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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   

 

 

 

 

 

 

 آب

 آیانا 1931مهر  11, شنبه
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 شود  کینوآ، وارد بازار می/ تهیه بسته مدیریت تولید کینوآ با منابع آب شور در ایران

از اراضی و  برداری با همکاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب برای بهره "مدیریت تولید کینوآ با منابع آب شور"بسته 

 .منابع آب شور غیرقابل استفاده در کشور تهیه شده است

از کشت گیاه کینوآ با منابع آب شور ( ایانا)محقق مرکز ملی تحقیقات شوری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

: و منابع آبی غیرقابل استفاده خبر داد و گفت برداری از اراضی های یزد، خوزستان، گلستان، کرمان و اصفهان برای بهره در استان

 .بسته مدیریت تولید کینوآ با منابع آب شور با همکاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب تهیه شده است

های این گیاه را تنوع ژنتیکی آن، کیفیت غذایی باال، هزینه تولید کم، سازگاری با شرایط اقلیمی و خاکی  معصومه صالحی ویژگی

دلیل ارزش غذایی باالی کینوآ، سازمان خواربار و کشاورزی  به: های شوری و خشکی عنوان کرد و افزود تحمل آن به تنشمتفاوت و 

 .را به نام این گیاه نامگذاری کرده بود 3102سال ( فائو)ملل متحد 

بولیوی میزان صادرات : شان کردهزار هکتار است، خاطرن 011وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیر کشت کینوآ در کشور بولیوی با 

هزار و  دالر به یک 632افزایش داده و قیمت این گیاه نیز از  3103هزار تن در سال  32به  3112خود را از دوهزار تن در سال 

 .دالر برای هر تن افزایش یافته است 223

انگلیس، کانادا، هند، استرالیا، آفریقا و هلند  دلیل سازگاری باالی آن در کشورهای دانمارک، فرانسه، صالحی از کشت این گیاه به

کند و دارای  خوبی تحمل می کینوآ، یک گیاه شورزیست اختیاری است که شوری در سطوح باال را به: خبر داد و تصریح کرد

 .عملکرد پنج تن در هکتار است

اکسیدان و اسیدفولیک است، از اهداف تولید این گیاه  وی با بیان اینکه کینوآ دارای مقادیر باالی پروتئین، آهن، کلسیم، فیبر، آنتی

 .را استفاده از اراضی و منابع آبی شوری در کشور عنوان کرد که در حال حاضر هیچ کاربردی ندارد

، مؤسسه اصالح تهیه نهال و بذر، با واردات بذر این گیاه تنها 0231محقق مرکز ملی تحقیقات شوری با اشاره به اینکه در سال 

که سال کینوآ نامگذاری شده بود،  3102در سال : آمیز نبود، ادامه داد نست عملکرد یک تن در هکتار داشته باشد که موفقیتتوا

فائو برخی ارقام این گیاه را به هشت کشور منتقل کرد که ایران یکی از این کشورها بود و ما توانستیم عملکرد چهار تنی در آب 

 .دنبال کاشت این گیاه در مناطق شور و افزایش عملکرد هستیم حال حاضر نیز بهدست آوریم و در  شیرین را به

عنوان ماده غذایی مجاز برای افرادی که به گلوتن موجود در  صالحی با اشاره به واردات ارقام گیاه از پاکستان و دانمارک، کینوآ را به

گیاه برای تولید آرد، غنی کردن آرد، گندم، تولید بیسکوئیت و  در حال حاضر از این: گندم حساسیت دارند معرفی کرد و یادآور شد

در صورت مساعد بودن شرایط، این گیاه طی سه سال آینده وارد بازار مصرف خواهد : وی در پایان تأکید کرد.شود پاستا استفاده می

ت نیست و به خانواده اسفنا  جزو غال. شود اش کاشته می های خوراکی گفتنی است، کینوآ گیاهی است که به خاطر دانه.شد

 .های آن مشابه برنج است روید و نحوه طبخ دانه می آمریکای جنوبیاین گیاه در . شباهت دارد

 2ها و امگا هضم و منبع غنی از پروتئین، آهن، فسفر، انواع ویتامین  های آند در بولیوی، شیلی و پرو، بسیار خوش اه بومی کوهاین گی

گیاه کینوآ، گیاهی . اکنون نیز در آمریکای جنوبی در سطح وسیعی در حال کشت است. هزار سال دارد است و قدمتی بیش از پنج

 ./میزان برداشت آن در هکتار با توجه به شرایط کشت دو تا شش تن است. ی است آبی و شور مقاوم به شرایط کم

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71312-4html. 

 آب  
 - 31/70/19فارس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24947-1.html
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 در سال زراعی گذشته  درصدی بارندگی 41کاهش 
: گردد، گفت های زیرزمینی به روند سابق بازمی ساله سطح آب 72اورزی با بیان اینکه طی یک دوره وزیر جهاد کش

 .ها در سطح کشور کاهش داشته است درصد بارندگی 41سازمان هواشناسی، سال گذشته   مطابق گزارش

نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی امروز در به  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

توسعه روستایی که با ارتقای : های اقتصاد مقاومتی گفت دومین همایش ملی روستا با رویکرد تبیین بخش روستا در تحقق سیاست

تولید محصول و ارزش افزوده بیشتر  بهره وری در بخش کشاورزی است، از بهره گیری کمتر از منابع پایه آب و خاک و افزایش

 .تحقق می یابد

نخستین طرح استقرار نوع بشر از زمان یکجا نشینی در روستاها و استفاده از ظرفیت طبیعی آب، خاک، مراتع و غیره در : وی افزود

 .کشاورزی آغاز شده است

 .مات زیربنایی در روستاها افزایش یافته استدر ایران اسالمی طی سه دهه گذشته با اجرای برنامه های جامع، خد: حجتی گفت

درصدی گاز رسانی به روستاها، ابراز امیدواری کرد که فاصله خدمات رسانی به  36وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ضریب نفوذ 

 .شهرها و روستاها روز به روز کاهش یابد

هرچند گام های اساسی در زمینه استفاده از آب و : ا، تصریح کردوی با تاکید بر لزوم توجه به مقوله پایداری و توانمندسازی روستاه

ایم، اما هنوز راهی طوالنی برای اقتصادی شدن  خاک و سایر امکانات در اختیار روستاها برداشته شده و مسیر خود را پیدا کرده

 .روستاها در پیش داریم

ها در سطح کشور کاهش  درصد بارندگی 03ی سال گذشته مطابق گزارش های سازمان هواشناس: وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .داشته، اما از سوی دیگر برداشت از آب های زیرزمینی به دلیل افت سطح آب ها نیز به شدت کاهش یافته است

ی ا های زیرزمینی به گونه مطابق توافق انجام شده بین دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو، سطح برداشت آب: وی تصریح کرد

 .تنظیم می شود، تا در یک دوره زمانی پنج ساله میزان تغذیه سفره های زیرزمینی و برداشت ها به تعادل برسد

 .ساله میزان سطح آب های زیرزمینی به روند سابق آن برخواهد گشت 31ها ، طی یک دوره  مطابق برنامه ریزی: حجتی اضافه کرد

زراعی گذشته، توانستیم در تمام زمینه ها افزایش تولید داشته باشیم که با به رغم مصرف کمتر آب در سال : وی تصریح کرد

افزایش بهره وری در مصرف آب، بهبود مصرف بذرها، آماده سازی خاک، فعالیت های به زراعی و به نژادی و غیره به دست آمده، اما 

 .هنوز راه زیادی در پیش داریم

های ناشناخته کشاورزی کشور  توسعه کشت گیاهان دارویی را از دیگر قابلیتهایی همچون  وزیر جهاد کشاورزی وجود ظرفیت

 .برشمرد که درآمدزایی و ارزش افزوده باالیی داشته و در عین حال پرداختن به آنها منجر به حفظ پوشش گیاهی می شود

که خدمات پیشین و پسین تولید  وی بخش کشاورزی را یک زنجیره توصیف کرد که تنها به یکی دو حلقه آن توجه شده، در حالی

کشاورزی در روستاها به راحتی با قیمت های پایین تر و رقابتی تر قابل دسترسی است و پایداری و ارزش افزوده باالیی ایجاد می 

 .کند که از جمله آنها خدمات صنایع تبدیلی، صنایع دستی و صنایع غذایی را می توان عنوان کرد

الی رتبه فرانسوی همراه با تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی این کشور به ایران اشاره کرد که در حجتی به سفر اخیر هیات ع

باید تمهیداتی بیندیشیم که به جای خام فروشی، زمینه : بسیاری موارد دریافت کننده محصوالت خام کشور بودند و تصریح کرد

 .سرمایه گذاری و استقرار صنایع آنان در کشور فراهم شود

http://www.farsnews.com/
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طی سنوات گذشته برنامه های توسعه ای خوبی در چارچوب اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی طراحی شده که : وی بیان داشت

 .پایه و اساس آنها ارتقای بهره وری است و از جمله مهم ترین آنها می توان به توسعه کشت های گلخانه ای اشاره کرد

دهد که اگر به طور نمونه محصوالت خیار و گوجه فرنگی را به جای فضای باز در تحقیقات نشان می : وزیر جهادکشاورزی افزود

صرفه جویی در مصرف آب ( برابر حجم سد کر  01)گلخانه ها تولید کنیم، ضمن تولید محصوالتی سالم سه میلیارد مترمکعب 

 .خواهیم داشت

ری در دام های سبک و سنگین و همچنین محصوالت در زمینه دامپروری شناسایی نژادهای جدید گوشتی و شی: وی بیان داشت

 .اساسی گندم، برنج، چغندر قند و نیشکر نیز طرح هایی در دست تدوین است

با گشایش هایی که در آینده نزدیک در حوزه های سیاسی و اقتصادی بین الملل حاصل می شود از : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ها فاصله تولید تا مصرف در کشاورزی به حداقل برسد NGOها و  طریق گسترش واحد های حقوقی به ویژه تشکل

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312249224431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آب

 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 ان با تشدید فرسایش خاک های زیرزمینی ایر افت سطح سفره آب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940713001158
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 71بر اساس مطالعاتی که در آمریکا انجام شده خسارات هر تن فرسایش خاک ساالنه : رئیس انجمن علوم خاک گفت

به این ترتیب . فرسایش خاک در ایران نیز حداقل دو میلیارد تن در سال است. میلیارد دالر برآورد شده است

 . میلیارد دالر است 35اقل خسارات ساالنه فرسایش خاک در کشور حد

نیمی از فرسایش خاک در ایران آبی : با بیان این مطلب افزود( ایانا)منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .برد فرسایش، حاصلخیزی خاک را از بین می. و نیم دیگر بادی است

شود و چرا آمارهای وزارت نیرو در زمینه انباشت رسوب در  اشته میوی در پاسخ به این پرسش که خاک فرسوده شده در کجا انب

آمارهای وزارت نیرو هم : کند، ادامه داد پشت سدها، آمارهای فرسایش خاک ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را تأیید نمی

دهم  دهم تا هشت ارت نیرو، ساالنه بین هفتهای وز بر اساس گزارش. کند شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را تأیید می اعداد ارائه

 .شوند وسیله رسوبات آبی پر می درصد از حجم مخازن سدها، به

های  کند، به این خاطر است که رسوب تا دریچه اگر وزارت نیرو فقط وضع یک یا دو سد را بحرانی اعالم می: گرجی خاطرنشان کرد

 .سد دز رسیده و وضعیت این سد واقعاً وخیم است

 های غیرحاصلخیز فزایش مصرف آب در خاکا

های حاصلخیز ایران در حال تبدیل به ویال و آپارتمان است، در حالی که برخی افراد، برای  به گفته رئیس انجمن علوم خاک، خاک

 .کنند تأمین نیازهای غذایی جامعه کشت در اراضی غیرحاصلخیز را توصیه می

ضمن آنکه . های حاصلخیز نیاز دارد سه برابر آب و دو برابر کود بیشتر نسبت به خاککشت در خاک غیرحاصلخیز : وی تصریح کرد

 .ها که با صرف این همه نهاده باید به دست آید، به اندازه خاک حاصلخیز نیست حجم محصول تولید شده در این خاک

 .محدودیت منابع خاک نداریم انداز است و باعث شده گروهی فکر کنند که وسعت سرزمین ایران غلط: گرجی یادآور شد

میلیون هکتار  2.0. های یک، دو، سه و چهار در کشور وجود دارد میلیون هکتار خاک کالس 03در حال حاضر فقط : وی تأکید کرد

های  همچنین بخش قابل توجهی از خاک. گیرند های قابل کشت قرار می های کشور درجه یک و بقیه در دسته خاک از خاک

 .در شمال ایران واقع شده است حاصلخیز کشور

اگر این مناطق برای تولید : گرجی کشت محصول در اراضی بدون سابقه کشت را نوعی خوش خیالی توصیف کرد و اظهار داشت

 .رفت ها قبل زیر کشت می غذا مناسب بود از مدت

یران را حفظ کنیم حتی اگر این دلیل محدودیت منابع خاک در کشور باید همین اندک خاک حاصلخیز ا به: وی همچنین گفت

 .اراضی در مرکز شهرهای واقع شده باشند

های حاصلخیز خود را در مرکز شهرها  کشورهای پیشرفته به اهمیت این موضوع پی برده و خاک: رئیس انجمن علوم خاک افزود

 .شود راحتی انجام می برداشت بهها شده و عملیات کاشت، داشت و  حتی در فصل زراعی تراکتور وارد این زمین. کنند حفظ می

معاونت آب و خاک در وزارت : ترین معضالت در ایران دانست و خاطرنشان کرد گرجی، نبود متولی برای خاک کشور را یکی از مهم

ششم، این تازگی اقداماتی را آغاز کرده که امیدواریم در برنامه  البته به. است  جهاد کشاورزی فقط خود را محدود به مسئله آب کرده

 .ها به نتیجه برسد تالش

رئیس کمیسیون کشاورزی قول داده که تا پایان : وی با اشاره به نهایی شدن مراحل تصویب الیحه جامع خاک در مجلس، ادامه داد

د اجرایی شدن این الیحه اثرات خوبی در کشور ایجا. شود این دوره از فعالیت مجلس، الیحه جامع خاک در صحن علنی نهایی می

 .کند می
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 ریزگرد، افزایش سیل و تشدید خشکسالی تبعات عدم توجه به خاک

بسیاری از : سال به مسئله خاک در ایران توجهی نشده است، تصریح کرد 11تا  21رئیس انجمن علوم خاک با اشاره به اینکه حدود 

 .جه عدم توجه به مسئله خاک استها در نتی معضالت امروز نظیر ریزگردها، طوفان شن، تشدید خشکسالی و افزایش سیل

شوند و از آنجا که این منابع توسط  اگر خاک نفوذپذیری خود را از دست بدهد، منابع آب زیرزمینی تغذیه نمی: گرجی یادآور شد

 .شویم رو می های زیرزمینی روبه شود، با افت سطح سفره آب بشر دائماً در حال استفاده بوده و جایگزین نمی

تواند مقدار زیادی آب را در خود  اگر خاک به درستی مدیریت شود، می: بر اینکه خاک باید مدیریت شود، اظهار داشتوی با تأکید 

 .کند های خشکسالی در بخش کشاورزی استفاده خواهد شد و اثرات خشکسالی را کم می این آب ذخیره شده در سال. نگه دارد

شود تا برداشت از  هزار هکتار خاک یک مسئول حفاظت در نظر گرفته می 01هر  در دنیا برای: رئیس انجمن علوم خاک تأکید کرد

 .منابع خاک یا حذف پوشش گیاهی مناطق مختلف را رصد کند

آلود شدن  این مسئله باعث گل. کند تراشی زمینه فرسایش خاک و کاهش نفوذپذیری آب را فراهم می به گفته گرجی، جنگل

 .شود ها می ماهیان آزاد در رودخانه ها و از بین رفتن نسل رودخانه

کند، اما با وجود  های چشمی، ریوی و پوستی از طریق فرسایش خاکی برای انسان مشکل ایجاد می انواع بیماری: وی در پایان گفت

 ./است  اهمیتی که خاک در زندگی مردم ایران دارد، مدیریت آن تاکنون مغفول مانده

/item/water/ir.iana.www//:http71319-4html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 خانوار شد  722وزارت نیرو مکلف به جداسازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها و روستاهای باالی 

http://www.iana.ir/water/item/24943-1.html
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ه منظور جلوگیری از هزینه های باالی تصفیه و اتالف نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، وزارت نیرو را مکلف کردند ب

 .خانوار، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کند 722آب شرب در شهرها و روستاهای باالی 

مجلس، موادی از طرح توسعه و ( سه شنبه)ایانا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را تصویب کردندب

نماینده حاضر تصویب کردند که بر  011رأی ممتنع از مجموع  1رأی مخالف،  2رأی موافق،  063این طرح را با  4نمایندگان ماده 

میلیمتر  361نگین بارش ساالنه اساس آن، وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی در شهرها و روستاهای با میا

و باالتر نسبت به ارایه تسهیالت الزم به مشترکان جهت احداث تاسیسات الزم به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از 

 .آن با رعایت استانداردهای الزم اقدام کند

د وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنها

 .تصویب هیات وزیران می رسد

 310رأی ممتنع از مجموع  1رأی مخالف،  00رأی موافق،  042این طرح را با  6نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین ماده 

ظور جلوگیری از هزینه های باالی تصفیه آب و نماینده حاضر مصوب کردند و بر اساس این ماده وزارت نیرو را مکلف کردند به من

خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب  311اتالف آب شرب در شهرها و روستاهای باالی 

 .هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کنند

ه فراهم سازی زیرساخت های الزم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت بر این اساس، طراحی و ساخت شهرهای جدید منوط ب

 .است

 311رأی ممتنع از مجموع  4رأی مخالف،  03رأی موافق،  061این طرح را برای بررسی بیشتر به  2همچنین نمایندگان، ماده 

ف است به منظور ارتقای شاخص های نماینده حاضر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند که در این ماده بیان شده دولت مکل

 .بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب اقدامات زیر را انجام دهند

به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها  -الف

درصد از اعتبار بودجه عمرانی دولت برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی  6ر، خانوا 31و روستاهای باالی 

 .روستایی تخصیص یابد

درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی  01شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند حداقل  -ب 

 .به روستاها اختصاص دهند

 311رأی ممتنع از مجموع  2رأی مخالف،  04رأی موافق،  041این طرح را با  1ایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین ماده نم

درصد از منابع صندوق توسعه ملی به اجرای طرح های  6نماینده حاضر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند که بر اساس آن 

 .عرفی شرکت های ذیربط وزارت نیرو در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیردآبرسانی روستایی اختصاص می یابد تا با م

نماینده حاضر تصویب کردند  316رأی ممتنع از مجموع  2رأی مخالف،  3رأی موافق،  043این طرح را نیز با  3نمایندگان ماده 

یی های خود در بخش های مختلف پس از واریز به که بر اساس آن به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دارا

 .خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرح های آبرسانی روستایی هزینه کند

نماینده حاضر برای  314رأی ممتنع از مجموع  1رأی مخالف،  2رأی موافق،  022این طرح را با  1نمایندگان همچنین ماده 

 .کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند بررسی بیشتر به
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 :بر اساس این ماده ، وزارت نیرو به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهند

درصد جمعیت تحت پوشش روستایی کشور را از آب  13به مدت سه سال مجتمع های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل  -یک 

 .ارتقا دهد شرب به سطح یک آب روستایی

در مواردی که تامین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد، با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد  -دو 

 .کشاورزی طرح های ذی ربط را اجرا کند

/item/water/ir.iana.www//:http37112-4html. 
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 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

 ماه آینده  9اعالم اسامی بقیه متخلفان تا / آلودگی میکروبی عامل پلمب آب معدنی دماوند

http://www.iana.ir/water/item/24875-1.html
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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آلودگی به میکروب سودوموناس را عامل پلمب آب معدنی دماوند اعالم کرد و 

نده آب معدنی و آشامیدنی دیگر اگر تا سه ماه آینده مشکالت را اصالح نکنند، اسامی آنها نیز اعالم تولید کن 44: گفت

 . می شود

ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آلودگی به  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تولید کننده آب معدنی و آشامیدنی دیگر، اگر تا سه  00: نی دماوند اعالم کرد و گفتمیکروب سودوموناس را عامل پلمب آب معد

 .ماه آینده مشکالت را اصالح نکنند، اسامی آنها نیز اعالم می شود

وزارت بهداشت بنابر وظیفه ذاتی : سیدحسن هاشمی درباره روند برخورد با تولید کنندگان آب معدنی و آشامیدنی متخلف افزود

بر شرکت های تولید آب معدنی و آشامیدنی نظارت دائم دارد و اگر تخلفی صورت گیرد به سرعت با متخلفان برخورد می خود 

 .شود

شرکت کیفیت الزم را ندارد  03این بار نیز پس از بررسی کیفیت آب های بسته بندی تولیدی در داخل، مشخص شد که : وی گفت

 .یند تولید و رفع مشکالت داده شدو به آنان تذکرات الزم برای اصالح فرا

اغلب این شرکت ها تذکرات وزارت بهداشت را جدی گرفتند و با توقف روند تولید، اصالح مشکالت را آغاز : وزیر بهداشت افزود

ر فقط یک شرکت بر تخلف خود اصرار داشت و توزیع محصوالت آلوده را متوقف نکرد که نام آن د. کردند که از آنها راضی هستیم

 .رسانه ها اعالم شد

بقیه شرکت های تولید کننده نیز مطمئن باشند که اگر تخلفات آنها ادامه یابد از سه ماه بعد اسامی همه آنها را : هاشمی ادامه داد

وضعیت کیفیت آبهای معدنی و آشامیدنی بسته بندی . در بدو تشخیص تخلف، در رسانه ها اعالم می کنیم، تا همه مردم بدانند

 .نیز از این پس در یک سایت مشخص به مردم اعالم می شود شده

شرکت هایی که به تخلف خود اصرار داشته باشند، هم به دستگاه قضایی معرفی می شوند و هم بطور رسمی اسامی : وی تاکید کرد

 .آنها از طریق رسانه ها اعالم خواهد شد

این شرکت اکنون پلمب است و حق توزیع آب بسته بندی شده : ح دادوزیر بهداشت در مورد شرکتی که نام آن اعالم شد نیز توضی

را در بازار ندارد، البته این ممنوعیت دائمی نیست و اگر خط تولید محصوالت آن از آلودگی پاک شود، طبیعی است که به سرعت 

 .تولید آن از سر گرفته می شود

اگر محصوالت این : الت آن همچنان در بازار عرضه می شود، گفتهاشمی در پاسخ به این که چرا با وجود پلمب این شرکت محصو

شرکت در بازار هست، تخلف است و مسئوالن این شرکت موظف هستند هر سریعتر این محصوالت را از بازار جمع کنند و تاکنون 

نند و خط تولید آن نیز متوقف البته به مردم اطالع رسانی شده که این محصول را مصرف نک. نیز باید این کار را انجام می دادند

 .شده است

محصوالت این شرکت به میکروب : وزیر بهداشت در پاسخ به این که نوع آلودگی میکروبی محصوالت آب این شرکت چه بوده، گفت

 .سودوموناس آلوده بوده است که می تواند برای انسان مضر باشد

 سودوموناس، میکروب و پاتوژن بیماری زا و فرصت طلب

 .باکتری از سیستم ایمنی ضعیف افراد سوءاستفاده و در بافت های بدن انسان عفونت و سموم مضر ایجاد می کند این
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میکروب سودوموناس می تواند عفونت های مجاری ادراری، سیستم تنفسی، التهاب و آماس پوست، عفونت های بافتهای نرم، 

مفاصل، عفونت های معده و روده ای و عفونت های سیستمیک متنوع  ، عفونت های استخوان و(وجود باکتری در خون) باکتریمی

 .بویژه در بیماران با سوختگی های شدید، بیماران مبتال به سرطان و ایدز که سیستم ایمنی آنها سرکوب شده، ایحاد کند

داده تا وضعیت همه آب های ، وزیر بهداشت اعالم کرد که به سازمان غذا و دارو یک ماه فرصت (مرداد گذشته)حدود دو ماه پیش

معدنی و آشامیدنی بسته بندی شده در کشور را مجدد بررسی کرده و مشخص کنند که کدام ها واقعا آب معدنی هستند و کدام ها 

 .آب های دیگری هستند که به نام آب معدنی به مردم عرضه می شوند

خاص که اطالعات آن را داریم مشخص شده که اطالعات  به گفته وی، در مورد آب های بطری شده به خصوص آبهای چند منطقه

مندر  بر روی بسته بندی با محتوای آن یکسان نیست و باید با بررسی دقیق کارشناسی جلوی سوءاستفاده تولید کنندگان این 

 .اقالم گرفته شود

شود که برای سالمت انسان مضر  وزیر بهداشت تصریح کرد، عالوه بر آن، خود بطری و در آن نیز ممکن است از موادی ساخته

 .باشد

تولید کننده آب معدنی و آشامیدنی  211وزیر بهداشت، سازمان غذا و دارو پس از بررسی ( هشدار) یک ماه بعد از این اولتیماتوم

 .شرکت تخلفاتی داشتند که به آنها تذکر داده شده است 03نتیجه را چنین اعالم کرد که 

این : غذا و دارو البته چند روز بعد نام شرکت دماوند را به عنوان یکی از متخلفان اعالم کرد و گفت رسول دیناروند رئیس سازمان

 ./شرکت به دلیل عدم توجه به رفع آلودگی میکروبی و توقف تولید، با حکم قضایی مورد پیگرد قانونی است

/item/food/ir.anai.www//:http71337-4html. 
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 ایران اکونا – 193۱/ مهر /  78, چهارشنبه 

 میلیارد ریالی برای تجهیز مزارع اردبیل به آبیاری مدرن 922گذاری  سرمایه
نه اردبیل مجید خدابخش عصر چهارشنبه در اولین همایش شکرگزاری رکوردزنی تولید گندم و تجلیل از کشاورزان گندمکار نمو

میلیارد ریال سهم استان  211هزار میلیارد ریال تخصیص داده که از این رقم  01دولت امسال برای توسعه این بخش بالغ بر : افزود

 .اردیبل است

اعتبار : وی با بیان اینکه باید با مدیریت حساب شده از این رقم برای توسعه آبیاری مدرن در استان استفاده کرد، اضافه کرد

 .خصیص یافته رقم بسیار خوبی است و می توان با این سرمایه گذاری توسعه چشمگیری را در این زمینه ایجاد کردت

دولت برای توسعه این بخش : استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم ایجاد آبیاری مدرن و تحت فشار در اراضی کشاورزی استان ادامه داد

درصد آورده شخصی را نیز به صورت  06حمایت مالی متقبل شده، ضمن اینکه  درصد هزینه های اجرایی را به صورت 36

 .تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار می دهد

وی با بیان اینکه سال گذشته از محل همین کمک های دولتی سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش آبیاری 

 .تبارات تخصیص یافته این رقم افزایش خواهد یافتامسال با اع: مدرن قرار گرفته است، ادامه داد

با بهره گیری از این : خدابخش با اشاره به استفاده از اعتبار یک میلیارد دالری از محل مهار آبهای مرزی در این استان تصریح کرد

 .دهزار هکتار از اراضی دیمی استان به اراضی آبی تبدیل خواهد ش 32اعتبار نیز تا چهار سال آینده 

این مهم با مشارکت دو طرفه : وی همچنین با اشاره به رکوردزنی تولید گندم در این استان طی فصل زراعی جاری عنوان کرد

 .کشاورزان و مسئوالن مربوط امکان پذیر شد که قابل تقدیر است

یز خریداری و ذخیره سازی آن یادآور استاندار اردبیل با اشاره به مدیریت مطلوب در زمینه دستیابی به باالترین میزان تولید و ن

تن گندم از  631هزار تن ظرفیت داشت، امسال در مجموع  211در حالی که انبارهای ذخیره سازی استان تنها برای : شد

 .کشاورزان خریداری شد که نشان دهنده مدیریت صحیح در این زمینه است

نیاز است که در این : های خریداری شده عنوان کرد و بیان داشت وی یکی از آسیب های این بخش را عدم پرداخت به موقع گندم

 .خصوص و برای سال آینده مدیریت کاملی اعمال شود
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 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  78, چهارشنبه 

 استان فارس بر در ضرورت کاهش کاشت محصوالت آب
زمینی،  بر مانند هندوانه، سیب گیری روند کاهشی کاشت محصوالت آب رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس بر لزوم شتاب

 . ذرت و برنج در استان تاکید کرد

ی ها محمدمهدی قاسمی بر لزوم تاکید و تمرکز کارشناسان ترویج کشاورزی بر معرفی محصوالت جایگزین و افزایش آگاهی

 .کشاورزان تاکید کرد

روند کنونی مصرف آب تاکنون : وی با بیان اینکه مشکل کمبود آب خاص استان فارس نبوده بلکه مشکلی کشوری است، ادامه داد

شود، حاصل صرف  بری که این روزها در بازار عرضه می هندوانه، ذرت، برنج و برخی دیگر از محصوالت آب. بار بوده است فاجعه

 .لیتر آب است شدن هزاران

شود، امروز به  قاسمی با ابراز تاسف از اینکه بخشی از محصوالت تولید شده که برای تولید آنها مقادیر قابل توجهی آب مصرف می

برخورداری از آب، خاک و اقلیم : شود، تصریح کرد دلیل قیمت ناچیز حتی برداشت نمی رود یا به فروش می بهایی اندک در بازار به

تری از این  های موفق در زمینه کشاورزی تبدیل کرد، اما در شرایط کنونی باید استفاده مناسب ارس را به یکی از استانمناسب، ف

 .های خدادادی داشت سرمایه

اجرای طرح . بحران آب جدی است و مقابله با خشکسالی و بحران آب در گرو مدیریت منابع آبی موجود است: وی تصریح کرد

تا زمانی که قانون الگوی کشت تصویب نشود، . های مهم این سازمان برای کاهش مصرف آب است ف از طرحاصالح الگوی مصر

 .تواند در حد یک توصیه باشد بر توسط نهادهایی مثل سازمان جهادکشاورزی تنها می محدود کردن کشت محصوالت آب

در تدوین این الیحه باید : در حال تدوین است، گفت که الیحه مربوط به تصویب قانون الگوی کشت توسط دولت وی با بیان این

های اجرایی مناسب مورد توجه قرار گیرد، زیرا رعایت الگوی کشت نیازمند  بر با استفاده از اهرم محدودیت کشت محصوالت آب

 .ایی کردهای مرتبط را پیگیری و اجر توان برنامه های کنترلی است و اگر قانونی در مجلس مصوب شود، بهتر می اهرم

اکنون نه تنها هیچ قانون و اهرمی برای ملزم کردن کشاورزان به رعایت الگوی کشت وجود ندارد، بلکه حتی به : قاسمی ادامه داد

های متناسب با شرایط  های کشاورزی هیچ نوع برنامه تشویقی نیز برای سوق دادن کشاورزان به کشت دلیل آزادشدن قیمت نهاده

 .وجود ندارد آب و هوایی یک منطقه

نداشتن ساز وکار قانونی با ضمانت اجرایی الزم برای : بر، توصیف و تصریح کرد این مقام مسئول انجام اقدامات ترویجی را زمان

 .کند رعایت الگوی کشت، روند ایجاد الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی یک منطقه را کند و دشوار می

کند اما این اقدام تاثیرگذاری مناسبی را  بر حمایت نمی ورزی از کشت محصوالت آبسازمان جهادکشا: قاسمی خاطرنشان کرد

 .دنبال ندارد به
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 اقتصاد کالن

 - 31/70/12فارس

 یرانمعامله زعفران، روغن خام و شکر در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ا
تن شکرسفید  322تن روغن خام اوکراین و  4273ای خراسان رضوی،  مهرماه، دو کیلوگرم زعفران رشته 47یکشنبه 

 .تن شکرسفید کارخانه امیرکبیر در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران دادوستد شد 732کارخانه جوین و 

، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بورس کاالی ایرانبه نقل از  اری فارسخبرگزبه گزارش 

 .ودریال ب 604هزار و  021تن مس کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران به قیمت  0431نیز شاهد معامله 

ریال به فروش رساند؛ از دیگر محصوالت معامله شده  312هزار و  012تن مس مفتول را به قیمت  611این شرکت همچنین، 

تن کنسانتره  2تن سولفور مولیبدن و  021هزار تن انواع مس کم عیار،  3شرکت ملی صنایع مس ایران در این روز می توان به 

 .فلزات گرانبها اشاره کرد

ریال در تاالر محصوالت  432هزار و  011تن مس مفتول شرکت صنایع تولیدی دنیای مس کاشان به قیمت  311این، عالوه بر 

 .صنعتی و معدنی دادوستد شد

تن انواع مواد  320تن لوب کات، پنج هزار تن وکیوم باتوم،  1211تن انواع قیر،  1243این گزارش همچنین حاکی است، در حالی 

تن گوگرد گرانوله در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی معامله شد که تاالر  261نواع مواد پلیمری و تن ا 423شیمیایی، 

 .تن عایق رطوبتی بود 211و  2111تن قیر  211صادراتی شاهد معامله 

ل در تاالرهای میلیارد ریا 224هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از  20براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، حدود 

 .معامالتی بورس کاالی ایران دادوستد شد
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 اقتصاد کالن
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

کشاورزی، سومین فرصت شغلی در تعاونی / در شهریور ماه امسالتعاونی کشاورزی جدید  33ثبت 
 ها 

 4931مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی، ویژگی های تعاونی های ثبت شده درشهریور سال

 .خورشیدی در کل کشور را اعالم کرد

ه از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در شهریور ماه ایانا، بر اساس گزارش های اخذ شد-به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اتحادیه به منظور انجام فعالیت های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده  3تعاونی و  232، تعداد 0214سال 

 .اند

ریال است متوسط تعداد اعضاء میلیارد  41نفر و سرمایه اولیه حدود  6231نفر و تعداد فرصت شغلی  4342تعداد اعضاء تعاونی ها 

 .نفر است 01و  06و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده مربوط به استان های خراسان 

 .ین ماه هیچ تعاونی به ثبت نرسیده استدر استان قم در ا. تعاونی است 21و  66رضوی و فارس با تعداد 

 .واحد هستند 31و  16با  "صنعت"و  "کشاورزی"بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های 

نفردارای بیشترین اعضا  121با  "عمده فروشی و خرده فروشی  "و  141با  "کشاورزی  "، 0012با  "ساختمان  "تعاونی های 

 .هستند

با  "کشاورزی"و  "صنعت"،  "مستغالت اجاره و فعالیت های کسب و کار "ین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های همچن

 .نفر است 0041و  0216،  0220
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صاد کالناقت  
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 درصد شد  4723تورم روستایی شهریور امسال 
دهم  9درصد اعالم کرد که نسبت به ماه قبل کاهش جزئی  4723را  31مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی شهریور 

 . دهد درصد نشان می

 .منتشر شد 0214یران، نرخ تورم روستایی شهریور ماه سال ایانا به نقل از مرکز آمار ا -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دهد که نسبت به  را نشان می 331.1عدد  0214در شهریورماه سال ( 011=0211برمبنای )بر اساس نتیجه این آمار، شاخص کل 

 .درصد افزایش داشته است 1.2ماه قبل 

درصد است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل  00.0( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .کاهش یافته است( 00.3)

 03.1نسبت به دوره مشابه سال قبل  14در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ( نرخ تورم روستایی)درصد تغییرات شاخص کل 

 .است کاهش( 02.1) 0214درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به مردادماه 

درصد کاهش  1.2رسید که نسبت به ماه قبل  343.4در این ماه به رقم « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»شاخص گروه عمده 

 .دهد نشان می

درصد افزایش  00.2رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل  346.2در ماه مورد بررسی به عدد « ها خوراکی»شاخص گروه اصلی 

نسبت « ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»درصد است شاخص گروه عمده  00.2خ تورم دوازده ماهه این گروه دهد و نر نشان می

نسبت  14دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه  درصد افزایش نشان می 00.0به ماه مشابه سال قبل 

 .افزایش یافته است( 01.6) 0214ماهه منتهی به مردادماه    به تورم دوازده درصد است که نسبت 01.3به دوره مشابه سال قبل 

درصد نسبت به ماه قبل  1.1رسید که  303.1به رقم  14در شهریورماه « کاالهای غیر خوراکی و خدمات»شاخص گروه عمده 

 .دهد افزایش نشان می

درصد بوده است و نرخ  00.0ت به ماه مشابه سال قبل نسب« کاالهای غیرخوراکی و خدمات»میزان افزایش شاخص گروه عمده 

درصد است که نسبت به تورم  04.2نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  0214تورم دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال 

 .کاهش یافته است( 06.0) 0214دوازده ماهه منتهی به مردادماه 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  70: تاریخ

 های تولید نیست گرانی جبران هزینه
 .های تولیدی، تولیدکننده داخلی نیست های گوشتی و لبنی جبران هزینه گرانی مرغ، تخم مرغ و سایر فرآورده

، با بیان خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با سید راض

ران پذیر کننده با افزایش قمیت محصوالت کشاورزی جب حمایت از تولید: این که حمایت از تولید و مصرف باید دوسویه باشد افزود

 .نیست

 .در راستای حمایت از تولیدات داخلی نبایستی فشار بر مصرف کننده وارد شود: وی تصریح کرد

مسئله صادرات و : ، خاطرنشان کرد شود نماینده مردم شوش با تاکید بر اینکه حمایت از مصرف کننده با گرانی تخم مرغ میسر نمی

 .یت از تولیدات داخلی باشدتواند راهکاری موثر درحما روند گسترش آن می

 1تومان است و قیمت تخم مرغ زرده طالیی  211هزار و  1شایان به ذکر است که درحال حاضر قیمت یک شانه تخم مرغ معمولی 

 .تومان است 111هزار و 
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 اقتصاد کالن
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  19, دوشنبه 

 آمادگی خوزستانی ها برای معامله محصوالت کشاورزی در بورس کاال
ای از این شیوه به خصوص از  سال است که شیوه خرید تضمینی در کشور ما دنبال می شود و هر سال گالیه های تازه 61حدود 

های شخص وزیر جهاد کشاورزی تصمیم به جایگزینی   ام دولت تدبیر و امید با پیگیریسوی کشاورزان مطرح می شود که سرانج

 . قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گرفت

سال است که شیوه خرید تضمینی در کشور ما دنبال می  61حدود به اعتقاد کارشناسان در سیاست قیمت تضمینی که از طریق 

این شیوه به خصوص از سوی کشاورزان مطرح می شود که سرانجام دولت تدبیر و امید با ای از  شود و هر سال گالیه های تازه

 . های شخص وزیر جهاد کشاورزی تصمیم به جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گرفت  پیگیری

لت، دیر کرد پرداخت وجه های سنگین مالی دو های خرید تضمینی مانند هزینه شود بسیاری از ناکارآمدی بورس کاال اجرایی می

معامله به کشاورزان، کیفیت پایین محصوالت خریداری شده، نرخ شکنی در برخی محصوالت و همچنین حضور پر رنگ دالالن 

 .برطرف شده است

ل از امسا: وگو با خبرنگار ایسنا، گفت در همین رابطه مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهادهای کشاورزی استان خوزستان در گفت

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هستیم به طوریکه دولت عالوه بر خرید تضمینی محصوالت  22شاهد اجرای ماده 

 .کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی را نیز در پیش گرفته است

است قیمت هیات وزیران در اردیبهشت امسال دو محصول جو کرمانشاه و ذرت خوزستان را برای آغاز سی: مسعود احمدی افزود

تضمینی از طریق عرضه در بورس کاالی ایران انتخاب کرد که با توجه به اجرای قیمت تضمینی جو کرمانشاه، نوبت به ذرت 

 .خوزستان رسیده است

طی این مدت جلسات متعددی میان بورس کاالی ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان : وی اظهار کرد

ان تعاون روستایی، شرکت پشتیبانی امور دام و کارخانه داران ذرت برگزار شده و تمامی هماهنگی های الزم نیز خوزستان، سازم

 .برای اجرای درست این قانون در حال انجام است

انبار در سطح استان خوزستان شناسایی شده و با مشخصات کامل به بورس معرفی شده است که  21به گفته وی، تاکنون بیش از 

 .ورس کاال در حال پذیرش این انبارهاستب

کشاورز بعد از برداشت ذرت، محصول خود را به : مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهادهای کشاورزی استان خوزستان اظهار کرد

می این قبض انبار حکم اوراق بهادار دارد و کشاورزان . انبارهای معرفی شده تحویل می دهد و یک قبض انبار دریافت می کند

 .توانند با مراجعه به کارگزاری ها، محصوالتشان را روی تابلوی بورس کاال ببرند و با قیمتی واقعی کاالیشان را به فروش برسانند

قانون افزایش بهره وری، کشاورزان محصول خود را روی  22براساس ماده : احمدی در خصوص روند معامله ذرت نیز توضیح داد

که اگر آن محصول کمتر از قیمت تضمینی اعالمی از سوی دولت در بورس مورد معامله قرار گرفت،  تابلوی بورس کاال می برند

همچنین وجه معامله ذرت نیز پس از انجام معامله در . دولت ظرف مدت دو هفته این مابه التفاوت را به کشاورزان پرداخت می کند

ترتیب با اجرای این طرح، مشکل دیر کرد پرداخت وجه معامالت به  بورس ظرف سه روز کاری به کشاورزان داده می شود و به این

 .کشاورزان به کلی حل می شود
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از جمله : احمدی هدف از انتخاب این محصوالت و عرضه آن ها از طریق بورس را کیفی سازی این محصوالت عنوان کرد و افزود

این محصوالت برای کشور، سطح باالی تولید جهت کشف نرخ های مذکور، استراتژیک بودن  دالیل انتخاب این محصوالت و استان

ها و آموزش و فرهنگ سازی مناسب برای فعاالن در این  های الزم و آمادگی نهادهای متولی در این بخش منصفانه، وجود زیرساخت

این محصوالت و سابقه عرضه سازی و انبار کردن محصول، رقابتی بودن بازار فروش و تقاضای  ها، امکان ایجاد شرایط ذخیره استان

 .در بورس کاالی ایران عنوان شده است

تاکنون جلسات و کارگاه های آموزشی متعددی از سوی مدیریت ترویج جهاد : وی به برگزاری جلسات آموزشی اشاره کرد و گفت

فعاالن بازار این محصول به طور  کشاورزی و کارشناسان بورس کاالی ایران برای دست اندرکاران بازار ذرت خوزستان برگزار شده تا

 .کامل با جزییات و مزیت های اجرای قیمت تضمینی آشنا شوند

مدیرتنظیم بازار محصوالت کشاورزی استان خوزستان معتقد است، این طرح ملی عالوه بر اینکه به سود کشاورزان است، بسیاری از 

م با تالش همه دستگاه های اجرایی این طرح، بتوانیم به بهترین هزینه های دولت در خرید تضمینی را کاهش می دهد که امیدوار

 .شکل ممکن سیاست قیمت تضمینی ذرت خوزستان را اجرا کنیم

احمدی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا از سال آینده قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی روی سایر کاالهای کشاورزی نیز 

وری کشاورزی تنها مختص جو و ذرت نیست بلکه امسال به دلیل آغاز کار، این سیاست  ن بهرهقانو 22ماده : اجرایی می شود؟ گفت

به این ترتیب رفته رفته سایر کاالهای کشاورزی نیز به صورت قیمت تضمینی در . به صورت پایلوت روی دو محصول انجام شد

ی تولید بیشتر و بهتر در سراسر کشور باال رود و از مکانیسم بورس کاال مورد معامله قرار خواهند گرفت تا انگیزه کشاورزان نیز برا

از سازوکار سنتی در بخش کشاورزی به معامالتی مدرن و کارا حرکت  22های بورس کاال و ظرفیت های قانونی دیده شده در ماده 

 .کنیم
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 اقتصاد محصوالت

 - 31/70/70فارس

 سال گذشته 3مرغ در  تراز منفی قیمت تخم
قیمت تخم مرغ با تراز منفی  32سال گذشته غیر از سال  3مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه در 

 .تومان است 7322وش تومان و قیمت فر 9122قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ در سال جاری : مواجه بوده، گفت

سالگی  21، رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن امروز در همایش گرامی داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

، در حالی که در حال حاضر هزار تن تخم مرغ در کشور وجود دارد 311توان تولید یک میلیون و : گذار ایران گفت پرورش مرغ تخم

 .شود هزار تن تخم مرغ تولید می 121حدود 

با بیالن منفی مواجه بوده است بطوریکه امسال قیمت تمام شده هر  11سال گذشته به جز سال  6قیمت تخم مرغ در : وی افزود

 .تومان است 3111تومان است، اما قیمت فروش آن  2311کیلوگرم تخم مرغ 

برداری است که  میلیون قطعه در حال پیگیری برای بهره 31واحد به میزان  211: مرکزی مرغداران تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه

 .برداری خواهد رسید قطعا بخش قابل توجهی از آنها به بهره

درصد آن در  21ریزی انجام شود که معموال  میلیون تن جوجه 21.6هزار تن تخم مرغ باید  021برای تولید : ترکاشوند تصریح کرد

 .شود درصد آن در نیمه دوم سال انجام می 41نیمه اول سال و 

ای واحدها و عدم همخوانی میزان تولید جوجه  ها، ساختار پراکنده و جزیره ها در همه حلقه ظرفیت باالی مرغداری: وی تصریح کرد

ریزی از جمله  واحدهای پرورشی و تجاری در جوجه  یکروزه با نیاز کشور، ناهماهنگی مزارع مرغ مادر در فروش جوجه و ناهماهنگی

 .های این صنعت است چالش

با استفاده از این سامانه وضعیت : اندازی سامانه مرغداری کشور گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به راه

ریزی  ریزی باعث شده که در مقاطعی جوجه شود، اما به دلیل عدم هماهنگی برخی مرغداران در جوجه ریزی ساماندهی می جوجه

 .بیش از نیاز بازار باشد

ها  کننده عدم هماهنگی مزارع مرغ مادر با تولید: میلیارد تومان صنعت مرغ در سال گذشته بیان داشت 361وی با اشاره به خسارت 

های انجام شده هر  و مر  در این  الیتمرغ در کشور ناهماهنگ شود و علیرغم فع ریزی باعث شده که وضعیت تولید تخم در جوجه

 .صنعت به وجود آید
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 اقتصاد محصوالت
 - 31/70/70فارس

 گذار مرغ تخممیلیارد تومانی تولیدکنندگان  122زیان 
 .گذار خبر داد میلیارد تومانی تولید کنندگان مرغ تخم 122گذار ایران از زیان  دبیر کل کانون سراسری تولید مرغ تخم

یران امروز در گذار ا ، سید فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری تولید مرغ تخمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

متاسفانه تا سال گذشته کارکرد صنعت : گفت( به روش صنعتی)گذار ایران  سالگی پرورش مرغ تخم 21همایش گرامیداشت 

متولیان   سال پیش تفاوتی نداشته و این ناشی از اشتباهات و کوتاهی 41مرغداری و رویکرد دولتی در تنظیم بازار تخم مرغ با 

 .ر ذیربط بوده که خوشبختانه با رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی رو به بهبود استگذا صنف و مسئوالن سیاست

های  های چشمگیری دست یافته، اما چالش سال عمر خود در بخش تولید به موفقیت 21گرچه صنعت در نیمه دوم از : وی افزود

 .فراوانی هم داشته است

این راستا حاکمیت دولتی با استفاده از قوانین دستوری و به کار بردن ابزار در : گذار ایران گفت دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم

قدرت قیمت برآوردی را پایین نگاه داشته و تعادل قیمت را از بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی خار  ساخته که همیشه به ضرر 

 .تولید کننده بوده است

پرینت قیمت این محصول روی تخم مرغ قیمت واقعی آن برای مصرف کننده این در حالی است که باید با : طالکش اظهار داشت

 .مشخص باشد

 گذار میلیارد تومانی تولید مرغ تخم 122زیان *

ده بوده است، تصریح  گذار زیان سال گذشته همواره صنعت مرغ تخم 6گذار ایران با بیان اینکه در  دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم

 .میلیارد تومان خسارت دیده است 311تومان زیر قیمت تمام شده این صنعت در مجموع  0311انگین با می 12در سال : کرد

های جاری برآیند و این موضوع منجر به  کاهند، تا از عهده هزینه های عمرانی می برابر این مرغداران به ناچار از هزینه: وی افزود

 .شود وری می آمدن بهره  پایین

درصد ذرت مورد نیاز در فرمول خوراک  66درصد کنجاله سویا و  11حدود : اردات نهاده طیور اظهار داشتطالکش با اشاره به و

 .گذار وارداتی است مرغ تخم

درصد دان که از کشورهای دیکر وارد  42به علت فرسودگی و کهنگی واحدهای مرغداری حداقل : طالکش تصریح کرد

 .شود، دور ریز دارد می

سال آینده هیچ  31گذار ما تا حدی است که تا  اجداد مرغ تخم: گذار کشور اشاره کرد و گفت عت مرغ تخموی به نقاط قوت صن

 .گذاری و توسعه نداریم احتیاجی به سرمایه

مرغ حداقل یک میلیون  واحد مراغداری ظرفیت تولید اسمی تخم 0211با تعداد : گذار ایران گفت دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم

 .هزار تن تولید تخم مرغ محقق شد 321، 12ار تن است که در سال هز 211و 

تر  استان کشور واقع است و این موضوع مدیریت را راحت 1گذار در  های مرغ تخم درصد مرغداری 31حدود : طالکش بیان داشت

 .کند می
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وابسته یا مستقل در صنعت مرغ مرغ به صورت  سازی و بسته بندی مجاز تخم واحد آماده 36همچنین تعداد : وی تصریح کرد

بندی  های برندهای متفاوت فعالیت نموده و تخم مرغ شناسنامه دار بسته گذار برای ایجاد بازار مدرن فروش تخم مرغ در قالب تخم

 .کنند شده را تولید می

وجود ندارد و تنها دو  در این صنعت برخالف صنایع دیگر تعدد تشکل: گذار ایران تصریح کرد دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .دهند گذاری و اجرایی فعالیت تشکیالتی را انجام می  تشکل داریم که کار سیاست

بندی و پاستوریزه تنها انجمن صنفی است و بسیار  دار ایران به عنوان متولی مراکز بسته مرغ شناسنامه انجمن صنفی تخم: وی افزود

 .کند مرغ کامال مستقل عمل می خمگزاری ت کند و در نظام قیمت با قدرت عمل می

 01ایم تا برای پایداری صادرات تخم مرغ و همچنین از دست ندادن بازارهای صادراتی حداقل به  ما از دولت خواسته: وی افزود

 . مرغ کاری نداشته باشد درصد صادرات تخم

های کشور دارای ساختمان و تاسیسات  داریدرصد مرغ 34تاکنون  31شده از سال  های انجام براساس بررسی: طالکش تصریح کرد

 .سال است 26تا  01های کشور دارای تجهیزات بین  درصد مرغداری 62عمر و حدود  26تا  21بین 

شود فرسودگی مرغ نداشته باشیم و منجر به هدر رفتن کراک یا پایین آمدن راندمان و  فرسودگی تجهیزات باعث می: وی افزود

 .شود امات بهداشتی میمنجر به عدم کارایی اقد

در سه سال گذشته هیچ گونه تسهیالت دولتی در اختیار مرغداران قرار : گذار ایران تصریح کرد دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .نگرفته است

آوری و  عهای جم ها پایانه آوری شود و در این استان گذار جمع استان اصلی تولید مرغ تخم 1های سروش در  باید پایانه: وی افزود

 .گذاری و هم توزیع آن به صورت مناسب صورت گیرد مرغ ایجاد شود تا هم قیمت فروش تخم

بهتر است دولت اجازه : طالکش با بیان اینکه تخم مرغ تولیدی به دلیل مشکالت در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نیست گفت

واقعی تخم مرغ بیش از آن قیمتی است که در حال حاضر به دهد مردم از قیمت واقعی تخم مرغ با خبر شوند چرا که قیمت 

 .رسد فروش می
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 مرغ  ترین مشکل تولیدکنندگان تخم بازار، بزرگ/ مرغ آگاه کنید تومانی تخم 922ز قیمت مردم را ا
شده توسط دولت،  دلیل قیمت دستوری ارائه تومان است که به 922مرغ  شده هر عدد تخم در حال حاضر قیمت تمام

 .رود تومان فراهم نمی 722قیمت این محصول از 

 21گذار ایران امروز در همایش گرامیداشت  ، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم(ایانا)ایران  به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

کنیم، اما  گذار را برگزار می سالگی صنعت مرغ تخم 21با وجود اینکه : گذار ایران با اعالم این خبر گفت سالگی پرورش مرغ تخم

 .اشته استسال گذشته تفاوت چندانی ند 41متأسفانه رویکرد این صنعت با 

هایی وجود داشته  ریزی کند و همیشه دغدغه گذار هیچ وقتی با فراغ خاطر نتوانسته برنامه صنعت مرغ تخم: سیدفرزاد طالکش افزود

 .است

 .متأسفانه فقط به تولید فکر شده و هیچ زماین برای بازار این محصول تصمیمی گرفته نشده است: وی خاطرنشان کرد

 کننده نیست راضیمرغ تولیدی  کیفیت تخم

مرغ تولیدی در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، تصریح  گذار ایران با اعالم اینکه تخم دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

مرغ تولیدشده  قوانین دست و پاگیر و دستوری دولت و سایر مشکالت موجود در این بخش باعث شده است که کیفیت تخم: کرد

 .کننده نباشد راضی

بهتر است دولت اجازه دهد تا مردم قیمت واقعی : مرغ شکایت کرد و ادامه داد اطالعی مردم از قیمت واقعی تخم طالکش از بی

 211مرغ  شده هر عدد تخم تومان است، در حالی که قیمت تمام 311مرغ  مرغ باخبر شوند، زیرا در حال حاضر قیمت تخم تخم

 .تومان برآورد شده است

ای را از فروش  اند، در حالی که نتوانستند هزینه رو بوده در پنج سال گذشته مرغداران فقط با ضرر و زیان روبه :وی یادآور شد

 .های نوپدید نیز مزید بر علت شد محصول خود برای بازسازی و نوسازی واحدهای خود اختصاص دهند و عالوه بر آن، بروز بیماری

دلیل شرایط نامساعد  شود، اما به ها از طریق واردات تأمین می ی از خوراک مرغداریبا وجود آنکه بخش اعظم: طالکش تأکید کرد

 .شود های تولیدی، بخشی از این خوراک که برای آن دالر پرداخت شده است، به سطل زباله ریخته می فارم

 گذاری در مرغ اجداد و مادر نداریم نیاز به سرمایه

سال آینده نیازی  31تا : گذار اظهار داشت ن درباره نکات مثبت موجود در بخش مرغ تخمگذار ایرا دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .سال آینده نیز نیاز به مرغ مادر نخواهیم داشت 01گذار نداریم و عالوه بر آن حداقل تا  گذاری در بخش مرغ اجداد تخم به سرمایه

مرغ را  هزار تن تخم 311هزار و  داریم که توان تولید یکواحد پرورش مرغ در کشور  211هزار و  حدود یک: وی همچنین گفت

 .کنیم هزار تنی کار می 111دلیل شرایط نامساعد، در حال حاضر با ظرفیت  دارند، اما متأسفانه به

شود و این  های کشور در هفت استان، یکی از نقاط قوت این صنعت محسوب می درصد مرغداری 31تمرکز : طالکش در ادامه افزود

 .تر کنیم ریزی برای این صنف را آسان شود که بتوانیم برنامه ر باعث میام

دار کردن  شود که باید بتوانیم فرآیند شناسنامه واحد انجام می 36مرغ در حال حاضر در  بندی تخم صنعت بسته: وی خاطرنشان کرد

 .مرغ را در این بخش ایجاد کنیم تخم
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گیری در  مرغ در کشور وجود دارد و دو تشکل برای تصمیم ت کارخانه فرآوری تخمدر حال حاضر بیش از هش: طالکش ادامه داد

 .های مختلف فعال هستند بخش

مرغ را عوض  مرغ از پنج سال گذشته تشکیل شده و توانسته باورهای مردم به مصرف تخم ستاد مرکزی ترویج تخم: وی تصریح کرد

 .شود کند که این امر نقطه قوت محسوب می

 .الزم است تعامل بین بخشی بین دولت و بخش خصوصی افزایش پیدا کند: دآور شدطالکش یا

 های کشور درصد از مرغداری 37فرسودگی 

ساله هستند که الزم  26تا  01های کشور دارای عمر  درصد مرغداری 63: گذار ایران تأکید کرد دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .جام شوداست بازنگری در وسایل و ادوات آنها ان

شده، واحدهای خود را نوسازی کنند که فرسودگی  مرغ فروخته ها توانسته باشند از درآمد تخم بعید است مرغداری: وی اظهار داشت

ها و پایین آمدن  های موجود باعث ایجاد مشکالت موجود ازجمله مشکالت بهداشتی، پرت انرژی، گسترش بیماری ساختمان

 .راندمان تولید را باعث شود

 .در حال حاضر کیفیت خوراک مرغداران مناسب نیست و الزم است بازنگری در این بخش انجام شود: طالکش همچنین گفت

 .مرغ نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد سازی و پاستوریزه کردن تخم نظام ذخیره: وی در ادامه افزود

را تسهیالت دولتی طی سه سال گذشته به آنها تعلق نگرفته، مرغداران در حال خرو  از صحنه هستند، زی: طالکش خاطرنشان کرد

 .بنابراین وضعیت آنها مطلوب نیست

های مختلف دیده است، بنابراین  میلیارد تومان خسارت در بخش 311گذار در سال گذشته بیش از  صنعت مرغ تخم: وی ادامه داد

 .ای از تولیدکنندگان مجبور به خرو  از صحنه شدند عده

 ترین مشکالت مرغداران های فروش یکی از بزرگ بودن پایانه نامناسب

های فروش در شرایط  متأسفانه پایانه: ترین مشکل مرغداران تصریح کرد گذار ایران درباره بزرگ دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .ری مناسبی باشیمگذا های الزم در این بخش انجام شود تا شاهد قیمت نامناسبی قرار دارد که الزم است برندسازی

گذار  ای که بیمه صنعت مرغ تخم گونه ای است؛ به یکی از مشکالت دیگر این بخش، نامناسب بودن ساختار بیمه: طالکش یادآور شد

شود، ناشی از خوراک  شود، در حالی که بخشی ا ز عواملی که باعث افت تولید می شده پرداخت می های دیده بر اساس تلفات مرغ

 .ها است که متأسفانه در اساسنامه بیمه دیده نشده است بیمارینامناسب یا 

 ./ای پایدار و مطمئن را رقم بزنیم ها، کلید ورود به آینده امیدواریم بتوانیم با تغییر دیدگاه: وی تأکید کرد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http71132-4html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/70/70فارس

 شود ها تهیه می نشان برای منابع طبیعی استان دستگاه خودروی آتش 772
دستگاه خودرو آتش نشان برای اطفای  772: ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

 .در اختیار استان ها قرار می گیردهای جنگلی و مرتع  حریق در عرصه

کل ، سرهنگ قاسم سبزعلی به پایگاه اطالع رسانی اداره اداره کل منابع طبیعی استان تهرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد ریال از  301به منظور تامین و تجهیز ناوگان اطفای حریق و تجهیزات مورد نیاز مبلغ : منابع طبیعی استان تهران اعالم کرد

میلیارد ریال از محل اعتبارات سال گذشته برای تامین تجهیزات انفرادی  21سوی هیئت وزیران به تصویب رسیده است و مبلغ 

 .ه و تحویل استان ها شده استاطفای حریق خریداری شد

وی به مقایسه آماری بروز آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته اشاره و 

براساس آخرین آمار و اطالعات بدست آمده در شش ماه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته : خاطرنشان کرد

درصد افزایش را نشان می دهد و همچنین برای آتش  41درصد کاهش و در مراتع  2ای رخ داده در جنگل ها تعداد آتش سوزی ه

درصد افزایش  32درصد کاهش و در سطح مراتع  31سوزی در سطح جنگل ها و مراتع باید گفت، آتش سوزی در سطح جنگل ها 

 .یافته است

گیری  یزداری کشور از انعقاد قرارداد با ستاد کل نیروهای مسلح در مورد بهرهفرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آّبخ

با انعقاد این قرارداد از این پس از امکانات پروازی نیروهای مسلح از جمله بالگرد، پهباد و : از امکانات پروازی خبر داد و اظهار داشت

صه های جنگلی و مرتعی و انتقال نیروی انسانی و تجهیزات در هواپیما برای پایش عرصه های منابع طبیعی و اطفای حریق در عر

 .شود مواقع اضطراری استفاده می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141111111232 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 ممنوعیت فروش خاک / تعیین متولی برای خاک کشور
های الزم و تعیین متولی برای خاک کشور شاهد تحوالت تازه  تر آیین نامه با تصویب الیحه خاک، تدوین هرچه سریع

 . در این بخش خواهیم بود

از ممنوعیت ( ایانا)اری کشاورزی ایران عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگز

با تصویب : فروش خاک با تصویب الیحه خاک در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت

 .رویه خاک و از بین خاک سطحی متوقف خواهد شد این الیحه، انتقال بی

ت از خاک وجودن دارد، اما در الیحه خاک از انتقال خاک جلوگیری خواهد اکنون هیچ قانونی برای حفاظ هم: علیرضا فالح افزود

 .شد و برای هرگونه انتقال باید مجوز گرفته شود

اجرایی شدن قانون خاک در کشور، مصرف بهینه کود نیز عملیاتی خواهد شد و از تولید و مصرف انبوه دو : وی خاطرنشان کرد

