علت نبودن  به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن صادرکنندگان گردو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها  علت سرمازدگی همه نهال که به شد های گردوی گلدانی در باغ گردو نگهداری می سرمایه و اعتبار کافی برای ایجاد گلخانه، نهال

 .از بین رفتند

های گردو و تولید گردوی کاغذی در آپارتمان با داشتن  تحقیقات بخش خصوصی برای اصالح نژاد واریته: مظفر احمدوند افزود

ان دولتی هم به رو شده، اما هیچ نهاد و ارگ ویژگی کوتاهی قد و کیفیت دوپر و سفید طی چند سال گذشته همواره با شکست روبه

 .مند نیامده است کمک بخش خصوصی عالقه

 درصدی درختان گردوی تویسرکان 30سرمازدگی 

درصد محصول گردوی تویسرکان همدان شد و از آنجا که  91سرمازدگی بهار باعث از بین رفتن بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .دیده نیز صورت نگرفت زیان های گردو بیمه نبودند، هیچ اقدامی برای حمایت از کشاورزان باغ

عنوان کارگران فصلی راهی شهرهای بزرگ  عمالً کشاورزان تویسرکانی برای تأمین معیشت خانواده خود به: احمدوند تصریح کرد

 ./اند و روستاها یکی پس از دیگری شاهد مهاجرت روستاییان است شده

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20822-1.html 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۵, یکشنبه 

 نارنگی پیش رس در سبد خرید پایتختی ها/ نوبرانه جدید از مازندران رسید
 . های مرکبات مازندران آغاز و این میوه پاییزی وارد بازار شدهمزمان با ماه مهر برداشت نارنگی پیش رس در پنج هزار هکتار از باغ 

هزار تن نارنگی  511پیش بینی می شود بیش از : معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران روز یکشنبه اظهار کرد

 .پیش رس در استان مازندران تولید شود

هزار هکتار باغ مرکبات استان ،  551از : را مطلوب ارزیابی کرد و افزود عزیزاهلل شهیدی فر وضعیت محصول مرکبات در مازندران

 .هزار هکتار نارنگی است که پنج هزار هکتار آن نارنگی های پیش رس است41

این میوه در بازار : هزار ریال در هر کیلو گرم عنوان کرد و بیان داشت 41تا 58شهیدی فر قیمت نارنگی زود رس در سر باغ را 

 .هزار ریال عرضه می شود 91تا 41

 .باغداران از چیدن نارنگی های غیر پیش رس از جمله انشو و یافا که قند آن کامل نشده است،خودداری کنند: وی تصریح کرد

 .ساالنه بیش از دو میلیون تن انواع مرکبات در مازندران تولید می شود

http//:iranecona.com/07792 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 30/42/49فارس

 هزار میلیارد تومان 490ارزش تولیدات دام و طیور / تولید مرغ در کشور بدون هورمون

به هیچ عنوان برای تولید مرغ از : هفته گفت 9رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تولید گوشت مرغ در 

 .ها را استفاده کنند توانند با خیال آسوده مرغ شود و مردم می ن استفاده نمیهورمو

های  ، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سخنان پیش از خطبهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای هستند،  التحصیالن در سازمان دامپزشکی مشغول به کار حرفه زیادی از فارغنمازجمعه امروز تهران با اشاره به اینکه جمعیت 

با گسترش  5911تشکیل شد، ابتدا اداره کل بود، اما بعد از مدتی یعنی در سال  5919این سازمان برای اولین بار در سال   :گفت

 .ی کشور نیز آغاز به کار کردامنیت غذایی و رشد جمعیت وظیفه این سازمان تغییر و عمالً سازمان دامپزشک

های مشترک بین  ها کنترل، بیماری یکی از این وظیفه: وی با اشاره به اینکه این سازمان وظایف مختلفی را برعهده دارد، گفت

ا های مشترک بین انسان و حیوان نیز افزایش پید انسان و حیوان است، به طوری که با رشد جمعیت و نیاز به غذا طبیعتاً بیماری

 .ها را برعهده دارد کند که این سازمان وظیفه کنترل و پیشگیری از بیماری می

در واقع سازمان دامپزشکی کشور یک نهاد حاکمیتی است که باید مرز بین : خلج با اشاره به وظیفه حاکمیتی این سازمان گفت

 .انسان و حیوان را حفظ کند

مرغ و رتبه ششم را در تولید گوشت  ایران رتبه دهم را در تولید تخم: ور گفتمرغ و گوشت مرغ در کش وی با اشاره به تولید تخم

ای الزم است و به هیچ عنوان هورمون در مورد رشد سریع  مرغ دارد و نکته مهم این است که برای تولید مرغ یک زمان شش هفته

 .نان مصرف کنندتوانند این گوشت را با اطمی کنندگان می شود، بنابراین مصرف مرغ استفاده نمی

های  همانطور که شاهدیم، در اطرافمان شاهد عملیات: وی با اشاره به اینکه ایران در یک منطقه پرخطر قرار گرفته است، گفت

از این . تروریستی متعددی هستیم، بنابراین کشورهای درگیر با این موضوع باید اولویت خود را به تأمین امنیت اختصاص دهند

 .شود، زیرا وظیفه حفظ امنیت غذایی را برعهده داریم تر از گذشته می نگینجهت، وظیفه ما س

پس از آنکه مشخص شد یک بیماری دامی در معرض : وی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی یک نهاد واکنش سریع است، گفت

 .کردن آن انجام دهیمورود به کشور است، پس از شناسایی این بیماری، ما باید اقدامات سریع را برای برطرف 

 .ویروس دامی به کشور بودیم که با اقدامات سریع مانع از ورود آن شدیم 9در یکسال گذشته شاهد ورود : وی تأکید کرد

هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی دام است که با فعالیت های  591: وی با اشاره به ارزش اقتصادی دام، طیور و آبزیان گفت

درصد به طور ساالنه افزایش دهیم، اما اگر کنترل را کنار گذاریم، قطعاً شاهد ضایعات  41یم این ارزش را تا توان دامپزشکی می

 .زیادی خواهیم بود

سامانه الکترونیک تشکیل دادیم که  55در حال حاضر : اندازی سامانه الکترونیک در سازمان دامپزشکی گفت خلج با اشاره به راه

کننده، سریعاً با این سامانه در تماس باشند و ما نیز به طور  محض برخورد با یک ویروس و یا یک عامل آلودهتوانند به  شهروندان می

 .سریع وارد عمل خواهیم شد

نیروی کارشناس و  4211اکیپ ثابت و سیار در سراسر کشور وجود داشت که  5811روز گذشته : وی با اشاره به عید قربان گفت

در این مراکز حضور داشتند که با همکاری نمایندگان ولی فقیه توانستیم عرضه دام را به نحو احسن پزشک سازمان دامپزشکی 

 .انجام دهیم

http://www.farsnews.com/
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 .هزار رأس دام در این مراکز ذبح شدند 511هزار رأس دام از این مراکز خریداری شد که تنها  441: وی گفت

تواند دام  نند که این مراکز از نظر بهداشتی مورد تأیید است و میکنندگان باید به این نکته توجه ک مردم و مصرف: وی ادامه داد

مورد نیاز خود را در این مراکز ذبح کنند و از ذبح دام در معابر عمومی و یا منازل خود خودداری کنند، زیرا احتمال آلودگی دام در 

 .این فضاها بسیار زیاد است

توانند این کدهای  مردم می: های مرغ نصب شده است، گفت یابی که بر روی بستهخلج با اشاره به، به کارگیری سامانه رهگیری و ره

پیامک کرده و از نحوه تولید و ذبح مرغ خریداری شده اطالعات کسب کنند که این  91118919رهگیری و ردیابی را به سامانه 

 .اکنون در حال انجام است ای است که هم یک کار بزرگ و گسترده

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304249444214 
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 تولیدات دام و طیور
 - 30/42/42فارس

 های موقت عرضه دام منطقی است قیمت دام زنده در جایگاه
شود، رئیس سازمان جهاد کشاورزی  تومان عرضه می 000هزار و  44کیلویی تا ها  در حالی که قیمت دام زنده در جایگاه

 .داند استان تهران این قیمت را منطقی می

علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در بازدید از مراکز موقت خرید و کشتار دام در جمع 

د کشاورزی و اداره کل دامپزشکی استان تهران و شهرداری تهران اقدامات خوبی های سازمان جها  با هماهنگی: خبرنگاران، گفت

 .مرکز بهداشتی فراهم شده است 24برای عرضه دام زنده و ذبح آن در 

 .های استان تهران واقع شده است مرکز از مراکز یاد شده در تهران و بقیه در شهرستان 95: وی افزود

ای از  های بهداشتی در نظر گرفته شده است که بخش عمده ار راس دام برای عرضه در جایگاههز 21بیش از : منصوری اظهار داشت

 .شود ها با هماهنگی با اتحادیه عشایر استانی و اتحادیه عشایر کشوری توسط عشایر تأمین می دام

بیش از : شود، گفت به مردم ارائه میهای موقت عرضه دام بهداشتی خدمات معاینه و ذبح شرعی دام  وی با تاکید بر اینکه در جایگاه

 .ها به مردم را بر عهده دارند نفر دامپزشک، کارشناس و روحانی کار خدمات رسانی در این جایگاه 911

ها کامال منطقی است و اداره کل  قیمت عرضه دام زنده در این جایگاه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

 .کند ها نظارت می بر روند قیمتتعزیرات حکومتی هم 

با توجه به وضعیت آبی : های خود به عنوان رئیس جدید سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت وی در مورد برنامه

ری های نوین آبیا وری آب در استان اقدامات اساسی انجام شود و مزارع استان به سیستم استان باید در بحث راندمان و افزایش بهره

 .مجهز شود

های  شود یکی دیگر از برنامه پروژه در سطح استان تهران انجام می 9های سطحی که در قالب  مهار آب: منصوری تصریح کرد

 .سازمان برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است

ال کشت سبزی و صیفی به ها و انتق کانون توجه ما افزایش سطح گلخانه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت

 .گلخانه است

جانبه  گذاران در بخش صنایع تبدیل به صورت همه وی با اعالم این مطلب که سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از سرمایه

 بندی با توجه به میزان تولیدات باغی و کشاورزی در استان یک ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و بسته: حمایت خواهد کرد، افزود

 .است

خواری، تعرض به منابع ملی و تغییر  همچنین در مورد مبارزه با زمین: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران بیان داشت

 .کند قضایی استفاده می های غیرمجاز سازمان از تمام ظرفیت خود برای معرفی این افراد به مراکز قانونی و دستگاه کاربری

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت عرضه هر کیلو دام زنده را در مراکز عرضه بهداشتی دام علی ملکی : براساس این گزارش

های عرضه دام قیمت دام زنده  تومان عنوان کرده بود که بر اساس مشاهدات فارس از برخی جایگاه 111هزار و  54هزار تا  54بین 

 .ومان براساس میزان تقاضا متغیر بودت 811هزار و  54تومان تا  111هزار و  55ها از  در این جایگاه

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304242444228 
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 تولیدات دام و طیور
 - 30/42/41فارس

 تومان 000هزار و  44تا  44قیمت هر کیلو گوسفند زنده 
زنده در ( گوسفند)با توجه به عرضه دام به اندازه کافی، قیمت هر کیلو دام : یه گوشت گوسفندی گفترئیس اتحاد

 .تومان تعیین شده است 000هزار و  44تا  44آستانه عید قربان 

زنده در ( گوسفند)قیمت هر کیلوگرم دام : گفت، خبرگزاری فارسوگو با  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت

 .تومان تعیین شده است 111هزار و  54تا  54آستانه عید قربان بین 

بنابراین با توجه به عدم کمبود حداکثر قیمت در نظر گرفته شده برای : وی با بیان اینکه دام زنده به اندازه کافی موجود است گفت

 .تومان است 111هزار و  54دام زنده 

های موقت عرضه دام که زیر نظر دامپزشکی تهران است، تهیه  شود تا دام قربانی را از جایگاه ملکی با بیان اینکه به مردم توصیه می

ای با مسئوالن شهرداری برگزار و مقرر شد که قیمت عرضه هر کیلو دام زنده در این  روز گذشته جلسه: کنند، تصریح کرد

 .تومان باشد 111هزار و  54هزار تا  54ام بین های بهداشتی عرضه د جایگاه

های موقت عرضه دام زنده که زیر نظر دامپزشکی تهران است دام قربانی  در جایگاه: رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بیان داشت

 .ندتواند دام را مصرف ک کننده با اطمینان از سالمت آن می شود و مصرف قبل و پس از ذبح توسط دامپزشک معاینه می

 .هزار تومان اعالم شد 59قیمت گوسفند زنده در مراکز عرضه توسط شهرداری تهران امروز هر کیلوگرم 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304241444184 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1930مهر  47, کشنبهی

 مرغ، مرغ و گوشت ایران، کاندید حضور در بازار فرانسه  تخم

تواند پذیرای  مرغ، مرغ و گوشت قرمز در کشور وجود دارد، بازارهای فرانسه می با توجه به آنکه مازاد تولید تخم

 .محصوالت باکیفیت ایرانی باشد

از تقویت ارتباطات ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

مرحله تأمین نیازهای اولیه کشورمان تقریباً به اتمام رسیده و زمان آن شده که برای صادرات : بین ایران و فرانسه خبر داد و گفت

 .های بلندتری برداریم مرغ و حتی گوشت قرمز قدم مرغ، تخم

های خوبی  فرانسه، یکی از کشورهایی است که در بخش کشاورزی عموماً و در بخش دام و طیور خصوصاً برنامه: نی افزودحسن رک

 .داشته است

 .ها طبیعتاً یک فرصت است و ما باید بتوانیم از آن استفاده کنیم حضور فرانسوی: وی خاطرنشان کرد

با فراهم شدن مقدمات اعزام کارشناسان ایرانی به فرانسه در سال : داد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه

های ایرانی داشت و  ها نشان از تطبیق آنها با دام گذشته، تعدادی دام سبک از طریق بخش خصوصی به کشور وارد شد که ارزیابی

دهنده را  گیری، توان تولید واحدهای پرورش رگهای خالص و استفاده از علم ژنتیک و دو امیدواریم که بتوانیم با استفاده از دسته

 .افزایش دهیم

باید ارتباطات پویا و مستمرتری برداریم و بتوانیم با سایر کشورهای پیشرفته نیز تبادالت علمی و تجربی داشته : رکنی تصریح کرد

 .باشیم

 ./حصوالت دامی و پروتئینی استفاده کنیمتوانیم از آن برای صادرات مازاد م فرانسه بازارهایی دارد که می: وی تأکید کرد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20891-1.html 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 کنند  تولید میبزهای ایرانی یک تن کمتر از بزهای فرانسوی شیر 

 440اند، نژادهای بز ایرانی تولید  در حالی که نژادهای بز فرانسوی با میانگین تولید شیر بیش از یک تن ثبت کرده

 .کیلوگرمی شیر دارند

ن المللی کشاورزی و زنبورداری در حاشیه سفر هیأت فرانسوی به ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا کارشناس بین

شمار  گیر کشور فرانسه نیز شده است، بازار ایران بازار مناسبی برای محصوالت فرانسوی به علت بحران اروپا که دامن به: گفت( ایانا)

 .رود می

های جدید  تواند آغاز فعالیت ها وجود دارد که می گذاری فرانسوی همچنین در ایران فضای مناسبی برای سرمایه: رضا شهروزی افزود

 .ور محسوب شوددو کش

تواند از  های چشمگیری کرده است که ایران می فرانسه در زمینه آرد، نان، صنایع لبنی و اصالح نژاد دام فعالیت: وی خاطرنشان کرد

 .این تجارب استفاده کند

این در حالی است  کیلوگرم شیر دارد، 411نژاد بزی در فرانسه پرورش یافته است که ساالنه بیش از یک تن و : شهروزی ادامه داد

 .کنند کیلوگرم شیر تولید می 541که نژادهای بز ایران ساالنه حداکثر 

خاستگاه نژاد سانن کشور فرانسه است، اما در میان نژادهای شیری بز : شده بز در فرانسه تصریح کرد وی با اشاره به نژادهای اصالح

های خوراکی گوناگون و اقلیم  رجسته این نژاد سازگاری باال با رژیمدر دنیا نژاد سانن بیشترین پراکنش را دارا است و ویژگی ب

 .متفاوت ازجمله مناطق کوهستانی و دشت باشد

درصد از جمیت بزهای تحت  11نژاد دیگر بز در فرانسه آلپاین است که : المللی کشاورزی و زنبورداری یادآور شد کارشناس بین

 .نظیری دارد وانایی باالیی در شیردهی دارد و در بین نژادهای شیری قدرت انطباق بیاین نژاد ت. شود رکورد فرانسه را شامل می

فرانسه در زمینه اصالح بذر تحقیقات زیادی داشته و بذور تولیدشده : شهروزی با اشاره به ضرورت اصالح بذر در کشور تصریح کرد

در قالب انعقاد قراردادی برای انتقال تکنولوژی، اصالح بذر و  این کشور به لحاظ عملکرد قابل مقایسه با بذور ایرانی نیستند؛ لذا

 .اصالح نژاد دام تبادالتی صورت گرفته است

رو است؛ لذا ضروری است عالوه بر استفاده از تجارب  اقتصاد فرانسه در حال حاضر با مشکالت پیچیده اقتصادی روبه: وی یادآور شد

 ./یز گام برداشتها برای صادرات محصوالت ایرانی ن فرانسوی

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20820-1.html 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۵: تاریخ

 ردیابی سالمت طیور با کدهای رهگیری/ شوند دار می ها شناسنامه مرغ
 .کنندگان است هدف از ایجاد این شبکه امنیت غذایی و آرامش ذهنی مصرف: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

، در خصوص نصب کد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

هزار واحد پرورش مرغ گوشتی در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند به  41حدود : گیری بر محصوالت طیور اظهار داشتره

هایی همچون نظام مهندسی، دامپزشکی معاونت  های تعاونی و نظارت مستقیم بخش ای که این واحدها تحت پوشش شرکت گونه

 .شکی کشور قرار دارندبهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی و سازمان دامپز

های تعاونی با همکاری معاونت امور دام و شبکه  های سراسری و استانی شرکت در واقع از دو سال گذشته اتحادیه: وی افزود

 .ریزی برای واحدهای مرغداری کشور اقدام کردند دامپزشکی کشور نسبت به اجرای طرح صدور مجوز جوجه

ریزی واحدهای صنعتی از طریق این طرح در سامانه اتحادیه سراسری ثبت  درصد از جوجه 91بنابراین : حجت در ادامه بیان کرد

های  ها به مرغداران مجوز ورود جوجه به سالن شده و بعد از صدور مجوز اولیه شبکه دامپزشکی کشور با اتکا به مجوز صادره اتحادیه

 .شود به طور معمول در سال چهار بار تکرار میشود و از طرفی اینکار برای هر واحد مرغداری  پرورشی داده می

ریزی کلیه اطالعات واحدهای پرورش مرغ شامل تعداد و نژاد جوجه، مزرعه مرغ  در طرح صدور مجوز جوجه: وی خاطرنشان کرد

این سامانه کشی، ماشین حمل جوجه، امکانات سالن، نوع دانه مصرفی، واکسن مورد استفاده و محل کشتارگاه در  مادر، مرکز جوجه

 .ثبت شده به طوری که تمامی این مراحل به طور مستمر تحت نظارت و کنترل کارشناسان و دامپزشکان کشور است

در واقع هدف از ایجاد این شبکه و کد رهگیری محصوالت طیور امنیت غذایی و آرامش : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .م از توزیع مرغ غیرسالم با این موضوع به حداقل برسدکنندگان است تا نگرانی مرد ذهنی مصرف

قابلیت اجرای این شبکه در سراسر کشور در آینده وجود دارد اما در حال حاضر این موضوع طی هفته : حجت در پایان تصریح کرد

 .جاری در تهران اجرا خواهد شد

http//:www.yjc.ir/fa/news/7996268 
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 تولیدات دام و طیور
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۶, دوشنبه 

 گذار برگزار می شود های تخم سالگی مرغ90جشن تولد 
المللی صدا و سیما برگزار  های بین گذار ایران سمیناری در مرکز همایش سالگی پرورش مرغ تخم11صبح فردا برای گرامیداشت 

 . آید های بخش تقدیر به عمل می و از اولین چهرهشود  می

های بین المللی صدا و سیما برگزار  صبح فردا در مرکز همایش "گذار ایران سالگی پرورش مرغ تخم11همایش گرامیداشت "

 .شود سالگی صحبت و تصمیم گیری می گذار بعد از عبور از شصت در این مراسم درباره رویکرد تولید مرغ تخم. شود می

اند، اولین کارخانه خوراک دام  نفر از پیشکسوتان این صنعت که برای اولین بار قفسهای نوین تولید کرده 1در این مراسم همچنین 

اند و سه نفر دیگر از اولین پرورش دهندگان مرغ  اند، اولین مرتبه مرغ اجداد و مادر به کشور وارد کرده و طیور احداث کرده

 .آید به عمل می گذار هستند، تقدیر تخم

طوری که  شروع شده و تا به امروز ادامه دارد به 5999صورت صنعتی از سال  گذار و فعالیت به گفتنی است پرورش نوین مرغ تخم

 .مرغ در دنیا است تولید کننده بزرگ تخم 51ایران جزو 

http//:iranecona.com/07640 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 30/42/40فارس

 مجوزی برای تولید محصول تراریخته صادر نشده است

رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، با بیان اینکه هیچ مجوزی برای تولید محصوالت تراریخته صادر 

 .دهد جهانی تولیدات کشاورزی را تشکیل میدرصد بازار  44محصوالت تراریخته از نظر ارزش اقتصادی، : نشده، گفت

شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی  گیاه تراریخته به گیاهی اطالق می خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خی آفات یا بیماریهای گیاهی و برای بهبود عملکرد گیاه این تغییر معموالً جهت بهبود مقاومت گیاه به بر. ژنتیک تغییر یافته باشد

 .گیرد و بهره وری کشاورز صورت می

های اخیرمخالفان و موافقان  استفاده از محصوالت تراریخته به دلیل عدم اطمینان از سالمت نها در سال: افزاید این گزارش می

 .شود حصوالت نه تولید و نه مصرف میزیادی داشته است، به طوری که در برخی از کشورهای دنیا این م

در اغلب کشورهایی هم که تولید کننده یا صادرکننده محصوالت تراریخته هستند، غالبا از طریق : براساس این گزارش

 .کنند مطلع می( تراریخته)کنندگان را از نوع محصول تولیدی  گذاری اطالعات مصرف برچسب

های وارداتی ایران از محصوالت تراریخته است، اما علیرغم این  ای از روغن خش عمدهبراساس اخبار منتشره، ب: به گزارش فارس

شود و مردم بدون اطالع از نوع  گونه اطالعاتی در مورد تراریخته بودن یا نبودن روغن مصرفی به مردم داده نمی موضوع هیچ

 .کنند محصول مصرفی اقدام به استفاده از آن می

ایم که در ذیل  ای انجام داده دالرضا باقری رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی مصاحبهدر این رابطه با آقای عب

 :خوانید می

نامه بازدارنده در مهندسی ژنتیک توسط معاون اول رییس جمهور خبر داده  رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی از لغو آئین

شور توسط آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور صادر است، چرا مجوز تولید این محصوالت برای اولین بار در ک

 شود؟ می

موضوع این طور است که . فرمائید کنم این طور باشد که شما می فکر نمی: رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، گفت

قانون  2بند ب ماده )اجرایی جدید نامه  نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی در دولت جدید بازنگری شده و آیین آیین

شهریور ماه توسط معاون اول  58در اردیبهشت ماه امسال در شورای ملی ایمنی زیستی تصویب شده که اخیراً در ( مذکور

 .جمهور ابالغ شده است رئیس

س شورای اسالمی مجل 5988مجوز تولید محصوالت تراریخت برابر قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی مصوب سال : وی افزود

با رعایت ضوابط مجاز دانسته شده است و همچنین بر اساس سند توسعه زیست فناوری مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، دولت 

 .مکلف به توسعه آن شده است

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی از تولید پنبه تراریخته در سال جاری و برنج تراریخته در سال آینده در کشور 

 شود؟ است، لطفا بفرمایید که این محصوالت با چه اطمینانی از سالمت وارد بازار مصرف می  خبرداده

اند، پنبه تراریخت  به احتمال قوی ایشان گفته. رسد نقل قولی صحیح باشد نظر نمی به: استاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد

ای را در عرصه  تا امروز مجوز تولید هیچ گونه محصول تراریختهکند، چون وزارت جهاد کشاورزی  آزمایشات میدانی خود را طی می

 .عمل نداده است

http://www.farsnews.com/
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 مجوزی برای تولید محصوالت تراریخته صادر نشده است *

البته انجام آزمایشات میدانی و تحقیقاتی طبق قانون برای محقق آزاد است و محققین اجازه دارند که آزمایشات تولید : وی افزود

 .را انجام دهند محصوالت تراریخته

گونه مجوزی  پنبه تراریخته هم از آن محصوالتی است که فعال در مرحله انجام آزمایشات تحقیقاتی است و هیچ: باقری تصریح کرد

 .برای تولید آن صادر نشده است

 شود؟ سطح زیر کشت پنبه تراریخته در دنیا چقدر است و در چه کشورهایی این محصول تولید می

میلیون هکتار  49در جهان  4159سطح زیر کشت پنبه تراریخته تا سال : یوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، گفترئیس کمیته ب

یعنی پنبه مقاوم به کرم  BTپنبه تراریخته عمدتاً از نوع . یعنی تقریباً دو برابر سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی ایران است

 .خوار است غوزه

شود و پس از آن چین با  میلیون هکتار تولید می 55در هندوستان با سطح زیر کشت حدود  BT بیشترین مقدار پنبه: وی افزود

های دوم و سوم را به لحاظ سطح زیرکشت این محصول دارا  میلیون هکتار رتبه 902میلیون هکتار و آمریکا با سطح زیر کشت  904

 .هستند

جنوبی، برزیل و پاکستان،  لیا، کلمبیا، پرتغال، مکزیک، سودان، آفریقایآرژانتین، استرا: استاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد

 .هستند BTترین کشورهای تولیدکننده پنبه  مهم

در صورت حمله آفت کرم : کند، بیان داشت خوار هر ساله خسارت زیادی را به مزارع پنبه وارد می وی با بیان اینکه آفت کرم غوزه

 .شود شود که سریعا منجر به از بین رفتن آفت می فاصله در معده آفت، پروتئینی ترشح میخوار به گیاه تراریخته بال غوزه

یکی اینکه تولید بر اثر : استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه تولید پنبه تراریخته دارای مزایای زیادی است، تصریح کرد

 .رود ال میناکارآمد شدن آفت، افزایش و به دنبال آن درآمد کشاورزان با

ها   عدم به کارگیری سموم برای دفع آفت: شود، گفت باقری با اشاره به اینکه در تولید گیاهان تراریخته از سموم هم استفاده نمی

اش را در طول دوره  شود، زیرا به طور معمول برای تولید پنبه،کشاورز باید در چند نوبت مزرعه منجر به کاهش هزینه تولید می

 .کند پاشی کشت سم

های زیست محیطی هم کاهش  رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با عدم استفاده از سموم نگرانی

بنابراین با کشت پنبه تراریخته به علت عدم سمپاشی مزارع عمال به بهبود شرایط زیست محیطی کمک : یابد، بیان داشت می

 .شود می

 خته در دنیا چقدر است؟سطح زیر کشت گیاهان تراری

میلیون هکتار  58501میالدی حدود  4159طبق آمار موجود سطح زیر کشت گیاهان تراریخته در دنیا تا سال : باقری تصریح کرد

 .میلیون هکتار بیشترین سطح زیر کشت این محصوالت را به خود اختصاص داده است 2905گزارش شده و کشور آمریکا با 

میلیون هکتار بیشترین سطح  5501میلیون هکتار، هند و کانادا  4909میلیون هکتار، آرژانتین  9404برزیل با پس از آن : وی افزود

 .اند زیرکشت را دارندو چند کشور دیگر هم سطوحی از مزارع خود را به کشت انواع گیاهان تراریخته اختصاص داده

درصد سطح  41درصد و کلزا  91درصد، ذرت  18اریخته، پنبه درصد سطح زیرکشت گیاهان تر 84سویا حدود : باقری تصریح کرد

 .اند زیرکشت گیاهان تراریخته را به خود اختصاص داده
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درصد بازار جهانی تولیدات کشاورزی را  44محصوالت تراریخته از نظر ارزش اقتصادی،  :استاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود

 دهد تشکیل می

 .شود محصوالت تراریخته براساس مالحظات زیست محیطی و مالحظات ایمنی زیستی تولید می در تمامی این کشورها،: وی افزود

 قانون ایمنی زیست چیست و نسبت به تولید محصوالت تراریخته چه مفادی دارد؟

کلیه آن  4است که بر اساس مفاد ماده  5988قانون ایمنی زیستی قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در سال : باقری بیان داشت

امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات واردات، عرضه، خرید و فروش، مصرف و استفاده از 

 .موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی یا همان تراریخته با رعایت مفاد این قانون مجاز اعالم شده است

، تمهیدات الزم را برای انجام این امور از طریق بخش غیردولتی فراهم در همین بند آمده است که دولت مکلف است: وی افزود

 .کند

این قانون آمده است که صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت  9همچنین در ماده : رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد تصریح کرد

این بر عهده  9ضوابط ایمنی زیستی موضوع ماده در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و 

 .های اجرایی ذی صالح است دستگاه

براساس این قانون امور مربوط به تولیدات بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، امور : وی تصریح کرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور  مرتبط با ایمنی زیستی و سالمت مواد غذایی، بهداشتی و مواد پزشکی مربوط به

مرتبط حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی مربوط به 

 .سازمان حفاظت محیط زیست است

ش پزشکی نیاز هست یا براساس این قانون آیا برای تولید محصوالت تراریخته به مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموز

 خیر؟

 .های ایمنی زیستی را طی کند محصول تراریخته باید فرآیندهای زیست محیطی و آزمون: باقری گفت

بدیهی است این . ای است که این موارد در آن لحاظ شده است نامه وزارت جهاد کشاورزی در حال تدوین یک آئین: وی افزود

ای در نظر گرفته شده که نحوه صدور مجوز واردات و صادرات محصوالت  نامه کمیته ر این آییند. نامه باید تایید و ابالغ شود آئین

 .شود تراریخته و رهاسازی و تولید و تجاری سازی محصوالت تراریخته توسط آن مشخص می

یته نمایندگانی از این کمیته مسئول صدور مجوز گیاهان تراریخته است و در این کم: استاد دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد

 .های مختلف از جمله نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست حضور دارند دستگاه

شود، آیا  شما اشاره کردید به اینکه براساس مالحظات ایمنی زیستی و زیست محیطی محصوالت تراریخته تولید می

فی است؟ پس چرا درسطح دنیا با تولید این محصول این همه مخالفت وجود این مالحظات برای حصول اطمینان کا

 دارد چنانچه پاپ فرانسیس هم از تولیدات این محصول ابراز نگرانی کرده است؟

البته اگر مطالب گفته شده توسط پاپ را دقیقا مورد . های خودش را گفته است پاپ هم مثل سایر اشخاص، نگرانی: باقری گفت

 .های ژنتیکی در حوزه مسائل انسانی است ها ایشان مربوط به دستکاری ر دهید، عمده نگرانیبررسی قرا

زنند زیرا با افزایش  ها بزرگ تولید کننده سموم دامن می ها را کمپانی بخشی از این نگرانی: استاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود

 .یابد تولید محصوالت تراریخته، مصرف سموم کشاورزی کاهش می



 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

81 
 

وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید پایدار محصوالت را بر عهده دارد : رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد بیان داشت

های مختلف ایمنی زیستی در تولید محصوالت تراریخته به طور جدی مورد  بنابراین مسئله حفاظت از محیط زیست و رعایت جنبه

 .توجه این وزارتخانه است

 .اند، مجوز ورودشان به عرصه تولید صادر نخواهد شد ذا بدیهی است تا اطمینان حاصل نشود که این محصوالت سالمل: وی افزود

به عنوان مثال . ها هم طبیعی است اصوال مردم در استفاده از هرگونه تکنولوژی نو، در ابتدا نگرانی دارند و این واکنش: باقری افزود

سال بعد از ورود آن به ایران مردم نسبت به استفاده از  11سازی در اروپا وارد ایران شد، ولی واکسن آبله چند سال پس از تجاری 

 .آن اطمینان حاصل کردند و استفاده از آن فراگیر شد

یق شود و یا استفاده از آن را به تعو بنابراین گاهی عدم آگاهی نسبت به استفاده از یک تکنولوژی مانع استفاده از آن می: وی افزود

 .اندازد می

پس منظورتان این است که مردم نسبت به فواید استفاده از محصوالت تراریخته آگاهی ندارند که با آن مخالفت 

 .کنند می

همان طور که هنوز هم برخی از مردم از . های جدید وجود دارد نه، معتقدم که همیشه نگرانی در استفاده از تکنولوژی: باقری گفت

ما ترس دارند، ممکن است، نسبت به استفاده از محصوالت جدید تراریخته هم نگرانی وجود داشته باشد، ولی سوار شدن به هواپی

 .توان گفت که استفاده از این محصوالت مضر است بخودی خود نمی

ها  را پذیرفتند و دهتر تولید و استفاده از محصوالت تراریخته  در دنیا برخی کشورها از جمله کانادا، چین، آمریکا سریع: وی افزود

 .میلیون هکتار را زیر کشت گیاهان تراریخته بردند، اما برخی کشورهای اروپایی دیرتر به سمت تولید و استفاده از آن رفتند

در حالی که با گذشت چند سال از تولید گیاهان تراریخته االن شاهدیم که کشورهایی مثال آلمان و استرالیا که : باقری بیان داشت

اکنون اقدام به تولید و مصرف این گیاهان  بتدا نسبت به تولید یا استفاده از محصوالت تراریخته تمایل و گرایشی نداشتند، همدر ا

 .اند کرده

آور بودن محصوالت تراریخته ارائه  تا کنون دالیل علمی برای زیان: رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی، بیان داشت

ال حاضر محصوالتی مانند سویا و ذرت تراریخته فقط در کشورهای فقیر مانند چین و هندوستان مصرف نشده است و در ح

شوند، بلکه در آمریکا، کانادا، ژاپن، اتحادیه اروپا، برزیل و آرژانتین مصرف دارند؛ بدیهی است استانداردهای این کشورها اجازه  نمی

 .مصرف محصوالت مشکوک را نخواهند داد

های  گیری از تکنولوژی تغذیه جمعیت رو به افزایش مردم دنیا بدون بهره: اره به روند رو به رشد افزایش جمعیت دنیا گفتوی با اش

 .هایی نظیر کود وسم مردم دنیا را تغذیه کرد توان بدون استفاده از فناوری نو امکان پذیر نیست و نمی

 .های نو را هم در اختیار بگیرد شر باید تکنولوژیدر کنار رعایت همه جانبه قوانین، ب: باقری تصریح کرد

در حال حاضر استفاده از سموم در کشاورزی برای افراد آنقدر نگران کننده نیست که : استاد دانشگاه فردوسی مشهد بیان داشت

استفاده از سموم هیچ البته این مطلب به معنای آن نیست که . هایی وجود داشت یک زمانی در مورد استفاده از همین سموم نگرانی

 .مضراتی در بر ندارد

ای ندارند و مجبورند که باالخره محصوالت  کننده است اما مردم چاره اتفاقا آقای دکتر مصرف سموم در کشور نگران

دانند در تولید کدام محصول سموم به میزان استاندارد استفاده شده و   کشاورزی را استفاده کنند، ضمن اینکه نمی

 .حصوالت استاندارد رعایت نشده استدرکدام م
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گذار  هر حال همانطور که در ابتدا گفتم قانون  به: تر هستیم، گفت سال از دنیا عقب 41وی با بیان اینکه در این تکنولوژی حداقل 

از تکنولوژی روز  نباید جامعه را. در کشو به این موضوعات توجه داشته و تولید این محصوالت را با مالحظات الزم مجاز دانسته است

 .دنیا محروم کرد

شود؟ در ایران چند درصد از روغن  میلیارد دالر روغن تراریخته به کشور وارد می 0۹0شود که ساالنه  گفته می

 شود؟ شود و ساالنه در دنیا چقدر روغن تراریخته مصرف می تراریخته تولید دنیا مصرف می

آنجا که من اطالع دارم، وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ مجوزی را برای واردات تا : رئیس کمیته بیوتکنولوژی وزارت جهاد گفت

 .محصوالت تراریخته صادر نکرده است

فصل الخطاب ما در استفاده از محصوالت تراریخته قانون ایمنی زیستی مصوب مجلس شورای اسالمی و سند توسعه : وی افزود

 .فناوری مصوب مجلس شورای اسالمی است زیست

جهت اطالع هر رقمی جدیدی از محصوالت کشاورزی حتی ارقام غیر تراریخته باید قبل از تولید انبوه در کمیته : اقری تصریح کردب

محصوالت تراریخت عالوه بر اینکه در این کمیته باید بررسی شود مراحل آن باید در کمیته . ملی ارقام بررسی و مجوز اخذ شود

 .نامه آن در دست بررسی است نیز مطرح و مجوز بگیرد ضیح دادم و آیینمحصوالت تراریخت که قبالً تو

در این کمیته عالوه بر سازمان تحقیقات، نمایندگانی از سازمان حفظ نباتات، انجمن : استاد دانشگاه فردوسی مشهد، بیان داشت

تر محیط زیست وزارت خانه حضور ایمنی زیستی، وزارت بهداشت، حفاظت از محیط زیست، پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و دف

 .دارند

 .البته تاکنون هیچ کس درخواست رسمی برای اخذ مجوز برای تولید محصوالت تراریخته را در کشور نداشته است: وی افزود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304241444226 
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 تولیدات زراعی
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 ممنوعیت تولید محصوالت تراریخته در ایرلند شمالی 

ایرلند شمالی دومین کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از اسکاتلند است که ممنوعیت تولید محصوالت تراریخته را اعالم 

 .کرده است

، پس از اعالم اسکاتلند مبنی بر ممنوعیت کاشت محصوالت ژنتیکی اصالح (ایانا)اورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کش

 .شده، ایرلند شمالی دومین کشور عضو اتحادیه اروپا است که کاشت محصوالت تراریخته را ممنوع اعالم کرد

تولید محصوالت تراریخته را از لحاظ وزیران کشاورزی و محیط زیست هر دو کشور اسکاتلند و ایرلند شمالی عواقب ممنوعیت 

پیش از این نیز با هشدار رئیس جمهور روسیه در استفاده از این محصوالت، ممنوعیت واردات و توزیع . اند کاهش بازاریابی پذیرفته

 .محصوالت تراریخته در این کشور نیز به تصویب رسید

پوشی کرد، گفته  ز مشکالت عدیده تولید محصوالت تراریخته چشمتوان ا همچنین پاپ در سخنرانی اخیر خود با بیان اینکه نمی

کند، تنوع تولید را کاهش داده و در زمان حال و  است توسعه اینگونه محصوالت تراریخته شبکه گسترده اکوسیستم را مختل می

 .رساند آینده به اقتصاد مناطق مورد کشت آسیب می

های تراریخته در دنیا نیازمند توجه فوری است و برای  شک مسئله توسعه کشت دونهای جهان تأکید کرده است که ب رهبر کاتولیک

 .پایان دادن به این مشکل باید مباحثات علمی و اجتماعی آن را لحاظ کرد

های کشاورزی و سالمت مجلس کنیا حمایت خود را از محصوالت تراریخته  این در حالی است که طی هفته گذشته اعضای کمیته

های  تواند بیش از این در انزوا زندگی کند و فناوری دند و یکی از اعضای مجلس کنیا در این رابطه گفته است کنیا نمیاعالم کر

های آفریقایی ازجمله آفریقای جنوبی، بورکینافاسو و سودان در حال پذیرش بیوتکنولوژی  در حالی که سایر کشور. جدید را نپذیرد

به عالوه، اینکه به دانشجویان اجازه تحصیل در رشته بیوتکنولوژی را بدهیم در حالی که هنوز . هستند، کشور ما نباید عقب بماند

 ./اجازه استفاده از این فناوری را نداریم، تنها هدررفت سرمایه خواهد بود

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20238-1.html 
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 تولیدات زراعی
 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 ممنوعیت تولید محصوالت تراریخته، پیش از ثبت آنها 

 .واردات محصوالت تراریخته با رعایت قانون ایمنی زیستی بالمانع است

با تأکید بر اینکه ( ایانا)کشاورزی ایران رئیس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

تاکنون هیچ رقم : شوند بدون مشکل هستند، گفت تمامی محصوالت تراریخته که بر اساس قانون ایمنی زیستی وارد کشور می

باید ای در کشور ثبت نشده است و محصول برنج و پنبه تولید شده نیز در مرحله تحقیقات هستند و برای تولید انبوه  تراریخته

 .مراحل ثبت را طی کنند

های وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه اعتماد  طرفه نگاه کرد و باید به سیاست نباید به موضوع تراریخته یک: اسکندر زند افزود

 .کنیم

برای تولید برای تولید محصوالت تراریخته در سطح آزمایشگاهی و تحقیق درباره آنها هیچ نیازی به مجوز نیست و : وی ادامه داد

 .ای اجازه تولید نخواهد داشت انبوه است که رقم باید ثبت شود و مجوز تولید بگیرد و تا پیش از ثبت هیچ محصول تراریخته

المللی نوشته شده و در صورت وجود هرگونه کم و کاستی نیز  قانون ایمنی زیستی کشور با توجه به قوانین بین: زند خاطرنشان کرد

 ./ن خواهیم پرداختشک به اصالح آ بی

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20272-1.html 
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 تولیدات زراعی
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  42, پنجشنبه 

 کرمانشاهی را به ستوه آورد کشاورزانموش مغان، 
با شروع فصل پاییز کشاورزان باید از اراضی کشاورزی بازدید کرده : اتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفتمدیر حفظ نب

 . و مبارزه با موش مغان را جدی بگیرند

: دآورد، تصریح کر مهندس فرهاد شریفی با اشاره به اینکه عدم مبارزه با موش در اراضی کشاورزی استان خسارت شدیدی به بار می

ها به صورت کمی و کیفی روی گیاهان، محصوالت تولیدی در مزارع و باغات، ایجاد خطر از نظر بهداشتی برای  خسارت موش

 .است... جوامع انسانی، قطع نوارهای آبرسانی در آبیاری نواری و

از زمانی که بذر در مزرعه : گفتشریفی بازدیدها به منظور تعیین میزان و شدت آلودگی مزرعه و باغ به موشها را ضروری دانست و

 .ای یک بار بازدیدها را انجام دهند کاشته می شود تا پایان برداشت باید کشاورزان هر چند روز یا هفته

مبارزه در فصل تابستان در اماکن : های کشاورزی باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد وی با بیان اینکه زمان مبارزه با موش درعرصه

رزه بعد از کاشت غالت در پاییز با اولین آبیاری، در زمستان از زمان شروع یخبندان تا آخرین یخبندان و شروع تابستانه، مبا

 .زنی غالت است پنجه

های اخیر می توان به فراوانی  شود که در سال دالیل و عوامل متعددی باعث رشد و تکثیر موش ها می: وی در ادامه خاطر نشان کرد

س موشها، ریزش کمباین ها، ریزش غالت و سایر بذور در حین برداشت و حمل ونقل، افزایش سطح زیر کشت مواد غذایی در دستر

محصوالت آبی، تغییرات آب و هوایی و کاهش فشار شرایط نامناسب روی جانور مانند کاهش بارندگی، کاهش یخبندانهای زمستانه، 

ه های کشاورزی و منابع طبیعی استان و تغییر الگوی آبیاری اشاره کم شدن دشمنان طبییعی مثل مار و پرندگان شکاری در عرص

 .کرد

ها حذف کامل موشها از طبیعت  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هدف از مبارزه با موش

کم آن مورد بازدیدهای کافی و مستمر قرار مزارع و باغات کشاورزی استان باید جهت بررسی وضعیت جانور و ترا: نیست، افزود

 .گیرند

روشهای اصلی مبارزه با موشها شامل : شریفی با اشاره به روشهای مدیریت و کنترل موشهای مضر در بخش کشاورزی، گفت

باید به کار روشهای زراعی، مکانیکی و فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است که به صورت تلفیقی و آگاهانه و با زمان بندی مناسب 

 .برده شوند تا تراکم و جمعیت آفت به حدی کاهش یابد که خسارتی وارد نکند

روش : های مفید مبارزه با موش در اراضی کشاورزی روش بیولوژیکی است، خاطرنشان کرد وی با اشاره به اینکه یکی از روش

محصور و نزدیک روستاها، تقویت دشمنان طبیعی بیولوژیکی شامل نگهداری گربه برای کنترل موش در باغات و مزارع کوچک، 

موشها مانند پرندگان شکاری از طریق کاشت درختان غیر مثمر با هدف ایجاد باد شکن و ایجاد محل استقرار و آشیانه سازی 

 .پرندگان شکاری قابل انجام است

ا موش ها را نیز شامل استفاده از انواع سموم مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه روشهای مبارزه شیمیایی ب

سموم آماده ای که در سم فروشی ها موجود هستند مناسب بوده و بسته به نوع : و یا طعمه های مسموم عنوان و تصریح کرد

ت طعمه مسموم آماده از طریق مدیریت حفظ نباتا: شریفی گفت.موش، نوع محصول و سطح آن در مواردی قابل استفاده هستند

 .استان کرمانشاه تهیه شده و در مراکز خدمات جهاد کشاورزی دهستان به صورت رایگان آماده توزیع است

http//:iranecona.com/07991 
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 تولیدات زراعی
 ایسنا - 193۱مهر  ۶دوشنبه 

 ت شددارویی کاملینا برای اولین بار در ایران کش -گیاه روغنی

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی :  سرویس
 .دارویی کاملینا اصالح، تکثیر و کشت شده است -برای اولین بار در ایران گیاه روغنی: کارشناس ارشد زراعت و اصالح نباتات کشور گفت 

و کشت آن در مؤسسه تحقیقات برنج  به گزارش خبرنگار ایسنا در گیالن، دانیال کهریزی در سخنرانی گزارش اصالح ژنتیکی گیاه کاملینا

های روغنی در بین محصوالت زراعی اهمیت خاصی دارند و پس از غالت، دومین ذخائر غذایی جهان را تشکیل  در حال حاضر دانه: کشور گفت

 .دهند می

های  ولیدشده به طور عمده از دانههای نباتی ت روغن: وی با بیان اینکه این محصوالت دارای ذخایر غنی از اسیدهای چرب هستند، اضافه کرد

با وجود این گیاهان روغنی رایج مانند . آید که نیاز آبی باالیی دارند روغنی نظیر سویا، آفتابگردان، پنبه دانه، بادام زمینی و کلزا به دست می

 .لف کشت و شرایط اقلیمی هستندهای مخت هایی از جنبه های فراوان، خود دارای محدودیت رغم مزیت سویا، آفتابگردان و کانوال علی

روغنی کاملینا گیاهی است که  -گیاه دارویی: کهریزی به اصالح، تکثیر و کشت این گونه برای اولین بار در ایران اشاره کرد و ادامه داد

کی و سرمای بهاره العاده آن به خش های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و مهمترین مزیت آن مقاومت فوق خصوص در سال به

 . است

مت وی با اشاره به اینکه گیاه روغنی جزو خانواده براسیکاسه است و در آزمایشات مختلف نشان داده شده که احتیاجات آبی بسیار کمتر و مقاو

یار باالیی نسبت به همچنین این گیاه مقاومت بس: خصوص کانوال دارد،تصریح کرد به سرمای بهاره بیشتری نسبت به سایر گیاهان روغنی، به

 . خوار دارد های گرده های روغنی مانند سوسک آفات رایج در دانه

پتانسیل تولید عملکرد باال در گیاه کاملینا در شرایط ایالت مونتانای آمریکا به اثبات رسیده و امکان قرار گرفتن آن به : کهریزی خاطرنشان کرد

 . ، مناسب گزارش شده استریز عنوان گزینه مناسب در تناوب با غالت دانه

دارویی است و متعلق به خانواده براسیکاسه است و عالوه بر مصارف خوراکی در تهیه سوخت زیستی هم  -کاملینا گیاهی روغنی:وی گفت

 .کاربرد دارد

http//:www.isna.ir/fa/news/30424649637 
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 خرما 

 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 خوزستان، بر بام تولید گندم کشور قرار گرفت / آبی دلیل ریز شدن خرمای خوزستان کم
 .کشور قرار گرفتهزار تن گندم برای سال چهارم بر بام تولید گندم  400استان خوزستان با تولید یک میلیون و 

، سطح زیر (ایانا)معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در سالی که : هزار هکتار گندم دیم اعالم کرد و گفت 511هزار هکتار گندم آبی و  911را  99 - 99کشت گندم خوزستان در سال 