ای که مصرف کود بر اساس نیاز خاکی و کمبود عناصر خاک صورت  گونه واهد آمد، بهعمل خ میلیون تنی در کشور جلوگیری به

 .گیرد و توزیع آن متعادل شود

کند، ادامه  هایی که به محیط زیست و سالمت انسانی وارد می فالح با اشاره به افزایش فرسایش خاک در کشور و مضرات و آسیب

دالر است که این رقم در کشور ما با  33حاسبه شده هزینه فرسایش هر تن خاک، در تحقیقی که در آمریکا صورت گرفته، م: داد

 .آور است فرسایش ساالنه دو میلیون تن سرسام

با تدابیر الزم برای ثابت نگه داشتن میزان مواد آلی خاک و جلوگیری از کاهش ساالنه آن اندیشیده شود و با : وی تصریح کرد

 .محیطی شوند های زیست بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک و در نهایت کاهش آلودگی اعمال قانون، کشاورزان ملزم به

شک با تصویب الیحه خاک و اجرایی شدن آن، بحران خاک همانند بحران آب به  بی: دبیر انجمن علوم خاک ایران یادآور شد

 .خواهد شد تر های اجرایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی پررنگ نامه شرایط تدوین سریع آیین

در اسرع وقت باید : فالح نکته حائز اهمیت در تصویب الیحه خاک را تعیین متولی برای خاک در کشور اعالم کرد و اظهار داشت

مشخص شود که متولی خاک وزارت جهاد کشاورزی است یا وزارت نیرو و اینکه مسئول این امر در وزارت جهاد کشاورزی، معاونت 

 تحقیقات خاک و آب؟ آب و خاک است یا مؤسسه

دار  جهت داشتن یک برنامه منسجم برای خاک کشور، باید هرچه زودتر متولی آن صراحتاً مشخص شده و عهده: وی تأکید کرد

 .های آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی شود برنامه

حول خوبی در زمینه خاک کشور تر اجرایی شده و ت ها، این الیحه هرچه سریع نامه فالح اظهار امیدواری کرد که با تدوین آیین

دنبال  با توجه به آنکه امسال در سال جهانی خاک هستیم، به: وی با اشاره به نزدیک شدن به روز جهانی خاک گفت.صورت گیرد

 .برگزاری روز جهانی خاک در سال آن در مؤسسه تحقیقات خاک و آب با حضور سران کشور و وزیر جهاد کشاورزی هستیم

مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در پایان به برگزاری کنگره علوم خاک در رفسنجان، مسابقه عکاسی، شب عضو هیأت علمی 

امیدواریم تا : های فرهنگی، دوبله فیلم مستند خاک با کمک وزارت جهاد کشاورزی در سال خاک اشاره کرد و افزود شعر، برنامه

 ./الیحه خاک در کشور باشیمپیش از پایان یافتن سال جهانی خاک، شاهد اجرایی شدن 

/item/water/ir.iana.www//:http71392-4html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  78, چهارشنبه 

 میلیون هکتار از اراضی ملی 42صدور سند تک برگی برای 
میلیون هکتار از اراضی ملی کشور سند تک برگی  01امسال برای : ر اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفتمعاون حفاظت و امو

 . حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از زمین خواری صادر می شود تحققکاداستر در راستای 

خوبی برای دریافت سند تک برگی کاداستر برای اگر منابع اعتباری : مسعود منصور شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود

تا  11اراضی ملی تخصیص یابد، ظرف چند سال آینده این اولویت محقق خواهد شد و امسال بیش از مجموع عملکرد سال های 

 .در برخی از محورهایی که از تخریب جلوگیری می کند طرح کاداستر اجرا می شود 12

 .تر تصویب شده که سازمان ثبت اسناد و امالک متولی اجرای آن استدر کشور قانون کاداس: وی یادآورشد

با اجرای این قانون دستگاه های اجرایی موظف : معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

 .هستند امالک تحت بهره برداری خود را در قالب سامانه کاداستر اسناد تک برگی دریافت کنند

 31بخش دیگر نیز اسناد تحت مدیریت دستگاه های اجرایی است، مثل سازمان جنگل ها که متولی بیش از : منصور اظهار کرد

 .درصد اراضی ملی کشور می باشد موظف به اجرای قانون کاداستر است

ر حفظ منابع طبیعی کمک به گفته وی این قانون یکی از بسترهای اساسی برای جلوگیری از زمین خواری است که می تواند د

 .بزرگی کند و باید سریعتر اجرایی شود

میلیون هکتار اراضی ملی کشور،  041از حدود : معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

یون هکتار دارای اسناد تک و نیم میل 01هزار هکتار از این اراضی سند اخذ شده است و از این مقدار 611میلیون و  023برای 

 .برگی کاداستر می باشد

 033باید از هشت میلیون هکتار باقی مانده در قالب سامانه کاداستر سند دریافت کنیم و اسناد غیر کاداستری : منصور اضافه کرد

 .میلیون هکتار اراضی ملی نیز بازنگری شود

 .اضی ملی کشور در اولویت اساسی برنامه ها قرار داردامسال عنوان دریافت سند کاداستر برای ار: وی تاکید کرد

کاهش متوسط بارندگی در کشور و خشکسالی ها : معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

باشند، اما برخی از آفات با بر جنگل ها نیز تاثیر گذار است و نیاز آبی این مناطق مثل نیاز اراضی باغی نیست و می توانند مقاوم تر 

 .بستر خشکسالی شیوع پیدا می کند

حدود شش میلیون هکتار از اراضی ملی را شناسایی کردیم که در معرض آفات وبیماری ها هستند و یک میلیون : منصور تاکید کرد

 .فات استهکتار از این مناطق بحرانی هستند و به حالت آسیب پذیری رسیده اند که نیازمند مبارزه با آ

در حال حاضر مبارزه با آفات درختان جنگلی در یک و نیم میلیون هکتار انجام می شود و تا حدودی کنترل نیز شده : وی افزود

 .است

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید بر اینکه اعتبارات جوابگوی کنترل و مبارزه با 

 .معتقدیم برای مبارزه با این آفات باید همواره آماده بود و عملیات پیشگیرانه نیز انجام داد: جنگلی نیست، گفتآفات درختان 

هیچ عملیات مبارزه با آفاتی را معطل تخصیص اعتبار نکرده ایم، چرا که متخصصان گیاه پزشکی تاکید دارند : منصور متذکر شد
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 .ت که اگر این زمان سپری شود مبارزه با آن غیر ممکن و یا دشوار خواهد شدمبارزه با هر آفتی نیازمند زمان خاصی اس

 .کشور ما به لحاظ واقع شدن در شرایط خشک و نیمه خشک به لحاظ ذاتی شرایط شکننده اقلیمی داشته است: وی اظهارکرد

ده تر کرده است ودر حال حاضر به گفته منصور بی توجهی در چند دهه اخیر نیز نسبت به منابع طبیعی این شرایط را شکنن

 .عوارض این بی توجهی و کم توجهی در قالب پدیده ها و رخدادهایی که مشاهده می کنیم، قابل لمس است

تحت تاثیر قرار گرفتن بخش وسیعی از کشور : معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت

یالب با بارندگی های محدود، پایین رفتن سفره های آب زیر زمینی در بسیاری از نقاط و مشکل توسط ریز گردها، راه افتادن س

 .بحران آب در پدیده فرونشست زمین ناشی از بی توجهی و کم توجهی به منابع طبیعی است

از گذشته تالش باید تجدید نظر جدی در راستای حل این مشکالت کرد و در حفظ منابع طبیعی بیش : منصور خاطرنشان کرد

 .کرد

این موضوع وظیفه ای همگانی است و کار و برنامه یک دستگاه نیست، سازمان جنگل ها و محیط زیست در این : وی یادآورشد

خصوص نقش محوری دارند و تحقق حفظ منابع طبیعی مستلزم همکاری همه جانبه همه دستگاه های اجرایی و ارتقا فرهنگ 

 .عمومی است

در این بین رسانه ها نقش مضاعفی دارند چرا که در اطالع رسانی در خصوص حفظ ثروت عظیم منابع طبیعی : دمنصور ادامه دا

 .نقش کلیدی دارند

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه دو نکته قابل اتکا برای حفظ منابع طبیعی 

ز این مسایل رهبر معظم انقالب مهمترین پشتوانه در این خصوص است که توجه ویژه ای نسبت به این یکی ا: وجود دارد، اظهارکرد

 .منابع دارند و این قوتی برای دست اندرکاران است

رسانه ها در مسایل : منصور یکی دیگر از نقاط قابل اتکا برای حفاظت از منابع طبیعی در سطح کشور را رسانه ها نام برد و افزود

 .ابع طبیعی حساسیت جدی ایجاد می کنندمن

علت سخت بودن حفاظت از منابع طبیعی این است که : وی با بیان اینکه مقوله توسعه پایدار مفهوم پیچیده ای است، ادامه داد

 .تصمیم گیرندگان نمی توانند منافع دراز مدت و کوتاه مدت کشور را یک جا جمع کنند

ی توسعه مد نظر است که انجام آن ضرورت دارد باید با مفهوم توسعه پایدار و شرایط زیست محیطی اگر برنامه ای برا: منصور افزود

 .سازگاری داشته باشد

 .توسعه پایدار، توسعه ای است که عالوه بر تامین منافع نسل حاضر تامین کننده منافع نسل های آینده نیز باشد: وی اظهارکرد
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 انتصابات

 - 31/70/78فارس

 انتصاب دو مدیر عامل در وزارت جهاد کشاورزی

علیرضا ولی به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و یزدان سیف به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی 

 .کشاورزی منصوب شد

علیرضا ولی امروز با حکم وزیر جهاد کشاورزی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شد

 .براساس این گزارش پیش از این مصطفی یاسایی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام بود

 .این مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بود علیرضا ولی مدیرعامل جدید شرکت پشتیبانی امور دام پیش از

ریزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز با حکم وزیر جهاد به جای  همچنین یزدان سیف عضو هیئت مدیره و معاون برنامه

 .علیرضا ولی به سمت مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی منصوب شد
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 انتصابات
 - 31/70/12فارس

 سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد

پرست پژوهشکده با حکم رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیر اعظم خوش خلق سیما به عنوان سر

 .بیوتکنولوژی کشاورزی کرج منصوب شد

، با برکناری قره یاضی ، سرپرست جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کشاورزی منصوب شد

یر اعظم خوش خلق طی حکمی از سوی دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر ن

 .سیما به عنوان سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد

روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در مراسم معارفه دکتر خوش خلق سیما و تکریم از دکتر بهزاد قره یاضی که با 

کشاورزی، دکتر طهماسبی معاون پژوهشی سازمان  حضور دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

و حجت االسالم سعیدیان نماینده ولی فقیه در سازمان، دکتر عصاره معاون معاونت علمی ریاست جمهوری و تنی چند از روسای 

 .موسسات تحقیقاتی و مدیران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاروزی در سالن جلسات حوزه ریاست پژوهشکده برگزار شد

دا حجت االسالم سعیدیان نماینده ولی فقیه در سازمان تات طی سخنانی به اهمیت واقعه غدیر و ضرورت رعایت اخالق اسالمی ابت

در کارها پرداخت و در ادامه دکتر قره یاضی طی سخنانی کوتاه، زیباترین دوران مدیریت خود را دوره مدیریت کنونی برشمرد و 

 .کردن تحصیالت تکمیلی و هدفمند کردن تحقیقات پژوهشکده در دوره مسوولیت تشریح کرد اقدامات خود را در زمینه جهت دار

 .جلسه معارفه و تکریم با سخنان دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما سرپرست جدید پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ادامه یافت

قاتی با بستر سازی امکانات جانبی و ارتباط موثر با وی ضمن تشکر از اعتماد دوباره دکتر زند،فراهم کردن زمینه های کاری تحقی

 .موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها و مراکز مهم داخلی و بین المللی را از مهمترین برنامه های خود برشمرد

کر از در انتهای این مراسم دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سخنان خود را با تش

دکتر خوش خلق سیما بابت زحمات فراوان در هیات ممیزه سازمان آغاز و وی را فردی الیق، با درایت و توانمند و با حمایت 

 .حداکثری محققان پژوهشکده دانست

 .زند شرایط تحریم کشور را بهانه ای دانست تا به خود آمده و در این شرایط به فکر پیشرفت و خود اتکایی بیشتر بیفتیم

در شرایطی که دستخوش تغییرات وسیع اقلیمی هستیم، کشور نیاز به تحقیقات بیشتری و : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .گسترده تری دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کاربردی کردن و تجاری سازی طرح های تحقیقاتی و تقویت برون داده تاکید کرده 

ن مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر چابک سازی سازمان و ضرورت صرفه جویی در و با انتقاد از کمی شد

 .هزینه های نگهداری تاکید کرد

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با انتقاد از افزایش مطالبات و عدم ظرفیت پاسخگویی به این حجم مطالبات در 

د کشور در شرایط پساتحریم و قطع وابستگی صرف به فروش نفت اشاره کرد و بر ضرورت برنامه ریزی سطح سازمان به تغییر رویکر

 .مدون مدیران مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر ارائه راه حل های عملی در شرایط پساتحریم تاکید کرد

http://www.farsnews.com/
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اورزی و پرهیز از هرگونه سیاسی کاری به تشریح اولویت ها و برنامه زند در پایان ضمن تاکید بر استفاده از محققین تاثیر گذار کش

ریزی صحیح پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان چتری برای سایر موسسات همکار اشاره کرده و بر ضرورت تحقیقات 

 .هدفمند و بازارطلبانه این پژوهشکده و تبدیل ایده و فکر به سرمایه را مهم برشمرد

این مراسم ضمن اهدای لوح تقدیر به آقای دکتر قره یاضی در مدت ریاست پژوهشکده، حکم انتصاب دکتر نیر اعظم در پایان 

 .خوش خلق سیما توسط دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تقدیم شد

عاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نیر اعظم خوش خلق سیما پیش از این عالوه بر مسولیت مشاور م

مسولیت دبیرخانه هیات ممیزه سازمان مذکور عهده دار مسولیت های مهمی چون معاون برنامه ریزی و پشتیبانی و قائم مقام 

 .پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بوده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312247224937 
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 انتصابات
 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 سیما سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شد  خلق نیراعظم خوش
و ترویج کشاورزی نیراعظم  طی حکمی از سوی اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش

 . عنوان سرپرست پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منصوب شد سیما به خلق خوش

و به نقل از روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در مراسم معارفه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

مهرماه جاری و با حضور اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان  00یاضی که روز شنبه  سیما و تکریم از بهزاد قره خلق خوش

االسالم سعیدیان نماینده ولی فقیه در سازمان و  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، طهماسبی معاون پژوهشی سازمان و حجت

ت حوزه ریاست پژوهشکده های تحقیقاتی و مدیران پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاروزی در سالن جلسا تنی چند از رؤسای مؤسسه

 .برگزار شد

دار  یاضی طی سخنانی کوتاه، زیباترین دوران مدیریت خود را دوره مدیریت کنونی برشمرد و اقدامات خود را در زمینه جهت قره

 .کردن تحصیالت تکمیلی و هدفمند کردن تحقیقات پژوهشکده در دوره مسئولیت تشریح کرد

د پژوهشکده در ادامه مراسم بار دیگر از اعتماد معاون وزیر جهاد کشاورزی تشکر کرد و سیما سرپرست جدی خلق نیراعظم خوش

ها و  های تحقیقاتی و دانشگاه های کاری تحقیقاتی با بستر سازی امکانات جانبی و ارتباط مؤثر با مؤسسه فراهم کردن زمینه: گفت

 .ها است ترین برنامه المللی از مهم مراکز مهم داخلی و بین

سیما بابت زحمات در هیأت ممیزه  خلق اون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز با تشکر از خوشمع

 .سازمان آغاز و ایشان را فردی الیق، بادرایت و توانمند و با حمایت حداکثری محققان پژوهشکده دانست

 .آمده و در این شرایط به فکر پیشرفت و خوداتکایی بیشتر بیفتیم ای دانست تا به خود اسکندر زند شرایط تحریم کشور را بهانه

وی همچنین وضعیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را در شرایط حاضر دستخوش تغییرات وسیع اقلیمی و به تبع 

 .آن نیازهای بیشتر تحقیقاتی در کشور دانست

های تحقیقاتی و تقویت  سازی طرح ود بر ضرورت کاربردی کردن و تجاریمعاون وزیر جهاد کشاورزی در بخشی دیگر از سخنان خ

سازی سازمان و  برون داده تأکید کرده و با انتقاد از کمی شدن مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر چابک

 .های نگهداری تأکید کرد جویی در هزینه ضرورت صرفه

کشاورزی با انتقاد از افزایش مطالبات و عدم ظرفیت پاسخگویی به این حجم مطالبات در  رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

ریزی  سطح سازمان به تغییر رویکرد کشور در شرایط پساتحریم و قطع وابستگی صرف به فروش نفت اشاره کرد و بر ضرورت برنامه

 .های عملی شرایط پساتحریم تأکید کرد حل ئه راهمدون مدیران مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر ارا

ها و  زند در پایان ضمن تأکید بر استفاده از محققان تأثیرگذار کشاورزی و پرهیز از هرگونه سیاسی کاری به تشریح اولویت

ر ضرورت تحقیقات ها همکار اشاره کرده و ب عنوان چتری برای سایر مؤسسه ریزی صحیح پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به برنامه

سیما پیش از این عالوه بر  خلق نیراعظم خوش.هدفمند و بازارطلبانه این پژوهشکده و تبدیل ایده و فکر به سرمایه اشاره داشت

مسئولیت مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مسئولیت دبیرخانه هیأت ممیزه سازمان 

 ./مقام پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بوده است ریزی و پشتیبانی و قائم های مهمی چون معاون برنامه ئولیتدار مس مذکور، عهده

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71334-4html. 
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 انتصابات
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

 تر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی منصوب شد مدیرکل دف
طی حکمی از سوی دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد 

 . موسوی به سمت مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی منصوب شد

: ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در اقتصاد بخش کشاورزی و به منظور حمایت از بهره برداران بخش، انتظار می ( حوادث غیرمترقبه)با عنایت به نقش مخاطرات 

هد تحول چشمگیر در ساماندهی و پیگیری مربوط به مخاطرات رود با تشریک مساعی با مدیران و کارشناسان توانمند آن دفتر، شا

بخش به منظور تعامل با سازمان مدیریت بحران کشور، استانداری ها، مدیران استانی و دستگاه های درون وزارت خانه و برنامه 

ن منابع الزم برای حمایت ریزی جهت پیش بینی، هشدار، آمادگی، مقابله و بازسازی آسیب های ناشی از مخاطرات و همچنین تامی

 .از بهره برداران و سایر وظایف محوله باشیم

/item/majles/ir.iana.www//:http71341-4html. 
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 انتصابات
 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 مان های جهاد کشاورزی کشور انتصاب نخستین مدیر زن در یکی از ساز
برای نخستین بار در یکی از سازمان های جهاد کشاورزی استانی، مسئولیت تصدی یک پست مدیریتی مهم به یکی از 

 .بانوان واگذار گردید

 ایانا، قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس طی حکمی، ناهید هژبری را به -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .عنوان نخستین مدیر زن در پست مدیر امور مالی و ذی حساب سازمان جهاد کشاورزی استان فارس منصوب کرد

در روز پنج شنبه نهم مهرماه یک هزار و سیدو نود و چهار در جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی 

کم قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به عنوان مدیر فارس، ناهید هژبری با موافقت وزیر جهاد کشاورزی و با ح

 .امور مالی و ذی حساب این سازمان منصوب گردید

 .شایان ذکر است که از خدمات سید جلیل موسوی مدیر سابق امور مالی این سازمان تقدیر و تشکر شد

سازمان و مسئول ستاد خشکی سازمان جهاد  همچنین در این جلسه عبدالحسن صمد نژاد به عنوان مشاور اجرایی ریاست

 .کشاورزی استان فارس منصوب گردید

/item/majles/ir.iana.www//:http71337-4html. 
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 بازار و قیمت ها

 - 31/70/78فارس

 جدول+ مت میوه و سبزیجات در تهران قی
های اخیر تقریبا ثابت بوده و قیمت هر کیلوگرم نارنگی که به تازگی  قیمت انواع میوه و سبزی در بازار تهران در هفته

 .هزار تومان بر حسب کیفیت متغیر است 3تا  1وارد بازار شده بین 

قیمت هر کیلوگرم نارنگی که به تازگی وارد بازار شده است، در بازار شهرستانی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .هزار تومان متغیر است 6تا  4از ( ع)میدان امام حسین 

 .های گذشته نرخ تقریبا ثابتی داشته و تغییر نکرده است ها در هفته افزاید، قیمت اکثر میوه این گزارش می

 (ها به تومان است محاسبه قیمت( )ع)مت میوه و سبزیجات در بازار شهرستانی میدان امام حسین جدول قی

 (تومان)قیمت  انواع میوه

 2611 سیب قرمز

 2111 سیب زرد

 4111 موز

 4111 نارنگی

 2111 کیوی

 4611 انار

 6111 انگور

 01111 توت فرنگی

 2111 خرمالو

 4611 هلو هسته جدا

 6111 هلو انجیری

 6111 انجیر

 3111 گالبی

 4111 آلو قرمز

 0211 زمینی سیب

 0211 پیاز

 3111 خیار

 0211 فرنگی گوجه

http://www.farsnews.com/
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 0611 کدو مسمایی

 0611 بادمجان

 3111 ای فلفل دلمه

 6111 به

 3111 کلم سفید و قرمز

 0611 هویج

 3111 شلغم

 3111 (لبو)چغندر

تومان  3611تومان و قیمت هر کیلو سبزی خوردن  3111واع سبزی کوکو، آش، پلو براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم ان

 .است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312222224595 
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 بازار و قمیت ها
 یاناآ 1931مهر  70, سه شنبه

 ترین مشکل مرغداران  بیمه بزرگ/ شود تر می مرغ در نیمه دوم سال متعادل قیمت تخم
تری داشته باشد و مرغداران کمتر متوجه ضرر  مرغ در نیمه دوم سال وضعیت متعادل شود که قیمت تخم بینی می پیش

 .و زیان شوند

 21تحادیه مرکزی مرغداران میهن امروز در همایش گرامیداشت ، مدیرعامل ا(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار تن  311مرغ بومی یک میلیون و  مرغ کشور با تخم توان تولید تخم: گذار ایران با اعالم این خبر گفت سالگی پرورش مرغ تخم

 .شود هزار تن آن استفاده می 121است، در حالی که تنها 

تومان بوده و قیمت فروش آن  341هزار و  ، یک31مرغ در سال  قیمت تخم: مرغ نیز افزود تخم رضا ترکاشوند درباره اختالف قیمتی

 .تومان است 021هزار و  یک

 .ایم ها شاهد بیالن منفی بوده مرغ مناسب بود، در بقیه سال که روند قیمتی تخم 0211غیر از سال  به: وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن کاهش یافت 011مرغ  میلیون گله، تولید تخم 01مشکل آنفلوآنزا و حذف دلیل  به 0211سال : ترکاشوند ادامه داد

تومان گزارش شده  111تومان است و قیمت فروش نیز دوهزار و  311هزار و  شده سه در سال جاری قیمت تمام: وی تصریح کرد

 .است

 .تر شود ها متعادل جاری قیمتبینی کرد که در نیمه دوم سال  مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن پیش

ریزی نیاز است که به  میلیون جوجه 21.6مرغ،  هزار تن تخم 121شده برای تولید  ریزی انجام بر اساس برنامه: ترکاشوند یادآور شد

 .شود درصد آن انجام می 41درصد و در نیمه دوم  21نیمه نخست سال جاری 

 .ریزی کنیم ها برنامه رو خواهیم بود؛ بنابراین الزم است متناسب با ظرفیت اد تولید روبهریزی نباشد، با ماز اگر برنامه: وی تأکید کرد

گذار با مشارکت دولت در دستور کار قرار گرفت  های پیر توسط صنف مرغ تخم ، حذف مرغ31در اوایل دهه : ترکاشوند اظهار داشت

رو  گذار پیشنهاد شد، اما متأسفانه با استقبال خوبی روبه تخم ، طرح ناجی توسط اتحادیه مرغداران میهن و صنف مرغ11و در سال 

 .نشد

نیز اتحادیه  13مرغ به اتحادیه محول شده است و در سال  مسئولیت تنظیم بازار و صادرات تخم 10در سال : وی همچنین گفت

 .ها آن را قبول کرد ساختریزی را مطرح کرد که وزارت جهاد کشاورزی مشروط به مناسب بودن زیر درخواست مدیریت جوجه

 ها، همه جوانب را در نظر بگیرد سامانه مدیریت مرغداری

اندازی و مدیریت  ها توسط اتحادیه در سال گذشته راه سامانه مدیریت مرغداری: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن افزود

 .وظف به انجام آن هستندریزی به این اتحادیه محول شد و بر اساس آن، همه عوامل اجرایی م جوجه

های  برآورد تولید و حتی نیاز این صنعت در این بخش طراحی شده است که امیدواریم بتواند هماهنگی: ترکاشوند خاطرنشان کرد

 .الزم را ایجاد کند

ای  گونه بهریزی کشور تحت پوشش سامانه فوق است، اما باید برای سیستماتیک کردن آن  درصد جوجه 11بیش از : وی ادامه داد

 .که تمامی جوانب در آن لحاظ شود، اقداماتی انجام شود

تمدید پروانه واحدها بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی بوده که پیشنهاد شده است اتحادیه بتواند آن : ترکاشوند تصریح کرد

 .را به انجام برسد
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 .قدامات الزم برای بیمه فراگیر این بخش لحاظ شودبیمه تولید برای این بخش مهم بوده و الزم است ا: وی یادآور شد

کند، بنابراین با بیالن  گذار پرداخت نمی ای به صنعت مرغ تخم دولت یارانه: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تأکید کرد

 ./رو هستیم که الزم است برای این مسئله فکری اساسی شود منفی در برخی مواقع روبه

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http71113-4html. 
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 بازار و قمیت ها
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 اف انتقاد از ناکارآمدی خانه اصن/ آمادگی بارفروشان برای تنظیم بازار شب عید بدون اعتبار دولتی
اتحادیه بارفروشان آمادگی دارد بدون اتکا به ریالی از اعتبارات دولتی، بازار شب عید را تنظیم کند؛ در صورتی که 

 .مدیران دولتی حاضر به واگذاری باشند

اعالم این خبر  با( ایانا)بار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

توانند با بهترین شکل ممکن به انجام رسانند، اما مدیران  ها بدون تحمیل ریالی به دولت می تنظیم بازار شب عید را تشکل: گفت

 .دولتی حاضر به واگذاری نیستند

میلیارد تومانی از  061سال گذشته تنظیم بازار شب عید با مشکالت زیادی همراه بود و با وجود اعتبار : سیدمحسن محمودی افزود

بخش نبود و  ها و تجهیز واحدهای مرغداری، کارنامه سازمان تعاون روستایی در تنظیم بازار چندان رضایت محل هدفمندی یارانه

 .هزار تومان شدند 03وطنان ما ناگزیر به خرید پرتقال به قیمت  هم

کند، آمادگی خود را برای  بار را اداره می رکزی میوه و ترهعنوان یک واحد صنفی که میدان م این تشکل به: وی خاطرنشان کرد

 .کند تنظیم بازار شب عید بدون هیچ وابستگی و گرفتن ریالی از دولت اعالم می

 بار ندارد شهردار همچنان اعتنایی به میدان مرکزی میوه و تره

بار  بار تهران، با سازمان میادین میوه و تره ه و ترهوجودآمده در اداره میدان مرکزی میو دنبال مشکالت به به: محمودی ادامه داد

عنوان یک صنف از شهردار مردمی تهران بزرگ خواست تا با تقاضایی، مالقات حضوری برای ارائه مسائل  شهرداری، این اتحادیه به

 .این تشکل داده نشده است موجود در میدان موافقت کند، اما با وجود گذشته بیش از سه ماه از ارسال این نامه، هیچ پاسخی به

دنبال تحمیل نظریات خود است، در حالی که  های دولتی، به بار با در اختیار داشتن رانت سازمان میادین میوه و تره: وی تصریح کرد

 .های دولتی ندارد، تنها خواهان اجرای دقیق قانون و نظم و انظباط در میدان است این اتحادیه که ارتباطی با دستگاه

 ها نیست ز امور اصناف و بازرگانی حامی تشکلمرک

بار تهران  ها است بین این اتحادیه و سازمان میادین میوه و تره ماه: بار یادآور شد دبیر اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره

نهادی برای شنیدن سخنان وجود آمده که باعث سلب شدن آرامش در روند اداره میدان شده است؛ با این وجود، هیچ  مشکالتی به

 .این اتحادیه وجود ندارد

ای به فرمانداری، معاونت نیروی انتظامی، قوه قضاییه و مرکز امور  به شهردار تهران، نامه  پس از ارسال نامه: محمودی تأکید کرد

دهای ذکرشده داده نشده اصناف و بازرگانی ارسال شده است، اما تاکنون هیچ پاسخی برای شنیدن سخنان این تشکل از سوی نها

 .است

بار کشور را در اختیار دارد و درست یا غلط اکنون معتقد  ترین مراکز توزیع میوه و تره این اتحادیه یکی از بزرگ: وی اظهار داشت

ع کاملی های متفاوت دولتی برخوردار است، از خود دفا تواند در مقابل سازمان میادین که از رانت است مورد ظلم واقع شده و نمی

کند و الزم است واحدهای صنفی و سایر نهادهای منصف به حمایت از این تشکل برخواسته یا حداقل سخنان و طرح دعوی آنها را 

ها حمایت کند، حاضر به شنیدن سخنان این تشکل نیست و  بشنوند، این در حالی است که حتی خانه اصناف که باید از تشکل

 .اده، به سال بعد موکول کرده استوقتی که برای این تشکل قرار د
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اگر خانه اصناف بتواند حمایت : ها در کشور توصیف کرد و گفت رنگ بودن قدرت تشکل محمودی ناکارآمدی اتاق اصناف را باعث کم

به توانند با ضریب کارآمدی بیشتری نسبت  های داخلی می زنی باالیی داشته باشد، تشکل ها کرده و قدرت چانه قابلی از تشکل

 .واحدهای دولتی در اقتصاد کشور نقش ایفا کنند

ای،  بار نیز با تحریک عده برخی مدیران صنفی فعال در میدان تره: گیری برخی واحدهای صنفی افزود وی در پایان با اشاره به موضع

بار باید از  یوه و ترهکنند؛ این در حالی است که دوستان و همکاران صنفی میدان مرکزی م در مزمت این اتحادیه مصاحبه می

بار نیازمند مدیریت واحد و قدرتمند است، در  بصیرت و آگاهی بیشتری برخوردار باشند و در شرایطی که میدان مرکزی میوه و تره

 ./پی ایجاد شکاف و اختالف برنیایند

/item/kkoltasha/ir.iana.www//:http71327-4html. 
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 بازار و قیمت ها

 - 31/70/12فارس

یارانه شیر از جیب دامداران پرداخت / محصول لبنی 9درصدی  49تاخیر در ابالغ افزایش قیمت 
 شود می

تومان ضرر  922 گرم شیر خام رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه دامداران در تولید هر کیلو

 .افزایش نیافتن قیمت خرید شیر خام به منزله پرداخت یارانه شیر از جیب دامداران به مردم است: کنند، گفت می

ر جلسات د: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفت

تومانی شیرخام مصوب تیرماه سال گذشته باید قیمت  0441باالخره به این نتیجه رسیدند که برای اجرای قیمت   متعدد، مسئوالن

 .درصد افزایش یابد 02محصول شیر، پنیر و ماست  2

رغم تصویب افزایش  متاسفانه علی: وی با بیان اینکه افزایش قیمت برای اجرایی شدن باید به سازمان تنظیم بازار ابالغ شود، افزود

آقای شریعتمداری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را ابالغ ( شیر، ماست و پنیر)درصدی قیمت برخی محصوالت لبنی  02

 .کند نمی

ل درصدی قیمت محصوالت لبنی کنتر 02رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه علت امتناع از ابالغ افزایش 

محصوالت لبنی را ندارد،به   درصدی افزایش قیمت 02اگر دولت قصد ابالغ مصوبه : تورم و مسائلی از این قبیل است، تصریح کرد

 .دامداران یارانه تولید بپردازد

 .شوند تومان متضرر می 211دامداران به ازای تولید هرکیلوگرم شیرخام مبلغ : مقدسی بیان داشت

کنندگان شیرخام راضی نیستند،شیرخام را با قیمت  تولید: ضرر و زیان دامداران به ازای تولید شیرخام گفت وی با ابراز ناراحتی از

 .کمتر از قیمت تمام شده بفروشند و این کار شرعا حرام است

ری وارد ناپذی کننده نیست و این کار به تولید صدمات جبران کنترل تورم از جیب تولید: رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گفت

 .کند می

های تولید افزایش یافته، بر روی قیمت شیرخام  در حالی که حقوق و دستمزد کارگران و همچنین هزینه: مقدسی بیان داشت

 .گونه افزایش قیمتی اعمال نشده است هیچ

 .دهد قرار می شوند چون صادرات آنها را تحت تأثیر صاحبان صنایع لبنی مانع افزایش قیمت محصوالت لبنی می: وی افزود

صاحبان صنایع لبنی برای کسب : شود بیان داشت درصد تولیدات محصوالت لبنی کارخانجات صادر می 01مقدسی با بیان اینکه 

 .اند درصد تولید کشور را فدا کرده 11سود صادرات، 

د،چرا شما بر ابالغ مصوبه افزایش وی در پاسخ به این سؤال که صنایع لبنی به علت عدم کشش بازار تمایلی به افزایش قیمت ندارن

 .شود  با ابالغ افزایش قیمت سازمان حمایت مکلف به اجرای مصوبه می: کنید،گفت ها پافشاری می درصدی قیمت 02

ای که انجمن صنفی و اتحادیه دامداران با صنایع لبنی داشتند  حتی در جلسه: رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

کنندگان شیرخام حاضرند افزایش قیمت شیرخام را به  اعالم کردیم اگر نگران جذب محصوالت توسط بازار هستید،تولید ما به آنها

 .طور پلکانی اجرایی کنند

http://www.farsnews.com/
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وزارت جهاد متولی تولید است و ابزاری برای کنترل بازار ندارد در حالی که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت در : مقدسی گفت

 .ها تإثیرگذارند تعیین قیمت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312244224131 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  11: تاریخ

 رکنترل قیمت خشکبار با ادامه نظارت بازا
 .با کنترل قیمت و ادامه نظارت در بازار قیمت آجیل و خشکبار در آستانه شب عید افزایش نخواهد داشت

در : ، افزوداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

ستانه شب عید بازار خشکبار نیازمند نظارت و حمایت بیشتری از سوی مسئوالن است چرا که با ورود دالالن بازار پر تالطم آ

 .شود می

 .با حمایت و نظارت در بازار تولیدکننده ومصرف کننده باید دو سویه حمایت شود: وی تصریح کرد

ب عید حقوق تولید کننده نادیده گرفته شود و خشکبار زیر قیمت تمام شده نبایستی به بهانه ش: بیرانوند در ادامه خاطرنشان کرد

 .عرضه شود

عرضه خشکبار به قیمت واقعی حمایت از تولید کننده و تولیدات داخلی است : عضو کمیسیون کشاورزی در ادامه یادآور شد

 .تواند نقش دالالن را از بازار مصرف کاهش دهد اینکه می کما

/news/fa/ir.yjc.www//:http3912224 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  11: تاریخ

 ثبات قیمت نان در نیمه دوم سال
شود قیمت نان تغییر  بینی می پیش: رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران با اشاره به ثبات قیمت نان سنگک در نیمه دوم سال گفت

 .یابد نکند اما اگر آرد دولتی افزایش یابد قیمت نان نیز افزایش می

بینی  پیش: ، گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدرضا نظرنژاد رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران در گفتگو با خبرنگار 

 .قیمت نان در نیمه دوم سال تغییری نکند شود می

 .کند البته اگر با تصمیم دولت نرخ آرد دولتی افزایش بیابد قیمت نان نیز افزایش پیدا می: وی افزود

تومان و نان  0111تا  311گرم به قیمت  421نان سنگک به نرخ دولتی با وزن : به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران گفت

 .شود تومان عرضه می 611صوص به قیمت هزار و کنجدی مخ

و دورو  611، یک رو کنجد به قیمت هزار و 211گرم به قیمت هزار و  421تا  461نان سنگک به نرخ آزادپز نیز با وز : وی افزود

 .شود هزار تومان عرضه می 3کنجد به قیمت 

ها  در مناطق شمالی شهر به دلیل گران بودن کرایه: گفت  شتر است،ها بی وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق تهران تراکم نانوایی

 .ممکن است قیمت نان متغیر باشد

درخواست ما این است که آرد گندم درجه یک به دست نانوایان برسد چرا که در برخی اوقات از آرد سبوس : نظرنژاد تصریح کرد

 .ب برای نان سنگک را نداشته باشدشود که آرد کیفیت مناس شود و این موضوع سبب می گرفته می

/news/fa/ir.yjc.www//:http3919511 
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/70/70فارس

 اجرای سیاست قیمت تضمینی منوط به پرداخت سریع پول کشاورزان است
سیاست قیمت تضمینی بخش کشاورزی یک : عی مجلس تاکید کردعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبی

تواند تحول شگرفی در  سیاست جدید و منطقی است که در صورت جلب رضایت کشاورزان و اجرایی شدن اصولی می

 .بخش کشاورزی کشور ایجاد کند

موفقیت سیاست : ینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسالمی گفت، محمدباقر شریعتی نماخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .قیمت تضمینی منوط به پرداخت سریع و به موقع پول به کشاورزان بعد از هر وعده معامالتی در بورس کاالی ایران است

به التفاوت را در زمان مقرر دو  وزارت جهاد کشاورزی باید تالش کند که در صورت کشف قیمت پایین تر از قیمت تعیین شده، ما

 .هفته ای پرداخت کند، تا اعتماد و رضایت کشاورزان جلب و جذب شود

شریعتی معتقد است که عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران، ارزش گذاری کاالها را دقیق تر و به روزتر می کند و 

 .کند کشاورز را به بورس مطمئن تر و احساس رضایت را بیشتر میها و کسب حداکثری منافع تولید،  همچنین کشف منطقی قیمت

نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه سیاست خرید تضمینی برای کشاورزان پیچ و خم 

ی سیاست قیمت تضمینی روی ذرت شود، ابراز امیدواری کرد که با اجرا زیادی دارد و مطالبات کشاورزان اغلب با تاخیر پرداخت می

 .خوزستان، کشاورزان به سرعت بتوانند به پول خود دست یابند

با معامله محصوالت کشاورزی در بورس کاال، : این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اذعان کرد 

 .اکثر منافع نصیب کشاورزان می شودهای ناکارآمد از بازرگانی کشاورزی کوتاه می شود و حد دست واسطه

وی اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی را ابزاری قوی و کارآمد برای برنامه ریزی بخش کشاورزی می داند و بیان می کند که با 

 سیاست مذکور، امکان برنامه ریزی کشاورزان برای کشت بعدی افزایش می یابد که نتایج آن برای اقتصاد کشور می تواند مفید

 .باشد

این منطقه کشور حرفی برای : نماینده مردم بهبهان و آغاجاری با بیان اینکه بهبهان قطب کشاورزی و دامداری است، توضیح داد

گفتن در حوزه دامداری و کشاورزی دارد و بدون شک جهاد کشاورزی و کشاورزان بهبهان این استعداد و توانایی را دارند که با 

 .نی برخوردی مثبت داشته باشندموضوع سیاست قیمت تضمی

ما تالش داریم برای اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی روی محصول ذرت در بهبهان، انبارهای مناسب : شریعتی در پایان گفت

ایفا را در اختیار بورس کاال و کشاورزان قرار دهیم و امیدوارم که انبارداران و کشاورزان بهبهانی سهم خود را در اجرای این سیاست 

 .کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141111111134 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

استقبال از بحث روستا  /مجوز ایجاد کارگزاری بیمه روستاییان و عشایر به افراد حقیقی اعطا می شود
 گردشی 

در پی اعطای مجوز ایجاد کارگزاری بیمه : مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت

روستاییان و عشایر به افراد حقیقی هستیم که کارگزارن موفق در این بحث در اولویت قرار دارند و سپس به افراد 

 . متقاضی واگذار می شود

ایانا، محمد رضا رستمی در جلسه ستاد توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر -گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به

با توجه به ظرفیت ها و جایگاه خوب همدان در کشور و زیر ساخت های توسعه ای، انتظار می رود در : استان همدان، اظهار کرد

 .و عشایر رشد داشته باشیمزمینه بیمه روستاییان، کشاورزان 

درصدی جمعیت رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص  21در زمینه بیمه روستاییان و عشایر استان همدان با پوشش : وی گفت

 .داده است

صندوق بیمه رویکرد نوینی به منظور توسعه انسانی در : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود

 .ش کشاورزی و روستایی داردبخ

رویکرد مساعدت اجتماعی از طریق پرداخت مستقیم پول و : وی با بیان اینکه در خصوص بیمه دو رویکرد دنبال می شود، گفت

 .رویکرد جدید با عنوان مشارکت در بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر دنبال می شود

هزار نفر زیر  26میلیون خانوار روستایی و عشایر یک میلیون و  2از : کرد و افزود رستمی به ایجاد صندوق با رویکرد مشارکت اشاره

 .پوشش صندوق بیمه هستند

به دلیل اختیاری بودن بیمه پیش بینی ها : میلیون نفری را طی دو سال عنوان کرد و ادامه داد 2وی پیش بینی پوشش کل جامعه 

 .یمه فقط از طریق ارتباط روابط عمومی با روستا بوده که کار دشواری بودرشد کمی داشت و ارتباط برای معرفی و توسعه ب

با توجه به گرانی ابزار تبلیغی باید از صدا و سیما و : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تصریح کرد

 .سایر ابزار های تبلیغاتی برای توسعه بیمه استفاده کنیم

ستا ها بسیار و با پراکندگی باالست و اعتماد برای بیمه کم است که باید از ابزار های دیگر مانند ابزار چهره به تعداد رو: وی گفت

 .چهره که همان کارگزاران هستند استفاده کنیم

یمه پنج درصد این میزان توسط ب: درصد درآمد سالیانه روستاییان دانست و گفت 06رستمی حق بیمه روستایی قابل پرداخت را 

 .درصد توسط دولت پرداخت می شود که نشان از نگاه ویژه دولت به این رویکرد است 01شده و 

تاکنون منابع خوبی از دولت به صندوق بیمه روستائیان و عشایر پرداخت شده و در سال های آینده نیز در : وی خاطر نشان کرد

 .دصورت رفع مشکالت اعتباری حمایت های خوبی را شاهد خواهیم بو

تأمین آینده روستاییان مسن و از کارافتاده وظیفه صندوق : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر افزود

 .است و باید صندوق و خدمات آن را تا حد امکان معرفی کنیم

مقامات استانی به : داشته، اظهار کرد وی با بیان اینکه استان همدان سال گذشته در بیمه افراد جدید و غیر تمدیدی رتبه سوم را

 .ویژه فرمانداران و بخش داران باید در معرفی صندوق تالش کنند و ما نیز در سفر های استانی این مهم را پیگیری می کنیم
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وستاییان و برخی استان ها در بیمه ر: رستمی با اشاره به اینکه زحمات کارگزاران دیده شده و به وزیر ابالغ می شود، یاد آور شد

 .درصد بیمه شده داشتند 01عشایر ضعیف عمل کرده اند و کمتر از 

مشکلی در اعطای مجوز ایجاد صندوق در بخش های مختلف از جمله باغداران و سایر بخش ها نداریم و متقاضیان : وی تأکید کرد

 .واجد شرایط می توانند برای ایجاد صندوق مراجعه کنند

در پی اعطای مجوز ایجاد کارگزاری بیمه روستاییان و : ماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیان داشتمدیرعامل صندوق بیمه اجت

 .عشایر به افراد حقیقی هستیم که کارگزاران موفق در این بحث در اولویت قرار دارند و سپس به افراد متقاضی واگذار می شود

هزار نفر و شاغالن فصلی رفع و بخشنامه ای در این  36ای کمتر از ابهامات موجود در خصوص بیمه در شهر ه: وی ادامه داد

 .خصوص نیز ماه گذشته به شهرستان ها ابالغ شد

به منظور توسعه پوشش بیمه صندوق آماده کمک : رستمی در پاسخ به پیشنهاد یکی از حاضران در خصوص روستا گردشی، گفت

 .هستیم و از بحث روستا گردشی نیز استقبال می کنیم

میلیارد تومان برای جبران خسارت خشکسالی مطرح کردیم که به دلیل  11سال گذشته : وی با اشاره به خشکسالی تصریح کرد

 .مشکالت اعتباری موافقت نشد

در برنامه ششم توسعه سه برنامه آب، محیط زیست و : مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود

 .بیمه ویژه دیده شده استصندوق های 

در خصوص بازنشستگی پیش از موعد روستاییان مسن نیز نظرات مطرح و منابع مای تأمین کننده مشخص و این طرح : وی گفت

 .به مجلس ارائه شده که منتظر بررسی و تصویب طرح هستیم

/item/majles/ri.iana.www//:http71323-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/70/73فارس

 تدوین شد 4121محصول اساسی تا افق  1طرح خوداتکایی 
های رهبر معظم انقالب به وزیر جهاد کشاورزی و اجرای  در راستای توصیه: کشاورزی گفت  مدیرکل غالت وزارت جهاد

های روغنی طرح  محصول برنج، جو، حبوبات، گندم، ذرت، پنبه، چغندرقند و دانه 1ی های اقتصاد مقاومتی برا سیاست

 .خوداتکایی تدوین شد

های  از شبکه خبر جمهوری اسالمی ایران، وزارت جهاد کشاورزی در راستای توصیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

محصول اساسی برنج، جو، حبوبات، گندم،  3های اقتصاد مقاومتی برای  قالب به وزیر جهاد کشاورزی و اجرای سیاسترهبر معظم ان

 .های روغنی طرح خود اتکایی تدوین کرد ذرت، پنبه، چغندر قند و دانه

فزایش ضریب براساس این گزارش، کاوه خاکسار مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در مورد طرح ا

 .شود برطرف می 0414با اجرای این طرح نیاز کشور به واردات جو تا افق سال : خوداتکایی جو در کشور گفت

در عملیات اجرایی طرح خوداتکایی تولید این محصول در برنامه ششم، : وی همچنین در مورد طرح خوداتکایی ذرت تصریح کرد

 .مصرف آب است یکی از اهداف ما در این طرح افزایش کارآیی

ادامه دارد ضمن اینکه در طرح افزایش ضریب خوداتکایی ذرت، به تحقیق،  0414طرح خوداتکایی ذرت تا افق : خاکسار تصریح کرد

 .های تحقیقاتی آن هم کامال مشخص است آموزش و ترویج به صورت کامال ویژه توجه شده و پروژه

 .داف ما افزایش عملکرد تولید در هکتار استدر طرح خوداتکایی ذرت یکی از اه: وی بیان داشت

شود ضمن اینکه   آغاز می 16عملیات اجرایی این طرح از سال : خاکسار در ادامه در مورد طرح خوداتکایی حبوبات تصریح کرد

 .افزایش تولید در واحد سطح از اهداف وزارت جهاد در طرح خوداتکایی این محصول است

های وزارت جهاد افزایش مصرف سرانه حبوبات از  یکی از برنامه: اساسی وزارت جهاد بیان داشتمدیرکل دفتر غالت و محصوالت 

 .کیلوگرم است 1.6به  1.3

 .هزار تن برسد 111به حدود  0414براساس این طرح قرار است میزان تولید حبوبات در افق : وی اظهار داشت
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/70/78فارس

 های پاییزی کاهش قیمت نوبرانه/ فروشان های قاچاق از غرفه میوه ضبط میوه
ها زیر  فروشی وه قاچاق در میوهدر بخشنامه جدید در صورت مشاهده هر گونه می: رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .شود یک میلیون تومان ضبط و باالی آن با تشکیل پرونده به دادگاه معرفی می

های قاچاق که پیش از  ، در مورد آخرین وضعیت برخورد با میوهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران در گفت

داده   ای که از سوی صنف بارفروشان و میوه و سبزی طی اطالعیه: شد، گفت های سطح شهر عرضه می فروشی به راحتی در میوهاین 

 .راحتی در دید و دسترس مانند قبل قرار ندارد  توان گفت، به های قاچاق ممنوع است و حداقل می شده، خرید و فروش میوه

شود و باالی یک  های قاچاق به ارزش زیر یک میلیون تومان ضبط می ها میوه در بازرسی  :فتوی در مورد برخورد با این نوع کاال، گ

 .شوند میلیون تومان با تشکیل پرونده به دادگاه تعزیرات معرفی می

 6تا  2در حال حاضر نارنگی بذر ژاپنی تولید داخل بین : های نوبرانه پاییزی گفت رئیس اتحادیه میوه و سبزی درمورد قیمت میوه

 .هزار تومان است 2تا  3شود که این رقم برای نارنگی رسمی بین  هزار تومان بسته به نوع و کیفیت فروخته می

انار نیز از کیلویی هزار و : تومان اعالم کرد و افزود 611هزار و  3تا  3را کیلویی ( جیرفت)وی قیمت پرتقال و لیموشیرین جنوب 

 .شود لی عرضه میهزار تومان در میدان اص 4تا  611

انگور ارومیه سفید کیلویی . هزار تومان و قیمت انواع انگور نیز بسته به نوع آن متغیر اعالم شد 4تا  2قیمت سیب زرد و قرمز بین 

اعالم  تومان 611هزار و  3هزار تومان و انگور سفید  4دانه قرمز تاکستان، اراک و مالیر  هزار تومان، بی 3هزار تومان، ارومیه قرمز  6

 .شد

 .هزار تومان در نظر گرفته شده است 3تا  611هزار تومان و انگور مهره بین هزار و  4تا  2همچنین انگور کندری بین 

فرنگی تغییری نداشته و بین  زمینی، خیار و گوجه های پرمصرف مانند پیاز، سیب که قیمت صیفی: مهاجران بر این نکته تأکید کرد

 .رسد و کاال به وفور در بازار وجود دارد فروش میهزار تومان به  3یک تا 
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/70/19فارس

 1نگاری  جمهور دلیل نامه عدم دسترسی به رئیس/ ایم؟ بود از رکود خارج شده  جمهور که گفته رئیس
 وزیر

ها  های کنونی واردات و پرداخت یارانه پیشتر تذکر دادیم، تعرفه: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد

د دوره جمهور پاسخ دادند که رکود تورمی تمام شده و وار کند، اما توجهی نشد و آقای رئیس رکود تورمی را تشدید می

 .ایم رونق شده

وزیر به  4در مورد نامه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت

ی رئیس جمهور و انتشار آن از وزیر برا 4نوشتن نامه توسط : رئیس جمهور و هشدار آنها در مورد تبدیل شدن رکود به بحران گفت

 .ها دارای جنبه سیاسی است و اهمیت زیادی ندارد طریق رسانه

ای را مدیریت  ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده نامه وزرا به رئیس جمهور و انتشار آن از طریق رسانه: وی افزود

دارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکالتشان از رئیس کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس جمهور ن می

 .شوند جمهور وقت بگیرند و معموال هم موفق نمی

گفت که برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از وزرای مهم دولت می

طبق قانون اساسی : دهد، بیان داشت م، چون رئیس جمهور به ما وقت دیدار نمیکن جمهور مسائلم را مطرح می دولت با رئیس

 .رئیس جمهور هماهنگ کننده وزرا و حلقه وصل وزرا به یکدیگر است

موضوع با اهمیتی مثل نوشتن نامه به رئیس جمهور باید جزو دستور جلسه هیئت دولت قرار می گرفت و : توکلی تصریح کرد

 .شدند مانند وزیر جهاد کشاورزی در آن شریک می وزیران تولیدی دیگری

 .شد همچنین از آنجا که در این نامه صحبت از بحران می شود باید وزیر اطالعات و کشور در آن شریک می: وی بیان داشت

به موقع با رئیس  دولت باید در مورد دیدار وزرا با رئیس جمهور تغییر رویه دهد تا وزرا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت

 .جمهور در ارتباط باشند، مسائل مهم هم در جای مناسب مطرح شود و سپس از طریق سخنگوی دولت به اطالع مردم رسانده شود

زمانی که جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس به رئیس جمهور نامه نوشتند و تذکر دادند که رکود تورمی : توکلی بیان داشت

واردات و   ها در با تورم که یک توفیق بود باید چشمتان به تولید هم باشد و تذکر دادیم که بحث تعرفه جدی است و در برخورد

آقای رئیس جمهور پاسخ دادند که رکود کند مورد توجه واقع نشد و  ها به این شکل رکود تورمی را تشدید می پرداخت یارانه

 .ایم تورمی تمام شده و ما وارد دوره رونق شده

رغم تذکر نمایندگان مجلس به رئیس جمهور االن شاهدیم که وزرای اقتصادی نه تنها حرف ما را تایید  علی: ان داشتوی بی

 .دهند که در آستانه بحران هستیم کنند، بلکه تذکر می می

الی صنایع های خ دولت باید به رونق غیرتورمی بیندیشد و با ایجاد تحرک در ظرفیت: عضو کمیسیون بودجه مجلس تصریح کرد

 .بدون تحریک طرف تقاضا، عرضه را تشویق کند تا بتواند از رکود فاصله بگیرد
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/70/11فارس

 ی در راه بهارستانطرح توسعه روستای
های است  بخش کشاورزی از معدود بخش: عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

 .گیرد که کمتر تحت تاثیر تحریم ها قرار می

س پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع ، به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی عباخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گیرد بخش کشاورزی از معدود بخش های است که کمتر تحت تاثیر تحریم ها قرار می: طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت

در هایی همچون آب ، خاک و کود که عمده ترین عوامل مورد استفاده درحوزه کشاورزی است  باتوجه به اینکه نهاده: وی افزود

 .های خود را داریم شود، در صورت تحریم مطلق نیز توانایی تامین نیاز داخل کشور تآمین می

: وی با اشاره به اینکه، بخش کشاورزی آسیب پذیری کمتری نسبت به بخش های اقتصادی در مقابل تحریم ها دارد بیان داشت

 .دچار مشکل هستیمهنوز در برخی از محصوالت کشاورزی همچون انواع سبزی و صیفی جات 

در این راستا الزم است، دانش فنی و تکنولوژی روز را وارد کنیم، تا از : زاده با بیان اینکه نباید فرصت را از دست دهیم، گفت پاپی

طریق نیروی انسانی تحصیل کرده داخل کشور این تکنولوژی و علم روز را بومی سازی کنیم، اگر این کار را انجام دهیم، دیگر در 

 .ها نگرانی نخواهیم داشت حوزه کشاورزی در زمینه تحریم

ای، نانو تکنولوژی بومی سازی انجام دهیم، به نقش بسیج  پاپی زاده با بیان اینکه، در حوزه کشاورزی میتوانیم همچون انرژی هسته

ر جهت عملیاتی کردن اهداف تا کنون بسیج مهندسین کشاورزی گامی موثر د: مهندسین کشاورزی در این حوزه اشاره کرد و گفت

 .اقتصاد مقاومتی و مقابله با تحریم ها که مدنظر مقام معظم رهبری است برداشته است

باتوجه به تآکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ورود تکنولوژی به حوزه کشاورزی میتوانیم با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و : وی افزود

 .جهت افزایش بازدهی این حوزه حرکت کنیم استفاده از بسیج مهندسین کشاورزی در

متاسفانه بدلیل عدم سامان دهی و بهره مندی از توانایی قشر : عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسالمی افزود

تحصیلکرده، کشاورزی ما همچنان بصورت سنتی عمل میکنیم البته میتوان گفت، بسیج مهندسین توانایی سازمان دهی این حوزه 

 .دارد کما اینکه تا کنون این مهم انجام شده استرا 

بسیج مهندسین عالوه : وی با تآکید براینکه بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی باید در حوزه تحقیق و اجرا ورود کند افزود

ترین نیاز بخش بر ورود به حوزه فرآیند تحقیق و عملیاتی کردن آن، باید به مواردی همچون بومی سازی تکنولوژی که مهم

 .کشاورزی است نیز ورود کند

تواند در حوزه تحقیق ، اجرا  بطورمثال، برای تولید بذر یا روش های جایگزین سموم کشاورزی بسیج مهندسین می: پاپی زاده گفت

 .د داشتو یا تعریف پروژه های بزرگ و تدبیر سرمایه های اندک اقدامات خوبی را انجام دهد که قطعا اثرات بسزایی خواه

 "بحث خدمات رسانی به مراکز روستایی و موضوع توسعه روستایی "هفته گذشته طرحی را در مجلس تحت عنوان: وی عنوان کرد

 .پیشنهاد دادیم که در این طرح بدنبال توسعه روستایی کشور به صورت جدی و عملیاتی هستیم

تاها به عنوان کانون تولید در کشور که متاسفانه مدتی است مورد یکی از دالیل پیشنهاد این طرح این بود که روس: وی تآکید کرد

بی توجهی قرار گرفتند و عمده خدمات رسانی به روستا منوط به زمان جهاد سازندگی است از اینرو، پیگیر این مسئله هستیم که 

 .بتوانیم کانون های تولید در روستا را رونق دهیم

http://www.farsnews.com/
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ار بد خدمات رسانی روستاها را دچار تحول کنیم تا بدلیل نبود خدمات روستاییان به شهرها باید شرایط بسی: پاپی زاده تصریح کرد

 .مهاجرت نکنند

در واقع مهاجرت روستاییان به شهر به این معنا است که یک فرد تولید کننده را به یک فرد دارای شغل کاذب تبدیل : وی افزود

 .زند کنیم که این موضوع عمال به اقتصاد کشور ضربه می

کمیسیون مشترکی بین کمیسیون کشاورزی، عمران و اجتماعی تشکیل داده ایم که آخرین جلسه آن هفته گذشته : وی گفت

 .انجام شده که در حال جمع بندی برای یک طرح کامل و جامع به صحن مجلس هستیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312244224542 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا1931مهر  70, سه شنبه

 متن کامل گزارش + نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور منتشر شد 
ها در پنج فصل مجزا شامل  ه یافتهنتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور حاوی اطالعات آماری و خالص

ای و دامپروری از سوی مرکز آمار  برداری کشاورزی، کاربری اراضی، زراعت، باغداری و کشت گلخانه برداران و بهره بهره

 .ایران منتشر شد

کشور است ، این سرشماری عمومی کشاورزی، نخستین طرح آمارگیری مقیاس بزرگ (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

اکنون نتایج  آغاز شد و هم 0212آوری آمار و اطالعات از روش کاغذی به روش الکترونیکی از مهرماه سال  که با تغییر رویکرد جمع

 .مندان قرار گرفته است آن که دربرگیرنده طیف وسیعی از اطالعات آماری است، در اختیار عموم عالقه

بردار در سطح کشور شناسایی و فهرست شده  بهره 4143100تعداد  0212شاورزی بر اساس این گزارش، در سرشماری عمومی ک

 .بردار به دالیل مختلف، امکان پرسشنامه فراهم نشده است بهره 01244است که برای 

وارهای واحد متعلق به خان 2141666بردار عنوان شده که از این تعداد  بهره 4106101های کشور  برداری در این گزارش، تعداد بهره

واحد متعلق به  02114برداران غیرساکن،  واحد متعلق به بهره 142321معمولی ساکن در آبادی یا شهر مورد آمارگیری و 

 .های عمومی است های رسمی و مؤسسه واحد متعلق به شرکت 1133و ( در حال کوچ)خانوارهای معمولی غیرساکن 

بردار  هزار بهره 2261این اراضی توسط . هزار هکتار است 02411حدود بر اساس نتایج این سرشماری، اراضی کشاورزی کشور 

 .شود هکتار می 4.1طور متوسط  بردار به های زراعت و باغداری است که سهم هر بهره کشاورزی با زمینی مورد استفاده در فعالیت

بردار اراضی آبی و  کتار برای هر بهرهه 3.1درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین  42.3همچنین از کل اراضی کشاورزی کشور 

 .بردار است هکتار برای هر بهره 2.1بقیه اراضی کشاورزی دیم با میانگین 

و بقیه به اراضی باغ و قلمستان آبی ( زیر کشت محصوالت ساالنه و آیش)درصد به اراضی زراعی آبی  13.1از اراضی کشاورزی آبی 

 .اختصاص دارد

ای  اند، بدون در نظر گرفتن کشت گلخانه برداران کشاورزی که به فعالیت زراعت مشغول بوده بهره بر اساس این گزارش، تعداد

 .هزار واحد است 3433

هزار  0232بردار است که از این مساحت،  هزار بهره 0114هزار هکتار متعلق به  0111همچنین مساحت باغ و قلمستان کشور 

 .بردار است هزار بهره 011هزار هکتار دیم متعلق به  021ر و بردا هزار بهره 0660هکتار آبی متعلق به 

( تک محصولی)صورت باغ ساده  هزار هکتار از اراضی باغ و قلمستان کشور به 0311بر اساس نتایج حاصل از این سرشماری، حدود 

 .صورت چندمحصولی بوده است هزار هکتار به 611و حدود 

هکتار به فعالیت کشت محصوالت  2010هایی به مساحت  بردار کشاورزی با گلخانه بهره 02130دهد که تعداد  این گزارش نشان می

فقط در  0263گفتنی است، نخستین سرشماری کشاورزی ایران در سال .اند گلخانه و انواع محصوالت ساالنه و دائمی مشغول بوده

نقاط شهری و )صورت عمومی  ری کشاورزی بهسرشما 0233و  0213، 0221های  مناطق روستایی اجرا شد و پس از آن در سال

، چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی کشور است که از پنجم 0212سرشماری عمومی کشاورزی . به مرحله اجرا درآمد( روستایی

 ./طور همزمان در سراسر کشور انجام شد ماه به آبان 03مهرماه تا 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71115-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 وری کشور ابالغ شد  ها در برنامه جامع بهره وظایف دستگاه
کنار سایر  وری آب در های بهره وری کشور موظف به انجام برنامه شده بهره وزارت جهاد کشاورزی مطابق برنامه ابالغ

 . ها شد دستگاه

ای که در مردادماه سال جاری برگزار شد، تکلیف  ، هیأت وزیران در جلسه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .وری کشور را به آنها ابالغ کرد های مختلف برای اجرای برنامه جامع بهره دستگاه

سوم از رشد هشت درصدی اقتصاد از محل ارتقای  نون برنامه پنجم توسعه، باید یکقا 11مطابق ماده : در این ابالغیه آمده است

وری کشور،  وری ایران مکلف شده است با تدوین برنامه جامعه بهره وری تأمین شود که در این راستا، سازمان ملی بهره بهره

 .های حصول این امر را فراهم کند زمینه

های مناسب  آوری وریف عملکردها، ابزارها و فن کان پایش، نظارت و ارزیابی وضعیت بهرهوری سبز، ام های بهره در تعریف شاخص

های اجرایی  ها و دستگاه ها، تولیدات و خدمات سازمان محیطی فعالیت محیطی در جهت کاهش اثرات منفی زیست مدیریت زیست

 .عنوان شده است

 .های اثرگذار آورده شده است خش عمومی، غیردولتی دستگاهوری در ب در این ابالغیه همچنین راهبردهای ارتقاء بهره

وری کشور آورده شده که در بند  های اصلی نظام بهره شده و چالش همچنین در بخش اقدامات اجرایی این ابالغیه راهبردهای تدوین

ربط تدوین شود که در بخش  ی ذیها وری باید ظرف یک سال پس از تاریخ ابالغ با همکاری دستگاه های ارتقاء بهره آن برنامه( ژ)

های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر  وری سبز سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه ارتقاء بهره

 های نیرو، جهاد وری آب، وزارتخانه همچنین در برنامه ارتقاء بهره. ربط حسب مورد باید انجام وظیفه کنند های اجرایی ذی دستگاه

ربط حسب مورد اقدامات الزم  های اجرایی ذی کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیتس و سایر دستگاه

 ./را انجام دهند
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یاست هابرنامه و س  
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

رانت فعال در حوزه / نامه همکاری سازمان نظام مهندسی و خوراک دام و طیور به امضاء رسید تفاهم
 خوراک دام و طیور حذف شد 

های موجود در حوزه دام و طیور خاتمه یافت و اکنون با افزایش  با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، حذف رانت

 .نفر، رانتی در حوزه دام و طیور وجود ندارد 72دگان از دو تا سه نفر به بیش از واردکنن

نامه مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با  ، تفاهم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

احمد کبیری ریاست این سازمان و مجید  همکاری انجمن صنایع تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان امروز با حضور

 .قدیری دبیر انجمن به امضاء رسید موافق

بر اساس این گزارش، شناسایی نیازهای آموزشی در حوزه صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و تدوین استانداردها و محتوای 

های ملی و  رحله تبیین دانش و استفاده از ظرفیتهای تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز تا م آموزشی و همچنین تهیه و اجرای پروژه

 .نامه است ترین محورهای این تفاهم ها در حوزه صنایع خوراک دام از مهم المللی برای انتقال آخرین فناوری بین

های تخصصی و  همچنین توسعه شبکه مدیریت دانش و اطالعات در حوزه صنایع خوارک دام و طیور، ارائه سمینارها، دوره

بندی تخصصی پیمانکاران، مشاوران فنی و کارشناسان در حوزه صنایع دام، طیور و آبزیان و  های آموزشی و همچنین رتبه گاهکار

 .نامه ذکر شدند تهیه، تولید و نشر منابع و متون آموزشی و ترویجی، چاپی و الکترونیکی از دیگر اهداف این تفاهم

 دهد یش میاستفاده از خوراک دام، ضریب تولید را افزا

با توجه به خشکسالی هوا و بحرانی که در : نامه احمد کبیری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا گفت همچنین در حاشیه این تفاهم

وری  حلی اندیشید تا بهره رو است و باید راه ای روبه های کشاورزی، زراعی و باغی با مشکالت عدیده کشور وجود دارد، تولید در حوزه

 .ین مقیاس خود اجرایی شوددر باالتر

تواند ضریب تولید را افزایش داده و در ایجاد بازار  های مختلف کشاورزی می استفاده از خوراک دام و طیور در بخش: وی ادامه داد

 .رقابتی برای تولیدکنندگان و کاهش وابستگی به بازارهای خارجی نقش اساسی ایفا کند

نبود تکنولوژی آموزشی و این تضمین که استفاده از جیره : منابع طبیعی کشور افزودرئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 

توجهی قرار گرفته است؛ در حالی که با  تواند تولید را به نفع تولیدکننده و افزایش دهد، همواره مورد بی ها می غذایی در مرغداری

توان برای افزایش تولید و رسیدن به خوداتکایی و آنچه مورد  ب میاستفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر استفاده از جیره غذایی مناس

 .ریزی کرد نظر اقتصاد مقاومتی است، برنامه

رسد برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی  نظر می ها خالی است که به درصد ظرفیت مرغداری 22اکنون : کبیری خاطرنشان کرد

 .نیستهای موجود  کارگیری حداکثری ظرفیت ای جز به چاره

 رانت موجود در خوراک دام و طیور حذف شد

هزار میلیارد  63کل ارزش سهم دام و طیور کشور : دبیر انجمن تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه اظهار داشت

سنتی تأمین های خوراک دام و طیور است و مابقی به شکل  میلیارد تومان از آن سهم کارخانه 311هزار و  1تومان است که 

 .شود می
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هزار میلیارد تومان است که در صورتی که ضریب افزایش استفاده از  021کل سهم تولیدات دامی : قدیری تصریح کرد مجید موافق

توان انتظار داشت رکود حاکم در برخی صنایع وابسته به دام و طیور  های ترویجی مورد استفاده قرار گیرد، می خوراک دام با فعالیت

 .شته شودبردا

وزارت جهاد کشاورزی توانست با اتخاذ رویکرد مدیریتی، رانت موجود در واردات غله را کاهش دهد و انحصار موجود : وی یادآور شد

های  تریق به رانت موجود در واردات نهاده نفر برساند و بدین 31های دامی را از دو سه نفر به بیش از  برای واردات مواد اولیه و نهاده

 .خاتمه دهد دامی

واردکننده در بازار، امروز عمالً رانتی  31با واردات هفت میلیون تن ذرت، جو و کنجاله و فعالیت بیش از : قدیری تأکید کرد موافق

 .در حوزه خوراک دام و طیور وجود ندارد

رای باالترین استانداردهای ها که اکنون دا این شرکت: های تولیدکننده خوراک دام و طیور گفت وی با اشاره به تضمین شرکت

شده در اختیار  شده و تضمین صورت بیمه ممکن در منطقه هستند، با انعقاد قرارداد با دو شرکت بیمه، محصوالت تولیدی خود را به

 ./دهند تولیدکنندگان و فعاالن حوزه کشاورزی قرار می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 خانوار شد  722وزارت نیرو مکلف به جداسازی آب شرب از سایر مصارف در شهرها و روستاهای باالی 
به منظور جلوگیری از هزینه های باالی تصفیه و اتالف نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، وزارت نیرو را مکلف کردند 

 .خانوار، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کند 722آب شرب در شهرها و روستاهای باالی 

مجلس، موادی از طرح توسعه و ( سه شنبه)ایانا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور را تصویب کردند

نماینده حاضر تصویب کردند که بر  011رأی ممتنع از مجموع  1رأی مخالف،  2رأی موافق،  063این طرح را با  4نمایندگان ماده 

میلیمتر  361انگین بارش ساالنه اساس آن، وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی در شهرها و روستاهای با می

و باالتر نسبت به ارایه تسهیالت الزم به مشترکان جهت احداث تاسیسات الزم به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از 

 .آن با رعایت استانداردهای الزم اقدام کند

اد وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی تهیه و به آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به پیشنه

 .تصویب هیات وزیران می رسد

 310رأی ممتنع از مجموع  1رأی مخالف،  00رأی موافق،  042این طرح را با  6نمایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین ماده 

نظور جلوگیری از هزینه های باالی تصفیه آب و نماینده حاضر مصوب کردند و بر اساس این ماده وزارت نیرو را مکلف کردند به م

خانوار با اولویت مواردی که دارای منابع آبی با کیفیت پایین تر از آب شرب  311اتالف آب شرب در شهرها و روستاهای باالی 

 .هستند، نسبت به جداسازی آب شرب از سایر مصارف اقدام کنند

به فراهم سازی زیرساخت های الزم برای جداسازی آب شرب و آب بهداشت بر این اساس، طراحی و ساخت شهرهای جدید منوط 

 .است

 311رأی ممتنع از مجموع  4رأی مخالف،  03رأی موافق،  061این طرح را برای بررسی بیشتر به  2همچنین نمایندگان، ماده 

لف است به منظور ارتقای شاخص های نماینده حاضر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند که در این ماده بیان شده دولت مک

 .بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب اقدامات زیر را انجام دهند

به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان ها  -الف

درصد از اعتبار بودجه عمرانی دولت برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع های آبرسانی  6ار، خانو 31و روستاهای باالی 

 .روستایی تخصیص یابد

درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آبرسانی  01شورای برنامه ریزی استان ها مکلفند حداقل  -ب 

 .به روستاها اختصاص دهند

 311رأی ممتنع از مجموع  2رأی مخالف،  04رأی موافق،  041این طرح را با  1مایندگان مجلس شورای اسالمی همچنین ماده ن

درصد از منابع صندوق توسعه ملی به اجرای طرح های  6نماینده حاضر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند که بر اساس آن 

 .معرفی شرکت های ذیربط وزارت نیرو در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار گیردآبرسانی روستایی اختصاص می یابد تا با 
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نماینده حاضر تصویب کردند  316رأی ممتنع از مجموع  2رأی مخالف،  3رأی موافق،  043این طرح را نیز با  3نمایندگان ماده 

ایی های خود در بخش های مختلف پس از واریز به که بر اساس آن به وزارت نیرو اجازه داده می شود از محل فروش اموال و دار

 .خزانه و پیش بینی در بودجه سنواتی نسبت به تکمیل و اجرای طرح های آبرسانی روستایی هزینه کند

نماینده حاضر برای  314رأی ممتنع از مجموع  1رأی مخالف،  2رأی موافق،  022این طرح را با  1نمایندگان همچنین ماده 

 .ه کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادندبررسی بیشتر ب

 :بر اساس این ماده ، وزارت نیرو به تناسب اعتبارات دریافتی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهند

درصد جمعیت تحت پوشش روستایی کشور را از آب  13به مدت سه سال مجتمع های آبرسانی روستایی را تکمیل و حداقل  -یک 

 .ی ارتقا دهدشرب به سطح یک آب روستای

در مواردی که تامین کسری آب صرفا با عملیات آبخیزداری ممکن باشد، با تامین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد  -دو 

 .کشاورزی طرح های ذی ربط را اجرا کند

/item/water/ir.iana.www//:http23711-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

 سازمان های هواشناسی و حفظ نباتات تفاهم نامه همکاری امضا می کنند 
نخستین نشست مشترک ریاست و مدیران حوزه ستاد سازمان با مدیران سازمان هواشناسی در سازمان حفظ نباتات 

 . تشکیل شد

ایانا، در این جلسه باغستانی ریاست سازمان حفظ نباتات با اشاره به نقش اساسی هواشناسی  -ارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گز

در ارائه اطالعات به روز به سازمان در جهت پیشگیری از وقوع و یا طغیان بسیاری از آفات و بیماری ها در محصوالت کشاورزی 

 .ی میان دو دستگاه را برای مدیران سازمان هواشناسی تشریح کرداشاره نمود و ضرورت افزایش همکار

در ادامه ابطالی، معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان و همچنین خانم اسدی و عسگری به تشریح فنی نقش هواشناسی در پیش 

طالعات کوتاه مدت، میان مدت و آگاهی و کنترل آفات پرداختند و خواستار همکاری بیشتر هواشناسی با حفظ نباتات در ارائه ا

بلند مدت به سازمان حفظ نباتات در جهت انجام برنامه ریزی تدارک سموم و نیز پیش آگاهی و مبارزه با آفات شدند که در این 

راستا ابراهیمی معاون فنی و شبکه سازمان هواشناسی ضمن اعالم آمادگی سازمان در جهت توسعه تعامالت فی مابین، بر ضرورت 

ضور نماینده ای از سازمان حفظ نباتات در جلسات هفتگی سازمان هواشناسی در راستای ایجاد تعامل بیشتر بین دو دستگاه ح

 .تأکید کرد

در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان هر دو دستگاه تشکیل و پیش نویس تفاهم نامه همکاری میان 

 .نباتات تهیه و در جلسه آتی به امضاء ریاست هر دو سازمان برسدسازمان های هواشناسی و حفظ 

 ./ضمناً مقرر شد در جلسات هفتگی سازمان هواشناسی خانم اسدی به عنوان نماینده سازمان حفظ نباتات شرکت کند

/item/majles/ir.iana.www//:http71322-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

اجرای طرح در تمام استان ها / استان پایلوت برای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی 1انتخاب 
  33-35برای سال زراعی 

استان کشور به صورت پایلوت  1ر با ابالغ طرح نظام نوین ترویج کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، این طرح د

 .اجرا خواهد شد

ایانا، در جلسه بررسی رویکردهای نظام نوین ترویج در وزارت جهاد کشاورزی با حضور  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

س سازمان، محمد اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، باقری قائم مقام معاون وزیر و رئی

استان شامل مدیران هماهنگی امور  1حسین عمادی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه و فناوری و نمایندگان منتخبی از 

 ترویج استان ها، روسای مراکز و سازمان های جهاد کشاورزی در سالن اندیشه سازمان برگزار شد؛

ان، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کرمان، مازندران، قزوین، خراسان رضوی، استان های داوطلب این طرح شامل استان گلست

استان گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل وکرمانشاه به عنوان استان پایلوت انتخاب شدند تا برنامه به  4فارس بودند که در نهایت 

 .شکل آزمایشی در آن ها به اجرا درآید

ست پس از اخذ نظرات و تجربیات سایر مدیران ترویج هماهنگی امور استان ها و بررسی نقاط قوت و بنابرگزارش ایانا، در نظر ا

استان فعال در این موضوع، برنامه کاری خود را جهت تهیه دستورالعمل اجرایی نظام نوین ترویج ارائه  1ضعف در برنامه، تمامی 

 .اری داشته باشندهمک 16خردادماه سال  00داده و در تدوین این برنامه تا 

 .در کلیه استان ها به اجرا گذارده خواهد شد 16 - 12استان و در صورت نهایی شدن، در سال زراعی آینده  4این برنامه ابتدا در 

با مطالعه ترویج در سایر : اسکندر زند در سخنانی با اشاره به تشکیل کارگروه مشاوره ای و جمع بندی نظرات معاونت ترویج گفت

ماه کار مستمر تدوین و به وزیر جهاد کشاورزی  3ای مشابه توام با کار میدانی و مشاوره با پیشکسوتان، طرح نظام نوین طی کشوره

 .ارائه و به تصویب ایشان رسید

غ استان باید معاونت های وزارتخانه نظرات خود را بیان داشته و برای ابال 4وی با بیان این که بعد از اجرای آزمایشی طرح در 

این طرح پس از اجرا، مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا نقاط قوت و ضعف آن بازبینی : دستور العمل همکاری نمایند، گقت

 .شود

 ایجاد شبکه ارتباطی منسجم و ارتباط دوسویه با کشاورزان، نخستین رکن اعتماد و احترام متقابل

برای تاثیر بر کشاورزی باید به کشاورزان که : ور توسعه و فناوری نیز گفتمحمد حسین عمادی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ام

 .صاحبان سرمایه کشاورزی هستند، توجه بیشتری مبذول داشت و در این وادی از ترویج برای این منظور بهره ببریم

یک شبکه ارتباطی منسجم و ارتباط وی با بیان این که باید با کشاورزان که مالک منابع هستند ارتباط برقرار شود تا با ایجاد 

تنها در این صورت است که بهره بردار یافته های : دوسویه با آنها نخستین رکن اعتماد و احترام متقابل کشاورزی محقق شود، افزود

 .جدید را می پذیرد و برای بهبود کشاورزی ملی با وزارت جهاد کشاورزی تعامل برقرار می کند

بدین شکل مدیریت عالی مملکت که خود را متولی می داند، باید : زی در امور توسعه و فناوری اضافه کردمشاور وزیر جهاد کشاور

 .برای کشاورزی زمینه توسعه را فراهم کند و رابطه ای را که مدتی است ضعیف شده، تقویت نماید



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

61 
 

نقاط دور از مرکز هماهنگی کافی وجود ندارد، عمادی با ابراز تاسف از این که متاسفانه در کشور ما شبکه ترویج ضعیف شده و در 

کار ترویجی، عارضه عمومی پیجیده ای است که از وسعت زیادی برخوردار است و در عمل به نیروی انسانی، تجهیزات و : افزود

 .هماهنگی زیادی نیاز دارد و نباید آن را سهل و آسان تصور داشت

ویج دانست تا با در نظر گرفتن واقعیت و اولویت ها بر مبنای محلی و ملی، بخش وی انتقال تکنولوژی را منوط به احیای شبکه تر

 .کشاورزی را حمایت کرد

برنامه حاضر طی دو سال گذشته تدوین شده و باید در عمل مورد : مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور توسعه و فناوری اضافه کرد

ین برنامه با دستورالعمل یکسان اما با در نظر گرفتن تنوع اقلیمی و شرائط آب و ا. تجربه قرار گیرد تا مشکالت برنامه مرتفع گردد

هوا و سایر عوامل اجرا خواهد شد با توجه به کمبود بودجه برای کسب موفقیت حداکثری استان های منتخب، استان هایی که 

 ./بیشترین انگیزه را برای اجرا داشتند و خودشان درخواست دادند، انتخاب شدند

/item/majles/ir.iana.www//:http71327-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 الحسنه و موسسات اعتباری به تبعیت از قوانین بانکی  های قرض الزام صندوق
قانون  93شده الحاق یک تبصره به ماده  ورای اسالمی در نشست علنی امروز پارلمان طرح اعادهنمایندگان مجلس ش

پولی و مالی کشور از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصالحاتی به منظور تامین نظر آن شورا به 

 .تصویب رساندند

قانون  40ورای اسالمی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، نمایندگان مجلس ش

رأی  3رأی مخالف و  3رأی موافق،  062پولی و بانکی کشور ، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصالح ماده واحده این طرح با 

الحسنه و موسسات  های قرض صندوق نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن قوانین بانکی به 313ممتنع از مجموع 

 .اعتباری تسری پیدا کرد

: گیرد که در ماده واحده آمده است قانون پولی و بانکی کشور بدین نحوه صورت می 40براساس این طرح، الحاق یک تبصره به ماده 

 :شود الحاق می 0260تیر  03قانون پولی و بانکی کشور مصوب  40یک تبصره به ماده 

تیر  03قانون پولی و بانکی کشور مصوب ( ماده اخیر "د"به استثنای بند ) 40و  41 و  21ن ماده آمده است؛ مواد در تبصره ای

ورزند به استثنای  شامل تمامی موسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می 0260

نند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی ای و حمایتی دولتی و غیردولتی ما های توسعه صندوق

 .گردند خود، نیز می

/item/majles/ir.iana.www//:http71123-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

 ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مجلس تقدیم شد الیحه اصالح قان
رئیس جمهوری، الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسالمی 

 . تقدیم کرد

وزارت امور اقتصادی و دارایی  ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، این الیحه از طرف -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده است

 :در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است

بر این اساس قوانین و مقرراتی برای تنظیم امور گمرکی و نیز مبارزه . قاچاق کاال و ارز یکی از مشکالت نظام اقتصادی ایران است

مقررات تنظیم امور گمرکی و معیارهای شناخت ورود و  – 0211مصوب  -قانون امور گمرکی . اند با قاچاق کاال و ارز تصویب شده

نیز مقررات مربوط به جلوگیری و  – 0213مصوب  –قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز . دهد خرو  قانونی کاال از قاچاق را ارایه می

یر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص اما با عنایت به تغی. کند مبارزه با قاچاق را تعیین می

اقتصادی مقاومتی و با توجه به رویکردهای دولت در حل و فصل مسایل و مشکالت اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجاد شده در 

تصویب قانون مبارزه با قاچاق کاال و  روابط با کشورهای دیگر ناشی از رفع برخی تحریم ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام

ارز در حوزه های مختلف اقتصادی و اجرایی، موانع و چالش هایی را در حوزه تجارت خارجی، صنعت حمل و نقل برای مردم و 

دستگاه های اجرایی موجب شده و کندی و توقف فعالیت های اقتصادی و انتقادات شدید از سوی فعالین عرصه اقتصاد را در پی 

بر این اساس با شناسایی موانع و چالش ها و تالش در جهت برطرف نمودن آنها الیحه زیر برای طی تشریفات قانونی . داشته است

 :تقدیم می شود

 الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 :شود به شرح زیر اصالح می – 0213مصوب  –قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  –ماده واحده 

 "نرخ ارز"حذف و عبارت  "گیرد هایی که به آن کاال تا محل کشف تعلق می و سایر هزینه"عبارت ( 0)ماده ( ح)در بند  -0

 .می شود "باالترین نرخ ارز اعالمی"جایگزین عبارت 

 .شود حذف می "هزینه حمل و نقل و"عبارت ( 0)ماده ( خ)در بند  -3

 .شوند حذف می  "اعالمی"و   "ترینباال"های  واژه( 0)ماده ( د)در بند  -2

 .شود حذف می( 0)ماده ( ز)بند  -4

 .شود اضافه می "کارنه تیر و کارنه دو پاساژ"عبارت  "(کابوتاژ)پروانه کران بری "بعد از عبارت ( 0)ماده ( ژ)در بند  -6

 .شود اضافه می "حات بعدی آنو اصال"عبارت  "33/3/0211قانون امور گمرکی مصوب "بعد از عبارت ( 3)در صدر ماده  -2

در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا "جایگزین عبارت  "به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی"عبارت ( 3)ماده ( الف)در بند  -1

 .شود می "مشروط بودن صادرات قطعی آن کاال

 .شود میاضافه  "اعم از رویه عبور داخلی و خارجی"  عبارت( 3)ماده ( ب)به انتهای بند  -3

 "ترخیص کاال از گمرک با ارایه مجوزهای جعلی -پ": شود به شرح زیر اصالح می( 3)ماده ( پ)بند  -1

 .شود حذف می( 3)ماده ( ث)بند  -01
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 .شود حذف می "دولت و بدون مجوزهای الزم از"عبارت ( 3)ماده ( خ)  در بند -00

 :شود اصالح می "(3)تبصره "عنوان تبصره فعلی به الحاق و ( 2)به ماده ( 0)متن زیر به عنوان تبصره  -03

نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد  -0تبصره"

 ".شود اجرایی قانون تعیین می نامه  در آیین

های  اضافه و تبصره "از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق"عبارت  "مبادله کاال و ارز"بعد از عبارت ( 6)در ماده  -02

 .شوند آن حذف می( 4)و ( 2)

 .شود می "(6)ماده ( 2)مذکور در تبصره  سامانه "جایگزین عبارت  "(6)های مذکور در ماده  سامانه"عبارت ( 2)در صدر ماده  -04

 .شود حذف می( 2)ماده ( د)بند  -06

 .شود حذف می( 1)ماده ( 0)تبصره  -02

 :شود به شرح زیر اصالح می( 1)ماده ( 3)تبصره  -01

عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار  -3تبصره "

 ".شود می

 .شود حذف می( 00)ماده ( 3)تبصره  -03

 .شود حذف می( 06)ماده  -01

 :شود به شرح زیر اصالح می( 31)ماده  -31

اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به ( 03)وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کاالی قاچاق موضوع ماده  -31ماده "

حمل کاالی  مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کاالی قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای

شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه  قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می

از پنج برابر قیمت کاالی قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کاالی قاچاق حمل شده 

د و چنانچه ارزش کاال کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دو بار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله شو ضبط می

 .شود نقلیه مذکور ضبط می

در صورتی که مرتکب بدون اطالع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کاالی قاچاق حمل شده به 

 .شود افزوده میجزای نقدی وی 

که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کاالی ( 03)وسایل نقلیه حامل کاالی قاچاق موضوع ماده  -0تبصره 

قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کاالی قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد 

نشود توقیف شده و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را ( 31)ضبط ماده 

 .شود نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می

 .شود جزء وسیله نقلیه محسوب نمی( کانتینر)بار گنج  -3تبصره 

ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول ضبط  شرکت ها،  زارتخانهوسایل نقلیه متعلق به دولت، و -2تبصره 

 .موضوع این ماده خار  است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است

زه ادامه به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجا -4تبصره 

در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه . شوند شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضایی توقیف می مسیر داده می
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توقیف و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش 

 .گردد بقی به مالک مسترد میوسیله نقلیه برداشت و ما

نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یکبار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی  -6تبصره 

 .یابد جمهوری اسالمی ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیئت وزیران تغییر می

لیه بالصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از در صورتی که وسیله نق -2تبصره 

آوری و فروش  شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کاالی مزبور توسط سازمان جمع سوی ولی فقیه تحویل می

 .شود اد مأذون از سوی ولی فقیه واریز میرسد و وجوه حاصل از آن به حساب نه اموال تملیکی به فروش می

 .شود اضافه می  "های کشور حفاظت گمرک"قبل از عبارت   "یگان"آن واژه ( 0)و تبصره ( 21)در صدر ماده  -30

 :شود به شرح زیر اصالح می( 21)ماده ( 3)تبصره  -33

ازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون بکارگیری های کشور و س نحوه حمل و بکارگیری سالح نیروی یگان حفاظت گمرک -3تبصره "

 ".خواهد بود -0212مصوب  -سالح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری 

 :شود الحاق می( 21)به ماده ( 2)متن زیر به عنوان تبصره  -32

به غیر از )های بندری  بنادر و محوطه نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از -2تبصره "

ضابط قضایی محسوب ( باشد های کشور می امور اجرایی مبارزه با قاچاق کاال و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرک

 ".شوند می

 .شود می "مراجع قضایی"جایگزین عبارت  "صالح ذی مراجع "عبارت ( 40)ماده ( 0)در تبصره  -34

 .شود می "دریایی"ی  جایگزین واژه "آبی"ی  واژه( 21)ماده ( 2)و بند ( 62)در ماده  -36

 .شود حذف می "این قانون( 62)و وسایل نقلیه موضوع ماده "عبارت ( 62)در ماده  -32

 .شود حذف می "گردد جایز نیست، نمی  حکم این ماده شامل کاالهایی که فروش آنها قانوناً"عبارت ( 64)در ماده  -31

 :شود اضافه می( 61)زیر به انتهای ماده متن  -33

صالح، با ایجاد هرگونه مانع فیزیکی و استفاده از وسایلی از جمله وسایل  چنانچه حین عملیات کشف و تعقیب و گریز مأمورین ذی"

کبین اقدامات دودزا مشکالتی برای کشف قاچاق توسط مأمورین ایجاد شود پس از احراز قاچاق با حکم مرجع قضایی، مرتکب یا مرت

 ".فوق نیز مشمول مجازات مندر  در این ماده خواهند بود

در صورتی که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی "عبارت ( 21)در ماده  -31

ی ارتکاب یابد، مرجع اگر قاچاق توسط شخص حقوق"جایگزین عبارت  "شود مرجع صدور حکم عالوه بر مجازات شخص حقیقی

 .شود می "صدور حکم

یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با "عبارت ( 23)در تبصره ماده  -21

 .شود حذف می "همکاری شناورهای ایرانی انجام

 "وری کارت پیله -1": شود می افزوده( 21)ماده ( الف)به جزء ( 1)متن زیر به عنوان بند  -20

 .شود حذف می( 12)ماده  -23

 :شود به آن الحاق می( 3)و تبصره آن به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره ( 11)ماده  -22
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ون با اصالحات بعدی، قان 31/03/0203االجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  از تاریخ الزم -11ماده "

مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از  03/3/0214نحوه تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 

آوری و فروش  قانون تأسیس سازمان جمع( 22)و ( 26)، مواد 1/3/0222عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی مصوب 

ماده ( ب)و بند ( 3)، ماده (2)، تبصره ماده 34/03/0233قانون نظام صنفی مصوب ( 23)، ماده 34/01/0211اموال تملیکی مصوب

قانون حفاظت از منابع آبزی ( 33)ماده ( د)، بند 32/00/0212قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ( 1)

قانون ( 2)و اصالح ماده ( 0)ق یک تبصره به ماده قانون الحا( 2)ماده ( 0)، تبصره 04/2/0214جمهوری اسالمی ایران مصوب 

قانون ( 03)ماده ( 4)و ( 3)، (0)، بندهای 01/03/0211مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 

 .شود ، نسخ می6/3/0234الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

های وصولی  حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کاال و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمهکلیه مبالغ  -0تبصره 

ربط و تأثیر در امر  های ذی از وجوه واریزی متناسب با تکالیف دستگاه. شود داری کل کشور واریز می ای نزد خزانه به حساب ویژه

های آزمایش، حمل و نقل، نگهداری و انهدام کاالهای قاچاق کشف  نیز برای تأمین هزینههای ارایه شده و  مبارزه با قاچاق و برنامه

 .شود رسد، هزینه می شود و به تصویب هیئت وزیران می ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می نامه شده، مطابق آیین

های مترتبه به پیشنهاد ستاد  هزینه نگهداری و سایر هزینهربط، نحوه محاسبه  های ذی نحوه تعیین و پرداخت حق الکشف دستگاه

 .رسد به تصویب هیئت وزیران می

مصرف و اختصاص وجوه در غیر از موارد موضوع این ماده، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در 

 .شود قانون مجازات اسالمی محکوم می

 -آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن  قانون تأسیس سازمان جمع( 1)ای قاچاق مطابق ماده کارمزد فروش کااله -3تبصره 

های مربوط به حساب تمرکز وجوه حاصل از  تعیین و وجوه حاصل از فروش پس از کسر کارمزد فروش و هزینه -0211مصوب 

های قاچاق مطابق قانون مزبور منهدم، مسترد و یا واگذار داری کل کشور واریز و در مواردی که کاال ها نزد خزانه فروش و جریمه

 ".شود های قانونی مترتب براساس قیمت تمام شده از محل حساب مذکور تأمین می شوند، هزینه می

برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم  31/2/0214حسن روحانی، رئیس جمهوری، این الیحه را در تاریخ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

االجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران  اگر تصمیم ضرب/ وزیر به رییس جمهور  1هشدار 
 خواهد شد 

االجل اقتصادی  ای مشترک به رئیس جمهور هشدار دادند اگر تصمیم ضرب اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامهوزرای 

 .گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای 

تاکنون بازار  0213همانطور که مستحضرید از دی ماه »: ت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده استاقتصاد، صنع

سرمایه متاثر از تحوالت و متغیرهای کالن بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کاالی اساسی از جمله فلزات و 

ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به  هنگ دستگاههای ناهما ها و برخی تصمیمات و سیاست همچنین تحریم

درصد کاهش یافته و به لحاظ  43ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت  01تاکنون ظرف مدت  0213نحوی که از دی ماه سال 

 0213یلیارد تومان در دی ماه هزار م 600ارزش بازار از . )هزار میلیارد تومان را شاهد است 031افت ارزش، بازار کاهشی معادل 

و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین ( هزار میلیارد تومان رسیده است 221امروز به عدد 

 «.وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد

های موجود در  ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت»: خوانیم ه میدر این نام

عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب االجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم 

ها وقت الزم  ن و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتنگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحرا

 «.الشد

در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به 

هزار میلیارد تومانی نشان می  031ذار را در کاهش حدود جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گ( 0» : شرح ذیل آمده است

 .دهد
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درصد ارزش  04درصد ارزش بازار مربوط به محصوالت شیمیایی و فرآورده های نفتی و  26توجه به این نکته ضروری است که 

. ها و موسسات اعتباری می باشد کدرصد ارزش بازار نیز مربوط به بان 02بازار مربوط به فلزات اساسی و استخرا  کانه های فلزی و 

 .درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود 23لذا پنج ردیف اول جدول فوق 

 

ـ جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین المللی باید به  3

ی پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی های جهانی کاالها روند کاهشی قیمت

 .می باشد
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درصد ارزش  04درصد ارزش بازار مربوط به محصوالت شیمیایی و فرآورده های نفتی و  26توجه به این نکته ضروری است که 

. ها و موسسات اعتباری می باشد درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک 02بازار مربوط به فلزات اساسی و استخرا  کانه های فلزی و 

 .درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود 23لذا پنج ردیف اول جدول فوق 

تومان به  311تومان، هم اکنون افزایشی معادل  3112به  0212تومان در پایان سال  3111افزایش قیمت دالر مبادله ای از ( 2

ها ملحوظ نیست و در  ر دالر موجب افزایش بهای تمام شده محصوالت در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکتازای ه

 .ها خواهد آمد آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت

طالعات مالی های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و ا ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان باتوجه به نقش بانک( 4

 0111میلیارد تومان سال قبل به  2111مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از . این گروه اهمیت ویژه ای دارد

 6ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا  رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک 12میلیارد تومان در سال 

 .ناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نمایدسال آتی بازار بهبود م

های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصوالت،  در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت( 6

ان نمونه به عنو. ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب مشکل حاکم بر فعالیت

میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل  4.311های مالی زیان انباشته ای معادل  در صنعت خودرو صورت

خودرو کف  011.111بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 

 .کارخانه رسیده است

در صنعت . بهی در صنعت فوالد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود استوضعیت مشا

های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین  درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست 26پتروشیمی که بیش از 

شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل  ای که موجب افزایش بهای تمام افزایش قیمت دالر مبادله

 .های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است قیمت محصوالت تولیدی بعضی از شرکت

انی در آتی دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراو( 2

ضمن اینکه توقع در بازار . به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کاالها مشهود است
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سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می 

 .افی اتخاذ و اعالم گرددبایست برای آن سیاست شف

از جمله این نهادها، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، . برخی از نمادهای معامالتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است( 1

یان، پاالیشگاه بندرعباس، پاالیشگاه الوان، پاالیشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارس

 0611تا  0111بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین 

 .واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد

: نشان می دهد 14ها برای سال  و پیش بینی شرکت 13نسبت به  12های مالی  نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت( 3

 .میلیارد تومان رسیده است 3233درصد کاهش به  21میلیارد تومان با  4363از  13نسبت به  12ها در سال  مالیات ابزاری شرکت

میلیارد  41223درصد به مبلغ  01میلیارد تومان با افزایش  41222از مبلغ  13نسبت به سال  14تسهیالت مالی در سه ماهه اول 

 0212میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال  2.211مبلغ  0213ها در سال  رکتتومان رسیده ولی هزینه مالی ش

قابل . می باشد 0212میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیالت اعطایی در سال  3.011به 

پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیالت به میزان هزینه مالی 

 «.درصد می باشد 1میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از  111.111تسهیالت نظام بانکی متجاوز از 

اع به حسن روحانی نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دف

 .رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست

/item/majles/ir.iana.www//:http71353-4html. 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  78: ختاری

 کشاورزان در انتظار الگوی مناسب کشت
تدوین الگوی مناسب کشت وظیفه جهاد کشاورزی است و قول تدوین الگو به مجلس : یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .داده شده است

، علت اصلی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با

به اندازه کافی محصوالت کشاورزی در داخل توسط : قاچاق میوه به داخل کشور را عدم توانایی تولید داخل ندانست و گفت

 .شود کشاورزان تولید می

در داخل کشور هستیم باید ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت جهاد کشاورزی و مسئولین  اگر خواستار مبارزه با قاچاق: وی اظهار داشت

 .نظارتی پای کار باشند

رویکرد دولت نسبت به : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس علت دیگر قاچاق را عدم حمایت از کشاورزان عنوان داشت و تصریح کرد

 .حمایت از کشاورزان رویکرد مناسبی نیست

وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین : های حوزه کشاورزی را نداشتن الگوی مناسب کشت دانست و گفت از دغدغهنوروزی یکی 

 .الگوی مناسب کشت در حال تالش است و در همین راستا به نمایندگان مجلس قول داده تا الگوی مناسب کشت را تدوین کند

ای  اضر بازار با کمبود میوه مواجه نیست اما متأسفانه واردات میوه ضربهدر حال ح: بار عنوان داشت وی در تحلیل بازار میوه و تره

 .سنگین به محصوالت داخلی وارد کرده است

اگر : ی حمایتی از کشاورزان دانست و گفت ترین نقش در اجرای برنامه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس حمایت دولت را مهم

 .داشته باشد، قطعا در حوزه قاچاق شاهد کاهش خواهیم بودای  صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی توجه ویژه

وظیفه جهاد کشاورزی : ی حمایتی دانست و تصریح کرد های تعاونی و روستایی را اولین گام برنامه نوروزی حمایت از شرکت

 .شود حمایت از کشاورزان است و اگر جهاد کشاورزی پای کار باشد قطعا مشکالت کشاورزان حل می

/news/fa/ir.yjc.www//:http3912221 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  78, چهارشنبه 

 بر در استان فارس ضرورت کاهش کاشت محصوالت آب
زمینی،  بر مانند هندوانه، سیب ت محصوالت آبگیری روند کاهشی کاش رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس بر لزوم شتاب

 . ذرت و برنج در استان تاکید کرد

های  محمدمهدی قاسمی بر لزوم تاکید و تمرکز کارشناسان ترویج کشاورزی بر معرفی محصوالت جایگزین و افزایش آگاهی

 .کشاورزان تاکید کرد

روند کنونی مصرف آب تاکنون : مشکلی کشوری است، ادامه دادوی با بیان اینکه مشکل کمبود آب خاص استان فارس نبوده بلکه 

شود، حاصل صرف  بری که این روزها در بازار عرضه می هندوانه، ذرت، برنج و برخی دیگر از محصوالت آب. بار بوده است فاجعه

 .شدن هزاران لیتر آب است

شود، امروز به  لید آنها مقادیر قابل توجهی آب مصرف میقاسمی با ابراز تاسف از اینکه بخشی از محصوالت تولید شده که برای تو

برخورداری از آب، خاک و اقلیم : شود، تصریح کرد دلیل قیمت ناچیز حتی برداشت نمی رود یا به فروش می بهایی اندک در بازار به

تری از این  باید استفاده مناسبهای موفق در زمینه کشاورزی تبدیل کرد، اما در شرایط کنونی  مناسب، فارس را به یکی از استان

 .های خدادادی داشت سرمایه

اجرای طرح . بحران آب جدی است و مقابله با خشکسالی و بحران آب در گرو مدیریت منابع آبی موجود است: وی تصریح کرد

تصویب نشود، تا زمانی که قانون الگوی کشت . های مهم این سازمان برای کاهش مصرف آب است اصالح الگوی مصرف از طرح

 .تواند در حد یک توصیه باشد بر توسط نهادهایی مثل سازمان جهادکشاورزی تنها می محدود کردن کشت محصوالت آب

در تدوین این الیحه باید : که الیحه مربوط به تصویب قانون الگوی کشت توسط دولت در حال تدوین است، گفت وی با بیان این

های اجرایی مناسب مورد توجه قرار گیرد، زیرا رعایت الگوی کشت نیازمند  تفاده از اهرمبر با اس محدودیت کشت محصوالت آب

 .های مرتبط را پیگیری و اجرایی کرد توان برنامه های کنترلی است و اگر قانونی در مجلس مصوب شود، بهتر می اهرم

ان به رعایت الگوی کشت وجود ندارد، بلکه حتی به اکنون نه تنها هیچ قانون و اهرمی برای ملزم کردن کشاورز: قاسمی ادامه داد

های متناسب با شرایط  های کشاورزی هیچ نوع برنامه تشویقی نیز برای سوق دادن کشاورزان به کشت دلیل آزادشدن قیمت نهاده

 .آب و هوایی یک منطقه وجود ندارد

نداشتن ساز وکار قانونی با ضمانت اجرایی الزم برای  :بر، توصیف و تصریح کرد این مقام مسئول انجام اقدامات ترویجی را زمان

 .کند رعایت الگوی کشت، روند ایجاد الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی یک منطقه را کند و دشوار می

کند اما این اقدام تاثیرگذاری مناسبی را  بر حمایت نمی سازمان جهادکشاورزی از کشت محصوالت آب: قاسمی خاطرنشان کرد

 .نبال نداردد به

/com.iranecona//:http13294 
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 برنامه و سیاست ها

 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  11, شنبه 

 نگرانی دولت مردان از روند کوچک شدن اراضی کشاورزی
ره به روند رو به تهدید کوچک شدن اراضی با اشا  برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی های بهره مدیرکل دفتر نظام

 . گذرد صرفه کردن اقتصاد کشاورزی از معبر خرد شدن اراضی نمی تحقق امنیت غذایی و به: کشاورزی،گفت

همچنین در سطح کشور و در حوزه . تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی وجود دارد 0221در کشور : نادر علیزاده اظهار کرد

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید استانی و شهرستانی وجود دارد که بیش  20زراعی و  -شرکت سهامی  21ورزی های کشا تشکل

 .ها قرار دارند از سه میلیون هکتار اراضی کشاورزی در اختیار کل این تشکل

 تعاونی تولید روستایی در بخش کشاورزی 0221وجود 

های تعاونی  های فعال بخش کشاورزی به ویژه شرکت از تشکل  زی تعاون روستاییبرداری سازمان مرک های بهره مدیرکل دفتر نظام

 .های بخش کشاورزی نام برد گذار بستر مناسب اجرای سیاست کشتی به عنوان پایه سازی و یکجا تولید با هدف یکپارچه

اگر : های اخیر اشاره و بیان کرد طی سال علیزاده با اشاره به کوچکی اراضی متعلق به هر کشاورز در کشور به روند خرد شدن اراضی

خواهیم در راستای تحقق امنیت غذایی و اقتصادی کردن بخش کشاورزی حرکت کنیم، از طریق خردشدن اراضی میسر نخواهد  می

 .های منسجم، یکپارچه سازی اراضی و کشت یکجا با مدیریت مناسب نداریم ای جز ایجاد تشکل شد و چاره

: برداری یاد کرد و افزود برداران به عنوان مهمترین اهداف نظام بهره وری، افزایش منابع تولید و درآمد بهره وی از افزایش بهره

برداری موجود و توسعه کشاورزی صنعتی برای  های بهره ساماندهی اراضی خرد و پراکنده، افزایش کارایی و اثربخشی نظام

 .برداری است محصوالت کشاورزی و تکمیل زنجیره از دیگر اهداف نظام بهره برداران از ارزش افزوده برخورداری حداکثری بهره

برداری،  سازی الگوهای موجود نظام بهره مرکزی تعاون روستایی ساماندهای و توانمند  سازمان  برداری های بهره مدیرکل دفتر نظام

ها در  برداری از طریق ایجاد تشکل های بهره سعه نظامده و تو زراعی غیرفعال و زیان -های تعاونی تولید و سهامی  ساماندهی شرکت

 .برداری در بخش کشاورزی ایران است های بهره های کلی نظام این حوزه از مهمترین برنامه

/com.iranecona//:http13159 
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 برنج

 - 31/70/17فارس

 رد شایعه واردات از پاکستان/ واردات برنج همچنان ممنوع است
: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه باید بخشی از نیاز داخلی برنج از واردات تأمین شود، گفت

 .واردات برنج همچنان ممنوع است و تصمیمی برای لغو آن اتخاذ نشده است

یک میلیون و : ، گفتخبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی  وگو دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت

 .هزار هکتار شالیزارهای استان مازندران در سال جاری بدست آمده است 301هزار تن شلتوک برنج از  311

با کشت مجدد برنج در سطح : شود، افزود ل میهای شالیکوبی به برنج تبدی درصد شلتوک برنج در کارخانه 26وی با بیان اینکه 

 .هزار تن به شلتوک برنج افزوده شود 061الی  011شود حدود   بینی می هزار هکتار رتون پیش 46هزار هکتار و حدود  21حدود 

یک ماه  دهی است و تا در حال حاضر کشت مجدد و رتون برنج در حال خوشه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان داشت

 .شود آینده محصول بدست آمده برداشت می

برای سال : درصد افزایش یابد، بیان داشت 01تا  6شود امسال در استان مازندران تولید برنج  بینی می حیدر پور با بیان اینکه پیش

 .فزایش دهیمزراعی جدید افزایش سطح زیر کشت برنج نداریم بلکه در تالش هستیم تا با ارقام پرمحصول تولید را ا

های پاکستانی منتشر  این خبر از منابع روزنامه: وی در مورد مطالبات مطرح شده در خصوص واردات برنج از پاکستان اظهار داشت

شده است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ ثبت سفارش واردات برنج را تایید نکرده و مجوزی هم برای واردات این 

 .محصول نداده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه بخشی از برنج باید از طریق واردات تأمین شود و تولید داخل جوابگوی 

واردات برنج تا آخر آذرماه ممنوع است و هنوز تصمیمی جدید در مورد لغو واردات برنج اتخاذ نشده : نیاز داخلی نیست، بیان داشت

 .است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141113111322 
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 برنج
 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

کاهش سطح کشت برنج در برخی / 4121ای تا افق  هزار هکتاری سطح کشت ذرت دانه 122افزایش 
 مناطق کشور 

هزار هکتار با توسعه  122هزار هکتار فعلی به حدود  412ای از  سطح زیر کشت ذرت دانه 4121که تا افق  امیدواریم

 . سطح کشت در برخی نقاط خاص کشور برسد

و در گفتگوی ( ایانا)مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در دفتر ساختمان خبرگزاری کشاورزی ایران 

امسال سطح زیر کشت ذرت نسبت به سال گذشته از کاهش برخوردار : برنگار ما درباره وضعیت کشت ذرت گفتاختصاصی با خ

 .هزار هکتار است 331هزار هکتار و ذرت سیلویی  031ای معادل  ای که سطح زیر کشت ذرت دانه گونه بود؛ به

کنندگان  دلیل آنکه مستقیم توسط مصرف یی بهمیلیون تنی ذرت سیلو 03تا  00در خصوص میزان تولید: کاوه خاکسار افزود

آبی باعث شده است که سطح زیر کشت نسبت به سال  ای مشکالت کم ضمناً در ذرت دانه. شود، مشکلی ندارد خریداری و سیلو می

 .گذشته کاهش داشته باشد

به موقع توسط مباشر خرید  تومانی 121ذرت محصولی دومنظوره است و اگر در سال جاری خرید تضمینی : وی خاطرنشان کرد

ای  صورت دانه ای را به انجام و وجه آن در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت شود احتمال اینکه بعضی از کشاورزان ذرت علوفه

 .برداشت کنند، افزایش خواهد یافت

با  0414است که تا افق کیلوگرم در هکتار  421هزار و  ای در حال حاضر هفت متوسط عملکرد ذرت دانه: خاکسار ادامه داد

کیلوگرم در هکتار افزایش خواهد یافت و عالوه بر آنکه سطح زیر کشت ذرت در سال  361هزار و  شده به هشت بینی های پیش برنامه

هزار هکتار با توسعه سطح کشت در برخی نقاط خاص کشور  411به حدود  0414جاری کاهش یافته است، امیدواریم که تا افق 

 .برسیم

 4121هزار هکتار تا افق  931ای آبیاری تیپ تا اجر

هزار هکتار از  264بینی شده است که تا این افق حداقل  پیش: مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .انجام شود( تیپ)اراضی زیر کشت ذرت با روش آبیاری نوین 

عنوان طرحی پایلوت، قیمت تضمینی جایگزین خرید  در حال حاضر به: ور شدای خوزستان به بورس یادآ وی درباره ورود ذرت دانه

توانیم آن را برای  تضمینی در استان خوزستان برای محصول ذرت شده است که اگر این آزمایش نتیجه خوبی داشته باشد، می

 .ها نیز اجرا کنیم محصوالت سایر استان

( تومان 121)شده تضمینی  ن خواهد بود؛ زیرا اگر معامله باالتر از قیمت تعیینقیمت تضمینی به نفع کشاورزا: خاکسار تأکید کرد

کند؛ بنابراین هیچ  التفاوت آن را پرداخت می تر از این قیمت معامله شود، دولت مابه باشد، به نفع تولید کنندگان است و اگر پایین

 .ضرری متوجه کشاورزان نخواهد بود

 رس و زودرس ذرت در کشور د ارقام متوسطامیدواری برای تولید بذر هیبری

برای آنکه بتوانیم : مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره نیاز به ارقام جدید زراعی در کشور اظهار داشت

ت استفاده رس در محصوالت مختلف زراعی ازجمله ذر  های موجود را پشت سر بگذاریم، نیاز است از ارقام زودرس و متوسط آبی کم
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منظور در تالش هستیم که بتوانیم این ارقام را از طریق مبادله دانش فنی با سایر کشورها ازجمله فرانسه عملیاتی  کنیم که بدین

 .کنیم

های روغنی  های تولید در بخش دانه های خصوصی ایرانی در حال مذاکره هستند تا بتوانند تکنولوژی شرکت: وی همچنین گفت

رس و زودرس ذرت را به کشور وارد کند و امیدواریم بتوانیم در داخل کشور بذر هیبرید ارقام  همچنین ارقام متوسطبویژه کلزا و 

 .رس و زودرس را تولید کنیم متوسط

با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک : خاکسار درباره کشت سایر گیاهانی که جایگزین برنج و سایر محصوالت خواهند شد، افزود

طور جدی در معاونت زراعت در حال پیگیری  کنیم که در این راستا، به در هر منطقه، الگوی کشت مناسب را توصیه میموجود 

 .است

کند، محصوالت دیگری همچون آفتابگردان، ذرت و  در برخی مناطق که سطح زیر کشت برنج کاهش پیدا می: وی خاطرنشان کرد

 .دعنوان جایگزین مطرح شو تواند به سورگوم می

در راستای افزایش تولید در محصول ذرت، استفاده از ارقام : مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

های آبیاری تیپ که مصرف آب را کاهش دهد و استفاده از کشت نشائی را در دستور  برداری از روش رس، بهره زودرس و متوسط 

 .کشت نشائی، اقداماتی در حال انجام است های کار داریم که برای کاهش هزینه

جویی کرده و  های مورد نظر تضمین شود و عالوه بر آن، دو آب صرفه کند که تراکم بوته کشت نشائی کمک می: خاکسار تصریح کرد

 .شود تراکم مطلوبی نیز حاصل می

تومان کاهش پیدا کرده که در صورت  06اند تا تومان بود،که می تو 11هزینه کشت نشائی که تا پیش از این حدود : وی یادآور شد

آید و عالوه بر آن از آنجا که آب برای زراعت بسیار ارزشمند  وجود می های دیگر، امکان کم شدن بیشتر آن به انجام برخی طرح

 .تواند معادل ارزشی آب تأثیرگذار باشد شود، می ای که برای کشت نشائی می است، هزینه

 .ها است ز دیگر مزایای کشت نشائی، کاهش هزینه مبارزه با آفات و بیماریا: خاکسار تأکید کرد

 افزایش راندمان تولید در واحد سطح با توان بخش خصوصی

برای هشت : های موجود در دفتر محصوالت اساسی اظهار داشت مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره طرح

های افزایش ضریب خوداتکایی تدوین شده و  های روغنی، چغندرقند و پنبه برنامه بوبات، دانهمحصول گندم، جو، برنج، ذرت، ح

 .بینی شده است های بذر، تغذیه گیاهی، کشاورزی حفاظتی و مکانیزاسیون نیز پیش چهار برنامه پشتیبان شامل تکنولوژی

های فنی و مهندسی موجود در کشور  کتشر: وی درباره نقش بخش خصوصی ازجمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت

توانند با توجه به تخصص و توان خود، برای افزایش راندمان تولید در واحد سطح اقدام کنند و عالوه بر آن، الزم است اطالعات  می

 .علمی را به بخش کشاورزی منتقل کنند

های خود  توانند با روش ها می ا است که این شرکته یکی از مباحث اصلی، نقش تغذیه در مقابله با تنش: خاکسار همچنین افزود

 .نسبت به انتقال دانش فنی نوین اقدامات الزم را انجام دهند

های  تواند از تنش سرما ،گرما و خشکی گیاهان جلوگیری کنند و خسارت برای مثال تغذیه درست گیاهان می: وی خاطرنشان کرد

 .ناشی از عوامل فوق را به حداقل ممکن برسانند

تر پیش  های وزارت جهاد کشاورزی را سریع تواند برنامه هایی چون برنج می ها و تعامل با انجمن همکاری با تشکل: خاکسار ادامه داد

 .ببرد
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 ترغیب کشاورزان به کشت سورگوم

زراعت، بخش های فنی و محصولی موجود در معاونت  در کمیته: مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .سو برای رسیدن به هدفی مشترک حرکت کنند توانند در کنار یکدیگر قرار گرفته و هم خصوصی و دولتی می

اقدامات آموزشی و ترویجی که برای محصوالت مختلف ازجمله ذرت در سال گذشته به انجام رسید، باعث شد که : وی یادآور شد

دلیل نیاز کشاورزان به  برسد و این به 34به  12به هشت بود، در سال جاری به  13رس و زودرس که   درصد ارقام دیررس به متوسط

 .ارقام مناسب با مصرف آب بوده است

هایی که متناسب با شرایط  های آبیاری و تغییر ارقام و استفاده از کشت تغییر روش: خاکسار به مبحث آب اشاره کرد و اظهار داشت

ای که کشاورزانی که  گونه تری انجام شود؛ به وریات بوده و الزم است در این بخش اقدامات جدیآب و هوایی هر منطقه است، از ضر

شوند، زیرا سه آب کمتر از ذرت نیاز دارد و عالوه  رو هستند، به کشت گیاه سورگوم ترغیب می آبی روبه در مناطق خود با مشکل کم

 ./، از این گیاه استفاده کردتواند در مناطقی که بازدهی یونجه مناسب نیست بر آن می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71317-4html. 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  78: تاریخ

 خودکفایی در تولید برنج مستلزم کشت دوم
 .حمایت وزارت جهاد در توسعه کشت برنج تأثیر بسزایی دارد: ی بیان کردعضو کمیسیون کشاورز

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسین نیاز آذری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

کننده  شبختانه با توجه به شرایط مساعد آب و هوا دو استان مازندران و گیالن تأمینخو: خصوص تولید برنج در کشور اظهار داشت

 .درصد برنج مورد نیاز کشور هستند 16

تن از آن در  011میلیون و  3الی  3شود که تنها قادر به تولید  میلیون تن برنج در کشور مصرف می 2بر این اساس؛ ساالنه حدود 

 .کشور هستیم

کاران را در این  ستان مازندران کشت دوم به عنوان یک فرهنگ تبدیل شده که همواره بایستی وزارت جهاد برنجدر ا: وی افزود

 .نیاز شویم زمینه حمایت کند تا از این طریق از واردات این محصول بی

ینه انجام شده که در صورت های الزم در این زم در واقع با وزارت جهاد هماهنگی: نیاز آذری در توضیح به خرید توافقی برنج گفت

 .عدم کشش بازار خرید توافقی برنج آغاز خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http3912245 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  11: تاریخ

 واردات برنج باید بر اساس برنامه باشد
 .شوند بنابراین واردات باید بر اساس برنامه باشد با واردات بی رویه تولیدات داخلی متضرر می: ه مردم لرستان افزودنمایند

: ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

 .ممنوعیت واردات برنج طرحی در زمینه حمایت از تولیدات داخلی است

با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح واردات بی : شود تصریح کرد وی با بیان اینکه با واردات بی رویه کشاورزان داخلی متضرر می

 .برند شود که سود جریان از آن نفع می رویه منجر به ارزبری و آشفته بازار می

متأسفانه تاکنون این طور : بیرانوند در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون واردات برنج بر اساس اصول و برنامه بوده است اذعان داشت

 .نبوده است و میزان نیاز، تولید و واردات به درستی مورد بررسی و ارزیابی واقع نشده است

معدن و تجارت گمرک و وزارت جهاد کشاورزی باید با هماهنگی و مدیریتی وزارت صنعت و : عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد

 .صحیح از واردات بی رویه جلوگیری کنند و مجوز واردات ندهند

/news/fa/ir.yjc.www//:http3917393 
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 پسته

 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 برداشت طالی سبز به روایت تصویر 
ها چون  های قوی در باغ نورافکن. فته است شب و لذت آسمان پرستاره را از کویر گر تکاپوی برداشت پسته در استان کویری، آرامش

ماهی است که انتظار این  01انگار شهر آرام و قرار ندارد، . خورشید، شب را به روز گره زده تا مبادا گزندی به این طالی سبز برسد

ها در شب برای تامین  شود و به رستوران نوایی که از سحر شروع میهای طوالنی نا توان از صف این را می. کشد دو ماه طالیی را می

 .شود فهمید غذای کارگران ختم می

استان کرمان است که از این میان پسته با ( پسته، خرما و انار)ماه فصل برداشت سه محصول صادراتی  اواخر شهریور تا پایان آبان

 .ش از یک میلیارد دالر، محصول نخست صادراتی استان استهزار هکتار سطح زیر کشت و ارز آوری بی 312مجموع 

مقام دوم سطح زیر کشت پسته استان ( هزار هکتار 31)هکتار پس از شهرستان رفسنجان  311هزار و  63شهرستان سیرجان با 

 .شود کرمان را شامل می

برداشت محصول . شود آوری می ها جمع باغهزار تن پسته خشک از  36تا  32بینی جهاد کشاورزی شهرستان، امسال  بر اساس پیش

 .گیرد های ضبط و فرآوری انجام می ها و انتقال آن به ترمینال آوری پسته تازه از باغ این شهرستان در دو مرحله جمع

های از برداشت پسته در شهرستان سیرجان را که حاصل بازدید میدانی زینب هاشمی، عکاس و خبرنگار اعزامی  در ادامه عکس

 ./کنید ایاناست، مشاهده می -رگزاری کشاورزی ایران خب

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71352-4html. 
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 پسته
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  11, شنبه 

 فروش پستهباع بیگانه در خرید و تجلوگیری از دخالت ا
 . نمانیده مردم زرند و کوهبنان در مجلس تاکید کرد عرضه و تقاضای پسته باید مدیریت شود

گری را کمتر و اجازه ندهیم اتباع بیگانه در خرید و فروش  باید در صورت امکان بتوانیم واسطه: حسین امیری خامکانی اظهار کرد

 .پسته وارد شوند

الزم است باغداران و شرکتهای : جلوگیری از کاهش قیمت در این ایام برداشت پسته گفت وی در خصوص مدیریت بازار پسته و

 .تعاونی و مسئولین آرامش بازار را حفظ کنند

امیری خامکانی با بیان اینکه چند روز گذشته با معاونت حقوقی و امورمجلس وزارت جهاد کشاورزی، معاونت باغداری وزارت جهاد، 

ان، رئیس اتاق بازرگانی، وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکت تعاونی پسته رفسنجان پیرامون این موضوع رئیس انجمن پسته ایر

این مورد را هفته آینده پیگیری خواهیم کرد و قطعا در حالت اضطرار فعلی و در کوتاه مدت تدبیر خود : جلسه داشتیم تصریح کرد

 .لبد که بازار را مدیریت کنند تا اشباع نشودط باغداران و خرده مالکین و شرکتهای تعاونی را می

/com.iranecona//:http13152 
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 پنبه

 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 کاهش قیمت بهای پنبه / ها واگذار کنید عاملیت خرید تضمینی پنبه را به تعاونی
دهد که باید برای خرید تضمینی پنبه  نبه و وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران نشان میهای اخیر بازار پ بحران سال

 . های پنبه، به کمک بازار پنبه آمد ها کمک گرفت و با واگذاری عاملیت خرید به تعاونی از تشکل

از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کاران داراب فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پنبه

تومان ارزیابی  661آنجا که قیمت خرید تضمینی وش پنبه نسبت به سال گذشته از جهش قابل توجهی برخوردار بوده و دوهزار و 

 .رود خرید توافقی پنبه چندان رونقی نداشته باشد شده است، انتظار می

برای پرداخت مطالبات گندمکاران داشت و با تأخیر قابل توجهی توانست  از آنجا که دولت مشکالتی: محمد انصاری افزود علی

های فعال در حوزه پنبه توانایی الزم برای ورود به میدان خرید تضمینی پنبه را دارا  مطالبات کشاورزان را پرداخت کند، تشکل

رود دولت عالوه بر آنکه با تأخیر در  نتظار میکنی ا پاک های پنبه ها و کارخانه هستند و در صورت واگذاری عاملیت خرید به تشکل

 .خورد شده نیز به مشکل برنمی رو نخواهد شد، برای فروش پنبه خریداری پرداخت روبه

کاران  هرچند موافقت مقدماتی برای پرداخت چهار میلیارد تومان برای شروع خرید توافقی پنبه که تعاونی پنبه: وی خاطرنشان کرد

های گذشته، دولت با قرار دادن  رود با توجه به شرایط نامساعد بازرگانی پنبه طی سال ه است، اما انتظار میداراب فارس داده شد