درصد کاهش  91ای که  گونه عیاری را در استان تجربه کردیم، به ه بحران آب و کاهش نزوالت، خشکسالی تمامگذشت با توجه ب

 .های پیشین داشتیم بارندگی نسبت به سال

 گندم دیم استان: نژاد با بیان اینکه در سال گذشته تنها دو بارندگی در اواخر آذرماه و اواخر اسفندماه داشتیم، افزود محمد قاسمی

درصد گندم آبی نیز با توجه به کاهش چشمگیر آورد رودخانه کرخه،  51مدت بین دو بارندگی از بین رفت و  در فاصله طوالنی

 .مارون و جراحی تلف شد

گرفته ستاد فنی، کشت در تاریخ مناسب، ارتقاء مکانیزاسیون، تغییر آرایش  های صورت در مجموع با پیگیری: وی خاطرنشان کرد

دهنده تولید غلبه کنیم  های هرز و مدیریت آبیاری توانستیم بر عوامل تقلیل ها و علف یت تغذیه، مدیریت آفات، بیماریکشت، مدیر

 .درصد افزایش دهیم 51های قبل شویم و حتی تولید گندم بذری را تا  و مانع کاهش تولید نسبت به سال

هزار تن توانستیم برای سال چهارم بر بام تولید گندم کشور قرار  482در مجموع با تولید یک میلوین و : نژاد ادامه داد قاسمی

 .بگیریم و رتبه نخست تولید گندم در کشور را کسب کنیم

با توجه به شرایط آب و هوایی کشور ما نیز باید راهی که تمام دنیا تجربه کرده را پیش بگیریم و با انتقال : وی تصریح کرد

 .ای برویم گلخانه تمهیدات الزم برای مصرف بهینه آب را بیندیشیم و به سمت کشت گلخانه محصوالت باغبانی از فضای باز به

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خوزستان با بیان اینکه افزایش ریزگردها و روزهای پر از گرد و غبار در استان تأثیر 

آبی و شوری آب خبر  دلیل کم میزان تولید خرمای استان به منفی بر کمیت و کیفیت محصوالت باغی و زراعی گذشته، از کاهش

 .داد

شاید میزان تولید نسبت به : هزار تن اعالم کرد و یادآور شد 591نژاد میزان تولید خرمای استان خوزستان در سال جاری را  قاسمی

 .هزار تن خرما بود 458لید بیش از بینی ما برای سال جاری تو هزار تنی سال گذشته افزایش داشته است، اما پیش 581تولید 

: های کوچک در سال جاری را بحران آب و رویارویی با معضالت شوری آب عنوان کرد و اظهار داشت وی دلیل تولید خرما در اندازه

 .دهد این معضل بر صادرات خرما تأثیرگذار خواهد بود و ارزش صادراتی این محصول را کاهش می

برنامه ما استفاده از ارقام جدید و پرمحصول، : هزار تن برشمرد و تأکید کرد 91مرکبات در این استان را نژاد میزان تولید  قاسمی

 .ها و تغذیه متعادل برای افزایش تولید است اصالح الگو و آرایش باغ

 ./ص نخواهیم داشتشک نیازی به واردات مگر در موارد خا تولید میوه کشور پاسخگوی نیاز داخلی است و بی: وی در پایان گفت

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20273-1.html 
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 خرما
 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

 شوند  نخیالت استان بوشهر به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز می

 . شود ر شهرستان دشتستان تولید میدرصد خرمای تولیدشده استان بوشهر د 70

با اشاره به ( ایانا)مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان استان بوشهر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد خرمای تولیدشده در استان بوشهر شهرستان  21: هزار اصله نخله در این شهرستان گفت 411وجود چهار میلیون و 

 .شود تان تولید میدشتس

های آبیاری تحت فشار  های آینده تمامی نخیالت استان به سیستم برای رفع مشکالت موجود طی سال: حمیدرضا جهانبخش افزود

 .شوند و با آبیاری زیرسطحی تالش خواهیم کرد معضالت شوری آب و تبخیر را به حداقل برسانیم مجهز می

گرد و : خاک و تغذیه مناسب را از عوامل تولید محصول تا مطلوب برشمرد و خاطرنشان کردآبی، گرمای هوا، افزایش گرد و  وی کم

شود و عالوه بر آن، باعث افزایش  های گیاهی، باعث کاهش کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی می های موجود با بستن روزنه خاک

 .شوند های فرآوری می وشو در کارخانه های شست هزینه

شهرستان دشتستان : اینکه استان بوشهر رتبه سوم تولید خرما در کشور را به خود اختصاص داده است، ادامه دادجهانبخش با بیان 

 .هزار هکتار را دارا است 48بیشترین میزان تولید را در کشور با سطح زیر کشت 

شود امسال بیش از  بینی می پیش. گفتنی است، برداشت خرما در شهرستان دشتستان آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت

شهرستان دشتستان با مرکزیت شهر برازجان قطب . هزار اصله نخل برداشت شود 411هزار تن خرما از چهار میلیون و  551

 ./ویژه تولید خرما در استان بوشهر است نخست کشاورزی به

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20801-1.html 
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 خرما
 جوان خبرنگاران - 193۱مهر  42: تاریخ

 ایران دومین تولید کننده خرما در جهان
 .ایران دومین تولید کننده خرما بعد از عراق است: نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی بیان کرد

، در خصوص اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکشاورزی در گفتگو با خبرنگار  سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون

ایران دومین تولید کننده خرما بعد از کشور عراق در دنیا است و از طرفی در صادرات بازاریابی : صادرات خرما اظهار داشت

انچه باید از نظر فراوری و بسته بندی محصوالت به روز باشیم تا بتوانیم جایگاه خود را در محصوالت بسیار حائز اهمیت است چن

 .بازار های بین الملل بدست اوریم

های الزم را بر کیفیت محصوالت صادراتی داشته باشند زیرا متاسفانه برخی از  های نظارتی باید تست درواقع مجموعه: وی افزود

 .نظر کیفیت کشورهای مقصد تایید نشده در مرزها محبوس مانده استمحصوالت به سبب اینکه از 

های صادراتی پرداخت شود تا دغدغه صادر کنندگان  بنابراین همانند گذشته باید به صادر کنندگان نمونه مشوق: نوری بیان کرد

 .رات خود را ارتقا دهندای که صادر کنندگان بتوانند در بازارهای بین المللی صاد ای نباشد به گونه مسائل حاشیه

http//:www.yjc.ir/fa/news/7999823 
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 خرما
 ایسنا - 193۱مهر  ۵یکشنبه 

  افت کیفیت خرمای ماهشهر

ن به دلیل عدم تامین آب نسبت به سال گذشته کیفیت و کمیت خرمای برداشت شده از نخیالت شهرستا: مدیر جهاد کشاورزی ماهشهر گفت

 . درصد افت پیدا کرده است 91

برداشت از نخیالت شهرستان از : ، منطقه خوزستان، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  حمیدرضا رشیدی در گفت

 . اواسط شهریور آغاز شده است و تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت

 . تن برسد 9111شود تا پایان برداشت این مقدار به  بینی می های ماهشهر، برداشت و پیش تن خرما از نخلستان 4111تاکنون : وی افزود

عمده . هکتار از این اراضی، بارور هستند 5111هکتار بوده است که حدود  5811سطح زیر کشت نخیالت ماهشهر : رشیدی تصریح کرد

رقم استعمران بوده که برای صادرات است و دیگر ارقام کشت شده شامل برهی و بریم جهت تازه خوری مصرف محصول برداشت شده از 

 . خواهد شد

http//:www.isna.ir/fa/news/30424742867 
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 خرید تضمینی

 - 30/42/40فارس

 تومان است 4000تا  4100یدتضمینی گندم قیمت مناسب خر

تومان است، شرایط آب و هوایی  5111تا  5911عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قیمت مناسب خریدتضمینی گندم 

 .مناسب را عامل اصلی افزایش تولید گندم امسال عنوان کرد

، در پاسخ به چگونگی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در خبرگزاری فارسعباس پاپی زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

طبق قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، قیمت خرید تضمینی باید بر اساس نرخ تورم ساالنه مشخص : سال جاری، گفت

 .شود

درصد اعالم شده بود، اما شاهد بودیم که قیمت خرید تضمینی  49ی که نرخ تورم سال گذشته باال متاسفانه با وجود این: وی افزود

 .درصد رشد داشت 51گندم نسبت به سال پیش از آن فقط 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری باید بر اساس نرخ 

ت مناسب خرید تضمینی، موجب افزایش رغبت گندمکاران و مانع کاهش سطح زیرکشت تعیین قیم: تورم سالیانه اعالم شود، گفت

 .این محصول خواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که چرا باوجود نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته، حجم تولید و خرید دولتی 

ترین  چند دلیل اصلی در این موضوع دخالت داشتند که مهم: این محصول نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت، تصریح کرد

هایی همچون خوزستان و فارس  ها و رطوبت مناسب هوا، خصوصاً در استان ها بهبود شرایط آب و هوایی همچون پراکندگی بارش آن

 .که بیشترین تولیدات را دارند، بود

رطوبت مناسب هوا در فصل : تولید گندم دیم خواهد شد، افزود وی با بیان اینکه بارش به موقع و مناسب نه تنها موجب افزایش

 .کند بخشد و در نهایت زمینه افزایش حجم تولید را فراهم می افشانی و دانه بندی گندم آبی را بهبود می بهار، گرده

واری کشاورزان نسبت به عامل دیگری که سبب افزایش تولید و خرید دولتی گندم در سال گذشته شد، امید: زاده افزود عباس پاپی

 .اصالح و افزایش قیمت تعیین شده از سوی دولت بود که باتوجه به قیمت مناسب سال پیش از آن، دور از انتظار نبود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عامل دیگر افزایش تولید گندم در سال گذشته را توزیع به موقع و مناسب 

رود در سال جاری قیمت خرید تضمینی  انتظار می: و بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود هایی همچون کود نهاده

 .ها موجب افزایش تولید این محصول راهبردی شود گندم در کنار توزیع مناسب نهاده

دولت نهایتاً قیمت : فتتومان برای خرید تضمینی این محصول پیشنهاد شده بود، گ 5911وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت 

 .تومان را اعالم کرد که با نرخ تورم ساالنه متناسب نبود 5511

با توجه به نرخ تورم : وی در پاسخ به این سوال که قیمت مناسب خرید تضمینی گندم در سال جاری چقدر خواهد بود، تصریح کرد

تر شاهد کاهش تولید این  ورت تعیین قیمتی پایینتومان قیمت منطقی خواهد بود و در ص 5111تا  5911اعالم شده، قیمت 

 .محصول خواهیم بود

به گزارش فارس، هفته گذشته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، از اعالم قیمت خرید 

 .تضمینی گندم در هفته جاری خبر داده بود

http://www.farsnews.com/
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تومان و هر کیلو گندم  5511سال گذشته به ازای هر کیلو گندم معمولی  افزاید قیمت خرید تضمینی گندم در این گزارش می

هزار تن از این محصول توسط  411میلیون و  8تومان اعالم شد که تا پایان فصل زراعی گذشته بیش از  5511دروم هر کیلو 

 .شود زده می میلیون و نیم تخمین 55همچنین حجم تولید گندم در این فصل نیز بیش از . دولت خریداری شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304240444020 
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 خرید تضمینی
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 به سیستم قیمت تضمینی را دارد  ذرت، جو و گندم امکان ورود/ اعالم جزئیات قیمت تضمینی ذرت

بینی کرد که محصوالت پرتناژ دیگری  توان پیش با اجرایی شدن طرح پایلوت ذرت خوزستان در بورس کاال، می

 .ها، جو و گندم کشور امکان ورود به سیستم فوق را خواهند داشت همچون ذرت تمامی استان

درباره ( ایانا)شاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ک

در راستای تولید : جایگزینی طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی که در محصول ذرت خوزستان اجرایی شده است، گفت

قیمت تضمینی جانشین خرید محصول استانداردتر و کم شدن فاصله بین تولید تا مصرف و همچنین کاهش بار مالی دولت، 

 .شود صورت پایلوت در استان خوزستان اجرایی می تضمینی در محصول ذرت به

صورت پایلوت اجرایی شد، اما در محصول ذرت با توجه به آنکه  این طرح در سال جاری در محصول جو نیز به: علی پناهی افزود

برداران  شود که با استقبال خوبی از سوی بهره بینی می ارد، پیشاختالف قیمت زیادی بین خرید تضمینی و قیمت بازار وجود د

 .رو شود بخش کشاورزی روبه

 کشاورز جوکار برای داد و ستد محصول خود در قالب قیمت تضمینی 47ورود 

شد، هزار تن جو برداشت شد که از آنجا که سیستم قیمت تضمینی از اواسط دوره برداشت آغاز  91امسال : وی خاطرنشان کرد

تن از طریق سه انبار در استان کرمانشاه تحویل داده شد  914هزار تن از محصول فوق قابل معامله بود که در این راستا  51حدود 

 .معامله محصول خود را داد و ستد کنند 21اند تا بتوانند در قالب  کشاورز فرصت آن را پیدا کرده 42ترتیب  و بدین

شود، در زمینه  هایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاالی ایران انجام می بیشترین هزینهدر حال حاضر : پناهی ادامه داد

 .های الزم برای اجرایی شدن این طرح است سازی و فراهم کردن زیرساخت فرهنگ

ملی داشته و  گیری نظام انبارداری در کشور در تولید محصوالت استانداردتر، نقش اساسی در استاندارد شکل: وی تصریح کرد

 .تواند منافعی را برای نظام اقتصادی، بورس کاال و بخش کشاورزی داشته باشد می

هزار تن ذرت از استان  911شود که حدود  بینی می بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، امسال پیش: پناهی یادآور شد

طور قطع باید  بخش اعظمی از معامالت به( تومان 911)ضمینی خوزستان برداشت شود که با توجه به تفاوت قیمت بازار با قیمت ت

 .در بورس انجام شود

ربط و عالوه بر آن، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی  های ذی جلسات مشترکی با بخش ترویج و سایر دستگاه: وی تأکید کرد

تر این طرح را با موفقیت پشت سر  تعامل سازنده رسانی برگزار شده است که امیدواریم بتوانیم با سازی بستر اطالع برای آماده

 .بگذاریم

 شود مهرماه انجام می 40پذیرش انبارها تا 

روز نخست مهرماه، پذیرش انبارها به  51امیدواریم تا : معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی کشاورزی اظهار داشت

توانند اطالعات خود را در آن درج  برداران می ایت بورس کاال تعبیه شده که بهرهای نیز در س اتمام برسد که در این راستا، گزینه

 .شود نفعان انجام می رسانی به ذی کنند و عالوه بر آن، از طریق سامانه پیام کوتاه، اطالع
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مقام بازرگانی وزیر  ئمقا: التفاوتی که دولت باید بابت تفاوت قیمت تضمینی و خرید تضمینی پرداخت کند، گفت پناهی درباره مابه

دار است و امیدواریم مشکلی در این  ریزی کشور عهده ها را از سازمان مدیریت و برنامه التفاوت جهاد کشاورزی مسئولیت اخذ مابه

 .بخش پیش نیاید

ی را به این امر تواند در موفقیت این طرح مؤثر باشد و کشاورزان بیشتر ها می التفاوت موقع مابه پرداخت به: وی همچنین افزود

 .ترغیب کند

توانند با مراجعه به انبارها، کد بورسی خود را  برداران بخش کشاورزی می بهره: پناهی درباره مراحل انجام کار خاطرنشان کرد

، ای آنها است تا در زمان برداشت بتوانند با دارا بودن کد مربوطه دریافت کنند که این کد شامل اطالعات کد ملی و شناسنامه

 .راحتی تحویل دهند محصول خود را به

شود و  بعد از تحویل محصول توسط انبارهای استانداردی که اعالم شده است، مراحل خشک کردن محصول انجام می: وی ادامه داد

ود، ش درصد رطوبت که توسط کارشناسان و ارزیابان کشاورزی و نظارت کارگزاران بورس انجام می 59تا  54بر اساس دارا بودن 

عنوان سپرده کاالیی  تواند در مراحل بعدی به شود و قبض انبار صادر خواهد شد که این قبض می محصول فوق تحویل گرفته می

 .برای کشاورز سندیت داشته باشد

صورت اینترنتی به  در مرحله بعد، اطالعات به: معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی کشاورزی تصریح کرد

شود که محصول ایکس با چه کیفیتی و چه قیمتی و در کدام انبار قابل  ترتیب مشخص می های مختلف وارد شده و بدین تمسیس

 !معامله است

شود و مابقی آن  تاریخ معامله، هزینه انبار و هزینه خشک کردن محصول خود از حساب کشاورزان کاسته می: پناهی یادآور شد

 .شود ن پرداخت میصورت نقد به حساب کشاورزا به

برداران مربوط به هر بانکی که باشد، در  بانک قرارداد دارد، بنابراین اطالعات حساب بهره 51بورس کاالی ایران با : وی تأکید کرد

 .سامانه فوق قابل درج است

التفاوت  شود و پرداخت مابه پس از انجام معامله، اطالعات به سازمان مدیریت و وزارت جهاد کشاورزی اعالم می: پناهی اظهار داشت

 .افتد آن در جریان می

 کنندگان محصوالت در بورس تومانی برای عرضه 100عایدی حداقل سود 

قیمت تضمینی : شود، گفت معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی کشاورزی درباره سودی که عاید کشاورز می

تومان برای کشاورز  911ست که با توجه به نوسانات بازار، حداقل سودی معادل تومان ا 911شده برای محصول ذرت حدود  اعالم

 .خواهد داشت

دولت در حال حاضر برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ناگزیر است هزینه نگهداری : وی درباره سایر مزایای این طرح افزود

شود؛ بنابراین اجرایی شدن  رو می صول با افت قابل توجهی روبهآنها را تا زمان مزایده یا مناقصه پرداخت کند و در این فاصله مح

پردازد، خواهد توانست  درصد کل اعتبارات خرید تضمینی می 41تواند این فرصت را فراهم آورد که دولت با  چنین طرحی می

 .موقع و با صرفه اقتصادی مناسبی محصوالت را به دست خریداران برساند به

ها و جا افتادن نظام انبارداری در کشور از سایر مزایای این طرح  سازی قیمت سهیل فرآیندها، شفافت: پناهی خاطرنشان کرد

 .شود محسوب می
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ها و محصوالت دیگری همچون  بورس کاال آمادگی آن را دارد که اجرایی شدن این طرح را برای ذرت تمامی استان: وی تصریح کرد

 ./توانند با قیمت تضمینی معامله شوند ت میجو و گندم اجرایی کند؛ یعنی سایر محصوال

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20232-1.html 
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 خرید تضمینی
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 میلیارد تومانی به گندمکاران  970بدهی / نرخ خرید تضمینی گندمبرنامه شرکت بازرگانی دولتی برای تأیید 

دنبال تصویب نهایی  کند، شرکت بازرگانی دولتی ایران به در حالی که برداشت گندم روزهای پایانی خود را طی می

 .رساندبرداران ب قیمت تضمینی گندم و سایر محصوالت است تا پس از تأیید شورای اقتصاد، آن را به اطالع بهره

در حالی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار تن گندم از  19که هنوز برداشت گندم ادامه دارد، شرکت بازرگانی دولتی و واحدهای مربوطه تاکنون هشت میلیون و 

 .اند مینی خریداری کردهصورت تض کشاورزان به

میلیارد تومان از مطالبات  921میلیارد تومان است که تنها  921هزار و  9شده  ارزش این میزان گندم خریداری: علی قنبری افزود

 .شود زودی پرداخت می باقی مانده که به

یمت تضمینی گندم و سایر محصوالت سازی برای تصویب نهایی ق شرکت بازرگانی دولتی ایران در حال آماده: وی خاطرنشان کرد

ریزی خود را  شود تا کشاورزان بتوانند برنامه خرید تضمینی در سال زراعی جدید است که بعد از تأیید شورای اقتصاد اعالم می

 .نسبت به کاشت در سال زراعی جدید داشته باشند

سازی کاالهای اساسی ازجمله گندم، روغن، برنج و  رهاین شرکت تأمین و ذخی: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد

 .شکر را در دستور کار دارد که در حال انجام آن هستیم

بخشی از کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از طریق تولید داخل و بخش دیگری از واردات از طریق کشورهای : قنبری تصریح کرد

 .مورد تأیید انجام خواهد شد

 .برداران بخش کشاورزی را تسویه کنیم زودی بتوانیم مطالبات بهره ت گندم همچنان ادامه دارد و امیدواریم بهبرداش: وی یادآور شد

میلیون تن برآورد شده است، در حالی که در سال زراعی گذشته بیش  5501گفتنی است، میزان تولید گندم در سال جاری حدود 

ها، تاکنون بیش از یک میلیون  ه زیر کشت گندم رفته است و بر اساس گزارشهزار هکتار از اراضی کشور ب 411از شش میلیون و 

 ./درصد از خرید سال گذشته جلوتر هستیم 41تن از تولید سال گذشته و 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20892-1.html 
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د تضمینیخری  
 ایران اکونا – 193۱/ مهر /  49, جمعه 

 لزوم جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی
عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران و جایگزینی قیمت : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

 . اما در صورتی که دولت به وعده های خود عمل کند مناسبی برای شفاف سازی قیمت هاست راهکارتضمینی به جای خرید تضمینی، 

قانون بهره وری کشاورزی به جریان افتاده و تاکنون نیز برای محصول جو  99استفاده از ظرفیت های ماده : عباس پاپی زاده ، افزود

 .کرمانشاه که به صورت آزمایشی انجام شده بود با وجود یکسری ضعف ها، رضایتبخش بوده است

این طرح برای محصول ذرت خوزستان که از آبان ماه آغاز می شود با رفع و موانع و کاستی ها توسط : ار امیدواری کردوی اظه

سازمان های مربوطه با رونق بیشتری انجام شود؛ به این ترتیب که هر یک از دستگاه های اجرایی همچون بورس، وزارت و سازمان 

دام و سازمان مرکزی تعاون روستای هر یک باید به وظایف خود در اجرای این طرح  های جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور

 .ملی عمل کنند

برای شناساندن این طرح به کشاورزان به تبلیغات و اطالع رسانی بیشتری نیاز است : نماینده مردم دزفول در مجلس تاکید کرد

د به معامالت را پیدا کند، از آنجا که در خرید تضمینی یکسری دولت باید شرایطی را برای کشاورز فراهم کند تا انگیزه ورو

مشکالت وجود داشت، در برخی مواقع وجه خرید تضمینی ذرت برای کشاورزان دیر پرداخت می شد، برهمین اساس هنوز ترسی 

 .به بورس جلب کردبر دل کشاورزان هست بنابراین باید با ایجاد ساز و کارهای مناسب اطمینان این افراد را برای ورود 

بنابراین اگر دولت در مسیر خود برای توسعه بخش کشاورزی، از درج قیمت های تضمینی در بورس کاال : پاپی زاده ادامه داد

حمایت های الزم را انجام دهد، بخش قابل توجهی از هزینه ها در خرید تضمینی محصوالت کشاورزی کاهش می یابد و مشکالت 

 .مینی کاالها نیز به پایان می رسدکشاورزان در خرید تض

اجرای این طرح عالوه بر کشاورزان به نفع دولت نیز خواهد بود، چرا که با اجرای قیمت تضمینی می توان : پاپی زاده تاکید کرد

ای بخشی از بار پرداخت وجه خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را از دوش دولت برداشت، البته این در شرایطی است که بانک ه

عامل نیز همکاری های الزم را در این زمینه انجام دهند و مانند سال گذشته تأمین اعتبار وجه خرید تضمینی ذرت به تعویق نیفتد 

 .ماه مطالبات کشاورزان پرداخت نشده بود 9زیرا با گذشت 

ست، اما به دلیل خرد بودن اراضی به گفته پاپی زاده، اگرچه حذف واسطه ها یکی از مزایای عرضه محصوالت کشاورزی در بورس ا

 .کشاورزی در ایران و کم بودن اطالعات برخی کشاورزان هنوز عده ای توسط واسطه گرها محصوالت را به فروش می رسانند

بنابراین برای عرضه محصوالت در بورس کاال نیاز به : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس در پایان تصریح کرد

فرهنگ سازی بیشتری است، برهمین اساس می توانیم با توسعه تعاونی های مشارکتی، امکان تجمیع اراضی و در نتیجه توسعه و 

 .تجمیع تولیدات زمینه رونق معامالت کشاورزی را فراهم کنیم

http//:iranecona.com/07982 
 

 

 

 

 

http://iranecona.com/45382


 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

144 
 

 خرید تضمینی
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۱, شنبه 

 هنوز پولی برای خرید تضمینی دانه روغنی سویا تامین نشده است
هرچند تاکنون مطالبات کلزاکاران را تسویه کرده ایم اما در حال حاضر نقدینگی : دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت

 . در اختیار نداریم(تولید داخل)یا و منابع مالی مورد نیاز را برای خرید تضمینی دانه روغنی سو

طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانه های روغنی قرار بود : محمد قبله افزود

ختالف نرخ به ازای واردات هر کیلوگرم روغن خام مبلغی به عنوان مابه التفاوت از واردکنندگان دریافت و بابت زیان حاصل از ا

 .خرید تضمینی دانه تا نرخ تجاری آن به کشاورزان تولیدکننده دانه های روغنی پرداخت شود

برای اجرای این تفاهم و مدیریت واردات روغن خام و خرید دانه تولید داخلی مقرر شده بود؛ فاصله بین نرخ خرید : وی تصریح کرد

هزارتن روغن خام و افزایش قیمت  911تا یک میلیون و  411میلیون و تضمینی دانه داخلی و وارداتی، همچنین واردات یک 

 . مصرف کنندگان را برای تحقق این امر محاسبه کنیم

اما آنچه هم اکنون رخ داد؛ اختالف نرخ بین خرید تضمینی دانه داخلی و دانه وارداتی به دلیل واردات فراوان افزایش : وی گفت

 .تومان رسید 221به  911یافت و از هر کیلوگرم 

همچنین امسال با کاهش واردات روغن خام و عدم افزایش قیمت مصرف کنندگان روبرو شدیم که همین امر ما را با : وی اضافه کرد

 .کاهش نقدینگی مواجه کرده است

هزارتن دانه کلزا  92از ابتدای فصل خرید تاکنون : دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران درباره خرید تضمینی کلزا نیز گفت

میلیارد تومان آن بابت زیان ناشی از وارادات روغن خام تامین،  91میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که  514به ارزش 

 .پرداخت و تسویه شده است

 .تومان از کشاورزان خریداری شد 4411به گفته وی، امسال قیمت هر کیلوگرم دانه کلزا با قیمت 

تن دانه گلرنگ از کشاورزان  111هزار و  4تاکنون : تومان عنوان کرد و افزود 4511ید هر کیلوگرم گلرنگ را نیز قبله نرخ خر

 .میلیارد تومان می باشد 9هزار تن نیز برسد که زیان آن نیز  9خریداری شده اما پیش بینی می شود خرید دانه گلرنگ به 

ب کشاورزان مطالبات گلرنگ کاران کشور در حال پرداخت است و بزودی با دریافت چک لیست و شماره حسا: وی اضافه کرد

 .تسویه می شود

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، با بیان اینکه درحال حاضر منابع مالی برای خرید دانه روغنی سویا نداریم و با مشکل 

شکلی برای خرید دانه های روغنی کلزا و گلرنگ نداشته ایم اما با تاکنون منابع مالی مورد نیاز تامین بود و م: مواجه شده ایم، گفت

 . این شرایط احتمال اینکه نتوانیم منابع مالی مورد نیاز خرید سویا را تامین کنیم، وجود دارد

ای امضا  با توجه به تفاهم نامه: درصدی قیمت روغن نباتی برای مصرف کنندگان نیز افزود 51تا  51وی درباره درخواست افزایش 

 51تا  51شده بین وزارت جهادکشاورزی و انجمن صنایع روغن، برای حمایت از تولید دانه روغنی بایستی نرخ روغن نباتی بین 

 .درصد افزایش یابد

طی دو سال گذشته با وجود افزایش هزینه های تولید، بخش خصوصی تغییری در قیمت روغن نباتی نداشته : وی اظهار داشت

 .که نرخ تمام محصوالت افزایش قیمت داشته است است در حالی

به گفته وی، قرار بود دولت یک افزایش قیمت حداقل شش درصدی را برای روغن نباتی در نظر بگیرد درحالی که این مهم نیز رخ 
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 . نداد و دولت دلیل آن را کاهش نرخ جهانی روغن خام عنوان کرد

هزارتن آن  911تا  411از انواع آفتابگردان، سویا و پالم وارد کشور می شود که هزار تن روغن خام  911ساالنه یک میلیون و 

 .توسط بخش خصوصی برای شرایط اضطراری ذخیره سازی می شود

 . کارخانه تولیدکننده روغن نباتی تحت پوشش این انجمن صنفی فعالیت دارند 92همچنین 

http//:iranecona.com/07012 
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 خرید تضمینی
 فودپرس 1930مهر ماه  6دو شنبه 

  31-30قیمت خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی 

را برای  91-99وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی انواع برنج برای سال زراعی  –اقتصاد غذا < کشاورزی

 .ت دولت اعالم کردتصویب در هیا

ارقام پرمحصول کیفی )، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی برنج گروه یک «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

ریال،  99191، 99-99درصد افزایش نسبت به قیمت سال  44را با  99-91برای سال زراعی ( شامل خزر، شیرودی، فجر و کشوری

ریال و برنج گروه سه 99541درصد افزایش نسبت به سال گذشته  51را با ( سپیدرود و گوهر)ج گروه دو قیمت خرید تضمینی برن

 .ریال اعالم کرد 42411درصد افزایش  9با ( ندا، کوهسار، دانیال، عنبر نجفی، سازندگی و کامفیروز)

ل شده است که قیمت های جهانی اغلب این پیشنهاد قیمتی وزارت جهاد کشاورزی در حالی برای تصویب به هیات دولت ارسا

محصوالت کشاورزی و غذایی درپایین ترین سطح قرار دارد و باید منتظر ماند و دید در صورت تصویب این قیمتها وزارت جهاد 

 .کشاورزی با چه تدبیری می تواند بازار محصوالت کشاورزی را مدیریت نماید

اد کشاورزی برای خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی با حداقل تغییر در گفتنی است معموال قیمت های پیشنهادی وزارت جه

 . هیات دولت مصوب و ابالغ می شود

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 خرید تضمینی  
 فودپرس 1930مهر ماه  6دو شنبه 

 31-30د برای سال زراعی قیمت خرید تضمینی چغندر قن

را برای  91-99وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی چغندر قند برای سال زراعی  –اقتصاد غذا < کشاورزی

 .تصویب در هیات دولت اعالم کرد

-91سال زراعی ، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی چغندر قند بهاره برای «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

درصد  54ریال، قیمت خرید تضمینی چغندر قند پاییزه را با  4992، 99-99درصد افزایش نسبت به قیمت سال  55را با  99

 .ریال اعالم کرد4811افزایش نسبت به سال گذشته 

های جهانی اغلب این پیشنهاد قیمتی وزارت جهاد کشاورزی در حالی برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است که قیمت 

محصوالت کشاورزی و غذایی درپایین ترین سطح قرار دارد و باید منتظر ماند و دید در صورت تصویب این قیمتها وزارت جهاد 

 .کشاورزی با چه تدبیری می تواند بازار محصوالت کشاورزی را مدیریت نماید

یدهای تضمینی محصوالت کشاورزی با حداقل تغییر در گفتنی است معموال قیمت های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خر

 . هیات دولت مصوب و ابالغ می شود

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

 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 تولید گندم کشور قرار گرفت خوزستان، بر بام / آبی دلیل ریز شدن خرمای خوزستان کم
 .هزار تن گندم برای سال چهارم بر بام تولید گندم کشور قرار گرفت 400استان خوزستان با تولید یک میلیون و 

، سطح زیر (ایانا)معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در سالی که : هزار هکتار گندم دیم اعالم کرد و گفت 511هزار هکتار گندم آبی و  911را  99 - 99ن در سال کشت گندم خوزستا

درصد کاهش  91ای که  گونه عیاری را در استان تجربه کردیم، به گذشت با توجه به بحران آب و کاهش نزوالت، خشکسالی تمام

 .های پیشین داشتیم بارندگی نسبت به سال

گندم دیم استان : نژاد با بیان اینکه در سال گذشته تنها دو بارندگی در اواخر آذرماه و اواخر اسفندماه داشتیم، افزود یمحمد قاسم

درصد گندم آبی نیز با توجه به کاهش چشمگیر آورد رودخانه کرخه،  51مدت بین دو بارندگی از بین رفت و  در فاصله طوالنی

 .مارون و جراحی تلف شد

گرفته ستاد فنی، کشت در تاریخ مناسب، ارتقاء مکانیزاسیون، تغییر آرایش  های صورت در مجموع با پیگیری: ن کردوی خاطرنشا

دهنده تولید غلبه کنیم  های هرز و مدیریت آبیاری توانستیم بر عوامل تقلیل ها و علف کشت، مدیریت تغذیه، مدیریت آفات، بیماری

 .درصد افزایش دهیم 51بل شویم و حتی تولید گندم بذری را تا های ق و مانع کاهش تولید نسبت به سال

هزار تن توانستیم برای سال چهارم بر بام تولید گندم کشور قرار  482در مجموع با تولید یک میلوین و : نژاد ادامه داد قاسمی

 .بگیریم و رتبه نخست تولید گندم در کشور را کسب کنیم

ب و هوایی کشور ما نیز باید راهی که تمام دنیا تجربه کرده را پیش بگیریم و با انتقال با توجه به شرایط آ: وی تصریح کرد

 .ای برویم محصوالت باغبانی از فضای باز به گلخانه تمهیدات الزم برای مصرف بهینه آب را بیندیشیم و به سمت کشت گلخانه

فزایش ریزگردها و روزهای پر از گرد و غبار در استان تأثیر معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خوزستان با بیان اینکه ا

آبی و شوری آب خبر  دلیل کم منفی بر کمیت و کیفیت محصوالت باغی و زراعی گذشته، از کاهش میزان تولید خرمای استان به

 .داد

شاید میزان تولید نسبت به : آور شدهزار تن اعالم کرد و یاد 591نژاد میزان تولید خرمای استان خوزستان در سال جاری را  قاسمی

 .هزار تن خرما بود 458بینی ما برای سال جاری تولید بیش از  هزار تنی سال گذشته افزایش داشته است، اما پیش 581تولید 

: شتهای کوچک در سال جاری را بحران آب و رویارویی با معضالت شوری آب عنوان کرد و اظهار دا وی دلیل تولید خرما در اندازه

 .دهد این معضل بر صادرات خرما تأثیرگذار خواهد بود و ارزش صادراتی این محصول را کاهش می

برنامه ما استفاده از ارقام جدید و پرمحصول، : هزار تن برشمرد و تأکید کرد 91نژاد میزان تولید مرکبات در این استان را  قاسمی

 .فزایش تولید استها و تغذیه متعادل برای ا اصالح الگو و آرایش باغ

 ./شک نیازی به واردات مگر در موارد خاص نخواهیم داشت تولید میوه کشور پاسخگوی نیاز داخلی است و بی: وی در پایان گفت

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20273-1.html 
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 دانه های روغنی

 - 30/42/47فارس

 های روغنی به نفع تولید کنندگان خارجی است واردات دانه   تعرفه

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از اینکه منافع واردکنندگان مانع توجه کافی به 

 .لید خارج استها بیش از اینکه به نفع تولید داخل باشد به نفع تو تعرفه: شود، گفت تولید داخل می

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  محمدرضا جهانسوز رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت

ی و تصفیه روغن کش های روغن علیرغم ظرفیت باالی کارخانه: درصدی، به واردات روغن گفت 91، در مورد وابستگی بیش از فارس

 .های روغنی وارد کرد توان به جای آن دانه شود در حالی که می بخش اعظمی از روغن خام وارد می

 .شود زایی هم ایجاد می کشی اشتغال های روغن های روغنی به کشور عالوه بر استفاده از ظرفیت کارخانه با واردات دانه: وی افزود

توجه به تولید : منجر به افزایش تولید شد، تصریح کرد 81تا اواسط دهه  21لزا در اواخر دهه جهانسوز با اشاره به افزایش تولید ک

 .دهد که تولید این محصول در مدت کوتاهی رشد داشته است ای از زمان نشان می کلزا در برهه

های روغنی از جمله کلزا را  ت دانهتوان کش ریزی می رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه با برنامه

اگر سیستم خرید سریع و تضمینی برای این محصوالت وجود نداشته باشد از آنجا که این محصوالت صنعتی : افزایش داد، گفت

شوند و در صورت نفروختن محصول در یک سال، سال بعد  است و خریداری جز صنایع ندارد کشاورزان از تولید دلسرد می

 .کنند قدام به کشت آن محصول نمیکشاورزان ا

برای حمایت از تولید این محصول ملی : های روغنی از جمله کلزا یک ضرورت ملی است، افزود جهانسوز با بیان اینکه کشت دانه

 .حمایت از تولید داخل، خرید به موقع محصوالت کشاورزی و حمایت ویژه الزم است

ع طبیعی با بیان اینکه متاسفانه منافع واردکنندگان مانع توجه کافی به تولید رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و مناب

 .ها بیش از اینکه به نفع تولید داخل باشد به نفع تولید خارج است تعرفه: شود، گفت می

ف تحقیق، ترویج و باید بخشی از تعرفه واردات روغن صر: های روغنی حمایت کند، افزود وی با بیان اینکه دولت باید از تولید دانه

 .های روغنی شود آموزش تولید دانه

های روغنی به جای روغن خام واردات به ضد  رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه با واردات دانه

شود است که با اتکا به نیروی  یهای روغنی باالتر از آنچه که در حال حاضر تولید م پتانسیل تولید دانه: شود، گفت واردات تبدیل می

 .هایی دست یافت توان در این زمینه به موفقیت داخلی می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304240444312 
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 دانه های روغنی
 ان اکوناایر - 193۱/ مهر /  4۱, شنبه 

 هنوز پولی برای خرید تضمینی دانه روغنی سویا تامین نشده است
هرچند تاکنون مطالبات کلزاکاران را تسویه کرده ایم اما در حال حاضر نقدینگی : دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت

 . ر اختیار نداریمد(تولید داخل)و منابع مالی مورد نیاز را برای خرید تضمینی دانه روغنی سویا 

طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانه های روغنی قرار بود : محمد قبله افزود

به ازای واردات هر کیلوگرم روغن خام مبلغی به عنوان مابه التفاوت از واردکنندگان دریافت و بابت زیان حاصل از اختالف نرخ 

 .ضمینی دانه تا نرخ تجاری آن به کشاورزان تولیدکننده دانه های روغنی پرداخت شودخرید ت

برای اجرای این تفاهم و مدیریت واردات روغن خام و خرید دانه تولید داخلی مقرر شده بود؛ فاصله بین نرخ خرید : وی تصریح کرد

هزارتن روغن خام و افزایش قیمت  911یک میلیون و تا  411تضمینی دانه داخلی و وارداتی، همچنین واردات یک میلیون و 

 . مصرف کنندگان را برای تحقق این امر محاسبه کنیم

اما آنچه هم اکنون رخ داد؛ اختالف نرخ بین خرید تضمینی دانه داخلی و دانه وارداتی به دلیل واردات فراوان افزایش : وی گفت

 .تومان رسید 221به  911یافت و از هر کیلوگرم 

همچنین امسال با کاهش واردات روغن خام و عدم افزایش قیمت مصرف کنندگان روبرو شدیم که همین امر ما را با : اضافه کرد وی

 .کاهش نقدینگی مواجه کرده است

زا هزارتن دانه کل 92از ابتدای فصل خرید تاکنون : دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران درباره خرید تضمینی کلزا نیز گفت

میلیارد تومان آن بابت زیان ناشی از وارادات روغن خام تامین،  91میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که  514به ارزش 

 .پرداخت و تسویه شده است

 .تومان از کشاورزان خریداری شد 4411به گفته وی، امسال قیمت هر کیلوگرم دانه کلزا با قیمت 

تن دانه گلرنگ از کشاورزان  111هزار و  4تاکنون : تومان عنوان کرد و افزود 4511رنگ را نیز قبله نرخ خرید هر کیلوگرم گل

 .میلیارد تومان می باشد 9هزار تن نیز برسد که زیان آن نیز  9خریداری شده اما پیش بینی می شود خرید دانه گلرنگ به 

ات گلرنگ کاران کشور در حال پرداخت است و بزودی با دریافت چک لیست و شماره حساب کشاورزان مطالب: وی اضافه کرد

 .تسویه می شود

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، با بیان اینکه درحال حاضر منابع مالی برای خرید دانه روغنی سویا نداریم و با مشکل 

انه های روغنی کلزا و گلرنگ نداشته ایم اما با تاکنون منابع مالی مورد نیاز تامین بود و مشکلی برای خرید د: مواجه شده ایم، گفت

 . این شرایط احتمال اینکه نتوانیم منابع مالی مورد نیاز خرید سویا را تامین کنیم، وجود دارد

با توجه به تفاهم نامه ای امضا : درصدی قیمت روغن نباتی برای مصرف کنندگان نیز افزود 51تا  51وی درباره درخواست افزایش 

 51تا  51وزارت جهادکشاورزی و انجمن صنایع روغن، برای حمایت از تولید دانه روغنی بایستی نرخ روغن نباتی بین  شده بین

 .درصد افزایش یابد

طی دو سال گذشته با وجود افزایش هزینه های تولید، بخش خصوصی تغییری در قیمت روغن نباتی نداشته : وی اظهار داشت

 .والت افزایش قیمت داشته استاست در حالی که نرخ تمام محص

به گفته وی، قرار بود دولت یک افزایش قیمت حداقل شش درصدی را برای روغن نباتی در نظر بگیرد درحالی که این مهم نیز رخ 
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 . نداد و دولت دلیل آن را کاهش نرخ جهانی روغن خام عنوان کرد

هزارتن آن  911تا  411دان، سویا و پالم وارد کشور می شود که هزار تن روغن خام از انواع آفتابگر 911ساالنه یک میلیون و 

 .توسط بخش خصوصی برای شرایط اضطراری ذخیره سازی می شود

 . کارخانه تولیدکننده روغن نباتی تحت پوشش این انجمن صنفی فعالیت دارند 92همچنین 

http//:iranecona.com/07012 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  42: تاریخ

 فعالیت متقلبان در بازار زعفران
اجرای طرح شناسنامه دار شدن زعفران اطمینان خاطری از محصول سالم به : عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران بیان کرد

 .دهد مصرف کنندگان می

، درخصوص صادرات اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با خبرنگار  لی حسینی عضوهیات رئیسه شورای ملی زغفران در گفتع

افتد به  میهای گذشته تا کنون این پدیده شوم برای این گیاه ارزشمند اتفاق  متاسفانه از سال: های زعفران اظهار داشت ساقه

کند در  های زعفران اقدام به صادرات غیر قانونی و عرضه محصول در بازارهای داخلی می ای که سودجویان با رنگ کردن ساقه گونه

 .ها و منابع معتبر خریداری کنند و صرفا به دنبال ارزان خریدن محصول نباشند که مصرف کنندگان باید زعفران را از فروشگاه  حالی

بها داشته باشند  ها و تشکل ها باید هشدارهای الزم را به مصرف کنندگان درخصوص این محصول گران درواقع سازمان :وی افزود

های تقلب به افراد داده شود تا  زیرا کشور ما پرچم دار تولید زعفران در دنیا است و از طرفی اطالع رسانی مرتب و منظم از راه

 .ادامه دهند  استفاده خود را متقلبان نتوانند سوء

شورای ملی زعفران از هفت سال گذشته طرح شناسنامه دار کردن زعفران را به صورت پایلوت در :حسینی در ادامه بیان کرد

 .های وزارت جهاد کشاورزی است های خراسان رضوی وجنوبی اجرا کرده اما ادامه این کار نیازمند حمایت و هماهنگی استان

ها عملیاتی شود زیرا اجرای  اد باید بودجه الزم را دراختیار نهادها قرار دهد تا این طرح در همه استانوزارت جه: وی خاطرنشان کرد

 .تواند اطمینان خاطری به مصرف کنندگان از عرضه محصول سالم دهد این طرح می

حصول زعفران بدون هیچ بنابر قانون و مقررات و استانداردهای اجباری صادرات م: عضو هیات رئیسه شورای ملی زغفران گفت

 .شود گیرد و درحالی که زعفران تقلبی تنها از طریق مبادی غیر رسمی صادر می ناخالصی صورت می

کند و چنانچه درصد زعفران تقلبی  در واقع سودجویان با عرضه زعفران به نرخ غیر واقعی بازار را متالطم می: حسینی تصریح کرد

 .ه تقلب هرچند کم نباید در کشور صورت گیرددربازار معلوم نیست اما معتقدیم ک

http//:www.yjc.ir/fa/news/7998269 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۶: تاریخ

 ها علت اصلی افزایش کاذب قیمت زعفران واسطه
 .های اخیر شده است افزایش قیمت زعفران باعث کاهش صادرات این محصول در ماه: نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت

اقتصادی باشگاه محسن احتشام نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران و صادر کننده نمونه کشور در گفتگو با خبرنگار 

های خرداد و تیر شاهد کاهش صادرات زعفران به خارج از کشور  بویژه درماه 99ول سال در شرح ماهه ا: ، گفتخبرنگاران جوان

 .ایم بوده

 . ها بود های اخیر توسط واسطه علت اصلی این کاهش صادرات افزایش قیمت زعفران در ماه: وی در ادامه افزود

ن شده است و بسیاری از متقلبان با خریدن های گذشته بازار زعفران آشفته و پر نوسا طی هفته: محسن احتشام تصریح کرد

 .فروشند تر آن را رنگ کرده و با قیمت زعفران اصل وبا کیفیت به مردم می های سفید زعفران با قیمت پایین ساقه

ل در حال حاضر مشتری اصلی زعفران ایران در جهان کشورهایی چون امارات، چین، هند، اسپانیا و ایتالیا هستند و مشک: وی افزود

 .بزرگ در زمینه صادرات ضعف بازاریابی و برند سازی در دنیا توسط ایران است

های باالی این  ریزی در دنیا وجود دارد و هزینه با توجه به مشکالت زیادی که در زمینه بازاریابی و برنامه: احتشام خاطرنشان کرد

 .اند گان کاالی سرخ در نظر نگرفتهامر دولت و بانک کشاورزی تا به حال هیچ تسهیالتی رابرای صادرکنند

ریزی صحیح و اعطای تسهیالت بیشتر به بخش صادرات زعفران در آینده قادر به توسعه صادرات  با برنامه: وی در پایان تاکیدکرد

 .این محصول ناب به کشورهای بیشتری در دنیا خواهیم بود

http//:www.yjc.ir/fa/news/7990631 
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 زعفران
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  42, پنجشنبه 

 لزوم افزایش راندمان تولید زعفران در ایران
 . باید راندمان تولید زعفران را افزایش دهیم: رییس اتحادیه زعفران فروشان مشهد گفت

 .یش سطح زیر کشت باید راندمان تولید را باال ببریمبجای افزا: رضا میری منطقه خراسان، افزود

در حال حاضر کشاورزان از هر هکتار زمین سه کیلو و : وی با اشاره به انتظار خریداران برای ورود محصول جدید به بازار، عنوان کرد

 .کنند و باید این مقدار را به هفت کیلوگرم در هکتار برسانند گرم محصول برداشت می 111

خوشبختانه تنوع خوبی در : بندی محصوالت زعفران، اظهار کرد اتحادیه زعفران فروشان مشهد، در خصوص تنوع بسته رییس

 .بندی داریم و تقریبا برای هر وزن حداقل چهار نوع بسته بندی وجود دارد بسته

غیر بوده و به کشاورزان توصیه میلیون تومان مت 2تا  1قیمت خرید زعفران متناسب با کیفیت آن است و از : وی تصریح کرد

 .شود محصول با کیفیت تولید کنند می

هزار هکتار بوده و طی  89این مقدار تا سال گذشته : هزار هکتار اعالم کرد و افزود 91میری سطح زیر کشت زعفران در کشور را 

 .عفران خود را افزایش دهنداند تا با توجه به بحران آب تولید ز استان تالش کرده 44یک سال گذشته، استانداران 

در تالش هستیم تا کیفیت محصوالت : هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در خراسان رضوی، تاکید کرد 19وی با اشاره به 

 .تولیدی را افزایش دهیم و امیدواریم محصول امسال خوب و با کیفیت باشد

http//:iranecona.com/07923 
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 زیتون

 ایسنا - 193۱مهر  ۱شنبه 

 دار نکند داران را داغ مراقب باشیم مگس زیتون، باغ

 .دار نکند داران را داغ به هوش باشیم تا مگس میوه زیتون، باغ: عضو شورای ملی زیتون ایران گفت