شده را نیز دارا هستند، از  های پنبه که مجهز به سیستم سردخانه، انبار و نگهداری بوده و امکان فروش محصول خریداری تعاونی

 .ی کندبروز یک بحران احتمالی در بخش پنبه جلوگیر

 کاهش قیمت جهانی پنبه

سنت به یک دالر و  011های گذشته، قیمت جهانی پنبه از دو دالر و  طی سال: کاران داراب فارس ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پنبه

 تر های سهل سنت رسیده است؛ این بدان معنا است که وضعیت واردات پنبه نسبت به سال 42اکنون به یک دالر و  سنت و هم 61

 .شده و با تغییر شرایط سیاسی ایران، استقبال بیشتری برای واردات پنبه صورت خواهد گرفت

توان آنها را از خریداری پنبه و  درصد نیاز صنایع نساجی است و نمی 61پنبه تولیدی کشور تنها پاسخگوی : انصاری تصریح کرد

 .واردات آن از بازارهای جهانی منع کرد

کاران داراب برای واگذاری  شده تعاونی پنبه رود دولت با در نظر گرفتن شرایط کنونی پنبه با پیشنهاد ارائه میانتظار : وی یادآور شد

 .ها موافقت کند عاملیت خرید به تشکل

 زمینی معدوم شد هزار تن سیب 122

رزی باال است و عرضه و تقاضا هایی که حجم تولید محصوالت کشاو در سال: کاران داراب فارس تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پنبه

رود، بارها  شمار نمی شود و از آنجا که تاجر خوبی در بازار به کند، دولت ناگزیر به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی می برابری نمی

 .شده به چرخه مصرف ناگزیر به معدوم کردن آن است به جای فروش و انتقال محصول خریداری

های  زمینی تولیدی را از کشاورزان خریداری و توسط بیل هزار تن سیب 311سال جاری ناگزیر شد  دولت طی: انصاری اظهار داشت

های تولیدی، امکان ضایع  مکانیکی آن را در زمین معدوم کند؛ این در حالی است که در صورت واگذاری عاملیت خرید به تشکل

 .شدن محصول در دست دولت بسیار کمتر خواهد بود
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تومان بود، ضرر و  261تومان توسط دولت در حالی که قیمت بازار داخلی  361تجربه خرید ذرت به قیمت  :وی همچنین گفت

توان از بروز چنین حوادثی جلوگیری  موقع برای کنترل بازار می گیری درست و به المال کرد که با تصمیم زیان هنگفتی تحمیل بیت

 .کرد

 های روغنی نگاهی از دفتر دانه تخم پنبه در انتظار نیم

کشی را  های روغن های گذشته دولت با پرداخت یارانه مختصری کارخانه در سال: کاران داراب فارس افزود مدیرعامل اتحادیه پنبه

کشی شده و پس از استحصال، کنجاله  های روغن های تولیدشده تماماً جذب کارخانه دانه دانه کرده بود و پنبه تشویق به خرید پنبه

 .گرفت وراک دام مورد استفاده قرار میآنها برای خ

های روغنی خار  شد و  های گذشته با حذف یارانه تخم پنبه، عمالً این محصول از فهرست دانه طی سال: انصاری خاطرنشان کرد

آنها در  شدت فسادپذیر بوده و امکان نگهداری های تولیدی که به کشی تمایلی به استحصال آن نداشتند؛ لذا تخم پنبه صنایع روغن

 .انبارها وجود ندارد، تبدیل به خوراک دام شد

دهد که  درصد واردات روغن از کشورهای خارجی و هزینه چهارهزار میلیارد دالری برای واردات روغن نشان می 11: وی ادامه داد

 .قالم استهای داخلی کشور برای استحصال روغن استفاده کرد و تخم پنبه نیز یکی از این ا باید از همه ظرفیت

نگاهی شده و با بازسازی یارانه تخم  رود به تخم پنبه نیز نیم های روغنی، انتظار می با احیاء مجدد دفتر دانه: انصاری تصریح کرد

 .عنوان خوراک دام جلوگیری شود های روغنی قرار گرفته و از ضایع شدن آن به پنبه، این محصول نیز در فهرست دانه

 برداشت پنبه شروع شد

 .های آینده به پیک برداشت خود نزدیک خواهد شد برداشت پنبه در مناطقی از استان فارس آغاز شده و طی هفته: ی یادآور شدو

 ./گذاری شده است تومان از سوی دولت قیمت 661قیمت هر کیلوگرم وش پنبه دوهزار و : انصاری در پایان تأکید کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71399-4html. 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان – 193۱مهر  78: تاریخ

 کاهش کشت تولید پنبه در کشور
 ارزان بودن قیمت وارداتی پنبه نسبت به تولید داخل مسبب کاهش کشت این محصول شده: عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد

 .است

، در خصوص کاهش کشت پنبه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانزاده عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با  عباس پاپی

ش کشت و افزایش تر بوده که متأسفانه این امر مسبب کاه قیمت وارداتی پنبه نسبت به تولید داخل ارزان: درکشور اظهارداشت

 .سال اخیر شده است 01واردات این محصول در 

در واقع وزارت جهاد کشاورزی و دولت باید تمهیداتی را در این زمینه اتخاذ کند تا کشاورزان ایرانی در مقابل کشاورزان : وی افزود

 .ه تولید خود ادامه دهندای کمتر ب کنند بتوانند با هزینه خارجی که ساالنه میلیاردها دالر سوبسید دریافت می

ای که این بخش نیازمند  هزینه تمام شده کشاورزان به سبب تکنولوژی سنتی در کشور بسیار باال بوده به گونه: زاده تصریح کرد پاپی

 .آالت و تکنولوژی است تا کشاورزان ایرانی قدرت رقابت با کشاورزان خارجی داشته باشند بازنگری جدی در ماشین

/news/fa/ir.yjc.www//:http3912294 
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 پنبه
 فودپرس 1931مهر ماه  19دو شنبه 

 افزایش نرخ های ذرت و سویا به رغم افزایش برداشت محصول و ثبات قیمت پنبه

 02.461آمریکا میزان برداشت ذرت از برآورد قبلی اگرچه طبق پیش بینی جدید وزارت کشاورزی  -اقتصاد غذا < کشاورزی

 .میلیارد بوشل افزایش یافته است 02.640میلیارد بوشل به 

، قیمت ذرت ترقی کرده است زیرا میزان برداشت از سال قبل همچنان پایین تر «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

بوشل افزایش یافته است، درمورد سویا نیز افزایش میزان بازدهی در  0.6ر آکر همچنین میزان بازدهی تولید سویا در ه.مانده است

 .حدی نیست که موجب فروش های هنگفت آن شود

دالر  2.3136درصد افزایش به هر بوشل  1.0بنا بر این گزارش نرخ پیش فروش ذرت برای تحویل در دسامبر در بورس شیکاگو با 

 .رسید

دالر معامله  3.1116درصد ترقی کرد و هر بوشل  1.0نیز در بورس مذکور برای تحویل در نوامبرهمچنین بهای پیش فروش سویا 

 .خشکسالی در مناطقی از برزیل از عوامل تقویت کننده بهای سویا بود. گردید

 سنت بود 21.21گفتنی است نرخ پنبه در بورس نیویورک برای تحویل در دسامبر بدون تغییر هر پوند 

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

 - 31/70/70فارس

 است 9مؤسسه رازی فاقد آزمایشگاه کالس / میلیارد تومانی احداث آزمایشگاه آنفلوانزا 9نیاز 
این مؤسسه برای ساخت یک آزمایشگاه : سازی رازی گفت واکسن و سرم های طیور مؤسسه مدیر تحقیقات بیماری

 .میلیارد تومان اعتبار است 9آنفلوانزا نیازمند 

سازی رازی امروز در نشست  های طیور مؤسسه واکسن و سرم ، حسین گودرزی مدیر تحقیقات بیماریخبرگزاری فارسبه گزارش 

آنفلوانزا یکی از مهمترین : گذار ایران برگزار شد، گفت سالگی پرورش مرغ تخم 21که در حاشیه همایش گرامیداشت  خبری

 .ای شود به دلیل شرایط جهانی باید به آن توجه ویژه 14هاست که در سال  بیماری

برای مبارزه با آنفلوانزای حاد پرندگان توجه در نیمه دوم سال باید به اقدامات پیشگیرانه : های سرد سال گفت وی با اشاره به فصل

 .ویژه شود

برای مبارزه با این ویروس : گودرزی با اشاره به نبود امکانات آزمایشگاهی کامل برای مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت

 .شود 2خطرناک باید حتما مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی مجهز به اتاق تمیز کالس 

در حال حاضر مطالعاتی که در داخل کشور برای : سازی رازی اشاره کرد های طیور مؤسسه واکسن و سرم یقات بیماریمدیر تحق

گیرد، محدود به مطالعات مولکولی است که این مطالعات برای مبارزه با ویروس  مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان صورت می

 .آنفلوانزا ناکافی است

است در حالی که ما  2در حال حاضر مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی فاقد آزمایشگاه اتاق تمیز کالس : گودرزی بیان داشت

 .معتقدیم وجود یک آزمایشگاه متحرک برای موارد نیاز بسیار ضروری است

جاد آزمایشگاه کالس میلیارد تومانی برای ای 2سازی رازی با اشاره به بودجه  های طیور مؤسسه واکسن و سرم مدیر تحقیقات بیماری

سازی رازی انجام  در مؤسسه واکسن و سرم 2ها برای ایجاد آزمایشگاه کالس  با کمک فرانسوی 11اقداماتی در سال : اظهار داشت 2

 .ها متوقف شد شد، اما متاسفانه کار به دلیل تحریم

های فعلی  ر کردن روی این ویروس در آزمایشگاهبا توجه به خطراتی که بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دارد، کا: وی افزود

 .سازی رازی امکان پذیر نیست مؤسسه واکسن و سرم

های از جمله تب زرد هم الزم است که با توجه به  البته وجود چنین آزمایشگاهی برای تحقیق روی بیماری: گودرزی بیان داشت

 .شویم شدن با این بیماری در کشور قطعا غافلگیر میشیوع این بیماری در برخی از کشورهای همسایه در صورت مواجه 

ای برای ساخت این آزمایشگاه به مؤسسه رازی داشته باشد که این  سازمان برنامه و بودجه قرار بود کمک ویژه: گودرزی بیان داشت

 .موضوع تاکنون محقق نشده است

های مؤسسه رازی از کیفیت قابل قبولی برخوردار  نواکس: های طیور تولید داخل گفت وی در مورد پایین بودن کیفیت واکسن

دهم آنفلوانزا و نیوکاسل به  3ماه گذشته واکسن جدید  1هستند و در مورد واکسن آنفلوانزا که یک واکسن غیرفعال است، ظرف 

 .بازار عرضه شده که بسیار مورد توجه مرغداران قرار گرفته است

طبق : طیور مؤسسه رازی در مورد تولید واکسن دوگانه آنفلوانزا و نیوکاسل اظهار داشتهای  سید رضا ابراهیمی مدیر تولید واکسن

درصد نیاز کشور به این واکسن تولید شده است و قرار است تا پایان سال بقیه آن تولید  21قرارداد با نمایندگان استانی تاکنون 

 .شود
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تاکنون تولید شده است و این واکسن با دوز کمتر ( سنجش غلظت واحد)میلیون دوز  061تا  011تاکنون : ابراهیمی بیان داشت

 .تأثیرگذاری بیشتری دارد

 .است H1N3تیپ واکسن تولید شده : های طیور مؤسسه رازی گفت مدیر تولید واکسن

ل مشکوک به مرغدارها باید مسائل بهداشتی را در واحد خود ارتقا دهند و از نقل و انتقال وسای: گودرزی در ادامه تصریح کرد

 .های گذشته به این موضوع دقت کنند آلودگی پرهیز کنند و در هر جا که الزم است ضدعفونی صورت گیرد بیش از سال

: های طیور رازی با بیان اینکه احتمال بیشتری برای شیوع آنفلوانزا پرندگان در زمستان وجود دارد، گفت مدیر تحقیقات بیماری

را برای موارد  H6N0شود، اما کشورهای پیشرفته واکسن  از انسان به انسان منتقل نمی H6N0ی تیپ خوشبختانه بیماری آنفلوانزا

 .انسانی ذخیره دارند

را به صورت ذخیره ندارد، اما  H6N0تا آنجا که من اطالع دارم وزارت بهداشت واکسن مبارزه با ویروس آنفلوانزای : وی افزود

 .شود، آن را در موقع لزوم تهیه کرد یست و به آسانی میدسترسی به آن و تهیه آن کار سختی ن

بهترین کار برای مبارزه با آنفلوانزی پرندگان : سازی رازی بیان داشت های طیور مؤسسه واکسن و سرم مدیر تحقیقات بیماری

 .کنی و از بین بردن طیور آلوده است ریشه
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 تامین منابع مالی
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 41درصد به  74گذاری کشاورزی از  های سرمایه کاهش نرخ سود تسهیالت طرح: حجتی خبر داد
 درصد 

 . های محوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی برشمرد ای را جزو طرح انههای گلخ وزیر جهاد کشاورزی، توسعه کشت

ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی اصفهان، محمود حجتی در سفر به اصفهان در  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ی خاصی به این کار تخصیص داده شده ای نمونه استان اصفهان با بیان این که خطوط اعتبار بازدید از یکی از واحدهای گلخانه

 .رود ای به شمار می های کشت گلخانه جویی زیاد در مصرف آب و تولید محصوالت سالم از مزیت صرفه: است، تصریح کرد

آبی انجام شود، در صورت گسترش  در حال حاضر کشور با کمبود آب مواجه است و نیاز است اقداماتی برای مبارزه با کم: وی افزود

گیرد و اراضی برای سایر محصوالت آزاد  جویی قابل توجه در این حوزه تولید سبزی و صیفی صورت می ای، صرفه ت گلخانهکش

 .شوند می

کنند و با مدیریت تخصصی  ای دانش آموختگان کشاورزی را به خود جذب می وزیر جهاد کشاورزی با اعالم این که واحدهای گلخانه

 .ای به کشورهای مختلف خوب است و امیدواریم این میزان افزایش یابد انه صادرات محصوالت گلخانهخوشبخت: شوند، گفت اداره می

های تضمینی گندم باید در شورای اقتصاد به تصویب برسد، ما پیشنهاد خود  قیمت: های تضمینی گندم گفت وی در ارتباط با قیمت

ری شورای اقتصاد مشغول بررسی و طی مراحل نهایی آن هستند و های کا را به دبیرخانه شورای اقتصاد تقدیم کردیم و گروه

 .امیدواریم طی یکی دو هفته آینده در شورای اقتصاد تصویب و به مرحله اجرا برسد

های مختلف و با همکاری اعضای شورای پول و اعتبار، رئیس بانک مرکزی و وزیر  با توجه به مشکالت و محدودیت: وی تاکید کرد

درصد کاهش یافت، این  03درصد به  30گذاری در بخش کشاورزی از  های سرمایه سود تسهیالت ارائه شده برای طرحاقتصاد، نرخ 

 .مصوبه یک هفته پیش به تصویب رسید و از سوی بانک مرکزی به بانک کشاورزی ابالغ شد و امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 31/70/70فارس

 است 9مؤسسه رازی فاقد آزمایشگاه کالس / میلیارد تومانی احداث آزمایشگاه آنفلوانزا 9نیاز 
مؤسسه برای ساخت یک آزمایشگاه این : سازی رازی گفت های طیور مؤسسه واکسن و سرم مدیر تحقیقات بیماری

 .میلیارد تومان اعتبار است 9آنفلوانزا نیازمند 

سازی رازی امروز در نشست  های طیور مؤسسه واکسن و سرم ، حسین گودرزی مدیر تحقیقات بیماریخبرگزاری فارسبه گزارش 

آنفلوانزا یکی از مهمترین : گذار ایران برگزار شد، گفت سالگی پرورش مرغ تخم 21خبری که در حاشیه همایش گرامیداشت 

 .ای شود به دلیل شرایط جهانی باید به آن توجه ویژه 14هاست که در سال  بیماری

ندگان توجه در نیمه دوم سال باید به اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با آنفلوانزای حاد پر: های سرد سال گفت وی با اشاره به فصل

 .ویژه شود

برای مبارزه با این ویروس : گودرزی با اشاره به نبود امکانات آزمایشگاهی کامل برای مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت

 .شود 2خطرناک باید حتما مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی مجهز به اتاق تمیز کالس 

در حال حاضر مطالعاتی که در داخل کشور برای : سازی رازی اشاره کرد و سرم های طیور مؤسسه واکسن مدیر تحقیقات بیماری

گیرد، محدود به مطالعات مولکولی است که این مطالعات برای مبارزه با ویروس  مبارزه با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان صورت می

 .آنفلوانزا ناکافی است

است در حالی که ما  2سازی رازی فاقد آزمایشگاه اتاق تمیز کالس در حال حاضر مؤسسه واکسن و سرم : گودرزی بیان داشت

 .معتقدیم وجود یک آزمایشگاه متحرک برای موارد نیاز بسیار ضروری است

میلیارد تومانی برای ایجاد آزمایشگاه کالس  2سازی رازی با اشاره به بودجه  های طیور مؤسسه واکسن و سرم مدیر تحقیقات بیماری

سازی رازی انجام  در مؤسسه واکسن و سرم 2ها برای ایجاد آزمایشگاه کالس  با کمک فرانسوی 11اقداماتی در سال  :اظهار داشت 2

 .ها متوقف شد شد، اما متاسفانه کار به دلیل تحریم

های فعلی  هبا توجه به خطراتی که بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان دارد، کار کردن روی این ویروس در آزمایشگا: وی افزود

 .سازی رازی امکان پذیر نیست مؤسسه واکسن و سرم

های از جمله تب زرد هم الزم است که با توجه به  البته وجود چنین آزمایشگاهی برای تحقیق روی بیماری: گودرزی بیان داشت

 .شویم افلگیر میشیوع این بیماری در برخی از کشورهای همسایه در صورت مواجه شدن با این بیماری در کشور قطعا غ

ای برای ساخت این آزمایشگاه به مؤسسه رازی داشته باشد که این  سازمان برنامه و بودجه قرار بود کمک ویژه: گودرزی بیان داشت

 .موضوع تاکنون محقق نشده است

بولی برخوردار های مؤسسه رازی از کیفیت قابل ق واکسن: های طیور تولید داخل گفت وی در مورد پایین بودن کیفیت واکسن

دهم آنفلوانزا و نیوکاسل به  3ماه گذشته واکسن جدید  1هستند و در مورد واکسن آنفلوانزا که یک واکسن غیرفعال است، ظرف 

 .بازار عرضه شده که بسیار مورد توجه مرغداران قرار گرفته است

طبق : کسن دوگانه آنفلوانزا و نیوکاسل اظهار داشتهای طیور مؤسسه رازی در مورد تولید وا سید رضا ابراهیمی مدیر تولید واکسن

درصد نیاز کشور به این واکسن تولید شده است و قرار است تا پایان سال بقیه آن تولید  21قرارداد با نمایندگان استانی تاکنون 

 .شود
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و این واکسن با دوز کمتر  تاکنون تولید شده است( واحد سنجش غلظت)میلیون دوز  061تا  011تاکنون : ابراهیمی بیان داشت

 .تأثیرگذاری بیشتری دارد

 .است H1N3تیپ واکسن تولید شده : های طیور مؤسسه رازی گفت مدیر تولید واکسن

مرغدارها باید مسائل بهداشتی را در واحد خود ارتقا دهند و از نقل و انتقال وسایل مشکوک به : گودرزی در ادامه تصریح کرد

 .های گذشته به این موضوع دقت کنند ر هر جا که الزم است ضدعفونی صورت گیرد بیش از سالآلودگی پرهیز کنند و د

: های طیور رازی با بیان اینکه احتمال بیشتری برای شیوع آنفلوانزا پرندگان در زمستان وجود دارد، گفت مدیر تحقیقات بیماری

را برای موارد  H6N0شود، اما کشورهای پیشرفته واکسن  قل نمیاز انسان به انسان منت H6N0خوشبختانه بیماری آنفلوانزای تیپ 

 .انسانی ذخیره دارند

را به صورت ذخیره ندارد، اما  H6N0تا آنجا که من اطالع دارم وزارت بهداشت واکسن مبارزه با ویروس آنفلوانزای : وی افزود

 .موقع لزوم تهیه کردشود، آن را در  دسترسی به آن و تهیه آن کار سختی نیست و به آسانی می

بهترین کار برای مبارزه با آنفلوانزی پرندگان : سازی رازی بیان داشت های طیور مؤسسه واکسن و سرم مدیر تحقیقات بیماری

 .کنی و از بین بردن طیور آلوده است ریشه
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 تحقیقات و نوآوری ها
 - 31/70/11فارس

 شود های پیر پرداخت نمی خسارت بیمه به مرغ/تولید واکسن تب برفکی در موسسه رازی متوقف شد
واکسن تب برفکی و سازی رازی برای ارتقای کیفیت  موسسه واکسن و سرم: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

تولید آن خط تولید این واکسن را در حال حاضر متوقف کرده بنابراین سازمان دامپزشکی نگران کمبود   سیستم

 .واکسن برای مبارزه با این بیماری است

کی کشور امروز در نشست خبری که به مناسبت مهدی خلج رئیس سازمان دامپزش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

روز ملی دامپزشکی برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اقدامات سازمان دامپزشکی در خصوص بیماری تب 

روری یکی از بیماری تب برفکی در عرصه اقتصاد دامپ: برفکی چگونه بوده است و آیا واکسن مورد نیاز به حد کافی وجود دارد گفت

 .کند هایی است که خسارت بسیار زیادی را به دامداران وارد می بیماری

 .درصد کاهش یافته است 26ماهه ابتدای سال گذشته این بیماری  2نسبت به  14ماهه ابتدا سال  2البته در : وی افزود

ماهه سال گذشته  2کانون بیماری تب برفکی در  610بر این اساس با اقدامات سازمان دامپزشکی کشور از هزار و : خلج تصریح کرد

 .ماهه ابتدای امسال رسیده است 2کانون در  633این بیماری به 

شود اما امسال  این بیماری معموال در بین واحدهای صنعتی شیری بیشتر مشاهده می: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .ری قرار گرفتگاوداری شیری در معرض ابتال به این بیما 30فقط 

وی مدیریت و واکسیناسیون به موقع توسط همکاران در سازمان دامپزشکی را یکی از عوامل موثر در مبارزه با این بیماری عنوان 

 .کرد و همچنین ممانعت از ورود دام زنده از کشورهای آسیای میانه را عامل دیگر در کاهش بیماری تب برفکی دانست

در حال حاضر موسسه واکسن و سرم سازی رازی برای رفع پاره ای از مشکالت و : تب برفکی تصریح کردوی در مورد منابع واکسن 

 .های تولید و همچنین باال بردن کیفیت تولید واکسن تب برفکی خط تولید این واکسن را متوقف کرده است ارتقای سیستم

لید واکسن تب برفکی را انجام دهند که یکی از این البته طبق اطالعات اخذ شده دو شرکت قرار است تو: خلج تصریح کرد

نفر از کارشناسان تولید  03سازی رازی منعقد کرده و براساس آن قرار است تا  ها قراردادی را با موسسه واکسن و سرم شرکت

میلیون  011لتی واکسن این موسسه با موسسه تولید واکسن خصوصی در شهر مهاباد همکاری کنند و با اقداماتی این بخش غیر دو

 .دز واکسن تب برفکی تا پایان سال تولید کند

سازی رازی با موسسه خصوصی تولید واکسن منعقد کرده در راستای خصوصی  قراردادی که موسسه واکسن و سرم: وی بیان داشت

 .سازی تولید و در اختیار گذاشتن تکنولوژی بخش دولتی به بخش خصوصی است

به دلیل توقف تولید واکسن تب برفکی در موسسه واکسن و سرم سازی رازی و نگرانی از : نین گفترئیس سازمان دامپزشکی همچ

 .شود هایی که درخواست واردات کنند مجوز داده می کمبود این نوع واکسن، افراد و شرکت

های آنفوالنزا در یک  پیپجهان به لحاظ تعدد  3106رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه این نشست با اشاره به این مطلب که سال 

کشورهای مختلفی در سطح دنیا در حال حاضر درگیر ویروس آنفوالنزای پرندگان هستند : شرایط ناآرام قرار خواهد داشت گفت

بنابراین با توجه به قرارگرفتن در فصل سرما ما باید تمام نکات ایمنی در خصوص پیشگیری از ابتال واحدهای صنعتی و غیر صنعتی 

 .ایت کنیمرا رع

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

39 
 

های کشور اقدامات خوبی برای کنترل این  وی با بیان اینکه پس از شیوع آنفوالنزا در بین جمعیت بومی پرندگان برخی استان

 .میلیارد دالر براثر آنفوالنزای پرندگان دچار خسارت شده است 2.2ایالت درگیر  31کشور امریکا با : بیماری انجام شد تصریح کرد

نابراین باید اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با آنفوالنزای پرندگان انجام شود و اجازه ندهیم در کشور دوباره با این ب: وی تصریح کرد

 .بیماری مواجه شویم

 برنامه پایش آنفوالنزای پرندگان امروز کلید خورد*

هزار  01شود که در این پایش از  غاز میواحد پرورش صنعتی طیور آ 0211روستا و  231از امروز برنامه پایش در : وی تاکید کرد

 .دهیم ها مورد پایش قرار می ها براساس این نمونه شود و وضعیت ویروس را در آزمایشگاه مورد نمونه برداری می

این افراد باید در : رئیس سازمان دامپزشکی با توصیه به عرضه کنندگان پرنده و دارندگان واحدهای صنعتی مرغ و طیور تصریح کرد

صورت مشاهده هر مورد مشکوکی مراتب را به سازمان دامپزشکی گزارش دهند تا اقدامات الزم در خصوص مبارزه با ویروس 

 .آنفوالنزا انجام شود

 کاربرد هورمون به لحاظ علمی امکان پذیر نیست*

کنند  این مباحث را مطرح می کسانی که: در ادامه نشست امروز رئیس سازمان دامپزشکی در مورد کمپین نخریدن مرغ تصریح کرد

اند باید حرف دستگاه  های علمی به وجود هورمون در مرغ رسیده باشند و اگر هم به این موضوع از طریق علمی نرسیده باید از جنبه

 .مسئول را بپذیرند

رش تجزیه و به وی با بیان اینکه هورمون رشد معموال ماهیت پروتئینی دارد و اگر توسط مرغ خورده شود در دستگاه گوا

اگر هم هورمون تزریق شود باید به کرات تزریق شود که به : های دیگر تبدیل می شود اثری نخواهد داشت تصریح کرد متابولیک

 .دلیل هزینه باال عمدتا امکان پذیر نیست

در عضالت سینه مرغ وجود  اًاند که گیرنده هورمون رشد اساس بسیاری از محققین و کارشناسان اساساً اعالم کرده: خلج بیان داشت

 .همچنین براساس آزمایشات سازمان دامپزشکی از واحدهای تولیدی اساساً مصرف این هورمون به اثبات نرسیده است. ندارد

 .همچنین سازمان دامپزشکی تاکنون اجازه ورود این هورمون را به داخل کشور نداده است: وی تصریح کرد

روز یک  011کیلوگرم دان طی  1. 4در آن زمان مرغ با خوردن : سال پیش اظهار داشت 11رغ در خلج با اشاره به وضعیت تولید م

کیلو دان یک کیلوگرم  0.1روز با  26شد ولی امروزه براثر اقدامات مختلف ژنتیکی و اصالح نژادی کمتر از  کیلوگرم وزنش اضافه می

 .شود وزن مرغ اضافه می

هفته به یک وزن منطقی  6بنابراین مرغ در کمتر از : وضوع براثر تحقیقات بوده است اظهار داشتوی با بیان اینکه رسیدن به این م

 .رسد می

 سامانه الکترونیکی سازمان دامپزشکی 44رونمایی از *

ت و های الکترونیک اس گیری از سامانه این سازمان یکی از سازمان های پیشرو در بهره: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 .و همچنین داروهای جدید رونمایی شود( فنی و تخصصی)سامانه خدمات الکترونیکی  00قرار است در روز ملی دامپزشکی از 

سال  33در دنیا شناخته شد و  0113این بیماری از سال : خلج در ادامه در خصوص طاعون نشخوارکنندگان کوچک اظهار داشت

 .پیش در ایران شناسایی شد

سازی رازی واکسن هومولوگ را باری مبارزه با طاعون نشخوار  های گذشته موسسه واکسن و سرم در سال: شتوی اظهار دا

 .کنندگان کوچک تولید کرد و با این واکسن اقدامات خوبی در راستای مبارزه انجام شد
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ی کاهش موارد آلودگی داشتیم های اهل درصد در دام 62،  0212نسبت به  0214ماهه  2در : رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 .و دلیل ان اقدامات سازمان دامپزشکی و پایش خوب آن بوده است

با اقدامات سریع در صورت مشاهده طاعون نشخوار کنندگان کوچک در یک گله بیماری در اسرع وقت قابل کنترل : وی بیان داشت

 .است

به علت نبود آب : شیوع بیشتر این بیماری شده است بیان داشتها باعث  رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه خشکسالی

بنابراین با . شود کند و گاهی هم دام وحشی برای تامین آب به قلمرو دام اهلی وارد می گاهی دام اهلی به قلمرو دام وحشی نفوذ می

 .های اهلی بز و گوسفند وجود دارد هارتباط بین این دو مورد در صورت وجود بیماری در بین دام وحشی امکان انتقال آن به گل

بنابراین ما : شود بیان داشت های وحشی برای مبارزه با بیماری انجام نمی وی با اشاره به اینکه در دنیا معموال تزریق واکسن به گله

ارزه با این هایی که با سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است برای مب دهیم ولی با رایزنی هم چنین اقدامی انجام نمی

بیماری استراحتگاه و محل آبخوری دام های وحشی را مجهز به دوربین های مداربسته خواهیم کرد تا حیوانات از این طریق زیر 

 .نظر باشند و در صورت مشاهده بیماری اقدامات الزم انجام شود

است قرار است یک کمربند حفاظتی ایجاد  هایی که با سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده وی بیان داشت همچنین با رایزنی

 .های اهلی واکسیناسیون شوند های وحشی وجود دارند گله کنیم در مناطقی که دام

میلیون و  2ماهه اول امسال  2شود اعالم کرد در  روز دیگر طرح کمربند حفاظتی و واکسیناسیون انجام می 31خلج با بیان اینکه از 

 .لیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک انجام شده استهزار نوبت واکسیناسیون ع 111

هزار دز واکسن برای بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در موسسه واکسن و  111در حال حاضر حدود : وی تصریح کرد

 .سازی رازی وجود دارد ولی ما با کمبود واکسن در این رابطه مواجه هستیم سرم

میلیارد تومان در راستای پیشگیری و کنترل آنفلوانزا در اختیار سازمان  6به اینکه دولت  رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره

میلیارد تومان به مرغداران مازندرانی که بر اثر این بیماری دچار خسارت  3عالوه بر مبلغ مذکور : ، گفت دامپزشکی قرار داده است

 .شود اند، پرداخت می شده

دولت تمامی استانداران سراسر کشور مکلف به همراهی و همکاری با سازمان دامپزشکی در  بر اساس مصوبه: خلج تصریح کرد

 .ارتباط با کنترل بیماری آنفلوانزا هستند

ها بیش از آنچه  های خود را تا مدت معینی نگهداری کنند و اگر سن مرغ طبق قانون مرغداران موظف هستند، مرغ: وی بیان داشت

 .شوند شد، در صورت خسارت مشمول بیمه نمیکه قانون تعیین کرده با

در مواردی که مرغ بیش از حد قانونی نگهداری شود، خسارت موارد مصرفی در داخل واحدها به : رئیس سازمان دامپزشکی افزود

 . گیرد شود، اما خسارت به مرغ زنده تعلق نمی کنندگان پرداخت می تولید

 .کنند غرامت را به طول کامل دریافت میواحدهای بومی که بیمه نیستند، : وی افزود

بهداشت در توسعه درآمد و اشتغال   دامداران زیادی در روستاها ساکن هستند و مؤلفه  :رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

یزان ای را در این مراکز دارد تا م دامداران بسیار موثر است، بنابر این سازمان دامپزشکی خدمات بهداشتی ـ درمانی گسترده

 .خسارت را در آنجا کاهش دهد

کند، اول اینکه بتوانیم بخش غیردولتی روستایی و عشایری را با  سازمان دامپزشکی در این راستا دو هدف را دنبال می: خلج افزود

 .العبور بپردازیم مشارکت مردم سازماندهی کنیم و دنبال منابعی هستیم که به روستاهای دور دست و صعب
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آوری شیر خام در روستاها مستقر کنیم، تا این  های جمع همچنین در تالش هستیم تا بازرسی را در ایستگاه  :وی تصریح کرد

 .های الزم را به تولیدکنندگان بومی شیرخام به لحاظ کاهش مصرف داروها و سایر موارد بهداشتی بدهند بازرسی آموزش
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 تحقیقات و نوآوری ها
 - 31/70/12فارس

 میلیون دالر از کشور 73جلوگیری از خروج / شود ایران در تولید مالت خودکفا می
آن در چهارمحال و بختیاری،   صنعتی تولید مالت و فرآورده  کارخانه ترین اندازی بزرگ با راه: بنیاد برکت اعالم کرد

 .آن کاهش یابد و گامی در خودکفایی کشور در تولید این محصول باشد  واردات مالت و انواع فرآورده

، ایران در حال حاضر ساالنه بیش (ره) یی فرمان امام خمینیبه نقل از بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرا خبرگزاری فارسبه گزارش 

، امکان تولید این  کند، اما با استفاده از تجهیزات پیشرفته میلیون دالر وارد می 36ای بالغ بر  مالت با هزینه  هزار تن عصاره 01از 

 .مقدار در داخل کشور وجود خواهد داشت

های صنعتی تولید مالت جو، گندم  ترین کارخانه و بختیاری اکنون یکی از بزرگبین استان چهارمحال  شرکت شهد زاگرس جهان

هزار تن  2هزار تن انواع مالت و  03ها در خاورمیانه است که قصد دارد ظرفیت تولید خود را به  های آن زده، آرد جو و فرآورده جوانه

 .های مالت در سال افزایش دهد فرآورده

  شده امل این شرکت، کمبود نقدینگی و عدم وجود سرمایه در گردش موجب باال رفتن قیمت تماممحمد رستمی، مدیرع  به گفته

و ( ره)درصدی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 41محصوالت تولیدی آن شده بود، اما اکنون با مشارکت 

 .ه مهیا شده استی محصوالت، شرایط برای توسعه تولیدات کارخان کاهش قیمت تمام شده

شود  بینی می تن بود و پیش 611هزار و  4های آن در مجموع معادل  در سال گذشته میزان تولید مالت و فرآورده: وی اظهار داشت

 .توجهی داشته باشد های آتی افزایش قابل این رقم در سال

رکت بنیاد برکت طی سه سال آتی، میزان ی همکاری و مشا کند با ادامه بینی می بین پیش مدیرعامل شرکت شهد زاگرس جهان

 .هزار تن برسد 3این شرکت به رقمی معادل   تولید ساالنه

درصد نیاز بازار به این محصوالت  36در حال حاضر معادل : های آن خاطرنشان کرد رستمی با اشاره به نیاز بازار به مالت و فرآورده

 .با افزایش تولیدات آن، سهم بازار را افزایش خواهیم دادشود و  بین تأمین می از طریق شرکت شهد زاگرس جهان

ی محصوالت تولیدی ضمن کاهش واردات مالت خارجی، عاملی اساسی در  شده ی وی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام به گفته

عراق و ارمنستان چون عربستان،  باال بردن سهم بازارهای تولیدات داخلی است و در نهایت، صادرات آن را به کشورهایی هم

 .کند پذیر می امکان

نفر است و در صورت افزایش تولیدات، این تعداد را  14در حال حاضر تعداد نیروی شاغل در این شرکت بالغ بر : رستمی یادآور شد

 .رسانیم نفر می 36به 

توانیم این  وی افزایش کیفی تولیدات میکشور رفع بیکاری و اشتغال پایدار است؛ لذا با تمرکز ر  جا که دغدغه از آن: وی تصریح کرد

 .امر را در استان چهارمحال و بختیاری محقق کنیم
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 ها  افزایش توان سیستم ایمنی سالمندان با مصرف پروبیوتیک
( B-GOS )های جدید خود نشان دادند، مصرف بیمونو  پژوهشگران دپارتمان علوم غذایی دانشگاه ریدینگ در یافته

جاد ها است، اثرات مثبتی روی میکروبیوتای روده و سیستم ایمنی افراد سالمند ای پروبیوتیک  که نسل دومی از دسته

 . شود تر و مختل می رفتن سن، هم سیستم ایمنی و هم میکروبیوتای روده ضعیف در افراد سالخورده با باال. کند می

تواند از  کردن این تغییرات مضر در میکروبیوتای روده می وارونه: گویند ، محققان می(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

نتایج همچنین برای افراد دیگر نیز که متاثر از زوال سیستم ایمنی . روده را افزایش دهد سیستم ایمنی محافظت کرده و سالمت

 .کارگیری است  اند، قابل به کرده یا سطح باالیی از استرس را تجربه کرده  بیوتیک استفاده هستند، مانند کسانی که از آنتی

گاالکتوالیگوساکارید  یک ترانس   است، که( R)(B-GOS)نام بیمونو   فردی به به  منحصر  دومین نسل پروبیوتیک، نمونه  تولیدکننده

(Trans-Galactooligosacharide )های انسانی خود، اثرات مثبت  بوده و دپارتمان علوم غذایی دانشگاه ریدینگ در بررسی

همچنین این بررسی، شواهد . تاس  داده  را روی سیستم ایمنی افراد سالخورده نشان( B-GOS )یک پروبیوتیک پیشرفته بیمونو 

 .دست آورد ویژه بیفیدو باکتریا و سیستم ایمنی به  انسان، به  مورد ارتباط بین میکروبیوتای روده  بیشتری را در

در . کننده بر سیستم ایمنی افراد سالمند سالم دارد تنها پروبیوتیکی است که اثری تعدیل( B-GOS )بیمونو  به گفته محققان، 

مقابل همچنین منجر به افزایش جمعیت افراد   اند، در ها در بهداشت جهانی، متوسط عمر انسان را افزایش داده پیشرفت که  حالی

بخشی سیستم ایمنی در سالخوردگان،  بنابراین افزایش اثر. پذیر هستند اند که نسبت به اختالالت سالمتی آسیب سالخورده نیز شده

 .کند های مرتبط با سالمتی آنها می بین بردن نگرانی  کمک مهمی به از

این پژوهش، بخشی از یک بررسی بزرگ و گسترده در تحقیقات بالینی است که در آن نقش محدودیت روده در سالمت انسان و 

 .کند یافتن یک ارتباط محوری بین روده، مغز و سیستم ایمنی انسان را جستجو می

روی ( B-GOS )شد؛ مصرف بیمونو  شده انجام  نه و با استفاده از دارونماهای کنترلطور جداگا طی یک ارزیابی که در دو حالت، به 

یوده و مصرف   سال آزمایش 31تا  26ی سنی  محدوده داوطلب در 41های آن در  روده، نشانگرهای ایمنی و متابولیست میکروبیوتای 

B-GOS باال،  01، اینترلوکین  آن بر عالوه. منجر به افزایش بیفیدوباکتریا شدIL-3 ،NK (طبیعی  کشنده ) فعالیت سلولی باال و

 .نیز مشاهده شد IL-0Bمیزان پایین 

بر سیستم ایمنی در جاهایی که انتظار نتایج مثبت  B-GOSبررسی اثرات   هایی که در زمینه های دیگر، آزمایش طی تالش

های موجود  درمان  قادر باشد تا به( B-GOS )دوم بیمونو  رفت که پروبیوتیک نسل انتظار می. شد  رفت، طراحی بیشتری در آن می

شامل بیماری کرون و کولیت زخمی کمک ( IBD)روده   های التهابی روماتوئید یا بیماری های التهابی مانند آرتریت برای بیماری

 .کند

  دیل میکروبیوتای روده با بیمونو ممکنهای پیشرفته بیمونو، توانایی کاهش اضطراب را دارند و تع اند پروبیوتیک محققان دریافته

 .است منجر به تغییر بیوشیمی مغز شده و همچنین قادر است شرایطی مثل سندروم متابولیک و چاقی را نیز مورد هدف قرار دهد

/item/food/ir.iana.www//:http71395-4html. 
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 تخم مرغ

 - 31/70/70فارس

 سال گذشته 3مرغ در  تراز منفی قیمت تخم
قیمت تخم مرغ با تراز منفی  32سال گذشته غیر از سال  3مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با بیان اینکه در 

 .استتومان  7322تومان و قیمت فروش  9122قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ در سال جاری : مواجه بوده، گفت

سالگی  21، رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن امروز در همایش گرامی داشت خبرگزاری فارسبه گزارش 

ر حال حاضر هزار تن تخم مرغ در کشور وجود دارد، در حالی که د 311توان تولید یک میلیون و : گذار ایران گفت پرورش مرغ تخم

 .شود هزار تن تخم مرغ تولید می 121حدود 

با بیالن منفی مواجه بوده است بطوریکه امسال قیمت تمام شده هر  11سال گذشته به جز سال  6قیمت تخم مرغ در : وی افزود

 .تومان است 3111تومان است، اما قیمت فروش آن  2311کیلوگرم تخم مرغ 

برداری است که  میلیون قطعه در حال پیگیری برای بهره 31واحد به میزان  211: ن تصریح کردمدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغدارا

 .برداری خواهد رسید قطعا بخش قابل توجهی از آنها به بهره

درصد آن در  21ریزی انجام شود که معموال  میلیون تن جوجه 21.6هزار تن تخم مرغ باید  021برای تولید : ترکاشوند تصریح کرد

 .شود درصد آن در نیمه دوم سال انجام می 41مه اول سال و نی

ای واحدها و عدم همخوانی میزان تولید جوجه  ها، ساختار پراکنده و جزیره ها در همه حلقه ظرفیت باالی مرغداری: وی تصریح کرد

ریزی از جمله  ی و تجاری در جوجهواحدهای پرورش  یکروزه با نیاز کشور، ناهماهنگی مزارع مرغ مادر در فروش جوجه و ناهماهنگی

 .های این صنعت است چالش

با استفاده از این سامانه وضعیت : اندازی سامانه مرغداری کشور گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به راه

ریزی  که در مقاطعی جوجه ریزی باعث شده شود، اما به دلیل عدم هماهنگی برخی مرغداران در جوجه ریزی ساماندهی می جوجه

 .بیش از نیاز بازار باشد

ها  کننده عدم هماهنگی مزارع مرغ مادر با تولید: میلیارد تومان صنعت مرغ در سال گذشته بیان داشت 361وی با اشاره به خسارت 

شده هر  و مر  در این  های انجام مرغ در کشور ناهماهنگ شود و علیرغم فعالیت ریزی باعث شده که وضعیت تولید تخم در جوجه

 .صنعت به وجود آید

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141111110226 
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 تخم مرغ
 - 31/70/17فارس

 مرغ مزایای حک قیمت و مشخصات بر روی تخم/ مرغ صادر شد هزار تن تخم13
نیمه : شود، گفت های صادراتی به عراق صادر می مرغ درصد تخم 23مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه 

 .هزار تن از این محصول صادر شد 19اول امسال 

با اشاره به شرایط خوب  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفت

 .هزار تن تخم مرغ صادر شد 04شهریور امسال حدود : مرغ، گفت صادرات تخم

مرغ صادر  هزار تن تخم 46هزار تن تخم مرغ صادر شد و تاکنون بیش از  42جاری در مجموع  در نیمه اول سال: وی یادآور شد

 .شده است

 .درصد به افغانستان و بقیه به سایر کشورها صادر شده است 31های صادراتی به عراق،  مرغ درصد تخم 16: ترکاشوند تصریح کرد

مرغ درب  هر کیلوگرم تخم: شود، گفت مرغ زیر قیمت تمام شده عرضه می مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به اینکه تخم

 .هزار تومان است 4رسد در حالی که حداقل قیمت این محصول حدود  تومان به فروش می 2311مرغداری با قیمتی حدود 

سازی شده بود از  ها ذخیره هایی که در سردخانه  مرغ هزار تن از تخم 06مرغ و عرضه حدود  مازاد تولید تخم: ترکاشوند اظهار داشت

 .علل پایین بودن قیمت عرضه این محصول نسبت به قیمت تمام شده است

به علت شیوع این بیماری در جمعیت بومی : مرغ بر اثر آنفلوانزای پرندگان، گفت توقف دو ماهه صادرات تخم وی با اشاره به

ها ذخیره سازی شد  کنندگان این محصول در سردخانه های تولیدی توسط تولید مرغ های کشور، بخشی از تخم پرندگان برخی استان

 .ها مؤثر بوده است داشتن قیمت حدودی روی پایین نگه که به تازگی در بازار توزیع شده و این موضوع تا

ای در  های سردخانه مرغ همچنین به مرغداران تأکید شده تا از صادرات تخم: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بیان داشت

 .راستای حفظ بازارهای صادراتی اجتناب شود

مرغ  ی صادرات این محصول بر داشتن استانداردهای الزم برای صادرات تخماتحادیه مرغداران به عنوان متول: ترکاشوند تصریح کرد

 .کیفیت جلوگیری شود مرغ بی بندی تاکید دارد و به مراجع ذیربط صادرات اعالم کرده که از خرو  تخم از جمله کیفیت و نوع بسته

با این کار : اجرا درآمده است نیز توضیح دادکه از ابتدای مهرماه به ( حک قیمت و مشخصات محصول)مرغ  وی در مورد پرینت تخم

 .شود کننده مطلع می کننده از تاریخ تولید و همچنین برند تولید مصرف

مرغ روی محصول حک  مرغ قیمت واقعی تخم همچنین با پرینت تخم: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بیان داشت

 .شود د قیمت کف و سقف روی تخم مرغ در  میکاهش و افزایش یاب  شود که در زمانی که قیمت می

انجام : شان را ندارند، تصریح کرد ترکاشوند با بیان اینکه تمامی مرغداران دستگاه و امکانات الزم برای پرینت روی محصول تولیدی

 .کنندگان اجباری نیست این کار برای تولید

فصل سرد سال و برای پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان با توجه به نزدیک شدن به : وی به مرغداران توصیه کرد و گفت

تولیدکنندگان باید تمامی ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی را رعایت کنند و این موضوع توسط اتحادیه بصورت 

 .کتبی و رسمی اعالم شده است

ی صادرات یک محصول باید مشتری آن برا: مرغ به روسیه گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در رابطه با صادرات تخم

 .را تقاضا کند که تاکنون روسیه این محصول را از ما مطالبه نکرده است

http://www.farsnews.com/
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 عرضه محصوالت کشاورزی در شهر غذای مسکو* 

در اطراف شهر مسکو یک نمایشگاه دائمی : مرغ به روسیه نداریم، تصریح کرد ترکاشوند با بیان اینکه مشکلی برای صادرات تخم

وجود دارد که سازمان تعاون روستایی در حال تهیه یک غرفه برای عرضه مواد  food cityمحصوالت غذایی تحت عنوان عرضه 

 .غذایی و محصوالت مختلف کشاورزی در این نمایشگاه است

 .شود مرغ ایرانی در روسیه فراهم می بنابراین از طریق این نمایشگاه امکان عرضه و معرفی تخم: وی بیان داشت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141111111113 
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 تخم مرغ
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 مرغ  دکنندگان تخمترین مشکل تولی بازار، بزرگ/ مرغ آگاه کنید تومانی تخم 922مردم را از قیمت 
شده توسط دولت،  دلیل قیمت دستوری ارائه تومان است که به 922مرغ  شده هر عدد تخم در حال حاضر قیمت تمام

 .رود تومان فراهم نمی 722قیمت این محصول از 

 21همایش گرامیداشت  گذار ایران امروز در ، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کنیم، اما  گذار را برگزار می سالگی صنعت مرغ تخم 21با وجود اینکه : گذار ایران با اعالم این خبر گفت سالگی پرورش مرغ تخم

 .سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است 41متأسفانه رویکرد این صنعت با 

هایی وجود داشته  ریزی کند و همیشه دغدغه راغ خاطر نتوانسته برنامهگذار هیچ وقتی با ف صنعت مرغ تخم: سیدفرزاد طالکش افزود

 .است

 .متأسفانه فقط به تولید فکر شده و هیچ زماین برای بازار این محصول تصمیمی گرفته نشده است: وی خاطرنشان کرد

 کننده نیست مرغ تولیدی راضی کیفیت تخم

مرغ تولیدی در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، تصریح  اینکه تخم گذار ایران با اعالم دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

مرغ تولیدشده  قوانین دست و پاگیر و دستوری دولت و سایر مشکالت موجود در این بخش باعث شده است که کیفیت تخم: کرد

 .کننده نباشد راضی

بهتر است دولت اجازه دهد تا مردم قیمت واقعی : داد مرغ شکایت کرد و ادامه اطالعی مردم از قیمت واقعی تخم طالکش از بی

 211مرغ  شده هر عدد تخم تومان است، در حالی که قیمت تمام 311مرغ  مرغ باخبر شوند، زیرا در حال حاضر قیمت تخم تخم

 .تومان برآورد شده است

ای را از فروش  در حالی که نتوانستند هزینهاند،  رو بوده در پنج سال گذشته مرغداران فقط با ضرر و زیان روبه: وی یادآور شد

 .های نوپدید نیز مزید بر علت شد محصول خود برای بازسازی و نوسازی واحدهای خود اختصاص دهند و عالوه بر آن، بروز بیماری

شرایط نامساعد دلیل  شود، اما به ها از طریق واردات تأمین می با وجود آنکه بخش اعظمی از خوراک مرغداری: طالکش تأکید کرد

 .شود های تولیدی، بخشی از این خوراک که برای آن دالر پرداخت شده است، به سطل زباله ریخته می فارم

 گذاری در مرغ اجداد و مادر نداریم نیاز به سرمایه

سال آینده نیازی  31تا : گذار اظهار داشت گذار ایران درباره نکات مثبت موجود در بخش مرغ تخم دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .سال آینده نیز نیاز به مرغ مادر نخواهیم داشت 01گذار نداریم و عالوه بر آن حداقل تا  گذاری در بخش مرغ اجداد تخم به سرمایه

مرغ را  هزار تن تخم 311هزار و  واحد پرورش مرغ در کشور داریم که توان تولید یک 211هزار و  حدود یک: وی همچنین گفت

 .کنیم هزار تنی کار می 111دلیل شرایط نامساعد، در حال حاضر با ظرفیت  متأسفانه به دارند، اما

شود و این  های کشور در هفت استان، یکی از نقاط قوت این صنعت محسوب می درصد مرغداری 31تمرکز : طالکش در ادامه افزود

 .یمتر کن ریزی برای این صنف را آسان شود که بتوانیم برنامه امر باعث می

دار کردن  شود که باید بتوانیم فرآیند شناسنامه واحد انجام می 36مرغ در حال حاضر در  بندی تخم صنعت بسته: وی خاطرنشان کرد

 .مرغ را در این بخش ایجاد کنیم تخم
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گیری در  مرغ در کشور وجود دارد و دو تشکل برای تصمیم در حال حاضر بیش از هشت کارخانه فرآوری تخم: طالکش ادامه داد

 .های مختلف فعال هستند بخش

مرغ را عوض  مرغ از پنج سال گذشته تشکیل شده و توانسته باورهای مردم به مصرف تخم ستاد مرکزی ترویج تخم: وی تصریح کرد

 .شود کند که این امر نقطه قوت محسوب می

 .دا کندالزم است تعامل بین بخشی بین دولت و بخش خصوصی افزایش پی: طالکش یادآور شد

 های کشور درصد از مرغداری 37فرسودگی 

ساله هستند که الزم  26تا  01های کشور دارای عمر  درصد مرغداری 63: گذار ایران تأکید کرد دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .است بازنگری در وسایل و ادوات آنها انجام شود

شده، واحدهای خود را نوسازی کنند که فرسودگی  مرغ فروخته آمد تخمها توانسته باشند از در بعید است مرغداری: وی اظهار داشت

ها و پایین آمدن  های موجود باعث ایجاد مشکالت موجود ازجمله مشکالت بهداشتی، پرت انرژی، گسترش بیماری ساختمان

 .راندمان تولید را باعث شود

 .و الزم است بازنگری در این بخش انجام شوددر حال حاضر کیفیت خوراک مرغداران مناسب نیست : طالکش همچنین گفت

 .مرغ نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد سازی و پاستوریزه کردن تخم نظام ذخیره: وی در ادامه افزود

مرغداران در حال خرو  از صحنه هستند، زیرا تسهیالت دولتی طی سه سال گذشته به آنها تعلق نگرفته، : طالکش خاطرنشان کرد

 .وضعیت آنها مطلوب نیستبنابراین 

های مختلف دیده است، بنابراین  میلیارد تومان خسارت در بخش 311گذار در سال گذشته بیش از  صنعت مرغ تخم: وی ادامه داد

 .ای از تولیدکنندگان مجبور به خرو  از صحنه شدند عده

 ترین مشکالت مرغداران های فروش یکی از بزرگ نامناسب بودن پایانه

های فروش در شرایط  متأسفانه پایانه: ترین مشکل مرغداران تصریح کرد گذار ایران درباره بزرگ انون سراسری مرغ تخمدبیرکل ک

 .گذاری مناسبی باشیم های الزم در این بخش انجام شود تا شاهد قیمت نامناسبی قرار دارد که الزم است برندسازی

گذار  ای که بیمه صنعت مرغ تخم گونه ای است؛ به امناسب بودن ساختار بیمهیکی از مشکالت دیگر این بخش، ن: طالکش یادآور شد

شود، ناشی از خوراک  شود، در حالی که بخشی ا ز عواملی که باعث افت تولید می شده پرداخت می های دیده بر اساس تلفات مرغ

 .ها است که متأسفانه در اساسنامه بیمه دیده نشده است نامناسب یا بیماری

 ./ای پایدار و مطمئن را رقم بزنیم ها، کلید ورود به آینده امیدواریم بتوانیم با تغییر دیدگاه: کید کردوی تأ

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http71132-4html. 
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 تخم مرغ
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 ترین مشکل مرغداران  بیمه بزرگ/ شود تر می مرغ در نیمه دوم سال متعادل یمت تخمق
تری داشته باشد و مرغداران کمتر متوجه ضرر  مرغ در نیمه دوم سال وضعیت متعادل شود که قیمت تخم بینی می پیش

 .و زیان شوند

 21مرکزی مرغداران میهن امروز در همایش گرامیداشت  ، مدیرعامل اتحادیه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار تن  311مرغ بومی یک میلیون و  مرغ کشور با تخم توان تولید تخم: گذار ایران با اعالم این خبر گفت سالگی پرورش مرغ تخم

 .شود هزار تن آن استفاده می 121است، در حالی که تنها 

تومان بوده و قیمت فروش آن  341هزار و  ، یک31مرغ در سال  قیمت تخم: رغ نیز افزودم رضا ترکاشوند درباره اختالف قیمتی تخم

 .تومان است 021هزار و  یک

 .ایم ها شاهد بیالن منفی بوده مرغ مناسب بود، در بقیه سال که روند قیمتی تخم 0211غیر از سال  به: وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن کاهش یافت 011مرغ  میلیون گله، تولید تخم 01نفلوآنزا و حذف دلیل مشکل آ به 0211سال : ترکاشوند ادامه داد

تومان گزارش شده  111تومان است و قیمت فروش نیز دوهزار و  311هزار و  شده سه در سال جاری قیمت تمام: وی تصریح کرد

 .است

 .تر شود ها متعادل یمتبینی کرد که در نیمه دوم سال جاری ق مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن پیش

ریزی نیاز است که به  میلیون جوجه 21.6مرغ،  هزار تن تخم 121شده برای تولید  ریزی انجام بر اساس برنامه: ترکاشوند یادآور شد

 .شود درصد آن انجام می 41درصد و در نیمه دوم  21نیمه نخست سال جاری 

 .ریزی کنیم ها برنامه رو خواهیم بود؛ بنابراین الزم است متناسب با ظرفیت ید روبهریزی نباشد، با مازاد تول اگر برنامه: وی تأکید کرد

گذار با مشارکت دولت در دستور کار قرار گرفت  های پیر توسط صنف مرغ تخم ، حذف مرغ31در اوایل دهه : ترکاشوند اظهار داشت

رو  ذار پیشنهاد شد، اما متأسفانه با استقبال خوبی روبهگ ، طرح ناجی توسط اتحادیه مرغداران میهن و صنف مرغ تخم11و در سال 

 .نشد

نیز اتحادیه  13مرغ به اتحادیه محول شده است و در سال  مسئولیت تنظیم بازار و صادرات تخم 10در سال : وی همچنین گفت

 .ا آن را قبول کرده ریزی را مطرح کرد که وزارت جهاد کشاورزی مشروط به مناسب بودن زیرساخت درخواست مدیریت جوجه

 ها، همه جوانب را در نظر بگیرد سامانه مدیریت مرغداری

اندازی و مدیریت  ها توسط اتحادیه در سال گذشته راه سامانه مدیریت مرغداری: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن افزود

 .انجام آن هستند ریزی به این اتحادیه محول شد و بر اساس آن، همه عوامل اجرایی موظف به جوجه

های  برآورد تولید و حتی نیاز این صنعت در این بخش طراحی شده است که امیدواریم بتواند هماهنگی: ترکاشوند خاطرنشان کرد

 .الزم را ایجاد کند

ای  هگون ریزی کشور تحت پوشش سامانه فوق است، اما باید برای سیستماتیک کردن آن به درصد جوجه 11بیش از : وی ادامه داد

 .که تمامی جوانب در آن لحاظ شود، اقداماتی انجام شود

تمدید پروانه واحدها بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی بوده که پیشنهاد شده است اتحادیه بتواند آن : ترکاشوند تصریح کرد

 .را به انجام برسد
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 .الزم برای بیمه فراگیر این بخش لحاظ شود بیمه تولید برای این بخش مهم بوده و الزم است اقدامات: وی یادآور شد

کند، بنابراین با بیالن  گذار پرداخت نمی ای به صنعت مرغ تخم دولت یارانه: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تأکید کرد

 ./رو هستیم که الزم است برای این مسئله فکری اساسی شود منفی در برخی مواقع روبه

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http71113-4html. 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 31/70/78فارس

 های پاییزی کاهش قیمت نوبرانه/ فروشان های قاچاق از غرفه میوه ضبط میوه
ها زیر  فروشی در بخشنامه جدید در صورت مشاهده هر گونه میوه قاچاق در میوه: رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

 .شود یک میلیون تومان ضبط و باالی آن با تشکیل پرونده به دادگاه معرفی می

های قاچاق که پیش از  ت برخورد با میوه، در مورد آخرین وضعیخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسین مهاجران در گفت

داده   ای که از سوی صنف بارفروشان و میوه و سبزی طی اطالعیه: شد، گفت های سطح شهر عرضه می فروشی این به راحتی در میوه

 .اردراحتی در دید و دسترس مانند قبل قرار ند  توان گفت، به های قاچاق ممنوع است و حداقل می شده، خرید و فروش میوه

شود و باالی یک  های قاچاق به ارزش زیر یک میلیون تومان ضبط می ها میوه در بازرسی  :وی در مورد برخورد با این نوع کاال، گفت

 .شوند میلیون تومان با تشکیل پرونده به دادگاه تعزیرات معرفی می

 6تا  2ال حاضر نارنگی بذر ژاپنی تولید داخل بین در ح: های نوبرانه پاییزی گفت رئیس اتحادیه میوه و سبزی درمورد قیمت میوه

 .هزار تومان است 2تا  3شود که این رقم برای نارنگی رسمی بین  هزار تومان بسته به نوع و کیفیت فروخته می

یی هزار و انار نیز از کیلو: تومان اعالم کرد و افزود 611هزار و  3تا  3را کیلویی ( جیرفت)وی قیمت پرتقال و لیموشیرین جنوب 

 .شود هزار تومان در میدان اصلی عرضه می 4تا  611

انگور ارومیه سفید کیلویی . هزار تومان و قیمت انواع انگور نیز بسته به نوع آن متغیر اعالم شد 4تا  2قیمت سیب زرد و قرمز بین 

تومان اعالم  611هزار و  3زار تومان و انگور سفید ه 4دانه قرمز تاکستان، اراک و مالیر  هزار تومان، بی 3هزار تومان، ارومیه قرمز  6

 .شد

 .هزار تومان در نظر گرفته شده است 3تا  611هزار تومان و انگور مهره بین هزار و  4تا  2همچنین انگور کندری بین 

غییری نداشته و بین فرنگی ت زمینی، خیار و گوجه های پرمصرف مانند پیاز، سیب که قیمت صیفی: مهاجران بر این نکته تأکید کرد

 .رسد و کاال به وفور در بازار وجود دارد هزار تومان به فروش می 3یک تا 
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 تولیدات باغی  
 - 31/70/78فارس

 هزار تن کیوی در سال 922تولید / کننده کیوی جهان است ان چهارمین تولیدایر
گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران رتبه چهارم تولیدی  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .شود هزار تن از این محصول در کشور تولید می 922ساالنه حدود : کیوی را در جهان دارد، گفت

هزار تن کیوی در کشور  211در حال حاضر حدود : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور در گفت بوالقاسم حسنا

 .شود تولید می

از دست دادن  صادرات زودهنگام این محصول موجب: شود، گفت هزار تن از این محصول صادر می 011وی با بیان اینکه حدود 

 .شود بازارهای صادراتی می

تن زودتر از موعد و فصل برداشت  411امسال حدود : گرمسیری وزارت جهاد تصریح کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