های قزوین،  نکه شیوع مگس میوه زیتون تهدیدی جدی برای باغات استانوگو با خبرنگار ایسنا در زنجان، با بیان ای نازخند صبحی در گفت

ماه  داران در مورد جلوگیری از طغیان مگس میوه زیتون از اردیبهشت با وجود هشدار وزارت جهادکشاورزی به باغ: گیالن و زنجان است، افزود

درصدی از اعتبارات سازمان حفظ نباتات، این آفت بر اثر گرما،  21 های غیرشیمیایی و اختصاص یارانه امسال و تأکید نسبت به نصب انواع تله

 .تنش آب و هوایی و کاهش بارندگی شیوع پیدا کرده است

مگس میوه : های زنجان، گیالن و قزوین است، تصریح کرد وی با تأکید بر اینکه مگس میوه زیتون تهدیدی جدی برای محصول زیتون در استان

آگاهی و ارزیابی جمعیت این  همه ساله با وجود عملیات پیش. کاران در باغات زیتون مشاهده نشده بود گفته زیتونبه  5984زیتون تا سال 

شود، ولی همه ساله  زای سازمان حفظ نباتان داده می آگاهی و کنترل عوامل خسارت داران از طرف دفتر مدیریت پیش آفت، هشدارهایی به باغ

 .کند ن خسارت وارد میدارا کم و بیش این آفت به باغ

این محصول در استان : شود، اظهار کرد صبحی در ادامه با یادآوری اینکه بیشترین زیتون کشور در سه استان زنجان، قزوین و گیالن تولید می

تان برای حفاظت از داران این سه اس شود، لذا شایسته است که باغ هزار تن تولید می 41هزار تن و در گیالن  51هزار تن، قزوین  91زنجان 

های  دار کند، به ادارات حفظ نباتات استان خود مراجعه و از مساعدت کمیت و کیفیت تولیدات خود و قبل از اینکه طغیان آفت آنان را داغ

 .معموله استفاده کنند

رانه مصرف این محصول در کشور رغم خواص متعدد زیتون، شاهد پایین بودن س عضو شورای ملی زیتون ایران با بیان اینکه متأسفانه علی

سازی مناسبی را  های این محصول فرهنگ ایم در خصوص مصرف زیتون و سایر فرآورده طور که باید نتوانسته هنوز آن: هستیم، خاطرنشان کرد

ن محروم هستند، بیش از ویژه در استان انجام دهیم، این در حالی است که مصرف این محصول پرفایده در کشورهایی که از تولید آ در جامعه به

 .روند شمار می ایرانیانی است که یکی از تولیدکنندگان اصلی زیتون در دنیا به

http//:www.isna.ir/fa/news/99121915219 
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 سالمت

 - 30/42/49فارس

 هزار میلیارد تومان 490ات دام و طیور ارزش تولید/ تولید مرغ در کشور بدون هورمون

به هیچ عنوان برای تولید مرغ از : هفته گفت 9رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به تولید گوشت مرغ در 

 .ها را استفاده کنند توانند با خیال آسوده مرغ شود و مردم می هورمون استفاده نمی

های  ، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سخنان پیش از خطبهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای هستند،  التحصیالن در سازمان دامپزشکی مشغول به کار حرفه نمازجمعه امروز تهران با اشاره به اینکه جمعیت زیادی از فارغ

با گسترش  5911تشکیل شد، ابتدا اداره کل بود، اما بعد از مدتی یعنی در سال  5919این سازمان برای اولین بار در سال   :گفت

 .امنیت غذایی و رشد جمعیت وظیفه این سازمان تغییر و عمالً سازمان دامپزشکی کشور نیز آغاز به کار کرد

های مشترک بین  نترل، بیماریها ک یکی از این وظیفه: وی با اشاره به اینکه این سازمان وظایف مختلفی را برعهده دارد، گفت

های مشترک بین انسان و حیوان نیز افزایش پیدا  انسان و حیوان است، به طوری که با رشد جمعیت و نیاز به غذا طبیعتاً بیماری

 .ها را برعهده دارد کند که این سازمان وظیفه کنترل و پیشگیری از بیماری می

در واقع سازمان دامپزشکی کشور یک نهاد حاکمیتی است که باید مرز بین : گفتخلج با اشاره به وظیفه حاکمیتی این سازمان 

 .انسان و حیوان را حفظ کند

مرغ و رتبه ششم را در تولید گوشت  ایران رتبه دهم را در تولید تخم: مرغ و گوشت مرغ در کشور گفت وی با اشاره به تولید تخم

ای الزم است و به هیچ عنوان هورمون در مورد رشد سریع  غ یک زمان شش هفتهمرغ دارد و نکته مهم این است که برای تولید مر

 .توانند این گوشت را با اطمینان مصرف کنند کنندگان می شود، بنابراین مصرف مرغ استفاده نمی

های  د عملیاتهمانطور که شاهدیم، در اطرافمان شاه: وی با اشاره به اینکه ایران در یک منطقه پرخطر قرار گرفته است، گفت

از این . تروریستی متعددی هستیم، بنابراین کشورهای درگیر با این موضوع باید اولویت خود را به تأمین امنیت اختصاص دهند

 .شود، زیرا وظیفه حفظ امنیت غذایی را برعهده داریم تر از گذشته می جهت، وظیفه ما سنگین

پس از آنکه مشخص شد یک بیماری دامی در معرض : اکنش سریع است، گفتوی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی یک نهاد و

 .ورود به کشور است، پس از شناسایی این بیماری، ما باید اقدامات سریع را برای برطرف کردن آن انجام دهیم

 .ود آن شدیمویروس دامی به کشور بودیم که با اقدامات سریع مانع از ور 9در یکسال گذشته شاهد ورود : وی تأکید کرد

هزار میلیارد تومان ارزش اقتصادی دام است که با فعالیت های  591: وی با اشاره به ارزش اقتصادی دام، طیور و آبزیان گفت

درصد به طور ساالنه افزایش دهیم، اما اگر کنترل را کنار گذاریم، قطعاً شاهد ضایعات  41توانیم این ارزش را تا  دامپزشکی می

 .ودزیادی خواهیم ب

سامانه الکترونیک تشکیل دادیم که  55در حال حاضر : اندازی سامانه الکترونیک در سازمان دامپزشکی گفت خلج با اشاره به راه

کننده، سریعاً با این سامانه در تماس باشند و ما نیز به طور  توانند به محض برخورد با یک ویروس و یا یک عامل آلوده شهروندان می

 .واهیم شدسریع وارد عمل خ

نیروی کارشناس و  4211اکیپ ثابت و سیار در سراسر کشور وجود داشت که  5811روز گذشته : وی با اشاره به عید قربان گفت

پزشک سازمان دامپزشکی در این مراکز حضور داشتند که با همکاری نمایندگان ولی فقیه توانستیم عرضه دام را به نحو احسن 

 .انجام دهیم

http://www.farsnews.com/
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 .هزار رأس دام در این مراکز ذبح شدند 511زار رأس دام از این مراکز خریداری شد که تنها ه 441: وی گفت

تواند دام  کنندگان باید به این نکته توجه کنند که این مراکز از نظر بهداشتی مورد تأیید است و می مردم و مصرف: وی ادامه داد

ر معابر عمومی و یا منازل خود خودداری کنند، زیرا احتمال آلودگی دام در مورد نیاز خود را در این مراکز ذبح کنند و از ذبح دام د

 .این فضاها بسیار زیاد است

توانند این کدهای  مردم می: های مرغ نصب شده است، گفت خلج با اشاره به، به کارگیری سامانه رهگیری و رهیابی که بر روی بسته

کرده و از نحوه تولید و ذبح مرغ خریداری شده اطالعات کسب کنند که این پیامک  91118919رهگیری و ردیابی را به سامانه 

 .اکنون در حال انجام است ای است که هم یک کار بزرگ و گسترده

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304249444214 
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 موقت عرضه دام  کمبود قصاب در جایگاه/ های تحت نظارت دامپزشکی ذبح شوند ها در جایگاه دام
های  برای اطمینان از سالمت دام و جلوگیری از مخاطرات بهداشت مردم دام: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .کی خریداری و در آنجا ذبح کنندقربانی را از مرکز تحت نظارت دامپزش

در : مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در بازدید از مراکز موقت خریداری و کشتار دام در جمع خبرنگاران گفت

 .پایگاه برای خرید و ذبح دام تعبیه شده است 5111سراسر کشور 

کارشناس بازرس بهداشتی گوشت هدایت و نظارت بر این دامپزشک و  4241اکیپ ثابت و سیار با  5811همچنین : وی افزود

 .های ثابت و سیار را بر عهده دارند پایگاه

 .نفر روحانی هم بر ذبح شرعی دام حضور دارند 191عالوه بر دامپزشکان و کارشناسان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت

شود در سال جاری  بینی می پیش: ید و ذبح دام تعبیه شده است، افزودمرکز موقت برای خر 24خلج با بیان اینکه در استان تهران 

 .هزار راس دام در مراکز فروش تحت نظر سازمان دامپزشکی کشور خریداری شود 411

دامپزشکی به عنوان : هزار راس دام در مراکز یاد شده ذبح شود، اظهار داشت 541شود حدود  بینی می وی با اشاره به اینکه پیش

کند که حتما دام قربانی را از مراکز تحت نظر سازمان دامپزشکی  های دامی به مردم توصیه می تامین بهداشت دام و فرآورده مسئول

 .جا هم ذبح کند خریداری و در همان

در  کنیم تا با آموزش دادن به مردم ذبح دام در ایامی به غیر از اعیاد هم تالش می: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .های مخصوص تعبیه شده توسط شهرداری و زیر نظر دامپزشکی انتقال یابد منازل و معابر متوقف شود و به جایگاه

در هزار الشه در میادین تحت نظارت بهداشتی ناظرین دامپزشکی ضبط  2در عید قربان سال گذشته حدود : خلج بیان داشت

 .شددر هزار الشه ضبط موضعی  41عمومی و در عین حال 

ها محرز نیست و فقط ناظر بهداشت  های دام آشکار است اما برخی بیماری برخی بیماری: رئیس سازمان دامپزکی کشور بیان داشت

 .تواند آن را تشخیص دهد و دامپزشک می

ساعت  49ی ال 58ها همچون تب کریمه کنگو مردم الشه دام ذبح شده را به مدت  وی توصیه کرد که برای انتقال برخی از بیماری

 .پس از مدت زمان یاد شده الشه قطعه بندی شود و در بین مردم توزیع شود: در یخچال نگهداری کنند و گفت

با نگهداری الشه دام در یخچال در صورتی که دام به ویروس بیماری تب کریمه کنگو آلوده باشد آن ویروس از بین :خلج افزود

 .ردای برای انسان ندا رود و دیگر مخاطره می

و بلوار ( جنب شهر سنگ)رئیس سازمان دامپزکشی کشور امروز از دو مرکز موقت کشتار دام در بزرگراه حکیم : به گزارش فارس

 .دیدن کرد( میدان بوستان)فرحزادی 

دام  جمعیت زیادی از مردم برای خرید و ذبح( عید قربان)براساس مشاهدات خبرنگار فارس در آغازین ساعات صبح روز پنج شنبه 

های جایگاه در صف  به مرکز موقت فروش و ذبح دام بزرگراه حکیم مراجعه کرده بودند و این افراد به علت کافی نبودن تعداد قصاب

 .طوالنی ذبح دام حضور داشتند و از این وضعیت کامال ناراضی بودند

ساعت  4کردند که بیشر از  امپزشکی شده بود اظهار میهای تحت نظر د مردم با ابراز ناراحتی از تبلیغاتی که برای مراجعه به جایگاه

 .که در صف ذبج دام قرار دارند و از اینکه برای خرید به این جایگاه مراجعه کردند پشیمان هستند
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 .شود تومان عرضه می 811هزار و  54هزار تا  54دام زنده در این جایگاه با قیمت : افزاید این گزارش می

ازمان دامپزشکی کشور همچنین از جایگاه فروش و کشتار موقت دام در بلوار فرحزادی تهران هم دیدن رئیس س: به گزارش فارس

کرد که برخالف جایگاه قبلی در این جایگاه که البته مراجعه کننده کمتری هم داشت مردم رضایت کامل داشتند و کار براساس 

 .رفت ریزی و کامال حساب شده پیش می برنامه

 .شد تومان عرضه می 111هزار و  55زادی هر کیلوگرم گوسفند زنده با قیمت در جایگاه فرح

پیش از این علی ملکی رئیس اتحادیه دامداران حداکثر قیمت دام زنده را در روز عید قربان براساس توافق انجام : به گزارش فارس

 .عنوان کرده بود تومان 111هزار و  54کنندگان  کنندگان و مصرف شده با سازمان حمایت از تولید

در بازدید از مراکز عرضه موقت دام عالوه بر مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور، سید اصغر برائی نژاد رئیس اداره کل 

 .دامپزشکی استان تهران و علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم حضور داشتند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304242444192 
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 سالمت
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 ها مانع حضور دو شرکت پسوک و روناک در تولید واکسن  نظری تنگ/ آغاز فاز دوم واکسیناسیون تب برفکی

میلیون دز واکسن مورد نیاز برای پوشش  9۹0سازی رازی قرار بود حدود  قات واکسن و سرمدر حالی که مؤسسه تحقی

های سنگین کشور را علیه بیماری تب برفکی فراهم آورد، چندی است که خط تولید این  چهار میلیون رأسی دام

 .منظور ارتقاء خط تولید تعطیل شده است واکسن به

های دامی سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  یمدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیمار

فاز نخست مقابله با بیماری تب برفکی به انجام رسید و برنامه سازمان دامپزشکی : درباره وضعیت تب برفکی در کشور گفت( ایانا)

 .است که از اواسط مهرماه شروع به مقابله و آغاز فاز دوم کنند

های  سازی رازی اقدامات الزم را برای تأمین نیاز دام در سال گذشته مقرر شد که مؤسسه واکسن و سرم: پیما افزود داریوش جهان

کشور اقدام کند، اما متأسفانه مراحل تجهیز و تکمیل خط تولید این واکسن آنقدر به طول انجامیده که در حال حاضر با کمبود 

 .رو هستیم روبه

رو  هایی روبه در حالی که باید مخازن استراتژیک برای واکسن تب برفکی در کشور موجود باشد، اما با مخالفت: ن کردوی خاطرنشا

 .ای نداشته باشیم هستیم که باعث شده هیچ نوع ذخیره

 .نوع واکسنی نداریم در حال حاضر فاز دوم تب برفکی در حالی قرار است در اواسط مهرماه اجرایی شود که هیچ: پیما ادامه داد جهان

مؤسسه رازی قرار است واکسن تب برفکی مورد نیاز کشور را تولید کند، در حالی که به بهانه ارتقاء خط تولید در : وی تصریح کرد

 .حال حاضر خط تولید این نوع واکسن متوقف شده است

سازی رازی  باقی مانده و مؤسسه واکسن و سرمدو هفته تا آغاز واکسیناسیون سراسری تب برفکی در کشور : پیما یادآور شد جهان

 .میلیون دز واکسن را تحویل دهد 901قرار است 

 میلیون تن واکسن برای مقابله با بیماری تب برفکی 1۹0نیاز به 

های دامی سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه طی سال سه مرحله واکسن برای مقابله  مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

در این شرایط : میلیون دز برای پوشش چهار میلیون رأس دام سنگین نیاز داریم، تأکید کرد 901با بیماری تب برفکی نیاز داریم که 

 .سازی رازی و یک میلیون دز دیگر نیز از طریق واردات تأمین شود میلیون دز آن توسط مؤسسه واکسن و سرم 901قرار بوده 

هزار دز بود، اما در این مرحله  991ت واکسیناسیون، میزان تعهد مؤسسه رازی یک میلیون و در مرحله نخس: وی اظهار داشت

 .تاکنون هیچ واکسنی تحویل نشده است

توان آن را در مرحله دوم استفاده کرد، اما همچنان  از مرحله یک مقداری واکسن باقی مانده است که می: پیما همچنین گفت جهان

 .کمبود وجود دارد

دلیل آنکه دولت توان پرداخت واکسن وارداتی را ندارد، بر عهده دامداران گذاشته شده  در حال حاضر واردات به: ادامه افزودوی در 

 .شود است؛ بنابراین وضعیت تولید و واردات واکسن مناسب ارزیابی نمی

میلیون دز واکسن در کشور نیاز  901 هزار دز واکسن وارد شده است، در حالی که 911یک میلیون و : پیما خاطرنشان کرد جهان

 .است

 !توانست همکار مؤسسه رازی شود می "روناک"و  "پسوک"



 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

118 
 

شد دو شرکت تولیدکننده  در حالی که می: های دامی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

اباد حمایت فنی و علمی شود تا بتواند در کنار رازی، کشور را در مه "روناک"و  "پسوک"های  واکسن تب برفکی در کشور به نام

 .ها باعث شد که این دو شرکت فقط در حد افتتاح باقی بماند نظری نیاز از واکسن کند، اما بعضی تنگ بی

تواند  زی نمیالزم است برای حمایت از تولید ملی، به تولیدکنندگان داخلی بها بدهیم تا در زمانی که مؤسسه را: وی تصریح کرد

 .ها وجود داشته باشند نیازهای کشور را برآورده کند، سایر بخش

ای که  گونه تولید، استقالل و منع وابستگی برای واردات گوشت و کره در حال حاضر به نتیجه رسیده است، به: پیما یادآور شد جهان

ولید گوشت و شیر به انجام رسیده است؛ بنابراین اگر ای که در صنعت گاو شیری کشور داده شده، تغییرات شگرفی در ت با توسعه

 .امکانات و پول کافی برای واردات نداریم، الزم است از صنعت داخلی حمایت کنیم

تولیدات دام، طیور و : مهری وزارت بهداشت در تخصیص بودجه سالمت به سازمان دامپزشکی گالیه کرد و اظهار داشت وی از بی

ها نیز مشترک بوده و دارای منشاء دامی است؛  دهد و بسیاری از بیماری ز نیاز روزانه مردم را تشکیل میسالمت آنها بخش اعظمی ا

 .شد جویی می های درمان صرفه طور قطع در هزینه یافت، به بنابراین اگر بخشی از بودجه سالمت به سازمان دامپزشکی اختصاص می

عنوان خط  دامپزشکی در تمام کشورها به: ازمان دامپزشکی کشور تأکید کردهای دامی س مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

 .شود شود، اما متأسفانه در ایران دامپزشکی ضعیف نگه داشته می ها محسوب می مقدم بسیاری از بیماری

 .تر بگیریم باید نگاه به سازمان دامپزشکی و نقش آن در سالمت جامعه را جدی: پیما همچنین گفت جهان

 .دامپزشکی بدون بودجه و امکانات نخواهد توانست خدمات ارائه دهد، بنابراین باید نگاه به این قشر تغییر کند: در ادامه افزودوی 

 دامپزشکی دیگر جایگاهی ندارد 4900قانون 

ر اساس طرحی ب: های دامی سازمان دامپزشکی کشور درباره بروسلوز نیز خاطرنشان کرد مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

میلیارد تومان برای مقابله با این بیماری نیاز است، اما بودجه سازمان برای تأمین  811ای معادل  ریزی شده است، بودجه که برنامه

 .های این طرح کافی نیست برنامه

 .کند در حال حاضر جایگاهی ندارد و الزم است قانون دامپزشکی تغییر 5911قانون سال : پیما ادامه داد جهان

ای که کشورهای دیگر که  گونه شده وجود دارد، به متأسفانه همچنان نگاه مواد غذایی با منشاء خام دامی و فرآوری: وی تصریح کرد

شوند که چگونه ممکن است در زمان خامی یک  رو می گذارند، با این معضل روبه برای صادرات محصوالت ایرانی پا پیش می

 .شود، مجوز توسط سازمان دیگر اخذ شود ن و در زمانی که فرآوری میمحصول، مجوز توسط یک سازما

ای که در ابتدای  گونه اند؛ به ای را در بخش پیوند اعضاء و رویان انجام داده های ارزنده دامپزشکان فعالیت: پیما یادآور شد جهان

ن به علم پزشکی منتقل شود، اما متأسفانه همچنان های علمی باید روی حیوانات و جانداران انجام شود و سپس نتایج آ تمامی یافته

 ./های بسیاری است بخش دامپزشکی و پزشکی جامعه حائز تفاوت

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20842-1.html 
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 سالمت

  پرسفود 5999مهر ماه  5چهار شنبه 

 های رژیمی مفیـد یا مضـر؟ غذا و تغذیه نوشابه
ها  دلیل تولید این نوع از نوشابه.اند عنوان ابزاری برای کاهش وزن به بازار عرضه شده های رژیمی مدت زیادی است که به نوشابه< 

ریافتی و افزایش وزن را های معمولی بدون افزایش کالری د این است که آنها به افراد امکان احساس شیرینی مشابه نوشابه

همگی آنها معتقدند که . با این وجود دانشمندان در مورد این ادعاهای مرتبط با بازاریابی، شک و تردید بسیار زیادی دارند.دهند می

حاوی  های رژیمی های رژیمی برای شما خطرناک هستند و از مصرف آنها باید اجتناب شود اما آنها درباره بهتر بودن نوشابه نوشابه

های رژیمی را  واسانتی مالیک پژوهشگری از دانشگاه هاروارد که نوشابه.کنند طور جدی ابراز تردید می های مصنوعی به کننده شیرین

های  های مصنوعی و نوشابه کننده گوید بحث اصلی در این زمینه این است که آیا ممکن است این شیرین مورد مطالعه قرار داده، می

یک اپیدمی چاقی و اپیدمی دیابت موازی با آن نقش داشته باشند، در حالی که اینها همان چیزهایی است که آنها رژیمی در بروز 

های رژیمی منجر به افزایش وزن و  علت این است که شواهدی درباره اینکه نوشیدن نوشابه.باید به جلوگیری از بروز آن کمک کنند

های  کننده های واجد شیرین ارتباط بین مصرف نوشابه 4118ای در سال  مطالعه. ندشود، متناقض هست های مزمن می سایر بیماری

های رژیمی با  برطبق این بررسی نوشیدن نوشابه. نفر بررسی کرده است 9184مدت را در  مصنوعی و افزایش وزن در طوالنی

آمده این سوال را  دست گویند، نتایج به طالعه مینویسندگان این م. برابری افزایش وزن و چاقی همراه بوده است 4افزایش نزدیک به 

های مصنوعی به جای مبارزه با اپیدمی چاقی به افزایش بروز آن دامن نخواهند زد؟اما این  کننده کند که آیا این شیرین ایجاد می

های حاوی قند را  شیدنیمنتشر شده بود نشان داده است کسانی که نو 4154نتایج یک بررسی دیگر که در سال . پایان ماجرا نبود

در واقع، تقریبا وضعیتی مشابه افرادی داشتند که . )اند اند در واقع کمی دچار کاهش وزن شده های رژیمی جایگزین کرده با نوشابه

 ها وجود دارند بنابراین برخی گزارش»: مالیگ گفت(.نوشیدند های قندی را کنار گذاشته بودند و به جای آن آب می مصرف نوشیدنی

شود که بین  های دیگری گفته می در گزارش. های رژیمی واقعا در افزایش وزن دخالت دارند دهند مصرف نوشابه  که نشان می

گویند چنین  هایی نیز هستند که می های رژیمی و افزایش خطر بروز دیابت ارتباط وجود دارد و در مقابل گزارش مصرف نوشابه

سال آینده به نتایج قابل  1کند با مطالعات بیشتر در  بینی می مالیک پیش« .دچار خطا هستند ها ارتباطی وجود ندارد و این بررسی

های مصنوعی را مورد مطالعه قرار داده است،  کننده سوزان سویترز، استاد دانشگاه پوردو که شیرین.تری دست خواهیم یافت اطمینان

های  کند پیامدهای مصرف نوشابه هر کسی ادعا »: گوید او می. تندموافق است که شواهد مربوط به این ارتباط هنوز قطعی نیس

بخشی از ابهام موجود مربوط «.کند دهند، درک نمی رژیمی واضح و روشن هستند، در واقع آنچه را مجموع مقاالت حقیقتا نشان می

نوشند  ها را نمی افرادی که این نوشیدنی طور بنیادی با کنند، به ها را مصرف می به این واقعیت است که افرادی که این نوع نوشابه

به . اند  ای بوده های معمولی، مطالعاتی مشاهده های رژیمی در برابر نوشابه ها در ارتباط با نوشابه بسیاری از پژوهش. متفاوت هستند

برخالف مطالعات . )کنند ری میآو اند، جمع این ترتیب دانشمندان اطالعاتی را درباره آنچه افراد پیش از این در حال انجام آن بوده

کنند،  های گازدار قندار مصرف می نوشند با گروه دیگری که نوشابه های رژیمی می نگر که در آنها یک گروه که نوشابه جاری آینده

علت این اند، ممکن است به این  ها معمولی انتخاب کرده های رژیمی را به جای نوشابه کسانی که نوشیدن نوشابه(. شوند مقایسه می

با این حال .اند و این وضعیت ممکن است نتایج مطالعه را مخدوش کند کار را کرده باشند که از پیش مشکالت وزنی داشته

خطر هستند یا نه  رسند بی ای که به نظر می های مصنوعی به اندازه کننده ای درباره اینکه آیا شیرین طور فزاینده دانشمندان به

های موجود درباره  در ژورنال پزشکی بریتانیا، بهترین پژوهش 4151یک مطالعه منتشرشده در سال . دکنن سواالتی را مطرح می
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را  4ها با دیابت نوع  های مصنوعی و آبمیوه کننده شده با شیرین های شیرین شده با قند، نوشیدنی های شیرین ارتباط میان نوشیدنی

های قندی با بروز دیابت  انگیز بود، مصرف مداوم نوشیدنی دست آوردند شگفت نتایجی که آنها به. مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

ها درباره دیابت نیز نتایج مشابهی داشتند، هر  سایر پژوهش. )های رژیمی نیز همان نتیجه را دربرداشت همراه بود، اما مصرف نوشابه

یک سوال کلیدی و مهم این است (.شوند سرطان نمیهای مصنوعی موجب بروز  کننده دهند که شیرین چند شواهد زیادی نشان می

در غیاب یک پاسخ قاطع و محکم، پژوهشگران چند . توانند اینقدر برای سالمتی شما مضر باشند های رژیمی می که چرا نوشابه

توضیحی که . ندهای رژیمی ممکن است رفتار افراد را تغییر ده اولین فرضیه این است که نوشیدن نوشابه.کنند فرضیه را مطرح می

اگر شما در بعدازظهر یک نوشابه رژیمی بخورید و سپس »: این است  دهد، باره می کریستوفر گاردنر استاد دانشگاه استنفورد دراین

درک نحوه عملکرد « .اید ممکن است به خودتان با یک کاسه بستنی پاداش دهید در زمان شام شما به یاد بیاورید که آن را خورده

های رژیمی  کنندگان نوشابه دهند که مصرف تواند توضیح دهد که چرا مطالعات نشان می برانی واقعا دشوار است اما میاین اثر ج

های مصنوعی موجود در  کننده شوندممکن است علت این رفتار به خود شیرین دچار اضافه وزن و مشکالت سالمتی مرتبط با آن می

های موجود در  ها بر روی فلور طبیعی روده یا همان باکتری کننده اثیرگذاری این شیرینبرخی از پژوهشگران از ت. نوشابه بازگردد

ای که  شواهد تازه.اند کنند، متعجب شده کمک می( و بسیاری دیگر از عملکردهای حیاتی بدن)دستگاه گوارش که به متابولیسم 

دهند مواد شیمیایی موجود در  ، نشان میهای انجام شده بر روی جوندگان به دست آمده است البته تنها از پژوهش

های مصنوعی سبب برهم خوردن فلور طبیعی روده شده که به نوبه خود با اختالالت متابولیکی نظیر دیابت و چاقی  کننده شیرین

بر های مصنوعی از طریق مسیرهایی غیرعادی  کننده دهند این شیرین هایی انجام شده که نشان می همچنین پژوهش.همراه است

های رژیمی اشتیاق شدید برای خوردن مواد قندی را به یک دلیل متاثر  رسد که نوشابه به نظر می. گذارند روی مغز تاثیر می

تواند اشتها را تقویت کند و  ها مشخص کرده است که مزه شیرینی چه واقعی و چه مصنوعی می مطالعات تجربی در انسان. کنند می

یک )های کوچک دیگری نیز نشان داده است که زمانی که افراد قند سوکرالوز  بررسی.شودتمایل افراد به خوردن بیشتر 

کنند،  کنند، افزایشی در میزان انسولین بدنشان بدون کاهش میزان گلوگز خون را تجربه می را دریافت می( کننده مصنوعی شیرین

این شاخص مقاومت به . کند د خون است، ممانعت میکننده مصنوعی از عملکرد اصلی انسولین که کاهش قن طوری که شیرین به

ایده اصلی در اینجا این است که قندهای کاذب باعث اختالل در پاسخ بدن ما نسبت به قندهای .انسولین و منادی بروز دیابت است

یک ماده شیرین را مزه  زمانی که. اند ها به طریقی خاص شرطی شده بدن و مغز ما به رفتار کردن در برابر شیرینی. شوند واقعی می

کنند، بنابراین زمانی که مواد  کند که انرژی الزم برای متابولیسم را مهیا می هایی نظیر انسولین را آزاد می کنیم، بدن ما هورمون می

بدن آماده کنید،  کننده را به بدن عرضه می زمانی که شما شیرین.ایم شوند برای مواجهه با آنها آماده شده قندی وارد روده ما می

های آموخته بدن مهار شده یا از بین  بدین ترتیب پاسخ»: سویدرس توضیح داد. شود شود که بعد وارد بدن نمی ورود قندی می

این بار . گوید، صبر کن ببینم، آخرین باری که من یک چیز شیرین را مزه کردم، هیچ چیزی دریافت نکردم بدن شما می. روند می

این فرضیه همسو با شواهد )چه اتفاقی بیفتد، بنابراین من برای متابولیزه کردن انرژی زیاد آماده نخواهم شد دانم که قرار است  نمی

های دیگر نیز  های حسی بدن ما را به شیوه های مصنوعی ممکن است سیستم  دهنده دهند که این طعم ای است که نشان می فزاینده

ها حاوی قندهای واقعی  همه اینها بدین معنی نیست که مصرف نوشابه(.ی بفرستندفریب دهند و ما را به مسیری مضر برای سالمت

های  ، سکته4های مملو از مواد قندی نیز با دیابت نوع  نوشیدنی: شواهد در این باره صریح و فاقد ابهام هستند. کار خوبی است

ها اغلب فاقد ارزش غذایی هستند و میزان  این نوشابه. اند های زودرس مرتبط بوده های قلبی، چاقی و سرانجام مرگ مغزی، بیماری

شده با  های شیرین شواهد موجود درباره نوشابه.دهند زیادی کالری را بدون ایجاد احساس سیری به بدن ما تحویل می
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ه با مصرف های مصنوعی و اثرات آنها روی سالمتی ما کامال شفاف و مشخص نیست اما آنها به مشکالت بالقوه همرا کننده شیرین

طور کامل اجتناب کنید، و به جای آن اندکی نوشابه  های معمولی به بنابراین اگر شما از نوشیدن نوشابه. کنند گونه مواد اشاره می این

اگر فردی معتاد به . تر باشد طور کلی برای سالمتی و وزن شما مناسب رژیمی را برای مدت زمانی کوتاه مصرف کنید، ممکن است به

های مصنوعی ممکن است هیچ  کننده جایگزین کردن قند با شیرین. به خوردن آب روی آورید  های شیرین نیستید، وشیدنیمصرف ن

  –. سودی برای بدن شما نداشته باشد، در واقع حتی مضر نیز باشد

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 شود  زودی تشکیل می کاران به زمینی صندوق حمایت از سیب
های  زمینی طی سال علت عرضه باالی سیب های گذشته و ضرر و زیانی که به زمینی طی ماه افت و خیز قیمت سیب

های تولیدی صندوق حمایت از  دکنندگان تحمیل شده است، باعث شد تشکلگذشته به شکل متناوب به تولی

 .کاران را تشکیل دهند زمینی سیب

افزایش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زمینی بذری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل کانون سیب

تومان نیز تنزل پیدا کرد، در  111زمینی تا  طوری که قیمت کف سیب زمینی باعث کاهش قیمت این محصول شد، به عرضه سیب

 .هزار تومان برآورد شده است زمینی برای کشاورزان حداقل یک شده هر کیلوگرم سیب حالی که قیمت تمام

آن با کم شدن ماه ادامه داشته باشد و پس از  زمینی تا اواسط آبان رسد قیمت پایین عرضه سیب نظر می به: مجید سجادی افزود

 .ها در روند صعودی قرار گیرد برداشت این محصول، قیمت

 شود زمینی جذب صنایع تبدیلی می درصد سیب 40تنها 

شود که  درصد آن جذب صنایع تبدیلی می 51زمینی در کشور، تنها  میلیون تن سیب 901از تولید بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .زمینی ندارد ضه سیبعمالً اثرگذاری قابل توجهی بر روند عر

کند و از آنجا که  صورت قراردادی می زمینی واقع در مشهد اقدام به خرید محصول به کارخانه فرآوری سیب: سجادی ادامه داد

 .گرفته عمالً با تزریق نقدینگی قابل توجهی نیست، اثری بر وضعیت بازار نیز ندارد تبادالت صورت

ترین آنها  ای اتخاذ کرد که مهم زمینی باید راهکارهای جداگانه غییر وضعیت بازار سیبرسد برای ت نظر می به: وی تصریح کرد

 .های حمایتی باشد تواند تمرکز بر صادرات و تشکیل صندوق می

 شود زودی متولد می کاران به زمینی صندوق حمایت از سیب

صورت مستمر ناگزیر به عرضه محصول  کارانی که به زمینی منظور حمایت از سیب به: زمینی بذری یادآور شد مدیرعامل کانون سیب

زمینی تشکیل صندوق حمایتی از  پذیری بازار داخلی سیب شده هستند و جلوگیری از آسیب تر از سقف تمام خود به قیمت پایین

 .کاران ضروری است زمینی سیب

توانند با تشکیل  های فعلی می د، اما تشکلزمینی وجود ندار های قدرتمند مالی در حوزه سیب هرچند تشکل: سجادی تأکید کرد

ها از اشباع بازار و شکستن قیمت جلوگیری و بازار را تا  صندوق حمایتی و جذب سرریز بازار و نگهداری آنها در انبارها و سردخانه

صی و همه با این وجود، هنوز تشکیل صندوق در مرحله مقدماتی قرار دارد و باید با همت بخش خصو. حدودی تنظیم کنند

 .عنوان ضرورتی مهم تلقی شود تولیدکنندگان، تشکیل آن به

 زمینی، نیازمند بازمهندسی ساماندهی صادرات سیب

ویژه عراق از گذشته در دستور کار قرار گرفته است، اما عدم  زمینی به کشورهای همسایه به هرچند صادرات سیب: وی اظهار داشت

 .نقش مؤثری در تنظیم بازار داخلی نداشته باشد زمینی باعث شده نظارت بر صادرات سیب

شود و تاجران توجه بیشتری  ساماندهی صادرات باعث افزایش نظارت بر کیفیت و رقابتی شدن محصول می: سجادی همچنین گفت

 .زمینی خواهند کرد بندی سیب به سورت و بسته
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زمینی تولیدی،  ود دارد که عمالً با ارتقاء کیفیت سیبدر کشور عراق، رقبای قدرتمندی نظیر ترکیه وج: وی در پایان افزود

اند تا حدودی بازارهای این کشور را از آن خود کنند؛ این در حالی است که با ارتقاء کیفیت صادرات  بندی و سورتینگ توانسته بسته

 ./نیز استفاده کرد توان ضمن تنظیم بازار داخلی، از ارزآوری این محصول زمینی و نظارت بر روند صادراتی می سیب

http//:www.iana.ir/food/item/20264-1.html 
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 شیالت

 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 نسه بینی ادامه ازسرگیری صادرات میگو به فرا پیش/ آال در ایران زده قزل ایجاد الین تخم چشم
ها برای ایجاد خط تولید الین تخم  در برنامه داریم با همکاری بخش خصوصی ایران، از تجارب و دانش فنی فرانسوی

 .آال در داخل کشور استفاده کنیم زده قزل چشم

: الم این خبر گفتبا اع( ایانا)مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .امیدواریم که با ورود هیئت فرانسوی شاهد ازسرگیری مجدد میگو و سایر آبزیان باشیم

ها و برخی دالیل دیگر، صادرات میگو به فرانسه قطع شد که در این مقطع  دلیل تحریم از پنج سال گذشته به: عیسی گلشاهی افزود

 .هم برخی تجار اقداماتی را انجام دادند

 .ای آغاز شده است نقل و انتقاالت مالی در این مدت انجام نشد، اما امیدهای تازه: رنشان کردوی خاط

شود، اما مذاکرات  آال از کشور فرانسه وارد می زده ماهی قزل تخم چشم: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت ایران ادامه داد

 .ح نژادی در این بخش آغاز شده استهای اصال ها و انجام فعالیت تری برای ایجاد الین جدی

آال را در داخل کشور آغاز کند که در این بین از تجارب  بخش غیردولتی مصمم است که تولید الین ماهی قزل: گلشاهی تصریح کرد

 .های سازمان شیالت برخوردار خواهند بود ها و کمک و دانش فنی فرانسوی

 .مولدان ماهی فرانسوی در صورت به نتیجه رسیدن این مهم وجود خواهد داشت استفاده از تجارب، دانش فنی و: وی یادآور شد

بیوتیک و مواد افزودنی است  میگوی ایرانی سالم، بدون آنتی: گلشاهی درباره صادرات مجدد میگوی ایرانی به فرانسه نیز تأکید کرد

 ./ادرات میگو دوباره از سر گرفته شودشود ص بینی می ها نیز استقبال خوبی برای مصرف آن دارد که پیش و اروپایی

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20841-1.html 
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 شیالت
 آیانا 1930مهر  42, پنجشنبه

 هند شد شیالت ایران الگوی رعایت مقررات کمیسیون تون ماهیان اقیانوس 

شیالت ایران الگوی رعایت مقررات و آیین نامه : اعالم کرد( IOTC)دبیر اجرایی کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند 

 .های اجرایی کشورهای عضو کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند است

ون وزیر جهاد کشاورزی و رئییس به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از سازمان شیالت ایران، پایت در دیدار با حسن صالحی معا

سازمان شیالت ایران با ارایه گزارشی از بازدید از بندرچابهار و توانمندی صیادان در آموزش از موضوعات صیادی به ویژه فراگیری 

 IOTCایران در این زمینه جزء کشورهای برتر عضو : به عنوان صیادان آب های دور ابراز خرسندی کرد و افزود IOTCمقررات 

 .معرفی شده که الزم است ایران به عنوان الگوی سایر کشورها قرار گرفته شود

وی، توسعه بنیادی شناورهای صیادی و پایبندی ایران به صید مسئوالنه را از دیگر موارد حائز اهمیت سفر به ایران دانست و تاکید 

 .یران برگزار و اجراء خواهد کردپروژه های مشترکی را با محوریت جمهوری اسالمی ا IOTCدر آینده : کرد

رئیس سازمان شیالت ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از نگاه خوب و رضایت بخش دبیر اجرایی کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند 

 از عملکرد شیالت ایران به ویژه ارتقای سطح صیادان، نظام قانونمند شیالت در جنوب کشور به ویژه در شهرستان چابهار که به

طور عمده صیادان آب های دور این کشور می باشند رسالت و پایبندی شیالت ایران را به مقررات و الزام آن برای جامعه صیادی را 

 .جزء برنامه های کاری برشمرد

ی در طی هفته آینده و اسفندماه سالجار IOTCبا توجه به دو برنامه کارگاه آموزشی که با همکاری : صالحی ابراز امیدواری کرد

جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد شد، در آینده نزدیک زمینه های توسعه و ظرفیت های اجرایی برای توسعه همکاری های 

 .صیادی در آب های دور نیز افزایش یابد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20223-1.html 
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 شیالت
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۵, یکشنبه 

 میلیون دالری آبزیان70صادرات/ها دربازار روسیه واکنش به انحصاردولتی
ماهه امسال  1میزان صادرات آبزیان در : یک مقام مسئول در سازمان شیالت ضمن تشریح شرایط صادرات آبزیان به روسیه، گفت

 . میلیون دالر بوده است 21ر تن به ارزش حدود هزا 44حدود 

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور با بیان اینکه عملیاتی شدن صادرات به روسیه 

دانند  ارند و نمیها شناختی از محصوالت ایرانی ند اولین دلیل این موضوع آن است که روس: رود، اظهارداشت مقداری کند پیش می

 که این محصوالت از چه کیفیتی برخوردارند و آیا از لحاظ حجم توانایی تامین نیاز گسترده آنان را دارند یا خیر؟

بیشتر آنان مقادیر باالیی از محصوالت را : با واردکنندگان روس، افزود  عیسی گلشاهی با اشاره به برگزاری جلسات مذاکره

 .باید برای تولید و تامین آنها برنامه ریزی مداوم داشته باشیمکنند که ما  درخواست می

ها شناخته شود تا اقدام به عملیاتی کردن قراردادهای منعقد شده با ایرانیان  وی با تاکید بر اینکه باید کیفیت محصول برای روس

هزارتن محصول شیالتی اعم از  41حدود درحال حاضر براساس قرارداد توافقی منعقد شده بین دو طرف، ایران باید : کنند، گفت

 .آال تامین و به روسیه صادر کند های جنوب و قزل میگو، انواع ماهی

این مقام مسئول در سازمان شیالت کشور با اشاره به اینکه تاکنون قرارداد مذکور به مرحله اجرایی شدن نرسیده است، تصریح 

ت میگو در کشور بود و به محض شروع برداشت این آبزی، اولین محموله که دلیل عمده این مساله، آغاز نشدن فصل برداش: کرد

 .ها بررسی شود شامل یک کانتینر بود، به روسیه صادر شد تا کیفیت آن توسط روس

تن  411محموله دوم صادراتی نیز در حال لیبل گذاری است تا اعزام شود، ضمن اینکه این محموله شامل حدود : گلشاهی ادامه داد

 .تن انواع ماهی است 11گو و می

 .ها را در این زمینه نیز تامین کنیم شود و ما قادرخواهیم بود نیاز روس به گفته وی، فصل صید ماهیان جنوبی هم به تدریج آغاز می

 رود هزارتن محصول شیالتی به روسیه می 41امسال 

جاری با  ت کشور با تاکید بر اینکه به طور قطع ایران در سالمدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیال

های خاص خود  مقداری از میگوی تولیدی کشور مشتری  :کند، گفت حجم مناسبی از صادرات آبزیان در بازار روسیه حضور پیدا می

هزار تن میگو نتوانیم  1جاری بیشتر از  الکنیم در س بینی می را دارد، ضمن اینکه نیاز بازار داخل نیز باید تامین شود، بنابراین پیش

 .به این روسیه صادر کنیم

هزار تن  41بنابراین حدود : های جنوب نیز به روسیه صادر خواهد شد، اضافه کرد آال و انواع ماهی گلشاهی با بیان اینکه ماهی قزل

 .رود جاری به روسیه می مجموع انواع ماهی در سال

 ماهه امسال 1یان در میلیون دالری آبز 21صادرات 

ماهه امسال  1مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور درباره میزان صادرات آبزیان در 

 .میلیون دالر از کشور صادر شده است 21هزار تن انواع محصوالت شیالتی به ارزش حدود  44در این مدت حدود : اضافه کرد

: های دولتی اظهارداشت در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر ایجاد انحصار در بازار روسیه توسط دستگاه گلشاهی همچنین

های دولتی هستند که در این مبحث دخالت دارند، ضمن اینکه در حوزه تجاری نیز  سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی دستگاه

 .سازمان توسعه تجارت دخیل است
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 .کنیم  ما برای صادرات محدویت ایجاد نمی: ورکار دولتی ما توسعه صادرات غیرنفتی است، تاکید کردوی با بیان اینکه دست

کنیم که بتوانیم کشور هدف را به لحاظ مقرراتی  ای ساماندهی می ما برای صادرات مقررات خود را به گونه: گلشاهی ادامه داد

 .پوشش دهیم و معیارهای آنان را فراهم سازیم

 رای صادرات به روسیه معرفی شدندشرکت ب 59

های دور به   مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور با اشاره به اینکه روسیه از گذشته

ن ای: تر است، اظهارداشت داشتن مقررات سخت بهداشتی معروف بوده و مقررات این کشور حتی از اتحادیه اروپا هم سختگیرانه

 .کند موضوع در مورد تمامی محصوالتی که روسیه قصد واردات آنها را دارد، صدق می

گلشاهی با اشاره به اینکه زمانی که ما تصمیم گرفتیم وارد بازار روسیه شویم، هنوز پروتکل قرنطینه محصوالت خام دامی از جمله 

توافق کردند واحدهایی دارای کد ای سی یعنی واحدهایی که  آن زمان دو طرف: آبریان بین دو کشور مبادله نشده بود، ادامه داد

 .مجوزصادرات به اتحادیه اروپا و حداقل معیارهای قابل پذیرش روسیه را دارند، به این کشور معرفی شوند

دو شرکت واحد را که دارای این شرایط بودند، به روسیه معرفی کرد و بعدها نیز  52در آن مقطع سازمان دامپزشکی، : وی افزود

 .دیگر به این گروه افزوده شدند

گلشاهی با بیان اینکه باقی واحدها هم باید حداقل معیارهای مورد قبول دامپزشکی روسیه را تامین کنند تا به این گروه افزوده 

قدام به تمدید کدها و واحد داریم که در گذشته دور مجوز صادرات به اتحادیه اروپا را داشتند اما ا 94حدود   ما : شوند، اضافه کرد

 .بروز رسانی واحدهای خود نکردند

 شرایط صادرات به روسیه

هر واحدی اقدام به تمدید کد مذکور و رعایت معیارهای مورد نظر اتحادیه اروپا کند، بالفاصله به جمع واحدهای مجاز : وی افزود

 .برای صادرات به روسیه افزوده خواهد شد

توانند محصولی را از  به طور کلی بازرگانان می: آوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور گفتمدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فر

جایی خریداری و آن را به بازارهای هدف صادر کنند اما در این زمینه هم واحد آماده سازی یا فراوری کننده محصول باید حتما کد 

 .مورد نیاز را داشته باشد

اگر ما نتوانیم شرایط مورد نیاز بازارهای هدف از جمله روسیه را تامین کنیم، آنان نیاز خود را از محل دیگری  گلشاهی با بیان اینکه

کنند، بنابراین بازارهای هدف به سوی  محصول مشابه ما را کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز تولید می: تامین خواهند کرد، افزود

 .آنان جذب خواهند شد

 . ح کردن چنین مسائلی فرافکنی است و انحصاری در این زمینه وجود نداردمطر: وی ادامه داد

http//:iranecona.com/07742 
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 شیالت
 ایسنا - 193۱مهر  ۵یکشنبه 

 ایران اولین تولیدکننده خوراک آبزیان در خاورمیانه شد

  پروریکشاورزی و دام -اقتصادی :  سرویس
تن در روز متعلق به  511بیشترین رکورد تولید خوراک آبزیان در خاورمیانه : تولید خوراک آبزیان ایران گفت  مدیر اجرایی بزرگترین کارخانه

کشور ترکیه بود که کارخانه تولید خوراک آبزیان کشور در چهارمحال و بختیاری با تالش مهندسان و افزایش خطوط تولید موفق به ثبت 

 .تن در روز شده است 421رکورد 

هزار تن محصول در بزرگترین  91از ابتدای امسال تاکنون : وگو با خبرنگار ایسنا در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد امین مالکی در گفت

 .درصد افزایش داشته است 92کارخانه خوراک آبزیان کشور تولید و صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

استان کشور و پنج کشور  51این مقدار خوراک آبزیان نیاز : اندازی خطوط جدید است، افزود علت راه که افزایش تولید به الکی با اشاره به اینم

 .خارجی عراق، لبنان، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و تاجکستان را تأمین کرده است

 .بختیاری چهار میلیون دالر برای کشور ایران ارزآوری داشته است صادرات خوراک آبزیان از چهارمحال و: وی خاطرنشان کرد

میلیارد ریالی  41گذاری  ترین شرکت تولید خوراک ماهی خاورمیانه در قطب صنعتی شهرکرد قرار دارد و با سرمایه به گزارش ایسنا، بزرگ

 .طور مستقیم شغل فراهم شد نفر به 411ز اندازی آن برای بیش ا برداری رسید و با راه بخش خصوصی چهار سال پیش به بهره

http//:www.isna.ir/fa/news/30424742926 
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 شیر و فراوردهها

 - 30/42/46فارس

 شود منوع میای در ترکیه م عرضه محصوالت لبنی فله

ای در این کشور از ابتدای  مقامات غذایی و کشاورزی ترکیه از ممنوعیت فروش پنیرها و دیگر محصوالت لبنی فله

 .میالدی خبر دادند 4049سال 

، وزارت امور غذا، کشاورزی و دام ترکیه طی بیانیه ای اعالم حریتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .غبربسته بندی در این کشور ممنوع خواهد بودکرد بنا به قوانین جدید در این کشور از ابتدای سال میالدی آینده فروش پنیر 

بنا به اعالم انجمن تولید کنندگان بسته بندی در ترکیه، این تصمیم از طریق مشورت با فعاالن و کارشناسان در این حوزه اتخاذ 

 .شده است

سوی مقامات این کشور  از این پس این محصوالت و محصوالت لبنی مشابه از جمله شیر فقط در بسته بندی های تعیین شده از

 .قابل عرضه است

بنا به قوانین جدید محصوالت غذایی در ترکیه، این محصوالت باید در بسته بندی هایی که تاریخ تولید، مکان تولید و تاریخ انقضا 

 .می شودبر روی آنها ذکر شده است عرضه شوند که این کار به افزایش طول عمر محصوالت و همچنین سالم ماندن آنها منجر 

 .این اقدام با هدف مقابله با اقتصاد نامتعارف در این کشور صورت گرفته است

کارشناسان امیدوار هستند که قوانین مشابهی در عرضه دیگر محصوالت غذایی نظیر حبوبات، میوه ها و سبزی های تازه نیز در این 

 .کشور اعمال شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304246441496 
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 شیر و فرآورده ها
 - 30/42/47فارس

 مردم توان خرید شیر ندارند/ افزایش سرانه مصرف شیر در برنامه پنجم توسعه محقق نشد
ایش سرانه مصرف شیر در برنامه پنجم توسعه محقق نشده های لبنی با بیان اینکه افز مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .مردم توان خرید شیر ندارند و دولت باید حمایت کند: است، گفت

ید صنعت تول: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های لبنی در گفت محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

های لبنی باید  های دامی توسط کشاورزان تا انتها یعنی تبدیل شیرخام به فرآورده های لبنی از ابتدا، یعنی تولید نهاده شیر و فرآورده

 .مورد حمایت قرار گیرد

صادی جامعه با توجه به شرایط اقت: شود، افزود اسماعیلی با بیان اینکه واکنش و بازتاب هر افزایش قیمتی متوجه صنایع لبنی می

 .شود هر گونه افزایش قیمتی در محصوالت لبنی منجر به خشکاندن این صنعت از ریشه می

گونه  در تولید محصوالت دارد اما هیچ( های آب و برق هزینه)ها و کشاورزان  ها از دامداری دولت یک سری حمایت: وی تصریح کرد

 .ردکنندگان این محصوالت ندا حمایتی از صنایع لبنی و مصرف

دولت باید از : کننده مواد لبنی نیست، اظهار داشت کننده شیرخام و مصرف اسماعیلی با بیان اینکه صنایع قادر به حمایت از تولید

 .کنندگان حمایت کند گان و مصرف کنند های مختلف از جمله پرداخت یارانه از تولید راه

کردند در  ای خریداری را به ماست پنیر تبدیل می در منازلشان شیر یارانهشد مردم  ای توزیع می در گذشته که شیر یارانه: وی افزود

 .ای وجود ندارد اکنون امکان خرید یک یا دو لیتر شیر بصورت روزانه بر عده حالی که هم

افزایش  لیتر 511طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود سرانه مصرف شیر به حدود : های لبنی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .کند یابد در حالی که این مهم اتفاق نیفتاد و این موضوع صدمات جبران ناپذیری به سالمت مردم وارد می

جویی در شیر و محصوالت لبنی که یک کاالی  جویی در مصرف هر نوع ماده غذایی تقریبا قابل قبول است اما صرفه صرفه: وی افزود

 .شود  مت مردم و افزایش پوکی استخوان میاستراتژیک است منجر به از بین رفتن سال

ای که بین دامداران و صنایع لبنی برای حل مشکالت این  در آخرین جلسه: های لبنی کشور تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .های لبنی حضور نداشت صنعت برگزار شد هیچ فردی از اعضای اتحادیه فرآورده

های مخصوص توزیع مواد لبنی در اختیار صنایع لبنی قرار گیرد   اگر جایگاه: دولت، گفتاسماعیلی با تأکید بر لزوم حمایت 

 .کننده عرضه کرد درصد زیر قیمت به مصرف 40توان محصوالت لبنی را با  ها می با کوتاه شدن دست واسطه

ولید روز به روز در حال افزایش است های مختلف و الینفک ت در حالی که هزینه: های لبنی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .درصد است 501تا  5های لبنی بسیار پایین و در بهترین شرایط  سود کارخانه

 .اند های صنایع لبنی به علت سود بسیار پایین و زیان ده بودن در حال تعطیلی و برخی هم تعطیل شده برخی کارخانه: وی افزود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304247444204 
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 شیر و فرآورده ها

 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 گزارشی از تخلف به سازمان دامپزشکی نرسیده است / افزودن مواد نگهدارنده به شیرخام مجاز نیست

اساس بوده، زیرا  د نگهدارنده به شیرخام برای باال رفتن زمان ماندگاری مطرح شده، بیای که مبنی بر افزودن موا شایعه

 .طبق قانون چنین اقدامی مجاز نیست و گزارش نیز به سازمان در این باره ارسال نشده است

های  ه نظارت بر کار ایستگاهدربار( ایانا)مشاور رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در حال حاضر ناظرانی از سازمان نظام دامپزشکی کشور در واحدهای گاو شیری حضور دارند و در زمان : آوری شیر گفت جمع

 .دهند های بهداشتی الزم را انجام می تحویل شیر نظارت

آوری شیر در سراسر کشور وجود دارد که تمامی  مرکز جمع 111هزار و  تعداد قابل توجهی یعنی بیش از یک: محسن مشکات افزود

 .آنها باید مجهز به مسئول فنی و بهداشتی باشند

ها  آید تا در زمانی که قرار است در کارخانه عمل می هایی از شیر تولیدی به برداری های اولیه و نمونه آزمون: وی خاطرنشان کرد

 .دشیرخام تبدیل و فرآوری شود، مشکل بهداشتی نداشته باش

آوری برای افزایش ماندگاری آن مطرح شده است،  های جمع ای که درباره افزودن موادی به شیر در ایستگاه مشکات درباره شایعه

 .شود این امر تنها باعث نگرانی مردم می. کس مجاز نیست در شیر تولیدی مواد نگهدارنده اضافه کند طبق قانون هیچ: ادامه داد

عنوان اقدام به اضافه کردن مواد خاصی به شیر  دهندگان نیز به هیچ یدی یعنی دامداران و پرورشمراکز تول: وی تصریح کرد

 .کنند نمی

 بازدیدهای سرزده بازرسان دامپزشکی از واحدهای دارای مسئوالن فنی

های الزم را  لطور قطع مسئوالن فنی و بهداشتی کنتر به: مدیر ساماندهی بخش غیردولتی سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد

 .ای خام باشد، مسئولیت آن با دامپزشکی است دهند و تا زمانی که فرآورده انجام می

شان را از سازمان دامپزشکی اخذ  کنند، پروانه های فوق کار می مسئوالن فنی و بهداشتی که در مراکز و ایستگاه: مشکات تأکید کرد

کند، مگر آنکه مستنداتی وجود داشته باشد یا  سازمان دامپزشکی کشور مداخله نمی گیرند و اند، اما حقوقشان را از کارفرما می کرده

 .مورد مشکوکی گزارش شده باشد

برداری و سایر موارد و حتی  مسئول بهداشتی حاضر در مراکز فوق باید در شستشوی تانکرها و وسایل نمونه: وی اظهار داشت

 .اشته باشدشود، نظارت دقیق د هایی که استفاده می شوینده

کند تا بر کار ناظران بهداشتی  های سرزده و ممیزی تالش می صورت بازرسی سازمان دامپزشکی کشور به: مشکات همچنین گفت

 .جای نگرانی وجود ندارد نظارت داشته باشد، اما هیچ

لیدی و اضافه شدن مواد شده از واحدهای تو آوری دار بودن شیرهای جمع تاکنون شکایتی درباره مشکل: وی در پایان افزود

 ./نگهدارنده وجود نداشته است

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20269-1.html 
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 شیر و فرآورده ها

 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  49: تاریخ

 سازی مصرف لبنیات فرهنگ/ ی لبنی تخصیص یارانه نقدی برای خرید فرآوردها
 59مسئوالن صنایع لبنی به دولت در برنامه ششم توسعه پیشنهاد تخصیص : های لبنی کشور بیان کرد مدیر عامل اتحادیه فرآورده

 .های لبنی را مطرح کردند هزارتومانی یارانه نقدی به فرآورده

ماه است که مجوز افزایش خرید شیرخام به  51با وجود آنکه نزدیک به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

تومان از سوی دولت اعالم شده اما همواره صنایع لبنی با وجود تالش همه جانبه دامداران از اجرای این مصوبه  5991نرخ مصوب 

 .عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت شیرخام و فرآورده های لبنی در بازار استخودداری می کنند زیرا آنها معتقدند که 

درصدی سفره های مردم است که عدم مصرف آن منجر  91در واقع صنعت لبنیات یکی از محصوالت استراتژیک و تعیین کننده 

می شود که به همین خاطر صنایع  به بیماری های مختلفی از جمله پوکی استخوان در کشورو هزینه های باالی درمان در کشور

لبنی با توجه به رکود روز افزون بازار و کاهش تقاضا تحقق این امر را به صالح نمی دانند زیرا معتقدند که دولت برای حفظ صنایع 

 .لبنی وکاهش زیان دامداران باید حمایت همه جانبه از این صنعت را داشته باشد

جود آنکه در سال گذشته صنایع به بهانه خرید شیرخام به نرخ مصوب قیمت محصوالت خود را براین اساس؛ دامداران معتقدند با و

درصد افزایش دادند اما هنوز هم به بهانه عدم توان قدرت خرید مردم حاضر به اجرای این مصوبه نیستند واین در حالیست که  91

تومان است که در  5911تمام شده شیرخام برای دامدار  عدم اجرای این مصوبه مسبب مشکالتی برای دامداران شده زیرا قیمت

 . تومان از دامدار خریداری می شود 5411حال حاضر متوسط هر کیلو گرم شیر 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛صنایع لبنی زمانی حاضر به خرید شیرخام به نرخ مصوب از دامدار هستند که بازار و مردم توان 

باشند که در حال حاضر بازار کشش و استقبال افزایش قیمت ها را ندارد واز طرفی لبنیات محصول  و قدرت خرید را داشته

احتکاری نیست بلکه باید به روز خریداری، تولید و مصرف می شودوبه همین خاطر بایستی حمایت از دامداران صورت گیرد زیرا 

 . این امر مسبب تسهیل در به دست آوردن مواد اولیه خواهد شد

همچنین دولت می تواند با فرهنگ سازی مصرف لبنیات در کشور به رونق صنعت لبنیات و افزایش تمایل کارخانه های لبنی برای 

 .خرید شیرخام به نرخ مصوب کمک بسزایی داشته باشد

خبرنگاران در این  دراین راستا محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه

صنایع لبنی زمانی حاضر به اجرای خرید شیر خام به نرخ مصوب از دامدار هستند که بازار توان و قدرت : خصوص اظهار داشت

خرید را داشته باشند اما در حال حاضر با وجود وابستگی صنایع به دامدار اجرای این مصوبه به سبب عدم استقبال بازار عملی 

 .نیست

درصد بهره وری دارند که حمایت دولت از دامدارمی تواند کمک  501در واقع بهترین شرکت های لبنی در بورس تنها : وی افزود

 .بسزایی در تسهیل به دست آوردن مواد اولیه ،رونق صنایع و افزایش صادرات محصوالت لبنی همانند سال های گذشته داشته باشد

تومان به هزارو  841خ شیر خام به دلیل استقبال بازار وافزایش تقاضا برای صادرات از سال گذشته نر:اسماعیلی درادامه بیان کرد

 .تومان افزایش پیدا کرد 411

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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مسئوالن صنایع لبنی به دولت در برنامه ششم توسعه پیشنهاد دادند که از : مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور تصریح کرد

هزار تومان یارانه نقدی برای خرید فراورده ای لبنی اختصاص یابد زیرا این امرمی تواند  59رقم  تومانی 111هزار و  91مبلغ یارانه 

 .تاثیر بسزایی در رونق صنایع لبنی،سالمت جامعه، افزایش مصرف وخرید ارزان داشته باشد

مردم است به گونه ای که درصدی سفره های  91صنعت لبنیات یکی از محصوالت استراتژیک وتعیین کننده : وی خاطرنشان کرد

اجرای این طرح از سوی دولت به سبب افزایش مصرف سرانه لبنیات در کشورمی تواند از بروز مشکالت وبیماری های پوکی 

 .استخوان هم درآینده جلوگیری کند

ام به نرخ مصوب بنابراین گزارش؛ در حال حاضر صنایع لبنی به سبب عدم استقبال بازار و مصرف کننده حاضر به خرید شیر خ

نیستند در حالیکه دولت با حمایت از این صنعت و فرهنگ سازی مصرف لبنیات و اختصاص یارانه نقدی به محصوالت لبنی می 

 .تواند به افزایش تمایل کارخانه ها برای خرید شیر خام به نرخ مصوب کمک کند

http//:www.yjc.ir/fa/news/7990914 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۵, یکشنبه 

 صدور فاکتور رسمی برای فروش شیرخام به کارخانجات الزامی شد
خبر داد و  معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از لزوم صدورفاکتور رسمی فروش شیر به واحدهای تولیدی لبنی

 . مردادماه سال جاری کارگروه تنظیم بازار، این الزام اجرایی می شود 41بنابر مصوبه مورخ : گفت

از آنجایی که نرخ شیر خام سهم اصلی را در بهای تمام شده محصوالت لبنی بخود اختصاص می دهد، لذا : مجتبی فراهانی گفت

کلف شدند از این پس، برای فروش شیر خام خود به صنایع لبنی، صورتحساب ها براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار م دامداری

 .معتبر ارائه کنند

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این اقدام را برای شفاف سازی معامالت 

قرارداد فی مابین و با ارائه صورتحساب معتبر اقدام به فروش این واحدها موظفند متناسب با : بازار لبنیات ضروری دانست و افزود

 .شیر خام نمایند و این امر قطعا شفافیت بیشتر در معامالت را به همراه خواهد داشت

وی، هدف از این کار را صیانت از تولیدکنندگان مواد لبنی و دامداران صحیح العمل و حمایت از حقوق مصرف کنندگان عنوان و 

برای اینکه بازرسان این سازمان در سطح استانها با نظارت دقیق تری، صحت و سقم روند قیمتگذاری محصوالت نهایی : دتصریح کر

تولیدی را رصدنمایندضروری است همه واحدهای تولیدی موادلبنی نسبت به درج قیمت برای روی تمام محصوالت و ارائه 

 .کنند صورتحساب معتبر در رابطه با نحوه خرید شیر اقدام

از سوی دیگر، صاحبان واحدهای تولیدی موظف به ارائه فاکتور رسمی به خریداران محصوالت لبنی بوده و عدم : فراهانی گفت

 .صدور فاکتور تخلف محسوب شده و برخورد قانونی صورت خواهد گرفت

http//:iranecona.com/07719 
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 صادرات و واردات

 - 30/42/40فارس

 شود مرغ صادر می تن تخم 700روزانه 

پس از رفع مشکل : مرغ خوب است، گفت گذار با بیان اینکه صادرات تخم رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود مرغ صادر می تن تخم 700تا  900آنفلوانزای پرندگان در کشور روزانه بین 

وضعیت صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار در گفت تخم  س هیئت مدیره اتحادیه مرغپور شیری رئی ناصر نبی

مرغ ایران، وضعیت صادرات  پس از بازگشایی مرزهای عراق و افغانستان به روی واردات تخم: مرغ را خوب عنوان کرد و گفت تخم

 .شرایط بسیار مناسبی استاین محصول در 

شود که دوم سوم این مقدار به عراق و بقیه آن به   مرغ به کشورهای مختلف صادر می تن تخم 211تا  111روزانه حدود : وی افزود

 .شود افغانستان و سایر کشورها صادر می

پرندگان در بین پرندگان بومی کشور گذار با بیان اینکه پس از رفع مشکالت آنفلوانزای  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

مرغ این محصول افزایش  علیرغم صادرات قابل توجه تخم: مرغ به افغانستان و عراق از سر گرفته شد، بیان داشت صادرات تخم

 .سد ر هزار تومان به فروش می 9قیمتی نداشته و هر کیلوگرم آن درب مرغداری 

 .رسد به فروش می 911هزار و  9غ در مرز با قیمت مر هر کیلوگرم تخم: پور شیری بیان داشت نبی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304240444016 
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 صادرات و واردات
 - 30/42/40فارس

 رگ روسیه را از دست دادیمچرا بازار بز/ صادرات به روسیه از حرف تا عمل
جمهور این کشور بارها برای واردات از  رئیس  های آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه روسیه، در حالی که بعد از تحریم

های مختلفی در این باره به ایران آمدند اما هرگز نتوانستیم سهم مناسبی از بازار  ایران چراغ سبز نشان داد و هیأت

 .باشیم بزرگ روسیه داشته

های آمریکا و اتحادیه اروپا،  شهریور سال گذشته روسیه در واکنش به تحریم خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

از را از کشورهای حوزه واردات محصوالت کشاورزی را از کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع کرد و تمایل پیدا کرد تا محصوالت مورد نی

شرق و آسیا وارد کند حتی پوتین رئیس جمهور روسیه اولین چراغ سبز را به واردات از ایران نشان داد و به دنبال آن وزیر 

های دیگر به ایران آمدند و این رفت و آمدها به غیر از چند قلم خرده جنس که شاید برای دلخوش کردن ایران  کشاورزی و هیئت

 .ر به واردات از ایران نشدبوده منج

ای، باال بودن  های اعزامی هربار مشکالت جدیدی را از جمله نبودن سیستم حمل و نقل مناسب، نبودن قراردادهای قرنطینه هیئت

شد که ما کردند و همه اینها باعث  های باال و غیره در ایران مطرح می های دارویی و شیمیایی باالتر از حد استاندارد، قیمت باقیمانده

 .سهمی از بازار روسیه نداشته باشیم

های دیگر باید تمام تالش خود را برای صادرات آن به کار گیرند چرا که در غیر  شود بخش معموال بعد از اینکه محصول تولید می

 .می پس از تولید نداریمدر کشور ما دغدغه تولید نیست حا. اینصورت به هیچ عنوان تولید کننده داخل قادر به ادامه کارنخواهد بود

های پس از تولید است که رابطه تنگاتنگی با تولید دارد و دقیقا به  بازار، صنایع تبدیلی صادرات و واردات مسائل بازرگانی بخش

 .همین خاطر است که بازار روسیه را از دست دادیم

های اخیر  ادرکننده تبدیل شود و این کاال در سالهای اخیر جمهوری اسالمی ایران توانسته است از واردکننده مرغ به ص در سال

 81همچنین در سال گذشته صادرات مرغ کامل ایران در حدود . یکی از اقالم صادراتی ایران به کشورهای همسایه بوده است

های  یران در سالدر نمودار زیر روند صادرات مرغ ا. میلیون دالر آن به کشور عراق صادر شده است 81میلیون دالر بود که بیش از 

 .اخیر نشان داده شده است

میلیون دالر صادرات آغاز شده و در سال  9با حدود  5995همانطور که در نمودار باال مشخص شد، صادرات مرغ ایران از سال 

. است های اخیر عمدتا کشور عراق بوده همچنین مقصد صادراتی مرغ ایران در سال. میلیون دالر رسیده است 81به حدود  5999

میلیون دالر آن به  4109میلیون دالر بوده است که بیش از  4909نیز صادرات مرغ ایران در حدود  5999ماه ابتدایی سال  1در 

دالر بوده  4های اخیر همواره ثابت و برابر  همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ صادراتی ایران در سال. کشور عراق صادر شده است

 .است

 ار روسیه جایگاهی نداردمرغ ایرانی در باز*

حال اینکه این کشور نیاز به این  اما به رغم افزایش صادرات مرغ، ایران نتوانسته جایگاه خوبی در صادرات به روسیه داشته باشد،

 های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه این کشور، روسیه بارها برای واردات از ایران چراغ سبز داده محصول دارد و بعد از تحریم

 .هزار دالر مرغ از ایران و ارد کرده است 21در حدود  5999روسیه تنها در سال .است
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پس از کشور عراق که مقصد عمده صادرات مرغ ایران بوده است، کشورهای افغانستان و تاجیکستان نیز مقاصد بعدی مرغ ایران 

 .اند بوده

 4041وارد کنندگان عمده مرغ در سال *

ی واردکنندگان مرغ در سطح دنیا کشورهای مسلمان عربستان، عراق، امارات، یمن، کویت، عمان،  عمدهطبق آمار سایت ترید مپ 

در جدول زیر بزرگترین واردکنندگان مرغ در جهان در سال . مصر و قطر در کنار کشورهای ونزوئال، روسیه و انگلستان هستند

 .میالدی نشان داده شده است 4159

 .ن این محصول نیز کشورهای برزیل، ترکیه، فرانسه، آرژانتین، بالروس و چین هستنددر مقابل عمده صادرکنندگا

توانند صادرات به بازار  گیرد اما تولیدکنندگان ایرانی می صادرات مرغ ایران به کشور عراق صورت می  گرچه درحال حاضر عمده

 .کشور روسیه استاین کشورها،   از جمله. کشورهای دیگر را نیز در دستور کار قرار دهند

 تر از مشابه ایرانی مرغ وارداتی روسیه از بالروس گران*

میلیون دالر مرغ وارد کرده است  511های اخیر در حدود  این کشور یکی واردکنندگان عمده مرغ در سطح جهان است که در سال

 4044مرغ وارداتی روسیه از بالروس بیش از میانگین قیمت دالری . که تقریبا تمامی آن از کشور بالروس به روسیه صادر شده است

حمل و نقل مناسبی برای   درنتیجه درصورتی که مسیر و وسیله. دالر بوده است که از قیمت مرغ صادراتی ایران باالتر است

توانند صادرات قابل توجهی به بازار  صادرات مرغ ایران به روسیه درنظر گرفته شود، تولیدکنندگان مرغ ایرانی می

شود،  همچنین در این صورت از آنجا که میزان تولید مرغ تولیدکنندگان ایرانی بیشتر می. سیه داشته باشندرو

 .یابد ها نیز سرشکن شده و کاهش می ی تولید آن هزینه

ن به ی مرغ وارداتی روسیه به شکل مرغ تازه و یا سرد کرده بوده است درحالیکه تقریبا تمامی مرغ صادراتی ایرا همچنین عمده

بنابراین الزم است . ولی به نظر نمیرسد این مسئله بتواند مانع صادرات مرغ ایران رو روسیه باشد. سود شکل منجمد صادر می

 .شرایط صادرات مرغ به روسیه فراهم شود و تولیدکنندگان ایرانی مرغ، محصوالت خود را به بازار این کشور صادر کنند

بخشی این  درصد ظرفیت است، فرصت صادرات مرغ به روسیه عالوه بر رونق 91کشور زیر  در حالیکه فعالیت صنعت پرورش مرغ

 .های اقتصادی را به همراه داشته باشد پذیری صنعت، نقش ایران را در تجارت غذایی منطقه پر رنگ کرده و کاهش آسیب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304648444782 
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 صادرات و واردات   
 - 30/42/49فارس

 نفر 4انحصار واردات خوراک دام در دست / شود میلیون تن خوراک دام وارد می 7ساالنه 
شود،  تاجر وارد می 4یک یا  میلیون تن خوراک دام توسط 7مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه ساالنه حدود 

های امور دام در واردات و تأمین  این انحصار باید شکسته شود و صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تشکل: گفت

 .خوراک دام سهیم شوند

در مورد واردات خوراک دام و  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت

های  شود که بخشی هم مربوط به نهاده میلیون تن خوراک دام و طیور و کنسانتره وارد کشور می 2ساالنه حدود : طیور، گفت

 .خوراک دام است

دولت هیچ مانعی برای واردات : د، گفتشو ها سپرده نمی ها و تعاونی وی در پاسخ به این سؤال که چرا واردات خوراک دام به اتحادیه

طلبد،  های خاصی می ها و توانمندی های اقتصادی ایجاد نکرده، اما از آنجا که واردات خوراک دام ظرفیت خوراک دام توسط بنگاه

اند، واردات  ها و فعاالن حوزه تجارت در بخش خصوصی که قابلیت و شرایط الزم برای ورود به این حوزه را داشته بخشی از دستگاه

 .دهند خوراک دام را انجام می

حتما باید : شود، گفت ای از واردات خوراک دام توسط یک یا دو تاجر انجام می مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه بخش عمده

 .این انحصار شکسته شود

ور دام در واردات و تأمین خوراک دام سهیم های ام حتما باید صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تشکل: عزیزاللهی تصریح کرد

 .باشند

کند و در واردات خوراک دام هم دقیقا  ها، یک تاجر را از تاجر دیگر متمایز می در واردات همیشه برخی مشخصه: وی افزود

 .شود تواند در عرصه واردات حاضر های فنی و عملیاتی بیشتری دارد بیشتر می همینطور است که آن تاجری که توانایی

بنابراین بعد از اینکه واردات خوراک دام از بخش دولتی به خصوصی منتقل شد تا به امروز : مدیرعامل اتحادیه دامداران تصریح کرد

 .اند کنندگان جایگاهی در تأمین خوراک دام نیافته های تولید تشکل

کنندگان اتفاق بیفتد، تصریح  های تولید دام توسط تشکلعزیزاللهی با بیان اینکه امیدواریم در آینده سهم مؤثری از واردات خوراک 

تر است  ترند و در حوزه واردات خوراک دام هم یکی دو تاجر عملکردشان وسیع ای یک عده از تجار مشهور، موفق در هر حرفه: کرد

 .های وزارت جهاد کشاورزی این روند رو به تعدیل است که البته با تالش
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 صادرات و واردات
 - 30/42/49فارس

 شود صادرات انار از اواسط مهر آغاز می/ کاهش صادرات هندوانه
هندوانه و محصوالت جالیزی در کشورهای  امسال تولید: رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه، گفت

 .دیگر زیاد بود، به همین دلیل هندوانه در بازارهای هدف با افت شدید قیمت مواجه شد و صادرات آن کاهش یافت

صادرات : ، افزودخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه در گفت سید

 .رسد شود و در آبان و آذر به اوج می انار از اواسط مهرماه شروع می

فصل مناسب صادرات کیوی با توجه به رسیدن محصول، مهرماه است، اما با صادرات : وی در مورد صادرات کیوی هم اظهار داشت

 .د برای صادرات این محصول به هم خوردبیش از اندازه میوه کال کیوی برنامه وزارت جها

در هیچ جای دنیا جلوی صادرات میوه کال را نمی گیرند، مگر اینکه کشور وارد کننده شرایطی را برای واردات : نورانی تصریح کرد

 .تعیین کند

: سبزیجات معرفی نشد، گفترئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه با انتقاد از اینکه امسال صادرکننده نمونه میوه و 

ای  مسئوالن سازمان توسعه تجارت با این توجیه که صادرکنندگان میوه و سبزیجات صادرکننده آب هستند، امسال هیچ صادرکننده

 .را معرفی نکردند

، به همین امسال تولید هندوانه و محصوالت جالیزی در کشورهای دیگر زیاد بود: وی در مورد صادرات هندوانه نیز تصریح کرد

دلیل هندوانه در بازارهای هدف با افت قیمت شدید مواجه شد و صادرات آن کاهش یافت و در داخل کشور هم قیمت آن به زیر 

 .قیمت تمام شده رسید
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 صادرات و واردات
 - 30/42/47فارس

 های روغنی به نفع تولید کنندگان خارجی است واردات دانه   تعرفه
رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از اینکه منافع واردکنندگان مانع توجه کافی به 

 .که به نفع تولید داخل باشد به نفع تولید خارج استها بیش از این تعرفه: شود، گفت تولید داخل می

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  محمدرضا جهانسوز رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت

کشی و تصفیه روغن  های روغن رغم ظرفیت باالی کارخانهعلی: درصدی، به واردات روغن گفت 91، در مورد وابستگی بیش از فارس

 .های روغنی وارد کرد توان به جای آن دانه شود در حالی که می بخش اعظمی از روغن خام وارد می

 .شود زایی هم ایجاد می کشی اشتغال های روغن های روغنی به کشور عالوه بر استفاده از ظرفیت کارخانه با واردات دانه: وی افزود

توجه به تولید : منجر به افزایش تولید شد، تصریح کرد 81تا اواسط دهه  21جهانسوز با اشاره به افزایش تولید کلزا در اواخر دهه 

 .دهد که تولید این محصول در مدت کوتاهی رشد داشته است ای از زمان نشان می کلزا در برهه

های روغنی از جمله کلزا را  توان کشت دانه ریزی می یان اینکه با برنامهرئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با ب

اگر سیستم خرید سریع و تضمینی برای این محصوالت وجود نداشته باشد از آنجا که این محصوالت صنعتی : افزایش داد، گفت

محصول در یک سال، سال بعد شوند و در صورت نفروختن  است و خریداری جز صنایع ندارد کشاورزان از تولید دلسرد می

 .کنند کشاورزان اقدام به کشت آن محصول نمی

برای حمایت از تولید این محصول ملی : های روغنی از جمله کلزا یک ضرورت ملی است، افزود جهانسوز با بیان اینکه کشت دانه

 .حمایت از تولید داخل، خرید به موقع محصوالت کشاورزی و حمایت ویژه الزم است

سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه متاسفانه منافع واردکنندگان مانع توجه کافی به تولید  رئیس

 .ها بیش از اینکه به نفع تولید داخل باشد به نفع تولید خارج است تعرفه: شود، گفت می

باید بخشی از تعرفه واردات روغن صرف تحقیق، ترویج و : های روغنی حمایت کند، افزود وی با بیان اینکه دولت باید از تولید دانه

 .های روغنی شود آموزش تولید دانه

های روغنی به جای روغن خام واردات به ضد  رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه با واردات دانه

شود است که با اتکا به نیروی  التر از آنچه که در حال حاضر تولید میهای روغنی با پتانسیل تولید دانه: شود، گفت واردات تبدیل می

 .هایی دست یافت توان در این زمینه به موفقیت داخلی می
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وارداتصادرات و   
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 شرایط قرنطینه ای واردات بذر کنگر فرنگی، بذر کدو حلوایی، بذر کلم، دانه آناتو و میوه پاپایا اعالم شد 

ای واردات بذر کنگر فرنگی، بذر کدو حلوایی، بذر کلم، دانه آناتو، میوه پاپایا را از سازمان حفظ نباتات شرایط قرنطینه 

وطه در فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه ای متوسط اعالم و انجام آن را منوط به رعایت دقیق شرایط کشورهای مرب

 .ای عنوان کردقرنطینه 

 (Brassica oleracea)شرایط قرنطینه ای واردات بذر کلم 

 جهت کاشت از کشور جمهوری چک

 (4931تدوین شهریورماه )

آن عاری ( توضیحات اضافی) ADکشاورزی کشور جمهوری چک که در قسمت اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت -5

 .بودن محموله از بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد

5-5 .Plasmodiophora brassicae 4 .Pyrenopeziza brassicae 

 :توجه

ر این صورت به دلیل نقص مدارک از درج اسامی علمی عوامل فوق درگواهی بهداشت گیاهی کاالی مذکور الزامی است و در غی

 .ترخیص کاال جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود

 .ضدعفونی بذور با قارچ کش مناسب قبل از بسته بندی در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه -4

اهی کشور آلمان منطبق با شرایط اعالمی و سایر مدارک الزم به کارشـناسان قرنــطینه ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گی -9

گیاهی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی وگمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب 

 .مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود

 .هی، بذور علف هرز، حشرات زنده و عالیم بیماری های گیاهی باشدمحموله باید عاری از بقایای گیا -9

باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به  -1

شرایط در قسمت توضیحات عوامل خسارتزای قرنطینه ای و یا عدم درج نام علمی عوامل خسارتزای قید شده در بند یک این 

 .گواهی بهداشت گیاهی مربوطه محموله عودت یا امحاء خواهد شد( AD)اضافی 

باشد که به طور واضح نام علمی (  lable)هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی  -1

 .گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد( جنس و گونه)

 .ن محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بودپاساوا -2

 -Re)درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور آلمان صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد  -8

Export )پی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید کاال منطبق با از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به ک

 .شرایط اعالمی و ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث باشد

قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده ( 55)شرایط اعالم شده برطبق مفاد ماده : تذکر

 .مقررات مربوط به واردات است موظف به رعایت سایر قوانین و

 ( Cucurbita moschata)شرایط قرنطینه ای واردات بذر کدو حلوایی 
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 از کشور شیلی

 (4931تدوین شهریور ماه )

آن عاری بودن ( توضیحات اضافی) A.Dاخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت  -5

 .یاهی ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشدمحموله از عامل خسارتزای گ

5- Didymella bryoniae 

 :توجه

درج اسم علمی عامل خسارتزای گیاهی فوق درگواهی بهداشت گیاهی کاالی مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص 

 .بود مدارک از ترخیص کاال جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد

 .ضدعفونی محموله با یک قارچ کش مناسب در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه -4

ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور مبداء منطبق با شرایط اعالمی و سایر مدارک الزم به کارشـناسان قرنــطینه  -9

ورودی وگمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب گیاهی در هنگام بازدید محـموله در مرز 

 .مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود

 .محموله باید عاری از بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و عالیم بیماریهای گیاهی باشد -9

تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا  -1

با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کاال ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله 

ی کاال عودت یا امحاء میگردد توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین الملل. )عودت یاامحاء خواهد شد

). 

باشد که به طور واضح نام علمی (  lable)هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی های مناسب بوده ودارای برچسبی  -1

 .گیاه مربوطه بر روی آن درج شده باشد( جنس و گونه)

 .ک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بودپاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدار -2

در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کاال صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی  -8

داء از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مب( Re- Export)بهداشت گیاهی صدور مجدد 

 .تولید مطابق با شرایط اعالمی وممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد

قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده ( 55)شرایط اعالم شده برطبق مفاد ماده : تذکر

 .تموظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات اس

 ، جهت مصرف صنعتی و رنگرزی( Bixa orellana)شرایط قرنطینه ای واردات دانه آناتو 

 (4931تدوین )از کشور هند 

 .اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء -5

 .محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف هرز، حشرات زنده و عالئم بیماریهاباشد -4

محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده مورد بازدید کارشناسان قرنطینه قرار گرفته و در صورت آلودگی محموله به  -9

آفات انباری یا آفات و بیماریهای قرنطینه ای چنانچه به تشخیص مامور قرنطینه محموله قابل ضدعفونی باشد به هزینه صاحب کاال 

 .وله عودت یا امحاء خواهد شدضدعفونی و در غیر اینصورت محم
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ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعالمی و سایر مدارک الزم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید  -9

محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده 

 .بودخواهد 

 .پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود -1

در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که ممهور به مهر  -1

به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در  Re-exportت به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی قرنطینه کشور صادر کننده مجدد اس

 .مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود

قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده ( 55)شرایط اعالم شده برطبق مفاد ماده : تذکر

 .نین و مقررات مربوط به واردات می باشدموظف به رعایت سایر قوا

 شرایط قرنطینه ای واردات بذر کنگر فرنگی

(Cynara cardunculus( )Cynara scalymus( )Artichoke ) 

 جهت کاشت از کشور اسپانیا

 (99تدوین شهریور ماه )

آن عاری بودن ( حات اضافیتوضی) A.Dاخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت  -5

 .محموله از عوامل خسارتزای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد

5 .Raspberry ringspot virus 

4 .Tomato black ring virus 

 :توجه

درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق درگواهی بهداشت گیاهی کاالی مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص 

 .ز ترخیص کاال جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بودمدارک ا

 .ضد عفونی بذور با قارچکش مناسب در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه -4

 .ا باشدمحموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی، بذور علف های هرز، حشرات زنده و عالئم بیماری ه -9

جنس )باشد که بطور واضح نام علمی گیاه ( Label)هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی مناسب بوده و دارای برچسبی  -9

 .بر روی آن درج شده باشد( و گونه

قرنطینه  چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور -1

با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کاال ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله 

توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کاال عودت یا امحاء میگردد . )عودت یاامحاء خواهد شد

). 

هی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعالمی و سایر مدارک الزم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید ارائه اصل گوا -1

در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد . محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است

 .بود

 .بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بودپاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً  -2
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در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کاال صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی  -8

بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء  از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی( Re- Export)بهداشت گیاهی صدور مجدد 

 .تولید حاوی کلیه شرایط اعالمی و ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد

قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده ( 55)شرایط اعالم شده برطبق مفاد ماده : تذکر

 .انین و مقررات مربوط به واردات می باشدموظف به رعایت سایر قو

 از کشور تایلند( Carica papaya)شرایط قرنطینه ای واردات میوه پاپایا 

 (4931تدوین شهریورماه )

آن عاری بودن ( توضیحات اضافی) A.Dاخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت  -5

 .های ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشدمحموله از آفات و بیماری

5  .Aleurodicus disperses 4 .Bactrocera cucurbitae 

9 .Bactrocera dorsalis 9 .Bactrocera papayae 

1 .Bactrocera carambolae 1 .Parasaissetia nigra 

2 .Rastrococcus invadens 8 .Parasaissetia nigra 

ساعت در  4گرم در متر مکعب برای مدت  94در کشور مبداء با گاز متیل بروماید خالص به مقدار ضدعفونی میوه های وارداتی  -4

 .درجه سانتی گراد و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت مربوطه  45دمای 

نی در درجه سانتی گراد هشت گرم گاز به دز اولیه ضدعفونی اضافه خواهد شد وضدعفو 1در صورت کاهش دما به ازای هر  :تذکر

 .درجه سانتی گراد مورد قبول نمی باشد 51دمای کمتر از 

 :توجه

در گواهی بهداشت گیاهی کاالی مذکور الزامی است  4درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق و نیز ضدعفونی مطرح شده در بند 

 .زیان به عهده وارد کننده خواهد بودو در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کاال جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و 

حمل محموله از کشور مبداء به کشور مقصد بایستی به صورت یکسره انجام شده و هرگونه تخلیه و بارگیری مجدد در کشور  -9

 .ثالث مورد قبول نمیباشد

یط و سایر مدارک الزم به ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور مبداء بامشخصات مندرج دربند یک و دو این شرا -9

کارشـناسان قرنــطینه گیاهی درهنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی است و درغیراینصورت از ترخیص کاال جلوگیری و 

 .مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود

شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده  -1

با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کاال ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله 

دت یا امحاء می توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود، مطابق ضوابط بین المللی کاال عو. )عودت یا امحاء خواهد شد

 .(گردد 

 .پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعداز بررسی و تایید مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود -1

 .محموله باید در بسته بندیهای غیر چوبی که عاری از شاخ و برگ ،کاه و دیگر مواد خام و بقایای گیاهی باشد حمل گردد -2
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در مورد پالت های چوبی  51شماره  ISPMموله بر روی پالت های چوبی حمل می گردد رعایت دقیق در صورتی که مح -8

 .الزامی است

قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده ( 55)شرایط اعالم شده برطبق مفاد ماده  :تذکر

 .واردات استموظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20847-1.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 مرغ، مرغ و گوشت ایران، کاندید حضور در بازار فرانسه  تخم

تواند پذیرای  مرغ، مرغ و گوشت قرمز در کشور وجود دارد، بازارهای فرانسه می مازاد تولید تخمبا توجه به آنکه 

 .محصوالت باکیفیت ایرانی باشد

از تقویت ارتباطات ( ایانا)معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مرحله تأمین نیازهای اولیه کشورمان تقریباً به اتمام رسیده و زمان آن شده که برای صادرات : ر داد و گفتبین ایران و فرانسه خب

 .های بلندتری برداریم مرغ و حتی گوشت قرمز قدم مرغ، تخم

های خوبی  فرانسه، یکی از کشورهایی است که در بخش کشاورزی عموماً و در بخش دام و طیور خصوصاً برنامه: حسن رکنی افزود

 .داشته است

 .ها طبیعتاً یک فرصت است و ما باید بتوانیم از آن استفاده کنیم حضور فرانسوی: وی خاطرنشان کرد

با فراهم شدن مقدمات اعزام کارشناسان ایرانی به فرانسه در سال : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

های ایرانی داشت و  ها نشان از تطبیق آنها با دام خش خصوصی به کشور وارد شد که ارزیابیگذشته، تعدادی دام سبک از طریق ب

دهنده را  گیری، توان تولید واحدهای پرورش های خالص و استفاده از علم ژنتیک و دورگ امیدواریم که بتوانیم با استفاده از دسته

 .افزایش دهیم

رتری برداریم و بتوانیم با سایر کشورهای پیشرفته نیز تبادالت علمی و تجربی داشته باید ارتباطات پویا و مستم: رکنی تصریح کرد

 .باشیم

 ./توانیم از آن برای صادرات مازاد محصوالت دامی و پروتئینی استفاده کنیم فرانسه بازارهایی دارد که می: وی تأکید کرد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20891-1.html 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  41, چهارشنبه 

 چراغ برای وارد کنندگان سبز شد/ تعرفه واردات گندم لغو شد
نیم، رویترز گزارش داد ایران با برداشتن ک در حالی که پیش از این وزارت جهاد کشاورزی ایران اعالم کرد امسال گندم وارد نمی

 9وزارت کشاورزی آمریکا هم از نیاز ایران به واردات . تعرفه واردات گندم و جو به واردات این محصوالت چراغ سبز نشان داده است

 . میلیون تن گندم خبر داد

ای را که برای جلوگیری از واردات گندم و  رفهبه گزارش رویترز، بر اساس اسنادی که این خبرگزاری مشاهده کرده است، ایران تع

 .جو در ماه جوالی وضع کرده بود را لغو کرد

رویه و متضرر  فصل برداشت گندم و جو در ایران ازاردیبهشت تا تیرماه ادامه دارد و برای جلوگیری از واردات بی  به گزارش فارس،

 .شود ای کنترل می با سیاست تعرفهنشدن کشاورزان در داخل، معموال واردات محصوالت کشاورزی 

سپتامبر و تعرفه واردات جو در  1دهد، تعرفه واردات گندم در  اسنادی که توسط خبرگزاری رویترز مشاهده شده است، نشان می

 .اگوست پایان یافته است 44

این محصول برای واردکنندگان به  تومان برای واردات یک کیلوگرم گندم وضع کرده بود تا به نوعی واردات 511دولت ایران، تعرفه 

 .صرفه نباشد و کشاورزان داخل متضرر نشوند

 سپتامبر خواهد بود 44پیش از این دولت ایران گفته بود که تعرفه واردات گندم به مدت یک سال و برای جو تا 

لغو .بود نیازی به واردات گندم نداریم افزاید، لغو تعرفه گندم و جو بر خالف اعالمیه دولت ایران است که اعالم کرده این گزارش می

 .ای به نوعی چراغ سبز به واردات این محصول است ممنوعیت تعرفه

ایران که در یک دهه گذشته در زمینه تولید گندم به  ایران سومین کشور بزرگ خریدار گندم روسیه بعد از ترکیه و مصر است،

محصول تبدیل شد اما با این وجود وزارت کشاورزی آمریکا که پیش از این  خودکفایی رسید یک دفعه به بزرگترین وارد کننده این

 .میلیون تن کاهش داد 9بینی کرده بود به  میلیون تن پیش 109را  4151-4151میزان نیاز وارداتی ایران به گندم برای 

 .بر اساس این گزارش، ایران بزرگترین وارد کننده جو در جهان بعد از عربستان و چین است

http//:iranecona.com/07233 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۵, یکشنبه 

 میلیون دالری آبزیان70صادرات/ها دربازار روسیه واکنش به انحصاردولتی
ماهه امسال  1میزان صادرات آبزیان در : ن به روسیه، گفتیک مقام مسئول در سازمان شیالت ضمن تشریح شرایط صادرات آبزیا

 . میلیون دالر بوده است 21هزار تن به ارزش حدود  44حدود 

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور با بیان اینکه عملیاتی شدن صادرات به روسیه 

دانند  ها شناختی از محصوالت ایرانی ندارند و نمی ولین دلیل این موضوع آن است که روسا: رود، اظهارداشت مقداری کند پیش می

 که این محصوالت از چه کیفیتی برخوردارند و آیا از لحاظ حجم توانایی تامین نیاز گسترده آنان را دارند یا خیر؟

بیشتر آنان مقادیر باالیی از محصوالت را : دبا واردکنندگان روس، افزو  عیسی گلشاهی با اشاره به برگزاری جلسات مذاکره

 .کنند که ما باید برای تولید و تامین آنها برنامه ریزی مداوم داشته باشیم درخواست می

ها شناخته شود تا اقدام به عملیاتی کردن قراردادهای منعقد شده با ایرانیان  وی با تاکید بر اینکه باید کیفیت محصول برای روس

هزارتن محصول شیالتی اعم از  41حال حاضر براساس قرارداد توافقی منعقد شده بین دو طرف، ایران باید حدود در: کنند، گفت

 .آال تامین و به روسیه صادر کند های جنوب و قزل میگو، انواع ماهی

نرسیده است، تصریح  این مقام مسئول در سازمان شیالت کشور با اشاره به اینکه تاکنون قرارداد مذکور به مرحله اجرایی شدن

دلیل عمده این مساله، آغاز نشدن فصل برداشت میگو در کشور بود و به محض شروع برداشت این آبزی، اولین محموله که : کرد

 .ها بررسی شود شامل یک کانتینر بود، به روسیه صادر شد تا کیفیت آن توسط روس

تن  411گذاری است تا اعزام شود، ضمن اینکه این محموله شامل حدود محموله دوم صادراتی نیز در حال لیبل : گلشاهی ادامه داد

 .تن انواع ماهی است 11میگو و 

 .ها را در این زمینه نیز تامین کنیم شود و ما قادرخواهیم بود نیاز روس به گفته وی، فصل صید ماهیان جنوبی هم به تدریج آغاز می

 رود هزارتن محصول شیالتی به روسیه می 41امسال 

جاری با  مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور با تاکید بر اینکه به طور قطع ایران در سال

های خاص خود  مقداری از میگوی تولیدی کشور مشتری  :کند، گفت حجم مناسبی از صادرات آبزیان در بازار روسیه حضور پیدا می

هزار تن میگو نتوانیم  1جاری بیشتر از  کنیم در سال بینی می از بازار داخل نیز باید تامین شود، بنابراین پیشرا دارد، ضمن اینکه نی

 .به این روسیه صادر کنیم

هزار تن  41بنابراین حدود : های جنوب نیز به روسیه صادر خواهد شد، اضافه کرد آال و انواع ماهی گلشاهی با بیان اینکه ماهی قزل

 .رود جاری به روسیه می واع ماهی در سالمجموع ان

 ماهه امسال 1میلیون دالری آبزیان در  21صادرات 

ماهه امسال  1مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور درباره میزان صادرات آبزیان در 

 .میلیون دالر از کشور صادر شده است 21به ارزش حدود  هزار تن انواع محصوالت شیالتی 44در این مدت حدود : اضافه کرد

: های دولتی اظهارداشت گلشاهی همچنین در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر ایجاد انحصار در بازار روسیه توسط دستگاه

حوزه تجاری نیز های دولتی هستند که در این مبحث دخالت دارند، ضمن اینکه در  سازمان شیالت و سازمان دامپزشکی دستگاه

 .سازمان توسعه تجارت دخیل است
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 .کنیم  ما برای صادرات محدویت ایجاد نمی: وی با بیان اینکه دستورکار دولتی ما توسعه صادرات غیرنفتی است، تاکید کرد

لحاظ مقرراتی کنیم که بتوانیم کشور هدف را به  ای ساماندهی می ما برای صادرات مقررات خود را به گونه: گلشاهی ادامه داد

 .پوشش دهیم و معیارهای آنان را فراهم سازیم

 شرکت برای صادرات به روسیه معرفی شدند 59

های دور به   مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور با اشاره به اینکه روسیه از گذشته

این : تر است، اظهارداشت این کشور حتی از اتحادیه اروپا هم سختگیرانهداشتن مقررات سخت بهداشتی معروف بوده و مقررات 

 .کند موضوع در مورد تمامی محصوالتی که روسیه قصد واردات آنها را دارد، صدق می

له گلشاهی با اشاره به اینکه زمانی که ما تصمیم گرفتیم وارد بازار روسیه شویم، هنوز پروتکل قرنطینه محصوالت خام دامی از جم

آن زمان دو طرف توافق کردند واحدهایی دارای کد ای سی یعنی واحدهایی که : آبریان بین دو کشور مبادله نشده بود، ادامه داد