شود که علیرغم مرغوبیت محصول تولیدی کشورمان، کیوی  کیوی صادر شد که استمرار این امر قطعا مناسب نیست و منجر می

 .ایران به عنوان یک محصول نامرغوب شناخته شود

ای و صادرات  نباید برای منفعت عده: پور با بیان اینکه فصل مناسب برداشت محصول کیوی اواخر مهرماه است، اظهار داشت حسن

 .هزار تن زودتر از موعد بازارهای صادراتی را از دست داد 6تا  4

تا  0.0ارزش صادراتی هر کیلوگرم کیوی : مسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کردگر های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .دالر بر حسب کیفیت است 0.6

های مازندران، گیالن و گلستان به ترتیب رتبه اول تا سوم  هزار هکتار است و استان 01سطح زیر کشت کیوی حدود : وی افزود

 .دهند سطح زیر کشت را به خود اختصاص می

 .ایران رتبه چهارم تولید کیوی را بعد از کشورهای ایتالیا، نیوزیلند و شیلی به خود اختصاص داده است: تصریح کرد پور حسن

کیفیت منجر به تخریب استفاده  های بی گرمسیری وزارت جهاد با بیان اینکه صادرات میوه های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .ازه داد چنین اتفاقی بر صادرات محصوالت کشاورزی اثر بگذاردنباید اج: شود، گفت از آن محصول می
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 تولیدات باغی
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

 کند  را تهدید می کرم گلوگاه، صادرات انار
عنوان یک محصول  شود، این در حالی است که رب انار به درصد انار تولیدی کشور جذب صنایع تبدیلی می 92کمتر از 

عنوان یکی از اقالم صادراتی در صورت توجه صنایع تبدیلی تعریف  تواند به ثانویه به شکل سنتی با کیفیت پایین می

 .شود

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دگان انار ساوه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل اتعاونی تولیدکنن

درصدی میزان تولید آمار در سال جاری شده است و همچنین افزایش دما باعث از بین  21کمبود آب و نوسان دما باعث کاهش 

و آثاری مثل پژمردگی، ریزش برگ و کوچک ماندن انار تولیدی را به رفتن و متورم شدن پوست شده و پوست را از میوه جدا کرده 

 .همراه دارد

های شهرستان  از سوی دیگر، سرمای اوایل سال جاری و وزش طوفان نیز باعث شد خسارت شدیدی به باغ: محمد شریفی افزود

 .ساوه وارد شود که بر تولید امسال اثر مستقیم داشته است

هکتار برآورد شده است و از این  1های انار  هزار هکتار است و سهم باغ 01های شهرستان ساوه  اغسطح ب: وی خاطرنشان کرد

شمار  های انار کشور به شود که از بهترین واریته خانی تولید می خانی و یوسف مقدار، انار ملس ساوه، ملس تبریزی، الک، محمدعلی

 .رود می

جاری از اواخر مهرماه آغاز خواهد شد و همزمان با شروع برداشت، کشف قیمت نیز برداشت انار تولیدی سال : شریفی ادامه داد

 .گیرد صورت می

 تاخت و تاز کرم گلوگاه انار

رود، هنوز  شمار می ترین آفات درختان انار به با وجود آنکه کرم گلوگاه انار به عنوان یکی از قدیمی: کارشناس کشاورزی تصریح کرد

 .حل اثرگذاری اتخاذ نشده است برای مبارزه با آن راه

پاشی این درختان هستند که به  در زمان حاضر کشاورزان برای جلوگیری از صدمه دیدن میوه انار ناگزیر به سم: وی یادآور شد

 .رو خواهد شد پاشی، وضعیت صادرات انار با چالش جدی روبه محض شروع سم

کارگیری سم، صادرکنندگان  صلی صادراتی انار ایران است که در صورت بههای ا انار ارگانیک یکی از مشخصه: شریفی تأکید کرد

 .قدم نخواهند شد برای خرید از کشاورزان پیش

 .های فنی برای کنترل کرم گلوگاه استفاده کنند شود کشاورزان به جای استفاده از سم، از تکنیک پیشنهاد می: وی اظهار داشت

 شود لی میدرصد انار تولیدی راهی صنایع تبدی 92

توان با  درصد انار تولیدی کشور سهم صنایع تبدیلی است و با وجود آنکه می 21: مدیرعامل اتعاونی تولیدکنندگان انار ساوه گفت

درصد این محصول  21ورود انار به بخش تبدیلی انتظار ارزش افزوده بیشتری داشت، اما صنایع تبدیلی فعال در حوزه انار کمتر از 

 .کند یرا خریداری م

عنوان یک  شود، رب انار به عالوه بر آب انار و کنسانتره انار که در صنایع تبدیلی به آن توجه ویژه می: شریفی همچنین افزود

 .پردازند ها، مابقی به آن نمی ای دارد، اما جز تعداد محدودی از کارخانه محصول ثانویه در سبد غذایی مردم جایگاه ویژه

 یرب انار در سبد صادرات



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

178 
 

کار  عنوان یک محصول ثانویه که از ماندگاری باالیی برخوردار است، در طبخ بسیاری از غذاها به رب انار به: وی خاطرنشان کرد

 .شود، اما تولید عمده آن به شکل سنتی روا  دارد گرفته می

در کیفتی نهایی رب تولیدشده هایی  عدم نظارت بر پخت رب انار به شکل سنتی باعث شده تخلف و کارشکنی: شریفی ادامه داد

 .تواند در سرانه مصرف رب انار اثر معکوس داشته باشد وجود آید که می به

گذاری در تولید این محصول، با توجه به انحصار ایران بتوان  وی اظهار امیدواری کرد که با تمرکز صنایع تبدیلی و افزایش سرمایه

 ./عریف کردارزش افزوده بیشتری برای یاقوت سرخ ایرانی ت

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71344-4html. 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  19, دوشنبه 

 کرم خراط آفت درختان گردو شد
دو در آذربایجان شرقی است اما شیوع آفتی به نام کرم خراط، کشاورزان این منطقه را مجبور شهرستان اسکو قطب اصلی تولید گر

 . کند به قطع یا سوزاندن درختان خود می

ٔ  شده، درزمینه شهر تبریز واقع کیلومتری جنوب کالن 21شهرستان اسکو آذربایجان شرقی که در  کشاورزی ازجمله  ٔ 

هزار هکتار مربوط به اراضی زراعی و  33هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که نزدیک به  23و رود  های پیشرو به شمار می شهرستان

 .درصد دیمی است 44درصد این اراضی آبی و نیمه آبی و  62مابقی باغی است و عالوه بر این 

گردو استان را به خود  شدن این دریاچه، شهرستان اسکو رتبه نخست  باوجود بحران آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و خشک

عنوان  خصوص اسکو و مجارشین به های گردو است و به ای که گوشه و کنار این شهرستان مملو از باغ گونه اختصاص داده است به

 .شوند شناخته می تولیدکنندگان باکیفیت گردو در سطح کشور 

 کرم خراط دغدغه باغداران و گردو کاران اسکویی

سالی،  های شمالی به دیگر نقاط کشور آغاز شد، در کنار بحران خشک س از انتقال نهال آلوده از استانشیوع آفت کرم خراط که پ

که تنها راه مبارزه با گسترش بیماری قطع درختان آلوده و آتش  طوری ناپذیری را به گردوی شهرستان اسکو زده به خسارات جبران

 .ها است زده آن

هکتار از درختان  611کند که بیش از یک هزار و  ها وارد می های اسکویی یادی را به باغعدم کنترل این آفت هرسال خسارات ز

حال خطرناک، این است که شیوع این آفت که  اند و این روند ادامه دارد و در این میان نکته جالب و درعین شده گردو در اسکو آلوده

 .سالی بیشتر است ککشاند، در فصل خش های آلوده را صد در صد به نابودی می باغ

خوار شاخک بلند درختان میوه و سوسک طوقه خوار درختان همه جزء آفات  کرم خراط، سوسک شاخک بلند رزاسه، سوسک چوب

ترین آفت  اند که از این میان در حال حاضر کرم خراط مهم یک شده سالی تبدیل به آفات درجه ای هستند که با تداوم خشک ثانویه

های چندین ساله و کمبود آب، این حشره به اغلب درختان میوه و درختانی  سالی شود و به دنبال خشک می درختان گردو محسوب

 .کند مانند گردو، سیب و گالبی حمله می

: گوید کند و می ترین مشکالت گردو کاران اسکویی را کرم خراط عنوان می فیروز حامدی یکی از باغداران اسکویی یکی از اصلی

سالی و کمبود آب در داخل درخت است و این آفت حتی در درختانی نیز که آب  اصلی شیوع کرم خراط خشک یکی از دالیل

 .خورده، به دلیل مجاورت با درختان آلوده، سرایت کرده است می

مسئوالن جهاد امسال با کمک : کند ها خسارت زیادی وارد کرده بود، بیان می گذشته این آفت به باغ  وی با اشاره به اینکه در سال

پاشی درختان ازجمله اقدامات باغداران اسکویی در این خصوص بوده که البته به  یافته و سم کشاورزی این آفت تا حدی کاهش

 .شود ها می پاشی درختان باعث از بین رفتن آن ایم و دیرکرد درسم تر موفق بوده دلیل زیادی درختان کم

ترین دغدغه گردو کاران  اصلی: گوید اصله درخت گردو دارد، می 031به گفته خودش  حبیب قادری از دیگر باغداران اسکویی که

سوزانیم  های اضافی را زده یا قطع کرده و یا می ناچار شاخه شود و به اسکویی کرم خراط است که باعث از بین رفتن درختان ما می

 .دبینن اما در این میان درختانی که ضعیف هستند، بیشترین خسارت را می
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که در  طوری یکی از مشکالت اصلی تولید گردو در اسکو آفت کرم خراط است به: پور دیگر کشاورز اسکویی اظهار داشت مهدی هاشم

یافته و هیچ راهکار مناسبی برای مبارزه با آن وجود ندارد و بهترین کار قطع و سوزاندن درختان آلوده است که  ها شیوع  بیشتر باغ

 .های زیادی به باغداران شهرستان وارد کرده است فت به باغات، خسارتاز زمان ورود این آ

 افتد وقتی گردو به دست دالالن می/فروش گردوی تقلبی و نامرغوب به اسم گردوی اسکو

ختصاص با توجه به اینکه گردو اسکو رتبه اول تولید این محصول را در استان به خود ا: محمدبابازاده باغدار اسکویی نیز اظهار داشت

اند که این  نظیری دارد، بار دیگر دالالن با آغاز فصل برداشت برای خرید گردو به شهرستان اسکو روی آورده داده است و کیفیت بی

 .فروشند های دیگر می ترین نامی به استان نظیر اسکو را بدون بردن کوچک محصول را خریداری کرده و گردوی بی

ها گردو نامرغوب و تقلبی را  فروش شود که برخی از دست ون در تبریز و برخی شهرها مشاهده میمتأسفانه اکن: وی در ادامه افزود

تر در این  های جدی فروشند که این ضربه بزرگی به گردو کاران اسکویی است که باید جلوی آن گرفته و گام به اسم گردو اسکو می

ود و پتانسیل باالیی در این زمینه دارد که باید مسئوالن حمایت ش زمینه برداشته شود چون شهرستان اسکو با گردو شناخته می

 .کنند

 شود در شهرستان اسکو انجام می IPMهای درختان در قالب  مبارزه با آفت

ترین تهدید درختان این منطقه است که بیشترین آسیب براثر حمله این  آفت کرم خراط جدی: فرماندار شهرستان اسکو نیز گفت

شده و  هکتار از درختان گردوی شهرستان به آفت کرم خراط آلوده 611ساقه درختان است و بیش از یک هزار و آفت مربوط به 

 .شود های گردوی این منطقه اجرا می هکتار از باغ 611هرساله برنامه مبارزه و مقابله با این آفت در حدود 

های زیرزمینی و کاهش دشمنان  در منطقه و کاهش آب سالی تغییر شرایط آب و هوایی و بروز خشک: حیدر صادقی ادامه داد

های شکاری باغی موجب شده آفت کرم خراط در این منطقه طغیان کرده و باعث خشک  ها و سن طبیعی از قبیل دارکوب و مورچه

 .شدن ساقه درختان گردو شود

آفت کرم سفید ریشه موسوم به : داد و افزودوی از مبارزه جدی با آفت کرم سفید ریشه در سطح وسیعی از باغات این منطقه خبر 

ترین آفات درختان منطقه است که از ریشه درختان تغذیه کرده و باعث تضعیف درخت و درنهایت  کرم وازگیل نیز یکی از مهم

 .شود خشکی آن می

های مبارزه در سطح شهرستان  با استفاده از انواع روش IPMامسال کار مبارزه با این آفت در قالب : فرماندار اسکو خاطرنشان شد

 .شود انجام می

با توجه به اینکه برداشت : های کشاورزی خبر داد و گفت رویه آب از چاه وی همچنین از برخورد جدی با برداشت کنندگان بی

کنند،  ا شور میهای منطقه شده و خاک کشاورزی ر شور دریاچه ارومیه به چاه ها باعث نفوذ آب ازحد مجاز آب از چاه رویه و بیش بی

 شود ها، حواله سوخت و برق موتور متخلفان قطع می ازحد از آب چاه در صورت مشاهده استفاده بیش

کمبود آب کشاورزی در اراضی حاشیه دریاچه ارومیه بحرانی جدی است و بر اساس سند تدبیر توسعه : صادقی تصریح کرد

ا بوده و بر این اساس کاشت محصوالت زراعی منوط به اطالع از میزان آب االجر شهرستان اسکو، تغییر الگوی کشت در مزارع الزم

 .موجود در منطقه صورت خواهد گرفت

های  صورت کامالً سنتی و فاقد سامانه درصد مزارع و باغات کشاورزی در سطح شهرستان اسکو به 23بیش از : وی همچنین گفت

 .که این امر هدر رفت مقادیر زیادی آب در مسیر انهار را به دنبال دارد شوند های اصلی و فرعی آبیاری می نوین و شبکه کانال
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کیلومتر از انهار سنتی شهرستان  023گذاری و انتقال آب با لوله برای بیش از  امسال لوله: فرماندار شهرستان اسکو در پایان گفت

 .ها در صورت تأمین اعتبار اجرایی خواهد شد مصوب شده است که این طرح

 تن گردو در شهرستان اسکو 4311شت بردا

وجود این آفت در  ٔ  درزمینه: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو نیز با اشاره به اقدامات این اداره در خصوص کرم خراط گفت

های های فرمونی را در باغات اسکو و روستا ایم و تله ها و شوراها قرار داده هایی را در اختیار دهیاری سطح شهرستان اطالعیه

 .ایم های آموزشی برای توجیح کشاورزان و باغداران در خصوص مبارزه با این آفت برگزار کرده کرده و کالس شهرستان نصب

هکتار است که از این میزان یک هزار و  121هزار و  01سطح زیر کشت گردو در آذربایجان شرقی : آیت اله عبادپور در ادامه افزود

هکتار در مرحله باردهی است که با عملکرد سه  231اسکو و از سطح زیر کشت مذکور یک هزار و  هکتار مربوط به شهرستان 661

 .تن محصول قابل استحصال است 311تن در هکتار امسال در حدود چهار هزار و 

با : ادامه دادوی بابیان اینکه شهرستان اسکو ازنظر سطح زیر کشت و تولید گردو رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است، 

 .توجه به شرایط آب و هوایی حاکم بر شهرستان، گردوی تولیدشده در مقایسه با سایر مناطق از کیفیت مطلوبی برخوردار است

ویژه باغات جدیداالحداث در حال اجراست که در این  در چند سال اخیر طرح تعویض تا  در باغات گردو و به: عبادپور تصریح کرد

 .شود منظور افزایش عملکرد و کیفیت محصول استفاده می ای برتر موجود در منطقه در تعویض تا  بهه طرح از ژنو تیپ

جهت افزایش کمی و کیفی محصوالت باغی، احداث باغات جدید، : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو به باغداران نیز توصیه کرد

 . داشت محصول، با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری داشته باشنداصالح باغات، تغذیه، هرس، مبارزه بیولوژیکی، نگهداری و بر

 برگزاری جشن گردو گامی برای شناساندن طالی سبز اسکو

وی در ادامه بابیان اینکه شهرستان اسکو در سطح استان هم ازنظر سطح زیر کشت و هم ازنظر تولید رتبه اول را به خود اختصاص 

مهر این  02ایم و در  ریزی کرده ین محصول را بیشتر بشناسانیم، جشن برداشت گردو را برنامهداده که بر این اساس برای اینکه ا

عنوان یک حرکت تأثیرگذار در  شود که این جشن به مراسم با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی و باغداران اسکویی برگزار می

 .اقتصاد شهرستان و ارتقای کمیت و کیفیت گردوی اسکو است

این جشن در راستای معرفی توانمندی های بخش کشاورزی شهرستان و جذب توجهات ویژه مسئوالن به : ور خاطرنشان شدعبادپ

ویژه گردو است و برگزاری چنین مراسمی در شناساندن محصول گردو و سایر  توسعه ملی و کیفی محصوالت باغی شهرستان به

 .هرستان به دیگر نقاط کشور مثمر ثمر خواهد بودهای گردشگری و تاریخی ش مشتقات آن و همچنین جاذبه

برای اینکه کشاورزی را توسعه دهیم الزم : های آموزشی برای کشاورزان را امری مهم دانست و افزود وی در ادامه برگزاری دوره

ی و برای هر روستا یک بند های نوین کشاورزی آشنای شوند که در این راستا روستاها را تقسیم است کشاورزان و باغداران با شیوه

های نوین کشاورزی را مطرح کرده و  ترین شیوه کنند و تازه شده که به روستاها مراجعه می عنوان کارشناس فنی معرفی کارشناس به

 .کنند مسائل و مشکالت کشاورزی روستاها را حل کرده و به ما منعکس می

خوبی دریافت که اقداماتی که منجر به از بین  توان به زی استان میبا تجمیع تمام این نظرات و نگاهی اجمالی به وضعیت کشاور

تواند باعث افزایش تولید محصول  بردن کرم خراط و افزایش سود برای باغداران از طرف مسئولین و جهاد کشاورزی شود، می

 .هایی چون اسکو را فراهم کند زایی در شهرستان باکیفیت ایرانی شده و همچنین زمینه اشتغال
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  12, یکشنبه 

 تولید ساالنه یک میلیون اصله نهال شناسه دار در استان سمنان
: هال در نهالستان های استان خبر داد و گفتمیلیون اصله ن 3.6مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان از تولید ساالنه 

 . هزار نهال تحت نظر کمیته فنی نهال تولید شدند 361یک میلیون و 

میلیون اصله نهال در  3.6به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، لطف اهلل رضایی ضمن اشاره با تولید ساالنه 

هزار از نهال های تولیدی تحت نظر کمیته فنی نهال و تائید نهائی  361میلیون و یک : نهالستان های استان سمنان، اظهار داشت

 .شناسنامه دار می شود و با نصب لیبل بر آن ها در طرح های جایگزینی و عرصه های جدید استفاده می شوند

لگوی کشت از محصوالت زراعی با نهالستان استان سمنان و در راستای تامین نهال اجرای تغییر ا 32با استاندارد سازی : وی گفت

 .مصرف آب باال به باغ های مثمر با ارزش افزوده باالتر و مصرف آب کمتر این نهال ها تولید می شوند

اکثر نهال های لیبل دار تولیدی استان شامل انار، گالبی، پسته، زردآلو، : مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان افزود

ندی در تغییر الگوی کشت و توسعه باغ های استان برای حدود سه هزار هکتار احداث باغ جدید و یا جایگزینی سیب و گردوی پیو

در طرح اصالح و بهسازی باغ ها مورد استفاده قرار می گیرند و مازاد بر نیاز استان به استان های مازندران، خراسان شمالی، مرکزی 

 .ارسال می شود... و 

در استان سمنان با همکاری سازمان نظام مهندسی ( لیبیل)ز سال گذشته برای اولین بار کار تهیه و چاپ شناسه ا: رضایی بیان کرد

 .کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام شد و لیبل های تهیه شده بر روی نهال های استاندارد تولیدی نصب می شود

مر در طول سال توسط کارشناسان فنی سازمان، نماینده موسسه کلیه نهالستان های دارای مجوز به صورت مست: وی یادآور شد

بازرسی و نمونه برداری می شود و پس از گواهی سالمت نهال ها و صدور ... تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور در استان و 

 .لیبیل، نصب لیبل بر روی نهال های گواهی شده قابل عرضه انجام می شود

/com.iranecona//:http13377 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 193۱مهر  12یکشنبه 

 شمالی در پوست گردو دست باغداران خراسان

شمالی با مشکالت متعددی همچون مسائل مربوط به بیمه محصول و باال  باغداران گردوی خراسان خراسان شمالی -استان ها :  سرویس

 .کنند رفتن هزینه تولید دست و پنجه نرم می

هایی است که پتانسیل فراوانی در تولید گردو دارد به طوری که اگر به هر یک از باغات استان سری بزنیم به طور  خراسان شمالی یکی از استان

اغ گردو است و تولید گردو در باغات با هکتار ب 3342این استان دارای . حتم در حاشیه باغات، درختان کهنسال گردو به چشم خواهد خورد

آوری شود و تولید این محصول استان  های استان جمع تن گردو از باغ 6211شود امسال  بینی می پیش. توجه به شرایط آب و هوایی متغیر است

 .درصدی داشته باشد 06رشد 

، منطقه (ایسنا)ار خبرگزاری دانشجویان ایرانوگو با خبرنگ شمالی در گفت مرتضی سپهرنیا، یکی از باغداران گردوی خراسان

گریوان یکی از روستاهای اطراف بجنورد است که دارای درختان گردوی زیادی است و ساالنه تعداد : شمالی، اظهار کرد خراسان

 .شود زیادی گردو در این استان تولید می
اری در منطقه موجب شد تا میزان تولید درختان گردو کاهش بروز سرمازدگی طی سال ج: درخت گردو است، تصریح کرد 031او که دارای 

در سال گذشته توانستم . هزار گردو در باغم تولید شد و این درحالیست که این تعداد امسال بسیار کاهش یافته است 01طی سال گذشته . یابد

 .یک تا دو میلیون تومان برسد میلیون تومان بفروشم اما امسال میزان فروشم شاید به02تا  03گردوهایم را به ارزش 

قیمت امسال گردو به دلیل اینکه میزان تولید گردو در سایر : هزار تومان اعالم کرد و افزود 31تا  03وی قیمت فروش هر کیلو گردو را بین 

 .بخشهای استان افزایش یافته نسبت به قیمت سال گذشته هیچ تغییری نکرده است

ها و دالالن است و آنها هستند که  بازار گردو در دست واسطه: دگان گردوی استان بیان کردگریوانی، یکی دیگر از تولیدکنن

 .کنند قیمت گردو را مشخص می
شود،  رضوی و گلستان نیز آغاز می های مجاور همچون خراسان وی با بیان اینکه هم زمان با برداشت گردو در استان، برداشت گردو در استان

رسد قیمت این  شود تا قیمت آن افزایش نیابد، در غیر این صورت در فصل زمستان که فصل برداشت به پایان می ب میاین امر سب: ادامه داد

 .رود هزار تومان نیز فراتر می 21محصول از مرز 

انبار داشتند و بدهی  اگر باغداران: گریوانی با تصریح بر اینکه نبود انبار و داشتن بدهی از مشکالت اساسی تولیدکنندگان گردو است، افزود

 .توانستند گردو را تا زمستان انبار کنند و سپس با قیمت بیشتری به فروش برسانند نداشتند می

کنند و  سال را بیمه می 31بیمه، درختان گردو با عمر باالی : وی، بیمه را از دیگر مشکالت تولیدکنندگان گردوی استان دانست و بیان کرد

درصدی مبلغ  011کنند و در مقابل بابت وارد شدن خسارت  هزار تومان از باغدار دریافت می 31ن هر درخت گردو بابت تحت پوشش قرار داد

 .کنند هزار تومان به باغدار پرداخت می 41

د به توان درصد اعالم شده است، حال محاسبه کنید که بیمه چه مقدار خسارت می 46خسارت باغات گردوی روستای گریوان : گریوانی افزود

 .ای برای بیمه کردن محصوالت خود نداشته باشد این امر موجب شده تا باغداران انگیزه. باغداران پرداخت کند

به عنوان مثال برای درختان گردو به . آوری این محصول باال است هزینه کارگری جمع: یکی دیگر از تولیدکنندگان گردو در استان ادامه داد

 .است مجبور هستیم از کارگر مرد که هزینه دستمزد آن نیز باال است استفاده کنیم دلیل اینکه دارای قدی بلند

شود به  ها می کرم خراط موجب پوسیدگی شاخه: وی با اشاره به اینکه درختان گردو این منطقه به آفت کرم خراط دچار شده است، افزود

ردو در سال جاری برای تکان دادن درختان گردو به منظور افتادن محصول به باغداران گ. کنند همین دلیل کارگرها مبلغ زیادتری را مطالبه می

 .هزار تومان پرداخت کردند 021کارگرها روزی 
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وگو با خبرنگار ایسنای منطقه  شمالی نیز در گفت محمد علی شریکیان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان

این کرم در باغات گردوی استان مشاهده . در باغات استان حاد نیستمشکل وجود کرم خراط : شمالی اظهار کرد خراسان

 .ای بوجود آمده است این معضل به علت ضعیف شدن درخت در اثر کمبود مواد تغذیه. شود اما وضعیت آن حاد نیست می
. های خراط به درختان است م کرمخشکسالی و کمبود منابع آبی یکی از مهمترین علل ضعف درختان گردو و به دنبال آن هجو: وی ادامه داد

 .شود وجود این کرم بر روی کیفیت و حتی اندازه میوه گردو تاثیر گذاشته و موجب کوچک شدن میوه آن می

های استان  تن گردو از باغ 6211شود امسال  بینی می پیش: شریکیان با اشاره به اینکه زمان برداشت گردو در استان آغاز شده است، بیان کرد

 .درصد رشد داشته باشد 06های استان در مقایسه با سال گذشته حدود  شود میزان برداشت گردو از باغ بینی می پیش. آوری شود جمع

طور میانگین از هر هکتار باغات گردو،  شود طی سال جاری به پیش بینی می: هکتار ذکر کرد و گفت 3342های گردوی استان را  وی، سطح باغ

 .شود تن محصول برداشت 3.6

/news/fa/ir.isna.www//:http31224722517 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/70/78فارس

 استفاده از هورمون در پرورش مرغ صحت ندارد
بیان اینکه استفاده از هورمون در پرورش مرغ رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با 

 .رسد روز به اندازه مناسب مصرف می 12با اقدامات اصالح نژادی، وزن جوجه مرغ طی : صحت ندارد، گفت

محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه استفاده هورمون در پرورش مرغ ممنوع است، 

 .ستفاده از هورمون باالست و برای تولید کننده استفاده از آن صرفه اقتصادی نداردهزینه ا: گفت

رسد و استفاده از هورمون برای  آل مصرف می تر به وزن ایده نژاد بر روی نژادهای وارداتی، مرغ سریع با اقدامات اصالح: وی افزود

 .اردال مصرف به هیچ عنوان صحت ند  سرعت بخشی به رسیدن به وزن ایده

روزه به وزن  22تا  21در بسیاری از کشورها غالبا مرغ : رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور تصریح کرد

 .کشد، تا مرغ به کشتارگاه فرستاده شود روز طول می 41رسد، در حالی که در کشورمان بیش از  مناسب مصرف می

در روزهای اخیر : گونه تأثیری بر روی میزان خرید مرغ نداشته است، گفت هیچ« مرغ کمپین نخریدن»یوسفی با بیان اینکه تشکیل 

شد، به  تومان خریداری می 311هزار و  4اتفاقا قیمت مرغ افزایش داشته است و هر کیلوگرم مرغ زنده که در ماه گذشته با قیمت 

 .تومان رسیده است 311هزار و  4تا  111هزار و  4حدود 

 .شود تومان عرضه می 2211تا  2611کیلوگرم گوشت مرغ هم در میدان بهمن تقریبا با قیمت هر : وی افزود

های اجتماعی  رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه مردم نباید هر مطلبی را که از شبکه

باید پذیرفت و نباید به مطالب منتشر شده در منابع غیر  این مطالب را فقط از منابع معتبر: شود، را باور کنند، گفت منتشر می

 .رسمی بها داد

پایه و اساس  های بی های اجتماعی که منجر به تشکیل کمپین های شبکه پراکنی  دولت باید در رابطه با شایعه: یوسفی تصریح کرد

 .اندیشی کند شود، به صورت جدی چاره می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141112111321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940706000839


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

116 
 

 تولیدات دام و طیور  
 - 31/70/70فارس

 صادرات میگو به روسیه/ های بومی و صنعتی برای پیشگیری از آنفلوانزا داری برداری از مرغ نمونه
برداری سراسری از واحدهای بومی و صنعتی پرورش  از روز شنبه نمونه: کرد رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح

 .شود مرغ برای پیشگیری از آنفلوانزا آغاز می

 21، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در همایش گرامیداشت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میالدی به  3106سال : های اخیر و کنترل آن اظهار داشت گذار ایران با اشاره به شیوع آنفلوانزا در ماه ی پرورش مرغ تخمسالگ

 .لحاظ آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در دنیا وضعیت ناآرامی داشت، به طوری که اخیرا کشور آلمان با آن درگیر شده است

دولت و مردم، شیوع آنفلوانزا در بین جمعیت بومی برخی مناطق کشور به خوبی   و هماهنگیالبته با توجه به اقدامات : وی افزود

 .کنترل شد و ما از آن مرحله عبور کردیم

ایالت آن گرفتار  06کشور آمریکا درگیری بسیار زیادی با آنفلوانزای پرندگان داشت، به طوری که مرغ بومی : خلج تصریح کرد

 .ایالت آن پرندگان وحشی و اهلی را این ویروس در بر گرفت 30 آنفلوانزا شد و همچنین در

میلیارد  0.1میلیارد دالر خسارت به صنعت مرغ این کشور در اثر شیوع آنفلوانزا وارد شد که  2.2در این کشور : وی تصریح کرد

 .گذار بود دالر آن در عرصه بوقلمون و مرغ تخم

: شود که امسال یک سال استثنایی در انتشار آنفلوانزا خواهد بود، تصریح کرد می وی با بیان اینکه در حال حاضر هشدار داده

صنعت مرغ ما مجدد درگیر این بیماری نشود و به همین . بنابراین ما باید کامال مراقب باشیم، تا مجدد درگیر این بیماری نشویم

واحد پرورش مرغ صنعتی را آغاز خواهیم کرد و انتظار  0011واحد تولید مرغ روستایی و  236برداری از  دلیل از روز شنبه نمونه

 .داریم که همکاری الزم با سازمان دامپزشکی صورت گیرد

اندرکاران این صنعت در بخش بومی و روستایی و همچنین از  بنابراین از دست: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 .گر موردی دیده شد، بالفاصله گزارش دهنداندرکاران واحد بومی و صنعتی خواستاریم که ا دست

 .ها به یک انضباط و انسجام بهداشتی برسیم شناسند، بنابراین باید در کنترل بیماری زا مرز نمی عوامل بیماری: خلج تصریح کرد

ل اگر ما در حا. شعار مقامات عالی کشور برای خرو  از رکود و تورم پویایی و تحرک در صادرات غیرنفتی است: وی تصریح کرد

صادرات شرط الزم که همان شرط بهداشتی است را رعایت نکنیم حتی یک کیلوگرم از محصوالت تولیدی خودمان را به هیچ 

 .توانیم صادر کنیم کشوری نمی

و های بهداشتی با عراق، آذربایجان، ارمنستان  نامه سازمان دامپزشکی کشور موافقت: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .های بهداشتی با کشور چین، فرانسه و استرالیا هم هستیم پاکستان امضا کرده و در شرف امضای موافقتنامه

البته تاکنون گیر هستند،  کنند سخت های بهداشتی که با کشورهای دیگر امضا می ها بسیار در پروتکل روس: وی اظهار داشت

 .مقداری میگو به روسیه صادر شده است

داده شده و اگر قرار باشد، طیور به کشورهای  IRبه هشت کشتارگاه کشور کد : برای صادرات اظهار داشت IRبه کد وی با اشاره 

 .ها خواهد بود دیگر صادر شوند، قطعا کشتار آنها در این کشتارگاه

رگترین نقصی که ما داریم بز: وری باید به تجاری و علمی تبدیل شود، گفت خلج با تأکید بر اینکه صادرات از حالت سنتی و پیله

 .کنیم شناسیم و با معیارهای آن رفتار نمی این است که منطق بازار را نمی
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دهد، ما وضعیت خوبی  ها نشان می آالینده آن ارزیابی شده که ارزیابی 23مرغ کشور انجام شده و  پایش برای تخم: وی تصریح کرد

 .برخوردار هستیم
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 تولیدات دام و طیور 
 - 31/70/70فارس

 گذار میلیارد تومانی تولیدکنندگان مرغ تخم 122زیان 
 .گذار خبر داد میلیارد تومانی تولید کنندگان مرغ تخم 122زیان گذار ایران از  دبیر کل کانون سراسری تولید مرغ تخم

گذار ایران امروز در  ، سید فرزاد طالکش دبیرکل کانون سراسری تولید مرغ تخمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

متاسفانه تا سال گذشته کارکرد صنعت : گفت( به روش صنعتی)ن گذار ایرا سالگی پرورش مرغ تخم 21همایش گرامیداشت 

متولیان   سال پیش تفاوتی نداشته و این ناشی از اشتباهات و کوتاهی 41مرغداری و رویکرد دولتی در تنظیم بازار تخم مرغ با 

 .به بهبود است گذار ذیربط بوده که خوشبختانه با رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی رو صنف و مسئوالن سیاست

های  های چشمگیری دست یافته، اما چالش سال عمر خود در بخش تولید به موفقیت 21گرچه صنعت در نیمه دوم از : وی افزود

 .فراوانی هم داشته است

دن ابزار در این راستا حاکمیت دولتی با استفاده از قوانین دستوری و به کار بر: گذار ایران گفت دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم

قدرت قیمت برآوردی را پایین نگاه داشته و تعادل قیمت را از بازار عرضه و تقاضا و بازار رقابتی خار  ساخته که همیشه به ضرر 

 .تولید کننده بوده است

 این در حالی است که باید با پرینت قیمت این محصول روی تخم مرغ قیمت واقعی آن برای مصرف کننده: طالکش اظهار داشت

 .مشخص باشد

 گذار میلیارد تومانی تولید مرغ تخم 122زیان *

ده بوده است، تصریح  گذار زیان سال گذشته همواره صنعت مرغ تخم 6گذار ایران با بیان اینکه در  دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم

 .رد تومان خسارت دیده استمیلیا 311تومان زیر قیمت تمام شده این صنعت در مجموع  0311با میانگین  12در سال : کرد

های جاری برآیند و این موضوع منجر به  کاهند، تا از عهده هزینه های عمرانی می برابر این مرغداران به ناچار از هزینه: وی افزود

 .شود وری می آمدن بهره  پایین

د ذرت مورد نیاز در فرمول خوراک درص 66درصد کنجاله سویا و  11حدود : طالکش با اشاره به واردات نهاده طیور اظهار داشت

 .گذار وارداتی است مرغ تخم

درصد دان که از کشورهای دیکر وارد  42به علت فرسودگی و کهنگی واحدهای مرغداری حداقل : طالکش تصریح کرد

 .شود، دور ریز دارد می

سال آینده هیچ  31حدی است که تا  گذار ما تا اجداد مرغ تخم: گذار کشور اشاره کرد و گفت وی به نقاط قوت صنعت مرغ تخم

 .گذاری و توسعه نداریم احتیاجی به سرمایه

مرغ حداقل یک میلیون  واحد مراغداری ظرفیت تولید اسمی تخم 0211با تعداد : گذار ایران گفت دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم

 .هزار تن تولید تخم مرغ محقق شد 321، 12هزار تن است که در سال  211و 

تر  استان کشور واقع است و این موضوع مدیریت را راحت 1گذار در  های مرغ تخم درصد مرغداری 31حدود : کش بیان داشتطال

 .کند می
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مرغ به صورت وابسته یا مستقل در صنعت مرغ  سازی و بسته بندی مجاز تخم واحد آماده 36همچنین تعداد : وی تصریح کرد

بندی  های برندهای متفاوت فعالیت نموده و تخم مرغ شناسنامه دار بسته ش تخم مرغ در قالبگذار برای ایجاد بازار مدرن فرو تخم

 .کنند شده را تولید می

در این صنعت برخالف صنایع دیگر تعدد تشکل وجود ندارد و تنها دو : گذار ایران تصریح کرد دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .دهند فعالیت تشکیالتی را انجام میگذاری و اجرایی   تشکل داریم که کار سیاست

بندی و پاستوریزه تنها انجمن صنفی است و بسیار  دار ایران به عنوان متولی مراکز بسته مرغ شناسنامه انجمن صنفی تخم: وی افزود

 .کند مرغ کامال مستقل عمل می گزاری تخم کند و در نظام قیمت با قدرت عمل می

 01تا برای پایداری صادرات تخم مرغ و همچنین از دست ندادن بازارهای صادراتی حداقل به  ایم ما از دولت خواسته: وی افزود

 . مرغ کاری نداشته باشد درصد صادرات تخم

های کشور دارای ساختمان و تاسیسات  درصد مرغداری 34تاکنون  31شده از سال  های انجام براساس بررسی: طالکش تصریح کرد

 .سال است 26تا  01های کشور دارای تجهیزات بین  درصد مرغداری 62عمر و حدود  26تا  21بین 

شود فرسودگی مرغ نداشته باشیم و منجر به هدر رفتن کراک یا پایین آمدن راندمان و  فرسودگی تجهیزات باعث می: وی افزود

 .شود منجر به عدم کارایی اقدامات بهداشتی می

در سه سال گذشته هیچ گونه تسهیالت دولتی در اختیار مرغداران قرار : ریح کردگذار ایران تص دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم

 .نگرفته است

آوری و  های جمع ها پایانه آوری شود و در این استان گذار جمع استان اصلی تولید مرغ تخم 1های سروش در  باید پایانه: وی افزود

 .به صورت مناسب صورت گیرد گذاری و هم توزیع آن مرغ ایجاد شود تا هم قیمت فروش تخم

بهتر است دولت اجازه : طالکش با بیان اینکه تخم مرغ تولیدی به دلیل مشکالت در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نیست گفت

دهد مردم از قیمت واقعی تخم مرغ با خبر شوند چرا که قیمت واقعی تخم مرغ بیش از آن قیمتی است که در حال حاضر به 

 .درس فروش می
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 تولیدات دام و طیور 
 - 31/70/12فارس

 های تولیدی کشور را رد کرد رئیس سازمان دامپزشکی وجود هورمون رشد در مرغ

های تولیدی کشور را به لحاظ علمی و عملیاتی رد کرد و  امپزشکی کشور وجود هورمون رشد در مرغرییس سازمان د

 .مردم با اطمینان مرغ مصرف کنند: گفت

، مهدی خلج در نشست مطبوعاتی که به پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

طبق مطالعاتی که توسط سازمان دامپزشکی کشور و میادین شهرداری تهران :د، افزودمهر روز ملی دامپزشکی برگزار ش 04مناسب 

صورت گرفته، مصرف هورمون رشد در طیور به اثبات نرسیده، ضمن آن که سازمان دامپزشکی نیز اجازه ورود چنین هورمونی را به 

 .کشور برای مصرف مرغ نداده است

ی دهد که اساسا، گیرنده هورمون رشد درعضالت سینه مرغ وجود ندارد که بخواهد بسیاری از تحقیقات نشان م: وی اظهار داشت

 .چنین ماده ای را جذب کند

اگر این هورمون مصرف : خلج با بیان این که تمام هورمون های رشد که مورد مصرف قرار می گیرند، ماهیت پروتیینی دارند، گفت

 .شود، اثری نخواهد گذاشت های دیگر تبدیل می متابولیتشود به دلیل آن که در دستگاه گوارش تجزیه و به 

ها نیز محدود است، زیرا این هورمون باید به طور مکرر به مرغ تزریق شود و  امکان استفاده از هورمون تزریقی در مرغ: وی ادامه داد

 .ن چیزی امکان پذیر نیستبا توجه به تولید انبوه مرغ در کشور که به چند هزار قطعه در یک مرکز پرورش می رسد، چنی

 4.1روز با خوردن  011سال قبل، ظرف  11طی : رییس سازمان دامپزشکی کشور در مورد رشد سریع مرغ نیز خاطرنشان کرد

کیلوگرم دان، مرغ به وزن  0.1روز و با مصرف  26رسید، اما امروزه در مدت کمتر از  کیلوگرم دان، وزن مرغ به یک کیلوگرم می

ک کیلوگرم می رسد که نتیجه زحمات مستمر تحقیقات در عرصه اصالح نژاد، ژنتیک، بهداشت و مبارزه با بیماری منطقی یعنی ی

 .های دامی بوده است

 آغاز برنامه پایش در مورد آنفلوانزای پرندگان

دگی کامل این سازمان برای وی در مورد برنامه این سازمان در زمینه کنترل آنفلوانزای پرندگان با شروع فصل سرما، ضمن اعالم آما

دهندگان طیور اعم از صنعتی، بومی و تزیینی خواست چنانچه با تلفات غیرعادی روبرو  مقابله با ویروس این بیماری، از همه پرورش

 ..ها و ادارت دامپزشکی، اطالع دهند های دامپزشکی استان شدند، موضوع را به شبکه

 .حفظ سالمت و بهداشت، به هیچ عنوان مرغ زنده نخرند و در منازل و معابر ذبح نکنند خلج در عین حال تاکید کرد که مردم برای

مرکز پرورش مرغ  0211روستا و  231در : وی از آغاز برنامه پایش سازمان دامپزشکی کشور در سراسر کشور خبر داد و گفت

مونه برداری از این مراکز انجام می گیرد و در هزار ن 01تا  611هزار و  03صنعتی برنامه پایش شروع شده و در مرحله نخست 

 .گیرد آزمایشگاه ها، آزمایش می شود و براساس نتایج این آزمایش ها، ارزیابی و برنامه ریزی های بعدی این سازمان صورت می

در مدت کوتاهی، این ما : خلج با اشاره به تالش های این سازمان برای کنترل آنفلوانزای پرندگان طی چند سال اخیر، اذعان داشت

 .المللی اطالع رسانی کردیم بیماری را شناسایی و کنترل و گزارش آن را به مجامع ذی ربط بین

اکنون کشورهایی که به دلیل این بیماری، ممنوعیت واردات مرغ از کشور ما را اعمال می کردند، مجدداً، واردات مرغ از : وی افزود

 .ت مرغ روند عادی به خود گرفته استایران را از سر گرفته اند و صادرا

 ممنوعیت واردات غیرمجاز دام زنده ادامه دارد
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طی شش ماه نخست سال جاری نسبت : خلج در پاسخ به پرسشی در مورد اقدام های این سازمان در مورد تب برفکی تصریح کرد

 .در کشور درصد کاهش داشته است 26.3، بیماری تب برفکی 12به مدت مشابه سال 

 .مورد رسیده است 633مورد به  0611طی این مدت کانون بیماری تب برفکی از : ی اضافه کردو

مورد گاوداری شیری در  30تب برفکی در شش ماهه امسال نیز به حد کمی رسیده به طوری که تنها : این مقام مسوول ادامه داد

 .معرض آلودگی قرار گرفته اند اما تعداد ابتال بسیار کم بوده است

ها، رعایت ضوابط قرنطینه ای و ساماندهی تردد بهداشتی دام را از علل کاهش موارد بیماری  وی مدیریت واکسیناسیون در استان

 .تب برفکی عنوان کرد

خلج با تاکید بر این که واردات دام زنده نیز به طور مطلق از کشورهای آسیای میانه ممنوع شده است و این ممنوعیت با حمایت 

سازمان دامپزشکی با واردات دام غیرمجاز از مرزهای شرقی مخالف است و ما : وزیر جهادکشاورزی ادامه دارد، تصریح کرددولت و 

 .هیچوقت مجوز واردات آن را نداده ایم

را  های غیرمجاز این سازمان، دام: وی با اشاره به این که دام های غیرمجاز از مرزهای غیرقابل کنترل وارد کشور می شود، گفت

 .تحت نظارت قرنطینه ای قرار داده و اجازه خرو  این دام را از استان سیستان و بلوچستان را نمی دهد

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به : رییس سازمان دامپزشکی کشور در مورد وضعیت واکسن تب برفکی اظهار داشت

، اعالم کرد بود که مدت کوتاهی تولید این واکسن را نخواهند داشت، اما ای از مشکالت و ارتقای سیستم تولید خود منظور رفع پاره

 .امروز در تماس تلفنی اعالم داشت مشکالت تولید واکسن تب برفکی رفع شده است

سازمان دامپزشکی آماده بررسی واردات واکسن تب برفکی است و مجوز واردات واکسن های کیفی و مؤثر تب برفکی را : وی افزود

 .دمی ده

اند و به زودی شرکت روناک در  خلج با بیان این که در حال حاضر دو شرکت ایرانی در زمینه تولید واکسن تب برفکی اقدام کرده

سازی رازی و شرکت روناک  قراردادی میان موسسه تحقیقات واکسن و سرم: کند، اعالم کرد مهاباد، واکسن خود را وارد بازار می

 .ر است یکصد میلیون دوز واکسن تولید کندمنعقد شده و این شرکت قاد

 درصدی موارد آلودگی به طاعون نشخوارکنندگان کوچک 62کاهش 

نسبت به مدت مشابه سال  14در شش ماهه سال : رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره طاعون نشخوارکنندگان کوچک، گفت

ده است که نتیجه نظام پایش و مراقبت از سوی این سازمان درصد در دام های اهلی، کاهش موارد آلودگی گزارش ش 62حدود  12

 .است

راهکار جلوگیری : وی علت شیوع این بیماری در نشخوارکنندگان کوچک وحشی را تغییر اقلیم و خشکسالی دانست و اذعان داشت

رد حیوانات وحشی است یعنی از شیوع این بیماری در نشخوارکنندگان اهلی یعنی گوسفند و بز، ایجاد یک نظام پایش علمی در مو

هایی که حیوانات وحشی برای استراحت یا خوردن  در مراکز شکار ممنوع و حفاظت شده، سازمان حفاظت محیط زیست در مکان

 .آب، جمع می شوند، از آنها تصویر بگیرد و حیواناتی که دچار عارضه شده اند را شناسایی کند

ی دامی به سازمان حفاظت محیط زیست، آموزش کادر این سازمان توسط سازمان خلج، ارسال اطالعات چغرافیایی بیماری ها

کیلومتر را از جمله راهکارهای  6تا  2دامپزشکی کشور و ایجاد یک کمربند حفاظتی برای واکسیناسیون بز و گوسفند به فاصله 

 .مبارزه با طاعون نشخوارکنندگان کوچک عنوان کرد
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: روز پیش آغاز شده است، خاطرنشان ساخت 31ن نشخوارکنندگان کوچک یعنی گوسفند و بز از پوی با بیان این که واکسیناسیو

 .نوبت واکسیناسیون برای مبارزه با طاعون نشخوارکنندگان اصلی انجام شده است 111میلیون و  2در شش ماهه گذشته، 

میلیارد تومان برای مبارزه با  1دولت : ن داشتوی در مورد بودجه مربوط به کنترل و شناسایی آنفلوانزای پرندگان نیز، اذعا

میلیارد تومان آن در اختیار سازمان دامپزشکی برای اقدام ها و پرداخت خسارت قرار می  6آنفلوانزای پرندگان تصویب کرده که 

 .گیرد

 .میلیارد تومان نیز برای پرورش دهندگان طیور استان مازندران تصویب شده است 3: خلج افزود

میلیارد تومان کفایت نکرد، دولت کمک  1دولت برای بیماری آنفلوانزای پرندگان سقفی نگذاشته است و اگر این : ید کردوی تاک

 .خواهد کرد

 ارایه احکام پیشنهادی سازمان دامپزشکی برای برنامه

سازمان دامپزشکی : سعه گفتخلج در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مهمترین موارد پیشنهادی این سازمان در برنامه ششم تو

کشور عضو شورای ارتقای سالمت و کیفیت زندگی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو شورای هسته مرکزی هفت 

 .نفره تدوین احکام ششم توسعه است و ما احکام پیشنهادی خود را به وزارتخانه برای برنامه ششم توسعه ارایه داده ایم

د ارتقای کیفیت فرآورده های خام دامی که یکی از موضوع های اساسی است، پیگیر هستیم که هر نوع حکمی که در مور: وی افزود

 .در این زمینه الزم است، بیاوریم

یکی از : خلج،به اهمیت برخورداری از نیروی انسانی مناسب برای نظارت در زنجیره های مختلف تولید اشاره کرد و اظهار داشت

ما استفاده از نیروهای انسانی است که جزو سیاست کلی سالمت سازمان و هم در اصول برنامه ششم توسعه است  پیشنهادهای مهم

 .به طوری که اگر الزم شد، بتوانیم برای خرید خدمات بخش غیردولتی اقدام کنیم

را به گونه ای ساماندهی کند و ما پیشنهاد دادیم، این سازمان مجاز باشد که بتواند بخش غیردولتی دامپزشکی : وی اضافه کرد

 .مصوبات دستگاه حاکمیتی توسط گروه ممیزی ما، ارزیابی ها را انجام دهید

سازمان دامپزشکی پیشنهادهای خود را در مورد امنیت غذا و سالمت دام برای برنامه ششم توسعه نوشته و به : خلج همچنین گفت

 .وزارتخانه ارایه داده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312247224112 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 ایسنا - 193۱مهر  12یکشنبه 

 های الگویی کنجد در یزد به گُل نشستن مزرعه

 .مزارع الگویی کشت کنجد در استان یزد به گ َُل نشستند

های جهادکشاورزی استان  ، منطقه یزد، حسین رزاقیان، رییس اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل(ایسنا)گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به

 .های ترویج و زراعت سازمان خبر داد های یزد با همکاری مدیریت یزد از ایجاد مزارع الگویی کشت کنجد در سطح شهرستان

با آب و هوای استان یزد و با توجه به کمبود آب در این منطقه  " 3دشستان "ی سازگاری رقم اصالح شده کنجد بنام به منظور بررس: وی افزود

مزرعه الگویی، ایجاد و بررسی و مطالعات کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است تا  00طلبد،  آبخواه را می که ترویج و کشت محصوالت کم

 .ول که نقش موثری در اقتصاد کشاورزی استان یزد دارد ارتقاء یابدسطح زیرکشت و کیفیت این محص

های اخیر و نیاز حفظ منابع آب، الگوی  جویی مصرف آب دارد و با توجه به خشکسالی کشت کنجد نقش مهمی در صرفه: رزاقیان تصریح کرد

 .شود خوبی برای کشت پایدار و رونق اقتصادی استان محسوب می

زمان برداشت این محصول از اوایل آبان : ن را برای کاشت رقم دشستان را از نیمه دوم خرداد تا اوایل تیر اعالم کرد و گفتترین زما وی، مناسب

 .شود آغاز می

توان یزد را قطب صنعتی  می: ترین منطقه در سطح ایران برای تولید محصوالت کنجد دانست و گفت شده این مسئول، استان یزد را شناخته

تن  3611شود که تولید  هزار تن در سال کنجد توسط کارخانجات استان خریداری می 41تا  26نجدی ایران نامید چرا که حدود محصوالت ک

 .کنجدی را به همراه دارد  هزار تن فراورده 66روغن کنجد و 

های  اکسیدان صنایع غذایی که از آنتی کند و از آنجا که در کنجد حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان است که از فساد روغن آن جلوگیری می

 .شود، تقاضا برای چنین محصوالت طبیعی در حال افزایش است مصنوعی به وفور استفاده می

/news/fa/ir.isna.www//:http31224722193 
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 چای

 - 31/70/19فارس

 مطالبات چایکاران پرداخت نشده است/ چین آخر چای آغاز شد
رئیس اتحادیه چایکاران کشور با بیان اینکه چایکاران هنوز بخشی از مطالبات را بابت تولید برگ سبز چای از دولت 

 .چین آخر چای آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد: اند، گفت نگرفته

چین آخر و چهارم برگ سبز : گفت خبرگزاری فارسا خبرنگار اقتصادی وگو ب ایر  هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران کشور در گفت

 .شود چای در باغات برخی مناطق آغاز شده و به صورت گسترده دو یا سه روز آینده آغاز می

برداشت برگ سبز چای تا : اظهار داشت وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز چای در سال جاری از وضعیت خوبی برخوردار بود،

 .رسد پایان مهرماه به پایان می

در مجموع چایکاران از میزان و کیفیت محصول تولیدی نسبت به سال گذشته رضایت بیشتری دارند، اما در : هوسمی تصریح کرد

 .شد صورت بارش باران در روزهای اخیر قطعا کیفیت و کمیت محصول بهتر می

 21ای به چایکاران و مباحث مربوط به آنها داشته، اما جبران  سال اخیر دولت توجه ویژه 3در : ایکاران بیان داشترئیس اتحادیه چ

 .شد، کار سختی است سال گذشته که به تولید این محصول توجه نمی

ران از چین سوم پرداخت تاکنون بهای برگ سبز چای در دور اول و دوم برداشت پرداخت شده، اما هنوز مطالبات چایکا: وی افزود

 .نشده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312249222951 
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 چای
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  11: تاریخ

 ای تعیین تکلیف چای سنواتییک بام و دو هو!/ قوری ایرانی میزبان چای فاسد؟
بندی های شیک و تحت عنوان  فاسد انبارهای خود را با بسته  در حال حاضر برخی سودجویان فرصت را غنیمت شمرده و چای

 .هاست نوش ما ایرانی کنند، این درحالی است که چای یکی از بهترین دم چای خارجی در کشور توزیع می

، چای ایرانی یکی از بهترین چای های جهان از نظر طعم و رنگ نسبت به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

چای وارداتی آغشته به رنگ و اسانس است که متاسفانه در این میان برخی سودجویان فرصت را غنیمت شمرده تا بتوانند 

بندی های شیک و تحت عنوان چای خارجی در کشور توزیع کنند و این درحالی است که  را با بسته های فاسد انبارهای خود چای

 . هاست چای یکی از پر مصرف ترین نوشیدنی ما ایرانی

های سر به فلک کشیده تبدیل  گذرد از روزهایی که هنوز باغات چای به ویالهای پر زرق و برق و ساختمان ها می همچنان سال

هزار هکتار از این باغات به ساختمان سازی تغییر  4الی  2هزار هکتار باغ چای داشتیم و اما افسوس که  23بیش از  نشده بود و

 . کاربری پیدا کرده است

های سنواتی دهه هفتاد در این روزها نه بازار داخلی داشت و نه صادراتی و در انبارها ماند تا سالها  بر اساس این گزارش؛ چای

روش بخشی از این چای توسط سازمان تعاون روستایی که سر و صدای فراوانی را به همراه داشت صورت گرفت اما گذشته که ف

گرفتند، این در حالی است که  های فاسد دور ریختنی صرفا در مصارف صنعتی باید مورد استفاده قرار می طبق مصوبه این چای

 . شود ها در بازارهای داخلی توزیع می متاسفانه این چای

هزار تن از چای های سنواتی در انبارهای تعاون روستای استان گیالن قرار دارد و قطعا باید  64طبق گفته مسئوالن امر حدود 

ای باشد و از طرفی این موضوع دیگر از مساله نظارت ناظران امر  چای های سنواتی موجود در انبارهای تهران میزان قابل مالحظه

های فاسد عالوه بر تهدید  تواند این معما را به سرانجام برساند زیرا این چای ت با خرو  چای از مرز میگذشته و تنها خود دول

 . سالمت مردم اعتبار چای ایرانی را در بازارهای داخلی و خارجی خدشه دار کرده است

ناسب است که متاسفانه طمع زیاد های سنواتی دور ریختنی است و فقط برای کومپست م برخی کارشناسان بر این باورند که چای

 . ها اقدام به عرضه مجدد آن در بازارهای مصرف کنند اشخاص موجب شده که با فرآوری مجدد محصول در کارخانه

نکته حائز اهمیت دراین خصوص نبود آمار مشخص از میزان چای درانبارها است زیرا درباره میزان چای سنواتی اختالف نظرهایی 

سال پیش در انبارهای شمال کشور و  06هزار تن چای سنواتی از  031که علی رغم گفته مسئوالن چای بیش از وجود دارد چرا 

 .هزار تن است 2تهران موجود است و اما به گفته رئیس سازمان چای میزان چای سنواتی 

ستفاده از چای ایرانی وجود داشته کنندگان اقبال خوبی به ا شایان ذکر است که در چند سال اخیر به دلیل افزایش کیفیت مصرف

ایم زیرا افزایش نرخ تضمینی برگ سبز چای در دو سال اخیر امید و  به گونه ای که دراین سالها به هیچ عنوان چای سنواتی نداشته

ن فاصله نشاط درچایکاران ایجاد کرده هر چند که این میزان تا رسیدن به نرخ واقعی خرید محصول و جبران ضرر و زیان چایکارا

 . دارد 

برخی : دراین خصوص اظهار داشتخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این راستا ایر  هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با 

به شرط و تعهد خرو  آن ازمملکت خریداری  های فاسد را از مقامات مسئول از اشخاص منفعت طلب رانت و قاچاقچیان چای

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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کنند و این در حالی است که متاسفانه طمع زیاد اشخاص موجب شده که بعد از خریدن و بردن به نقاط مرزی با فرآوری و  می

 . کنند دستکاری محصول تحت عنوان برندهای گوناگون اقدام به عرضه آن در بازارهای داخلی می

آشنایی مردم به کیفیت چای ایرانی موجب شده که برخی از سودجویان در فصل برداشت تا عرضه محصول در واقع عدم : وی افزود

های فاسد به اعتبار چای ایرانی لطمه وارد کنند و همواره این موضوع حساسیت چایکاران  فرصت را غنیمت شمرده تا با عرضه چای

 . های سنواتی را مشخص کند دولت بعد از فصل برداشت تکلیف چای و سازمان مربوطه را در برداشته که به همین خاطر بایستی

های سنواتی دهه هفتاد و قبل از آن بر اساس قانون استاندارد و آزمایشات انجام شده فاسد و غیر  چای: هوسمی در ادامه بیان کرد

ند مصرف انسانی داشته باشد در حالی که توا قابل مصرف انسانی هستند زیرا چای تولیدی تنها تا سه سال از تاریخ تولید خود می

 . گیرند سودجویان با عرضه چای فاسد در بازارهای داخل سالمت مردم را به بازی می

العاده کیفیت چای ایران به هیچ عنوان چای سنواتی  در چند سال اخیر با افزایش فوق: کاران خاطر نشان کرد رئیس اتحادیه چای

ای نیست که بتواند نیاز داخل را تامین کند اما افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز  ان چای به گونهایم هر چند که این میز نداشته

 .است کاران برای تولید بیشتر شده چای و برخی اقدامات دولت موجب نشاط و امید در چای

ره تولید کنندگان را با های قبل هموا های سنواتی دهه چای: همچنین ابوذر ندیمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی گفت

مشکالتی رو به رو کرده زیرا برخی افراد به سبب مسائل و مشکالت چای سنواتی در راستای مسایل تولید و صنعت همکاری می 

تواند عالوه بر جلوگیری از سوء استفاده برخی سودجویان  کنند و به همین خاطر روشن شدن وضعیت چای از سوی دولت می

 .گان را به حداقل برساندنگرانی تولید کنند

های تا مرز بگذارد و از  های سنواتی با هزینه خود باید نیروهایی را برای خرو  این چای در واقع دولت برای صادرات چای: وی افزود

 سویی ورود واردات مجدد نیز صادر نشود

ها مربوط به دوران اصالح ساختار  ین چایهای سنواتی تنها مربوط به دهه هفتاد نیست بلکه بیشتر چای: ندیمی خاطر نشان کرد

 .ها برای افراد دیگر باشد چای بوده که به خوبی اجرا نشده و به همین خاطر هیچ ارتباطی با گذشته ندارد و ممکن است که آن چای

کلیف بین هایی است که در تعیین و ت چای های سنواتی همه چای موجود درایران نیست بلکه منظور آن دسته از چای: وی گفت

گیرد و همواره برخی از این چای ها خار  شده و وضعیت ما بقی آن نیز پس از پایان  سازمان تعاون روستایی باخریداران شکل می

 .فصل برداشت روشن خواهد شد

ارد و این ای که اختالف نظرهایی در این خصوص وجود د هر چند که آمار ضد و نقیضی از میزان چای در انبارها داده شده به گونه

تواند برای مصرف کنندگان به وجودآورد چرا هنوز این معضل به چشم  های فاسد می درحالی است که با ورود مشکالتی که چای

 . ها شود های فاسد باید نوشیدنی ایرانی نیامده و تا ک چای

ها را مشخص کند تابیش  این چای کاران و مردم امیدوار هستند که دولت پس از پایان فصل برداشت وضعیت گفتنی است که چای

 .از این با سوء استفاده برخی سودجویان به اعتبار چای ایرانی در بازارهای داخل و خار  لطمه وارد نشود

/news/fa/ir.yjc.www//:http3917922 
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 خرما 

 آیانا 1931مهر  70 ,سه شنبه

 ریزی شود  به جای صادرات، برای افزایش سرانه مصرف برنامه/ بازار خرما رونق گرفت
ترین ابزارها برای افزایش سرانه مصرف  توانند مناسب های پرمخاطب تلویزیونی می در حالی که سریال، سینما و برنامه

دار کردن  مدیران وزارت جهاد کشاورزی برای هدف محصوالت کشاورزی و بهبود سبد غذایی ایرانیان شوند، باید