 .مجوزصادرات به اتحادیه اروپا و حداقل معیارهای قابل پذیرش روسیه را دارند، به این کشور معرفی شوند

احد را که دارای این شرایط بودند، به روسیه معرفی کرد و بعدها نیز دو شرکت و 52در آن مقطع سازمان دامپزشکی، : وی افزود

 .دیگر به این گروه افزوده شدند

گلشاهی با بیان اینکه باقی واحدها هم باید حداقل معیارهای مورد قبول دامپزشکی روسیه را تامین کنند تا به این گروه افزوده 

ریم که در گذشته دور مجوز صادرات به اتحادیه اروپا را داشتند اما اقدام به تمدید کدها و واحد دا 94حدود   ما : شوند، اضافه کرد

 .بروز رسانی واحدهای خود نکردند

 شرایط صادرات به روسیه

هر واحدی اقدام به تمدید کد مذکور و رعایت معیارهای مورد نظر اتحادیه اروپا کند، بالفاصله به جمع واحدهای مجاز : وی افزود

 .رای صادرات به روسیه افزوده خواهد شدب

توانند محصولی را از  به طور کلی بازرگانان می: مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت کشور گفت

محصول باید حتما کد جایی خریداری و آن را به بازارهای هدف صادر کنند اما در این زمینه هم واحد آماده سازی یا فراوری کننده 

 .مورد نیاز را داشته باشد

گلشاهی با بیان اینکه اگر ما نتوانیم شرایط مورد نیاز بازارهای هدف از جمله روسیه را تامین کنیم، آنان نیاز خود را از محل دیگری 

ابراین بازارهای هدف به سوی کنند، بن محصول مشابه ما را کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز تولید می: تامین خواهند کرد، افزود

 .آنان جذب خواهند شد

 . مطرح کردن چنین مسائلی فرافکنی است و انحصاری در این زمینه وجود ندارد: وی ادامه داد

http//:iranecona.com/07742 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۱, شنبه 

 احداث بزرگ ترین پایانه صادراتی میوه و تره بار در جویبار مازندران
ترین پایانه صادراتی میوه و  جمهوری به مازندران از آغاز عملیات اجرایی بزرگ فرماندار جویبار با اشاره به در پیش بودن سفر ریاست

 . بار در شهرستان جویبار خبر داد تره

های خوبی دارد و پایانه صادراتی میوه و تره بار در شهرستان احداث  ویبار استعداد و ظرفیترضا گنجی بابیان اینکه شهرستان ج

های پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهیان خاور یاری با  شده مهم این شهرستان، طرح های افتتاح از طرح: می شود، اظهار کرد

 .استفاده از آب دریا بود

جمهور به مازندران  جهاد کشاورزی مازندران در سفر ریاست: کت جهاد نصر انجام شد، گفتوی با اظهار اینکه این پروژه توسط شر

ترین پایانه صادراتی میوه توسط بخش خصوصی  شود و بزرگ پروژه را تعریف کرد که یک پروژه در شهرستان جویبار اجرایی می 9

 .خواهد شد نفر کلنگ زنی 591زایی  میلیارد تومان و اشتغال 511گذاری  با سرمایه

هکتار در  95این پروژه در زمینی به مساحت : رسد، افزود برداری می گنجی بابیان اینکه این پروژه طی مدت یک سال به بهره

 .شود جمهوری به استان، کلنگ زنی می منطقه چپکرود جویبارهمزمان با سفر ریاست

وقتی مسئولی به مازندران سفر : شده است، اظهار کرد مقاومتی تعریففرماندار جویبار با اعالم اینکه پروژه مذکور در راستای اقتصاد 

 .های خود نیز طرح و برنامه داشته باشیم که باید برای داشته گوییم، درصورتی کند ما از نداشته های خود می می

به : ی سفر داشت، بیان کردها وی با اظهار اینکه در سفر دولت نهم و دهم، استان مازندران کمترین پیشرفت فیزیکی را در پروژه

 .های گذشته در مازندران اجرایی شد درصد از مصوبات دولت 51ها، تنها  دلیل کارشناسی نبودن طرح

متأسفانه : یک اجرایی نشد، تصریح کرد شده بود که هیچ گنجی بابیان اینکه در دولت نهم، هشت طرح برای شهرستان جویبار تعریف

 .های طالیی درست استفاده کنیم ایم از فرصت یتی است و نتوانستهبخش زیادی از مشکالت ما مدیر

http//:iranecona.com/07042 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 193۱مهر  ۱شنبه 

  شمالی ادامه دارد پیگیری برای صادرات انگور خراسان

 .پیگیری برای صادرات انگور در استان ادامه دارد: شمالی گفت هاد کشاورزی خراسانمدیر امور باغبانی سازمان ج

شمالی، با اشاره به اینکه طی سال  ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمد علی شریکیان در گفت

ه منظور جلوگیری از کاهش قیمت این محصول درصدد ب: گذشته مقداری انگور از استان به کشورهای همسایه صادر شد، افزود

هایی  هستیم تا انگور توسط بخش خصوصی به کشورهای همسایه صادر شود و در این راستا با تعدادی از تجار خارجی نیز صحبت

 .شده است

، اخذ عوارض در نظر تعدادی از کشورهای همسایه به منظور حمایت از محصوالت داخلی خود، برای واردات کاال: وی ادامه داد

 .اند گرفته

های استان آغاز شده و تمامی انگورهای برداشت شده نیز خریداری  شریکیان با بیان اینکه فصل برداشت محصول انگور از تاکستان

این انگورها توسط بخش خصوصی، خریداری و در انبارها، ذخیره و یا به سایر بخشهای استان صادر شده : شده است، اظهار کرد

 . است

های استان برداشت شده  هزار تن انگور کشمشی از تاکستان 84هزار تن انگور کالهداری و  24طی سال جاری : وی یادآور شد

 .است
http//:www.isna.ir/fa/news/64414447049 
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 صادرات و واردات  
 فودپرس 1930 مهر ماه 0شنبه 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد شرایط قرنطینه ای واردات خوراک طیور از آمریکا

مخلوطی از بلغور )سازمان توسعه تجارت ایران طیبخشنامهای شرایط قرنطینه ای واردات خوراک طیور  -اقتصاد غذا< کشاورزی

 .کرداز کشور آمریکا را اعالم ( گندم، ذرت و سبوس برنج

مدیر کل دفتر مقررات، صاردات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعالم کرد 95/1/5999مورخ  95591/451/99

سازمان حفظ نباتات کشور منضم به شرایط قرنطینه ای واردات  45/1/55999مورخ  291/9924ضمن ارسال تصویرنامه شماره 

از کشور آمریکا به اطالع می رساند، ثبت سفارش و ترخیص کاالی فوق ( مخلوطی از بلغور گندم، ذرت و سبوس برنج)خوراک طیور 

در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعالمی و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه 

 . می باشد

سرپرست معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی وزارت جهاد  45/1/5999مورخ  291/9924گفتنی است متن بخشنامه شماره 

مخلوطی از بلغور گندم، ذرت و سبوس )با عنایت به درخواست های واصله جهت خوراک دام آماده : کشاورزی به شرح زیر است

از کشور آمریکا جهت مصرف خوراک دام و با توجه به نتایج تحلیل خطر انجام شده، واردات کاالی مذکور از کشور فوق در ( برنج

فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعالمی مربوطه که به 

 .و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی گمرک ترخیص کننده می باشدپیوست ارسال می گردد و نیز در بازدید 

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

 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  42: تاریخ

 ت نان در پی تدبیر دولتامید به بهبود کیفی/ ها کشیده شد ترمز آزادپز شدن نانوایی
ها ترمز اجرای این  ها با هدف بهبود کیفیت نان را داده بود اما در پی برخی رانت در حالی که دولت وعده به آزادپز شدن نانوایی

 .طرح کشیده شده است

آذر ماه سال گذشته بودکه دولت به بهانه بهبود کیفیت نان با افزایش قیمت ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش خبرنگار 

 .درصدی موافقت کرد و نان رسما گران شد 91تا  41

اش  کشید بلکه در دولت دهم نیز نان، گرانی را تجربه کرد و با حذف یارانه البته این اولین باری نبود که نان بار گرانی را به دوش می

ستراتژیک افزایش یافت به این ترتیب که دولت دهم در یک مقطع زمانی یارانه نان را حذف کرد و قیمت را قیمت این کاالی ا

افزایش داد اما در شرایطی که قیمت آرد به دوبرابر افزایش یافت برای جلوگیری از افزایش مجدد قیمت نان از سال دوم هدفمندی 

 .کردها اقدام به پرداخت مجدد یارانه به نان  یارانه

گذشته درخصوص افزایش قیمت نان به منظور بهبود کیفیت بازهم به افزایش قیمت نان با هدف  ٔ  دولت یازدهم هم با وجود تجربه

ها این اجازه را داد که به سمت آزادپز شدن حرکت کرده و در فاز اول اجرای  بهبود کیفیت چراغ سبز نشان داد و همزمان به نانوایی

 .های سراسر کشور موافقت کرد درصد از نانوایی 41دپز کردن این طرح دولت با آزا

ها کمتر کردن دورریز نان بود اما این سکه یک روی دیگر نیز  هر چند که هدف دولت از اصالح قیمت نان و آزادپز کردن نانوایی

 .داشت که هیچوقت برای مصرف کننده رونمایی نشد

 ییسنگ اندازی در اجرای طرح آزادپز شدن نانوا**

ها در  ها و رانت ها آرام آرام حاکی از آن شد که برخی سودجویی کرد اما شنیده این طرح اگرچه در ابتدا جذاب جلوه می ٔ  چهره

بخش آرد و نان موجب شد تا اجرای آن نیمه تمام مانده و دولت اتمام این طرح را به زمان دیگری موکول کند البته بحث نیمه 

 .شود ولت خاصی و نه به این طرح محدود نمیها نه به د تمام ماندن طرح

ها و  برخی رانت: محمدرضا نظرنژاد رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران این موضوع را تایید کرده و گفت

ه با این امر باید شود که دولت برای مبارز ها در بخش آرد و نان وجود دارد که مانع از اجرای درست این طرح می استفاده سوء

 .ریزی کند برنامه

نشینی کرده و ترمز دستی این طرح را  دولت در اجرای این طرح عقب: ها گفت وی با اشاره به توقف اجرای آزادپز شدن نانوایی

جرایی نشده های کشور آزاد پز شوند اما هنوز این موضوع ا درصد نانوایی 11کشیده است چرا که قرار بود تا پایان خرداد سال جاری 

 .است

ها هم سخن گفت و اینکه برای اجرای  اما رییس اتحادیه نانوایان سنگک تهران از سنگ اندازی در اجرای طرح آزادپز شدن نانوایی

بهتر این طرح راههای دیگری وجود داشته، که با وجود ارائه آن از وی اتحادیه به معاون وزیر صنعت هنوز اتفاق خاصی در زمینه 

 .نیفتاده است بررسی آن

با این شرایط در سال جاری اجرای این طرح به : نکته حائز اهمیت دیگر آن است که رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران گفت

داشته است اظهار  باشگاه خبرنگاران جوانای که ماه گذشته با خبرنگار اقتصادی  اتمام نرسد والبته قائم مقام وزیر صنعت با مصاحبه

 «.ده نان شش ماه است که بسته شده استپرون»: کرد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ها قیمت نان در مناطق  در کنار این موارد نباید از این موضوع نیز غافل شد که با وجود اعالم نرخ نان از سوی دولت و اتحادیه

 .شمالی تا جنوب پایتخت چشمگیر است و برای تهیه یک نان در مناطق شمالی باید بهایی چند برابر پرداخت

کند گویی تنها بار گرانی آن بر دوش مردم افتاده و  هایی که نان طی می ؛ در کنار همه فراز و نشیبباشگاه خبرنگاران به گزارش

و همچنین نظارت ناکافی نیز به این موضوع دامن زده و بازار سودجویی را در بخش آرد . هیچ تغییری در کیفیت ایجاد نشده است

 .نان داغ کرده است مشکلی که تنها با تدبیرحل خواهد شد
http//:www.yjc.ir/fa/news/7998811 
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 عسل

 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

 اندازی نخستین فروشگاه عسل طبیعی در کشور  راه
های  کننده عسل طبیعی تحت نظارت مؤسسه کنترل کیفیت محصوالت و فرآورده رضهزودی نخستین فروشگاه ع به

 .شود اندازی می های کشور راه صنعت زنبورداری در تهران و سپس در استان

از افتتاح نخستین ( ایانا)مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نخستین مؤسسه کنترل کیفیت محصوالت و : های زنبورداری تحت برند خاصی خبر داد و گفت فروشگاه عسل و فرآورده

های تولیدی تحت نظارت این مؤسسه در فروشگاهی  های صنعت زنبورداری در کشور به ثبت رسیده و قرار است عسل فرآورده

 .خاص عرضه شود

همکاری انجمن علمی زنبورعسل، اتحادیه سراسری زنبورداران ایران، صندوق حمایت از توسعه این مؤسسه با : پور افزود بهزاد بانکی

 .کنند زنبورداری بخش کشاورزی و جمعی از پیشکسوتان و کارشناسان این بخش فعالیت می

 .های آن است ای، ساماندهی بازار عسل و فرآورده هدف از ایجاد چنین مؤسسه: وی خاطرنشان کرد

 دار خریداری کنند اکیفیت و برچسبمردم عسل ب

توانند از  گیرد که مردم نمی از آنجا که در عرضه عسل، تقلباتی صورت می: مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری ادامه داد

رت شده خود اطمینان داشته باشند، در این راستا مؤسسه فوق قرار است محصوالت تولیدی را تحت نظا کیفیت محصول خریداری

کنندگان جلب  ترتیب اطمینان مصرف های خاص عرضه کند تا بدین گذاری و در فروشگاه های باکیفیت را برچسب قرار دهد و عسل

 .شود

ترتیب  شود و بدین شده و تحت نظارت مؤسسه خود به قیمت مناسب عرضه می گذاری محصول عسل برچسب: پور تصریح کرد بانکی

 .فراهم خواهد شدامکان رقابت در سطح بازار نیز 

در این فروشگاه عسل و سایر محصوالت طبیعی ازجمله بره موم، : مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور تأکید کرد

 .در آن وجود خواهد داشت... گرده گل و انواع عسل همچون گون، عناب، یونجه، شبدر و

 .کننده عسل باکیفیت را تحت نظارت در کل کشور احداث کنیم عرضه فروشگاه 91در برنامه داریم که : پور اظهار داشت بانکی

ای که  گونه گذاری داشته، به های الزم را در بخش سرمایه صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور، حمایت: وی همچنین گفت

 .اندازی نخستین فروشگاه هزینه کرده است میلیون تومان برای راه 111بیش از 

هزار تن برآورد شده است، بتواند پاسخگوی  11امیدواریم که تولیدات عسل در کل کشور که حدود : ایان افزودپور در پ بانکی

های گزاف به  های تقلبی بوده و آن را با قیمت کننده عسل ترتیب راه برای ورود افراد سودجو که عرضه نیازهای مردم بوده و بدین

 ./رسانند، ببندیم فروش می

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20802-1.html 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۵: تاریخ

 ریزگردها دیوار دفاعی برداشت عسل/ صنعت زنبورداری نیازمند حمایت
 .سبز گرد افشانی زنبور عسل است عامل اصلی واردات دانه های روغنی، نبود حمایت از صنعت

عسل به عنوان یک محصول غذایی مفید و پر ارزش در سبد خانوار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

ناخته شده و همچنین به واسطه ویژگی محسوب می شود که از قرن ها پیش به عنوان یکی از عالی ترین و مقوی ترین غذاها ش

 .های شفا بخش خود در درمان اکثر بیماری ها در بین تمام ملل کاربرد داشته است

در حال حاضر با وجود اینکه هفتاد و چهار هزار زنبوردار با شش هزار و سیصد کندو در کشور در حال فعالیت هستند، بروز عواملی 

ریزگردها و بیماری وافت زنبورستان ها باعث کاهش میزان برداشت عسل در ده ساله اخیر  و مشکالتی چون خشکسالی های اخیر،

 .کیلو گرم از هر کندو رسیده است 1الی  9شده به گونه ای که برداشت محصول زنبورداران در سال جاری به 

و گرم از هر کندو در سال جاری برداشت کیل 41در این میان تنها استان مازندران به علت برداشت خوب مرکبات جنگلی توانسته تا 

 .داشته باشد

براین اساس مهمترین چالش صنعت زنبورداری نداشتن ردیف بودجه برای زنبورداران،وجود شبه عسل ها در بازار و بیمه نبودن 

عامل افزایش بهره  زنبورداران حرفه ای بوده و از سویی دیگر عدم توجه به صنعت زنبور عسل به عنوان صنعت سبز گرد افشانی که

 .وری و واجبات تولیدات محصوالت کشاورزی و زراعی است موجب ایجاد مشکالت وچالش هایی برای زنبورداران شده است

بعالوه در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موضوع گرد افشانی زنبور عسل، به سبب جلوگیری از هدر رفت محصوالت 

 .گرفته است تا جایی که در این کشورها اقدام به اجاره زنبور برای باغات خود می کنند کشاورزی بسیار مورد توجه قرار

این در حالی است که از نقش زنبور عسل در طبیعت به عنوان یک موهبت و فرصت نمی توان چشم پوشید، زیرا نقش گرد افشانی 

بی رویه روغن به کشور داشته است و ساالنه میلیارد ها  زنبور عسل، کمک بسزایی در تولید دانه های روغنی و جلوگیری از واردات

تومان به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد، که با برنامه ریزی و حمایت دولت در این زمینه همانند کشورهای توسعه یافته میتوانیم 

 .درصد افزایش دهیم 21بهره وری دانه های روغنی را تا 

ل اتحادیه زنبورداران کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این در این راستا عفت رئیسی سرحدی مدیر عام

ریزگردها به عنوان مهم ترین چالش بخش صنعت عسل، نقش بسیار منفی در تولید این محصول دارند به : خصوص اظهار داشت

کیلو از هر کندو رسیده  1الی  4ه متوسط کیلوگرم ب 59الی  59سال گذشته تا کنون برداشت زنبورداران از  51گونه ای که از 

 . است

در واقع صنعت زنبور عسل زیرمجموعه بخش دام و طیور است در حالیکه این بخش به علت مشکالت خاص خودمورد : ی افزودظ

ورت ارائه اتحادیه مرکزی در ص 55تعاونی شهرستان و  411اتحادیه استانی،  44توجه بیشتر قرار نگرفته و از سویی این صنعت با 

امکانات به سبب نقش حمایتی تعاونی ها و رابط بین دستگاه های دولتی و اجرایی می توانند تاثیر بسزایی در حل مشکالت 

 . زنبورداران داشته باشند

بیشترین هزینه زنبورداران در بحث جابه جایی و کوچ است که حمایت دولت تاثیر بسزایی در کاهش : رئیسی در ادامه بیان کرد

 .هزینه ها و جابه جایی به موقع زنبورستان ها دارد

زنبور عسل به سبب نقش گردافشانی یکی از منابع پایه است که دولت با برنامه ریزی گسترده در این زمینه باید : وی در ادامه افزود

استفاده کند زیرا این نگاه از شش هزارو سیصد کندوی موجود در کشور برای تولید دانه های روغنی و سایر محصوالت استراتژیک 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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به زنبور عسل در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تا جایی مورد توجه قرار گرفته که کشاورزان اقدام به اجاره زنبور برای 

 .باغات خود می کنند

و استفاده از نقش گرد در واقع با تغییر الگوی کشت محصوالت آب بر به دانه های روغنی : مدیر عامل اتحادیه زنبورداران گفت

 .درصدی دانه های روغنی از واردات بی رویه روغن به کشور جلوگیری کنیم 21افشانی زنبور عسل در باغات میتوانیم با بهره وری 

مهم ترین محاسن صنعت زنبورداری گردافشانی است که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته امتیازات : رئیسی تصریح کرد

از سوبسید و یارانه برای زنبورداران در نظر می گیرند زیرا گرد افشانی مسبب از بین نرفتن گونه های گیاهی نایاب،  خاصی اعم

 .حفظ اکو سیستم ها، افزایش بهره وری محصوالت باغی و زراعی و جلوگیری از بین رفتن طبیعت می شود

یف بودجه برای زنبورداران، وجود شبه عسل در بازارو بیمه مهم ترین چالش صنعت زنبورداری نداشتن رد: بر اساس این گزارش

نبودن زنبورداران حرفه ای است واز سویی عدم توجه به صنعت زنبور عسل به عنوان صنعت سبز گرد ا فشانی که عامل افزایش 

ورداران شده است بهره وری و واجبات تولیدات محصوالت کشاورزی و زراعی است موجب ایجاد مشکالت و چالش هایی برای زنب

سال اخیر، بیماری و آفت زنبورستان ها به سبب گرانی دارو و بی توجهی دستگاه های مربوطه بر  51هرچند که خشکسالی های 

زنبورستان های کشور سایه انداخته و مشکالتی از قبیل کاهش میانگین برداشت را برای زنبورداران به وجود آورده که در این میان 

 .رت جهاد توجه بیشتری به این صنعت داشته باشدالزم است وزا

http//:www.yjc.ir/fa/news/7996137 
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 قارچ

 - 30/42/41فارس

 سال 4سالن پرورش قارچ در  47تجهیز / کارآفرینی که ویرانه را گلستان کرد

سالن پرورش قارچ  47آموخته دانشگاهی در رشته کشاورزی با خالقیت، کارخانه راکد را مجهز به  یک کارآفرین دانش

 .نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است 40کرده و برای 

سال پیش  4دکترای رشته زراعت از دانشگاه آزاد اسالمی مغانی دانشجوی  ، رضا گلخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شغل ایجاد کرده است 41های تحت مدیریت خود  اکنون با احتساب سالن کند و هم ای می شروع به تولید قارچ دکمه

سالن  52ای اکنون دار تن قارچ در دوره شش ماهه شده است، هم 91این کارآفرین برتر که با کمک بسیج سازندگی موفق به تولید 

 .کند خود تالش می  انجام شده برای توسعه فعالیت  پرورش قارچ است که با رایزنی

آغاز کار ما : گوید شود، به خبرنگار فارس می ای که منجر به تولید محصول می مغانی درباره نحوه آغاز کار و ایده بر این اساس، گل

سازندگی که به دلیل عدم توان ساخت و ساز برای تولید، اقدام به  برای تولید قارچ همزمان شد، با پرداخت تسهیالت بسیج

 .شده کردیم های تعطیل شناسایی کارخانه

 91اندازی شد که با دریافت تسهیالت  سالن راه 52سال راکد مانده بود، با کمک بسیج سازندگی  51ها که  بنابراین، یکی از کارخانه

 .میلیون تومانی کار به طور رسمی آغاز شد

سالن برای پرورش  52اندازی شد که با کمک خداوند متعال و سایر همکاران  در ابتدا چهار سالن برای تولید قارچ راه: گوید وی می

 .قارچ تجهیز کردیم

کند که با ثبت برند  مغانی درباره نحوه بازاریابی محصوالت خود نیز به مشکالت متعددی اشاره کرده و این طور روایت می گل

کم بازاریابی انجام شد و از طرف دیگر، با ارتباط مستقیم میان کارخانجات تولید مواد اولیه، محصوالت آن را  ه راکد شده، کمکارخان

 .کنیم به طور تضمینی خریداری می

ماس باشند های مرتبط به طور زنجیروار با یکدیگر در ت طرحی را به بسیج سازندگی ارائه کردیم که کارخانه: گوید این کارآفرین می

 .و از خدمات یکدیگر بهره ببرند، به طوری که دیگر نیازی به پرداخت هزینه حمل و نقل و سایر موارد نباشد

کنیم و با حضور در  در حال حاضر به دلیل انقضای زود هنگام محصول قارچ، در راستای فرآوری، ترشی قارچ و عسل را تولید می

 .اما قطعاً برای فروش بیشتر نیاز به معرفی بیشتری داریم. شدنمایشگاه خاوران استقبال خوبی از آن 

نفر را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد  51های تولیدی خود موفق شده تا  به گزارش فارس این کارآفرین برتر در سالن

 .و طبق مصوبه وزارت کار، حقوق پرداخت کند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304241444229 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

 های داوودی در محالت  برگزاری جشنواره گل/ های جدید زنبق و رز رونمایی از ژنوتیپ
ژنوتیپ جدید زنبق و سه ژنوتیپ برتر رز  07با رونمایی از  مهرماه سال جاری 43های داوودی محالت در  جشنواره گل

 .برگزار خواهد شد

با بیان اینکه ( ایانا)رئیس پژوهشکرده ملی گل و گیاهان زینتی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .قام جدیدی زنبق و رز در این روز خبر دادمهرماه برگزار خواهد شد، از رونمایی ار 49های داوودی امسال در  جشنواره گل

هزار متری به نمایش گذاشته خواهد  رقم گل داوودی در مساحتی پنج 211های داوودی بیش از  جشنواره گل: پژمان آزادی افزود

 .شد

 .ژنوتیپ زنبق و سه ژنوتیپ برتر رز رونمایی خواهد شد 12در افتتاحیه این جشنواره از : وی خاطرنشان کرد

با معرفی ارقام جدید و تولید انبوه آنها سعی بر جلوگیری از واردات : س پژوهشکرده ملی گل و گیاهان زینتی کشور تصریح کردرئی

 .این ارقام داریم

اکنون در کشور ظرفیت صادرات یک  هم: میلیون دالر اعالم کرد و ادامه داد 91ها و گیاهان زینتی را  آزادی میزان صادرات گل

 .درصد تولیدات فعلی را صادر کنیم، به این رقم خواهیم رسید 91ری را نیز داریم و اگر بتوانیم تنها میلیارد دال

ای و  های گلخانه های دولتی، نامناسب بودن زیرساخت شده، عدم حمایت وی عملکرد ضعیف در معرفی ارقام، باال بودن قیمت تمام

المللی را راهکاری برای دستیابی به صادرات یک  های بین حضور در نمایشگاهحمل و نقل را از دالیل ضعف در صادرات عنوان کرد و 

 .میلیارد دالری بیان کرد

آزادی در پایان از حضور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مدیران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 

 ./های داوودی و رونمایی ارقام زنبق و رز خبر داد ه گلریزی و مسئوالن استانی در جشنوار سازمان مدیریت و برنامه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20896-1.html 
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 گندم

 - 30/42/40فارس

 تومان است 4000تا  4100قیمت مناسب خریدتضمینی گندم 

تومان است، شرایط آب و هوایی  5111تا  5911شاورزی مجلس با بیان اینکه قیمت مناسب خریدتضمینی گندم عضو کمیسیون ک

 .مناسب را عامل اصلی افزایش تولید گندم امسال عنوان کرد

ه چگونگی تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در ، در پاسخ بخبرگزاری فارسعباس پاپی زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

طبق قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، قیمت خرید تضمینی باید بر اساس نرخ تورم ساالنه مشخص : سال جاری، گفت

 .شود

رید تضمینی درصد اعالم شده بود، اما شاهد بودیم که قیمت خ 49که نرخ تورم سال گذشته باالی  متاسفانه با وجود این: وی افزود

 .درصد رشد داشت 51گندم نسبت به سال پیش از آن فقط 

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری باید بر اساس نرخ 

مانع کاهش سطح زیرکشت تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی، موجب افزایش رغبت گندمکاران و : تورم سالیانه اعالم شود، گفت

 .این محصول خواهد شد

وی در پاسخ به این سوال که چرا باوجود نامناسب بودن قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته، حجم تولید و خرید دولتی 

ن تری چند دلیل اصلی در این موضوع دخالت داشتند که مهم: این محصول نسبت به سال پیش از آن افزایش یافت، تصریح کرد

هایی همچون خوزستان و فارس  ها و رطوبت مناسب هوا، خصوصاً در استان ها بهبود شرایط آب و هوایی همچون پراکندگی بارش آن

 .که بیشترین تولیدات را دارند، بود

ر فصل رطوبت مناسب هوا د: وی با بیان اینکه بارش به موقع و مناسب نه تنها موجب افزایش تولید گندم دیم خواهد شد، افزود

 .کند بخشد و در نهایت زمینه افزایش حجم تولید را فراهم می افشانی و دانه بندی گندم آبی را بهبود می بهار، گرده

عامل دیگری که سبب افزایش تولید و خرید دولتی گندم در سال گذشته شد، امیدواری کشاورزان نسبت به : زاده افزود عباس پاپی

 .ه از سوی دولت بود که باتوجه به قیمت مناسب سال پیش از آن، دور از انتظار نبوداصالح و افزایش قیمت تعیین شد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عامل دیگر افزایش تولید گندم در سال گذشته را توزیع به موقع و مناسب 

رود در سال جاری قیمت خرید تضمینی  انتظار می: هایی همچون کود و بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود نهاده

 .ها موجب افزایش تولید این محصول راهبردی شود گندم در کنار توزیع مناسب نهاده

دولت نهایتاً قیمت : تومان برای خرید تضمینی این محصول پیشنهاد شده بود، گفت 5911وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت 

 .ا نرخ تورم ساالنه متناسب نبودتومان را اعالم کرد که ب 5511

با توجه به نرخ تورم : وی در پاسخ به این سوال که قیمت مناسب خرید تضمینی گندم در سال جاری چقدر خواهد بود، تصریح کرد

تر شاهد کاهش تولید این  تومان قیمت منطقی خواهد بود و در صورت تعیین قیمتی پایین 5111تا  5911اعالم شده، قیمت 

 .خواهیم بود محصول

به گزارش فارس، هفته گذشته عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، از اعالم قیمت خرید 

 .تضمینی گندم در هفته جاری خبر داده بود

http://www.farsnews.com/
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و هر کیلو گندم تومان  5511افزاید قیمت خرید تضمینی گندم در سال گذشته به ازای هر کیلو گندم معمولی  این گزارش می

هزار تن از این محصول توسط  411میلیون و  8تومان اعالم شد که تا پایان فصل زراعی گذشته بیش از  5511دروم هر کیلو 

 .شود میلیون و نیم تخمین زده می 55همچنین حجم تولید گندم در این فصل نیز بیش از . دولت خریداری شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304240444020 
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 گندم
 - 30/42/46فارس

 میلیارد تومان پول خرید گندم پرداخت نشده است 970/ سال آینده 9خودکفایی در تولید گندم تا 
میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی  0ینکه بیش از مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان ا

 .میلیارد تومان از پول گندم به کشاورزان پرداخت نشده است 970هنوز : گندم خریداری شده است، گفت

وگو با  گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت، اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، امسال کشت گندم آبی در  بینی می ریزی انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی پیش با توجه به برنامه: شبکه خبر گفت

 .هزار هکتار زمین کشت شود 811میلیون و  9هزار هکتار و گندم دیم در سطح  411میلیون و  4سطح 

پول : میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد، افزود 8بیش از  99 - 99سال زراعی وی با بیان اینکه در 

 .میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت نشده است 921میلیارد تومان است که هنوز  9121خرید تضمینی گندم 

سال آینده در تولید این  9برای تولید این محصول دارد در های که وزارت جهاد کشاورزی  ریزی با برنامه: اسفندیاری پور تصریح کرد

 .شویم درصد خودکفا می 511محصول 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304246444867 
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 گندم
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 ذرت، جو و گندم امکان ورود به سیستم قیمت تضمینی را دارد / م جزئیات قیمت تضمینی ذرتاعال

بینی کرد که محصوالت پرتناژ دیگری  توان پیش با اجرایی شدن طرح پایلوت ذرت خوزستان در بورس کاال، می

 .تها، جو و گندم کشور امکان ورود به سیستم فوق را خواهند داش همچون ذرت تمامی استان

درباره ( ایانا)معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

در راستای تولید : جایگزینی طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی که در محصول ذرت خوزستان اجرایی شده است، گفت

صله بین تولید تا مصرف و همچنین کاهش بار مالی دولت، قیمت تضمینی جانشین خرید محصول استانداردتر و کم شدن فا

 .شود صورت پایلوت در استان خوزستان اجرایی می تضمینی در محصول ذرت به

صورت پایلوت اجرایی شد، اما در محصول ذرت با توجه به آنکه  این طرح در سال جاری در محصول جو نیز به: علی پناهی افزود

برداران  شود که با استقبال خوبی از سوی بهره بینی می تالف قیمت زیادی بین خرید تضمینی و قیمت بازار وجود دارد، پیشاخ

 .رو شود بخش کشاورزی روبه

 کشاورز جوکار برای داد و ستد محصول خود در قالب قیمت تضمینی 47ورود 

نجا که سیستم قیمت تضمینی از اواسط دوره برداشت آغاز شد، هزار تن جو برداشت شد که از آ 91امسال : وی خاطرنشان کرد

تن از طریق سه انبار در استان کرمانشاه تحویل داده شد  914هزار تن از محصول فوق قابل معامله بود که در این راستا  51حدود 

 .ود را داد و ستد کنندمعامله محصول خ 21اند تا بتوانند در قالب  کشاورز فرصت آن را پیدا کرده 42ترتیب  و بدین

شود، در زمینه  هایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی و بورس کاالی ایران انجام می در حال حاضر بیشترین هزینه: پناهی ادامه داد

 .های الزم برای اجرایی شدن این طرح است سازی و فراهم کردن زیرساخت فرهنگ

ر تولید محصوالت استانداردتر، نقش اساسی در استاندارد ملی داشته و گیری نظام انبارداری در کشور د شکل: وی تصریح کرد

 .تواند منافعی را برای نظام اقتصادی، بورس کاال و بخش کشاورزی داشته باشد می

هزار تن ذرت از استان  911شود که حدود  بینی می بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی، امسال پیش: پناهی یادآور شد

طور قطع باید  بخش اعظمی از معامالت به( تومان 911)برداشت شود که با توجه به تفاوت قیمت بازار با قیمت تضمینی خوزستان 

 .در بورس انجام شود

ربط و عالوه بر آن، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی  های ذی جلسات مشترکی با بخش ترویج و سایر دستگاه: وی تأکید کرد

تر این طرح را با موفقیت پشت سر  رسانی برگزار شده است که امیدواریم بتوانیم با تعامل سازنده اطالع سازی بستر برای آماده

 .بگذاریم

 شود مهرماه انجام می 40پذیرش انبارها تا 

ها به روز نخست مهرماه، پذیرش انبار 51امیدواریم تا : معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی کشاورزی اظهار داشت

توانند اطالعات خود را در آن درج  برداران می ای نیز در سایت بورس کاال تعبیه شده که بهره اتمام برسد که در این راستا، گزینه

 .شود نفعان انجام می رسانی به ذی کنند و عالوه بر آن، از طریق سامانه پیام کوتاه، اطالع
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مقام بازرگانی وزیر  قائم: تفاوت قیمت تضمینی و خرید تضمینی پرداخت کند، گفتالتفاوتی که دولت باید بابت  پناهی درباره مابه

دار است و امیدواریم مشکلی در این  ریزی کشور عهده ها را از سازمان مدیریت و برنامه التفاوت جهاد کشاورزی مسئولیت اخذ مابه

 .بخش پیش نیاید

تواند در موفقیت این طرح مؤثر باشد و کشاورزان بیشتری را به این امر  ها می التفاوت موقع مابه پرداخت به: وی همچنین افزود

 .ترغیب کند

توانند با مراجعه به انبارها، کد بورسی خود را  برداران بخش کشاورزی می بهره: پناهی درباره مراحل انجام کار خاطرنشان کرد

ست تا در زمان برداشت بتوانند با دارا بودن کد مربوطه، ای آنها ا دریافت کنند که این کد شامل اطالعات کد ملی و شناسنامه

 .راحتی تحویل دهند محصول خود را به

شود و  بعد از تحویل محصول توسط انبارهای استانداردی که اعالم شده است، مراحل خشک کردن محصول انجام می: وی ادامه داد

شود،  ارزیابان کشاورزی و نظارت کارگزاران بورس انجام می درصد رطوبت که توسط کارشناسان و 59تا  54بر اساس دارا بودن 

عنوان سپرده کاالیی  تواند در مراحل بعدی به شود و قبض انبار صادر خواهد شد که این قبض می محصول فوق تحویل گرفته می

 .برای کشاورز سندیت داشته باشد

صورت اینترنتی به  در مرحله بعد، اطالعات به: کرد معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی کشاورزی تصریح

شود که محصول ایکس با چه کیفیتی و چه قیمتی و در کدام انبار قابل  ترتیب مشخص می های مختلف وارد شده و بدین سیستم

 !معامله است

شود و مابقی آن  کاسته میتاریخ معامله، هزینه انبار و هزینه خشک کردن محصول خود از حساب کشاورزان : پناهی یادآور شد

 .شود صورت نقد به حساب کشاورزان پرداخت می به

برداران مربوط به هر بانکی که باشد، در  بانک قرارداد دارد، بنابراین اطالعات حساب بهره 51بورس کاالی ایران با : وی تأکید کرد

 .سامانه فوق قابل درج است

التفاوت  شود و پرداخت مابه عات به سازمان مدیریت و وزارت جهاد کشاورزی اعالم میپس از انجام معامله، اطال: پناهی اظهار داشت

 .افتد آن در جریان می

 کنندگان محصوالت در بورس تومانی برای عرضه 100عایدی حداقل سود 

مت تضمینی قی: شود، گفت معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی کشاورزی درباره سودی که عاید کشاورز می

تومان برای کشاورز  911تومان است که با توجه به نوسانات بازار، حداقل سودی معادل  911شده برای محصول ذرت حدود  اعالم

 .خواهد داشت

دولت در حال حاضر برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ناگزیر است هزینه نگهداری : وی درباره سایر مزایای این طرح افزود

شود؛ بنابراین اجرایی شدن  رو می زمان مزایده یا مناقصه پرداخت کند و در این فاصله محصول با افت قابل توجهی روبه آنها را تا

پردازد، خواهد توانست  درصد کل اعتبارات خرید تضمینی می 41تواند این فرصت را فراهم آورد که دولت با  چنین طرحی می

 .ت را به دست خریداران برساندموقع و با صرفه اقتصادی مناسبی محصوال به

ها و جا افتادن نظام انبارداری در کشور از سایر مزایای این طرح  سازی قیمت تسهیل فرآیندها، شفاف: پناهی خاطرنشان کرد

 .شود محسوب می
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دیگری همچون  ها و محصوالت بورس کاال آمادگی آن را دارد که اجرایی شدن این طرح را برای ذرت تمامی استان: وی تصریح کرد

 ./توانند با قیمت تضمینی معامله شوند جو و گندم اجرایی کند؛ یعنی سایر محصوالت می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20232-1.html 
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 گندم
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 میلیارد تومانی به گندمکاران  970بدهی / نامه شرکت بازرگانی دولتی برای تأیید نرخ خرید تضمینی گندمبر

دنبال تصویب نهایی  کند، شرکت بازرگانی دولتی ایران به در حالی که برداشت گندم روزهای پایانی خود را طی می

 .برداران برساند قتصاد، آن را به اطالع بهرهقیمت تضمینی گندم و سایر محصوالت است تا پس از تأیید شورای ا

در حالی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار تن گندم از  19که هنوز برداشت گندم ادامه دارد، شرکت بازرگانی دولتی و واحدهای مربوطه تاکنون هشت میلیون و 

 .اند صورت تضمینی خریداری کرده کشاورزان به

میلیارد تومان از مطالبات  921میلیارد تومان است که تنها  921هزار و  9شده  ارزش این میزان گندم خریداری: علی قنبری افزود

 .شود زودی پرداخت می باقی مانده که به

سازی برای تصویب نهایی قیمت تضمینی گندم و سایر محصوالت  در حال آمادهشرکت بازرگانی دولتی ایران : وی خاطرنشان کرد

ریزی خود را  شود تا کشاورزان بتوانند برنامه خرید تضمینی در سال زراعی جدید است که بعد از تأیید شورای اقتصاد اعالم می

 .نسبت به کاشت در سال زراعی جدید داشته باشند

سازی کاالهای اساسی ازجمله گندم، روغن، برنج و  این شرکت تأمین و ذخیره: یران ادامه دادمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ا

 .شکر را در دستور کار دارد که در حال انجام آن هستیم

بخشی از کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از طریق تولید داخل و بخش دیگری از واردات از طریق کشورهای : قنبری تصریح کرد

 .انجام خواهد شد مورد تأیید

 .برداران بخش کشاورزی را تسویه کنیم زودی بتوانیم مطالبات بهره برداشت گندم همچنان ادامه دارد و امیدواریم به: وی یادآور شد

میلیون تن برآورد شده است، در حالی که در سال زراعی گذشته بیش  5501گفتنی است، میزان تولید گندم در سال جاری حدود 

ها، تاکنون بیش از یک میلیون  هزار هکتار از اراضی کشور به زیر کشت گندم رفته است و بر اساس گزارش 411یون و از شش میل

 ./درصد از خرید سال گذشته جلوتر هستیم 41تن از تولید سال گذشته و 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20892-1.html 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

122 
 

 گوشت مرغ

 گوشت مرغ  
 - 30/42/40فارس

 شود کنندگان اجرایی می طرح سامانه ردیابی گوشت مرغ توسط مصرف
کنندگان گوشت مرغ  مصرف: گفتمدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور 

 .مرغ به سامانه پیام کوتاه از فرآیند تولید محصول مطلع شوند  توانند با ارسال کد رهگیری درج شده بر روی بسته می

یرکل دفتر نظارت بر بهداشت به نقل از سازمان دامپزشکی کشور عباس عباسی مد خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در حال : عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور در مورد اجرای طرح سامانه ردیابی گوشت مرغ از مزرعه تا سفره، گفت

کلیه استانهای  99استان کشور در حال اجراست که تا آبان ماه سال  44حاضر سامانه ردیابی گوشت مرغ از مزرعه تا سفره در 

 .ت پوشش این سامانه نظارتی قرار خواهد گرفتکشور تح

واحد تحت پوشش قرار گرفته  514واحد کشتارگاه صنعتی طیور در کشور تا کنون تعداد  492از مجموع : وی در ادامه بیان داشت

 .است

ابی گوشت مرغ از فرآیند سامانه ردی: مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

شود و با درج بر روی بسته بندی مرغ  ای که بصورت آنالین در سامانه صادر می مزرعه تا سفره را با صدور گواهی بهداشتی قرنطینه

 .پذیرد در مراکز کشتارگاهی پایان می

 91118919سامانه پیام کوتاه توانند با ارسال کد رهگیری درج شده بر روی بسته بندی مرغ به  می مصرف کنندگان : عباس افزود

 .تاریخ تولید و تاریخ انقضاء مرغ مطلع شوند –شهر یا شهرستان محل پرورش  –کشتارگاه مربوطه  –از محل پرورش یا مزرعه 

تماس  5154توانند عالوه بر تماس با دامپزشکی محل با سامانه ارتباطی  همچنین در صورت مغایرت محصول می: وی بیان داشت

 .ده و مراتب را به اداره دامپزشکی جهت پیگیری های الزم اعالم نمایندحاصل نمو

هدایت کنترل شده طیور ( همه گیری)کنترل و جابجایی طیور گوشتی در اپیدمی ها : عباسی در خصوص مزایای این طرح گفت

رقابت پذیری در ارائه  –نده ها ردیابی آالی –کنترل مصرف دارو در مزارع  –ساماندهی مزارع غیر مجاز  –گوشتی به کشتارگاه 

 .از جمله مزایای این طرح است... هدایت محصوالت سالم به صنایع تبدیلی  –کیفیت و سالمت در صادرات و مصرف داخلی 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304240444683 
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 ماشین آالت
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 متفرقه

 - 30/42/41فارس

 سال 4سالن پرورش قارچ در  47تجهیز / کارآفرینی که ویرانه را گلستان کرد

سالن پرورش قارچ  47آموخته دانشگاهی در رشته کشاورزی با خالقیت، کارخانه راکد را مجهز به  یک کارآفرین دانش

 .اشتغال مستقیم ایجاد کرده است نفر 40کرده و برای 

سال پیش  4مغانی دانشجوی دکترای رشته زراعت از دانشگاه آزاد اسالمی  ، رضا گلخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شغل ایجاد کرده است 41خود های تحت مدیریت  اکنون با احتساب سالن کند و هم ای می شروع به تولید قارچ دکمه

سالن  52اکنون دارای  تن قارچ در دوره شش ماهه شده است، هم 91این کارآفرین برتر که با کمک بسیج سازندگی موفق به تولید 

 .کند خود تالش می  انجام شده برای توسعه فعالیت  پرورش قارچ است که با رایزنی

آغاز کار ما : گوید شود، به خبرنگار فارس می ای که منجر به تولید محصول می ار و ایدهمغانی درباره نحوه آغاز ک بر این اساس، گل

برای تولید قارچ همزمان شد، با پرداخت تسهیالت بسیج سازندگی که به دلیل عدم توان ساخت و ساز برای تولید، اقدام به 

 .شده کردیم های تعطیل شناسایی کارخانه

 91اندازی شد که با دریافت تسهیالت  سالن راه 52سال راکد مانده بود، با کمک بسیج سازندگی  51که ها  بنابراین، یکی از کارخانه

 .میلیون تومانی کار به طور رسمی آغاز شد

سالن برای پرورش  52اندازی شد که با کمک خداوند متعال و سایر همکاران  در ابتدا چهار سالن برای تولید قارچ راه: گوید وی می

 .هیز کردیمقارچ تج

کند که با ثبت برند  مغانی درباره نحوه بازاریابی محصوالت خود نیز به مشکالت متعددی اشاره کرده و این طور روایت می گل

کم بازاریابی انجام شد و از طرف دیگر، با ارتباط مستقیم میان کارخانجات تولید مواد اولیه، محصوالت آن را  کارخانه راکد شده، کم

 .کنیم ینی خریداری میبه طور تضم

های مرتبط به طور زنجیروار با یکدیگر در تماس باشند  طرحی را به بسیج سازندگی ارائه کردیم که کارخانه: گوید این کارآفرین می

 .و از خدمات یکدیگر بهره ببرند، به طوری که دیگر نیازی به پرداخت هزینه حمل و نقل و سایر موارد نباشد

کنیم و با حضور در  ل انقضای زود هنگام محصول قارچ، در راستای فرآوری، ترشی قارچ و عسل را تولید میدر حال حاضر به دلی

 .اما قطعاً برای فروش بیشتر نیاز به معرفی بیشتری داریم. نمایشگاه خاوران استقبال خوبی از آن شد

نفر را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد  51های تولیدی خود موفق شده تا  به گزارش فارس این کارآفرین برتر در سالن

 .و طبق مصوبه وزارت کار، حقوق پرداخت کند
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 متفرقه
 - 30/42/41فارس

 خودکفایی در محصوالت اساسی خواسته زیادی نیست/ ته شدزنگ کشت و کار نواخ
شود و انتظار از مسئوالن جهاد  همزمان با آغاز فصل پاییز روز نخست سال زراعی و سال آبی کشور شروع می

 .کشاورزی این است که خودکفایی در تولید محصوالت اساسی مانند گندم، گوشت، برنج، شکر و جو را محقق کنند

ریزان به موازات شروع سال تحصیلی برای  ، همزمان با آغاز فصل پاییز و برگخبرگزاری فارسرنگار اقتصادی به گزارش خب

 .شود آموزان، سال زراعی جدید برای کشاورزان و سال آبی برای صنعت آب و برق آغاز می دانش

ای برنامه ششم باید خودکفایی در محصوالت اساسی مانند گندم، جو، چغندر قند و ه انداز و سیاست های کلی چشم طبق سیاست

 .زمینی به عنوان غذاهای اصلی مردم محقق شود شکر، برنج و سیب

توان در همه محصوالت خودکفا شد که با توجه به محدودیت آبی و کاهش بارندگی و  گر چه برخی از کارشناسان اعتقاد دارند نمی

 .حرف درستی است نیز خشکسالی

گذاران و مقامات کشور این است که حداقل در تولید محصوالت اساسی مانند پروتئین شامل گوشت سفید و  اما انتظار سیاست

 .مرغ و نیز غذاهای اصلی مردم شامل گندم و برنج خودکفایی حاصل شود قرمز، تخم

 8میلیون هکتار است که از این رقم تنها  58ور حدود بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی سطح زمین قابل کشت در کش

ریزی  های آسمان است، بنابر این نیاز به مدیریت و برنامه میلیون هکتار آبی و بقیه به صورت دیم است که وابسته به اقلیم و بارش

میلیمتر کاهش  491ه حدود های گذشته ب میلیمتر سال 411همچنین میانگین بارندگی در کشور از حدود . دقیق و عالمانه دارد

 .دهد، حجم ذخایر آبی کشور کاهش پیدا کرده است یافته و این نشان می

های  ریزی برای استفاده بهینه از منابع کمیاب آب است و هم باید با تغییر روش با کاهش حجم آب قابل دسترس، هم نیاز به برنامه

 .زی حرکت شودجویی در مصرف آب کشاور های صرفه سنتی کشت به سمت روش

 .همچنین باید از بذرهایی استفاده شود که نیاز آبی کمتر و مقاوم به تنش خشکی داشته باشند

های کشت و نیز زمان دقیق کشت و الگوی کشت  امروزه مدیریت کشاورزی تنها به تهیه کود، سم و بذر نیست، بلکه باید روش

ذای مردم حاصل شود و هم بتوان از آب موجود در کشور به نحو طراحی شود که هم هدف خودکفایی در محصوالت اساسی و غ

 .بهینه استفاده کرد

میلیون تن محصول کشاورزی از گندم، جو، ذرت، برنج گرفته تا  91بر اساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی هر سال حدود 

در برخی محصوالت مانند گوشت مرغ و  شود و خودکفایی مرغ و سایر محصوالت تولید می زمینی پیاز و گوشت، مرغ و تخم سیب

 .مرغ حاصل شده و حتی مازاد تولید برای صادرات نیز وجود دارد تخم

، حاصل شد، اما به دلیل عدم مدیریت و سپس کاهش بارندگی در سالهای بعد، پایداری 89گرچه خودکفایی در تولید گندم سال 

میلیون تن هم  109ای که واردات گندم در دو سال قبل به  د، به گونهدر خودکفایی نبود و سالهای قبل با کاهش گندم مواجه ش

 .رسید

در دو سال اخیر به دلیل اصالح نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبت بیشتری به کشت پیدا کردند و در سال جاری حدود 

 .میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد 804
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ریزی  رود تولید گندم با برنامه کند و انتظار می کفایت نان مردم را می  مصرفی نزد کشاورزان این رقم تقریباًبا توجه به گندم خود 

 .های آینده نیز حمایت شود و خودکفایی در گندم به دست آید دقیق، در سال

درصد تولید  51تنها  درصد وابستگی و 91های روغنی است که حدود  در حال حاضر مشکل اصلی کشور در بخش روغن و دانه

سازی مصرف روغن در کشور بر اساس روغن گیاهی، حیوانی و روغن زیتون  داخل است که الزم است، برنامه دقیقی برای تنوع

 .تعریف شود و ضریب وابستگی در روغن به حداقل ممکن کاهش یابد

قلبی و عروقی کاهش یافته و به اندازه استاندارد های  به موازات این برنامه باید مصرف روغن در کشور نیز با توجه به بیماری

 .بهداشت جهانی برسد

یکی از مشکالت بخش کشاورزی مباحث پس از برداشت، شامل نگهداری، انبارداری، فرآوری و فروش محصوالت کشاورزی است که 

درصد محصول  91تا  41بین  شود، سازی محصوالت کشاورزی گفته می به دلیل کمبود فضای استاندارد برای نگهداری و ذخیره

ای از بد مصرف کردن آب در کشاورزی است که باید مدیریت و اصالح  شود، این هم نمونه رود و ضایع می پس از برداشت از بین می

 .شود

 .همچنین نبود نظام شفاف و روشن برای بازار رسانی و توزیع محصول کشاورزی مشکل دیگری برای بخش کشاورزی است

خواهد به این مشکل پایان دهد و کسب و کار  کرد، درس اقتصاد کشاورزی خوانده و می اسبق کشاورزی ادعا می گر چه وزیر

 41سال وزارت، فروختن ساختمان  9کشاورزی را به عنوان یک کسب و کار اقتصادی و سودآور تبدیل کند، اما ظاهرا هنرش در 

ا هم نتوانست دریافت کند، بخش کشاورزی و کشاورزان همچنان از دالالن ای وزارت جهاد کشاورزی بود که بهای آن ر طبقه شیشه

 .شود برند و دسترنج شان به بهای ناچیز خریده می زیاده خواه رنج می

در حال حاضر مدیریت آب به عنوان مهمترین نهاده کشاورزی در اختیار وزارت نیرو است که با نگاه تولید برق در پشت سدها جمع 

درصد آب کشور است، در بخش آب، قدرت  91کننده  اما بخش کشاورزی که به گفته خودشان مصرف. شود ه میشده و استفاد

 .اعمال مدیریت ندارد

های بازاری در طرح قانون انتزاع بودند و  گیران بخش کشاورزی به جای توجه به مدیریت آب، به فکر گرفتن برخی تصدی تصمیم

گندم را بر عهده گرفتند که در آن هم پول کشاورز را نتوانستند به طور تمام و کمال و به  مدیریت کارهایی مانند خرید و فروش

میلیارد تومان طلب دارند و کشاورزان دانه  911موقع به کشاورز پرداخت کنند و سال زراعی تمام شد اما هنوز کشاورزان گندم کار 

 .شوند ن دانه روغنی تهدید میروغنی با تهدید یک انجمن خصوصی روغن نباتی مبنی بر نخرید

همچنین یکی از دالیل اینکه کشاورزان به ویژه نسل جوان به کشت و کار رغبت کمتری دارد این است که زحمت اصلی را کشاورز 

شناسد، اما وقت برداشت محصول  کشد و شب و روز نمی دوزد و زحمت می ماه تا یکسال چشم به آسمان می 1کشد و بین  می

کنند که در این معامله ناعادالنه دسترنج و زحمت  ل و واسطه دسترنج آنها را به ثمن بخس و بهای ناچیز خریداری میای دال عده

 .شود که این بر اساس هیچ یک از معیارهای انسانی و اسالمی سازگاری ندارد نصیب کشاورز و سود و ارزش افزوده نصیب دالل می

گردد  یعنی هر رشد و نموی در یک محصول به اصل آن بر می« النما تابع لالصل»ده کشاورز صاحب اصلی محصول است و طبق قاع

کند،  کننده خریداری می بینیم مثال محصول کشاورزی که مصرف  کننده است، در حالی که در عمل می که همان صاحب و تولید

 81تا  21ن بدون فرآوری و ارزش افزوده، بقیه درصد است و سهم دالال 91تا  41کننده در بهترین حالت بین  سهم کشاورز و تولید

درصد است و این یک ظلم آشکار است که نظام معیوب توزیع و نگهداری محصوالت کشاورزی حاکم شده و مهمترین دلیل روی 

 .ودر رود، چون کشاورزی در اکثر موارد یک کار اقتصادی به شمار نمی گردانی نسل جدید از کار و کشت کشاورزی به شمار می
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تنها انتظار از مدیران بخش کشاورزی این است که خودکفایی در محصوالت اساسی را محقق کنند و همچنین اجازه دهند، در یک 

 .کننده از محصول مصرفی مردم بر اساس حق و عدل باشد شرایط عادالنه سهم کشاورز و تولید
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 متفرقه
 - 30/42/46فارس

 هزار قطعه اردک گوشتی در جنگ اقتصادی 490روایت یک جانباز از تولید 
هزار قطعه اردک  490ه جهادی دارد، از تولید یک جانباز انقالب اسالمی با بیان این که عرصه تولید، امروز یک جنب

 .گوشتی در راستای اقتصاد مقاومتی خبر داد

، این جانباز دفاع مقدس با بیان اینکه امروز مشغول جنگ اقتصادی سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

در دوران دفاع مقدس با وجود سن کم با اعتقاد به والیت و با هدف دفاع از دین و ناموس راهی جبهه های نبرد ": هستیم، می گوید

باید در جنگ اقتصادی از خود دفاع کنیم و  حق علیه باطل شدیم و با جان و دل دفاع کردیم، امروز اما رویه جنگ تغییر کرده و ما

 .تولیدات کشور را افزایش داده و به خودکفایی برسیم

پرورش اردک از جمله عرصه های تولیدی است که از یک سو به دلیل مغذی بودن محصول تولیدی و از سوی دیگر با هدف تنوع 

 .ایت دستگاه های عامل در امر اقتصاد مقاومتی قرار گرفته استبخشی به سبد پروتئنی مردم و ایجاد امنیت غذایی بیشتر، مورد حم

ها با کیفیت باال، نیاسین، فسفر،   این گوشت منبع غنی پروتئین. ها در میان ماکیان است  ترین گوشت گوشت اردک یکی از مطلوب

شت اردک در عین حال چربی و گو. ، سلنیوم، و منیزیم است54، ویتامین ب  1ریبوفالوین، تیامین، آهن، روی، ویتامین ب 

به همین علت در صورت داشتن کلسترول باال باید مصرف این . کلسترول نسبتا باالیی دارد، به خصوص اگر با پوست خورده شود

گراد است که بسیار  درجه سانتی 59نقطه ذوب چربی گوشت اردک . محدود شود( بدون پوست)گوشت به یک اونس در روز 

گراد است که در مورد چربی گاو،  درجه سانتی 92و  91بدن است، نقطه ذوب چربی گوشت گاو و مرغ به ترتیب تر از دمای  پایین

 .شود شود و باعث ایجاد مشکل چاقی نمی  بسیار باالتر از دمای بدن است، بنابراین گوشت اردک به آسانی متابولیزه می

عزیز یزدان پناه از . هندگان موفق اردک گفت و گویی ترتیب داده استخبرنگار بسیج سازندگی در همین رابطه با یکی از پرورش د

او درباره چگونگی ورودش به عرصه . جانبازان سرافراز دفاع مقدس است که اکنون در میدان جهاد اقتصادی مشغول به فعالیت است

ارآفرینی و تولید ملی به همراه چند تن در سال گذشته با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ک": پرورش اردک، می گوید

از دوستان جانباز، تصمیم به راه اندازی مزرعه پرورش اردک گرفتیم، هدف جملگی ما این بود که در حد توانمان اشتغالزایی برای 

جنگ اقتصادی  جوانان و کمک به تولید ملی را محقق کنیم و در کنار آن به سود اقتصادی هم دست یابیم، بنده و دوستان جانبازم

 ".دشمن را باور داریم و راه حل آن را خودکفایی در داخل می دانیم

هر کدام از دوستان در حد توانش مبلغی را ": یزدان پناه درباره نحوه شکل گیری مزرعه پرورش اردکش، خاطرنشان می کند

در نتیجه . با پرداخت وام از ما حمایت کرداختصاص داد و سرمایه اولیه تاسیس مزرعه پرورش اردک جور شد، بسیج سازندگی هم 

 1متری است و برای  5111سالن  4توانستیم مزرعه پرورش اردک را در روستای مبارک آباد قم راه اندازی کنیم، این مزرعه دارای 

 ".نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی شده است 51نفر به صورت مستقیم و 

روز زمان می برد تا جوجه اردک یک روزه به اردک گوشتی تبدیل شود  81": قاومتی می افزایدجانباز دفاع مقدس و فعال اقتصاد م

 55تا  9تومان می خریم و اردک گوشتی را با قیمت  5211ما جوجه یک روزه را . درصد آن سود خالص است 41که نزدیک به 

تانهای شمال کشور می بریم زیرا در شمال کشور استقبال اردک ها را برای فروش بیشتر به اس. هزار تومان در بازار عرضه می کنیم

 ".متاسفانه در استان قم استفاده از این گوشت که فواید زیادی دارد هنوز جا نیفتاده است. از این تولیدات بیشتر است

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3690814
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که بسیار هم مورد تاکید در امر تولید ": یزدان پناه با انتقاد از عدم حمایت دستگاه های دولتی از تولیدکنندگان یادآور می شود

مشکل . رهبر عزیزمان بوده، دستگاههای دولتی کمک قابل توجهی به پرورش دهندگان طیور و فعاالن اقتصاد مقاومتی نمی کنند

عمده تولیدکنندگان این است که دستگاههای دولتی با ایجاد پیچ و خم های اداری بی فایده، انگیزه آن ها را پایین می آورند، در 

تاسیس مزرعه پرورش اردک هیچگاه ندیدم مسئولی تشویقمان کند، این در حالی است که کشور ما نیاز به افزایش تولیدات  مسیر

 ".دارد و این مهم بدون حمایت از تولیدکنندگان امکان پذیر نخواهد بود

ان فقط به خوردن مرغ اکتفا می گوشت اردک بهترین جایگزین گوشت مرغ است، اینکه مردم ما از بین ماکی": او اضافه می کند

 ".باید با فرهنگ سازی سایر پروتئین ها را وارد سفره مردم کرد. کنند اتفاق خوشایندی نیست

در دوران دفاع مقدس با وجود سن کم با اعتقاد به ": رزمنده جانباز با بیان اینکه امروز مشغول جنگ اقتصادی هستیم، می گوید

و ناموس راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل شدیم و با جان و دل دفاع کردیم، امروز اما رویه جنگ والیت و با هدف دفاع از دین 

تا امروز به لطف . تغییر کرده و ما باید در جنگ اقتصادی از خود دفاع کنیم و تولیدات کشور را افزایش داده و به خودکفایی برسیم

هزار جوجه اردک هستیم  51کردیم و هم اینک در سالن پرورش اردک دارای  هزار اردک گوشتی را به بازار مصرف ارائه 491خدا 

 ".که در حال رشد هستند و بعد از اتمام هر دوره دوباره جوجه ریزی کرده و آنها را پروار می کنیم

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304246444110 
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 متفرقه
 - 30/42/46فارس

 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد49بردار و  میلیون بهره 1
 .وجود داشته است 39میلیون هکتار اراضی قابل کشت در سال  49بردار و  میلیون بهره 1مرکز آمار ایران گزارش داد 

از سوی مرکز آمار ایران منتشر  99نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی سال  خبرگزاری فارساقتصادی  به گزارش خبرنگار

 .شد

بردار در سطح کشور شناسایی و فهرست شده است  بهره 855هزار و  94میلیون و  9، تعداد 5999در سرشماری عمومی کشاورزی 

برداران در  بردار به دالیل مختلف، امکان تحمیل پرسشنامه فراهم نشده است سهم این بخش از بهره بهره 999هزار و  51که برای 

آمارهای این نشریه، اطالعات بهره برداران بدون پرسشنامه را . درصد بوده است 1/11درصد و در نقاط شهری  1/45نقاط روستایی 

 .گیرد در بر نمی

 .برداران لزوما کشاورزی نیست ه به تعاریف مربوط، شغل اصلی این بهرهشایان ذکر است با توج

واحد متعلق به خانوارهای  9192111از این تعداد . بوده است 952هزار و 51میلیون و  9های کشاورزی کشور،  برداری تعداد بهره

واحد متعلق به  51129غیرساکن،  واحد متعلق به بهره برداران 999411معمولی ساکن در آبادی یا شهر مورد آمارگیری، 

 .های عمومی است های رسمی و مؤسسه واحد متعلق به شرکت 9148و ( در حال کوچ)خانوارهای معمولی غیرساکن 

 کاربری اراضی کشاورزی

هزار  9919این اراضی توسط . هزار هکتار است 49177اراضی کشاورزی کشور حدود براساس نتایج این سرشماری، 

هکتار  9/9طور متوسط  برداری به های زراعت و باغداری است و سهم هر بهره کشاورزی با زمین مورد استفاده در فعالیتبرداری  بهره

 .شود می

برداری دارای اراضی آبی و بقیه  هکتار برای هر بهره 409درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین  9104از کل اراضی کشاورزی کشور 

درصد به  2802از اراضی کشاورزی آبی . برداری دارای اراضی دیم است هکتار برای هر بهره 109انگین اراضی کشاورزی دیم با می

که نسبت اراضی  حال آن. و بقیه به اراضی باغ و قلمستان آبی اختصاص دارد( زیر کشت محصوالت ساالنه و آیش)اراضی زراعی آبی 

 .صد استدر 9805زراعی دیم به کل اراضی کشاورزی دیم برابر با 

زمین،  بردارهای کم دهد که فراوانی نسبی بهره های کشاورزی در طبقات وسعت اراضی کشاورزی، نشان می برداری توزیع فراوانی بهره

 .ها زیاد نیست خیلی زیاد است هر چند که مقدار زمین کشاورزی در اختیار آن

 اراضی زراعی

درصد آن زیر کشت محصوالت ساالنه و بقیه اش بوده  70۹7هزار هکتار بوده که  41907مساحت اراضی زراعی کشور 

مساحت . درصد آن زیر کشت و بقیه آیش بوده است 8105هزار هکتار بوده که  1992مساحت اراضی زراعی آبی کشور  .است

 .درصد آن زیر کشت و بقیه آیش بوده است 2402هزار هکتار بوده که  8191اراضی زراعی دیم کشور 

. هزار واحد است 4984ای  اند، بدون در نظر گرفتن کشت گلخانه های کشاورزی که به فعالیت زراعت مشغول بوده اریبرد تعداد بهره

های  سطح کاشت زراعت. اند برداری دارای زمین زراعی و بقیه دارای زراعت در زیر درختان باغ بوده هزار بهره 4921از این تعداد 

هزار هکتار به  1991هزار هکتار است که  54991ها  و یا کاشت زیر درختان باغ( مجدد شامل کاشت)انجام شده در اراضی زراعی 

از اراضی زیر کشت . هزار هکتار به کشت محصوالت ساالنه دیم اختصاص داشته است 1111کشت محصوالت ساالنه آبی و 

http://www.farsnews.com/
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هزار هکتار به کشت برنج و بقیه به  989هزار هکتار به کشت جوف  4121هزار هکتار به کشت گندم،  1921محصوالت ساالنه، 

 .کشت سایر محصوالت ساالنه اختصاص داشته است

 باغ و قلمستان

هزار هکتار آبی  5149از این مساحت . برداری است هزار بهره 5219هزار هکتار متعلق به  5291مساحت باغ و قلمستان کشور 

براساس نتایج حاصل از سرشماری، . برداری است هزار بهره 522به  هزار هکتار دیم متعلق 512برداری و  هزار بهره 5115متعلق به 

صورت باغ  هزار هکتار به 111و حدود ( تک محصولی)صورت باغ ساده   هزار هکتار از اراضی باغ و قلمستان کشور به 5491حدود 

 .بوده است( چند محصولی)مخلوط 

 پرورش دام

هزار رأس گوسفند و بره  95945دهنده دام سبک جمعاً  برداری پرورش ر بهرههزا 5519براساس نتایج حاصل از این سرشماری در 

 .ها دارای هر دو نوع دام هستند برداری درصد از این بهره 9404شود که در حدود  هزار رأس بز و بزغاله نگهداری می 54999و 

ها  برداری تعداد گاو و گوساله در این بهره. ستندهای کشاورزی کشور دارای فعالیت پرورش گاو و گوساله ه برداری هزار از بهره 191

نفر شتر  518189برداری پرورش شتر و بچه شتر جمعاً  بهره 54192در . ها ماده هستند درصد از آن 21هزار رأس است که  9494

گهداری رأس گاومیش و بچه گاومیش ن 511152برداری پرورش گاومیش و بچه گاومیش تعداد  بهره 51115و بچه شتر و در 

 .شود می

 ای کشت گلخانه

ای نظیر گل و  هکتار به فعالیت کشت محصوالت گلخانه 1595هایی به مساحت  برداری کشاورزی با گلخانه بهره 59285تعداد 

 .اند گیاهان زینتی و انواع محصوالت ساالنه و دائمی مشغول بوده

 پرورش طیور به روش سنتی، کرم ابریشم و زنبور عسل

برداری به پرورش زنبور عسل و  بهره 14594برداری به پرورش طیور به روش سنتی،  هزار بهره 5445ج این سرشماری براساس نتای

 .اند برداری به پرورش کرم ابریشم مشغول بوده بهره 8199

 پرورش ماهی

اند  و سرد آبی اشتغال داشتهبرداری به فعالیت پرورش انواع ماهیان گرم آبی  بهره 59419براساس نتایج حاصل از سرشماری تعداد 

برداری به  بهره 411برداری به پرورش فقط ماهیان گرم آبی و  بهره 9188برداری به پرورش فقط ماهیان سرد آبی  بهره 9825که 

 .اند پرورش هر دو نوع ماهی اشتغال داشته

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304246444200 
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 متفرقه
 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 ! محصوالت باغبانی در بیلبوردهای سطح شهر تهران به نمایش درآید

دنبال این هستیم بتوانیم تعدادی از بیلبوردهای شهرداری تهران را به محصوالت باغبانی و وزارت جهاد کشاورزی  به

 .اختصاص دهیم

گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

با توجه به : با اشاره به برگزاری جشنواره خرما در اواسط شهریورماه سال جاری در شهر بم گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود تا جایگاه خرما  ای در استان کرمان و شهر بم برگزار می اظ اقتصادی، باغبانی و مذهبی هرساله جشنوارهاهمیت خرما از لح

 .مورد بررسی قرار گیرد و با مطرح شدن مسائل و مشکالت این مسئول، راهکارهایی برای حل معضالت ارائه شود

شود و امسال نیز با تالش شرکت عمران ارگ  که برگزار می سال است 41پور با بیان اینکه این جشنواره حدود  ابوالقاسم حسن

هزار هکتار در  491تن در سطح  511هزار و  خوبی برگزار شد، میزان تولید خرما در سال جاری را یک جدید بم و مسئوالن به

 .های فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان و هرمزگان اعالم کرد استان

های آن و صنایع دستی این محصول در بم خبر  های مختلف درباره خرما، فرآورده نمایشگاهی از دستاوردهای استانوی از برگزاری 

گیر فرآوری این  های چشم داد و در این زمینه به تولید عسل خرما، شهد، بیسکوییت، کیک، رنگینک و کمپوت خرما و پیشرفت

 .محصوالت اشاره کرد

التحریر، صندلی و قاب عکس  برگ و ریشه خرما و ساخت لوازم مایشگاه را تولید محصوالتی با برگ، دمهای این ن پور از جاذبه حسن

 .با استفاده از هسته خرما اعالم کرد

دنبال این هستیم که بتوانیم تعدادی از  به: وی از جای خالی انار و خرما در بیلبوردهای سطح شهر تهران گالیه کرد و افزود

سازی روند استفاده از تولیدات داخلی را  ری تهران را به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص دهیم و با فرهنگبیلبوردهای شهردا

 ./افزایش دهیم چون ما بر این معتقدیم که اولویت مصرف محصوالت تولیدشده با مردم کشورمان است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20276-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24756-1.html


 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

189 
 

 متفرقه
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 آغاز چهارمین دوره جشنواره ورزشی ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در تهران 

چهارمین دوره جشنواره ورزشی جانبازان، معلوالن و فرزندان شهدای وزارت جهاد کشاورزی عصر امروز در محل 

 .ای چندمنظوره زیتون آغاز به کار کرده سالن

از آغاز برگزاری ( ایانا)رئیس اداره تربیت بدنی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ن دوره از ای: چهارمین دوره جشنواره ورزشی جانبازان، معلوالن و فرزندان شهدای وزارت جهاد کشاورزی در تهران خبر داد و گفت

های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی آغاز  ها و شرکت ها، سازمان کننده در سطح ستاد، معاونت نفر شرکت 481مسابقات با حضور 

 .به کار کرد

شرکت، معاونت و سازمان تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی در این سری از مسابقات حضور فعال دارند و  44: حیدر کوهی افزود

قات در پنج رشته فوتسال، والیبال، تیراندازی، شنا و تنیس روی میز برای آقایان و سه رشته تیراندازی، شنا و تنیس امسال مساب

 .شود ها برپا می روی میز برای خانم

های مجموعه ورزشی زیتون، سبز و  این دوره از مسابقات از امروز افتتاح شده و تا سه هفته آینده در سالن: وی خاطرنشان کرد

 .شود ها، مراتع و آبخیزداری کشور برپا می ازمان جنگلس

های وابسته به وزارت  ها و شرکت معاون توسعه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیران کل ستاد، سازمان: کوهی ادامه داد

 .جهاد کشاورزی در مراسم امروز حضور دارند

ایی است که برای سالمت و ایجاد شادابی و نشاط کارکنان تالش بسیاری ه وی با اعالم اینکه وزارت جهاد کشاورزی ازجمله ارگان

ها امکانات ورزشی  رشته برای خانم 8رشته تخصصی برای آقایان و  55همکاران وزارت جهاد کشاورزی در : داشته است، تصریح کرد

ها و سه  زارتخانه در پنج رشته برای خانمفراهم کرده است و همزمان با هفته دفاع مقدس نیز سری مسابقات ویژه ایثارگران این و

 .شود رشته برای بانوان ایثارگر آغاز می

گفتنی است، مراسم افتتاحیه چهارمین دوره جشنواره ورزشی جانبازان، معلوالن و فرزندان شهدای وزارت جهاد کشاورزی از 

 ./ی و ورزشی جهادگران آغاز شدهای چندمنظوره زیتون و با همکاری مؤسسه فرهنگ بعدازظهر امروز در محل سالن

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20897-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24835-1.html


 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

180 
 

 متفرقه
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 جوایز + المللی فیلم سبز ایران  اعالم شرایط شرکت در پنجمین جشنواره بین

بصری مرتبط با حفاظت محیط  -المللی فیلم سبز ایران با هدف شناسایی بهترین آثار سینمایی و سمعی  اره بینجشنو

سازی  منظور ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ المللی و نمایش عمومی آنها به زیست و منابع طبیعی در سطح ملی و بین

 . شود برگزار می 4930ماه سال  در این زمینه اردیبشهت

ها برگزار  در تهران و مراکز استان 91اردیبهشت  95تا  49، این جشنواره (ایانا)گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به 

 .شود می

المللی فیلم سبز هدف از برگزاری این جشنواره را صرفاً  مدیره خانه سینما و دبیر پنجمین جشنواره بین فرهاد توحیدی عضو هیأت

امروز بر همگان روشن شده است که محیط زیست با زندگی و سالمت آنها پیوند ": ی هنری ندانست و گفتها سینمایی با دغدغه

 ./تر است خورده و حفظ آن از نان شب هم واجب

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20818-1.html 
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 متفرقه
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 های خودگردان کشاورزی کلید خورد  گذاری ماشین طرح پالک

های جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی استان خراسان رضوی با همکاری مؤثر  نامه بین سازمان طرح تفاهم

 . بسیار اجرایی شد پلیس راهور ازجمله سرهنگ گرایلی و همکارانشان با وجود مشکالت

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

یکی از اهداف مهم این طرح تهیه آمار : های خودگردان کشاورزی و اهداف این طرح گفت گذاری ماشین درباره طرح پالک( ایانا)

ها همیشه با شرکت نفت در  ها بوده است؛ زیرا طی این سال خودگردان برای بحث تأمین سوخت این ماشیندقیق از خودروهای 

 .ایم و اغلب میزان سوخت کمتر از میزان اعالمی بود دلیل در دست نداشتن آمار دقیق خودروها مشکالتی داشته بخش کشاورزی به

دار کردن خودروهای کشاورزی و صدور سند معتبر برای آنها و  هدف دیگر این طرح شناسنامه: شهری افزود محمد حاجیان

ای شناسایی  از سوی دیگر با اجرای این طرح تراکتورداران حرفه. اعتباربخشی به اسناد مالکیت در زمان نقل و انتقال خودروها است

 .یابد ستان ارتقاء میرسد و سطح فنی و مکانیزاسیون ا برداری می شده و آسیب کمتری به زمین و خاک در زمان خاک

های جهاد  ای بین سازمان نامه این طرح با امضاء تفاهم: نامه همکاری در اجرای این طرح خاطرنشان کرد وی با اشاره به تفاهم

کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی استان خراسان رضوی و همچنین همکاری مؤثر پلیس راهور ازجمله سرهنگ گرایلی و 

 .دار شوند، ادامه دارد مشکالت بسیار اجرایی شد و تا زمانی که تمام تراکتورها در سطح استان پالک همکارانشان با وجود

ها با پلیس راهور درباره صدور  به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ادامه همکاری

 .گواهینامه برای تراکتورها قطعی خواهد بود

صورت مستقیم  نفر از کارشناسان توسط فراخوان اعالم شده به91تعداد : زایی این طرح ادامه داد رباره اشتغالشهری د حاجیان

 .اند در دست نیست صورت غیرمستقیم شروع به کار کرده انتخاب و مشغول به کار شدند، اما هنوز آمار دقیق از تعداد افرادی که به

پرونده نهایی و پالک  119پرونده تشکیل شده است و از این تعداد  111هزار و  یکتا به حال حدود : وی در پایان تصریح کرد

 ./هزار دستگاه برسانیم ها نصب شده است و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این آمار را به پنج دستگاه

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/20823-1.html 
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 متفرقه
 خبرنگاران جوان

 خودکفایی محصوالت کشاورزی با احداث گلخانه های صنعتی

 .توسعه گلخانه های صنعتی در کشور می تواند زمینه افزایش و خود کفایی محصوالت کشاورزی را در کشور فراهم کند

با توجه به شرایط جوی کشور کشت های گلخانه ای در افزایش محصول،  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

کاهش صرفه جویی آب و نیروی انسانی توجیه اقتصادی دارد زیرا همواره استفاده بهینه از منابع آبی در شرایطی که با منابع 

 .حائز اهمیت استمحدود روبه رو هستیم برای کشور بسیار 

در واقع توسعه گلخانه ها نقش قابل توجهی در کاهش مصرف آب دارد به طوری که با انتقال محصوالت آب بری همچون سبزی و 

برابر مصرف از منابع آبی کاهش می یابد درحالیکه با انتقال سبزی و صیفی جات از فضای باز به  54صیفی جات به گلخانه ها تا 

میلیون لیتر در مصرف آب صرفه جویی شده به گونه ای که مشکالت آبی در کشوربرطرف  9صنعتی ساالنه گلخانه های نیمه 

 .خواهد شد

همچنین کشاورزی در کشور باید متاثر از تکنولوژی هایی اعم از تاسیس گلخانه ها و بهره وری از آب وخاک باشد تا در آمد حاصل 

از طرفی گلخانه ها درمناطق سردسیری کشور شرایط خوبی دارند در حالیکه در  از محصوالت برای کشاورزان افزایش یابد اما

مناطق جنوبی کشور کارایی باالیی ندارد و به همین خاطر باید راهکار دیگری برای جایگزینی این طرح دراین مناطق در نظر 

 .بگیریم تا بتوانیم ارزش افزوده محصوالت کشاورزی را باال بریم

ش؛ تاسیس واحداث گلخانه های صنعتی هزینه زیادی برای کشور دارد که به همین خاطر مورد توجه نیست وما براساس این گزار

بیشتر به دنبال توسعه گلخانه های نیمه صنعتی هستیم زیرا انتقال کشت محصوالت گلخانه ای سنتی به نیمه صنعتی میتواند 

 .درصد قیمت تمام شده کشاورزان را کاهش دهد 91حدود 

میلیارد هزینه دارد واز طرفی همواره باید بررسی های  1الی  9گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ تاسیس هر هکتار گلخانه بین  به

الزم را داشته باشیم تا با وجود هزینه های سنگین احداث گلخانه ها ارزش افزوده به دست آمده از محصوالت پاسخگوی هزینه ها 

 .درصد هزینه ساخت گلخانه ها را از طریق تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار دهد 81باید باشد ودرحالیکه دولت همواره 

البته مدیریت مصرف آب تنها راه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیست بلکه آماده سازی زمین، استفاده از بذرهای مناسب و 

ورزی داشته باشد درحالیکه با توسعه گلخانه های صنعتی مقاوم به خشکی هم می تواند تاثیر بسزایی در افزایش محصوالت کشا

 .میتوان زمینه افزایش و خود کفایی محصوالت کشاورزی را برای کشور فراهم کرد

در این راستا سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان 

کشاورزی در کشور ما باید متاثر از تکنولوژی هایی اعم از تاسیس گلخانه ها و بهره وری از آب و  :در این خصوص اظهار داشت

 .خاک باشد تا در آمد حاصل از محصوالت برای کشاورزان افزایش یابد

اید راهکار تاسیس گلخانه ها در برخی ازنقاط کشور همچون مناطق جنوبی کشور کارایی باالیی ندارد وبه همین خاطر ب: وی افزود

دیگری برای جایگزینی این طرح در این مناطق در نظر بگیریم تا بتوانیم ارزش افزوده محصوالت کشاورزی را باال بریم در حالیکه 

 .گلخانه ها در مناطق سردسیری شرایط خوبی دارند

دارد اما مدیریت مصرف آب تنها راه  گلخانه ها در کاهش میزان اتالف انرژی و تبخیر آب تاثیر بسزایی: نوری در ادامه بیان کرد

افزایش بهره وری بخش کشاورزی نیست بلکه همواره باید شاخص هایی از جمله آماده سازی زمین، استفاده از بذر مناسب و مقاوم 

 .به خشکی ومراحل کاشت، داشت، برداشت را برای کشت محصوالت کشاورزی در نظر داشته باشیم

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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میلیارد تومان هزینه دارد واز طرفی همواره باید بررسی های الزم را  1الی  9نه ها در هر هکتار بین در واقع احداث گلخا: وی گفت

داشته باشیم تا با وجود هزینه های سنگین احداث گلخانه ها ارزش افزوده به دست آمده از محصوالت پاسخگوی هزینه ها باشد و 

 .را از طریق تسهیالت در اختیار کشاورزان قراردهد درصد هزینه ساخت گلخانه ها 81در حالیکه دولت باید 

درواقع توسعه گلخانه های صنعتی راه نجات کشور از بحران های کم آبی است : نائب رئییس دوم کمسیون کشاورزی تصریح کرد

 .وچنانچه قابلیت امکان افزایش تولید محصوالت کشاورزی و خود کفایی را نیز همواره برای ما فراهم می کند

راساس این گزارش؛مدیریت مصرف آب تنها راه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیست بلکه آماده سازی زمین، استفاده از ب

بذرهای مناسب و مقاوم به خشکی هم میتواند تاثیر بسزایی در افزایش محصوالت کشاورزی داشته باشد در حالیکه توسعه گلخانه 

د کفایی محصوالت کشاورزی را برای ما فراهم کند واز طرفی احداث گلخانه ها در برخی از های صنعتی میتواند زمینه افزایش وخو

 .مناطق جنوبی کشور کارایی باالیی ندارد و به همین خاطر باید راهکار دیگری برای جایگزینی این طرح در نظر بگیریم

http//:www.yjc.ir/fa/news/7994372 
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 متفرقه
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  42, پنجشنبه 

 احداث هر یک هکتار گلخانه کشاورزی چقدر هزینه دارد؟
. توسعه گلخانه های صنعتی در کشور می تواند زمینه افزایش و خود کفایی محصوالت کشاورزی را در کشور فراهم کند  

ی کشور کشت های گلخانه ای در افزایش محصول، کاهش صرفه جویی آب و نیروی انسانی توجیه اقتصادی با توجه به شرایط جو

 .دارد زیرا همواره استفاده بهینه از منابع آبی در شرایطی که با منابع محدود روبه رو هستیم برای کشور بسیار حائز اهمیت است

رف آب دارد به طوری که با انتقال محصوالت آب بری همچون سبزی و در واقع توسعه گلخانه ها نقش قابل توجهی در کاهش مص

برابر مصرف از منابع آبی کاهش می یابد درحالیکه با انتقال سبزی و صیفی جات از فضای باز به  54صیفی جات به گلخانه ها تا 

مشکالت آبی در کشوربرطرف  میلیون لیتر در مصرف آب صرفه جویی شده به گونه ای که 9گلخانه های نیمه صنعتی ساالنه 

 .خواهد شد

همچنین کشاورزی در کشور باید متاثر از تکنولوژی هایی اعم از تاسیس گلخانه ها و بهره وری از آب وخاک باشد تا در آمد حاصل 

ه در از محصوالت برای کشاورزان افزایش یابد اما از طرفی گلخانه ها درمناطق سردسیری کشور شرایط خوبی دارند در حالیک

مناطق جنوبی کشور کارایی باالیی ندارد و به همین خاطر باید راهکار دیگری برای جایگزینی این طرح دراین مناطق در نظر 

 .بگیریم تا بتوانیم ارزش افزوده محصوالت کشاورزی را باال بریم

همین خاطر مورد توجه نیست وما  براساس این گزارش؛ تاسیس واحداث گلخانه های صنعتی هزینه زیادی برای کشور دارد که به

بیشتر به دنبال توسعه گلخانه های نیمه صنعتی هستیم زیرا انتقال کشت محصوالت گلخانه ای سنتی به نیمه صنعتی میتواند 

 .درصد قیمت تمام شده کشاورزان را کاهش دهد 91حدود 

ه باید بررسی های الزم را داشته باشیم تا با وجود هزینه میلیارد هزینه دارد واز طرفی هموار 1الی  9تاسیس هر هکتار گلخانه بین 

 81های سنگین احداث گلخانه ها ارزش افزوده به دست آمده از محصوالت پاسخگوی هزینه ها باشد ودرحالیکه دولت همواره باید 

 .درصد هزینه ساخت گلخانه ها را از طریق تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار دهد

رف آب تنها راه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیست بلکه آماده سازی زمین، استفاده از بذرهای مناسب و البته مدیریت مص

مقاوم به خشکی هم می تواند تاثیر بسزایی در افزایش محصوالت کشاورزی داشته باشد درحالیکه با توسعه گلخانه های صنعتی 

 .ی را برای کشور فراهم کردمیتوان زمینه افزایش و خود کفایی محصوالت کشاورز

کشاورزی : در این راستا سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در این خصوص اظهار داشت

در کشور ما باید متاثر از تکنولوژی هایی اعم از تاسیس گلخانه ها و بهره وری از آب و خاک باشد تا در آمد حاصل از محصوالت 

 .ورزان افزایش یابدبرای کشا

تاسیس گلخانه ها در برخی ازنقاط کشور همچون مناطق جنوبی کشور کارایی باالیی ندارد وبه همین خاطر باید راهکار : وی افزود

دیگری برای جایگزینی این طرح در این مناطق در نظر بگیریم تا بتوانیم ارزش افزوده محصوالت کشاورزی را باال بریم در حالیکه 

 .ه ها در مناطق سردسیری شرایط خوبی دارندگلخان

گلخانه ها در کاهش میزان اتالف انرژی و تبخیر آب تاثیر بسزایی دارد اما مدیریت مصرف آب تنها راه : نوری در ادامه بیان کرد

مناسب و مقاوم  افزایش بهره وری بخش کشاورزی نیست بلکه همواره باید شاخص هایی از جمله آماده سازی زمین، استفاده از بذر

 .به خشکی ومراحل کاشت، داشت، برداشت را برای کشت محصوالت کشاورزی در نظر داشته باشیم
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میلیارد تومان هزینه دارد واز طرفی همواره باید بررسی های الزم را  1الی  9در واقع احداث گلخانه ها در هر هکتار بین : وی گفت

احداث گلخانه ها ارزش افزوده به دست آمده از محصوالت پاسخگوی هزینه ها باشد و  داشته باشیم تا با وجود هزینه های سنگین

 .درصد هزینه ساخت گلخانه ها را از طریق تسهیالت در اختیار کشاورزان قراردهد 81در حالیکه دولت باید 

از بحران های کم آبی است  درواقع توسعه گلخانه های صنعتی راه نجات کشور: نائب رئییس دوم کمسیون کشاورزی تصریح کرد

 .وچنانچه قابلیت امکان افزایش تولید محصوالت کشاورزی و خود کفایی را نیز همواره برای ما فراهم می کند

براساس این گزارش؛مدیریت مصرف آب تنها راه افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیست بلکه آماده سازی زمین، استفاده از 

خشکی هم میتواند تاثیر بسزایی در افزایش محصوالت کشاورزی داشته باشد در حالیکه توسعه گلخانه  بذرهای مناسب و مقاوم به

های صنعتی میتواند زمینه افزایش وخود کفایی محصوالت کشاورزی را برای ما فراهم کند واز طرفی احداث گلخانه ها در برخی از 

 .باید راهکار دیگری برای جایگزینی این طرح در نظر بگیریم مناطق جنوبی کشور کارایی باالیی ندارد و به همین خاطر

http//:iranecona.com/07993 
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 متفرقه
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۶, دوشنبه 

 عصر تهران را خشک کرد هایی که چنارهای خیابان ولی فرش سنگ
نار خیابان ولی عصر به تدریج خشک می شوند، دکتر کردوانی سنگ فرش را دلیل اصلی می داند؛ اگرچه مشاهده درختان چ

میدانی نشان می دهد میزان خشکی درختان در برابر فروشگاه های معروف بیشتر است، درختان مانع درخشش تابلوی برندها می 

 . شوند

در میان راهکار های مقابله با آن، . های اخیر پایتخت همچنان باقی است بزرگ سالیکی از مشکالت   آلودگی هوای تهران به عنوان

کارشناسان محیط زیست بهترین راه حل را افزایش فضای سبز برای کمک به ریه های سرطانی پایتخت می دانند، اما آنچه باعث 

جهان است که هزاران درخت تنومند چنار را ترین خیابان درختی  شده که نمک هم بگندد قطع و خشکی درختان کهنسال طوالنی

اوضاع  -که غالبا از نوع چنار است-تحقیق میدانی نشان می دهد که در این خیابان بیش از هزار درخت . در آغوش گرفته است

 . خوبی نداشته؛ برخی به طور کامل خشک شده، بعضی هم در آستانه خشکی قرار گرفته اند

تهران و برنده جایزه بهترین کتاب محیط زیست در پاسخ به این سوال که؛ به نظر شما، دالیل خشکی دکتر کردوانی استاد دانشگاه 

این خشکی، دالیل مختلفی می تواند داشته : و قطع شدن بیش از هزار درخت چنار در خیابان ولیعصر چه می تواند باشد؟ می گوید

ت کشیده شده و مانع تنفس آن می شود، بنابراین با وجود زیبایی و باشد اما یکی از علت ها سنگ فرش هایی است که تا پای درخ

آسودگی پیاده رو باید شاهد پژمردگی این نعمت های خدادادی باشیم؛ چرا که از نظر گیاهشناسی، ریشه های چنار از نوع پراکنده 

 .بوده و بخشی از تنفس خود را از سطح خاک انجام می دهد

موضوع دالیل دیگری نیز می توانیم بیاوریم مثل آلودگی آب های جاری و زیر زمینی در تهران و  برای این: کردوانی معتقد است

در واقع تهران در حال حاضر به جای سه رودخانه پاکیزه، سه فاضالب دارد که آب در سرچشمه تمیز، . وجود فلزات سنگین در آن

عالوه بر این، کم آبی سال های اخیر تهران هم از . ب انجام می شودولی بتدریج آلوده می شود و در پایین دست سبزیکاری با فاضال

آلودگی هوا و نشستن گردوغبار بر روی برگ های . دیگر دالیلی است که باعث شده است این سرمایه های طبیعی از دست برود

 .درختان هم به این امر دامن می زند

زه بدهید این طور بگویم؛ یکی از مشکالت، بلندمرتبه سازی ساختمان اجا: وی به نظام آشوب زده شهرسازی هم اشاره کرد و گفت

در این زمینه باید شهرداری و ادراه آب و . ها، عدم آفتاب خوردگی این درختان است که باعث زرد شدن و کجی آنها می شود

رختان که غالبا به دلیل گمان قطع پیش از موعد آبیاری د. فاضالب را مقصر دانست که با صدور مجوز تراکم باعث آن می شوند

زیرا که در محیط شهری تهران هم زودرسی جوانه زنی وجود دارد و هم خزان زودرس . اشتباهی صورت می پذیرد، مشکل زاست

 .که باید از سوی کارشناسان نظارت شوند و این حاالت سبب نشوند که آبیاری این درختان کم یا قطع شود

اخیرا به منظور صرفه جویی در مصرف : شما شیوه های آبیاری قطره ای می تواند مفید باشد؟ افزودوی در پاسخ به اینکه به نظر 

اما در کنار همه ی مزایای خوب . آب زمزمه هایی از آبیاری قطره ای درختان به میان آمده و در برخی مناطق هم عملی شده است

سوب می شود و در مقابل هر نوع کم آبی، از خود واکنش نشان می و مفید این شیوه باید در نظر داشت که چنار درختی پرآب مح

کاشت درختان کاج و سرو می تواند گزینه ی خوبی . پس بهتر است برای این درختان از این شیوه آبیاری استفاده نشود.دهد

راوت و تازگی هوا می آنهم به دلیل همیشه سبز بودن و همچنین تبخیر برف از سطح برگ های آن در زمستان که باعث ط.باشد

 .این را هم باید اضافه کرد که این نوع درختان که از نوع خزان دار نبوده و در تمام فصول سال به تصفیه هوا کمک می کنند.شود
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وقتی نظر کردوانی را در موضوع جایگزینی درختان سرو و کاج با کارشناسان فضای سبز در میان گذاشتیم در پاسخ گفت که 

ن داده است، این درختان با وجود مزایای اشاره شده، با اسیدی کردن خاک باعث بی حاصل شدن آن می شود تحقیقات نشا

 .بنابراین نمی تواند ایده ی مناسبی باشد

درست است که در گذشته مردم . اما کردوانی تاکید دارد، آنچه که تهران بدان بیشتر نیاز دارد تصفیه هوا و رفع آلودگی هاست

گرمای تابستان از خنکی و در سرمایه زمستان از نور آفتاب درختان چنار بهره می بردند اما امروزه این درختان و مانند تهران در 

از طرفی محال به نظر می رسد که تا سالهای پیش رو معابر و . آن، به دلیل خزاندار بودن قادر به انجام عمل بیان شده نیستند

 .ان زمین زراعی استفاده شوندبعنو( عج)خیابان هایی مثل ولیعصر

با وجود مواردی که اشاره شد، مشاهده ها همچنین نشان داد که تعداد درخت های خشک شده و بعضا قطع شده به طور 

به طوری که در آن راستا و در میان سایر درخت های . غیرطبیعی در مقابل برخی مکان های تجاری و مجتمع ها افزایش می یابد

دارند، خشکی نه یک یا دو درخت، بلکه چندین درخت متوالی، عجیب به نظر می رسد یا اینکه در بعضی از سالمی که وجود 

اگرچه ممکن است در نگاه اول این . قسمتها مثال جلوی پارک ملت یا از حدود پارک وی از میزان خشک شدگی کاسته می شود

 .ین درخت ها در مکان های خاص، سوال برانگیز استمورد طبیعی به نظر برسد، اما نگاه دقیق به افزایش تعداد ا

در میان مشاهدات، مواردی از شستشوی جلوی مغازه ها با مواد شوینده نیز گزارش شد که اگر نگوییم به عمد اما از روی 

جدیت صورت در هر صورت پیگیری این تخلف ها که با سالمت شهروندان در ارتباط است باید با . ناآگاهی،باز هم زیان بار است

 .این سرمایه ای خدادادی فقط به دلیل منافع مادی برخی سودجویان از فرزندانمان دریغ می شود. پذیرد

http//:iranecona.com/07772 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 30/42/49فارس

 شود صادرات انار از اواسط مهر آغاز می/ کاهش صادرات هندوانه

امسال تولید هندوانه و محصوالت جالیزی در کشورهای : رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه، گفت

 .تدیگر زیاد بود، به همین دلیل هندوانه در بازارهای هدف با افت شدید قیمت مواجه شد و صادرات آن کاهش یاف

صادرات : ، افزودخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه در گفت سید

 .رسد شود و در آبان و آذر به اوج می انار از اواسط مهرماه شروع می

فصل مناسب صادرات کیوی با توجه به رسیدن محصول، مهرماه است، اما با صادرات : اشتوی در مورد صادرات کیوی هم اظهار د

 .بیش از اندازه میوه کال کیوی برنامه وزارت جهاد برای صادرات این محصول به هم خورد

طی را برای واردات در هیچ جای دنیا جلوی صادرات میوه کال را نمی گیرند، مگر اینکه کشور وارد کننده شرای: نورانی تصریح کرد

 .تعیین کند

: رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه با انتقاد از اینکه امسال صادرکننده نمونه میوه و سبزیجات معرفی نشد، گفت

ی ا مسئوالن سازمان توسعه تجارت با این توجیه که صادرکنندگان میوه و سبزیجات صادرکننده آب هستند، امسال هیچ صادرکننده

 .را معرفی نکردند

امسال تولید هندوانه و محصوالت جالیزی در کشورهای دیگر زیاد بود، به همین : وی در مورد صادرات هندوانه نیز تصریح کرد

دلیل هندوانه در بازارهای هدف با افت قیمت شدید مواجه شد و صادرات آن کاهش یافت و در داخل کشور هم قیمت آن به زیر 

 .سیدقیمت تمام شده ر

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304241441483 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 30/42/42فارس

 عرضه بهداشتی تهران  جایگاه74معاینه و ذبح رایگان دام در 
رسانی به   مرکز عرضه دام و قربانگاه در استان آماده خدمات 74مپزشکی استان تهران با بیان اینکه رئیس اداره کل دا

 .ها رایگان است تمام خدمات بهداشتی و ذبح دام در این جایگاه: شهروندان است، گفت

یداری و کشتار دام در جمع نژاد رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران امروز در بازدید از مراکز موقت خر سید اصغر برائی

مرکز عرضه دام و قربانگاه در  24های به عمل آمده با جهاد کشاورزی استان تهران و شهرداری تهران  با هماهنگی: خبرنگاران گفت

 .استان با شرایط نسبتا قابل قبولی امروز آماده خدمات رسانی به مردم برای خرید و ذبح دام هستند