 . سازان با مدیران فرهنگی وارد مذاکره شوند برنامه

منظور افزایش  به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر خانه کشاورز کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خرما و همچنین سبزی و صیفی باید وزارت جهاد کشاورزی با مسئوالن فرهنگ مصرف محصوالت کشاورزی نظیر انواع آبزی، 

 .فرهنگی کشور وارد مذاکره شود تا تبلیغات غیرمستقیم در دستور کار قرار گیرد

های بخش کشاورزی اطالع درستی  سازان صداوسیما از دغدغه سازان و برنامه شاید کارگردانان، فیلم: محمدسعید مرتضوی افزود

در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی برنامه مدونی برای تغییر . های خود را تدوین کنند دار برنامه صورت هدف توانند به میندارند و ن

ترین ابزارهای  های پرمخاطب مهم فرهنگ و ذائقه مردم ایران از طریق بهبود سبد غذایی داشته باشد، سینما، سریال و برنامه

 .ذاری آنها بسیار بیشتر از تبلیغات خیابانی استای خواهند بود که ضریب اثرگ رسانه

 خود تنظیم شد بازار خرما خودبه

سال گذشته حجم باالی تولید خرما از یک سو و باقیمانده مصرف سال پیش از آن از سوی دیگر در : وی خاطرنشان کرد

 .کنددرصد کاهش پیدا  61ها باعث شد قیمت خرما در روندی نزولی قرار گیرد و تا  سردخانه

طوری که ناگزیر شدند  روند نزولی قیمت خرما خسارت قابل توجهی به کشاورزان و نخلداران وارد کرد، به: مرتضوی ادامه داد

 .ها بفروشند ها و واسطه شده به دالل منظور جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، محصول تولیدی خود را به نصف قیمت تمام به

جاری به ماه رمضان نرسید و خرمای نوبرانه کمتر توانست وارد سبد غذایی مردم شود، اما  هرچند خرمای سال: وی تصریح کرد

 .خود تنظیم شد ها و بازار این محصول به خودی علت کاهش حجم تولید، قیمت به

 بازار خرما رونق گرفت

ذشته هستند و خرماهای جدیدی های استان کرمان خالی از خرماهای سال گ در شرایط فعلی سردخانه: این کارشناس یادآور شد

 .شوند اند که به تناسب نیاز، وارد بازار می در آن جای گرفته

با خار  شدن خرمای اضافه از چرخه مصرف، قیمت این محصول نیز در روند بهبود قرار گرفت و قیمت : مرتضوی تأکید کرد

رود روند افزایش قیمت در تصاعدی متعارف، افزایش  یتومان نیز گزارش شده است که انتظار م 611هزار و  خرمای مضافتی تا سه

 .پیدا کند

 هنوز بازار جدیدی برای خرما پیدا نشده است

رود بازارهای جدیدی برای خرمای داخلی کشور تعریف شود که  ها و تغییر شرایط سیاسی، انتظار می پس از تحریم: وی یادآور شد

 .تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است

شوند و با وجود تولید باالی  عنوان پیشروان بازار خرما شناخته می عربستان، عراق و امارات متحده همچنان به: مرتضوی اظهار داشت

 .وجود نیامده است المللی به خرمای ایرانی، بازارهای خرمای کشورمان، بازارهای سنتی سابق هستند و تغییری در بازارهای بین
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های جدید و همچنین حمل و نقل مناسب است،  بندی جدید، واریته ا که صادرات خرما نیازمند بستهاز آنج: وی همچنین گفت

 .ریزی کرد رسد به جای صادرات برای افزایش سرانه مصرف خرما در داخل کشور، باید برنامه نظر می به

کارگیری آن در صنایع غذایی و فرآوری  ا بهاستفاده از محصوالت ثانویه خرما نظیر چیپس خرما ی: دبیر خانه کشاورز کرمان افزود

 .توان ضریب ورود خرما در سبد غذایی مردم را افزایش داد می

وجود آمده است، به شکل سنتی و با سرعت  شهرها به ای خرما که در داخل کالن های زنجیره فروشگاه: مرتضوی خاطرنشان کرد

 .های فرهنگی بیشتری کرد د، اما برای افزایش مقدار مصرف باید فعالیتاندک توانسته تا حدودی سرانه مصرف خرما را افزایش ده

های متنوع در  های پربیننده یا درست کردن غذا، دسر، شیرینی و کیک استفاده از خرما در برنامه: وی در پایان تصریح کرد

ترین ابزارهای فرهنگی قلمداد شود که  مهمعنوان  تواند به ها می های آموزشی صداوسیما و استفاده از این محصول در سریال برنامه

 ./کمتر مورد توجه مسئوالن قرار گرفته است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71153-4html. 
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 خرید تضمینی

 - 31/70/70فارس

 نی منوط به پرداخت سریع پول کشاورزان استاجرای سیاست قیمت تضمی
سیاست قیمت تضمینی بخش کشاورزی یک : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد

تواند تحول شگرفی در  سیاست جدید و منطقی است که در صورت جلب رضایت کشاورزان و اجرایی شدن اصولی می

 .بخش کشاورزی کشور ایجاد کند

موفقیت سیاست : ، محمدباقر شریعتی نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسالمی گفتخبرگزاری فارسرش به گزا

 .قیمت تضمینی منوط به پرداخت سریع و به موقع پول به کشاورزان بعد از هر وعده معامالتی در بورس کاالی ایران است

اد کشاورزی باید تالش کند که در صورت کشف قیمت پایین تر از قیمت تعیین شده، ما به التفاوت را در زمان مقرر دو وزارت جه

 .هفته ای پرداخت کند، تا اعتماد و رضایت کشاورزان جلب و جذب شود

تر و به روزتر می کند و شریعتی معتقد است که عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاالی ایران، ارزش گذاری کاالها را دقیق 

 .کند ها و کسب حداکثری منافع تولید، کشاورز را به بورس مطمئن تر و احساس رضایت را بیشتر می همچنین کشف منطقی قیمت

نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه سیاست خرید تضمینی برای کشاورزان پیچ و خم 

شود، ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست قیمت تضمینی روی ذرت  مطالبات کشاورزان اغلب با تاخیر پرداخت میزیادی دارد و 

 .خوزستان، کشاورزان به سرعت بتوانند به پول خود دست یابند

در بورس کاال،  با معامله محصوالت کشاورزی: این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی اذعان کرد 

 .های ناکارآمد از بازرگانی کشاورزی کوتاه می شود و حداکثر منافع نصیب کشاورزان می شود دست واسطه

وی اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی را ابزاری قوی و کارآمد برای برنامه ریزی بخش کشاورزی می داند و بیان می کند که با 

زان برای کشت بعدی افزایش می یابد که نتایج آن برای اقتصاد کشور می تواند مفید سیاست مذکور، امکان برنامه ریزی کشاور

 .باشد

این منطقه کشور حرفی برای : نماینده مردم بهبهان و آغاجاری با بیان اینکه بهبهان قطب کشاورزی و دامداری است، توضیح داد

کشاورزان بهبهان این استعداد و توانایی را دارند که با  گفتن در حوزه دامداری و کشاورزی دارد و بدون شک جهاد کشاورزی و

 .موضوع سیاست قیمت تضمینی برخوردی مثبت داشته باشند

ما تالش داریم برای اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی روی محصول ذرت در بهبهان، انبارهای مناسب : شریعتی در پایان گفت

و امیدوارم که انبارداران و کشاورزان بهبهانی سهم خود را در اجرای این سیاست ایفا  را در اختیار بورس کاال و کشاورزان قرار دهیم

 .کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141111111134 
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 خرید تضمینی
 - 31/70/78فارس

 دم تمام شد طلب گندمکاران همچنان باقی استخرید تضمینی گن
 9222هنوز : سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم پایان یافت، گفت

 .میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  ر گفتاهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی د حشمت

 11میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ  111هزار و  12از ابتدای برداشت گندم تا پایان آن گندم کشاورزان به ارزش : ، گفتفارس

 .میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 40هزار و 

مرکز  0020تن گندم در  311هزار و  66میلیون و  3از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم تا پایان خرید گندم : زودوی اف

 .فعال خریداری شد

میلیارد  2111مبلغ : استان کشور پایان یافت، افزود 20سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در 

 .کار هنوز پرداخت نشده است زان گندمریال از طلب کشاور

 .شرکت بازرگانی دولتی در تالش است تا هر چه زودتر پول گندمکاران را تأمین و به حساب آنها واریز کند: نظری بیان داشت

تومان و قیمت هر کیلوگرم  0066به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال زراعی گذشته 

 .تومان است 0033م دوروم گند

میلیون تن آن به  3میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود  00طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود 

 .شود که این امر محقق شد صورت تضمینی خریداری می

روز است که در برخی  01ت گندم بیش از در حالی که بیش از یک هفته از سال زراعی جدید آغاز شده و کش: براساس این گزارش

 .های سردسیر در حال انجام است هنوز نرخ خرید تضمینی این محصول توسط دولت اعالم نشده است استان
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 خرید تضمینی
 - 31/70/78فارس

 تومانی وزارت جهاد 4925پیشنهاد / تاخیر در اعالم قیمت خرید تضمینی گندم
در حالی که بر اساس قانون قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی قبل از شروع سال زراعی جدید باید اعالم شود، 

ن کشاورزان نگرانی از نادیده انگاشتن نظر اعالم دیرهنگام عالوه بر به هم ریختن برنامه کشت و متضرر شد

 .کند کارشناسان را تقویت می

شهریور ماه به عنوان آخرین ماه فصل کشت و کار و مهرماه آغاز فصل جدید برای  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ای است که اغلب زارعان تصمیم خود را برای انتخاب نوع  ریور ماه هر سال بازهروزهای پایانی شه. شود کشاورزان محسوب می

 .گیرند محصول می

های خرید تضمینی دولت و عواملی از این دست، از جمله مواردی است که نقش موثری در  وضعیت بازار در سال گذشته، قیمت

پذیری را از  ترین محصول، بیشترین تأثیر ان راهبردیدر میان محصوالت مختلف، گندم به عنو. گیری کشاورزان دارد تصمیم

شود، از  میلیون هکتاری مزارع کشت گندم، که حدود نیمی از کل اراضی کشاورزی را شامل می 2سطح . های دولت دارد سیاست

نوسانات تولید میلیون تنی کشور به این محصول از سوی دیگر،ضرورت توجه به عوامل موثر بر  03سو و نیاز مصرفی بیش از  یک

 .گندم را چندین برابر می کند

 مقدار و زمان اعالم قیمت، دو شاخص موثر بر تولید گندم*

مقدار »که  تر آن نکته مهم. های بسیار تأثیرگذار دولت بر تولید گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول است از جمله سیاست

 .کاران برای کشت یا عدم کشت این محصول دارد مگیری گند آن نقش مهمی در تصمیم« زمان اعالم»و « قیمت

در رابطه با میزان قیمت خرید تضمینی باید گفت که بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، دولت موظف است قیمت 

 .، تعیین و اعالم کند«نرخ تورم ساالنه»ترین حالت، متناسب با  خرید این محصوالت را در پائین

های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را تا پیش از شروع سال زراعی جدید  قانون دولت را مکلف کرده قیمت از سوی دیگر این

 .اطالع رسانی کند( پایان شهریور ماه)

پیش از شروع "برای میزان قیمت و همچنین بازه زمانی  "نرخ تورم ساالنه"گذار در تعیین شاخص  مشخص است هدف اصلی قانون

 .گیری در رابطه با کشت این محصول است ریزی و تصمیم کاران برای برنامه اعالم این قیمت، کمک به گندم برای "فصل زراعی

 کاران تأخیر دولت در اعالم قیمت با هدف امیدوار نگه داشتن گندم*

 0161تومان به  661عالوه بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم را از ( 12-13)دولت یازدهم در اولین فصل زراعی آغاز به کار خود 

با اعالم به موقع قیمت تعیین شده، موجب افزایش چشمگیر تولید و خرید تضمینی این ( درصدی 11رشد )تومان افزایش داد 

میلیون تن گندم داخلی توسط دولت خریداری شد، اما در سال زراعی  6کمتر از  13-10به طوریکه در سال زراعی . محصول شد

 .میلیون تن افزایش یافت 1این محصول به حدود  حجم خرید تضمینی 13-12

ادامه نیافت و عالوه بر اینکه قیمت تعیین شده متناسب با نرخ تورم سالیانه ( 13-12)اما این رویکرد دولت در سال زراعی گذشته 

 .اعالم نشد( شهریور ماه)نبود، بلکه قیمت تعیین شده نیز در موعد مقرر 

ضمینی این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما به گفته کارشناسان علت آن به هرچند که حجم تولید و خرید ت

کاران به افزایش این قیمت توسط دولت، ارتباط  پراکندگی مناسب بارش در مناطق تولید گندم و همچنین امیدوار ماندن گندم

http://www.farsnews.com/
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داشتند، به امید تکرار عملکرد مثبت، کشت سال پیش را  به عبارت دیگر، کشاورزان که سابقه خوبی از سال اول دولت یازدهم. دارد

البته اقداماتی همچون تأمین به موقع بذر و کود توسط وزارت جهاد کشاورزی در افزایش تولید بی . هم به گندم اختصاص دادند

 .تأثیر نبوده، اما عامل اصلی نیست

 تومانی وزارت جهاد کشاورزی به دولت برای گندم 4925پیشنهاد *

گذارد که هنوز هیچ خبری از اعالم قیمت خرید تضمینی گندم  نیز در حالی هفته ابتدایی خود را پشت سر می 14-12ال زراعی س

از سوی دولت نیست و ظاهراً دولت قصد دارد با تأخیر در اعالم این قیمت، نتیجه سال گذشته را تکرار کند که به نظر بسیار دور از 

اعالم کرد قیمت پیشنهادی خود را به  0214شهریور  06ای با خبرنگار فارس به تاریخ  در مصاحبه با اینکه حجتی. انتظار است

 .شورای اقتصاد اعالم کرده است

به گفته یکی از منابع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیشنهادی این وزارتخانه که چندی پیش به شورای اقتصاد ارائه شد، 

تومانی سال گذشته، نرخ پیشنهادی این  0061توان گفت با توجه به قیمت  بر این اساس می. ده استبو 02.2بر اساس نرخ تورم 

 .تومان به ازای هر کیلوگرم است 0212وزارتخانه به شورای اقتصاد حدود 

 سازمان حمایت از مصرف کننده؛ مخالف همیشگی افزایش قیمت خرید تضمینی*

تر از قیمتی است که وزارت جهاد  کند پایین معموالً قیمتی که شورای اقتصاد مصوب می طبق سنوات گذشته: این منبع آگاه افزود

نهایی که شورای اقتصاد برای قیمت خرید تضمینی  دهد، در زمان تجربه سال های پیش نشان می. دهد کشاورزی پیشنهاد می

وزارت جهاد   یمت، بر پیشنهادات کارشناسیهای سازمان حمایت از مصرف کننده جهت تثبیت ق زنی گیری می کند، چانه تصمیم

 .چربد جهت افزایش قانونی قیمت، می

به گزارش فارس، سال گذشته نیز قیمت اعالم شده از سوی شورای اقتصاد و هیئت دولت، کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد 

د تولید این محصول را درپی خواهد داشت، رسد تعیین قیمت مطلوب برای خرید تضمینی گندم، که بهبو به نظر می. کشاورزی بود

 .گیران اقتصادی دولت قرار ندارد این روزها در اولویت تصمیم

در سال گذشته به نقل از مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دولت این وزارتخانه را مکلف کرد، با به کارگیری دیگر 

حال باید دید با توجه به عملی نشدن . شود که عمالً این تکلیف اجرا نشدابزار حمایتی، پائین نگه داشتن قیمت گندم جبران 

 !ابزارهای حمایتی دیگر، همچنان تیم اقتصادی دولت بر پائین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی اصرار می کند؟

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312222224399 
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 خرید تضمینی
 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 کاهش قیمت بهای پنبه / ها واگذار کنید عاملیت خرید تضمینی پنبه را به تعاونی
دهد که باید برای خرید تضمینی پنبه  های اخیر بازار پنبه و وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران نشان می بحران سال

 . های پنبه، به کمک بازار پنبه آمد ها کمک گرفت و با واگذاری عاملیت خرید به تعاونی از تشکل

از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کاران داراب فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پنبه

تومان ارزیابی  661ذشته از جهش قابل توجهی برخوردار بوده و دوهزار و آنجا که قیمت خرید تضمینی وش پنبه نسبت به سال گ

 .رود خرید توافقی پنبه چندان رونقی نداشته باشد شده است، انتظار می

از آنجا که دولت مشکالتی برای پرداخت مطالبات گندمکاران داشت و با تأخیر قابل توجهی توانست : محمد انصاری افزود علی

های فعال در حوزه پنبه توانایی الزم برای ورود به میدان خرید تضمینی پنبه را دارا  ان را پرداخت کند، تشکلمطالبات کشاورز

رود دولت عالوه بر آنکه با تأخیر در  کنی انتظار می پاک های پنبه ها و کارخانه هستند و در صورت واگذاری عاملیت خرید به تشکل

 .خورد شده نیز به مشکل برنمی پنبه خریداری رو نخواهد شد، برای فروش پرداخت روبه

کاران  هرچند موافقت مقدماتی برای پرداخت چهار میلیارد تومان برای شروع خرید توافقی پنبه که تعاونی پنبه: وی خاطرنشان کرد

ه، دولت با قرار دادن های گذشت رود با توجه به شرایط نامساعد بازرگانی پنبه طی سال داراب فارس داده شده است، اما انتظار می

شده را نیز دارا هستند، از  های پنبه که مجهز به سیستم سردخانه، انبار و نگهداری بوده و امکان فروش محصول خریداری تعاونی

 .بروز یک بحران احتمالی در بخش پنبه جلوگیری کند

 کاهش قیمت جهانی پنبه

سنت به یک دالر و  011های گذشته، قیمت جهانی پنبه از دو دالر و  ی سالط: کاران داراب فارس ادامه داد مدیرعامل اتحادیه پنبه

تر  های سهل سنت رسیده است؛ این بدان معنا است که وضعیت واردات پنبه نسبت به سال 42اکنون به یک دالر و  سنت و هم 61

 .رفتشده و با تغییر شرایط سیاسی ایران، استقبال بیشتری برای واردات پنبه صورت خواهد گ

توان آنها را از خریداری پنبه و  درصد نیاز صنایع نساجی است و نمی 61پنبه تولیدی کشور تنها پاسخگوی : انصاری تصریح کرد

 .واردات آن از بازارهای جهانی منع کرد

اران داراب برای واگذاری ک شده تعاونی پنبه رود دولت با در نظر گرفتن شرایط کنونی پنبه با پیشنهاد ارائه انتظار می: وی یادآور شد

 .ها موافقت کند عاملیت خرید به تشکل

 زمینی معدوم شد هزار تن سیب 122

هایی که حجم تولید محصوالت کشاورزی باال است و عرضه و تقاضا  در سال: کاران داراب فارس تأکید کرد مدیرعامل اتحادیه پنبه

رود، بارها  شمار نمی شود و از آنجا که تاجر خوبی در بازار به کشاورزی میکند، دولت ناگزیر به خرید تضمینی محصوالت  برابری نمی

 .شده به چرخه مصرف ناگزیر به معدوم کردن آن است به جای فروش و انتقال محصول خریداری

های  بیلزمینی تولیدی را از کشاورزان خریداری و توسط  هزار تن سیب 311دولت طی سال جاری ناگزیر شد : انصاری اظهار داشت

های تولیدی، امکان ضایع  مکانیکی آن را در زمین معدوم کند؛ این در حالی است که در صورت واگذاری عاملیت خرید به تشکل

 .شدن محصول در دست دولت بسیار کمتر خواهد بود
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ان بود، ضرر و توم 261تومان توسط دولت در حالی که قیمت بازار داخلی  361تجربه خرید ذرت به قیمت : وی همچنین گفت

توان از بروز چنین حوادثی جلوگیری  موقع برای کنترل بازار می گیری درست و به المال کرد که با تصمیم زیان هنگفتی تحمیل بیت

 .کرد

 های روغنی نگاهی از دفتر دانه تخم پنبه در انتظار نیم

کشی را  های روغن با پرداخت یارانه مختصری کارخانههای گذشته دولت  در سال: کاران داراب فارس افزود مدیرعامل اتحادیه پنبه

کشی شده و پس از استحصال، کنجاله  های روغن های تولیدشده تماماً جذب کارخانه دانه دانه کرده بود و پنبه تشویق به خرید پنبه

 .گرفت آنها برای خوراک دام مورد استفاده قرار می

های روغنی خار  شد و  ف یارانه تخم پنبه، عمالً این محصول از فهرست دانههای گذشته با حذ طی سال: انصاری خاطرنشان کرد

شدت فسادپذیر بوده و امکان نگهداری آنها در  های تولیدی که به کشی تمایلی به استحصال آن نداشتند؛ لذا تخم پنبه صنایع روغن

 .انبارها وجود ندارد، تبدیل به خوراک دام شد

دهد که  ت روغن از کشورهای خارجی و هزینه چهارهزار میلیارد دالری برای واردات روغن نشان میدرصد واردا 11: وی ادامه داد

 .های داخلی کشور برای استحصال روغن استفاده کرد و تخم پنبه نیز یکی از این اقالم است باید از همه ظرفیت

نگاهی شده و با بازسازی یارانه تخم  تخم پنبه نیز نیم رود به های روغنی، انتظار می با احیاء مجدد دفتر دانه: انصاری تصریح کرد

 .عنوان خوراک دام جلوگیری شود های روغنی قرار گرفته و از ضایع شدن آن به پنبه، این محصول نیز در فهرست دانه

 برداشت پنبه شروع شد

 .ه پیک برداشت خود نزدیک خواهد شدهای آینده ب برداشت پنبه در مناطقی از استان فارس آغاز شده و طی هفته: وی یادآور شد

 ./گذاری شده است تومان از سوی دولت قیمت 661قیمت هر کیلوگرم وش پنبه دوهزار و : انصاری در پایان تأکید کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71399-4html. 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  17: تاریخ

 تومان صرفه اقتصادی ندارد 4322نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از 
تومان برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و زحمات  0611نرخ جدید تضمینی گندم کمتر از : عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .کند کشاورزان را جبران نمی

، با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نماینده مردم شوش دانیال در مجلس شورای اسالمی در گفتگو باسید راضی نوری 

 دولت بایستی: بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم باید در راستای حمایت از کشاورزان داخلی تعیین و نرخ گذاری شود افزود

 .های کشاورزی و تورم هر ساله در نظر بگیرد های تولیدی نهاده در تعیین نرخ جدید تضمینی گندم از کشاورزان هزینه

 .کند گندم یک محصول استراتژیک است و امنیت غذایی کشور را تأمین می: وی تصریح کرد

که نسبت به سال گذشته رقمی معادل یک  میلیون تن گندم خریداری شده 3خوشبختانه در سال جاری : نوری در ادامه افزود

 .هزار تن افزایش داشته است 311میلیون و 

شوند تاگندم مورد نیاز کشور را هر  با خرید گندم به قیمت منصفانه کشاورزان تشویق می: عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد

 .ساله با رقم بیشتری تولید کنند و واردات را کاهش دهند

 .هزار تن در سال به سمت و سوی خودکفایی خواهیم رسید 611میلیون و  01الی  01با تولید گندم به میزان  :وی اظهار داشت

 .دهد ای را راستای حمایت از کشاورزان اختصاص می درکشورهای پیشرفته دولت بودجه: نوری یادآور شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http3917471 
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 خشکسالی

 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 های زیرزمینی ایران با تشدید فرسایش خاک  افت سطح سفره آب
 71بر اساس مطالعاتی که در آمریکا انجام شده خسارات هر تن فرسایش خاک ساالنه : رئیس انجمن علوم خاک گفت

به این ترتیب . ر ایران نیز حداقل دو میلیارد تن در سال استفرسایش خاک د. میلیارد دالر برآورد شده است

 . میلیارد دالر است 35خسارات ساالنه فرسایش خاک در کشور حداقل 

نیمی از فرسایش خاک در ایران آبی : با بیان این مطلب افزود( ایانا)منوچهر گرجی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .برد فرسایش، حاصلخیزی خاک را از بین می. و نیم دیگر بادی است

شود و چرا آمارهای وزارت نیرو در زمینه انباشت رسوب در  وی در پاسخ به این پرسش که خاک فرسوده شده در کجا انباشته می

زارت نیرو هم آمارهای و: کند، ادامه داد پشت سدها، آمارهای فرسایش خاک ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را تأیید نمی

دهم  دهم تا هشت های وزارت نیرو، ساالنه بین هفت بر اساس گزارش. کند شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی را تأیید می اعداد ارائه

 .شوند وسیله رسوبات آبی پر می درصد از حجم مخازن سدها، به

های  کند، به این خاطر است که رسوب تا دریچه م میاگر وزارت نیرو فقط وضع یک یا دو سد را بحرانی اعال: گرجی خاطرنشان کرد

 .سد دز رسیده و وضعیت این سد واقعاً وخیم است

 های غیرحاصلخیز افزایش مصرف آب در خاک

های حاصلخیز ایران در حال تبدیل به ویال و آپارتمان است، در حالی که برخی افراد، برای  به گفته رئیس انجمن علوم خاک، خاک

 .کنند ی غذایی جامعه کشت در اراضی غیرحاصلخیز را توصیه میتأمین نیازها

ضمن آنکه . های حاصلخیز نیاز دارد کشت در خاک غیرحاصلخیز سه برابر آب و دو برابر کود بیشتر نسبت به خاک: وی تصریح کرد

 .ک حاصلخیز نیستها که با صرف این همه نهاده باید به دست آید، به اندازه خا حجم محصول تولید شده در این خاک

 .انداز است و باعث شده گروهی فکر کنند که محدودیت منابع خاک نداریم وسعت سرزمین ایران غلط: گرجی یادآور شد

میلیون هکتار  2.0. های یک، دو، سه و چهار در کشور وجود دارد میلیون هکتار خاک کالس 03در حال حاضر فقط : وی تأکید کرد

های  همچنین بخش قابل توجهی از خاک. گیرند های قابل کشت قرار می و بقیه در دسته خاکهای کشور درجه یک  از خاک

 .حاصلخیز کشور در شمال ایران واقع شده است

اگر این مناطق برای تولید : گرجی کشت محصول در اراضی بدون سابقه کشت را نوعی خوش خیالی توصیف کرد و اظهار داشت

 .رفت یر کشت میها قبل ز غذا مناسب بود از مدت

دلیل محدودیت منابع خاک در کشور باید همین اندک خاک حاصلخیز ایران را حفظ کنیم حتی اگر این  به: وی همچنین گفت

 .اراضی در مرکز شهرهای واقع شده باشند

مرکز شهرها های حاصلخیز خود را در  کشورهای پیشرفته به اهمیت این موضوع پی برده و خاک: رئیس انجمن علوم خاک افزود

 .شود راحتی انجام می ها شده و عملیات کاشت، داشت و برداشت به حتی در فصل زراعی تراکتور وارد این زمین. کنند حفظ می

معاونت آب و خاک در وزارت : ترین معضالت در ایران دانست و خاطرنشان کرد گرجی، نبود متولی برای خاک کشور را یکی از مهم

تازگی اقداماتی را آغاز کرده که امیدواریم در برنامه ششم، این  البته به. است  را محدود به مسئله آب کردهجهاد کشاورزی فقط خود 

 .ها به نتیجه برسد تالش
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رئیس کمیسیون کشاورزی قول داده که تا پایان : وی با اشاره به نهایی شدن مراحل تصویب الیحه جامع خاک در مجلس، ادامه داد

اجرایی شدن این الیحه اثرات خوبی در کشور ایجاد . شود مجلس، الیحه جامع خاک در صحن علنی نهایی می این دوره از فعالیت

 .کند می

 ریزگرد، افزایش سیل و تشدید خشکسالی تبعات عدم توجه به خاک

بسیاری از : یح کردسال به مسئله خاک در ایران توجهی نشده است، تصر 11تا  21رئیس انجمن علوم خاک با اشاره به اینکه حدود 

 .ها در نتیجه عدم توجه به مسئله خاک است معضالت امروز نظیر ریزگردها، طوفان شن، تشدید خشکسالی و افزایش سیل

شوند و از آنجا که این منابع توسط  اگر خاک نفوذپذیری خود را از دست بدهد، منابع آب زیرزمینی تغذیه نمی: گرجی یادآور شد

 .شویم رو می های زیرزمینی روبه شود، با افت سطح سفره آب ستفاده بوده و جایگزین نمیبشر دائماً در حال ا

تواند مقدار زیادی آب را در خود  اگر خاک به درستی مدیریت شود، می: وی با تأکید بر اینکه خاک باید مدیریت شود، اظهار داشت

 .کند ی استفاده خواهد شد و اثرات خشکسالی را کم میهای خشکسالی در بخش کشاورز این آب ذخیره شده در سال. نگه دارد

شود تا برداشت از  هزار هکتار خاک یک مسئول حفاظت در نظر گرفته می 01در دنیا برای هر : رئیس انجمن علوم خاک تأکید کرد

 .منابع خاک یا حذف پوشش گیاهی مناطق مختلف را رصد کند

آلود شدن  این مسئله باعث گل. کند و کاهش نفوذپذیری آب را فراهم میتراشی زمینه فرسایش خاک  به گفته گرجی، جنگل

 .شود ها می ها و از بین رفتن نسل ماهیان آزاد در رودخانه رودخانه

کند، اما با وجود  های چشمی، ریوی و پوستی از طریق فرسایش خاکی برای انسان مشکل ایجاد می انواع بیماری: وی در پایان گفت

 ./است  در زندگی مردم ایران دارد، مدیریت آن تاکنون مغفول ماندهاهمیتی که خاک 

/item/water/ir.iana.www//:http71319-4html. 
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 دانه های روغنی

 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

کاهش سطح کشت برنج در برخی / 4121ی تا افق ا هزار هکتاری سطح کشت ذرت دانه 122افزایش 
 مناطق کشور 

هزار هکتار با توسعه  122هزار هکتار فعلی به حدود  412ای از  سطح زیر کشت ذرت دانه 4121امیدواریم که تا افق 

 . سطح کشت در برخی نقاط خاص کشور برسد

و در گفتگوی ( ایانا)اختمان خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با حضور در دفتر س

امسال سطح زیر کشت ذرت نسبت به سال گذشته از کاهش برخوردار : اختصاصی با خبرنگار ما درباره وضعیت کشت ذرت گفت

 .هزار هکتار است 331هزار هکتار و ذرت سیلویی  031ای معادل  ای که سطح زیر کشت ذرت دانه گونه بود؛ به

کنندگان  دلیل آنکه مستقیم توسط مصرف میلیون تنی ذرت سیلویی به 03تا  00در خصوص میزان تولید: خاکسار افزود کاوه

آبی باعث شده است که سطح زیر کشت نسبت به سال  ای مشکالت کم ضمناً در ذرت دانه. شود، مشکلی ندارد خریداری و سیلو می

 .گذشته کاهش داشته باشد

تومانی به موقع توسط مباشر خرید  121ت محصولی دومنظوره است و اگر در سال جاری خرید تضمینی ذر: وی خاطرنشان کرد

ای  صورت دانه ای را به انجام و وجه آن در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت شود احتمال اینکه بعضی از کشاورزان ذرت علوفه

 .برداشت کنند، افزایش خواهد یافت

با  0414کیلوگرم در هکتار است که تا افق  421هزار و  ای در حال حاضر هفت ملکرد ذرت دانهمتوسط ع: خاکسار ادامه داد

کیلوگرم در هکتار افزایش خواهد یافت و عالوه بر آنکه سطح زیر کشت ذرت در سال  361هزار و  شده به هشت بینی های پیش برنامه

هزار هکتار با توسعه سطح کشت در برخی نقاط خاص کشور  411به حدود  0414جاری کاهش یافته است، امیدواریم که تا افق 

 .برسیم

 4121هزار هکتار تا افق  931اجرای آبیاری تیپ تا 

هزار هکتار از  264بینی شده است که تا این افق حداقل  پیش: مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .انجام شود( یپت)اراضی زیر کشت ذرت با روش آبیاری نوین 

عنوان طرحی پایلوت، قیمت تضمینی جایگزین خرید  در حال حاضر به: ای خوزستان به بورس یادآور شد وی درباره ورود ذرت دانه

توانیم آن را برای  تضمینی در استان خوزستان برای محصول ذرت شده است که اگر این آزمایش نتیجه خوبی داشته باشد، می

 .ها نیز اجرا کنیم محصوالت سایر استان

( تومان 121)شده تضمینی  قیمت تضمینی به نفع کشاورزان خواهد بود؛ زیرا اگر معامله باالتر از قیمت تعیین: خاکسار تأکید کرد

 کند؛ بنابراین هیچ التفاوت آن را پرداخت می تر از این قیمت معامله شود، دولت مابه باشد، به نفع تولید کنندگان است و اگر پایین

 .ضرری متوجه کشاورزان نخواهد بود

 رس و زودرس ذرت در کشور امیدواری برای تولید بذر هیبرید ارقام متوسط

برای آنکه بتوانیم : مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره نیاز به ارقام جدید زراعی در کشور اظهار داشت

رس در محصوالت مختلف زراعی ازجمله ذرت استفاده   ست از ارقام زودرس و متوسطهای موجود را پشت سر بگذاریم، نیاز ا آبی کم



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

117 
 

منظور در تالش هستیم که بتوانیم این ارقام را از طریق مبادله دانش فنی با سایر کشورها ازجمله فرانسه عملیاتی  کنیم که بدین

 .کنیم

های روغنی  های تولید در بخش دانه بتوانند تکنولوژیهای خصوصی ایرانی در حال مذاکره هستند تا  شرکت: وی همچنین گفت

رس و زودرس ذرت را به کشور وارد کند و امیدواریم بتوانیم در داخل کشور بذر هیبرید ارقام  بویژه کلزا و همچنین ارقام متوسط

 .رس و زودرس را تولید کنیم متوسط

با توجه به شرایط آب و هوایی و خاک : الت خواهند شد، افزودخاکسار درباره کشت سایر گیاهانی که جایگزین برنج و سایر محصو

طور جدی در معاونت زراعت در حال پیگیری  کنیم که در این راستا، به موجود در هر منطقه، الگوی کشت مناسب را توصیه می

 .است

چون آفتابگردان، ذرت و کند، محصوالت دیگری هم در برخی مناطق که سطح زیر کشت برنج کاهش پیدا می: وی خاطرنشان کرد

 .عنوان جایگزین مطرح شود تواند به سورگوم می

در راستای افزایش تولید در محصول ذرت، استفاده از ارقام : مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

فاده از کشت نشائی را در دستور های آبیاری تیپ که مصرف آب را کاهش دهد و است برداری از روش رس، بهره زودرس و متوسط 

 .های کشت نشائی، اقداماتی در حال انجام است کار داریم که برای کاهش هزینه

جویی کرده و  های مورد نظر تضمین شود و عالوه بر آن، دو آب صرفه کند که تراکم بوته کشت نشائی کمک می: خاکسار تصریح کرد

 .شود تراکم مطلوبی نیز حاصل می

تومان کاهش پیدا کرده که در صورت  06تومان بود،که می تواند تا  11هزینه کشت نشائی که تا پیش از این حدود : دوی یادآور ش

آید و عالوه بر آن از آنجا که آب برای زراعت بسیار ارزشمند  وجود می های دیگر، امکان کم شدن بیشتر آن به انجام برخی طرح

 .تواند معادل ارزشی آب تأثیرگذار باشد د، میشو ای که برای کشت نشائی می است، هزینه

 .ها است از دیگر مزایای کشت نشائی، کاهش هزینه مبارزه با آفات و بیماری: خاکسار تأکید کرد

 افزایش راندمان تولید در واحد سطح با توان بخش خصوصی

برای هشت : حصوالت اساسی اظهار داشتهای موجود در دفتر م مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره طرح

های افزایش ضریب خوداتکایی تدوین شده و  های روغنی، چغندرقند و پنبه برنامه محصول گندم، جو، برنج، ذرت، حبوبات، دانه

 .بینی شده است های بذر، تغذیه گیاهی، کشاورزی حفاظتی و مکانیزاسیون نیز پیش چهار برنامه پشتیبان شامل تکنولوژی

های فنی و مهندسی موجود در کشور  شرکت: درباره نقش بخش خصوصی ازجمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفتوی 

توانند با توجه به تخصص و توان خود، برای افزایش راندمان تولید در واحد سطح اقدام کنند و عالوه بر آن، الزم است اطالعات  می

 .علمی را به بخش کشاورزی منتقل کنند

های خود  توانند با روش ها می ها است که این شرکت یکی از مباحث اصلی، نقش تغذیه در مقابله با تنش: همچنین افزود خاکسار

 .نسبت به انتقال دانش فنی نوین اقدامات الزم را انجام دهند

های  ری کنند و خسارتتواند از تنش سرما ،گرما و خشکی گیاهان جلوگی برای مثال تغذیه درست گیاهان می: وی خاطرنشان کرد

 .ناشی از عوامل فوق را به حداقل ممکن برسانند

تر پیش  های وزارت جهاد کشاورزی را سریع تواند برنامه هایی چون برنج می ها و تعامل با انجمن همکاری با تشکل: خاکسار ادامه داد

 .ببرد
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 ترغیب کشاورزان به کشت سورگوم

های فنی و محصولی موجود در معاونت زراعت، بخش  در کمیته: کشاورزی تصریح کرد مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد

 .سو برای رسیدن به هدفی مشترک حرکت کنند توانند در کنار یکدیگر قرار گرفته و هم خصوصی و دولتی می

جام رسید، باعث شد که اقدامات آموزشی و ترویجی که برای محصوالت مختلف ازجمله ذرت در سال گذشته به ان: وی یادآور شد

دلیل نیاز کشاورزان به  برسد و این به 34به  12به هشت بود، در سال جاری به  13رس و زودرس که   درصد ارقام دیررس به متوسط

 .ارقام مناسب با مصرف آب بوده است

هایی که متناسب با شرایط  های آبیاری و تغییر ارقام و استفاده از کشت تغییر روش: خاکسار به مبحث آب اشاره کرد و اظهار داشت

ای که کشاورزانی که  گونه تری انجام شود؛ به آب و هوایی هر منطقه است، از ضروریات بوده و الزم است در این بخش اقدامات جدی

شوند، زیرا سه آب کمتر از ذرت نیاز دارد و عالوه  رو هستند، به کشت گیاه سورگوم ترغیب می آبی روبه کمدر مناطق خود با مشکل 

 ./تواند در مناطقی که بازدهی یونجه مناسب نیست، از این گیاه استفاده کرد بر آن می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71317-4html. 
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 دانه های روغنی
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

بازرگانی دولتی ایران مازاد تولید / کشی است های روغن های روغنی با کارخانه اولویت خرید دانه
 کند  کشاورزان را خریداری می

ها، این شرکت  است و در صورت عدم خرید توسط کارخانه های روغن کشی و روغن نباتی اولویت خرید با کارخانه

 .های روغنی تولیدی کشاورزان را به قیمت تضمینی خریداری خواهد کرد دانه

، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از مأموریت جدید این شرکت درباره خرید (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشی و روغن نباتی است و در صورت عدم خرید توسط  های روغن اولویت خرید با کارخانه: داد و گفت های روغنی خبر تضمینی دانه

 .های روغنی تولیدی کشاورزان را به قیمت تضمینی خریداری خواهد کرد ها، این شرکت دانه کارخانه

های روغنی سویا و  ی خرید تضمینی دانهطبق ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران متول: علی قنبری افزود

 .شده و قرار است در کنار بخش خصوصی، مازاد تولید کشاورزان را خریداری کنند 0214آفتابگردان تولید داخل در سال 

بر اساس مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه وزیر جهاد : های روغنی خاطرنشان کرد وی با اشاره به اعالم قیمت خرید تضمینی دانه

ریال و قیمت هر کیلوگرم دانه  111هزار و  01درصد  03شاورزی قیمت هر کیلوگرم دانه سویا با ناخالصی دو درصد و رطوبت ک

 .ریال تعیین و مصوب شده است 611هزار و  30درصد  1آفتابگردان با ناخالصی دو درصد و رطوبت 

های روغنی مجوز واردات دانه یا  روغن نباتی در ازای خرید دانه کشی و های روغن معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کارخانه

های روغنی تولید داخل، مقرر کرده است تا به  ها به خرید دانه دولت برای تشویق کارخانه: کنند، ادامه داد روغن خام دریافت می

کیلوگرم  1وانند دو کیلوگرم روغن خام و یا ها، آنها بت ازای خرید هر کیلوگرم دانه روغنی براساس قیمت تعیین شده توسط کارخانه

 .دانه روغنی وارد کشور کنند

: های روغنی و تامین روغن خوراکی مورد نیاز کشور، وابسته به واردات هستم، تصریح کرد قنبری با اعالم اینکه در زمینه تولید دانه

 01د و تولیدات داخل تنها جوابگوی پنج تا شو درصد روغن مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می 11در حال حاضر حدود 

 .درصد نیاز کشور است

های الزم به  دستورات و بخشنامه: های روغنی، یادآور شد قنبری ضمن اعالم آمادگی این شرکت برای اجرای خرید تضمینی دانه

های  ده و این شرکت در کنار کارخانهایی که تولیدات دانه روغنی دارند، صادر ش های غله و خدمات بازرگانی مناطق و استان شرکت

 .کشی بخش خصوصی، کار خرید تضمینی این محصوالت را انجام خواهد داد روغن

کشی و روغن نباتی است و این شرکت نیز همچون  های روغن های روغنی با کارخانه اولویت خرید دانه: وی در پایان تأکید کرد

های روغنی توسط بخش خصوصی، تولیدات کشاورزان را براساس قیمت  انهخرید تضمینی گندم و برنج، در صورت عدم خرید د

 ./کند مصوب خریداری می
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 دانه های روغنی
 فودپرس 1931مهر ماه  19دو شنبه 

 ای ذرت و سویا به رغم افزایش برداشت محصول و ثبات قیمت پنبهافزایش نرخ ه

 02.461اگرچه طبق پیش بینی جدید وزارت کشاورزی آمریکا میزان برداشت ذرت از برآورد قبلی  -اقتصاد غذا < کشاورزی

 .میلیارد بوشل افزایش یافته است 02.640میلیارد بوشل به 

، قیمت ذرت ترقی کرده است زیرا میزان برداشت از سال قبل همچنان پایین تر «رسفود پ»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

بوشل افزایش یافته است، درمورد سویا نیز افزایش میزان بازدهی در  0.6همچنین میزان بازدهی تولید سویا در هر آکر .مانده است

 .حدی نیست که موجب فروش های هنگفت آن شود

دالر  2.3136درصد افزایش به هر بوشل  1.0روش ذرت برای تحویل در دسامبر در بورس شیکاگو با بنا بر این گزارش نرخ پیش ف

 .رسید

دالر معامله  3.1116درصد ترقی کرد و هر بوشل  1.0همچنین بهای پیش فروش سویا نیز در بورس مذکور برای تحویل در نوامبر

 .ه بهای سویا بودخشکسالی در مناطقی از برزیل از عوامل تقویت کنند. گردید

 سنت بود 21.21گفتنی است نرخ پنبه در بورس نیویورک برای تحویل در دسامبر بدون تغییر هر پوند 
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 دانه های روغنی  
 - 31/70/11فارس

کیلو دانه روغنی در مقابل خرید یک  3واردات / کیلو روغن وارد کنید یک کیلو دانه روغنی بخرید دو
 کیلو دانه داخلی

کشی اگر یک کیلو دانه  براساس بخشنامه جدید قرار است، کارخانجات روغن: های روغنی گفت مجری طرح دانه

کیلو دانه خارجی برای  3ند توان داخلی را به قیمت تضمینی خریداری کنند و پول کشاورزان را همان روز بپردازند، می

 .کشی وارد کنند روغن

های  در هفته: های روغنی گفت های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در مورد شیوه جدید خرید دانه علیرضا مهاجر مجری طرح دانه

کشی و  های روغنی جلسات متعددی با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و صنایع روغن اخیر برای حل مشکل خرید دانه

 .نباتی برگزار شد روغن

های روغنی تنظیم شده که به زودی به صنایع  ای برای نحوه خرید و واردات دانه بنابراین به دنبال این جلسات بخشنامه: وی افزود

 .شود کشی ابالغ می روغن نباتی و روغن

کشی اگر یک  رار شد تا کارخانجات روغنبراساس این بخشنامه ق: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مجری طرح دانه

کیلو دانه خارجی برای  1توانند  کیلو دانه داخلی را به قیمت تضمینی خریداری کنند و پول کشاورزان را همان روز بپردازند، می

 .کشی وارد کشور کنند روغن

نه داخلی را به قیمت تضمینی خریداری براساس این بخشنامه همچنین کارخانجات روغن نباتی اگر یک کیلو دا: مهاجر تصریح کرد

 .خام وارد کنند دو کیلو روغنتوانند  کنند و پول کشاورزان را همان روز پرداخت کنند، می

اگر متقاضی برای خرید دانه داخلی توسط کارخانجات نباشد، شرکت بازرگانی دولتی ایران باید خرید را انجام و : وی بیان داشت

 .ز بپردازدپول کشاورزان را همان رو

هفته قبل و در مراسم آغاز سال زراعی جدید محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به دنبال امتناع  3براساس این گزارش، حدود 

های روغنی را از کشاورزان  کنید دانه خود می بی»: های روغنی از کشاورزان خطاب به آنها گفت صنایع روغن نباتی از خرید دانه

 .«کنید خریداری نمی

جهاد کشاورزی با انجمن   های یک منبع آگاه از وزارت جهاد کشاورزی، طبق توافق وزارت براساس گفته: افزاید این گزارش می

های روغنی  صنایع روغن نباتی در سال جاری مقرر شده بود، تا صنایع روغن نباتی به ازای واردات روغن نباتی خارجی، تمام دانه

 .کنند تولیدیرا از کشاورزان خریداری

حتی آنها تعهد کرده بودند که پول کشاورزان را یک روزه پرداخت کنند که با عدم موافقت معاون اول رئیس جمهور جهانگیری با 

 .های روغنی را خریداری نکنند اند دانه افزایش قیمت روغن نباتی، صنایع هم تصمیم گرفته

هایی هم تا هفته  درصدی قیمت روغن را داشتند و موافقت 6ایش صنایع روغن نباتی درخواست افز: این منبع آگاه بیان داشت

های جهانی  گذشته با این موضوع شده بود، اما جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز پیش اعالم کرد، در شرایطی که قیمت

 .ها را افزایش دهیم به شدت افت کرده است، اصال جایز نیست که قیمت

میلیارد تومان  4های تحویلی کلزای کشت و صنعت مغان که تقریبا  روغن نباتی پول بخشی از محمولههمچنین صنایع : وی افزود

 .اند است، را پرداخت نکرده
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براساس این گزارش، نه تنها پول کلزا پرداخت نشده، بلکه پول دانه گلرنگ هم که دو ماه قبل خریداری شده بود، توسط صنایع 

های روغنی که نماینده انجمن و کارگزار جمع  یع روغن نباتی به صورت کتبی هم به شرکت دانهروغن نباتی پرداخت نشده و صنا

 .اند، از این به بعد باقی مانده گلرنگ، سویا و آفتابگردان را خریداری نکنند  آوری محصول است، اعالم کرده

های روغنی تولید  ر حال حاضر خریدار برای دانهبنابراین د: های روغنی تصریح کرد وی با اشاره به آغاز برداشت برخی از دانه

بندی صنایع روغن نباتی به تعهدات موجب رنجش وزیر شده که در نتیجه با لحن تند خطاب به  کشاورزان، وجود ندارد و عدم پای

 .صنایع ناراحتی خود را اعالم کردند

های روغنی  غن نباتی منعقد کرده، نقدینگی برای خرید دانهبه دلیل تفاهمی که وزارت جهاد با صنایع رو: این منبع آگاه بیان داشت

ای برای خرید  بینی نشده و در حال حاضر سازمان تعاون روستایی که مباشر خرید وزارت جهاد است، بودجه از کشاورزان پیش

 .های روغنی در اختیار ندارد، ضمن اینکه دستورالعملی هم برای خرید این محصوالت صادر نشده است دانه

به ( برای اینکه بعدا به کشاورزان پرداخت شود)تومان به وزارت جهاد کشاورزی  11وی در مورد مباحث مطرح شده در پرداخت 

این موضوع ربطی به وزارت جهاد ندارد و خود صنایع روغن نباتی : ازای واردات هر کیلوگرم روغن توسط صنایع روغن نباتی گفت

 .که به ازای مجموع واردات مبلغی را به حمایت تولید داخل تخصیص دهند اند در این مورد به توافق رسیده
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 روغن

 - 31/70/12فارس

درصدی کشور  33وابستگی تا / شود های روغنی داخل داده می دانه به ازای خرید  مجوز واردات روغن
 به روغن

های روغنی تولید داخل  کارخانجات روغن کشی و روغن خام به ازای خرید دانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کنند مجوز واردات دانه یا روغن خام دریافت می

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی علی قنبری مدیر عامل این شرکت از ماموریت جدید شرکت بازرگانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

اولویت خرید با کارخانجات روغن کشی و روغن نباتی است و در : دولتی در مورد خرید تضمینی دانه های روغنی خبر داد و گفت

 .کند انه های روغنی تولیدی کشاورزان را به قیمت تضمینی خریداری میصورت عدم خرید توسط کارخانجات، این شرکت د

های روغنی سویا و آفتابگردان  طبق ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی خرید تضمینی دانه: وی افزود

 .ان را خریداری کندشده و قرار است در کنار بخش خصوصی، مازاد تولید کشاورز 0214تولید داخل در سال

براساس مصوبه هیات وزیران و بخشنامه : های روغنی افزود معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اعالم قیمت خرید تضمینی دانه

ریال و قیمت هر کیلو دانه 01111درصد  03درصد و رطوبت 3وزیر جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو دانه سویا با ناخالصی 

 .ریال تعیین و مصوب شده است30611درصد  1درصد و رطوبت  3الصی آفتابگردان با ناخ

وی با بیان اینکه کارخانجات روغن کشی و روغن نباتی در ازای خرید دانه های روغنی مجوز واردات دانه یا روغن خام دریافت می 

ده است تا به ازای خرید هر کیلوگرم دانه های روغنی تولید داخل، مقرر کر دولت برای تشویق کارخانجات به خرید دانه: کنند، افزود

 .کیلوگرم دانه روغنی وارد کشور کنند 1کیلوگرم روغن خام و یا  3روغنی براساس قیمت تعیین شده توسط کارخانجات،آنها بتوانند 

: دات هستم، اضافه کردقنبری با اعالم اینکه در زمینه تولید دانه های روغنی و تامین روغن خوراکی مورد نیاز کشور، وابسته به وار

درصد  01الی  6شود و تولیدات داخل تنها جوابگوی  درصد روغن مصرفی کشور از طریق واردات تامین می 11درحال حاضر حدود 

 .نیاز کشور است

: های روغنی، اظهارکرد مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن اعالم آمادگی این شرکت برای اجرای خرید تضمینی دانه

های غله و خدمات بازرگانی مناطق و استانهایی که تولیدات دانه روغنی دارند، صادر شده و  های الزم به شرکت دستورات و بخشنامه

 .کشی بخش خصوصی، کار خرید تضمینی این محصوالت را انجام خواهد داد این شرکت در کنار کارخانجات روغن

کشی و روغن نباتی است و این شرکت نیز همچون خرید  نی با کارخانجات روغنهای روغ اولویت خرید دانه: قنبری تصریح کرد

های روغنی توسط بخش خصوصی، تولیدات کشاورزان را براساس قیمت مصوب  تضمینی گندم و برنج، در صورت عدم خرید دانه

 .خریداری می کند
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 روغن
  فودپرس 1931مهر ماه  19دو شنبه 

 <االجل وزارت بهداشت برای توقف تولید یک نوع روغن نباتیصنایع غذایی
. اعالم کرد 16پایان سال های نیمه جامد را تا  رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت مهلت تعیین شده برای توقف تولید روغن 

اعالم  16های نیمه جامد را تا پایان سال  رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت مهلت تعیین شده برای توقف تولید روغن

های نیمه جامد داده شده  دکتر زهرا عبداللهی، درخصوص مهلتی که به کارخانجات تولید روغن برای توقف روند تولید روغن.کرد

های نیمه جامد را حذف کنند، دیگر روغن  به کارخانجات روغن فرصت داده شده است که تولید روغن 16تا پایان سال  :است، گفت

اکنون در کارگروه : وی افزود.نیمه جامد نداشته باشیم و به جای آن روغن مایع با اسید چرب ترانس زیر دو درصد داشته باشیم

دارو، دفتر بهبود تغذیه و صنایع غذایی، استاندارد قند، نمک، شکر و روغن در  تخصصی متشکل از سازمان استاندارد، غذا و

اند، با ابالغ سازمان  برای آن دسته از محصوالتی که بازنگری شده: عبداللهی ادامه داد.محصوالت غذایی در حال بازنگری است

بر این . مک در تمام مواد غذایی بازنگری و ابالغ شده استدر حال حاضر استاندارد ن. استاندارد باید موارد مربوطه اصالح و اجرا شود

در حال تالش هستیم که این میزان نیز به یک درصد . درصد کاهش پیدا کند و بیشتر نباشد 0.3اساس باید استاندارد نمک به 

. ارد و ذائقه سازی شوداین کاهش میزان باید به تدریج انجام شود که روی طعم و مزه مواد غذایی تاثیر نگذ: وی افزود.برسد

کاهش . نیز کار شده و استاندارهای آن تغییر کرده است... همچنین در زمینه کاهش نمک در پنیر، رب گوجه فرنگی، تن ماهی و 

 ار نیز باید کار شود که میزان قند آن پایین آید د بر روی شیرهای طعم. ها هم در حال ابالغ است قند نوشابه
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 زعفران

 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 ای در تاالر محصوالت کشاورزی  عرضه زعفران رشته
ای خراسان رضوی در تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی  کیلوگرم زعفران رشته 42مهرماه،  47شنبه  طی روز یک

 .شود ه میایران عرض

الملل شرکت بورس کاالی ایران، تاالر مذکور  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن برنج  311تن روغن خام و  0161تن شکر سفید،  461هزار تن سویا پرک،  همچنین شاهد عرضه چهارهزار تن گندم دروم، یک

 .وارداتی است

تن انواع کاال در تاالرهای معامالتی بورس کاالی ایران عرضه  034هزار و  034این گزارش، در این روز و در مجموع، بر اساس 

 ./شود می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71329-4html. 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  70: ختاری

 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  علی حسینی عضوهیات رئیسه شورای ملی زغفران در گفت

افتد به  های گذشته تا کنون این پدیده شوم برای این گیاه ارزشمند اتفاق می متاسفانه از سال: های زعفران اظهار داشت ساقه

کند در  به صادرات غیر قانونی و عرضه محصول در بازارهای داخلی می های زعفران اقدام 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  ن درخصوص این محصول گرانها و تشکل ها باید هشدارهای الزم را به مصرف کنندگا 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

 .استفاده خود را ادامه دهند  متقلبان نتوانند سوء

ل گذشته طرح شناسنامه دار کردن زعفران را به صورت پایلوت در شورای ملی زعفران از هفت سا: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  استان وزارت جهاد باید بودجه الزم را دراختیار نهادها قرار دهد تا این طرح در همه: وی خاطرنشان کرد

 .تواند اطمینان خاطری به مصرف کنندگان از عرضه محصول سالم دهد این طرح می

بنابر قانون و مقررات و استانداردهای اجباری صادرات محصول زعفران بدون هیچ : عضو هیات رئیسه شورای ملی زغفران گفت

 .شود بی تنها از طریق مبادی غیر رسمی صادر میگیرد و درحالی که زعفران تقل 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

 .دربازار معلوم نیست اما معتقدیم که تقلب هرچند کم نباید در کشور صورت گیرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http3991259 
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 زعفران
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  19, دوشنبه 

 ثبات می چرخد بازار زعفران همچنان بی
تا : یابد، گفت تن افزایش 11جاری حدود  شود میزان تولید زعفران در سال بینی می عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه پیش

 . روز آینده قیمت این محصول در بازار به ثبات خواهد رسید 01حدود 

در : علی حسینی با بیان اینکه برداشت انبوه زعفران در کشور هنوز آغاز نشده است و از اواخر مهرماه شروع خواهد شد، اظهارداشت

 .شود وارد بازار میبرخی مناطق به شکل محدود برداشت آغاز شده است و محصول نوبرانه 

شود  براین اساس پیش بینی می: جاری، گفت و اوایل سال 12ها در اواخر سال  حسینی با اشاره به وضعیت نسبتا مطلوب بارندگی

 .گذشته با رشد همراه باشد  میزان تولید طالی سرخ نسبت به سال

تن  301رضوی و خراسان جنوبی در سال گذشته،  عضو شورای ملی زعفران، میزان تولید این محصول را در دو استان خراسان

 .تن افزایش یابد 211جاری به حدود  بینی ما این است که میزان تولید زعفران در سال پیش: عنوان کرد و اظهارداشت

در  این میزان: گرم بوده است، افزود 611کیلو و  3حسینی با بیان اینکه سال قبل میانگین تولید زعفران در هر هکتار حدود 

کیلو و  2جاری حداقل به  گرم بوده است، ضمن اینکه انتظار داریم در سال 111کیلو و  2گرم تا  611کیلو و  2سالیان گذشته بین 

 .گرم در هر هکتار برسیم 611

به روز آینده قیمت این محصول  01تا حدود : عضو شورای ملی زعفران، وضعیت بازار این محصول را بی ثبات توصیف کرد و گفت

 .ثبات خواهد رسید

ها نوسان  در حال حاضر قیمت: اضافه کرد  به تعادل برسد،   در روزهای آینده ها  حسینی با اشاره به اینکه امیدوار هستیم قیمت

 311میلیون تومان است اما روز بعد با اندکی افزایش عرضه، نرخ این محصول  1به عنوان مثال، یک روز قیمت زعفران . زیادی دارد

 .یابد زار تومان کاهش میه

/com.iranecona//:http13334 
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 سالمت

 - 31/70/78فارس

 استفاده از هورمون در پرورش مرغ صحت ندارد
استفاده از هورمون در پرورش مرغ  رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه

 .رسد روز به اندازه مناسب مصرف می 12با اقدامات اصالح نژادی، وزن جوجه مرغ طی : صحت ندارد، گفت

محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه استفاده هورمون در پرورش مرغ ممنوع است، 

 .هورمون باالست و برای تولید کننده استفاده از آن صرفه اقتصادی نداردهزینه استفاده از : گفت

رسد و استفاده از هورمون برای  آل مصرف می تر به وزن ایده نژاد بر روی نژادهای وارداتی، مرغ سریع با اقدامات اصالح: وی افزود

 .ال مصرف به هیچ عنوان صحت ندارد  سرعت بخشی به رسیدن به وزن ایده

روزه به وزن  22تا  21در بسیاری از کشورها غالبا مرغ : هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور تصریح کردرئیس 

 .کشد، تا مرغ به کشتارگاه فرستاده شود روز طول می 41رسد، در حالی که در کشورمان بیش از  مناسب مصرف می

در روزهای اخیر : گونه تأثیری بر روی میزان خرید مرغ نداشته است، گفت هیچ« کمپین نخریدن مرغ»یوسفی با بیان اینکه تشکیل 

شد، به  تومان خریداری می 311هزار و  4اتفاقا قیمت مرغ افزایش داشته است و هر کیلوگرم مرغ زنده که در ماه گذشته با قیمت 

 .تومان رسیده است 311هزار و  4تا  111هزار و  4حدود 

 .شود تومان عرضه می 2211تا  2611شت مرغ هم در میدان بهمن تقریبا با قیمت هر کیلوگرم گو: وی افزود

های اجتماعی  رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه مردم نباید هر مطلبی را که از شبکه

فت و نباید به مطالب منتشر شده در منابع غیر این مطالب را فقط از منابع معتبر باید پذیر: شود، را باور کنند، گفت منتشر می

 .رسمی بها داد

پایه و اساس  های بی های اجتماعی که منجر به تشکیل کمپین های شبکه پراکنی  دولت باید در رابطه با شایعه: یوسفی تصریح کرد

 .اندیشی کند شود، به صورت جدی چاره می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141112111321 
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 سالمت
 - 31/70/70فارس

 صادرات میگو به روسیه/ های بومی و صنعتی برای پیشگیری از آنفلوانزا داری برداری از مرغ نمونه
ری سراسری از واحدهای بومی و صنعتی پرورش بردا از روز شنبه نمونه: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .شود مرغ برای پیشگیری از آنفلوانزا آغاز می

 21، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در همایش گرامیداشت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میالدی به  3106سال : های اخیر و کنترل آن اظهار داشت ا اشاره به شیوع آنفلوانزا در ماهگذار ایران ب سالگی پرورش مرغ تخم

 .لحاظ آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در دنیا وضعیت ناآرامی داشت، به طوری که اخیرا کشور آلمان با آن درگیر شده است

آنفلوانزا در بین جمعیت بومی برخی مناطق کشور به خوبی  دولت و مردم، شیوع  البته با توجه به اقدامات و هماهنگی: وی افزود

 .کنترل شد و ما از آن مرحله عبور کردیم

ایالت آن گرفتار  06کشور آمریکا درگیری بسیار زیادی با آنفلوانزای پرندگان داشت، به طوری که مرغ بومی : خلج تصریح کرد