ها را برعهده  ر دامپزشک، کارشناسان و روحانی در استان تهران کار خدمات رسانی به مردم در این جایگاهنف 991وی با بیان اینکه 

 .های موقت عرضه و ذبح دام برای مردم در نظر گرفته شده رایگان است کلیه خدمات که در جایگاه: دارند،افزود

بینی ما این است که امسال این رقم  مراکز خریداری شد و پیشهزار راس دام از این  11سال گذشته حدود : نژاد تصریح کرد برائی

 .درصد افزایش یابد 41

رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا بخشی از بودجه سالمت در اختیار سازمان دامپزشکی قرار 

ه نظر من نقش سازمان دامپزشکی در اعمال پاسخ این سؤال در حوزه سازمان دامپزشکی کشور است اما ب: گیرد، گفت می

 .تر است های بهداشتی از مزرعه تا سفره از هر دستگاهی پررنگ شاخص

انند به مدیریت جایگاه  تو شهروندان در صورت مشاهده هر گونه ایراد در اجرای طرح عرضه بهداشتی دام می: به گزارش فارس

 .تماس بگیرند 592و یا سامانه  5888یا با مرکز نظارت هماهنگی  11191989و  11195521های  مراجعه و یا با شماره تلفن

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304242444181 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها 
 - 30/42/42فارس

 موقت عرضه دام  کمبود قصاب در جایگاه/ های تحت نظارت دامپزشکی ذبح شوند ایگاهها در ج دام
های  برای اطمینان از سالمت دام و جلوگیری از مخاطرات بهداشت مردم دام: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .قربانی را از مرکز تحت نظارت دامپزشکی خریداری و در آنجا ذبح کنند

در : ان دامپزشکی کشور امروز در بازدید از مراکز موقت خریداری و کشتار دام در جمع خبرنگاران گفتمهدی خلج رئیس سازم

 .پایگاه برای خرید و ذبح دام تعبیه شده است 5111سراسر کشور 

دامپزشک و کارشناس بازرس بهداشتی گوشت هدایت و نظارت بر این  4241اکیپ ثابت و سیار با  5811همچنین : وی افزود

 .های ثابت و سیار را بر عهده دارند ایگاهپ

 .نفر روحانی هم بر ذبح شرعی دام حضور دارند 191عالوه بر دامپزشکان و کارشناسان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت

د در سال جاری شو بینی می پیش: مرکز موقت برای خرید و ذبح دام تعبیه شده است، افزود 24خلج با بیان اینکه در استان تهران 

 .هزار راس دام در مراکز فروش تحت نظر سازمان دامپزشکی کشور خریداری شود 411

دامپزشکی به عنوان : هزار راس دام در مراکز یاد شده ذبح شود، اظهار داشت 541شود حدود  بینی می وی با اشاره به اینکه پیش

کند که حتما دام قربانی را از مراکز تحت نظر سازمان دامپزشکی  ه میهای دامی به مردم توصی مسئول تامین بهداشت دام و فرآورده

 .جا هم ذبح کند خریداری و در همان

کنیم تا با آموزش دادن به مردم ذبح دام در ایامی به غیر از اعیاد هم در  تالش می: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .تعبیه شده توسط شهرداری و زیر نظر دامپزشکی انتقال یابد های مخصوص منازل و معابر متوقف شود و به جایگاه

در هزار الشه در میادین تحت نظارت بهداشتی ناظرین دامپزشکی ضبط  2در عید قربان سال گذشته حدود : خلج بیان داشت

 .در هزار الشه ضبط موضعی شد 41عمومی و در عین حال 

ها محرز نیست و فقط ناظر بهداشت  های دام آشکار است اما برخی بیماری ریبرخی بیما: رئیس سازمان دامپزکی کشور بیان داشت

 .تواند آن را تشخیص دهد و دامپزشک می

ساعت  49الی  58ها همچون تب کریمه کنگو مردم الشه دام ذبح شده را به مدت  وی توصیه کرد که برای انتقال برخی از بیماری

 .زمان یاد شده الشه قطعه بندی شود و در بین مردم توزیع شودپس از مدت : در یخچال نگهداری کنند و گفت

با نگهداری الشه دام در یخچال در صورتی که دام به ویروس بیماری تب کریمه کنگو آلوده باشد آن ویروس از بین :خلج افزود

 .ای برای انسان ندارد رود و دیگر مخاطره می

و بلوار ( جنب شهر سنگ)ز از دو مرکز موقت کشتار دام در بزرگراه حکیم رئیس سازمان دامپزکشی کشور امرو: به گزارش فارس

 .دیدن کرد( میدان بوستان)فرحزادی 

جمعیت زیادی از مردم برای خرید و ذبح دام ( عید قربان)براساس مشاهدات خبرنگار فارس در آغازین ساعات صبح روز پنج شنبه 

های جایگاه در صف  جعه کرده بودند و این افراد به علت کافی نبودن تعداد قصاببه مرکز موقت فروش و ذبح دام بزرگراه حکیم مرا

 .طوالنی ذبح دام حضور داشتند و از این وضعیت کامال ناراضی بودند

ساعت  4کردند که بیشر از  های تحت نظر دامپزشکی شده بود اظهار می مردم با ابراز ناراحتی از تبلیغاتی که برای مراجعه به جایگاه

 .که در صف ذبج دام قرار دارند و از اینکه برای خرید به این جایگاه مراجعه کردند پشیمان هستند
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 .شود تومان عرضه می 811هزار و  54هزار تا  54دام زنده در این جایگاه با قیمت : افزاید این گزارش می

موقت دام در بلوار فرحزادی تهران هم دیدن  رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین از جایگاه فروش و کشتار: به گزارش فارس

کرد که برخالف جایگاه قبلی در این جایگاه که البته مراجعه کننده کمتری هم داشت مردم رضایت کامل داشتند و کار براساس 

 .رفت ریزی و کامال حساب شده پیش می برنامه

 .شد تومان عرضه می 111هزار و  55در جایگاه فرحزادی هر کیلوگرم گوسفند زنده با قیمت 

پیش از این علی ملکی رئیس اتحادیه دامداران حداکثر قیمت دام زنده را در روز عید قربان براساس توافق انجام : به گزارش فارس

 .تومان عنوان کرده بود 111هزار و  54کنندگان  کنندگان و مصرف شده با سازمان حمایت از تولید

عالوه بر مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور، سید اصغر برائی نژاد رئیس اداره کل  در بازدید از مراکز عرضه موقت دام

 .دامپزشکی استان تهران و علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم حضور داشتند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304242444192 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها   
 - 30/42/46فارس

 فقدان صنایع تبدیلی مشکل تولید آلوئه وراست/ آنچه درباره آلوئه ورا نمی دانیم
گذاری در صنایع  با سرمایه. اردآلوئه ورا به دلیل قابلیت فراوری باال زمینه اشتغالزایی د: یک کشاورز موفق گفت

 .شود تبدیلی، انواع کرم، شربت، ژل، دارو از آلوئه ورا تولید می

آلوئه ورا به دلیل قابلیت فراوری باال ": ، یک کشاورز موفق می گویدسازندگی سازمان بسیجبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

اگر کشاورزان برای خرید دستگاه های صنایع تبدیلی مورد حمایت قرار بگیرند یا به طور کلی . زمینه مناسبی برای اشتغالزایی دارد

از آلوئه ورا عالوه بر کمک به بهداشت جامعه از ... دارو و در صنایع تبدیلی سرمایه گذاری شود، با تولید انواع کرم، شربت، ژل، 

طریق ترویج مصرف گیاهان دارویی، می توانیم به در اختیار گرفتن بازارهای صادراتی عراق، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس 

 ".بیاندیشیم و ارز آوری داشته باشیم

ک شخصیت عروسکی محبوب تبدیل شده، شهرت بیشتری در میان مردم پیدا گیاه آلوئه ورا از زمانی که به دستمایه طنز پردازی ی

 .کرده با این وجود شناسایی و کشف آلوئه ورا توسط سابقه ای طوالنی و هزار ساله دارد

ا و بازار آلوئه ورا با توجه به مزیت ه. آلوئه ورا به عنوان یک گیاه استوایی، حاوی فهرستی بلند باال از خواص دارویی و خوراکی است

 .مناسبی که در ایران پیدا کرده، چند سالی می شود که در داخل کشورمان نیز کشت می شود

او در خانواده ای به دنیا آمده که نسل اندر نسل در تولید و . محمد هادی مجیدی از جمله تولید کنندگان موفق آلوئه وراست

 5111آلوئه ورا بیش از ": اره چگونگی ورود آلوئه ورا به ایران می گویدوی درب. پرورش گیاهان دارویی مشغول به فعالیت بوده اند

سال گذشته مورد توجه جدی  511آلوئه ورا طی . سال است که توسط انسان ها مورد بهره برداری خوراکی و دارویی قرار می گیرد

کشت آلوئه ورا از حدود . طح جهان شدکشورهایی چون هند، تایلند و پاکستان قرار گرفت و همین مساله موجب گسترش آن در س

سال قبل در بوشهر آغاز شد و به دلیل سودآوری و مزیت هایی که داشت به مرور مورد توجه کشاورزان بوشهری قرار گرفت تا  51

 ".هکتار از مزارع بوشهر تحت کشت آلوئه ورا قرار گرفته است 411جایی که هم اکنون 

مهم گیاه آلوئه ورا نیاز کم آن به آبیاری است که با توجه به کم آبی کشور، برای کشت در  مزیت": محمد هادی مجیدی می افزاید

در عین حال آلوئه . لیتر آب نیاز دارد 9تا  4آبیاری آلوئه ورا اگر به صورت قطره ای انجام شود در هفته فقط به . ایران مناسب است

ین دلیل آفتاب سوزان بوشهر و شرجی کنار دریا این استان را به یکی از ورا نیازمند نور زیاد خورشید و اکسیژن باالست، به هم

 ".مناسب ترین اقلیم ها برای پرورش آلوئه ورا تبدیل کرده است

کار کشت  81از سال ": او با تاکید بر اهمیت انتخاب درست گونه های گیاهی متناسب با اقلیم های کشور، خاطرنشان می کند

چند سالی است که مردم آلوئه ورا و خواص آن را به خوبی . تن تولید می کنم 91و در حال حاضر ساالنه  آلوئه ورا را آغاز کردم

بسته به شرایط بازار، آلوئه ورا را به ازای هر . شناخته اند و به همین دلیل این محصول بازار بسیار خوبی در ایران پیدا کرده است

سالی که به کشت آلوئه ورا می  8طی . درصد آن سود خالص است 11م که حدود تومان به فروش می رسانی 4111تا  5111کیلو 

 ".پردازم، هرگز این محصول روی دستم باقی نمانده، در واقع عرضه آلوئه ورا همواره کمتر از تقاضای بازار بوده است

های درون بدن، برطرف کردن یبوست و تقویت بدن، از بین بردن کرم ": این کشاورز موفق درباره خواص آلوئه ورا، اظهار می کند

شست و شوی روده ها، تصفیه خون، درمان خارش و اگزما، درمان ریزش مو، شفاف کردن پوست، درمان بیماری قند، رفع سوء 

از برگ آلوئه ورا . از جمله مهمترین خواص آلوئه وراست... هاضمه، درمان اسهال خونی، درمان زخم های عمیق، رفع قارچ ها و 

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3692209
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ای تهیه عرقیات گیاهی، از عصاره آن برای تولید صابون، کرم و نرم کننده، از پالپ آن برای تولید شربت و از ژله آن برای تولید بر

 ".قابلیت فراوری باالی آلوئه ورا موجب شده است که این گیاه به محصولی سودآور تبدیل شود. ژل های موضعی استفاده می شود

دستگاه های صنایع تبدیلی ": همترین مشکل پرورش دهندگان آلوئه ورا در کشور خاطرنشان می کندمحمد هادی مجیدی درباره م

مرتبط با گیاه آلوئه ورا در کشور بسیار کم هستند، در بوشهر اساسا این دستگاه ها وجود ندارد و ناچار هستیم محصول را برای 

وئه ورا خود از داشتن صنایع تبدیلی محرومند و ناگزیر از خام فروشی بیشتر کشاورزان تولید کننده آل. فراوری به تهران بفرستیم

 ".این در حالی است که اگر خودمان کارفرآوری محصوالت را انجام دهیم سود حاصله چند برابر می شود. هستند

ورزان برای خرید دستگاه های اگر کشا. آلوئه ورا به دلیل قابلیت فراوری باال زمینه مناسبی برای اشتغالزایی دارد": او می افزاید

صنایع تبدیلی مورد حمایت قرار بگیرند یا به طور کلی در صنایع تبدیلی سرمایه گذاری شود، با تولید انواع کرم، شربت، ژل، دارو و 

بازارهای  از آلوئه ورا عالوه بر کمک به بهداشت جامعه از طریق ترویج مصرف گیاهان دارویی، می توانیم به در اختیار گرفتن... 

 ".صادراتی عراق، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس بیاندیشیم و ارز آوری داشته باشیم

بحران کم آبی در کشور روی آوردن به آبیاری ": این کشاورز موفق، اهمیت آبیاری قطره را مورد توجه قرار می دهد و می گوید

با این وجود هزینه های الزم برای راه اندازی و نگهداری تاسیسات آبیاری  .قطره ای را به یک الزام برای کشاورزان تبدیل کرده است

 .قطره ای قابل توجه است و بسیاری از کشاورزان به تنهایی قادر به تامین آن نیستند

م میلیون تومان وام از بسیج سازندگی توانست 91من با اخذ . به همین دلیل دستگاه های دولتی باید به کشاورزان کمک کنند

 .مزارعم را به طور کامل تحت آبیاری قطره ای ببرم و همین مساله موجب افزایش تولید و کاهش هزینه ها شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304246441412 
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بازدیدهامصاحبه، سخنرانی،   
 آیانا 1930مهر  47, یکشنبه

 ایجاد نهضت فراگیر یا کمپین کتابخوانی محیط زیستی در مدارس کشور  پیشنهاد

مسئوالن جشنواره سپیدار می توانند با استفاده از ظرفیت سمن های : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

دگان یا مترجمان کتب برگزیده جشنواره سپیدار محیط زیستی استانی به صورت دوره ای اقدام به دعوت از نویسن

 . برای حضور در مدارس کشور و ایجاد نهضت فراگیر یا کمپین کتابخوانی محیط زیستی داشته باشند

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

ین دوره جشنواره سپیدار که عصر امروز در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، ضمن مراسم اختتامیه نخست

یکی از شاخص : اشاره به اقدام ارزشمند نهادهای مدنی، مردم و بخش خصوصی در پیشگامی برای برگزاری جشنواره سپیدار، گفت

 .ر و حرکت دولت ها پشت سر مردم استهای مهم جوامع فرهیخته، پیشگامی مردم در بسیاری از امو

قانون اساسی بر همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست کشور را تایید همین ضرورت پیشگامی مردم و  11ابتکار تاکید اصل 

 .پذیرش مسئولیت اجتماعی از سوی آن ها برای حفاظت از محیط زیست دانست

یکی از اهداف سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه، : ابخوانی، اظهار کردوی با مرور تالش دولت برای حمایت از کتاب و کت

 .حمایت از کتاب کودک با موضوع محیط زیست است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری نقش مهم سمن های استانی در ایجاد ارتباط با مردم بومی و محلی و ارائه 

ی توانیم با استفاده از پتانسیل سمن های استانی به صورت دوره ای اقدام به دعوت از م: آموزش های محیط زیستی به آن ها، گفت

نویسندگان یا مترجمان کتب برگزیده این جشنواره برای حضور در مدارس استان ها و معرفی کتاب به کودکان و نوجوانان و کتاب 

 .خوانی جمعی در مدارس داشته باشیم

 محیط زیستی در مدارس سراسر کشورپیشنهاد ایجاد کمپین کتابخوانی 

این اقدام می تواند منجر به نهضت فراگیر یا کمپین کتابخوانی محیط زیستی در مدارس سراسر کشور و ترویج : ابتکار تاکید کرد

 .فرهنگ مطالعه با استفاده از جاذبه طبیعت و محیط زیست شود

و ناامنی در دنیا، کودکان و دنیای پاک و پرنشاط آن ها یکی از مهم معاون رئیس جمهور با ابراز تاسف از فراگیری جنگ و خشونت 

بی شک کودکان و نوجوانان نقش موثری در حفظ محیط زیست دارند زیرا آن ها : ترین دالیل امید به آینده برشمرد و اظهار کرد

 .می توانند اصالح گر بسیاری از رفتارهای والدین خود نیز باشند

چه بسا زاویه دید کودکان و نوجوانان به محیط زیست اثربخشی بیشتری داشته : یط زیست ادامه دادرئیس سازمان حفاظت مح

 .باشد و بیان واقعیات محیط زیست کشور از زبان آن ها منجر به ایجاد تفکر عمیق تری در جامعه شود

: ر حیوانات را بی نظیر توصیف کرد و گفتوی نگاه شگفت انگیز کودکان و نوجوانان به حیات وحش و شیفتگی آن ها در برابر رفتا

به گمانم نگاه اصیل به آفریده های خدا باید شبیه نگاه کودکان و نوجوانان باشد و شاید ما از اصل خود بسیار دور شده ایم که دیگر 

 .چنین نگاهی به طبیعت نداریم و دست به تخریب و آلودگی طبیع می زنیم

انسان ها در مقابل یکایک گونه های : ن ها در قبال طبیعت و حیات وحش، خاطرنشان کردابتکار ضمن یادآوری مسئولیت انسا

 .زیستی جانوری و گیاهی و خدماتی که ارائه می کنند و ارزش هایی که از آن برخوردارند مسئول هستند
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درصد از گونه  11گذشته سال  21طی : معاون رئیس جمهور با اشاره به در وضعیت نگران کننده ظرفیت زیستی در جهان، گفت

 .های گیاهی و جانوری دنیا منقرض شده اند و این به معنای نابودی ذخایر ژنتیکی دنیا است

 ادامه حرکت انسان به ناکجاآباد منجر به انقراض خودش خواهد شد

تخریبگر، حرکت در  عدم اصالح رفتار بشر با طبیعت و محیط زیست و ادامه این روند: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود

 .مسیر ناکجاآباد است که در پایان مسیر یا حتی فراتر، در میانه مسیر، انسان را نیز در معرض انقراض قرار می دهد

شاید به همین دلیل است که بشر به فکر جبران غفلت ها و تخریب های خود افتاده و دیروز صحن علنی مجمع : وی ادامه داد

سال آینده با  51ان کشورها از جمله رئیس جمهور ایران و تصویب اهداف توسعه جهانی برای سازمان ملل شاهد حضور سر

 .محوریت توسعه پایدار بود

تا جایی که به رغم تاکید بر مباحثی همچون آموزش و بسیاری از اهداف توسعه هزاره در اهداف جدید، : معاون رئیس جمهور افزود

آن است که با نگاه ویژه به محیط زیست و رسیدن به توافق در زمینه تغییرات آب و هوایی عنصر پایداری مهمترین رکن در تدوین 

 .تعیین شده است

ایران نیز به رغم کاستی ها و چالش : ابتکار با تاکید بر اهمیت مصوبه سازمان ملل در خصوص اهداف توسعه ای جهان، تصریح کرد

 .جدی برای حفظ محیط زیست و رفع چالش های کنونی آن آغاز کرده است های فراوان پیش روی دولت یازدهم، اقدامات بسیار

به رغم چالش های بسیار در حوزه محیط زیست و پیچیدگی مسائل این حوزه، با همراهی و همکاری بخش های : وی ادامه داد

 .مختلف اجرایی و مردم، اقدامات بسیار ارزنده ای در این حوزه صورت گرفته است

فاظت محیط زیست آموزش و فرهنگ سازی حفظ محیط زیست را از دیگر اقدامات در راستای حفظ محیط رئیس سازمان ح

، اجرای طرح مدارس جامع محیط  Eco _Schoolsبه طور مثال افزایش و توسعه مدارس محیط زیستی : زیست برشمرد و گفت

مطالب کتب درسی دانش آموزان با رویکرد آموزش  با همکاری وزارت اموزش و پرورش، تغییر محتوا و بازنگری در( جم)زیستی 

های محیط زیستی، آموزش محیط زیستی مربیان پیش آهنگی، احیای جشنوراه بین المللی فیلم سبز ایران پس از ده سال وقفه، 

ی توسعه جریان سازی محیط زیستی توسط هنرمندان و ورزشکاران به عنوان سفیران محیط زیست از جمله مهم ترین اقدامات برا

 .فرهنگی حفظ محیط زیست با همکاری سایر دستگاه هاست

یکی از دغدغه هایم از مدت ها پیش که : معاون رئیس جمهور ضمن یادآوری حضور خود در شورای سوم شهر تهران، اظهار کرد

با نشاط برای کودکان و حتی در زمان شورای سوم نیز به همراه احمد مسجدجامعی پیگیر آن بودیم، ایجاد فضاهای آموزشی توام 

 .نوجوانان و برخورداری آن ها از محیط سالم شهری بود

به همین مناسبت در : ابتکار در ابتدای این مراسم ضمن تسلیت قاجعه منا و آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده های داغدار، گفت

 .این خصوص هستیمایران سه روز عزای عمومی اعالم شده و منتظر پاسخگویی دولت عربستان در 

مسئله حج و جمعیت عظیمی که برای عبادت و زیارت در عربستان حاضر می شوند از اهمیت بسیاری برخوردار : وی تاکید کرد

 .است و از این رو مسئولیت حجاج با دولت عربستان است و این دولت موظف به پاسخگویی برای فاجعه بزرگ منا است

 محیط زیستیجشنواره سپیدار نخستین جشنواره 

گفتنی است، فریدون عموزاده خلیلی، رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، سیدرضا کروبی، مدیر عامل انتشارات فنی ایران، 

زاده برخی از  احمد مسجدجامعی، مصطفی رحماندوست، هوشنگ مرادی کرمانی، محمود برآبادی، مصطفی خرامان و فرهاد حسن

 .جشنواره بودندحاضران مراسم اختتامیه این 
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  های مختلف مانند انتشارات فنی ایران، سازمان جشنواره سپیدار نخستین جشنواره محیط زیستی است که با همکاری ارگان

زیست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن نویسندگان کودکان و نوجوان، نشریه دوچرخه و اداره تغییرات  محیط

زیست را  ایده اصلی برگزاری این جشنواره خطراتی است که محیط. ش و پرورش شکل گرفته استهای درسی وزارت آموز کتاب

 .کند تهدید می

 59کتاب منتشر شده از سوی ناشران مختلف در زمینه محیط زیست در طی  921بنابر اعالم دبیرخانه این جشنواره در مجموع 

داستان  18داستان تألیفی و  545عنوان داستان، شامل  591داد مورد بررسی قرار گرفت که از این تع( 81-99)سال گذشته 

 29عنوان کتاب تالیفی و  99کتاب غیرداستانی شامل  511عنوان ترجمه و  5عنوان تالیفی و  29کتاب شعر شامل  29ترجمه؛ 

 .عنوان ترجمه بود

اثر در حوزه کودک و نوجوان به  992و داستان  591شعر و  91اثر در بخش بزرگسال شامل  481در بخش آثار چاپ نشده نیز 

 .دبیرخانه این جشنواره رسید

کتاب غیر داستانی به مرحله  2عنوان تالیف و  9عنوان ترجمه و  54کتاب داستان شامل  45بر اساس این گزارش در مجموع، 

 .نهایی رسیده و در زمینه شعر نیز هیچ کتابی به مرحله نهایی نرسید

شعر به مرحله نهایی  2داستان چاپ نشده بزرگسال و  54منتشر شده در مطبوعات کودک و نوجوان، اثر از آثار  59همچنین 

 .اثر به مرحله نهایی رسید 81نفر با  24در زمینه آثار چاپ نشده کودک و نوجوان نیز . رسید

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20816-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 های دولت محیط زیستی بر اساس توازن توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست  تنظیم سیاست

در سه سطح ملی، منطقه ای بدون همکاری گسترده »رییس جمهوری در نشست سران توسعه پایدار با اشاره به اینکه 

این همکاری باید ملهم از آگاهی : ، تصریح کرد«بسیار دشوار است« اهداف توسعه پایدار»المللی، دست یافتن به  و بین

 . ناشی از سرنوشت واحد و تعهد مشترک در قبال مسئولیت های مهم انسانی باشد

ه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی در این نشست که در مقر سازمان به نقل از پایگا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

بدون لحاظ کردن مسئولیت کشورها و سهم  4151های توسعه پایدار بعد از  یابی به آرمان دست: ملل در نیویورک برگزار شد، گفت

 .انجامد حاصل می ای بی ها در پیدایش وضعیت فعلی محیط زیست، ناممکن بوده و به مناقشه آن

 :متن سخنان رییس جمهوری به این شرح است

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 آقای رئیس، عالیجنابان؛

دانم با ابراز تأسف شدید از حادثه دلخراشی که برای هزاران نفر مسلمان و از جمله ایرانیان، در منا در روز  در آغاز سخنانم الزم می

اند ابراز کنم و بر ضرورت  هایی که در سوگ درگذشتگان این مصیبت عزادار شده پنجشنبه رخ داد، مراتب تسلیت خود را به خانواده

رسیدگی سریع نسبت به آسیب دیدگان و همچنین بررسی علل و عوامل این حادثه و حوادث مشابه در مراسم حج امسال تأکید 

 .نمایم

 :ها و آقایان عالیجنابان، خانم

چه دیگران  ایم و بدانیم که هر آن ن آموخته است که همگی در یک کشتی نشستههای کره زمی مشکالت محیط زیست، به ما انسان

کنند، به امنیت و آسایش خود  که دیگران چگونه زندگی می نظر از این توان صرف دهند بر سرنوشت ما نیز مؤثر است و نمی انجام می

بسیار دشوار « اهداف توسعه پایدار»ست یافتن به المللی، د  ای و بین بدون همکاری گسترده در سه سطح ملی، منطقه. دل بست 

 .این همکاری باید ملهم از آگاهی ناشی از سرنوشت واحد و تعهد مشترک در قبال مسئولیتهای مهم انسانی باشد. است

 .های همه نیست سرنوشت مشترک، مستلزم هدف مشترک است، اما به معنای یکسان بودن مسئولیت

ها در پیدایش وضعیت فعلی  بدون لحاظ کردن مسئولیت کشورها و سهم آن 4151عه پایدار بعد از های توس یابی به آرمان دست

 .انجامد حاصل می ای بی محیط زیست، ناممکن بوده و به مناقشه

 :حضار محترم

تر و  مگفتم، منطقه غرب آسیا تنها با شرایط اقلیمی گر« اجالس سران تغییرات آب و هوا»همان طور که در سال گذشته در 

به . های خشکسالی ممتد و گسترده مواجه نیست، بلکه با فاجعه تروریسم و خشونت افراطی نیز دست به گریبان است چالش

 .عبارتی، خشونت علیه طبیعت و انسانها، دو فاجعه بزرگ منطقه غرب آسیاست

ها را مد نظر  جعه و تاثیر متقابل آنسخن گفتم؛ هر دو فا« گری جهان علیه خشونت و افراطی»من دو سال پیش زمانی که از 

های محیط زیستی؛ رشد کرده، تکثیر شده و چون ریزگردها به  خورده از بحران های فقیر و زخم ها در سرزمین تروریست. داشتم

 .نوردند راحتی مرزها را در می
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فقر و تخریب بیشتر محیط زیست  گذارند و تداوم این وضعیت به را زیر پا می« اهداف توسعه پایدار»های تروریستی،  گروه

تروریسم و خشونت، ضمن خسارت آشکار به محیط زیست، توسعه پایدار را از دستور کار کشورها خارج کرده و منابع . انجامد می

 .کشورها را صرف مبارزه با نا امنی می کند

 :ها و آقایان خانم

هداف توسعه هزاره، یاری رسانده و مشارکت فعالی در تدوین دستور جمهوری اسالمی ایران پیش از این، مجدانه و عمیقاً به تحقق ا

ای و  ای برای اجرای تعهدات خود در سطوح ملی، منطقه داشته و از این به بعد نیز همکاری سازنده 4151کار توسعه پس از 

ردی متوازن میان توسعه های خود را بر اساس رویک دولت من به عنوان دولت محیط زیستی، سیاست. المللی خواهد داشت بین

 .اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم کرده است

های زیست محیطی در میان اقشار مختلف مردم کشورم، وارد کردن آموزش های محیط زیستی به برنامه  افزایش آشکار حساسیت

شبانه روزی برای احیای  های در خطر و همچنین تالش های سدسازی، احیای تاالب درسی مدارس، بازنگری جدی در سیاست

 .های در خطر نابودی، تنها بخش کوچکی از التزام این دولت به اهداف توسعه پایدار است دریاچه

ای و  های منطقه ، شرایط مساعدی برای همکاری1+5ای میان ایران و  شده در دو سال گذشته و حصول توافق هسته فرآیند طی

ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان . ت فراهم آورده استالمللی، از جمله در زمینه محیط زیس بین

های فناورانه، انتقال دانش  ای همکاری کنیم و در سایه روابط سازنده با دیگر کشورها و همکاری خود در زمینه توسعه پایدار منطقه

 .تر از تهدیدهای زیست محیطی ایفا کند پایدارتر و مصونهای علمی مشترک، سهم خود را در ساختن جهانی  و مشارکت در فعالیت

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20812-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 ن کشاورزی اتاق تهران با صادرات محصوالت خام کشاورزی ایران به فرانسه مخالفت رئیس کمیسیو

در حالی که تبادالت تجاری مناسبی بین محصوالت کشاورزی ایران برای روسیه که از استانداردهای بهداشتی باالیی 

ال حاضر فقط برخوردار است منعقد شده؛ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران معتقد است محصوالت ایرانی در ح

 . جوابگوی کشورهای منطقه است

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در حاشیه مذاکرات وزاری ایران و فرانسه در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 

ن با کشورهای اروپایی المللی ایرا ای تعامل بین بعد از توافق هسته: گفت( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های تجاری در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی وارد ایران شدند ویژه وارد فاز جدیدی شد و هیئت مختلف برای انجام تبادل به

چرا که این کشور در حوزه . در زمینه انتقال تکنولوژی از فرانسه به ایران مذاکرات خوبی صورت گرفته است: کاوه زرگران افزود

 .تواند در توسعه کشاورزی ایران کارآمد باشد زی و صنایع تبدیل اقدامات موثری داشته که میکشاور

تری نظیر  پایه تبادالت امروز سال گذشته توسط وزیر جهاد کشاورزی گذاشته شد و امروز در ابعاد گسترده: وی خاطرنشان کرد

 .رورش ماهی در قفس تحقق یافتگذاری برای پ اصالح بذر، اصالح نژاد دام به ویژه سبز و سرمایه

در ایران جز مواد غذایی که دارای شناسنامه معتبر بارکد و استانداردهای الزم : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد

ت دار کردن محصوال ها برای شناسنامه ای بودند، لذا از تجربه فرانسوی هستند سایر محصوالت خام کشاورزی فاقد چنین شناسنامه

 .شود کشاورزی استفاده می

کشاورزی ایران و : زرگران در پاسخ به این پرسش که زمینه صادرات کدام محصوالت کشاورزی به فرانسه فراهم است، تصریح کرد

 .تواند به کشورهای همسایه صادر شود و نیاز کشورهای اطراف را جوابگو باشد محصوالت تولیدی در شرایط کنونی می

از : روند، اما در حدود اندازه کشورهای اروپایی نیستند، تأکید کرد این پرسش که چرا محصوالت ایرانی به روسیه میوی در پاسخ به 

شد، اما محصوالت کشاورزی خام در شرایط  های خشک به اروپا صادر می گذشته خشکبار و برخی محصوالت نظیر پسته و میوه

 ./فعلی امکان صادرات ندارد

http//:www.iana.ir/food/item/20221-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  4۱, شنبه 

 زا هشدار وزارت بهداشت، نسبت به توزیع مواد غذایی سرطان
کیفیت بودن محصوالت  های اجتماعی با مضمون آلوده یا بی ساختگی در شبکه مشاور کانون صنایع غذایی از پیگیری انتشار تصاویر

 . زا هشدار داد غذایی خبرداد و نسبت به توزیع مواد غذایی فاقد پروانه بهداشتی و سرطان

ها و در  ههای اجتماعی به دلیل نبود فرهنگ استفاده از این شبک که شایعات منتشر شده در شبکه علی شریعتی، با اشاره به این

در یکی از موارد پیگیری توسط پلیس فتا مشخص شد که تعدادی : یاب، ناشی از تخریب تولیدکننده است، اظهار کرد مواردی کم

 .اند برنامگی، نبود عرق ملی و ضعف فرهنگی اقدام به انتشار تصاویر و مطالب غیرواقعی کرده جوان به دلیل بیکاری، بی

به دلیل وجود رقابت : گیرد، اظهار کرد که در مواردی نادر نیز انتشار شایعه با هدف تخریب صورت می وی همچنین با اشاره به این

که چنین  باوجود این. شود های اجتماعی می منفی در مواردی که بسیار اندک هستند اقدام به انتشار مطالب غیرواقعی در شبکه

 .پذیرد تخریب صورت نمیتوانیم بگوییم که  دهد اما نمی اتفاقی بسیار کم رخ می

گذر وقت : کنند، گفت های اجتماعی می که جوانان ساعات زیادی را صرف حضور در شبکه مشاور کانون صنایع غذایی با تاکید براین

 .شود ها، برای جامعه ما خطر محسوب می اطالعی از فرهنگ صحیح بکارگیری این شبکه های اجتماعی باوجود بی زیاد در شبکه

فروشی بیسکوییت، وجود حشره در ظرف خیارشور و سس  های اجتماعی با مضمون کم انتشار تصاویر نادرست در شبکه شریعتی به

 .بودن محصوالت لبنی اشاره کرد و ناسالم

 زا توجه کنید به جای انتشار شایعه به استفاده از محصوالت سرطان

پردازند بهتر  کسانی که به انتشار شایعه می: بدون نظارت، گفت زا در بازار وی همچنین با هشدار نسبت به فروش محصوالت سرطان

 .توجه کنند "دهه شصتی"و  "سنتی"زا از جمله چیپس به نام  است که به توزیع محصوالت سرطان

شود اما منتشرکنندگان  گونه مشکلی یافت نمی توان گفت که در محصوالت عرضه شده هیچ نمی: مشاور کانون صنایع غذایی افزود

 .کنند؛ اگر مشکلی وجود دارد باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود صاویر به ایجاد حرکت منفی کمک میت

های اجتماعی به دلیل ضعف در نظارت و رسیدگی به شکایات  رسانی همگانی در شبکه شریعتی در پاسخ به این پرسش که آیا اطالع

ها است و به عنوان مثال  ترین سازمان کند که یکی از جدی ی نظارت میسازمان غذا و دارو بر صنایع غذای: نیست؟ اظهار کرد

 .کند توان به اقدامات این سازمان درمورد روغن پالم و آب معدنی اشاره کرد؛ سازمان غذا و دارو به شدت با تخلفات برخورد می می

شود لذا روزانه چند صد تن  الزم دیده نمی در حوزه اصناف مرکز بهداشت محیط مسئولیت نظارت را دارد و جدیت: وی تصریح کرد

 .زاست درصد سرطان 511رسد که فاقد پروانه بهداشتی و  محصول غیر بهداشتی به فروش می

http//:iranecona.com/07013 
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 ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه
 فودپرس 1930مهر ماه  1چهار شنبه 

 :/هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران تاکید کردرییس 

 دولت در اقتصاد دخالت نکند

های صنفی صنایع غذایی ایران با تاکید بر اینکه دولت نباید در امور اقتصادی  رییس هیات مدیره کانون انجمن< صنایع غذایی

ر و به دلیل اینکه بخش هایی از صنایع غذایی در اختیار دولت تا امروز به دلیل قوانین و مقررات دست و پا گی: دخالت کند، گفت

 .قرار دارد، موانعی برای این صنعت به وجود آمده است

صنایع غذایی ایران از نظر : های صنایع غذایی در ایران، اظهار کرد سید محمدرضا مرتضوی با بر شمردن ویژگی و پتانسیل

خت پراکنده شده و از لحاظ سرزمینی و منابع طبیعی در هر کدام از مناطق کشور گستردگی در تمام نقاط کشور به صورت یک نوا

 .های فراوانی وجود دارد ظرفیت

در حال حاضر در صنایع : های خوبی صورت گرفته، تصریح کرد وی با بیان اینکه در سالهای اخیر در صنایع غذایی کشور پیشرفت

شود و ما کارشناسان  های روز دنیا استفاده می ، آبمیو و لبنیات اکثرا از تکنولوژیهای مختلف از جمله صنایع آرد غذایی و در رشته

های قدیم یک  توانم بگویم که صنایع غذایی ایران مثل ضرب المثل های صنایع غذایی تربیت کرده ایم و می خیلی خوبی در رشته

 .جهانی داشته باشد را داردهای  تری در بازار اسب زین شده است و در معنا آمادگی اینکه نقش پرنگ

تا امروز به دلیل قوانین و مقررات دست و پاگیر و به : مرتضوی مهمترین مشکل صنایع غذایی را تصدی گری دولت دانست و افزود

ان های صادراتی آنچن دلیل اینکه بخش هایی از صنایع غذایی متاسفانه در اختیار دولت است و همچنان ادامه پیدا کرده ما در بازار

 .که باید توفیق نداشته ایم

های بین المللی کال حضور نداشته ایم بلکه االن هم یکی از  البته این به این معنا نیست که در بازار: وی در ادامه تصریح کرد

 های مان در صنایع کاالهای عمده صادراتی کشور صنایع غذایی و تبدیلی و محصوالت کشاورزی است اما امکان اینکه از ظرفیت

 .غذایی بیشتر استفاده کنیم وجود دارد

های صنفی صنایع غذایی ایران با اشاره به برخی از قوانین دست و پاگیر بر سر راه این صنایع، بیان  رییس هیات مدیره کانون انجمن

دخل و ... اده اولیه و کند و به طور مثال در تامین مواد اولیه یا تایین نرخ م دولت در اتحادیه صنایع غذایی دخالت هایی می: کرد

 .کند که این به رستگاری این صنعت ختم نخواهد شد تصرف می

های تولید و به طبع آن کاهش قیمت تمام  مرتضوی با بیان اینکه همه تولید کنندگان در صنایع غذایی عالقه مند به کاهش هزینه

کنم ما باید در  ولیه در دنیا رو به کاهش است، من فکر میبا توجه به اینکه نرخ مواد ا: شده و فروش بیشتر هستند، خاطرنشان کرد

خواهند که قیمت  االن تولید کنندگان صنایع غذایی می. این زمینه آزاد باشیم تا بتوانیم توفیقات بهتری به دست آوریم

تولید بیشتر، استفاده از خواند با  آنها می. محصوالتشان به هیچ عنوان افزایش پیدا نکند و رویکردشان رویکرد کاهش قیمت هاست

ها را پایین آورده و میزان مصرف و تولیدشان را باال ببرند و با باالبردن  قیمت... مواد اولیه ارزان تر، اعتبارات بانکی بین المللی و 

 .میزان مصرف به سود رسانی برسند

دام قیمت مواد اولیه را باال ببریم و بخواهیم اقتصاد و جیب مردم یک محدودیتی دارد و اینکه ما م: وی در این خصوص اضافه کرد

های تولید را از این طریق جبران کنیم و با ارزش افزوده کم بخواهیم اقتصاد صنایع غذایی را جبران کنیم، این در نهایت  هزینه
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 .فشار ش روی دوش مردم خواهد بود

همه جای دنیا این تجربه وجود دارد که نباید  :قانون اساسی، خاطر نشان کرد 99مرتضوی با تاکید بر اجرای صحیح اصل 

های بزرگی که وابسته دولت هستند در اقتصاد دخالت کنند  ها و شرکت های مختلف حاکمیت، اعم از دولت، سایر قوا، بنگاه بخش

ود و ماجرا شود در خدمت مردم و اقتصاد ب های اقتصادی گره بخورد آن وقت دیگر نمی چرا که اگر منافع دولت با منافع بخش

 .برعکس شده و اقتصاد در خدمت قدرت و سیاست خواهد افتاد و آنگاه به زیان مردم خواهد بود

 
همین : این مقام مسئول در اتحادیه صنایع غذایی با بیان اینکه قرار گرفتن دولت و اقتصاد نتایج خوبی نخواهد داشت،، اضافه کرد

شود، البته حسن نیت وجود دارد ولی  قتصاد پر رنگ شود نتیجه برعکس میهای مختلف حاکمیت در ا که نقش دولت و دستگاه

 . دهد، منفی است خب عکس عملی که اقتصاد از خودش نشان می

باید یک مقداری شرایط اقتصادی کشور عادی شود و : مرتضوی به روند اقتصادی در دولت یازدهم ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت

ی گفتند تا حاال مردم در خدمت سیاست بوده اند و از این به بعد سیاست باید در خدمت مردم باشد و نان همانطور که دکتر روحان

کنم که ما نتایج بهتری خواهیم گرفت و سالهای پیش رو سالهای بهتری برای صنایع غذایی  من فکر می. های آنها قرار دهد در سفره

 .کشورمان است

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 نهاده 

 - 30/42/49فارس

 نفر 4انحصار واردات خوراک دام در دست / شود میلیون تن خوراک دام وارد می 7ساالنه 

شود،  یتاجر وارد م 4میلیون تن خوراک دام توسط یک یا  7مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه ساالنه حدود 

های امور دام در واردات و تأمین  این انحصار باید شکسته شود و صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تشکل: گفت

 .خوراک دام سهیم شوند

ر مورد واردات خوراک دام و د خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت

های  شود که بخشی هم مربوط به نهاده میلیون تن خوراک دام و طیور و کنسانتره وارد کشور می 2ساالنه حدود : طیور، گفت

 .خوراک دام است

عی برای واردات دولت هیچ مان: شود، گفت ها سپرده نمی ها و تعاونی وی در پاسخ به این سؤال که چرا واردات خوراک دام به اتحادیه

طلبد،  های خاصی می ها و توانمندی های اقتصادی ایجاد نکرده، اما از آنجا که واردات خوراک دام ظرفیت خوراک دام توسط بنگاه

اند، واردات  ها و فعاالن حوزه تجارت در بخش خصوصی که قابلیت و شرایط الزم برای ورود به این حوزه را داشته بخشی از دستگاه

 .دهند م را انجام میخوراک دا

حتما باید : شود، گفت ای از واردات خوراک دام توسط یک یا دو تاجر انجام می مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه بخش عمده

 .این انحصار شکسته شود

أمین خوراک دام سهیم های امور دام در واردات و ت حتما باید صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تشکل: عزیزاللهی تصریح کرد

 .باشند

کند و در واردات خوراک دام هم دقیقا  ها، یک تاجر را از تاجر دیگر متمایز می در واردات همیشه برخی مشخصه: وی افزود

 .تواند در عرصه واردات حاضر شود های فنی و عملیاتی بیشتری دارد بیشتر می همینطور است که آن تاجری که توانایی

بنابراین بعد از اینکه واردات خوراک دام از بخش دولتی به خصوصی منتقل شد تا به امروز : یه دامداران تصریح کردمدیرعامل اتحاد

 .اند کنندگان جایگاهی در تأمین خوراک دام نیافته های تولید تشکل

کنندگان اتفاق بیفتد، تصریح  لیدهای تو عزیزاللهی با بیان اینکه امیدواریم در آینده سهم مؤثری از واردات خوراک دام توسط تشکل

تر است  ترند و در حوزه واردات خوراک دام هم یکی دو تاجر عملکردشان وسیع ای یک عده از تجار مشهور، موفق در هر حرفه: کرد

 .های وزارت جهاد کشاورزی این روند رو به تعدیل است که البته با تالش

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304627444637 
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 نهاده
 آیانا 1930مهر  40, شنبه

 ها اعالم شد  کش مهلت ارسال مدارک ثبت آفت

 .نسبت به ارائه درخواست اقدام کنند 31آذرماه  90ها تا تاریخ  کش متقاضیان ثبت آفت

ای به انجمن  به نقل از روابط عمومی سازمان حفظ نباتات، معاون کنترل آفات طی نامه( ایانا)ی کشاورزی ایران به گزارش خبرگزار

ارسال کنند،  99آذرماه  91ها را تا تاریخ  کش متقاضیانی که مدارک مورد نیاز ثبت آفت: واردکنندگان کود و سم اعالم کرد

 .عی انجام خواهد شدهای الزم برای ثبت از ابتدای سال زرا آزمایش

ها حداقل با یک سال تأخیر انجام  کش های ثبت رسمی آفت در این نامه آورده شده است در صورت ارسال پس از موعد، آزمایش

 .خواهد شد

اجازه تولید یا واردات را ندارد، هم آورده شده  5991هایی که از سال  کش همچنین در این دورنگار فهرستی از نام عمومی آفت

 .است

 SLدرصد  95کش گلیفوزیت  علف -5

 SLدرصد  24کش توفوردی  علف -4

 SLدرصد  1201آ  پ ث ام+ کش توفوردی  علف -9

 WPدرصد  81کش مانکوزب  قارچ -9

 DSکش تبوکونازول دو درصد  قارچ -1

 FSکش تبوکونازول شش درصد  قارچ -1

 EWدرصد  41کش تبوکونازول  قارچ -2

 ECدرصد  9108کش کلرپیریفوس  حشره -8

 SCدرصد  91کش ایمیداکلوپرید  حشره -9

 SPدرصد  41پرید  کش استامی حشره -51

 ECدرصد  508کش آبامکتین  کش و کنه جشره -55

 کش متالدهاید شش درصد طعمه حلزون -54

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20814-1.html 
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 نهاده   
 آیانا 1930مهر  41, چهارشنبه

 اعتبار شورای سالمت به وزارت جهاد کشاورزی نرسید / تنها هشت درصد سموم کشور پرخطر است

گیرد، بنابراین  کش مورد استفاده قرار می عنوان جونده از آنجا که هشت درصد سموم مصرفی کشور پرخطر بوده و به

 .در مصرف محصوالت کشاورزی وجود نداردنگرانی 

درباره تعداد سموم پرخطر ( ایانا)رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رسد، هشت درصد برآورد شده  در مجموع کل سبد سموم پرخطری که در کشور به مصرف می: شده در بخش کشاورزی گفت حذف

شود، بنابراین نگرانی وجود  صورت مستقیم بر محصوالت کشاورزی اسپری نمی کش هستند و به از آنجا که این سموم جونده است و

 .ندارد

های به ثبت رسیده، مشخص شده است که مصرف  شده و آزمایش های انجام بر اساس بررسی: محمدعلی باغستانی میبدی افزود

ها را به مصرف بیش  توان ابتالی مردم به بسیاری بیماری رمان در حد مجاز بوده و نمیسموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی کشو

 .از حد سموم شیمیایی نسبت داد

ترین محصوالت در جهان است و در مقایسه با سایر کشورها،  محصوالت کشاورزی تولیدشده در کشورمان پاک: وی خاطرنشان کرد

 .برد ان در سالمت به سر میتوانیم ادعا داشته باشیم که محصوالتم می

مصرف متوسط جهانی سموم شیمیایی بیش از میانگین مصرف سم در ایران است، بنابراین نباید مردم : باغستانی میبدی ادامه داد

 .نگران این امر باشند

تواند  شود، می میهای جامعی چون مدیریت تلفیقی آفات که در حال حاضر در کشور استفاده  استفاده از برنامه: وی تصریح کرد

 .تری را تولید کند و در اختیار جامعه قرار دهد محصوالت سالم

 تاکنون ریالی از شورای سالمت به بخش کشاورزی اختصاص نیافته است

وزارت جهاد کشاورزی در شورای سالمت وزارت : رئیس سازمان حفظ نباتات کشور درباره اعتبارات شورای سالمت یادآور شد

 .های درمان به بخش پیشگیری اختصاص پیدا کند دارد و قرار است بخشی از هزینهبهداشت عضویت 

تاکنون یک ریال از شورای سالمت به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات اختصاص نیافته : باغستانی میبدی تأکید کرد

 .ت سالمت به این وزارتخانه گسیل شودتر در این بخش فرجی حاصل شود و بخشی از اعتبارا است که امیدواریم هرچه سریع

گفتنی است، مسئوالن فائو و سازمان ملل متحد بر مدیریت استفاده از سموم شیمیایی در ایران برای حفاظت از سالمت جامعه 

وشزد ای بزرگ گ عنوان مخاطره سال گذشته را به 91اند و در این راستا رشد سریع تولید و تجارت مواد شیمیایی طی  تأکید کرده

محیطی  تواند ضمن حفاظت از سالمت جامعه، منافع زیست اند؛ بنابراین مدیریت صحیح مصرف کودهای شیمیایی در کشور می کرده

 ./کشور را نیز دربر داشته باشد

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20266-1.html 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  4۵: تاریخ

 صادرات کود آزاد شد
هیات دولت و وزارت جهاد مجوز صادرات کود را به شرط رعایت : مدیرعامل اتحادیه کارخانجات کودهای کشاورزی بیان کرد