 .اهلی را این ویروس در بر گرفتایالت آن پرندگان وحشی و  30آنفلوانزا شد و همچنین در 

میلیارد  0.1میلیارد دالر خسارت به صنعت مرغ این کشور در اثر شیوع آنفلوانزا وارد شد که  2.2در این کشور : وی تصریح کرد

 .گذار بود دالر آن در عرصه بوقلمون و مرغ تخم

: نایی در انتشار آنفلوانزا خواهد بود، تصریح کردشود که امسال یک سال استث وی با بیان اینکه در حال حاضر هشدار داده می

صنعت مرغ ما مجدد درگیر این بیماری نشود و به همین . بنابراین ما باید کامال مراقب باشیم، تا مجدد درگیر این بیماری نشویم

غاز خواهیم کرد و انتظار واحد پرورش مرغ صنعتی را آ 0011واحد تولید مرغ روستایی و  236برداری از  دلیل از روز شنبه نمونه

 .داریم که همکاری الزم با سازمان دامپزشکی صورت گیرد

اندرکاران این صنعت در بخش بومی و روستایی و همچنین از  بنابراین از دست: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 .زارش دهنداندرکاران واحد بومی و صنعتی خواستاریم که اگر موردی دیده شد، بالفاصله گ دست

 .ها به یک انضباط و انسجام بهداشتی برسیم شناسند، بنابراین باید در کنترل بیماری زا مرز نمی عوامل بیماری: خلج تصریح کرد

حال اگر ما در . شعار مقامات عالی کشور برای خرو  از رکود و تورم پویایی و تحرک در صادرات غیرنفتی است: وی تصریح کرد

که همان شرط بهداشتی است را رعایت نکنیم حتی یک کیلوگرم از محصوالت تولیدی خودمان را به هیچ صادرات شرط الزم 

 .توانیم صادر کنیم کشوری نمی

های بهداشتی با عراق، آذربایجان، ارمنستان و  نامه سازمان دامپزشکی کشور موافقت: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .های بهداشتی با کشور چین، فرانسه و استرالیا هم هستیم امضای موافقتنامه پاکستان امضا کرده و در شرف

البته تاکنون گیر هستند،  کنند سخت های بهداشتی که با کشورهای دیگر امضا می ها بسیار در پروتکل روس: وی اظهار داشت

 .مقداری میگو به روسیه صادر شده است

داده شده و اگر قرار باشد، طیور به کشورهای  IRبه هشت کشتارگاه کشور کد : اشتبرای صادرات اظهار د IRوی با اشاره به کد 

 .ها خواهد بود دیگر صادر شوند، قطعا کشتار آنها در این کشتارگاه

بزرگترین نقصی که ما داریم : وری باید به تجاری و علمی تبدیل شود، گفت خلج با تأکید بر اینکه صادرات از حالت سنتی و پیله

 .کنیم شناسیم و با معیارهای آن رفتار نمی است که منطق بازار را نمیاین 

http://www.farsnews.com/
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دهد، ما وضعیت خوبی  ها نشان می آالینده آن ارزیابی شده که ارزیابی 23مرغ کشور انجام شده و  پایش برای تخم: وی تصریح کرد

 .برخوردار هستیم
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 سالمت
 - 31/70/11فارس

 شود های پیر پرداخت نمی خسارت بیمه به مرغ/تولید واکسن تب برفکی در موسسه رازی متوقف شد
زی برای ارتقای کیفیت واکسن تب برفکی و سازی را موسسه واکسن و سرم: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

تولید آن خط تولید این واکسن را در حال حاضر متوقف کرده بنابراین سازمان دامپزشکی نگران کمبود   سیستم

 .واکسن برای مبارزه با این بیماری است

لج رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در نشست خبری که به مناسبت مهدی خ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

روز ملی دامپزشکی برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اقدامات سازمان دامپزشکی در خصوص بیماری تب 

ی در عرصه اقتصاد دامپروری یکی از بیماری تب برفک: برفکی چگونه بوده است و آیا واکسن مورد نیاز به حد کافی وجود دارد گفت

 .کند هایی است که خسارت بسیار زیادی را به دامداران وارد می بیماری

 .درصد کاهش یافته است 26ماهه ابتدای سال گذشته این بیماری  2نسبت به  14ماهه ابتدا سال  2البته در : وی افزود

ماهه سال گذشته  2کانون بیماری تب برفکی در  610ی کشور از هزار و بر این اساس با اقدامات سازمان دامپزشک: خلج تصریح کرد

 .ماهه ابتدای امسال رسیده است 2کانون در  633این بیماری به 

شود اما امسال  این بیماری معموال در بین واحدهای صنعتی شیری بیشتر مشاهده می: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .عرض ابتال به این بیماری قرار گرفتگاوداری شیری در م 30فقط 

وی مدیریت و واکسیناسیون به موقع توسط همکاران در سازمان دامپزشکی را یکی از عوامل موثر در مبارزه با این بیماری عنوان 

 .کرد و همچنین ممانعت از ورود دام زنده از کشورهای آسیای میانه را عامل دیگر در کاهش بیماری تب برفکی دانست

در حال حاضر موسسه واکسن و سرم سازی رازی برای رفع پاره ای از مشکالت و : در مورد منابع واکسن تب برفکی تصریح کرد وی

 .های تولید و همچنین باال بردن کیفیت تولید واکسن تب برفکی خط تولید این واکسن را متوقف کرده است ارتقای سیستم

ه دو شرکت قرار است تولید واکسن تب برفکی را انجام دهند که یکی از این البته طبق اطالعات اخذ شد: خلج تصریح کرد

نفر از کارشناسان تولید  03سازی رازی منعقد کرده و براساس آن قرار است تا  ها قراردادی را با موسسه واکسن و سرم شرکت

میلیون  011داماتی این بخش غیر دولتی واکسن این موسسه با موسسه تولید واکسن خصوصی در شهر مهاباد همکاری کنند و با اق

 .دز واکسن تب برفکی تا پایان سال تولید کند

سازی رازی با موسسه خصوصی تولید واکسن منعقد کرده در راستای خصوصی  قراردادی که موسسه واکسن و سرم: وی بیان داشت

 .سازی تولید و در اختیار گذاشتن تکنولوژی بخش دولتی به بخش خصوصی است

به دلیل توقف تولید واکسن تب برفکی در موسسه واکسن و سرم سازی رازی و نگرانی از : س سازمان دامپزشکی همچنین گفترئی

 .شود هایی که درخواست واردات کنند مجوز داده می کمبود این نوع واکسن، افراد و شرکت

های آنفوالنزا در یک  جهان به لحاظ تعدد پیپ 3106رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه این نشست با اشاره به این مطلب که سال 

کشورهای مختلفی در سطح دنیا در حال حاضر درگیر ویروس آنفوالنزای پرندگان هستند : شرایط ناآرام قرار خواهد داشت گفت

عتی و غیر صنعتی بنابراین با توجه به قرارگرفتن در فصل سرما ما باید تمام نکات ایمنی در خصوص پیشگیری از ابتال واحدهای صن

 .را رعایت کنیم

http://www.farsnews.com/
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های کشور اقدامات خوبی برای کنترل این  وی با بیان اینکه پس از شیوع آنفوالنزا در بین جمعیت بومی پرندگان برخی استان

 .است میلیارد دالر براثر آنفوالنزای پرندگان دچار خسارت شده 2.2ایالت درگیر  31کشور امریکا با : بیماری انجام شد تصریح کرد

بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با آنفوالنزای پرندگان انجام شود و اجازه ندهیم در کشور دوباره با این : وی تصریح کرد

 .بیماری مواجه شویم

 برنامه پایش آنفوالنزای پرندگان امروز کلید خورد*

هزار  01شود که در این پایش از  حد پرورش صنعتی طیور آغاز میوا 0211روستا و  231از امروز برنامه پایش در : وی تاکید کرد

 .دهیم ها مورد پایش قرار می ها براساس این نمونه شود و وضعیت ویروس را در آزمایشگاه مورد نمونه برداری می

این افراد باید در : درئیس سازمان دامپزشکی با توصیه به عرضه کنندگان پرنده و دارندگان واحدهای صنعتی مرغ و طیور تصریح کر

صورت مشاهده هر مورد مشکوکی مراتب را به سازمان دامپزشکی گزارش دهند تا اقدامات الزم در خصوص مبارزه با ویروس 

 .آنفوالنزا انجام شود

 کاربرد هورمون به لحاظ علمی امکان پذیر نیست*

کنند  کسانی که این مباحث را مطرح می: غ تصریح کرددر ادامه نشست امروز رئیس سازمان دامپزشکی در مورد کمپین نخریدن مر

اند باید حرف دستگاه  های علمی به وجود هورمون در مرغ رسیده باشند و اگر هم به این موضوع از طریق علمی نرسیده باید از جنبه

 .مسئول را بپذیرند

رده شود در دستگاه گوارش تجزیه و به وی با بیان اینکه هورمون رشد معموال ماهیت پروتئینی دارد و اگر توسط مرغ خو

اگر هم هورمون تزریق شود باید به کرات تزریق شود که به : های دیگر تبدیل می شود اثری نخواهد داشت تصریح کرد متابولیک

 .دلیل هزینه باال عمدتا امکان پذیر نیست

در عضالت سینه مرغ وجود  یرنده هورمون رشد اساساًاند که گ بسیاری از محققین و کارشناسان اساساً اعالم کرده: خلج بیان داشت

 .همچنین براساس آزمایشات سازمان دامپزشکی از واحدهای تولیدی اساساً مصرف این هورمون به اثبات نرسیده است. ندارد

 .همچنین سازمان دامپزشکی تاکنون اجازه ورود این هورمون را به داخل کشور نداده است: وی تصریح کرد

روز یک  011کیلوگرم دان طی  1. 4در آن زمان مرغ با خوردن : سال پیش اظهار داشت 11شاره به وضعیت تولید مرغ در خلج با ا

کیلو دان یک کیلوگرم  0.1روز با  26شد ولی امروزه براثر اقدامات مختلف ژنتیکی و اصالح نژادی کمتر از  کیلوگرم وزنش اضافه می

 .شود وزن مرغ اضافه می

هفته به یک وزن منطقی  6بنابراین مرغ در کمتر از : اینکه رسیدن به این موضوع براثر تحقیقات بوده است اظهار داشت وی با بیان

 .رسد می

 سامانه الکترونیکی سازمان دامپزشکی 44رونمایی از *

های الکترونیک است و  مانهگیری از سا این سازمان یکی از سازمان های پیشرو در بهره: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 .و همچنین داروهای جدید رونمایی شود( فنی و تخصصی)سامانه خدمات الکترونیکی  00قرار است در روز ملی دامپزشکی از 

سال  33در دنیا شناخته شد و  0113این بیماری از سال : خلج در ادامه در خصوص طاعون نشخوارکنندگان کوچک اظهار داشت

 .اسایی شدپیش در ایران شن

سازی رازی واکسن هومولوگ را باری مبارزه با طاعون نشخوار  های گذشته موسسه واکسن و سرم در سال: وی اظهار داشت

 .کنندگان کوچک تولید کرد و با این واکسن اقدامات خوبی در راستای مبارزه انجام شد
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های اهلی کاهش موارد آلودگی داشتیم  درصد در دام 62،  0212نسبت به  0214ماهه  2در : رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

 .و دلیل ان اقدامات سازمان دامپزشکی و پایش خوب آن بوده است

با اقدامات سریع در صورت مشاهده طاعون نشخوار کنندگان کوچک در یک گله بیماری در اسرع وقت قابل کنترل : وی بیان داشت

 .است

به علت نبود آب : ها باعث شیوع بیشتر این بیماری شده است بیان داشت ینکه خشکسالیرئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به ا

بنابراین با . شود کند و گاهی هم دام وحشی برای تامین آب به قلمرو دام اهلی وارد می گاهی دام اهلی به قلمرو دام وحشی نفوذ می

 .های اهلی بز و گوسفند وجود دارد امکان انتقال آن به گلهارتباط بین این دو مورد در صورت وجود بیماری در بین دام وحشی 

بنابراین ما : شود بیان داشت های وحشی برای مبارزه با بیماری انجام نمی وی با اشاره به اینکه در دنیا معموال تزریق واکسن به گله

انجام شده است برای مبارزه با این هایی که با سازمان حفاظت محیط زیست  دهیم ولی با رایزنی هم چنین اقدامی انجام نمی

بیماری استراحتگاه و محل آبخوری دام های وحشی را مجهز به دوربین های مداربسته خواهیم کرد تا حیوانات از این طریق زیر 

 .نظر باشند و در صورت مشاهده بیماری اقدامات الزم انجام شود

ت محیط زیست انجام شده است قرار است یک کمربند حفاظتی ایجاد هایی که با سازمان حفاظ وی بیان داشت همچنین با رایزنی

 .های اهلی واکسیناسیون شوند های وحشی وجود دارند گله کنیم در مناطقی که دام

میلیون و  2ماهه اول امسال  2شود اعالم کرد در  روز دیگر طرح کمربند حفاظتی و واکسیناسیون انجام می 31خلج با بیان اینکه از 

 .ار نوبت واکسیناسیون علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک انجام شده استهز 111

هزار دز واکسن برای بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در موسسه واکسن و  111در حال حاضر حدود : وی تصریح کرد

 .سازی رازی وجود دارد ولی ما با کمبود واکسن در این رابطه مواجه هستیم سرم

میلیارد تومان در راستای پیشگیری و کنترل آنفلوانزا در اختیار سازمان  6مان دامپزشکی با اشاره به اینکه دولت رئیس ساز

میلیارد تومان به مرغداران مازندرانی که بر اثر این بیماری دچار خسارت  3عالوه بر مبلغ مذکور : ، گفت دامپزشکی قرار داده است

 .شود اند، پرداخت می شده

بر اساس مصوبه دولت تمامی استانداران سراسر کشور مکلف به همراهی و همکاری با سازمان دامپزشکی در : یح کردخلج تصر

 .ارتباط با کنترل بیماری آنفلوانزا هستند

ها بیش از آنچه  های خود را تا مدت معینی نگهداری کنند و اگر سن مرغ طبق قانون مرغداران موظف هستند، مرغ: وی بیان داشت

 .شوند ه قانون تعیین کرده باشد، در صورت خسارت مشمول بیمه نمیک

در مواردی که مرغ بیش از حد قانونی نگهداری شود، خسارت موارد مصرفی در داخل واحدها به : رئیس سازمان دامپزشکی افزود

 . گیرد شود، اما خسارت به مرغ زنده تعلق نمی کنندگان پرداخت می تولید

 .کنند بومی که بیمه نیستند، غرامت را به طول کامل دریافت میواحدهای : وی افزود

بهداشت در توسعه درآمد و اشتغال   دامداران زیادی در روستاها ساکن هستند و مؤلفه  :رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد

ر این مراکز دارد تا میزان ای را د دامداران بسیار موثر است، بنابر این سازمان دامپزشکی خدمات بهداشتی ـ درمانی گسترده

 .خسارت را در آنجا کاهش دهد

کند، اول اینکه بتوانیم بخش غیردولتی روستایی و عشایری را با  سازمان دامپزشکی در این راستا دو هدف را دنبال می: خلج افزود

 .پردازیمالعبور ب مشارکت مردم سازماندهی کنیم و دنبال منابعی هستیم که به روستاهای دور دست و صعب
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آوری شیر خام در روستاها مستقر کنیم، تا این  های جمع همچنین در تالش هستیم تا بازرسی را در ایستگاه  :وی تصریح کرد

 .های الزم را به تولیدکنندگان بومی شیرخام به لحاظ کاهش مصرف داروها و سایر موارد بهداشتی بدهند بازرسی آموزش
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 سالمت
 - 31/70/12فارس

 های تولیدی کشور را رد کرد رئیس سازمان دامپزشکی وجود هورمون رشد در مرغ

ای تولیدی کشور را به لحاظ علمی و عملیاتی رد کرد و ه رییس سازمان دامپزشکی کشور وجود هورمون رشد در مرغ

 .مردم با اطمینان مرغ مصرف کنند: گفت

، مهدی خلج در نشست مطبوعاتی که به پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دامپزشکی کشور و میادین شهرداری تهران طبق مطالعاتی که توسط سازمان :مهر روز ملی دامپزشکی برگزار شد، افزود 04مناسب 

صورت گرفته، مصرف هورمون رشد در طیور به اثبات نرسیده، ضمن آن که سازمان دامپزشکی نیز اجازه ورود چنین هورمونی را به 

 .کشور برای مصرف مرغ نداده است

ضالت سینه مرغ وجود ندارد که بخواهد بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که اساسا، گیرنده هورمون رشد درع: وی اظهار داشت

 .چنین ماده ای را جذب کند

اگر این هورمون مصرف : خلج با بیان این که تمام هورمون های رشد که مورد مصرف قرار می گیرند، ماهیت پروتیینی دارند، گفت

 .نخواهد گذاشتشود، اثری  های دیگر تبدیل می شود به دلیل آن که در دستگاه گوارش تجزیه و به متابولیت

ها نیز محدود است، زیرا این هورمون باید به طور مکرر به مرغ تزریق شود و  امکان استفاده از هورمون تزریقی در مرغ: وی ادامه داد

 .با توجه به تولید انبوه مرغ در کشور که به چند هزار قطعه در یک مرکز پرورش می رسد، چنین چیزی امکان پذیر نیست

 4.1روز با خوردن  011سال قبل، ظرف  11طی : امپزشکی کشور در مورد رشد سریع مرغ نیز خاطرنشان کردرییس سازمان د

کیلوگرم دان، مرغ به وزن  0.1روز و با مصرف  26رسید، اما امروزه در مدت کمتر از  کیلوگرم دان، وزن مرغ به یک کیلوگرم می

تحقیقات در عرصه اصالح نژاد، ژنتیک، بهداشت و مبارزه با بیماری  منطقی یعنی یک کیلوگرم می رسد که نتیجه زحمات مستمر

 .های دامی بوده است

 آغاز برنامه پایش در مورد آنفلوانزای پرندگان

وی در مورد برنامه این سازمان در زمینه کنترل آنفلوانزای پرندگان با شروع فصل سرما، ضمن اعالم آمادگی کامل این سازمان برای 

دهندگان طیور اعم از صنعتی، بومی و تزیینی خواست چنانچه با تلفات غیرعادی روبرو  روس این بیماری، از همه پرورشمقابله با وی

 ..ها و ادارت دامپزشکی، اطالع دهند های دامپزشکی استان شدند، موضوع را به شبکه

 .زنده نخرند و در منازل و معابر ذبح نکنند خلج در عین حال تاکید کرد که مردم برای حفظ سالمت و بهداشت، به هیچ عنوان مرغ

مرکز پرورش مرغ  0211روستا و  231در : وی از آغاز برنامه پایش سازمان دامپزشکی کشور در سراسر کشور خبر داد و گفت

د و در هزار نمونه برداری از این مراکز انجام می گیر 01تا  611هزار و  03صنعتی برنامه پایش شروع شده و در مرحله نخست 

 .گیرد آزمایشگاه ها، آزمایش می شود و براساس نتایج این آزمایش ها، ارزیابی و برنامه ریزی های بعدی این سازمان صورت می

ما در مدت کوتاهی، این : خلج با اشاره به تالش های این سازمان برای کنترل آنفلوانزای پرندگان طی چند سال اخیر، اذعان داشت

 .المللی اطالع رسانی کردیم و کنترل و گزارش آن را به مجامع ذی ربط بینبیماری را شناسایی 

اکنون کشورهایی که به دلیل این بیماری، ممنوعیت واردات مرغ از کشور ما را اعمال می کردند، مجدداً، واردات مرغ از : وی افزود

 .ایران را از سر گرفته اند و صادرات مرغ روند عادی به خود گرفته است

 وعیت واردات غیرمجاز دام زنده ادامه داردممن

http://www.farsnews.com/
http://maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=e35f4f10-767c-43b5-80df-b89fc2c9edf6
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طی شش ماه نخست سال جاری نسبت : خلج در پاسخ به پرسشی در مورد اقدام های این سازمان در مورد تب برفکی تصریح کرد

 .در کشور درصد کاهش داشته است 26.3، بیماری تب برفکی 12به مدت مشابه سال 

 .مورد رسیده است 633مورد به  0611تب برفکی از طی این مدت کانون بیماری : وی اضافه کرد

مورد گاوداری شیری در  30تب برفکی در شش ماهه امسال نیز به حد کمی رسیده به طوری که تنها : این مقام مسوول ادامه داد

 .معرض آلودگی قرار گرفته اند اما تعداد ابتال بسیار کم بوده است

ایت ضوابط قرنطینه ای و ساماندهی تردد بهداشتی دام را از علل کاهش موارد بیماری ها، رع وی مدیریت واکسیناسیون در استان

 .تب برفکی عنوان کرد

خلج با تاکید بر این که واردات دام زنده نیز به طور مطلق از کشورهای آسیای میانه ممنوع شده است و این ممنوعیت با حمایت 

سازمان دامپزشکی با واردات دام غیرمجاز از مرزهای شرقی مخالف است و ما : ددولت و وزیر جهادکشاورزی ادامه دارد، تصریح کر

 .هیچوقت مجوز واردات آن را نداده ایم

های غیرمجاز را  این سازمان، دام: وی با اشاره به این که دام های غیرمجاز از مرزهای غیرقابل کنترل وارد کشور می شود، گفت

 .اجازه خرو  این دام را از استان سیستان و بلوچستان را نمی دهدتحت نظارت قرنطینه ای قرار داده و 

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به : رییس سازمان دامپزشکی کشور در مورد وضعیت واکسن تب برفکی اظهار داشت

ین واکسن را نخواهند داشت، اما ای از مشکالت و ارتقای سیستم تولید خود، اعالم کرد بود که مدت کوتاهی تولید ا منظور رفع پاره

 .امروز در تماس تلفنی اعالم داشت مشکالت تولید واکسن تب برفکی رفع شده است

سازمان دامپزشکی آماده بررسی واردات واکسن تب برفکی است و مجوز واردات واکسن های کیفی و مؤثر تب برفکی را : وی افزود

 .می دهد

اند و به زودی شرکت روناک در  شرکت ایرانی در زمینه تولید واکسن تب برفکی اقدام کردهخلج با بیان این که در حال حاضر دو 

سازی رازی و شرکت روناک  قراردادی میان موسسه تحقیقات واکسن و سرم: کند، اعالم کرد مهاباد، واکسن خود را وارد بازار می

 .منعقد شده و این شرکت قادر است یکصد میلیون دوز واکسن تولید کند

 درصدی موارد آلودگی به طاعون نشخوارکنندگان کوچک 62کاهش 

نسبت به مدت مشابه سال  14در شش ماهه سال : رییس سازمان دامپزشکی کشور درباره طاعون نشخوارکنندگان کوچک، گفت

سوی این سازمان  درصد در دام های اهلی، کاهش موارد آلودگی گزارش شده است که نتیجه نظام پایش و مراقبت از 62حدود  12

 .است

راهکار جلوگیری : وی علت شیوع این بیماری در نشخوارکنندگان کوچک وحشی را تغییر اقلیم و خشکسالی دانست و اذعان داشت

از شیوع این بیماری در نشخوارکنندگان اهلی یعنی گوسفند و بز، ایجاد یک نظام پایش علمی در مورد حیوانات وحشی است یعنی 

هایی که حیوانات وحشی برای استراحت یا خوردن  ر ممنوع و حفاظت شده، سازمان حفاظت محیط زیست در مکاندر مراکز شکا

 .آب، جمع می شوند، از آنها تصویر بگیرد و حیواناتی که دچار عارضه شده اند را شناسایی کند

زش کادر این سازمان توسط سازمان خلج، ارسال اطالعات چغرافیایی بیماری های دامی به سازمان حفاظت محیط زیست، آمو

کیلومتر را از جمله راهکارهای  6تا  2دامپزشکی کشور و ایجاد یک کمربند حفاظتی برای واکسیناسیون بز و گوسفند به فاصله 

 .مبارزه با طاعون نشخوارکنندگان کوچک عنوان کرد
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: روز پیش آغاز شده است، خاطرنشان ساخت 31از  پوی با بیان این که واکسیناسیون نشخوارکنندگان کوچک یعنی گوسفند و بز

 .نوبت واکسیناسیون برای مبارزه با طاعون نشخوارکنندگان اصلی انجام شده است 111میلیون و  2در شش ماهه گذشته، 

رزه با میلیارد تومان برای مبا 1دولت : وی در مورد بودجه مربوط به کنترل و شناسایی آنفلوانزای پرندگان نیز، اذعان داشت

میلیارد تومان آن در اختیار سازمان دامپزشکی برای اقدام ها و پرداخت خسارت قرار می  6آنفلوانزای پرندگان تصویب کرده که 

 .گیرد

 .میلیارد تومان نیز برای پرورش دهندگان طیور استان مازندران تصویب شده است 3: خلج افزود

میلیارد تومان کفایت نکرد، دولت کمک  1رندگان سقفی نگذاشته است و اگر این دولت برای بیماری آنفلوانزای پ: وی تاکید کرد

 .خواهد کرد

 ارایه احکام پیشنهادی سازمان دامپزشکی برای برنامه

سازمان دامپزشکی : خلج در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مهمترین موارد پیشنهادی این سازمان در برنامه ششم توسعه گفت

ای ارتقای سالمت و کیفیت زندگی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو شورای هسته مرکزی هفت کشور عضو شور

 .نفره تدوین احکام ششم توسعه است و ما احکام پیشنهادی خود را به وزارتخانه برای برنامه ششم توسعه ارایه داده ایم

ه یکی از موضوع های اساسی است، پیگیر هستیم که هر نوع حکمی که در مورد ارتقای کیفیت فرآورده های خام دامی ک: وی افزود

 .در این زمینه الزم است، بیاوریم

یکی از : خلج،به اهمیت برخورداری از نیروی انسانی مناسب برای نظارت در زنجیره های مختلف تولید اشاره کرد و اظهار داشت

جزو سیاست کلی سالمت سازمان و هم در اصول برنامه ششم توسعه است پیشنهادهای مهم ما استفاده از نیروهای انسانی است که 

 .به طوری که اگر الزم شد، بتوانیم برای خرید خدمات بخش غیردولتی اقدام کنیم

ما پیشنهاد دادیم، این سازمان مجاز باشد که بتواند بخش غیردولتی دامپزشکی را به گونه ای ساماندهی کند و : وی اضافه کرد

 .ستگاه حاکمیتی توسط گروه ممیزی ما، ارزیابی ها را انجام دهیدمصوبات د

سازمان دامپزشکی پیشنهادهای خود را در مورد امنیت غذا و سالمت دام برای برنامه ششم توسعه نوشته و به : خلج همچنین گفت

 .وزارتخانه ارایه داده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312247224112 
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 سالمت
  فودپرس 1931مهر ماه  19دو شنبه 

 <االجل وزارت بهداشت برای توقف تولید یک نوع روغن نباتیصنایع غذایی
. اعالم کرد 16های نیمه جامد را تا پایان سال  رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت مهلت تعیین شده برای توقف تولید روغن 

اعالم  16های نیمه جامد را تا پایان سال  رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت مهلت تعیین شده برای توقف تولید روغن

د داده شده های نیمه جام دکتر زهرا عبداللهی، درخصوص مهلتی که به کارخانجات تولید روغن برای توقف روند تولید روغن.کرد

های نیمه جامد را حذف کنند، دیگر روغن  به کارخانجات روغن فرصت داده شده است که تولید روغن 16تا پایان سال : است، گفت

اکنون در کارگروه : وی افزود.نیمه جامد نداشته باشیم و به جای آن روغن مایع با اسید چرب ترانس زیر دو درصد داشته باشیم

مان استاندارد، غذا و دارو، دفتر بهبود تغذیه و صنایع غذایی، استاندارد قند، نمک، شکر و روغن در تخصصی متشکل از ساز

اند، با ابالغ سازمان  برای آن دسته از محصوالتی که بازنگری شده: عبداللهی ادامه داد.محصوالت غذایی در حال بازنگری است

بر این . حال حاضر استاندارد نمک در تمام مواد غذایی بازنگری و ابالغ شده استدر . استاندارد باید موارد مربوطه اصالح و اجرا شود

در حال تالش هستیم که این میزان نیز به یک درصد . درصد کاهش پیدا کند و بیشتر نباشد 0.3اساس باید استاندارد نمک به 

. مواد غذایی تاثیر نگذارد و ذائقه سازی شوداین کاهش میزان باید به تدریج انجام شود که روی طعم و مزه : وی افزود.برسد

کاهش . نیز کار شده و استاندارهای آن تغییر کرده است... همچنین در زمینه کاهش نمک در پنیر، رب گوجه فرنگی، تن ماهی و 

 ار نیز باید کار شود که میزان قند آن پایین آید د بر روی شیرهای طعم. ها هم در حال ابالغ است قند نوشابه

Post/ir.foodpress.www//:http  
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 سالمت
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  70, سه شنبه 

 کنترل بیماری زنگ زرد گندم
جمعیت  معاون فنی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه مصرف سموم در کشور از مصرف جهانی بسیار پایین تر است، کاهش

 . های سفید با سرد شدن هوا و سطح سن زدگی مزارع گندم خبر داد مگس

های گرم و خشک جمعیت آنها زیاد می شود،  یحیی ابطالی با بیان اینکه جمعیت آفات سال به سال تغییر می کند و در سال

 .استفاده از سموم در جهت کنترل جمعیت این آفات صورت می گیرد: اظهارداشت

بسته به اتفاقاتی که رخ می دهد، : هزار تن است، گفت 36تا  34ره به اینکه ساالنه تدارک سم در به طور متوسط بین وی با اشا

 .هزار تن از این سموم مورد استفاده قرار می گیرند 32تا  30معموال حدودا 

در : مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور، توفیقات به دست آمده در کاهش استفاده از سموم را

هزار  111سال زراعی که پشت سر گذاشتیم، پیش بینی شده بود سطح مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در مزارع کشور حدود 

 .هکتار باشد و این پیش بینی هم توسط مجامع بین المللی و هم توسط کارشناسان شبکه پیش آگاهی ما تایید شده بود

هزار هکتار کانون های اولیه آلودگی صورت  31اما خوشبختانه با تشکیل ستاد پیش آگهی و با مدیریتی که در : ادامه دادابطالی 

هزار هکتار از سطح پیش بینی شده اصال آلوده نشد که بخواهیم  231تا  261گرفت، این بیماری کنترل شد، ضمن اینکه حدود 

 .های اولیه به موقع انجام گرفت نونمبارزه انجام دهیم، چراکه مبارزه در کا

به گفته وی، این موضوع بیانگر آن است که پیش آگهی می تواند نقش بسیار مثبت و فزاینده ای را در مدیریت مصرف سم ایفا 

 .کند

 کاهش سطح سن زدگی مزارع گندم به پنج دهم هکتار

ع، سال گذشته ما با مدیریتی که علیه آفت سن گندم و عالوه بر این موضو: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور اظهارداشت

های هرز در مزارع گندم داشتیم، موفق شدیم جلوی خسارت این آفت را به معنای واقعی بگیریم و برای اولین بار متوسط سن  علف

 .وده استدهم هکتار ب 2، 12-13زدگی در مزارع گندم به پنج دهم هکتار رسید، ضمن اینکه این عدد در سال زراعی 

ما تقریبا یک درصد سطح زیر : این مقام مسئول، مصرف سموم در کشور را نسبت به مصرف جهانی بسیار پایین عنوان کرد و گفت

 .دهم درصد مصرف سم داریم 1کشت دنیا و حدود 

 واردات پیله وری باید کنترل شده انجام شود

: ر با اشاره به بحث قاچاق و آسیب این مساله به باغات کشور، گفتابطالی همچنین درباره حضور پررنگ میوه های خارجی در کشو

میوه آزاد و مابقی ممنوع است، ضمن اینکه هر روز مسئوالن بحث مربوطه جلوگیری از  4براساس دستور وزارت جهاد واردات 

 .قاچاق میوه به کشور را گوشزد می کنند

جد پیگیر این موضوع هستیم و مهمترین مشکل در این زمینه، آزاد بودن  ما به: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد

واردات انواع میوه و محصوالت کشاورزی از راه پیله وری است که باید جلوی این نوع واردات گرفته یا شرایطی برای آن فراهم شود 

 .تا دیگر شاهد بروز چنین مسائلی نباشیم

 هواهای سفید با سرد شدن  کاهش جمعیت مگس
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ها اواخر تابستان، در سطح شهر و  جمعیت این مگس: های سفید در سطح شهر تهران نیز اظهارداشت ابطالی درباره حضور مگس

 .همچنین در میان محصوالت زراعی باال می رود

ا و فضای سبز ه حشرات مذکور که در استان تهران، پارک: های گلخانه معروف بودند، گفت وی با بیان اینکه این حشرات به عسلک

حضور دارند، در محیط های گرم پرورش و تکثیر می یابند و مانند سال با سرد شدن هوا و کاهش درجه حرارت قبل جمعیت شان 

 .تعدیل و متعادل می شود

حساسیت در افرادی که مبتال به : ها بی ضرر خواند و ادامه داد معاون فنی سازمان حفظ نباتات، این حشرات را برای سالمت انسان

و آلرژی هستند، ممکن است با ورود به مجاری تنفسی آنان برایشان مشکل ایجاد کنند اما اینکه بگوییم باعث انتقال بیماری خاصی 

 .شود، صحیح نیست به انسان می

 .حشرات مذکور برای گیاهان مشکل آفرین هستند و از چند روش آنها را دچار آسیب می کنند: ابطالی اضافه کرد

این موضوع سبب ضعیف شدن گیاه می شود، ضمن اینکه : های سفید از شیره گیاهی تغذیه می کنند، افزود بیان اینکه مگس وی با

های پایین تر می ریزد  حشرات مذکور می توانند شیره های چسبنده ترشح کنند که این ترشحات از پشت برگ باال روی سطح برگ

 .ها می شود و سبب ایجاد محیط مناسبی برای رشد قارچ

ها، ایجاد محیط مناسب برای چسبیدن گرد و خاک، کم شدن سطح کلروفیل و  این موضوع نیز سبب سیاه شدن برگ: ابطالی افزود

 .سبزینه و در نتیجه ضعف گیاه می شود

 .های ویروسی مطرح است به گفته وی، برای برخی گونه ها نیز بحث مربوط به انتقال بیماری
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 سالمت
  فودپرس 1931مهر ماه  19دو شنبه 

  <هخواری رژیم غذایی مناسبی است؟ غذا و تغذیهاگوشتخواری یا گی
ت ممکن است های بهداشتی زیادی دارد، اما خوردن گوش خواری سودمندی دهد گرچه رژیم غذایی گیاه بررسی جدید نشان می 

پژوهشگران در این بررسی به تاثیر .ها هم مصرف کنید که همراه آن مقداری زیادی از سبزی بار نباشد، مادامی قدرها هم زیان آن

. پرداختند کنند،  های روده تولید ی ها در روده افراد و میزان برخی از ترکیبات که باکتری های غذایی متفاوت بر انواع باکتری رژیم

های  پژوهش ای هستند که  های روده تنها دارای باکتری خورند، نه های غذایی مملو از سبزی می ریافتند که افرادی که رژیمآنان د

هایی  های باالتری از مولکول های غذایی بر اساس گیاهان مربوط کرده بودند، بلکه روده این افراد دارای میزان پیشین آنها را با رژیم

کنند، برای سالمت  ها تولید می زنجیره را که باکتری این اسیدهای چرب کوتاه.شود زنجیره خوانده می وتاهاست که اسیدهای چرب ک

ای لزوما به معنای مصیبتی برای سالمت ما  مانند رژیم غذایی مدیترانه -های غذایی که شامل گوشت هستند اما رژیم. مفید هستند

و مقدار بسیار اندکی گوشت )کردند  ای پیروی می از رژیم غذایی مدیترانهطور دقیق  افرادی که در این بررسی به. نیستند

زنجیره  های باالتری از اسیدهای چرب کوتاه کردند، میزان ، نسبت به افرادی که با دقت کمتری از این رژیم پیروی می(خوردند می

در رژیم »: نویسند گیری می نتیجه منتشر شده است، در بخش Gut نویسندگان این مقاله پژوهشی که در ژورنال.داشتند

دانیلو ارکولینی، «.چیزخوار غربی اگر مصرف مقدار معینی غذاهای گیاهی هم در آن گنجانده شده باشد، لزوما بد نیست همه

دهند،  در واقع، شواهد نشان می»:پل در ایتالیا و سرپرست این بررسی گفت استادیار میکروبیولوژی در دانشگاه فردریک دوم نا

افزایند، با احتمال بیشتری  شان می خورند و میزان مصرف میوه، سبزی و حبوبات را در رژیم غذایی ازحد گوشت نمی افرادی که بیش

خوار  خوار مطلق، گیاه پژوهشگران در این بررسی افراد سالم گیاه«.ای داشته باشند های روده ای سالم از باکتری ممکن است مجموعه

های ادرار و  شان، به همراه نمونه شهرهایی متفاوت ایتالیا شرکت دادند و اطالعات درباره رژیم غذایی روزانهچیزخوار را از  و همه

بندی آنان بر اساس اینکه با چه میزانی از دقت، از  این پژوهشگران از اطالعات رژیم غذایی برای گروه. مدفوع را گردآوری کردند

برای تعیین انواع  DNA یابی این پژوهشگران همچنین از شیوه توالی.استفاده کردند کنند، ای پیروی می رژیم غذایی مدیترانه

زنجیره  های مهم، ازجمله ترکیباتی به نام اسیدهای چرب کوتاه ای و از آنالیز شیمیایی برای تعیین میزان متابولیت های روده باکتری

های روده  وسیله انواع خاصی از باکتری زنجیره به ای چرب کوتاهاسیده» :ارکولینی گفت.آمین اکساید استفاده کردند متیلن و تری

به گفته او، . شوند تولید می( ها وجود دارند ها و میوه که به فراوانی در سبزی)هنگام متالشی شدن فیبرهای نامحلول غذایی 

پژوهشگران در این «.کنند ایفا می های متفاوت ها نقش مهمی در حفاظت در برابر بیماری اند که این مولکول پژوهشگران دریافته

کنندگانی در این  خوار مطلق و گیاهخوار و نیز همه شرکت زنجیره در افراد گیاه اسیدهای چرب کوتاه  بررسی دریافتند که میزان

بیشتر مصرف عالوه افرادی که میوه، سبزی و حبوبات  به. کردند، باالتر است ای پیروی می بررسی که عموما از رژیم غذایی مدیترانه

از طرف . زنجیره داشتند میزان باالتری از اسیدهای چرب کوتاه -که نوع رژیم غذایی کلی آنان چه باشد بدون توجه به این -کردند می

های معینی در  وسیله باکتری های حیوانی و چربی به اکساید درنتیجه متالشی شدن پروتئین متیلن دیگر، بر اساس این بررسی، تری

پژوهشگران در این بررسی .به گفته این پژوهشگران این ترکیب با افزایش خطر بیماری قلبی ارتباط دارد. آیند جود میروده به و

برای مثال مقدار بیشتری گوشت قرمز یا مقدار  -کنند ای پیروی می دریافتند، افرادی که با دقت کمتری از رژیم غذایی مدیترانه

های باالتری از این  کنند، دارای میزان ی که با دقت بیشتری از این نوع رژیم پیروی میخورند، نسبت به افراد کمتری سبزی می

شوند، درمجموع  های درون روده ما تولید می وسیله باکتری هایی که به آالتی در روده مامولکول ماشین.شان هستند ترکیب در روده
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های گوارشی و  دکتر جیمز لوئیس، متخصص بیماری.نامند می( metabolome)« متابولوم»سازنده چیزی هستند که دانشمندان 

ها و سایر  توانید باکتری شما می»: باره گفت استاد پزشکی در دانشگاه پنسیلوانیا که در این تحقیق شرکت نداشت، دراین

خورید،  را که می آالت یک کارخانه به تصور درآورید و غذایی صورت ماشین های ما هستند، به هایی را که درون روده ارگانیسم

ای از محصول نهایی این  متابولوم نمونه»: لوئیس گفت«.شوند، در نظر بگیرید ها فرآوری می عنوان مواد خامی که در این ماشین به

گذارند؛ اما به گفته لوئیس با احتمال  های متعددی بر سالمت تاثیر می های روده از راه معلوم شده است که باکتری« .کارخانه است

توانند  این ترکیبات می. گذارند ها هستند که بر سالمت ما تاثیر می ها و نه خود باکتری وسیله باکتری شتر ترکیبات تولیدشده بهبی

هایی که شما در  ماشین»: لوئیس گفت. باشند( متیلن اکساید مانند تری)بار  یا زیان( زنجیره مانند اسیدهای چرب کوتاه)سودمند 

کننده آن خواهد بود که مواد تولیدشده  کنید، تعیین کنید و مواد خامی که به درون آنها وارد می می موارد بیشتری روشنشان

ها  ها در روده اند که کدام باکتری های پیشین بر تعیین این موضوع متمرکز بوده پژوهش»: لوئیس گفت«.بار باشند سودمند یا زیان

برای رسیدن به این هدف، »: او گفت«.ها خواهد بود قدم منطقی بعدی در پژوهشها  های این باکتری حضور دارند و بررسی فرآورده

توانیم شروع به بررسی موادی کنیم که آنها تولید  های درون روده را شناسایی کنیم، اکنون می نخست مجبور بودیم باکتری

دهنده یک رابطه از نوع سببی یا  ت و آن نشانالبته اکولینی هشدار داد که این بررسی فقط یک ارتباط را پیدا کرده اس« .کنند می

زنجیره  های اسیدهای چرب کوتاه میزان. زنجیره نیست های باالتر اسیدهای چرب کوتاه علت و معلولی میان رژیم غذایی و میزان

تا معین کند به گفته او، پژوهش بیشتری الزم است . طور طبیعی درنتیجه عواملی مانند سن و جنسیت تغییر کنند ممکن است به

آنها را واداشت، کارهای مفیدی برای ما »ای خاص به کار برد و  های روده توان برای هدف قرار دادن باکتری چگونه رژیم غذایی را می

 انجام دهند
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 سالمت
 فودپرس  1931مهر ماه  19دو شنبه 

  <پنج ماده غذایی که سبب تحریک کیسه صفرا می شود غذا و تغذیه
مطالعات محققان نشان می دهد که گوشت و لبنیات پرچرب، مواد غذایی اسیدی، غذاهای تصفیه شده و سرخ کرده، سبب تحریک  

وسط کبد، در کیسه صفرا ذخیره می صفرای تولید شده ت. کیسه صفرا کیسه کوچکی واقع در زیر کبد است.کیسه صفرا می شوند

به محض ورود غذا به سیستم گوارشی، کیسه صفرا، صفرای تولید شده را درون .مهمترین وظیفه صفرا، هضم چربی است. شود

میزان صفرای وارد شده به روده کوچک متناسب با میزان چربی مصرف شده . آزاد می کند( اثنی عشر)بخش باالیی روده کوچک 

گاهی اختالالت کیسه صفرا، مانند . از مواد غذایی سبب تحریک کیسه صفرا می شوند که همراه با درد و سوزش استبعضی . است

در صوت بزرگ شدن سنگ، عمل جراحی کیسه صفرا ضروری . سنگ کیسه صفرا، با هیچ عالمت اولیه ای همراه نیست

ه های غذایی، عدم تحمل غذاهای چرب و از دست دادن استفراغ، درد در ناحیه سمت راست باالی شکم، درد پس از وعد.است

مطالعات محققان آمریکایی نشان .اشتها، از مهمترین عالیم اختالل در عملکرد کیسه صفرا یا سنگ کیسه صفرا محسوب می شوند

گوشت -0:این مواد غذایی عبارتند از . می دهد که برخی از مواد غذایی سبب تحریک کیسه صفرا و بروز مشکالتی می شود

پرچربمصرف گوشت پرچرب، سبب افزیش عملکرد کیسه صفرا و افزایش تولید صفرا می شود که این فرآیند با التهاب صفرا همراه 

غذاهای سرخ شدهغذاهای سرخ شده و چرب سبب تحریک -3.مصرف ماهی و حبوبات به جای گوشت قرمز توصیه شده است. است

اسیدیغذاهای اسیدی مانند مرکبات و قهوه، عالوه بر تحریک و التهاب کیسه صفرا، روی  غذاهای-2.و التهاب کیسه صفرا می شوند

محصوالت لبنی پرچرب محصوالت لبنی پرچرب مانند خامه و شیر گاو، از مهمترین مواد تحریک -4.معده نیز اثر مخربی دارند

دم و شکر تصفیه شده، مانند نان سفید، انواع غذاهای تصفیه شدههر محصول تولید شده از آرد گن-6.کننده کیسه صفرا هستند

پزشکان توصیه می کنند که به محض احساس مشکل در ناحیه صفرا، به .شیرینی و پاستا، سبب تحریک کیسه صفرا می شود

 پزشک مراجعه شود و با محدود کردن مواد غذایی تحریک کننده، عالیم بیماری تا درمان جدی کنترل شود
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 سالمت
 فودپرس 1931مهر ماه  19دو شنبه 

 <اسامی فرآورده های خوراکی غیرمجاز اعالم شدمواد غذایی/از سوی سازمان غذا و دارو؛
به جعل مستندات بهداشتی نموده اند، اعالم سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از تولید کنندگان فرآورده های غذایی را که اقدام  

ای فرآورده های غذایی عصاره گیاه زعفران کارخانه نعمت اهلل رضایی با  به گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه.کرد

رمجاز و تقلبی معرفی و نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری نگین را غی( پارسیان)نام تجاری معرا ، نمک با نام تجاری ماهبانو

، (کامن نو)با نام تجاری نوکام... در این اطالعیه همچنین محصوالتی چون آلبالو خشک، توت خشک، انجیر خشک، مغز گردو و.کرد

رشته پلویی با نام تجاری هانی، ادویه جات شرکت صبا پخش میالد با نام تجاری میالد، دارچین با نام تجاری اکباتان تاک، سماق 

ره با نام تجاری ارغوان، گالب با نام تجاری ساغر گل ریزان به دلیل جعل مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی تک نف

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با .های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند فرآورده

به قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از افرادی که محصوالت اعالن اینکه این معرفی اسامی 

های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی  های غذا و داروی دانشگاه کنند خواست که معاونت نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می

« دادلی»در این اطالعیه همچنین به نام تجاری .زم را به عمل آورندآوری آنها اقدام ال انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع

از شرکت چیچک باران بوستان به عنوان محصولی مجاز جهت تولید و ( سیب، زردآلو، خرما)تولید کننده محصول لواشک مخلوط

د قرار می دهند از کسانی که عرضه اشاره شده است و ضمن تشکر از رسانه هایی که مباحث مرتبط با سالمت را در صدر اخبار خو

نام این شرکت را به عنوان تولید کننده فرآورده غیر مجاز منتشر کرده بودند خواست با توجه به ارائه مستندات الزم از سوی 

مدیران آن مجموعه، جهت جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی نشان تجاری دادلی، نسبت به انتشار دارای پروانه بهداشتی 

روابط عمومی سازمان جهت دریافت مشخصات  22416621در پایان، شماره تلفن .شرکت فوق اهتمام الزم را بنمایند بودن

 های غیرمجاز اعالم شده است های عرضه فرآورده مکان
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت

 - 31/70/70فارس

 شود تن خاویار پرورشی تولید می 7امسال 
تن و تولید گوشت ماهی خاویاری به  7تولید خاویار پرورشی در کشور امسال به : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .رسد یک هزار تن می

بینی  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان شیالت ایران پیش خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .رسد تولید خاویار پرورشی در کشور امسال به دو تن و تولید گوشت ماهی خاویاری به یک هزار تن می: کرد

 .تن گوشت ماهی خاویاری تولید شد 261ورشی و کیلوگرم خاویار پر 611سال گذشته هزار و : صالحی افزود

هزار تن گوشت ماهی  01تن خاویار پرورشی و  011در برنامه ششم توسعه، برای تولید : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است 211تا  611خاویاری پرورشی هدف گذاری شده که برای این میزان تولید به 

اشاره به این که صید تجاری ماهیان خاویاری از شش سال پیش توسط روسای جمهوری کشورهای حاشیه خزر ممنوع شده  وی با

طی این مدت، صید ماهیان خاویاری، فقط برای تحقیقات انجام گرفته و خوشبختانه در مهر سال گذشته در : است، خاطرنشان کرد

برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر  نامه حفاظت و بهره راخان، موافقتاجالس سران کشورهای حاشیه دریای خزر در آستا

 .درحضور رؤسای جمهوری، امضا شد

نامه به تأیید مجالس سه تا از کشورهای حاشیه دریای خزر رسیده و تأیید این توافقنامه در مجالس ایران و  این توافق: وی گفت

 .روسیه، در دستور کار قرار گرفته است

 .کند نامه، کمک مؤثری به بازسازی ماهیان خاویاری دریای خزر می اجرای این موافقت: تصریح کرد صالحی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141111110441 
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 شیالت
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

 آالی متراکم  ها در پرورش قزل مشارکت فرانسوی/ روسیه بازار خوبی برای میگوی ایرانی نیست
ها در  حضور هیأت فرانسوی در ایران با مذاکره برای واردات خوراک میگو و ماهی و همچنین مشارکت فرانسوی

 . آالی متراکم و ماهی در قفس همراه شد پرورش قزل

های  محموله: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل صندوق توسعه آبزیا

رود در صورت توفیق در بازارهای  خالی و منجمدشده طی دو ماه گذشته راهی روسیه شده است و انتظار می صورت شکم آال به قزل

 .شناخته شود آالی ایران عنوان یک بازار جدید برای قزل این کشور به

 311های  دنبال ماهی ها به گرم هستند، روس 411تا  361آال بین  بر خالف مردم ایران که خواستار ماهی قزل: بهروز کاکاوند افزود

های با وزن باال به کشور روسیه در چند محموله طی  گرم تا یک کیلوگرمی هستند که در ایران بازار خوبی ندارد، لذا صادرات ماهی

 .رود با استقبال خوبی همراه شود گذشته آغاز شده و انتظار می دو ماه

 روسیه بازار خوبی برای میگو نیست

رود، اما از آنجا که تقاضای  شمار می ترین واردکنندگان محصوالت آبزی به با وجود آنکه روسیه یکی از بزرگ: وی خاطرنشان کرد

 .شود وبی برای میگوی ایرانی شمرده نمیاین کشور متفاوت از نوع اتحادیه اروپا است، بازار خ

شد و در این کشور متناسب با ذائقه  میگوهای تولیدی کشور با سر و دم به اتحادیه اروپا صادر می: کاکاوند ادامه داد

 .شده است کنده و فرآوری شد، این در حالی است که روسیه خواستار میگوی پوست بندی و فرآوری می کنندگان، بسته مصرف

های درخواستی مورد  تر خواهد شد که به هر دلیلی محموله ایراد چنین درخواستی برای ورود میگو وقتی برجسته: صریح کردوی ت

شده خود نخواهند داشت؛ لذا  بندی ها قرار نگیرد، آن وقت صادرکنندگان بازار مشابهی برای عرضه محصوالت بسته پسند روسی

 .وسیه برای تولیدکنندگان میگوی داخلی مقدور نیستصادرات میگو با چنین شرایطی به کشور ر

 واردات خوراک میگو از فرانسه

ها چه تأثیری در توسعه آبزیان کشور داشته یا  مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان در پاسخ به این پرسش که ورود هیأت فرانسوی

ات خوراک میگو انجام شد که در صورت قطعی شدن در حاشیه ورود هیأت فرانسوی، مذاکراتی برای وارد: خواهد داشت، یادآور شد

 .توان انتظار داشت وضعیت پرورش میگو تقویت شود ای می چنین مقوله

فرانسه یکی از برندهای مناسب تولید خوراک محصوالت آبزی را در اختیار دارد و واردات خوراک آبزیان از این : کاکاوند تأکید کرد

گرفته و تغییر  های صورت رود با رفع تحریم والت آبزی در کشور منجر شود؛ هرچند انتظار میتواند به تقویت توسعه محص کشور می

 .شرایط سیاسی، بازارهای جدیدی برای میگوی کشور به ارمغان بیاورد

ای ه توقف صادرات میگو به اتحادیه اروپا بیشتر جنبه سیاسی داشت و آنالیزهای آزمایشگاهی نشان از بیماری: وی اظهار داشت

 .رو کند، نشان نداد؛ لذا انتظار توسعه صادرات میگو به اروپا وجود دارد های جدی روبه مهلکی که صادرات را با ممنوعیت

 آالی متراکم ها در پرورش قزل مشارکت فرانسوی

بود منابع آبی برای از آنجا که ایران با کم: مدیرعامل صندوق توسعه آبزیان با اشاره به حضور هیأت فرانسوی در پرورش ماهی گفت

ازای خارجی داشته باشد،  ها در ایران مابه تواند در توسعه و مشارکت فرانسوی هایی که می رو است، تنها مؤلفه پرورش ماهی روبه

 .آالی متراکم و ماهی در قفس خواهد بود مشارکت در پرورش قزل
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والت آبزی و انتقال تکنولوژی و حتی بازاریابی به کمک تواند با تأمین خوراک محص هرچند فرانسه می: کاکاوند همچنین افزود

توان  آال است، نمی پرورش محصوالت آبزی در ایران بیاید، اما از آنجا که خود دارای برند و پتانسیل مناسبی برای تولید ماهی قزل

 .انتظار داشت محصول آبزی تولیدشده ایرانی به این کشور صادر شود

سعه بازار محصوالت آبزی عالوه بر مجراهای سیاسی باید به فکر بهبود سبد غذایی مردم ایران و برای تو: وی خاطرنشان کرد

 ./افزایش سرانه مصرف داخلی بود

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http71132-4html. 
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 شیالت
 جوان خبرنگاران - 193۱مهر  78: تاریخ

 دهندگان جوالن دالالن ثمره عدم حمایت از پرورش
دهندگان موجب جوالن دالالن در این بخش  کاهش نقدینگی و بدهی بانکی پرورش: آبی بیان کرد مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم

 .شده است

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندر گفتگو با  آبی کشور حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان گرم

با توجه به برداشت اولیه میانگین وزنی ماهیان نسبت به سال گذشته : جاری اظهار داشت آبی در سال وضعیت برداشت ماهیان گرم

 .دهد های گذشته را نشان می نسبت به سال درصدی کاهش داشته که این امر افت تولید

ها، کاهش سرمایه در گردش و هجوم بیش از اندازه دالالن در مزارع و  عدم تأمین به موقع و گرانی بیش از حد نهاده: وی افزود

 .دهندگان این بخش شده است های مختلف مسبب سردرگمی پرورش استان

دهندگان موجب جوالن دالالن و فروش تولیدات  دینگی و بدهی بانکی پرورشدر واقع کاهش نق: آقازاده در ادامه بیان کرد

 .دهندگان به قیمت پایین شده است پرورش

توانند کیفیت و تولید در این بخش را افزایش دهند  های متولی و جهاد کشاورزی با نظارت بیشتر می  دستگاه: وی خاطرنشان کرد

 .به تولید خود ادامه دهندتا تولیدکنندگان بتوانند با هزینه کمتر 

کنند اما متأسفانه هیچ حمایتی از  گذاران خارجی فرش قرمز پهن می در حالی که برای سرمایه: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

 .شود که ادامه این روند تأثیر بسزایی در کاهش تولید و صادرات خواهد داشت تولیدکنندگان داخل انجام نمی

/news/fa/ir.yjc.www//:http3912221 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  78, چهارشنبه 

 گونه نیشکر در خوزستان تجاری سازی شد 72
 . یشکر در این شرکت خبر دادن( گونه)واریته31مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان از تجاری سازی 

هزار گونه بذر تولیدی شرکت، بذر کوبایی 211سال اخیر حدود  03در : نسیم صادقی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد

و دیگر مناطق در شرکت توسعه نیشکر خوزستان و صنایع جانبی کشت و پایش شده که نتیجه آن تولید یکصد نوع نیشکر بوده 

 .است

نوع نیشکر تجاری شده که همگی با شرایط آب و هوایی و اقلیم خوزستان سازگاری کامل 31از این تعداد تاکنون : اضافه کردوی 

 .دارند

اما سال خوبی از  14 - 12با وجود خشکسالی سال زراعی : صادقی سال زراعی گذشته را سالی پر فراز و نشیب عنوان کرد و افزود

 .سال زراعی امسال نیز تا کنون مطلوب بوده است که نتیجه آن در میزان برداشت مشخص خواهد شدنظر کشت و کار بود و فضای 

تن در هکتار  01.42تن شکر خام با ضریب استحصال  142هزار و 612هزار تن نیشکر و تولید  346وی به برداشت چهار میلیون و 

درصد از 23میزان تولید شکر در این شرکت : کرد و گفت در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سال زراعی گذشته اشاره

 .هزار تنی شکر در کشور است231مجموع تولید یک میلیون و 

 هزار تن شکر  616پیش بینی تولید * 

هزار تن شکر از مزارع نیشکر استان پیش 620برای امسال تولید : مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان افزود

 .هزار تن وجود دارد616تن در هکتار امکان افزایش این رقم تا  01.63درصد افزایش ، ضریب استحصال 01ه است که با بینی شد

هزار تن شکر از کارخانجات دیگر به منظور ایجاد تعادل  06در مجموع تولید سال زراعی گذشته این شرکت و نیز خرید : وی گفت

ر حال حاضر تنها شرکتی که در بورس کاال شکر عرضه می کند شرکت توسعه نیشکر و در بازار نیاز کشور به شکر تامین شد و د

 .صنایع جانبی خوزستان است

تن خوراک  311هزار و 26تن خمیرمایه،  126میلیون لیتر الکل، هفت هزار و 23در سال زراعی گذشته همچنین : صادقی افزود

میلیون لیتر، هشت 22شد که این ارقام در سال زراعی امسال به ترتیب  اف در این شرکت تولید.دی.هزار متر مکعب ام 20دام و 

 .هزار متر مکعب پیش بینی می شود11هزار تن و 61تن، 611هزار و 

 صادرات الکل و خمیرمایه به کشورهای همسایه * 

درصد خمیر مایه 66نستان و میلیون لیتر به ترکیه، عراق و افغا00، 14 - 12از مجموع الکل تولیدی سال زراعی : وی اضافه کرد

 .تولیدی به لبنان، عراق، مصر، تاجیکستان، سوریه و افغانستان صادر شد

با وجود این : هزار میلیارد ریالی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به سیستم بانکی اشاره کرد و گفت31صادقی به بدهی حدود 

سال از زمان 31قه نداشته و در بین مجموعه های نیشکری پس از بدهی سنگین و تقسطیی که صورت گرفته هیچ گونه قسط معو

 .سال شرکت به تعادل مالی رسید و تا حدودی سود دهی داشت 06بهره برداری و پس از 

مشکل اساسی خوزستان اشتغال است که با آن می تواند به : مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان افزود

با ایجاد اشتغال شرایطی فراهم می شود تا این استان زنده و پویا شود که شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی  بالندگی برسد زیرا
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 .به دنبال اشتغال پایدار و حفظ نیروها است

 .هزار نفر نیروی ثابت دارد که در فصول مختلف تعداد آنها متغیر است01این شرکت در حال حاضر حدود : وی گفت

 رد کشور نشد ماه شکری وا 1* 

با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از آذر گذشته به : عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران همچنین گفت

 .ماه شکری وارد کشور نشد و این نگاه مثبتی بود که وزارتخانه به تولیدکنندگان داخلی داشت 1مدت 

لید کنندگان داخلی واگذار شود که تمام اینها تعهدات خود را انجام دادند و با دولت مصوب کرد که واردات شکر به تو: وی افزود

 .قیمت توافقی که از سوی دولت تعیین شد در بازار شکر تعادل ایجاد شده است

اجازه هزار تن شکر در بازار عرضه کرد و معادل آن به تولید کننده ها 211شهریور امسال شرکت بازرگانی دولتی : صادقی ادامه داد

هزار تن بود و به همین میزان 016واردات داد که سهم شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از میزان شکر عرضه شده در بازار 

 .شکر از طریق شرکت وارد کشور و در بین کارخانجات تصفیه کننده شکر در دیگر استان ها توزیع شد

هزار تن از این 111رگترین شرکت تولید کننده شکر با ظرفیت اسمی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان به عنوان بز

، میرزاکوچک خان، سلمان فارسی، فارابی، دهخدا (ره)محصول استراتژیک با هفت واحد کشت و صنعت تابع امیر کبیر، امام خمینی

 . و دعبل خزاعی در خوزستان فعالیت دارد

/com.iranecona//:tpht13249/72 
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 شیر و فراوردهها

 - 31/70/12فارس

یارانه شیر از جیب دامداران پرداخت / محصول لبنی 9درصدی  49تاخیر در ابالغ افزایش قیمت 
 شود می

تومان ضرر  922گرم شیر خام  رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه دامداران در تولید هر کیلو

 .افزایش نیافتن قیمت خرید شیر خام به منزله پرداخت یارانه شیر از جیب دامداران به مردم است: کنند، گفت می

جلسات در : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفت

تومانی شیرخام مصوب تیرماه سال گذشته باید قیمت  0441باالخره به این نتیجه رسیدند که برای اجرای قیمت   متعدد، مسئوالن

 .درصد افزایش یابد 02محصول شیر، پنیر و ماست  2

رغم تصویب افزایش  متاسفانه علی: وی با بیان اینکه افزایش قیمت برای اجرایی شدن باید به سازمان تنظیم بازار ابالغ شود، افزود

آقای شریعتمداری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را ابالغ ( شیر، ماست و پنیر)درصدی قیمت برخی محصوالت لبنی  02

 .کند نمی

درصدی قیمت محصوالت لبنی کنترل  02رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه علت امتناع از ابالغ افزایش 