 .اند استانداردها به تولید کنندگان داده

خبرنگار اقتصادی باشگاه کارخانجات کودهای کشاورزی کشور در گفتگو با  های تعاونی داریوش رضایی مدیرعامل شرکت

درواقع با توجه به خشکسالی های اخیر و میزان واردات کود در دو سال : ، در خصوص واردات کود اظهار داشتخبرنگاران جوان

 .ای که در سال جاری نیاز به واردات نداریم ها معقول است به گونهگذشته وضعیت کود ذخیره شده در انبار

در حال حاضر کودهای فسفات و پتاسیم در اختیار کشاورزان بوده در حالی که پیش بینی شده قیمت کود در سال : وی افزود

 .شود اما همواره این را باید مجلس تصویب کند جاری آزاد سازی می

درصد  41معتقدم که اگر آزادسازی قیمت کود تحقق پذیرد حدود :ت کودهای کشاورزی بیان کردمدیرعامل اتحادیه کارخانجا

 یاید قسمت کودها فسفات وپتاسم افزایش می

در واقع گذشته صادرات کود در کشور ممنوع بوده چنانچه درسال جاری هیئت دولت با وزارت جهاد کشاورزی : وی تصریح کرد

 .تولیدی داخل با رعایت استانداردها وثبت کود داده اند مجوز صادرات کود به شرکت های

برنامه سازمان خاک وآب در سال جاری مبنی بر شناسنامهدار شدن کودها کشاوزی ونظارت بر کنترل کیفیت کود :رضایی بیان کرد

و از طرفی این امر میتواند  همواره کودهای داخلی با شماره ثبتی که برای ان معین شده توزیع میشوند 45/8بوده چنانجه از تاریخ

 .موجب به حداقل رساندن کودهای تقلبی در بازار شود

http//:www.yjc.ir/fa/news/7996179 
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 نهاده
 فودپرس 1930مهر ماه  0شنبه 

 ط قرنطینه ای واردات خوراک طیور از آمریکابخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد شرای

مخلوطی از بلغور )سازمان توسعه تجارت ایران طیبخشنامهای شرایط قرنطینه ای واردات خوراک طیور  -اقتصاد غذا< کشاورزی

 .از کشور آمریکا را اعالم کرد( گندم، ذرت و سبوس برنج

مقررات، صاردات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره  مدیر کل دفتر«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زیر اعالم کرد 95/1/5999مورخ  95591/451/99

دات سازمان حفظ نباتات کشور منضم به شرایط قرنطینه ای وار 45/1/55999مورخ  291/9924ضمن ارسال تصویرنامه شماره 

از کشور آمریکا به اطالع می رساند، ثبت سفارش و ترخیص کاالی فوق ( مخلوطی از بلغور گندم، ذرت و سبوس برنج)خوراک طیور 

منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعالمی و نیز بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده 

 . می باشد

سرپرست معاونت قرنطینه و بهداشت گیاهی وزارت جهاد  45/1/5999مورخ  291/9924شنامه شماره گفتنی است متن بخ

مخلوطی از بلغور گندم، ذرت و سبوس )با عنایت به درخواست های واصله جهت خوراک دام آماده : کشاورزی به شرح زیر است

خطر انجام شده، واردات کاالی مذکور از کشور فوق در  از کشور آمریکا جهت مصرف خوراک دام و با توجه به نتایج تحلیل( برنج

فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای اعالمی مربوطه که به 

 .ه می باشدپیوست ارسال می گردد و نیز در بازدید و بررسی های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی گمرک ترخیص کنند

http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 - 30/42/40فارس

 جهانی مواد غذایی ادامه دارد   روند کاهشی قیمت

از کُند   ت در پی وفور عرضه، رکود بهای انرژی و نگرانیهای جهانی محصوالت غذایی طی ماه او ادامه کاهش قیمت

ترین میزان طی هفت سال اخیر سقوط  قتصادی چین، باعث شد تا شاخص بهای مواد غذایی فائو به پایین شدن رشد ا

 .کند

ی اسالمی ایران، ادامه کاهش قیمت های جهانی محصوالت به نقل از دفتر نمایندگی فائو در جمهور خبرگزاری فارسبه گزارش 

در پی وفور عرضه، رکود بهای انرژی و نگرانی ها از کند شدن رشد اقتصادی چین، ( شهریور 51مرداد الی 51)غذایی طی ماه اوت 

 .باعث شد تا شاخص بهای مواد غذایی فائو به پایین ترین میزان طی هفت سال اخیر سقوط کند

درصد کاهش داشته است، این روند  104به میزان ( ژوئیه)واحد رسید که در مقایسه با ماه قبل  51102در ماه اوت به این شاخص 

بدین سو به شمار می آید، به طوری که تقریبا تمامی محصوالت  4118نزولی عمال شدید ترین افت قیمت ها از سپتامبر سال 

 .خود قرار داده است غذایی اصلی به ثبت رسیده در بازار تحت تاثیر

شاخص وزن تجاری فائو در سطح بازارهای بین المللی پنج گروه اصلی کاالیی شامل حبوبات و غالت، گوشت، محصوالت لبنی، 

 .روغن های گیاهی و شکر را مورد بررسی قرار داده است

درصد و مدت  2ر مقایسه با ماه ژوئیه واحد رسید که د 51909بنابر این گزارش در ماه اوت شاخص قیمت غالت به طور متوسط به 

این افت در پی افت قیمت گندم و ذرت بود که طی دو ماه قبل از افزایش . درصد کاهش را نشان می دهد 5105مشابه در سال قبل 

حدودی  نیز تا 4151 - 51ادامه بهبود گمانه زنی ها در خصوص چشم انداز تولید برای سال های . ها برخوردار بودند معتدل قیمت

 .بر افت شدید قیمت غالت تاثیر گذار بوده است

میلیون تن بیشتر از  5908است که بالغ بر  4151تن برای سال  4191گمانه زنی فائو حاکی از رسیدن رقم تولید جهانی غالت به 

پایین تر از ( درصد 108عادل م)میلیون تن  45با این وجود همچنان این رقم . برآوردهای انجام گرفته در ماه ژوئیه قلمداد می شود

بازنگری در تصحیح رقم پیش بینی ها ناشی از تغییرات تولید و چشم انداز تولید دانه های درشت، گندم و . است 4159رکورد سال 

 .برنج بود

پایین  درصد 801واحد رسید، که  59909بر اساس این گزارش فائو، شاخص قیمت روغن های گیاهی در ماه اوت به طور متوسط به 

این افت نشان دهنده سیر نزولی قیمت . بدین سو محسوب می شود 4119از ماه ژوئیه بود و پایین ترین میزان از سطح ماه مارس 

های روغن پالم در فاصله شش سال و نیم اخیر است که در پی کاهش تقاضای واردات این محصول به ویژه از سوی هند و چین 

 .رضه این محصول را در بازار به همراه داشته استروی داده است، که عمال وفور ع

درصدی شاخص بهای مواد لبنی در ماه اوت و رسیدن به  905از سوی دیگر قیمت های شیرخشک، پنیر و کره نیز به واسطه افت 

چین و  واحد، با سقوط چشمگیری همراه بودند که عمال از ضعف بازار در پی کمرنگ شدن تقاضای واردات از سوی 59101عدد 

 .کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ناشی شده است

واحد  51904درصدی در مقایسه با ماه ژوئیه به  51این گزارش می افزاید، افت شدید شاخص قیمت شکر نیز در ماه اوت با سقوط 

به گونه ای که عمال زمینه های  برزیل در برابر دالر آمریکا اتفاق افتاد( واحد پول)رسید که به طور عمده در پی کاهش ارزش رئال 

http://www.farsnews.com/
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 - 51موجب تبدیل شدن هند به عنوان بزرگترین تولید کننده شکر جهان و صادر کننده اصلی این محصول برای فصل تجاری 

 .را در پی داشت 4151

ود و تقریبا در در مقایسه با روند نزولی کلی قیمت های محصوالت غذایی، قیمت گوشت در ماه اوت از تغییر چندانی برخوردار نب

،  4159با این وجود در مقایسه افزایش ناگهانی و تاریخی شاخص قیمت گوشت در ماه اوت سال . مقایسه با ماه ژوئیه ثابت ماند

 .درصد کاهش داشته است 58قیمت این محصول به طور کلی در مقایسه با سال گذشته به میزان 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19304240444692 
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 گزارشات جهانی
 آیانا1930مهر  40, شنبه

گذاری فرانسه در ایران برای پرورش  سرمایه/ کنند ها برای محصوالت ایرانی شناسنامه جهانی صادر می فرانسوی

 آال  قزل
های ایران و فرانسه وارد شرایط جدیدی  نفر هیئت همراه، همکاری 400فول، وزیر کشاورزی فرانسه و  ر استفان لیبا سف

 .ترین آن بهبود فضای تجاری دو کشور خواهد بود شود که مهم می

ها میز  اق بازرگانی ده، در حاشیه دیدار وزیر فرانسوی با محمود حجتی در ات(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها در حوزه اصالح  های فرانسوی وجود آمد که برآیند کارشناسان استفاده از تجارب و تکنولوژی مذاکره بین تجار ایرانی و فرانسوی به

 .رود شمار می ترین دستاورد آن به عنوان مهم نژاد دام و بذر به

ژِژِ  در این باره با دکتر فرانسیس. والت ایرانی شناسنامه صادر کننداما کارشناسان فرانسوی معتقد بودند قصد دارند برای محص

 :ایم های ایران و فرانسه در وزارت کشاورزی فرانسه به گفتگو نشسته مسئول همکاری

 کنید؟ گرفته دو کشور را در حوزه کشاورزی چگونه ارزیابی می مذاکرات صورت

از آنجا که آب و . ایجاد تبادالت کشاورزی مستمر و بلندمدت است های جدیدی در حال آغاز شدن است که هدف آن همکاری

عنوان یک فصل  تواند به هوای ایران و فرانسه در برخی مناطق مشابهت دارد، استفاده از تجارب دو کشور در زمینه کشاورزی می

 .مشترک همکاری مورد توجه قرار گیرد

. کند بار خود را به این کشور صادر می مرغ، آبزیان و میوه و تره ایران طی قراردادهایی با کشور روسیه محصوالتی نظیر

 تواند از محصوالت ایرانی استفاده کند؟ فرانسه چقدر می

میگوی ایرانی بارها وارد فرانسه شده و مورد استقبال . ایم ما پیش از این نیز از برخی محصوالت تولیدشده ایران استفاده کرده

ست، اما اکنون فرانسه بنا دارد با همکاری با سازمان اندیکیشن جغرافیایی برای محصوالت ایرانی کنندگان قرار گرفته ا مصرف

به این معنی که محصوالت کیفی ایرانی در هر منطقه دارای شناسنامه جهانی و  متناسب با استعداد هر منطقه شناسنامه صادر کند؛

 .دارای شناسنامه کیفیت جداگانه هستندنظیر خرمای کرمانی یا پسته ایرانی که . شده باشند ثبت

رو شده است، با بهبود شرایط سیاسی،  میگوی ایرانی که طی چند سال گذشته با ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا روبه

 وضعیت صادرات میگو تسهیل خواهد شد؟

ر عهده دارد، در صورتی که میگو پس آزمایشگاهی در کرج احداث شده است که وظیفه آنالیز مواد غذایی و کشاورزی صادراتی را ب

 .عنوان غذای سالم و دارای استاندارد بهداشتی شناخته شود، مشکلی برای صادرات نخواهد داشت از آزمایش به

چه . صورت مستقل برای افزایش تبادالت تجاری به ایران آمده است بار وزیر کشاورزی فرانسه به برای نخستین

 صورت خواهد گرفت؟ راهکارهای جدیدی بین دو کشور

دار کردن محصوالت ایرانی و برند  ترین اقدامی که در این دیدار صورت گرفت، انتقال تجربه فرانسه به ایران برای شناسنامه مهم

تواند تولید شیر  ویژه گوسفند و بز و ژنتیک صورت گرفته است که می های جدیدی در حوزه اصالح نژاد دام به همکاری. ایرانی است

تری به خود  ها از سال گذشته آغاز شده، اما با حضور وزیر فرانسه شکل جدی البته این همکاری. شت ایرانی را افزایش دهدو گو

 .خواهد گرفت
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گذاری کشور فرانسه در  صورت سرمایه جز پروژه پرورش ماهی در قفس که در قشم انجام شد، فعالیت دیگری به به

 دست اقدام وجود دارد؟

های خصوصی دو طرف پیگیری  آال و برخی ماهیان سردآبی وجود دارد که مابین شرکت یدی برای پرورش ماهی قزلهای جد برنامه

 ./شود و مذاکرات آن آغاز شده است می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20844-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24800-1.html


 
 ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهراول اهم اخبار هفته 
 

218 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 1930مهر  46, دوشنبه

  4040افزایش تولید جهانی غالت در سال : فائو اعالم کرد

 . دارد 4040درشت و افزایش تولید جهانی غالت در سال  انداز غالت دانه های اخیر فائو حاکی از بهبود چشم بینی پیش

عنوان یک ماده غذایی مهم برای استان و همچنین خوراک  ، از آنجا که غالت به(اناای)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای را در میان محصوالت کشاورزی به خود اختصاص داده است، بر اساس آخرین اطالعات رسمی سازمان خواربار و  دام، جایگاه ویژه

د کشاورزی و توسعه روستایی منتشر شده است، ریزی، اقتصا های برنامه که توسط مؤسسه پژوهش( فائو)کشاورزی ملل متحد 

 .وضعیت تولید غالت در تیرماه سال جاری تحت بررسی قرار گرفته است

 .انداز جدیدی از بازار جهانی این محصوالت دارد فائو در نگاهی اجمالی به عرضه و تقاضای غالت اشاره به چشم

 505میلیون تن است که  142حدود دوهزار و  4151ی غالت در سال بینی فائو، میزان تولید جهان همچنین بر اساس آخرین پیش

میلیون تن  404درشت حدود  انداز تولید غالت دانه دلیل بهبود چشم است، اما به 4159کمتر از رکورد سال ( میلیون تن 42)درصد 

حدود )بینی افزایش یک درصد  یل پیشدل درشت اساساً به انداز تولید غالت دانه بهبود چشم. بینی ماه گذشته است بیشتر از پیش

تولید ذرت در اروپا و آمریکای جنوبی است که به واسطه شرایط آب و هوایی مساعد در این دو منطقه، میزان ( پنج میلیون تن

یون میل 249حدود  4151فائو، میزان تولید جهانی گندم را در سال . هزار و هفت میلیون تن خواهد رسید تولید جهانی ذرت به یک

کمتر از ( هشت میلیون تن)بینی ماه ژوئن تغییری نداشت، اما این میزان تقریباً یک درصد  تن برآورد کرد که در مقایسه با پیش

. بینی تولید کمتر در اتحادیه اروپا و روسیه است دلیل پیش به 4151کاهش تولید گندم در سال . است 4159رکورد تولید سال 

رد گندم در این دو منطقه پس از میزان بسیار باالی استثنایی سال گذشته به سطوح میانگین خود انتظار بر آن است که عملک

میلیون تن کمتر از ماه  504ویژه در هند حدود  دلیل انتظار کاهش تولید در آسیا به انداز تولید برنج عمدتاً به در مقابل چشم. بازگردد

میلیون تن برسد  999به  4151شود تولید جهانی برنج در سال  بینی می ی، پیشدر نتیجه این بازنگری کاهش. بینی شد ژوئن پیش

 .است 4159که حدود یک درصد بیشتر از میزان تولید سال 

نیز پس از ماه گذشته با افزایش ( 5999 - 91) 4151 - 51بینی فائو برای مصرف جهانی غالت در  پیش: افزاید این گزارش می

عنوان خوراک دام  بینی افزایش مصرف غالت، اصالحات قابل توجه در برآورد استفاده از ذرت به ه پیشدلیل عمد. همراه بوده است

 91)درصد  504ها حاکی از آن است که مصرف جهانی غالت حدود  بینی پیش. است 4151 - 51و  4159 - 51در فصول بازاریابی 

بیش از . رسد می 4151 - 51میلیون تن در سال  199دوهزار و  یابد و به افزایش می 4159 - 51از میزان برآورد ( میلیون تن

دلیل افزایش  بینی شده مصرف این محصوالت عمدتاً به درشت اختصاص دارد؛ چرا که پیش نیمی از این افزایش به غالت دانه

میلیون  901هزار و  گذشته به یکدرصد افزایش از سال  509ویژه در برزیل، چین و آمریکا با  عنوان خوراک دام به استفاده از ذرت به

میلیون تن به  509پس از ماه گذشته با کاهش تقریباً  4151 - 51بینی فائو برای مصرف جهانی برنج در سال  پیش. رسد تن می

شود  بینی می پیش. است 4159 - 51میلیون تن رسیده است، اما با این حال هنوز هفت میلیون تن بیشتر از میزان برآورد  112

افزایش  4159 - 51از سال ( میلیون تن 59)درصد  504حدود  4151 - 51زان غالت مورد استفاده برای مصرف انسان در سال می

 .کیلوگرم در سال منجر شود 51409یابد که به سرانه مصرف ثابت 

با کاهش  4151ل زراعی بینی فائو حاکی از آن است که ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصو پیش: در ادامه این گزارش آمده است

بینی اخیر، ذخایر جهانی غالت  بر اساس پیش. میلیون تن خواهد رسید 195تقریباً سه میلیون تن نسبت به گزارش ماه قبل به 
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بر . آید کمتر از ذخایر ابتدایی خواهد بود و برنج عامل اصلی کاهش ذخایر غالت به حساب می( میلیون تن 59)درصد  405تقریباً 

به  4159 - 51های مصرف و ذخایر، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت با کاهش یک درصدی از سال  بینی رین پیشاساس آخ

بینی شده که در مقایسه با  میلیون تن پیش 598در گزارش حاضر، میزان ذخایر جهانی گندم تقریباً . درصد خواهد رسید 4901

یل کاهش ذخایر گندم در اتحادیه اروپا، هند و اندونزی حدود چهار میلیون تن دل ذخایر ابتدایی تغییر قابل توجهی ندارد، اما به

درشت، افزاش بسیار جزئی  بینی فائو برای ذخایر جهانی غالت دانه همچنین پیش. بینی ماه ژوئن برآورد شده است کمتر از پیش

در برزیل، چین و اوکراین تقریباً با کاهش ذخایر در ویژه  ذخایر در مقایسه با ماه گذشته است؛ چرا که افزایش ذخایر نهایی فصل به

درشت در مقایسه با سال گذشته با کاهش دو  بینی فائو حاکی از آن است که ذخایر غالت دانه پیش. استرالیا و آمریکا برابر است

تا حدودی  4151سال  بینی فائو برای ذخایر جهانی برنج در هرچند پیش. رسد میلیون تن می 419به ( پنج میلیون تن)درصدی 

دلیل کاهش ذخایر در کشورهای مهم صادرکننده با کاهش چهار  پس از ماه ژوئن افزایش یافته، اما هنوز انتظار بر آن است که به

 .میلیون تن برسد 519از سال گذشته به ( هشت میلیون تن)درصدی 

 درصدی صادرات برنج هندی 40کاهش 

 411 - 51بینی اخیر فائو، تجارت جهانی غالت در فصل بازاریابی  بر اساس پیش: افزاید می این گزارش درباره تجارت جهانی غالت

 918درشت با هفت میلیون تن افزایش نسبت به گزارش ماه ژوئن به  دلیل وجود اصالحات قابل توجه در حجم تجارت غالت دانه به

بینی فائو حاکی از آن  پیش. است 4159 - 51کمتر از برآورد ( نچهار میلیون ت)درصد  504رسد، اما این میزان هنوز  میلیون تن می

رسد که تقریباً هفت میلیون تن  میلیون تن می 11به ( ژوئن/ ژوئیه) 4151 - 51المللی غالت دانه درشت در  است که تجارت بین

صاردات بیشتر ذرت . گذشته استکمتر از فصل ( سه میلیون تن)بیشتر از گزارش ماه ژوئن است، اما با این حال حدود دو درصد 

همچنین حجم تجارت جهانی جو و سورگوم نیز . توسط آرژانتین، روسیه و آمریکا دلیل اصلی بازنگری افزایشی این ماه هستند

 - 51شود تجارت جهانی گندم در  بینی می پیش. بینی خرید فزاینده توسط چین پس از ماه ژوئن افزایش یافته است دلیل پیش به

بینی میزان فروش بیشتر  دلیل پیش میلیون تن برسد که تقریباً مشابه میزان فصل گذشته است، اما به 515به ( ژوئن/ ژوئیه) 4151

انتظار بر آن است که تجارت برنج . بینی ماه قبل است توسط اتحادیه اروپا، روسیه و اوکراین، حدود یک میلیون تن بیشتر از پیش

بینی  زار تن کمتر از پیش 911میلیون تن باشد که تقریباً  9405حدود ( دسامبر/ ژانویه) 4151ال در س( شده معادل برنج آسیاب)

شود تمامی صادرکنندگان به استثنای هند  بینی می پیش. ماه ژوئن است، اما در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی نداشته است

ها حاکی از آن است که کاهش عرضه و افزایش  بینی کشور هند، پیشدر مورد . افزایش دهند 4151صادرات برنج خود را در سال 

 .شود درصدی در صادرات برنج منجر می 41نیازهای داخلی به کاهش 

درشت عمدتاً ذرت در اروپا و  انداز غالت دانه بینی اخیر فائو حاکی از آن است که بهبود چشم پیش: این گزارش در پایان آورده است

بر همین اساس، فائو میزان تولید جهانی غالت را در . است 4151ل اصلی افزایش تولید جهانی غالت در سال آمریکای جنوبی، عام

 505بینی ماه گذشته است، اما هنوز  میلیون تن بیشتر از پیش 404بینی کرد که  میلیون تن پیش 142حدود دوهزار و  4151سال 

 .است 4159کمتر از میزان رکورد سال ( میلیون تن 42)درصد 

بینی اخیر، میزان  طوری که در پیش بینی فائو برای مصرف جهانی غالت نیز پس از ماه گذشته با افزایش همراه بوده است، به پیش

بینی ماه  میلیون تن بیشتر از پیش 901میلیون تن است که تقریباً  199حدود دوهزار و  4151 - 51مصرف جهانی غالت در سال 

درشت  افزایش استفاده از غالت دانه. است 4159 - 51بیشتر از میزان برآورد مصرف ( میلیون تن 91)درصد  504قبل و حدود 

 .نقش قابل توجهی داشته است 4151 - 51بینی افزایش مصرف  عنوان خوراک دام در پیش ویژه ذرت به به
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میلیون تن است که این میزان تقریباً  195حدود  4151بینی اخیر فائو، ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصول زراعی  بر اساس پیش

بینی اخیر مصرف و ذخایر،  با پیش. میلیون تن کمتر از میزان ذخایر ابتدایی است 59بینی ماه ژوئن و  سه میلیون تن کمتر از پیش

 .درصد خواهد رسید 4901به  4159 - 51نسبت ذخایر به مصرف جهانی غالت با کاهش یک درصدی از 

غالت . است، اما هفت میلیون تن بیشتر از گزارش ماه ژوئن است 4151 - 51نی غالت در فصل بازاریابی میزان تجارت جها

 .آیند درشت، عامل اصلی افزایش تجارت غالت به حساب می دانه

، اما بینی ماه گذشته کاهش یافته است بینی اخیر درباره برنج حاکی از آن است که تولید و مصرف برنج در مقایسه با پیش پیش

 ./افزایش دهند 4151انتظار بر آن است که تمامی کشورهای صادرکننده به استثنای هند، صادرات خود را در سال 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20893-1.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1930مهر  46, شنبهدو

 پایان گرسنگی رکن اصلی برنامه توسعه پایدار 

تغذیه و کشاورزی پایدار را کلیدی برای دستیابی به مجموعه ( فائو)مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 . عنوان کرد 4090کاملی از اهداف توسعه پایدار تا سال 

: گرازیانو داسیلوا در اجالس توسعه پایدار سازمان ملل امنیت غذایی گفت ، خوزه(ایانا)ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

کنی فقر و گرسنگی در یک مسیر پایدار آغاز  تنها کاهش، بلکه ریشه ما وظیفه سنگینی را بر عهده گرفتیم که با تعهدی تاریخی نه

 .شود می

 .است "دستیابی به امنیت غذایی، بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار پایان دادن به گرسنگی،"هدف بعدی ما : وی افزود

توانیم استراحت کنیم که گرسنگی در  ما تنها زمانی می: خاطرنشان کرد( فائو)مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .جهان را به صفر رسانده باشیم

کنند، بهبود معیشت این افراد را یک چالش  نه در مناطق روستایی زندگی میداسیلوا با اشاره به اینکه اکثریت افراد فقیر و گرس

 .گذاری است عنوان کرد که انجام آن نیازمند ارتقای رشد و سرمایه

های حفاظت اجتماعی با  محیطی به تنهایی کافی نیست، بلکه به سیستم گذاری در کشاورزی پایدار زیست سرمایه: وی ادامه داد

 .د نیاز استطراحی مناسب مور

دالری به ازای هر سال برای  511گذاری اضافی  سال آینده یک سرمایه 51در : داسیلوا در این اجالس به رهبران جهان یادآور شد

کند، جهت پایان دادن به گرسنگی نیاز است که این هزینه، مبلغی کمتر از نیم درصد درآمد  هر نفر که در فقر شدید زندگی می

 ./است 4159جهانی در سال 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20898-1.html 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 1930مهر ماه  7یک شنبه 

 <افت قیمت مواد غذایی در جهانمواد غذایی:/فائو هشدار داد;
ضمن هشدار نسبت به تداوم کاهش قیمت جهانی مواد غذایی، در گزارشی اعالم کرد ( فائو)شاورزی ملل متحد سازمان خواربار و ک 

این سازمان سه عامل افزایش عرضه، . شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان به کمترین سطح طی هفت سال گذشته رسیده است

فائو همچنین در گزارش دیگری، . این مساله عنوان کرده است کاهش قیمت انرژی و نگرانی از کندی رشد اقتصادی چین را علت

های جهانی  به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران، ادامه کاهش قیمت.بینی خود را از تولید جهانی غالت افزایش داده است پیش

ترین میزان طی هفت  ه پایینباعث شد تا شاخص بهای مواد غذایی فائو ب( شهریور 51مرداد تا51)محصوالت غذایی طی ماه اوت 

درصد کاهش  1/ 4به میزان ( ژوئیه)واحد رسید که در مقایسه با ماه قبل  51102این شاخص در ماه اوت به . سال اخیر سقوط کند

آید؛ به طوری که تقریبا  شمار می بدین سو به 4118ها از سپتامبر سال  این روند نزولی عمال شدیدترین افت قیمت. داشته است

شاخص وزن تجاری فائو در سطح بازارهای .امی محصوالت غذایی اصلی به ثبت رسیده در بازار را تحت تاثیر خود قرار داده استتم

های گیاهی و شکر را مورد بررسی قرار  المللی پنج گروه اصلی کاالیی شامل حبوبات و غالت، گوشت، محصوالت لبنی، روغن بین

 2واحد رسید که در مقایسه با ماه ژوئیه  51909طور متوسط به  ه اوت شاخص قیمت غالت بهبنا بر این گزارش، در ما.داده است

این افت در پی افت قیمت گندم و ذرت بود که . دهد درصد کاهش نشان می 51/ 5درصد و در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 

های  انداز تولید برای سال ها در خصوص چشم زنی گمانهادامه بهبود . برخوردار بودند  طی دو ماه قبل از افزایش معتدل قیمت

های فائو حاکی از رسیدن رقم تولید جهانی  زنی گمانه.نیز تا حدودی بر افت شدید قیمت غالت تاثیرگذار بوده است 4151-4151

ر ماه ژوئیه قلمداد میلیون تن بیشتر از برآوردهای انجام گرفته د 59/ 8است که بالغ بر  4151تن برای سال  4191غالت به 

بازنگری در تصحیح . است 4159تر از رکورد سال  پایین( درصد 1/ 8معادل )میلیون تن  45با این وجود همچنان این رقم . شود می

بر اساس گزارش فائو، شاخص قیمت . های درشت، گندم و برنج بود انداز تولید دانه ها ناشی از تغییرات تولید و چشم بینی رقم پیش

ترین میزان از  تر از ماه ژوئیه بود و پایین درصد پایین 8/ 1واحد رسید که  59909های گیاهی در ماه اوت به طور متوسط به  روغن

سال اخیر  1/ 1های روغن پالم در فاصله  دهنده سیر نزولی قیمت این افت نشان. شود  بدین سو محسوب می 4119سطح ماه مارس 

ات این محصول به ویژه از سوی هند و چین روی داده است که عمال وفور عرضه این محصول را است که در پی کاهش تقاضای وارد

درصدی شاخص بهای مواد لبنی  9/ 5شیرخشک، پنیر و کره نیز به واسطه افت   از سوی دیگر، قیمت. در بازار به همراه داشته است

بودند که عمال از ضعف بازار در پی کمرنگ شدن تقاضای  واحد، با سقوط چشمگیری همراه 59101در ماه اوت و رسیدن به عدد 

افزاید، افت شدید شاخص قیمت شکر  این گزارش می. واردات از سوی چین و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ناشی شده است

واحد )کاهش ارزش رئال طور عمده در پی  واحد رسید که به 51904درصدی در مقایسه با ماه ژوئیه به  51نیز در ماه اوت با سقوط 

ترین تولیدکننده شکر جهان و  عنوان بزرگ ای که عمال زمینه تبدیل شدن هند به گونه در برابر دالر آمریکا اتفاق افتاد؛ به( پول برزیل

های  در مقایسه با روند نزولی کلی قیمت. را در پی داشت 4151 - 4151صادرکننده اصلی این محصول برای فصل تجاری 

با این وجود، . ت غذایی، قیمت گوشت در ماه اوت از تغییر چندانی برخوردار نبود و تقریبا در مقایسه با ماه ژوئیه ثابت ماندمحصوال

، قیمت این محصول به طور کلی در مقایسه با  4159در مقایسه افزایش ناگهانی و تاریخی شاخص قیمت گوشت در ماه اوت سال 

این در شرایطی است که فائو در گزارش دیگری که در ماه سپتامبر منتشر شد، .ش داشته استدرصد کاه 58سال گذشته به میزان 

بنابراین براساس . میلیون تن افزایش داد 2/ 1درشت در سال جاری میالدی تا  بینی خود را از تولید جهانی غالت دانه پیش

با این وجود، تولید غالت . میلیون تن خواهد رسید 5955درشت در سال جاری میالدی به  بینی جدید فائو، تولید غالت دانه پیش
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بینی به دلیل رشد تولید ذرت در  این افزایش پیش. خواهد بود 4159کمتر از سال ( درصد 5/ 1)میلیون تن 59/ 9درشت  دانه

تحادیه اروپا را جبران ای در ایاالت متحده بوده است که کاهش تولید ذرت در ا آرژانتین و برزیل و بهبود تولید ذرت و ذرت خوشه

در شرایطی که برداشت محصول در .خشکی و گرمای هوا در اتحادیه اروپا موجب کاهش تولید در این منطقه خواهد شد. کند می

بینی ماه ژوئیه  بینی خود را از تولید جهانی گندم در سال جاری میالدی نسبت به پیش کره شمالی درحال انجام است، فائو پیش نیم

این افزایش نیز به دلیل رشد تولید در استرالیا، اتحادیه اروپا، . میلیون تن رسانده است 248ن تن افزایش داده و به میلیو 1

در کانادا مناطق اصلی زیر کشت . کند فدراسیون روسیه و اوکراین صورت گرفته است که کاهش تولید در کانادا را جبران می

ژوئیه بهبود یافته  انداز تولید برنج نسبت به ماه  فائو همچنین معتقد است چشم. داشتهمچنان تحت تاثیر خشکسالی قرار خواهند 

به این ترتیب . میلیون تن رسانده است 115میلیون تن افزایش داده و به  5/ 9بینی تولید برنج را  است، درنتیجه این سازمان پیش

بینی خود را از موجودی غالت جهان  فائو پیش. خواهد بود 4159بیشتر از سال ( درصد 1/ 2)میلیون تن  9/ 1تولید جهانی برنج 

بینی  همچنین پیش. میلیون تن رسانده است 199میلیون تن افزایش داده و به  54بینی قبلی خود  نسبت به پیش 4151برای سال 

یون تن افزایش یافته میل 9بینی قبلی فائو  میلیون تن خواهد رسید که نسبت به پیش 414شود موجودی جهانی گندم به  می

میلیون تن در  424کند موجودی غالت دانه درشت جهان به رکورد تاریخی  بینی می انداز تولید، فائو پیش در پی بهبود چشم.است

( درصد 1/ 8)میلیون تن  4/ 5میلیون تن و نسبت به فصل گذشته  2/ 9بینی ماه ژوئیه  خواهد رسید که نسبت به پیش 4151سال 

میلیون تن خواهد رسید که نسبت به  5552به  4151-4151بینی فائو، مصرف غالت در دوره  براساس پیش. ته استافزایش یاف

کند تجارت جهانی  بینی می فائو در گزارش ماه سپتامبر خود پیش. درصد افزایش خواهد یافت 5/ 9معادل  4159-4151دوره 

میلیون تن بیشتر است، اما  4/ 1بینی قبلی،  د بود که نسبت به پیشمیلیون تن خواه 911/ 1معادل  4151-4151غالت در دوره 

کننده افت تقاضای وارداتی برای گندم  این کاهش منعکس. خواهد بود 4159-4151کمتر از دوره ( درصد 9/ 4)میلیون تن  55/ 2

به شدت  4151-4151ایران در دوره  کند در پی افزایش تولید داخلی، خرید گندم توسط بینی می فائو پیش. درشت است و غالتدانه

شود مراکش و  بینی می به طور مشابه پیش. کاهش خواهد یافت و احتماال به کمترین سطح طی چهار سال گذشته خواهد رسید

درشت در  بینی جدید فائو تجارت کل غالت دانه براساس پیش. ترکیه نیز در این فصل به طور قابل توجهی کمتر گندم وارد کنند

میلیون تن افزایش یافته است، اما  9/ 1بینی قبلی  میلیون تن خواهد رسید که نسبت به پیش 518/ 1به  4151-4151 دوره

 کمتر از فصل گذشته است( درصد 9/ 9)میلیون تن  1/ 8همچنان 

 http//:www.foodpress.ir/Post 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Post
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 اختصاصی

 در چه وضعیتی قرار دارند؟« خوداتکایی»محصوالت طرح 
 :اقتصادنیوز بررسی می کند

هر یک از این . ، تدوین کرده است«طرح خود اتکایی»وزارت جهاد کشاورزی برای هشت محصول کشاورزی زارش اقتصادی به گ

 هشت محصول دیر چه وضعیتی قرار دارند؟

ایشان در . اند محصوالت اساسی بخش کشاورزی تاکید کردهبه گزارش اقتصاد نیوز، مقام معطم رهبری، بارها بر خودکفایی در 

بخش کشاورزی مهم است؛ آن چیزی که ما از وزیرجهاد و از »: اند دیداری که اخیرا با اعضای هیات دولت، داشتند، اظهار کرده

بیاید؛ یعنی خودکفایی را به وجود  توقّع داریم، این است که در تولید محصوالت حیاتی باید خودکفایی به خانه  مجموعه این وزارت

ما باید به خودکفایی برسیم؛ در موادّ حیاتی باید . ها تر است، و مانند این حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزان

 «.به خودکفایی برسیم

 تا خود اتکایی برنج چقدر راه است؟

ما برای هشت محصول اساسی »: ارت جهادکشاورزی، بیان کرده استدر پی این اظهارات، عباس کشاورز، معاون امور زراعت وز

ها نیز  ایم که ضریب خوداتکایی آن های روغنی طرح خوداتکایی تهیه کرده برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه

 «.ها مشخص شده است در این طرح

در ایران همه ساله در حدود سه هزار تن برنج . است، برنج استیکی از محصوالتی که طرح خود اتکایی برای آن تدوین شده 

 .شود تا دو هزار تن آن در کشور تولید شده و باقی آن به کشور وارد می 5111شود، که از این میزان؛ بین  مصرف می

طرح خوداتکایی برنج  :دراین راستا، کاوه خاکسار، مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی، توضیح داده است

برنج جزو هشت طرح اقتصاد مقاومتی است که بناست در . آماده شده و اکنون منتظر تامین اعتبار است تا اجرای آن آغاز شود

 .برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز آن تامین شود

این : ها اجرا می شود، گفت مازندران و کاهش تدریجی سطح در سایر استانهای گیالن و  این طرح با تمرکز در استان: او ادامه داد

ها به افزایش تولید کمک کرده و برای  ها و پروژه هایی است که وزارت جهادکشاورزی براساس آن با ارایه طرح طرح شامل پروژه

کند،  مورد نیاز یارانه به کشاورزان پرداخت میهای الزم را ارایه می دهد، برای مثال روی بذر  ها نیز تسهیالت و حمایت اجرای آن

 .های یاد شده تنها در دو استان گیالن و مازندران انجام می گیرد ضمن اینکه حمایت

ما در این طرح پروژه : خاکسار با بیان اینکه در طرح خوداتکایی برنج کاهش سطح زیر کشت پیش بینی شده است، اظهارداشت

 .شوند ملکرد در واحد سطح میهایی داریم که سبب افزایش ع

 میلیون تنی جو در کشور 901مصرف 

شود که خوراک حیوانات است و طرح خود اتکایی آن نیز در دستور  جو یکی از محصوالت کشاورزی مهم برای کشور محسوب می

 .کار وزرات جهادکشاورزی است

کند و بسته به کسری هر سال، حدود یک تا دو میلیون  می میلیون تن، جو تولید 9تا  401در ایران ساالنه در حدود ساالنه حدود 

 . شود تن جو وارد کشور می

اکنون طرحی تدوین شده است که در آن افزایش ضریب : کاوه خاکسار در زمینه جو، به خبرگزاری مهر، توضیح داده است

شویم نیاز کشور به واردات جو  ور ما موفق میبه اعتقاد بنده، با اجرای طرح مذک. خوداتکایی جو در کشور در نظر گرفته شده است

http://www.eghtesadi.org/news/56576/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-171-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-187-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.eghtesadi.org/
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های افزایش  گیرد، و رشد تقاضا برای آن بستگی به طرح را تقریبا برطرف کنیم چون محصولی است که مورد استفاده دام قرار می

 .شود برطرف می 5919با اجرای طرح مذکور نیاز کشور به واردات جو تا سال . تولید در امور دام دارد

ما قصد داریم با افزایش عملکرد : اره به اینکه تاکید وزارت جهادکشاورزی بر روی افزایش سطح زیرکشت نیست، ادامه دادوی با اش

این طرح جزو هشت طرح اقتصاد مقاومتی است که . در واحد سطح تولید جو را باال ببریم البته این طرح هنوز آغاز نشده است

 .ار قرار گیرد و اعتبار مورد نیاز آن تامین شودبناست در برنامه ششم توسعه در دستور ک

 شود نیمی از ذرت مصرفی در کشور وارد می

ذرت )ای از آن به مصرف انسان می رسد و گونه(ذرت سیلویی)ای از آن  ذرت نیز جزو محصوالت کشاورزی مهم است که گونه

 . رسد به مصرف دام می( ای علوفه

از این . شود میلیون تن است، که میزان بیشتری از آن، به عنوان علوفه صرف دام می 1دود مصرف انواع ذرت در کشور سالیانه در ح

 .شود میلیون تن ذرت وارد می 901میزان قرسی به 

ای باید به فکر  به گفته کاوه خاکسار ما در تولید ذرت سیلویی که مصارف انسانی دارد، مشکل جدی نداریم و در تولید ذرت علوفه

 .ایم اتکایی باشیم که در این زمینه طرح خود اتکفایی را نیز تدوین کرده رسیدن به خود

عملیات اجرایی طرح خوداتکایی : دهد مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی، در این زمینه توضیح می

ف ما در این طرح افزایش کارایی مصرف آب یکی از اهدا. ادامه دارد 5919شود و تا افق  تولید ذرت در برنامه ششم توسعه آغاز می

 .است، ضمن اینکه ذرت یکی از گیاهانی است که مصرف آب زیادی دارد

 سرانه مصرف حبوبات در کشور پایین است

کیلوگرم  11کیلوگرم است، این در حالیست که طبق نظر کارشناسان، این ر قم باید به  51سرانه مصرف حبوبات هر ایرانی، ساالنه 

 .برسد

هزار تن عدس، تولید  29هزارتن لوبیا و حدود  491هزار تن نخود، حدود  441بنابراین با وجود اینکه امسال در ایران در حدود 

هزار تن انواع لوبیا  998هزار تن نخود و  59هزار تن عدس،  542شود ولی این میزان کفایت نکرده و در سال گذشته قریب به  می

 .براین فاصله قابل توجهی میان تولید و مصرف حبوبات در کشور وجود دارد بنا. به کشور وارد شده است

های الزم برای باال رفتن سرانه حبوبات در کشور، انجام شود، نیاز به واردات حبوبات  ریزی از سوی دیگر با توجه به اینکه باید برنامه

 .است که طرح خوداتکایی آن تدوین شده است در کشور وجود دارد بنابراین حبوبات نیز جزو انواع محصوالت کشاورزی

هدف کلی این طرح ساماندهی تولید حبوبات، : خاکسار درباره طرح افزایش ضریب خوداتکایی در حبوبات، اظهار کرده است

ت کار شود، به اعتقاد ما، اگر در زمینه تولید حبوبا. هاست خوداتکایی در تولید این محصوالت و ایجاد بازار مناسب برای صادرات آن

امکان صادرات این محصوالت برای ما ایجاد خواهد شد، ضمن اینکه در حال حاضر نیز این محصوالت را صادر می کنیم اما میزان 

از دیگر اهداف این طرح کاهش . به طور کلی صادرات حبوبات از کشور، نسبت به واردات این محصوالت کمتر است. آن زیاد نیست

 .ابتی کردن تولید حبوبات نسبت به دیگر محصوالت زراعی استهای تولید و رق هزینه

های مختلفی در  در طرح خودکفایی، پروژه: مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهادکشاورزی، در این زمینه بیان کرد

ژه ساماندهی بذر حبوبات و ها می توان به پرو نظر گرفته شده است که تحقق اهداف فوق را امکان پذیر می کنند و از جمله آن

 .همچنین پروژه تحقیقات، آموزش و ترویج اشاره کرد

 گام بزرگ در جهت خوداتکایی چغندر قند
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 .چغندر قند نیز جزو محصوالت مهم کشاورزی است که طرح رسیدن به خود اتکایی برای آن تدوین شده است

طوریکه به گفته بهمن دانایی، رئیس . رویه این محصول نابود شده بود واسطه واردات بیتولید قند و شکر در دوران دولت قبل به 

هزار تن در سال رسیده بود، این در حالی است که دولت یازدهم  111انجمن تولیدکنندگان قند و شکر در مقاطعی، میزان آن به 

توانند یک میلیون و  تولیدکنندگان شکر ساالنه میطرح ممنوعیت واردات شکر به کشور را پیش گرفت که به واسطه آن اکنون 

 .هزار تن شکر تولید کنند و نیاز به واردات شکر در کشور کاهش چشمگیری یافته است 911

هزار تن آن در  911هزار تن مصرف شکر در کشور در حدود یک میلیون و  911و در واقع اکنون از حدود ساالنه دو میلیون و 

 .دهد ود که این میزان، حدود نیمی از مصرف داخلی را تشکیل میش داخل کشور تامین می

های الزم  ریزی رسد که برای رسیدن به خوداتکایی باید برنام ولی با این همه، هنوز تا خود اتکایی در شکر فاصله داریم و به نظر می

 .صورت گیرد

ما برنامه داریم که با افزایش سطح : مینه گفته استپیمان حصادی، رئیس گروه محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی، در این ز

 .هزار تن چغندر تولیدی برسیم 211میلیون و  9به حدود  5919زیر کشت، تا افق 

 کنیم ای از پنبه کشور را تامین می با طرح خود اتکایی بخش عمده

چنانکه اگر صنعت نساجی کشور ساالنه به هم. پنبه نیز از محصوالتی است که طرح خوداتکایی آن در دستور کار قرار گرفته است

 91های روغنی ایران، از این میزان  هزار تن پنبه نیاز دلشته باشد به گفته علی مظفری رئیس هیئت مدیره اتحادیه پنبه و دانه 541

 .شود هزار تن آن، به کشور وارد می

ارت جهاد کشاورزی درباره شرایط فعلی تولید پنبه و های روغنی و نباتات صنعتی وز پور، معاون اداره کل پنبه دانه حسن حسین

شود و سطح زیر کشت این  استان کشور انجام می 52اکنون کشت پنبه در : جزئیات طرح خوداتکایی این محصول بیان کرده است

 .هزار هکتار است 21جاری حدود  محصول در سال

هادکشاورزی، تدوین طرح افزایش ضریب خوداتکایی پنبه را مورد های روغنی و نباتات صنعتی وزارت ج معاون اداره کل پنبه دانه

هزار هکتار، تولید  551سطح زیر کشت پنبه به  5919در این طرح پیش بینی شده است که در افق : اشاره قرار داد و کرده است

تن در  404ر واحد سطح از بینی شده است تولید د هزار تن برسد همچنین پیش 521هزارتن و میزان پنبه محلوج به  911وش به 

 .افزایش یابد 5919در افق  901حال حاضر به 

هزار تن 521به تولید حدود  5919ما در سال : هزار تن عنوان و اضافه کرد 541پور، نیاز صنایع نساجی کشور به پنبه را  حسین

 .رسیم پنبه محلوج می

 از جشن خودکفایی تا تالش برای اتکایی

های بعد  اش دیری نپایید چون در سال جشنی که شادی. ایران برای خودکفایی گندم، جشنی برگزار شد سال پیش در 51کمتر از 

، طرح «خودکفایی»ای کشت به جای طرح  و در ادامه این ماجرا نیز با توجه به محدودیت. ایران به یک واردکننده گندم تبدیل شد

 .گیری شد پی« خود اتکایی گندم»

شود که از این میزان حدود هشت میلیون  میلیون تن گندم مصرف می 55ایست که در ایران ساالنه حدود  نهاکنون نیز شرایط به گو

 .شود شود و ما بقی آن به کشور وارد می تن آن در کشور تولید می

 .فته استبنابراین طرح خوداکتفایی گندم نیز که از محصوالت مهم کشاورزی است در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گر

ی طرح اقتصاد مقاومتی برای  اکنون برنامه: اسماعیل اسفندیاری پور، مشاور وزیر و مجری طرح گندم، در این زمینه گفته است
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های ما نیز  و خوشبختانه پیش بینیکنیم  شود که حدود دو سال است براساس این برنامه عمل می ، تدوین می5919گندم تا افق 

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و این رقم در  11حدود دو میلیون و  5995مثال در سال . درحال تحقق پیدا کردن است

 .هزارتن رسید 811میلیون و  9، به 94سال 

ما اعتقاد داریم حمایت یک جانبه : شود، توضیح داد مشاور وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه تولید گندم باید حفظ منابع پایه انجام

کند و تولید زمانی پایدار است که ما به مباحث زیربنایی آن توجه داشته  از تولید گندم مانند گذشته به پایداری تولید کمک نمی

 . رعایت تناوب زراعی مواردی مانند آبیاری تحت فشار، استفاده صحیح از منابع آبی محدودی که در اختیار داریم و. باشیم

مان  و هدف: وی با اشاره به اینکه در طرح تدوین شده برای خوداتکایی گندم، به دنبال باال بردن سطح مد نظر نیست، بیان کرد

دهند و وظیفه وزارت  در این طرح کار اصلی را کشاورزان انجام می: بیشتر افزایش بهره وری و تولید در واحد سطح است، اضافه کرد

 .شود ادکشاورزی پشتیبانی و تامین تدارک است که این اقدام با همکاری خود تولیدکنندگان انجام میجه

 توانیم به خودکفایی برسیم؟ های روغنی می چقدر در موضوع دانه

رآوری های روغنی که در ایران ف درصد دانه 91طبق گفته محمد قبله، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان روغن، بیش از 

 .شوند، وارداتی هستند شده و به روغن خوراکی تبدیل می

تر محمود حجتی، وزیرجهاد  پیش. های روغنی نیز از محصوالتی هستند که طرح خوداتکایی برای آنها تدوین شده است بنابراین دانه

دانه های روغنی با جدیت اجرا های اقتصاد مقاومتی، طرح افزایش تولید  در راستای سیاست: کشاورزی در این باره گفته بود

 .شود می

تولید کلزا و دانه های روغنی در کشور با افزایش بهره وری، استفاده از بذر مناسب و آخرین یافته های علمی : وی اضافه کرد

 . کند افزایش پیدا می

توان به  های روغنی تا حد زیادی می در تولید دانه: عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد نیز دراین باره، بیان کرده است

 . خوداتکایی دست یافت
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