محصوالت لبنی را ندارد،به   درصدی افزایش قیمت 02اگر دولت قصد ابالغ مصوبه : تورم و مسائلی از این قبیل است، تصریح کرد

 .دامداران یارانه تولید بپردازد

 .شوند تومان متضرر می 211دامداران به ازای تولید هرکیلوگرم شیرخام مبلغ : مقدسی بیان داشت

کنندگان شیرخام راضی نیستند،شیرخام را با قیمت  تولید: رر و زیان دامداران به ازای تولید شیرخام گفتوی با ابراز ناراحتی از ض

 .کمتر از قیمت تمام شده بفروشند و این کار شرعا حرام است

وارد  ناپذیری کننده نیست و این کار به تولید صدمات جبران کنترل تورم از جیب تولید: رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گفت

 .کند می

های تولید افزایش یافته، بر روی قیمت شیرخام  در حالی که حقوق و دستمزد کارگران و همچنین هزینه: مقدسی بیان داشت

 .گونه افزایش قیمتی اعمال نشده است هیچ

 .دهد رار میشوند چون صادرات آنها را تحت تأثیر ق صاحبان صنایع لبنی مانع افزایش قیمت محصوالت لبنی می: وی افزود

صاحبان صنایع لبنی برای کسب : شود بیان داشت درصد تولیدات محصوالت لبنی کارخانجات صادر می 01مقدسی با بیان اینکه 

 .اند درصد تولید کشور را فدا کرده 11سود صادرات، 

چرا شما بر ابالغ مصوبه افزایش وی در پاسخ به این سؤال که صنایع لبنی به علت عدم کشش بازار تمایلی به افزایش قیمت ندارند،

 .شود  با ابالغ افزایش قیمت سازمان حمایت مکلف به اجرای مصوبه می: کنید،گفت ها پافشاری می درصدی قیمت 02

ای که انجمن صنفی و اتحادیه دامداران با صنایع لبنی داشتند  حتی در جلسه: رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

کنندگان شیرخام حاضرند افزایش قیمت شیرخام را به  عالم کردیم اگر نگران جذب محصوالت توسط بازار هستید،تولیدما به آنها ا

وزارت جهاد متولی تولید است و ابزاری برای کنترل بازار ندارد در حالی که ستاد تنظیم : مقدسی گفت.طور پلکانی اجرایی کنند

 .تإثیرگذارندها  بازار و سازمان حمایت در تعیین قیمت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312244224131 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940711001494


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

108 
 

 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  17: تاریخ

 افزایش استاندارد لبنیات عامل مهم رقابت با صادرکنندگان
های صادراتی و افزایش استانداردها تأثیر بسزایی در رقابت با  اعمال مشوق: های لبنی کشور بیان کرد حادیه فرآوردهمدیر عامل ات

 .دیگر صادر کنندگان دارد

، در صادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتهای لبنی کشور در گفتگو با  محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فرآورده

پروتکل صادرات لبنیات به روسیه پس از چندین مرحله مذاکرات با بازرگانان : خصوص صادرات لبنیات به روسیه اظهار داشت

روسی در خصوص شرایط حمل ونقل و رعایت استاندارها مطرح شده و قرار بر این است تا پس از تأیید استانداردها از سوی هیات و 

 .بازرگانان روسی این محصول به روسیه صادر شود

بیشترین حجم صادرات لبنیات به کشورهای عراق، افغانستان و حاشیه خلیج فارس بوده و تاکنون هیچ نوع : وی در ادامه افزود

 .ایم صادرات محصوالت لبنی به روسیه نداشته

ها و همچنین  صادراتی، واگذاری اختیارات جز به اتحادیههای  اعمال مشوق: اسماعیلی با اشاره به مشکل صادر کنندگان گفت

تواند عامل مهمی در رقابت با دیگر صادر کنندگان در  افزایش استانداردها از سوی دولت تأثیر به سزایی در صادرات دارد و می

 .بازارهای هدف داشته باشد

میلیون دالر برای  211الی  611رات محصوالت لبنی سال گذشته صاد: های لبنی کشور تصریح کرد مدیر عامل اتحادیه فرآورده

ای که با افزایش کیفیت و مرغوبیت محصوالت و ایجاد بازارچه و سردخانه در کشورهای هدف تولید  کشور ارز آوری داشته به گونه

 .را بیش از پیش افزایش داد
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  12, یکشنبه 

 توزیع شیر رایگان در تمام مقاطع تحصیلی
در پی توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش با کارخانجات لبنی، : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . و در تمام مقاطع تحصیلی توزیع خواهد شدشیر در مدارس سراسر کشور 

حسن رکنی با اشاره به اینکه پس از امضای نهایی قرارداد وزارت آموزش و پرورش با کارخانجات لبنی شیر در ماه مهر توزیع می 

 .ه استمیلیارد تومان اعتبار اختصاص داد 661برای اجرای طرح توزیع سراسری و رایگان شیر در مدارس دولت : شود افزود

کارخانجات لبنی براساس قرارداد با وزارت آموزش و پرورش معادل این میزان اعتبار شیر در اختیار وزارتخانه قرار می : وی گفت

 .دهند

به منظور ارتقای سالمت عمومی جامعه طرح توزیع سراسری شیر رایگان در مدارس : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .جدی دولت است کشور مورد حمایت

 .براساس نتایج جلسات مشترک با کارخانجات لبنی، با کیفیت ترین شیر در اختیار دانش آموزان کشور قرار می گیرد: رکنی گفت
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 صادرات و واردات

 - 31/70/11فارس

کیلو دانه روغنی در مقابل خرید یک  3واردات / روغنی بخرید دو کیلو روغن وارد کنیدیک کیلو دانه 
 کیلو دانه داخلی

کشی اگر یک کیلو دانه  براساس بخشنامه جدید قرار است، کارخانجات روغن: های روغنی گفت مجری طرح دانه

کیلو دانه خارجی برای  3توانند  دازند، میداخلی را به قیمت تضمینی خریداری کنند و پول کشاورزان را همان روز بپر

 .کشی وارد کنند روغن

های  در هفته: های روغنی گفت های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در مورد شیوه جدید خرید دانه علیرضا مهاجر مجری طرح دانه

کشی و  و صنایع روغن های روغنی جلسات متعددی با حضور مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی اخیر برای حل مشکل خرید دانه

 .نباتی برگزار شد روغن

های روغنی تنظیم شده که به زودی به صنایع  ای برای نحوه خرید و واردات دانه بنابراین به دنبال این جلسات بخشنامه: وی افزود

 .شود کشی ابالغ می روغن نباتی و روغن

کشی اگر یک  این بخشنامه قرار شد تا کارخانجات روغن براساس: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد مجری طرح دانه

کیلو دانه خارجی برای  1توانند  کیلو دانه داخلی را به قیمت تضمینی خریداری کنند و پول کشاورزان را همان روز بپردازند، می

 .کشی وارد کشور کنند روغن

اگر یک کیلو دانه داخلی را به قیمت تضمینی خریداری براساس این بخشنامه همچنین کارخانجات روغن نباتی : مهاجر تصریح کرد

 .خام وارد کنند دو کیلو روغنتوانند  کنند و پول کشاورزان را همان روز پرداخت کنند، می

اگر متقاضی برای خرید دانه داخلی توسط کارخانجات نباشد، شرکت بازرگانی دولتی ایران باید خرید را انجام و : وی بیان داشت

 .زان را همان روز بپردازدپول کشاور

هفته قبل و در مراسم آغاز سال زراعی جدید محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به دنبال امتناع  3براساس این گزارش، حدود 

های روغنی را از کشاورزان  کنید دانه خود می بی»: های روغنی از کشاورزان خطاب به آنها گفت صنایع روغن نباتی از خرید دانه

 .«کنید ری نمیخریدا

جهاد کشاورزی با انجمن   های یک منبع آگاه از وزارت جهاد کشاورزی، طبق توافق وزارت براساس گفته: افزاید این گزارش می

های روغنی  صنایع روغن نباتی در سال جاری مقرر شده بود، تا صنایع روغن نباتی به ازای واردات روغن نباتی خارجی، تمام دانه

 .اورزان خریداری کنندتولیدیرا از کش

حتی آنها تعهد کرده بودند که پول کشاورزان را یک روزه پرداخت کنند که با عدم موافقت معاون اول رئیس جمهور جهانگیری با 

 .های روغنی را خریداری نکنند اند دانه افزایش قیمت روغن نباتی، صنایع هم تصمیم گرفته

هایی هم تا هفته  درصدی قیمت روغن را داشتند و موافقت 6تی درخواست افزایش صنایع روغن نبا: این منبع آگاه بیان داشت

های جهانی  گذشته با این موضوع شده بود، اما جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز پیش اعالم کرد، در شرایطی که قیمت

 .ها را افزایش دهیم به شدت افت کرده است، اصال جایز نیست که قیمت
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میلیارد تومان  4های تحویلی کلزای کشت و صنعت مغان که تقریبا  همچنین صنایع روغن نباتی پول بخشی از محموله :وی افزود

 .اند است، را پرداخت نکرده

براساس این گزارش، نه تنها پول کلزا پرداخت نشده، بلکه پول دانه گلرنگ هم که دو ماه قبل خریداری شده بود، توسط صنایع 

های روغنی که نماینده انجمن و کارگزار جمع  اخت نشده و صنایع روغن نباتی به صورت کتبی هم به شرکت دانهروغن نباتی پرد

 .اند، از این به بعد باقی مانده گلرنگ، سویا و آفتابگردان را خریداری نکنند  آوری محصول است، اعالم کرده

های روغنی تولید  بنابراین در حال حاضر خریدار برای دانه: ردهای روغنی تصریح ک وی با اشاره به آغاز برداشت برخی از دانه

بندی صنایع روغن نباتی به تعهدات موجب رنجش وزیر شده که در نتیجه با لحن تند خطاب به  کشاورزان، وجود ندارد و عدم پای

 .صنایع ناراحتی خود را اعالم کردند

های روغنی  اد با صنایع روغن نباتی منعقد کرده، نقدینگی برای خرید دانهبه دلیل تفاهمی که وزارت جه: این منبع آگاه بیان داشت

ای برای خرید  بینی نشده و در حال حاضر سازمان تعاون روستایی که مباشر خرید وزارت جهاد است، بودجه از کشاورزان پیش

 .صادر نشده است های روغنی در اختیار ندارد، ضمن اینکه دستورالعملی هم برای خرید این محصوالت دانه

به ( برای اینکه بعدا به کشاورزان پرداخت شود)تومان به وزارت جهاد کشاورزی  11وی در مورد مباحث مطرح شده در پرداخت 

این موضوع ربطی به وزارت جهاد ندارد و خود صنایع روغن نباتی : ازای واردات هر کیلوگرم روغن توسط صنایع روغن نباتی گفت

 .اند که به ازای مجموع واردات مبلغی را به حمایت تولید داخل تخصیص دهند وافق رسیدهدر این مورد به ت
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 صادرات و واردات  
 - 31/70/17فارس

 رد شایعه واردات از پاکستان/ ردات برنج همچنان ممنوع استوا
: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه باید بخشی از نیاز داخلی برنج از واردات تأمین شود، گفت

 .واردات برنج همچنان ممنوع است و تصمیمی برای لغو آن اتخاذ نشده است

یک میلیون و : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  شاورزی مازندران در گفتدالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد ک

 .هزار هکتار شالیزارهای استان مازندران در سال جاری بدست آمده است 301هزار تن شلتوک برنج از  311

با کشت مجدد برنج در سطح : شود، افزود های شالیکوبی به برنج تبدیل می درصد شلتوک برنج در کارخانه 26وی با بیان اینکه 

 .هزار تن به شلتوک برنج افزوده شود 061الی  011شود حدود   بینی می هزار هکتار رتون پیش 46هزار هکتار و حدود  21حدود 

دهی است و تا یک ماه  ج در حال خوشهدر حال حاضر کشت مجدد و رتون برن: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان داشت

 .شود آینده محصول بدست آمده برداشت می

برای سال : درصد افزایش یابد، بیان داشت 01تا  6شود امسال در استان مازندران تولید برنج  بینی می حیدر پور با بیان اینکه پیش

 .ا ارقام پرمحصول تولید را افزایش دهیمزراعی جدید افزایش سطح زیر کشت برنج نداریم بلکه در تالش هستیم تا ب

های پاکستانی منتشر  این خبر از منابع روزنامه: وی در مورد مطالبات مطرح شده در خصوص واردات برنج از پاکستان اظهار داشت

اردات این شده است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ ثبت سفارش واردات برنج را تایید نکرده و مجوزی هم برای و

 .محصول نداده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با بیان اینکه بخشی از برنج باید از طریق واردات تأمین شود و تولید داخل جوابگوی 

ذ نشده واردات برنج تا آخر آذرماه ممنوع است و هنوز تصمیمی جدید در مورد لغو واردات برنج اتخا: نیاز داخلی نیست، بیان داشت

 .است
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 صادرات و واردات
 - 31/70/17فارس

 مرغ مزایای حک قیمت و مشخصات بر روی تخم/ مرغ صادر شد هزار تن تخم13
نیمه : شود، گفت های صادراتی به عراق صادر می مرغ درصد تخم 23حادیه مرکزی مرغداران با بیان اینکه مدیرعامل ات

 .هزار تن از این محصول صادر شد 19اول امسال 

با اشاره به شرایط خوب  رگزاری فارسخبوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در گفت

 .هزار تن تخم مرغ صادر شد 04شهریور امسال حدود : مرغ، گفت صادرات تخم

مرغ صادر  هزار تن تخم 46هزار تن تخم مرغ صادر شد و تاکنون بیش از  42جاری در مجموع  در نیمه اول سال: وی یادآور شد

 .شده است

 .درصد به افغانستان و بقیه به سایر کشورها صادر شده است 31های صادراتی به عراق،  غمر درصد تخم 16: ترکاشوند تصریح کرد

مرغ درب  هر کیلوگرم تخم: شود، گفت مرغ زیر قیمت تمام شده عرضه می مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با اشاره به اینکه تخم

 .هزار تومان است 4حداقل قیمت این محصول حدود رسد در حالی که  تومان به فروش می 2311مرغداری با قیمتی حدود 

سازی شده بود از  ها ذخیره هایی که در سردخانه  مرغ هزار تن از تخم 06مرغ و عرضه حدود  مازاد تولید تخم: ترکاشوند اظهار داشت

 .علل پایین بودن قیمت عرضه این محصول نسبت به قیمت تمام شده است

به علت شیوع این بیماری در جمعیت بومی : مرغ بر اثر آنفلوانزای پرندگان، گفت درات تخموی با اشاره به توقف دو ماهه صا

ها ذخیره سازی شد  کنندگان این محصول در سردخانه های تولیدی توسط تولید مرغ های کشور، بخشی از تخم پرندگان برخی استان

 .ها مؤثر بوده است داشتن قیمت نگه که به تازگی در بازار توزیع شده و این موضوع تا حدودی روی پایین

ای در  های سردخانه مرغ همچنین به مرغداران تأکید شده تا از صادرات تخم: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بیان داشت

 .راستای حفظ بازارهای صادراتی اجتناب شود

مرغ  ول بر داشتن استانداردهای الزم برای صادرات تخماتحادیه مرغداران به عنوان متولی صادرات این محص: ترکاشوند تصریح کرد

 .کیفیت جلوگیری شود مرغ بی بندی تاکید دارد و به مراجع ذیربط صادرات اعالم کرده که از خرو  تخم از جمله کیفیت و نوع بسته

با این کار : نیز توضیح دادکه از ابتدای مهرماه به اجرا درآمده است ( حک قیمت و مشخصات محصول)مرغ  وی در مورد پرینت تخم

 .شود کننده مطلع می کننده از تاریخ تولید و همچنین برند تولید مصرف

مرغ روی محصول حک  مرغ قیمت واقعی تخم همچنین با پرینت تخم: مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بیان داشت

 .شود روی تخم مرغ در  میکاهش و افزایش یابد قیمت کف و سقف   شود که در زمانی که قیمت می

انجام : شان را ندارند، تصریح کرد ترکاشوند با بیان اینکه تمامی مرغداران دستگاه و امکانات الزم برای پرینت روی محصول تولیدی

 .کنندگان اجباری نیست این کار برای تولید

ای پیشگیری از آنفلوانزای پرندگان با توجه به نزدیک شدن به فصل سرد سال و بر: وی به مرغداران توصیه کرد و گفت

تولیدکنندگان باید تمامی ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی را رعایت کنند و این موضوع توسط اتحادیه بصورت 

 .کتبی و رسمی اعالم شده است

ل باید مشتری آن برای صادرات یک محصو: مرغ به روسیه گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در رابطه با صادرات تخم

 .را تقاضا کند که تاکنون روسیه این محصول را از ما مطالبه نکرده است
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 عرضه محصوالت کشاورزی در شهر غذای مسکو* 

در اطراف شهر مسکو یک نمایشگاه دائمی : مرغ به روسیه نداریم، تصریح کرد ترکاشوند با بیان اینکه مشکلی برای صادرات تخم

وجود دارد که سازمان تعاون روستایی در حال تهیه یک غرفه برای عرضه مواد  food cityت عنوان عرضه محصوالت غذایی تح

 .غذایی و محصوالت مختلف کشاورزی در این نمایشگاه است

 .شود مرغ ایرانی در روسیه فراهم می بنابراین از طریق این نمایشگاه امکان عرضه و معرفی تخم: وی بیان داشت
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 صادرات و واردات
 - 31/70/12فارس

دی کشور درص 33وابستگی تا / شود های روغنی داخل داده می به ازای خرید دانه  مجوز واردات روغن
 به روغن

های روغنی تولید داخل  کارخانجات روغن کشی و روغن خام به ازای خرید دانه: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .کنند مجوز واردات دانه یا روغن خام دریافت می

بری مدیر عامل این شرکت از ماموریت جدید شرکت بازرگانی به نقل از شرکت بازرگانی دولتی علی قن خبرگزاری فارسبه گزارش 

اولویت خرید با کارخانجات روغن کشی و روغن نباتی است و در : دولتی در مورد خرید تضمینی دانه های روغنی خبر داد و گفت

 .کند داری میصورت عدم خرید توسط کارخانجات، این شرکت دانه های روغنی تولیدی کشاورزان را به قیمت تضمینی خری

های روغنی سویا و آفتابگردان  طبق ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی خرید تضمینی دانه: وی افزود

 .شده و قرار است در کنار بخش خصوصی، مازاد تولید کشاورزان را خریداری کند 0214تولید داخل در سال

براساس مصوبه هیات وزیران و بخشنامه : های روغنی افزود به اعالم قیمت خرید تضمینی دانه معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره

ریال و قیمت هر کیلو دانه 01111درصد  03درصد و رطوبت 3وزیر جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو دانه سویا با ناخالصی 

 .ده استریال تعیین و مصوب ش30611درصد  1درصد و رطوبت  3آفتابگردان با ناخالصی 

وی با بیان اینکه کارخانجات روغن کشی و روغن نباتی در ازای خرید دانه های روغنی مجوز واردات دانه یا روغن خام دریافت می 

های روغنی تولید داخل، مقرر کرده است تا به ازای خرید هر کیلوگرم دانه  دولت برای تشویق کارخانجات به خرید دانه: کنند، افزود

 .کیلوگرم دانه روغنی وارد کشور کنند 1کیلوگرم روغن خام و یا  3قیمت تعیین شده توسط کارخانجات،آنها بتوانند  روغنی براساس

: قنبری با اعالم اینکه در زمینه تولید دانه های روغنی و تامین روغن خوراکی مورد نیاز کشور، وابسته به واردات هستم، اضافه کرد

درصد  01الی  6شود و تولیدات داخل تنها جوابگوی  صرفی کشور از طریق واردات تامین میدرصد روغن م 11درحال حاضر حدود 

 .نیاز کشور است

: های روغنی، اظهارکرد مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن اعالم آمادگی این شرکت برای اجرای خرید تضمینی دانه

ت بازرگانی مناطق و استانهایی که تولیدات دانه روغنی دارند، صادر شده و های غله و خدما های الزم به شرکت دستورات و بخشنامه

 .کشی بخش خصوصی، کار خرید تضمینی این محصوالت را انجام خواهد داد این شرکت در کنار کارخانجات روغن

ت نیز همچون خرید کشی و روغن نباتی است و این شرک های روغنی با کارخانجات روغن اولویت خرید دانه: قنبری تصریح کرد

های روغنی توسط بخش خصوصی، تولیدات کشاورزان را براساس قیمت مصوب  تضمینی گندم و برنج، در صورت عدم خرید دانه

 .خریداری می کند
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 صادرات و واردات
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

 کند  کرم گلوگاه، صادرات انار را تهدید می
عنوان یک محصول  شود، این در حالی است که رب انار به درصد انار تولیدی کشور جذب صنایع تبدیلی می 92کمتر از 

ز اقالم صادراتی در صورت توجه صنایع تبدیلی تعریف عنوان یکی ا تواند به ثانویه به شکل سنتی با کیفیت پایین می

 .شود

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیرعامل اتعاونی تولیدکنندگان انار ساوه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ن افزایش دما باعث از بین درصدی میزان تولید آمار در سال جاری شده است و همچنی 21کمبود آب و نوسان دما باعث کاهش 

رفتن و متورم شدن پوست شده و پوست را از میوه جدا کرده و آثاری مثل پژمردگی، ریزش برگ و کوچک ماندن انار تولیدی را به 

 .همراه دارد

ن های شهرستا از سوی دیگر، سرمای اوایل سال جاری و وزش طوفان نیز باعث شد خسارت شدیدی به باغ: محمد شریفی افزود

 .ساوه وارد شود که بر تولید امسال اثر مستقیم داشته است

هکتار برآورد شده است و از این  1های انار  هزار هکتار است و سهم باغ 01های شهرستان ساوه  سطح باغ: وی خاطرنشان کرد

شمار  های انار کشور به واریته شود که از بهترین خانی تولید می خانی و یوسف مقدار، انار ملس ساوه، ملس تبریزی، الک، محمدعلی

 .رود می

برداشت انار تولیدی سال جاری از اواخر مهرماه آغاز خواهد شد و همزمان با شروع برداشت، کشف قیمت نیز : شریفی ادامه داد

 .گیرد صورت می

 تاخت و تاز کرم گلوگاه انار

رود، هنوز  شمار می ترین آفات درختان انار به یکی از قدیمی با وجود آنکه کرم گلوگاه انار به عنوان: کارشناس کشاورزی تصریح کرد

 .حل اثرگذاری اتخاذ نشده است برای مبارزه با آن راه

پاشی این درختان هستند که به  در زمان حاضر کشاورزان برای جلوگیری از صدمه دیدن میوه انار ناگزیر به سم: وی یادآور شد

 .رو خواهد شد با چالش جدی روبهپاشی، وضعیت صادرات انار  محض شروع سم

کارگیری سم، صادرکنندگان  های اصلی صادراتی انار ایران است که در صورت به انار ارگانیک یکی از مشخصه: شریفی تأکید کرد

 .قدم نخواهند شد برای خرید از کشاورزان پیش

 .ای فنی برای کنترل کرم گلوگاه استفاده کننده شود کشاورزان به جای استفاده از سم، از تکنیک پیشنهاد می: وی اظهار داشت

 شود درصد انار تولیدی راهی صنایع تبدیلی می 92

توان با  درصد انار تولیدی کشور سهم صنایع تبدیلی است و با وجود آنکه می 21: مدیرعامل اتعاونی تولیدکنندگان انار ساوه گفت

درصد این محصول  21اشت، اما صنایع تبدیلی فعال در حوزه انار کمتر از ورود انار به بخش تبدیلی انتظار ارزش افزوده بیشتری د

 .کند را خریداری می

عنوان یک  شود، رب انار به عالوه بر آب انار و کنسانتره انار که در صنایع تبدیلی به آن توجه ویژه می: شریفی همچنین افزود

 .پردازند ها، مابقی به آن نمی جز تعداد محدودی از کارخانه ای دارد، اما محصول ثانویه در سبد غذایی مردم جایگاه ویژه

 رب انار در سبد صادراتی
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کار  عنوان یک محصول ثانویه که از ماندگاری باالیی برخوردار است، در طبخ بسیاری از غذاها به رب انار به: وی خاطرنشان کرد

 .شود، اما تولید عمده آن به شکل سنتی روا  دارد گرفته می

هایی در کیفتی نهایی رب تولیدشده  عدم نظارت بر پخت رب انار به شکل سنتی باعث شده تخلف و کارشکنی: ادامه داد شریفی

 .تواند در سرانه مصرف رب انار اثر معکوس داشته باشد وجود آید که می به

حصول، با توجه به انحصار ایران بتوان گذاری در تولید این م وی اظهار امیدواری کرد که با تمرکز صنایع تبدیلی و افزایش سرمایه

 ./ارزش افزوده بیشتری برای یاقوت سرخ ایرانی تعریف کرد
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 صادرات و واردات
 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

 حضور تولیدات کشاورزی و شیالتی ایران در مرکز فودسیتی روسیه 
های تعاونی  های کشاورزی ایران منعقد کرده، قرار است شرکت ای که شرکت بازرگانی تعاونی نامه بر اساس تفاهم

روسیه به فروش  روستایی و صادرکنندگان آبزیان ایران در پاویونی محصوالت خود را در مرکز فودسیتی -کشاورزی 

 .برسانند

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های مشترک  راستای افزایش صادرات محصوالت شیالتی به کشورهای هدفی چون روسیه، کنسرسیومی تشکیل شده و برنامه

 .اصلی صادرکننده مشخص شده است های شرکت

های تسهیل  شود تا بتوانیم روش در دو هفته آینده سفری به روسیه از سوی اتحادیه صادرکنندگان انجام می: اکبر خدایی افزود علی

 .صادرات آبزیان را ارزیابی کنیم

ازمان تعاون روستایی ایران و اتحادیه های تعاونی کشاورزی ایران به نمایندگی از س شرکت بازرگانی شبکه: وی خاطرنشان کرد

استان کشور و  20های تعاونی روستایی در  ها شده که بر اساس آن کلیه شرکت صادرکنندگان آبزیان موفق به قراردادی با روس

 .تواند در پاویون جمهوری اسالمی ایران و در مرکزی به نام فودسیتی محصوالت خود را عرضه کنند صادرکنندگان آبزیان می

 .در مرکز فوق مواد غذایی ازجمله آبزیان و سایر محصوالت کشاورزی عرضه خواهد شد: خدایی ادامه داد

شود تا یک ماه آینده بتوانیم  بینی می های اجرایی برای حضور ایران در این مرکز آغاز شده است و پیش فعالیت: وی تصریح کرد

 .محصوالت شیالتی را در این مرکز عرضه کنیم

شده،  های مختلف سوخاری ها و طعم استفاده از محصوالتی که دارای ارزش افزوده است، ازجمله میگو در مزه: یادآور شدخدایی 

 .ها و دیگر آبزیان را در دستور کار داریم که در این مرکز عرضه کنیم پفکی و سایر فرآورده

 گیرد صادرات میگو به روسیه سرعت می

صورت مستقیم یک محموله  در راستای صادرات میگو به کشور روسیه نیز به: یان ایران تأکید کرددبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبز

 .ها قرار گرفته است تنی ارسال شده و محموله دیگری در راه است که تاکنون مورد استقبال روس 31

و اسپانیا در ابتدای امر باید مشکالت بانکی  برای صادرات آبزیان به سایر کشورها ازجمله فرانسه، ایتالیا، انگلستان: وی اظهار داشت

صورت صادرات محصول عملیاتی  اند، اما ماحصل آن تاکنون به های مختلفی به ایران سفر کرده ها مرتفع شود، زیرا هیأت و تحریم

 .نشده است

یم و محصوالت شیالتی خود را ها با کشورهای اروپایی وارد معامله شو امیدواریم بتوانیم پس از رفع تحریم: خدایی همچنین گفت

 .عرضه کنیم

آال به ایران پیشنهاداتی داشت  زده قزل از سوی کشور فرانسه، شرکتی شیالتی حضور داشت که برای تخم چشم: وی در پایان افزود

 ./الملل وزارت جهاد کشاورزی در تالش است تا معامالت را دوجانبه کند که معاونت بین

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http73222-4html. 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

 وارد کنندگان روغن پالم  31ابالغ بخشنامه اصالحی گمرک در خصوص سهمیه سال 
تعدادی از شرکت های وارد کننده  31زان سهمیه سال گمرک جمهوری اسالمی ایران طی بخشنامه ای اصالحیه می

 .روغن پالم را ابالغ کرد

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از پایگاه خبری اقتصاد غذا، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک 

را خطاب به کلیه گمرکات اجرایی به  33/3/0214مورخ  22111/14/02421/12/062جمهوری اسالمی ایران بخشنامه شماره 

 :شرح زیر اعالم نموده است

 4311/301/14به پیوست تصویر نامه شماره  4/3/0212مورخ  226و  3/1/0212مورخ  332پیرو بخشنامه به شماره های سریال 

و  31/03/0212خ مور 0123/610/12اداره کل مقررات، صادرات و واردات به انضمام نامه شماره های  21/0/0214مورخ 

دفتر ساماندهی و توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اصالحیه میزان سهمیه سال  34/0/0214مورخ  62/610/14

خواهشمنداست دستور فرمایید، وفق مفاد نامه مورد اشاره اقدام . تعدادی از شرکت های وارد کننده روغن پالم ارسال می گردد 14

 .نمایند

مدیر کل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه  21/0/0214مورخ  4311/301/14متن بخشنامه شماره  یادآور می شود

 :تجارت ایران به شرح زیر است

دفتر ساماندهی و  34/0/0214مورخ  62/610/14و شماره  31/03/0212مورخ  0123/610/12به پیوست تصویر نامه های شماره 

اورزی در خصوص اصالحیه میزان سهمیه تعدادی از شرکت های وارد کننده روغن پالم و اصالحیه توسعه تجارت وزارت جهاد کش

به صورت علی الحساب محاسبه می گردد؛ جهت اطالع و اقدام  14آن به شرح مندر  در نامه فوق الذکر که صرفا در سهمیه سال 

 .با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ارسال می گردد

مدیر کل دفتر ساماندهی توسعه تجارت وزارت جهاد  31/03/0212مورخ  0123/610/12خشنامه شماره گفتنی است متن ب

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های  31/03/0212مورخ  023031/216با عنایت به نامه شماره : کشاورزی به شرح زیر است

موضوع ( تصویر پیوست به انضمام ضمائم)ن و آموزش پزشکی غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درما

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در خصوص درخواست ترخیص مانده روغن پالم  34/03/0212مورخ  6313/12نامه شماره 

سهمیه سال ، بدینوسیله با ترخیص محموله های مورد نظر بصورت علی الحساب صرفا از محل 0214در ابتدای سال  0213سال 

لذا لطفا دستور فرمایید مراتب به مراجع ذیربط . تن موافقت می گردد 33613براساس لیست جدول پیوست جمعا به میزان 0214

از سوی مراجع ذیربط مراتب به  0214جهت اقدام ابالغ گردد، بدیهی پس از تعیین میزان قطعی سهمیه واردات روغن برای سال 

مدیر کل دفتر ساماندهی  34/0/0214مورخ  62/610/14الزم به ذکر است متن بخشنامه شماره .اطالع آن دفتر خواهد رسید

در خصوص ترخیص  31/03/0212مورخ  0123/610/12پیرو نامه شماره : توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است

مبنی بر تغییر میزان  03/0/0214مورخ  62/14ماره محموله های روغن پالم با توجه به نامه انجمن صنایع روغن نباتی ایران به ش

خواهشمنداست دستور فرمایید نسبت به اصالح مقادیر به شرح ( تصویر پیوست)سهمیه تعدادی شرکتهای وارد کننده روغن پالم 

 .ذیل اقدام الزم معمول گردد

/item/food/ir.iana.www//:http71329-4html. 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  11: تاریخ

 واردات برنج باید بر اساس برنامه باشد
 .شوند بنابراین واردات باید بر اساس برنامه باشد با واردات بی رویه تولیدات داخلی متضرر می: نماینده مردم لرستان افزود

: ، افزودخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با بهرام بیرانوند عضو کمیسیون 

 .ممنوعیت واردات برنج طرحی در زمینه حمایت از تولیدات داخلی است

با عدم برنامه ریزی و مدیریتی صحیح واردات بی : ریح کردشود تص وی با بیان اینکه با واردات بی رویه کشاورزان داخلی متضرر می

 .برند شود که سود جریان از آن نفع می رویه منجر به ارزبری و آشفته بازار می

متأسفانه تاکنون این طور : بیرانوند در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون واردات برنج بر اساس اصول و برنامه بوده است اذعان داشت

 .ت و میزان نیاز، تولید و واردات به درستی مورد بررسی و ارزیابی واقع نشده استنبوده اس

وزارت صنعت و معدن و تجارت گمرک و وزارت جهاد کشاورزی باید با هماهنگی و مدیریتی : عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد

 .صحیح از واردات بی رویه جلوگیری کنند و مجوز واردات ندهند

/news/fa/ir.yjc.www//:http3917393 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  12: تاریخ

 های قاچاق طی دو ماه اخیر کاهش واردات میوه
 واردات غیرقانونی مرکبات و خشکبار نسبت به دو ماه اخیر کاهش یافت

، با بیان مطلب فوق خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان محمد علی باغستانی رئیس اتحادیه سازمان حفظ نباتات در گفتگو با

 . خوشبختانه نیاز به واردات میوه و مرکبات وجود ندارد وتولید داخل کفاف تامین نیاز داخلی است: افزود

 . ربی وارد کشور می شود میوه ،مرکبات و خشکبار بیشتر از کشورهای آفریقای جنوبی و مرزهای غ: وی تصریح کرد

خوشبختانه با چنین مواردی برخورد شده و : باغستانی با بیان اینکه میوه های وارداتی بعضاً آلوده به آفت هستند اظهار داشت

 .واردت نسبت به دو ماه گذشته کاهش یافته است 

ضروریست کما اینکه نیاز به واردات میوه و مرکبات حمایت از تولیدات داخلی الزم و : رحمت اهلل نوروزی در ادامه این گفتگو افزود

 . نیست

 .باید از واردات غیر رسمی میوه و مرکبات جلوگیری و با واردکنندگان برخورد کرد : وی تصریح کرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http3913112 
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رات و وارداتصاد  
 ایسنا - 193۱مهر  12یکشنبه 

  دلیل صادر نشدن خوراک دام به کشورهای اروپایی و آمریکایی

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

 . نامه همکاری امضا کردند طبیعی تفاهم

درصد ظرفیت تولید در بخش کشاورزی خالی  22که  گزارش خبرنگار ایسنا، احمد کبیری امروز یکشنبه در حاشیه این مراسم با بیان این به

که  های کشور همگانی شده است و با توجه به این ایران در اقلیم خشکی قرار دارد و طی دهه گذشته بحران آب در همه استان: است اظهار کرد

تواند  های باال می های طبیعی مواجه هستیم، تولید خوراک دام و طیور باکیفیت و استاندارد ام در مراتع با محدودیت ظرفیت عرصهدر تعلیف د

 . در افزایش ضریب تبدیل تولید در بخش دام و طیور و باال بردن راندمان آن موثر باشد

توانند در تامین امنیت غذای کشور نقش  تولید محصوالت پروتئینی دارد می که صنایع خوراک دام نیز که سهم قابل توجهی در وی با بیان این

درصد از ظرفیت خود را برای تولید این  31های گذشته صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تنها  در دهه: بسزایی ایفا کنند خاطر نشان کرد

 . یده استدرصد رس 41دادند که امروز به بیش از  محصوالت مورد استفاده قرار می

در کشور برای تولید گوشت مرغ به ظرفیت بالغ بر سه میلیون تن در کشور : رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد

ان های خوراک دام، طیور و آبزی توان با استفاده از افزایش ظرفیت تولید کارخانه بینی شده که حدود یک میلیون تن آن خالی است و می پیش

 . های پرورشی امیدوار بود به افزایش تولید گوشت مرغ بدون نیاز به افزایش تعداد واحد

های جهانی را  های خوراک دام باید به این موضوع دقت کنند که در تولید محصوالت خود کیفیت و استاندارد کارخانه: کبیری تصریح کرد

 . های تولیدی افزایش داد و آبزیان باکیفیت ضریب تبدیل را در تولید محصوالت و فرآورده ی خوراک دام، طیور مدنظر قرار دهند تا بتوان با ارائه

التحصیالن بخش کشاورزی به دلیل فقر و ضعف سیستم آموزشی آماده حضور در صنعت نیستند، چرا که تا قبل از  برخی از فارغ: وی گفت

دهد طی دوران  مرکز رسید که این نشان می 211و پس از هشت سال به مرکز آموزشی غیرانتفاعی در کشور وجود داشت  11دولت گذشته 

ها نیز مانند  التحصیالن دیگر کشور های آموزش عالی در کشور توجه شده است و فارغ دولت گذشته تنها به افزایش کمی تعداد واحد

نامه  کردن تولید کشاورزی موثر باشد که تفاهم مهندسی تواند در فرآیند التحصیالن کشاورزی هستند، اما نیروی انسانی متخصص و ماهر می فارغ

 . ای داشته باشد کننده تواند دراین راستا نقش تعیین امضا شده مشترک با انجمن صنایع دام، طیور و آبزیان می

 میلیارد تومانی در خوراک دام 3722سرمایه در گردش 

کارخانه خوراک دام در کشور فعالیت  643: بزیان نیز در سخنانی گفتدر حاشیه این مراسم رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آ

های فنی و تخصصی با کارشناسان بخش  میلیارد تومان سرمایه در گردش وجود دارد و به همکاری 1311کنند که ساالنه در این صنعت  می

 . کشاورزی نیاز دارد

ها  های تولیدی در کشور ایجاد شده است و برای توسعه فعالیت ظرفیت کارخانهدرصد  41این سرمایه با حدود : مجید موافق قدیری اظهار کرد

های ملی و  های تحقیقاتی و ظرفیت های مختلف آموزشی، تخصصی، استفاده از پروژه های مشترک در زمینه و ظرفیت صنایع داخلی به همکاری

 . المللی در این زمینه نیاز داریم بین

هزار میلیارد تومان رساند چرا که کل سهم تولیدات دامی در میان تولید  64مایه در گردش در این زمینه را به توان افزایش سر می: وی افزود

های آموزشی و ترویجی برای افزایش تولید و  دهد که باید در زمینه هزار میلیارد تومان است و این نشان می 031محصول کشاورزی حدود 

 . مصرف خوراک دام کار کرد

در سال : های دام و طیور وجود ندارد، گفت که در دولت فعلی دیگر انحصاری در واردات نهاده ن صنایع خوراک دام با بیان اینرییس انجم

کشور دنیا نیز در حال مذاکره هستیم، اما  31کشور جهان صادر شده است و با  00میلیون دالر خوراک دام، طیور و آبزیان به  61حدود  3106
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ای و بهداشتی باالی  ها و ضوابط قرنطینه ه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا صادرات داشته باشیم به دلیل استانداردتوانیم ب اگر نمی

 . توانیم محصوالتی برابر با تولیدات جهانی و اروپایی تولید کنیم آنهاست، چرا که از نظر فنی و تکنولوژی می

شده درباره استفاده از برخی صنایع دام از مواد غیرمجاز مانند نئوپان در تولید در خصوص مسائل مطرح : موافق قدیری تصریح کرد

کنندگان بدون  کننده خوراک دام، طیور و آبزیان بدون اشتباه و خطا نیست، اما بسیاری از تولید شان باید گفت که گرچه صنعت تولید محصوالت

کنند که سازمان دامپزشکی باید نسبت به شناسایی و پلمب  در کشور فعالیت میکننده این محصوالت  کارخانه مجاز تولید 643مجوز و سوای 

 . های غیرمجاز اقدام کند تا خطاهای آنها به پای صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان نوشته نشود این واحد

ور و آبزیان و سازمان نظام مهندسی نامه همکاری مشترکی بین انجمن صنایع خوراک دام، طی به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم تفاهم

های کشاورزی، افزایش  کشاورزی و منابع طبیعی کشور در راستای توسعه کشاورزی دانش بنیان و افزایش ضریب نفوذ دانش در فعالیت

انات موجود، امضاء و ها، منابع و امک های آموزش و تروجی در بخش کشاورزی و برای استفاده بهینه از توانمندی وری، حمایت از فعالیت بهره

 .تبادل شد

/news/fa/ir.isna.www//:http31224722327 
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 صنایع غذایی

 - 31/70/12فارس

 میلیون دالر از کشور 73جلوگیری از خروج / شود ایران در تولید مالت خودکفا می
آن در چهارمحال و بختیاری،   صنعتی تولید مالت و فرآورده  ترین کارخانه اندازی بزرگ با راه: الم کردبنیاد برکت اع

 .آن کاهش یابد و گامی در خودکفایی کشور در تولید این محصول باشد  واردات مالت و انواع فرآورده

، ایران در حال حاضر ساالنه بیش (ره) ز بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینیبه نقل ا خبرگزاری فارسبه گزارش 

، امکان تولید این  کند، اما با استفاده از تجهیزات پیشرفته میلیون دالر وارد می 36ای بالغ بر  مالت با هزینه  هزار تن عصاره 01از 

 .مقدار در داخل کشور وجود خواهد داشت

های صنعتی تولید مالت جو، گندم  ترین کارخانه بین استان چهارمحال و بختیاری اکنون یکی از بزرگ د زاگرس جهانشرکت شه

هزار تن  2هزار تن انواع مالت و  03ها در خاورمیانه است که قصد دارد ظرفیت تولید خود را به  های آن زده، آرد جو و فرآورده جوانه

 .دهد های مالت در سال افزایش فرآورده

  شده محمد رستمی، مدیرعامل این شرکت، کمبود نقدینگی و عدم وجود سرمایه در گردش موجب باال رفتن قیمت تمام  به گفته

و ( ره)درصدی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 41محصوالت تولیدی آن شده بود، اما اکنون با مشارکت 

 .شرایط برای توسعه تولیدات کارخانه مهیا شده است ی محصوالت، کاهش قیمت تمام شده

شود  بینی می تن بود و پیش 611هزار و  4های آن در مجموع معادل  در سال گذشته میزان تولید مالت و فرآورده: وی اظهار داشت

 .توجهی داشته باشد های آتی افزایش قابل این رقم در سال

ی همکاری و مشارکت بنیاد برکت طی سه سال آتی، میزان  کند با ادامه ی میبین بین پیش مدیرعامل شرکت شهد زاگرس جهان

 .هزار تن برسد 3این شرکت به رقمی معادل   تولید ساالنه

درصد نیاز بازار به این محصوالت  36در حال حاضر معادل : های آن خاطرنشان کرد رستمی با اشاره به نیاز بازار به مالت و فرآورده

 .شود و با افزایش تولیدات آن، سهم بازار را افزایش خواهیم داد بین تأمین می د زاگرس جهاناز طریق شرکت شه

ی محصوالت تولیدی ضمن کاهش واردات مالت خارجی، عاملی اساسی در  شده ی وی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام به گفته

چون عربستان، عراق و ارمنستان  را به کشورهایی هم باال بردن سهم بازارهای تولیدات داخلی است و در نهایت، صادرات آن

 .کند پذیر می امکان

نفر است و در صورت افزایش تولیدات، این تعداد را  14در حال حاضر تعداد نیروی شاغل در این شرکت بالغ بر : رستمی یادآور شد

 .رسانیم نفر می 36به 

توانیم این  شتغال پایدار است؛ لذا با تمرکز روی افزایش کیفی تولیدات میکشور رفع بیکاری و ا  جا که دغدغه از آن: وی تصریح کرد

 .امر را در استان چهارمحال و بختیاری محقق کنیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312247224732 
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 صنایع غذایی
 آیانا 1931مهر  70, ه شنبهس

 میزان مصرف انرژی در صنایع کوچک غذایی و آشامیدنی اعالم شد 
نفر کار  42بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، میزان مصرف انرژی در واحدهای صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 

 .خورشیدی اعالم شد 4937تا  4913های  ها در سال کن و سایر زیربخش

آمارگیری از مقدار "، بر اساس آخرین نتایجی که مرکز آمار ایران با عنوان (ایانا)رش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزا

منتشر کرده است، مصرف انرژی در  "0236 - 0213های  نفر کارکن و بیشتر در سال 01های صنعتی  مصرف انرژی در کارگاه

-های صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید زغال کک  ستایی کشور و زیربخشهای صنعتی واقع در نقاط شهری و رو کارگاه

 .تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید فلزات اساسی و محصوالت کانی غیرفلزی عنوان شده است -ها پاالیشگاه

ها و خدمات مورد نیاز در مصرف نهایی از عنوان یکی از کاال ترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از مهم از آنجا که انرژی به

های انرژی،  رود، مقدار مصرف حامل شمار می نظر اقتصادی دارای اثرات قابل توجهی است و بخش انرژی زیربنای اصلی توسعه به

نده انرژی در کن ترین تأمین در این میان، نفت و مشتقات نفتی کماکان مهم. کند های صنعتی ایفا می نقش مهمی در فعالیت کارگاه

ای  های مختلف توجه ویژه ها، به چگونگی مصرف انرژی در بخش ویژه پس از طرح هدفمندی یارانه جهان هستند و در کشور ما به

کنندگان انرژی کشور است، گروه انرژی دفتر صنعت، معدن و زیربنایی،  ترین مصرف از آنجا که بخش صنعت یکی از مهم. شده است

 .نفر کارکن و بیشتر کرده است 01های صنعتی  بندی و تهیه سری زمانی از مصرف انرژی در کارگاه دام به جمعمرکز آمار ایران اق

، (مازوت)شده شامل نفت سفید، گازوئیل، گاز مایع، گاز طبیعی، بنزین، نفت کوره  در این بررسی مقدار انواع سوخت مصرف

های  مصرف کل انرژی کارگاه 0213ای که در سال  گونه به. ده شده استشده برآور چوب و مقدار برق خریداری سنگ و زغال زغال

درصدی داشته است و  1.0میلیون شبکه معادل نفت خام بوده که نسبت به سال قبل رشد  341نفر کارکن و بیشتر  011صنعتی 

 .اند تهها داش های اصفهان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد کمترین مصرف انرژی را بین استان استان

های انرژی در  های انرژی نشان از آن دارد که گاز طبیعی و برق به ترتیب بیش از سایر حامل همچنین مقدار مصرف حامل

 .های انرژی بوده است درصد از کل حامل 02.4درصد و  13.2نفر کارکن و بیشتر است و معادل  01های صنعتی  کارگاه

در بخش صنایع مواد غذایی  0213نفر کارکن و بیشتر در سال  01های صنعتی  ارگاهدر این بررسی همچنین مقدار مصرف انرژی ک

 .هزار شبکه نفت بوده است 131میلیون و  02و آشامیدنی معادل 

واحد آن صنایع مواد غذایی و آشامیدنی است که میزان مصرف کل انرژی  161واحد، حدود دوهزار و  211هزار و  04از تعداد کل 

میلیون  02هزار بشکه نفت خام است که صنایع مواد غذایی و آشامیدنی سهم مصرفی معادل  116میلیون و  342 در صنعت معادل

 .اند هزار بشکه نفت خام را از آن خود کرده 131و 

برشمرده که  0236 - 0213های  کننده عمده انرژی کشور را به تفکیک در سال این بررسی مقدار مصرف انرژی صنایع مصرف

هزار بشکه نفت خام مصرف  121میلیون و  132میلیارد و  02، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی معادل 0213خاص در سال  طور به

 ./کرده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71151-4html. 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  70: تاریخ

 امید به بهبود کیفیت نان در پی تدبیر دولت/ 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 21تا  31

اش  دولت دهم نیز نان، گرانی را تجربه کرد و با حذف یارانه کشید بلکه در البته این اولین باری نبود که نان بار گرانی را به دوش می

قیمت این کاالی استراتژیک افزایش یافت به این ترتیب که دولت دهم در یک مقطع زمانی یارانه نان را حذف کرد و قیمت را 

قیمت نان از سال دوم هدفمندی افزایش داد اما در شرایطی که قیمت آرد به دوبرابر افزایش یافت برای جلوگیری از افزایش مجدد 

 .ها اقدام به پرداخت مجدد یارانه به نان کرد یارانه

گذشته درخصوص افزایش قیمت نان به منظور بهبود کیفیت بازهم به افزایش قیمت نان با هدف  ٔ  دولت یازدهم هم با وجود تجربه

داد که به سمت آزادپز شدن حرکت کرده و در فاز اول اجرای ها این اجازه را  بهبود کیفیت چراغ سبز نشان داد و همزمان به نانوایی

 .های سراسر کشور موافقت کرد درصد از نانوایی 31این طرح دولت با آزادپز کردن 

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

 .ت برای مصرف کننده رونمایی نشدداشت که هیچوق

 سنگ اندازی در اجرای طرح آزادپز شدن نانوایی**

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

ن طرح را به زمان دیگری موکول کند البته بحث نیمه بخش آرد و نان موجب شد تا اجرای آن نیمه تمام مانده و دولت اتمام ای

 .شود ها نه به دولت خاصی و نه به این طرح محدود نمی 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

شود که دولت برای مبارزه با این امر باید  د و نان وجود دارد که مانع از اجرای درست این طرح میها در بخش آر 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

های کشور آزاد پز شوند اما هنوز این موضوع اجرایی نشده  درصد نانوایی 21خرداد سال جاری کشیده است چرا که قرار بود تا پایان 

 .است

ها هم سخن گفت و اینکه برای اجرای  اما رییس اتحادیه نانوایان سنگک تهران از سنگ اندازی در اجرای طرح آزادپز شدن نانوایی

ائه آن از وی اتحادیه به معاون وزیر صنعت هنوز اتفاق خاصی در زمینه بهتر این طرح راههای دیگری وجود داشته، که با وجود ار

 .بررسی آن نیفتاده است

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 جوانگذشته با خبرنگار اقتصادی ای که ماه  اتمام نرسد والبته قائم مقام وزیر صنعت با مصاحبه

 «.پرونده نان شش ماه است که بسته شده است»: 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

 .ت و برای تهیه یک نان در مناطق شمالی باید بهایی چند برابر پرداختشمالی تا جنوب پایتخت چشمگیر اس

کند گویی تنها بار گرانی آن بر دوش مردم افتاده و  هایی که نان طی می ؛ در کنار همه فراز و نشیبباشگاه خبرنگارانبه گزارش 

ن نظارت ناکافی نیز به این موضوع دامن زده و بازار سودجویی را در بخش آرد و همچنی. هیچ تغییری در کیفیت ایجاد نشده است

 .نان داغ کرده است مشکلی که تنها با تدبیرحل خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http3991144 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1931هر ماه م 19دو شنبه 

 <اسامی فرآورده های خوراکی غیرمجاز اعالم شدمواد غذایی/از سوی سازمان غذا و دارو؛
سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از تولید کنندگان فرآورده های غذایی را که اقدام به جعل مستندات بهداشتی نموده اند، اعالم  

ای فرآورده های غذایی عصاره گیاه زعفران کارخانه نعمت اهلل رضایی با  دارو در اطالعیهبه گزارش روابط عمومی سازمان غذا و .کرد

و نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری نگین را غیرمجاز و تقلبی معرفی ( پارسیان)نام تجاری معرا ، نمک با نام تجاری ماهبانو

، (کامن نو)با نام تجاری نوکام... ، انجیر خشک، مغز گردو ودر این اطالعیه همچنین محصوالتی چون آلبالو خشک، توت خشک.کرد

رشته پلویی با نام تجاری هانی، ادویه جات شرکت صبا پخش میالد با نام تجاری میالد، دارچین با نام تجاری اکباتان تاک، سماق 

رد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی تک نفره با نام تجاری ارغوان، گالب با نام تجاری ساغر گل ریزان به دلیل جعل مستندات مو

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با .های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می شوند فرآورده

محصوالت  اعالن اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصوالت غیر مجاز در سطح عرضه صورت می گیرد؛ از افرادی که

های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی  های غذا و داروی دانشگاه کنند خواست که معاونت نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می

« دادلی»در این اطالعیه همچنین به نام تجاری .آوری آنها اقدام الزم را به عمل آورند انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع

از شرکت چیچک باران بوستان به عنوان محصولی مجاز جهت تولید و ( سیب، زردآلو، خرما)ل لواشک مخلوطتولید کننده محصو

عرضه اشاره شده است و ضمن تشکر از رسانه هایی که مباحث مرتبط با سالمت را در صدر اخبار خود قرار می دهند از کسانی که 

از منتشر کرده بودند خواست با توجه به ارائه مستندات الزم از سوی نام این شرکت را به عنوان تولید کننده فرآورده غیر مج

مدیران آن مجموعه، جهت جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی نشان تجاری دادلی، نسبت به انتشار دارای پروانه بهداشتی 

مان جهت دریافت مشخصات روابط عمومی ساز 22416621در پایان، شماره تلفن .بودن شرکت فوق اهتمام الزم را بنمایند

 های غیرمجاز اعالم شده است های عرضه فرآورده مکان

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

133 
 

 عسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

277 
 

 علوفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

271 
 

 قارچ

 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 قارچ ارزان در راه است / شود برداری می المللی بهره ارچ با استاندارد بینهای صنایع تبدیلی ق کارخانه
تومان کاهش نسبت به شهریورماه قیمت هر  322هزار و  با افزایش تولید قارچ، روند نزولی قیمت قارچ آغاز شد و با یک

 .تومان رسید 322هزار و  کیلوگرم قارچ به پنج

با اعالم این خبر ( ایانا)قارچ خوراکی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران دهندگان  مدیره انجمن پرورش عضو هیأت

های پاییز،  روند نزولی قیمت قارچ و ارزان شدن این محصول با افزایش تولید از ابتدای مهرماه آغاز شد و در نخستین هفته: گفت

 .تومان قیمت قارچ کاهش یافت 611هزار و  یک

هزار تومان افزایش یافته بود، با رونق گرفتن بازار تولید  علت کاهش تولید تا هفت قیمت قارچ که در تابستان به: مانی موحدی افزود

های آینده  رود این قیمت طی ماه تومان تنزل یافت و انتظار می 611هزار و  و افزایش تبادالت بازار کمپوست به هر کیلوگرم پنج

 .روند نزولی خود را ادامه دهد

 هزار تن است 422تا  32اقعی تولید قارچ آمار و

کنند، اما از آنجا که هیچ نهادی آمار شفاف  هزار تنی از تولید قارچ در کشور ارائه می 031هرچند برخی آمار : وی خاطرنشان کرد

 .تهزار تن به ازای هر کیلوگرم اس 011تا  11رسد میزان واقعی تولید  نظر می کند، به بخش تولید را پیگیری نمی

هزار تن را در  011رود که حجم تولیدی حدود  شمار می عنوان هفتمین کشور تولیدکننده قارچ به ایران به: موحدی ادامه داد

 .کارنامه دارد

واحد غیرمجاز نیز به فعالیت خود ادامه  211واحد مجاز تولید قارچ خوراکی در کشور فعال هستند و بیش از  441: وی تصریح کرد

 .ر نوسانات بازار قارچ اثر مستقیم دارنددهند که ب می

های غیربهداشتی  آورند، چرا که در محیط وجود می واحدهای غیرمجاز مشکالت زیادی برای بخش بازرگانی به: موحدی یادآور شد

 .توانند سرانه مصرف قارچ را کاهش دهند کیفیت می تولید شده و با عرضه محصول بی

 پوست به قوت خود باقیستگیری از تولیدکنندگان کم مالیات

گیری از تولیدکنندگان کمپوست همچنان به قوت خود  مالیات: دهندگان قارچ خوراکی تأکید کرد مدیره انجمن پرورش عضو هیأت

 .باقیست، چرا که هنوز اداره تفسیر قوانین مجلس شورای اسالمی نظر نهایی خود را به اداره مالیات و انجمن قارچ اعالم نکرده است

روند و تا زمانی که نظر نهایی  شمار می کنندگان مالیات به تولیدکنندگان کمپوست همچنان مشمول پرداخت: اظهار داشت وی

توان انتظار داشت سازمان مالیاتی کشور که دچار ابهام  شورای تفسیر قوانین در اختیار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار نگیرد، نمی

 .ست شده است، این عده را مشمول معافیت مالیاتی عنوان کنددر نوع فعالیت تولیدکنندگان کمپو

 گذاری در صنایع تبدیلی قارچ سرمایه

اند مجوز الزم را دریافت کنند  های گذشته توانسته های فعال در حوزه صنایع تبدیلی قارچ طی سال کارخانه: موحدی همچنین گفت

 .از هستندگذاری بخش خصوصی، در حال ساخت و س و با اتکا به سرمایه

کنند  المللی در تولید صنایع تبدیلی قارچ در حال حاضر فعالیت می تعدادی کارخانه مجهز به استانداردهای بین: وی در ادامه افزود

برداری  زودی به مرحله بهره سازی هستند و به اند مجوز دریافت کنند، در حال آماده و همین تعداد نیز که طی دو سال قبل توانسته

 .رسند می
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توانند با فرنچ کردن قارچ، ماندگاری این محصول را افزایش  های صنایع تبدیلی که می اندازی کارخانه با راه: موحدی خاطرنشان کرد

ای که برای بازارهای صادراتی نیز مؤثر واقع  گونه شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند، به توان انتظار داشت حجم تولید به دهند، می

 .شود

ها در بازارهای عراق،  شود که با فعالیت ترک اکنون قارچ تولیدی کشور روانه بازار کشورهای همسایه نظیر عراق می: کرد وی تصریح

گذاران بخش کشاورزی در حوزه صنایع  رسد با تمرکز سرمایه نظر می گیرد، اما به این بازار کوچک نیز دائماً مورد تهدید قرار می

  ./ر داخلی به افزایش ارزش افزوده این محصول و رونق بازارهای صادراتی آن نیز اندیشیدتبدیلی بتوان ضمن تنظیم بازا

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71355-4html. 
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 قارچ
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  11: تاریخ

 هزار تومان 5قارچ کیلویی / هفتاد هزار تن سرانه مصرف قارچ در کشور
هزار تومان کاهش پیدا  2به  1611قیمت قارچ به سبب افزایش تولید از کیلویی : رئیس هیات مدیره تولید کنندگان قارچ گفت

 .کرده است

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگو با محمدحسن افشار رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان قارچ در ایران در گفت

همواره تولید کنندگانی که در تابستان به سبب عدم سیستم سرمایش : ر داشت در خصوص وضعیت تولید قارچ در مهر ماه اظها

های خود کرده،  ن هوا اقدام به خرید کامپوست و پر کردن سالناند تولید داشته باشند و با خنک شد های تولید نتوانسته سالن

 .یابد چنانچه راندمان تولید نسبت به شش ماه اول سال به شدت افزایش می

 .به شش هزار تومان کاهش پیدا کرده است 611درحال حاضر به سبب افزایش تولید قیمت قارچ از کیلویی هفت هزار و : وی افزود

هزار تن  31هزار تن از این محصول تولیدی صادر و  21تنها : هزار تن قارچ در کشور بیان کرد031ولید ساالنه افشار با اشاره به ت

 .هزار تن سرانه مصرف قارچ درکشور است 11گیرد و گفتنی است که ساالنه  دیگر در صنایع مورد استفاده قرار می

در واقع افتتاح صندوق تضمینی قارچ با : ادل قیمت قارچ در بازار گفترئیس هیات مدیره تولیدکنندگان قارچ با اشاره به راهکار تع

مشارکت اعضای انجمن تولید کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی است زیرا در صورت افزایش پیک تولید با خریداری و هدایت ان به 

 .ها در بازار جلوگیری خواهد شد سمت صنایع تبدیلی از افزایش بی رویه قیمت

/news/fa/ir.yjc.www//:http3917352 
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 گل و گیاهان صنعتی

 - 31/70/78فارس

 دانشجو که برای موفقیت هم قسم شدند 3ماجرای /تولید گیاهان دارویی و اقتصاد مقاومتی
ال همگی در کارگاه روستایی شان مشغول به کار نفر از دانش آموختگان گیاهان دارویی که حا 3گروهی متشکل از 

 .شان هم قسم شدند هستند، برای موفقیت

نفره  6هدی پیریایی معتقد است افق روشنی پیش روی این گروه ، مسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .است، گروهی متشکل از دانش آموختگان گیاهان دارویی که حاال همگی در کارگاه روستایی شان مشغول به کار هستند

ر روزه کار تولید از درآمدمان راضی هستیم اما آنچه لذت بیشتری دارد، مشاهده توسعه و پیشرفت ه": او در این باره می گوید

واقعیت این است که ذائقه مردم تا حدود قابل توجهی . دانش آکادمیک و خالقیت از جمله مهمترین دالیل موفقیت ماست. است

 ".تغییر کرده و محصوالت گیاهی باید در قالب های جدید به مردم ارائه شوند

 .تمدن های اصلی بشر برخوردار است تولید و کشت گیاهان دارویی از سابقه ای چند هزار ساله در میان

بشر . تاریخ تمدن بشر در ایران، چین، مصر و یونان با کشت گیاهان دارویی و تهیه عصاره ها و عرقیات متنوع از آن ها عجین است

کرد  می در طول قرون متمادی تجربیات انباشته تاریخی خود درباره خواص گیاهان دارویی را سینه به سینه و نسل به نسل منتقل

 .های خویش می پرداخت و به درمان بیماری

. با پیشرفت سریع طب نوین بویژه در دو سه قرن اخیر، استفاده از مردم در نقاط گوناگون دنیا از گیاهان دارویی رو به افول گذاشت

ر جهان با مو  در عین حال با روشن شدن عوارض خطرناک ناشی از مصرف داروهای صنعتی و شیمیایی، بویژه طی دهه اخی

 . بازگشت مردم به مصرف گیاهان دارویی روبروست و بازار آن لحظه به لحظه رو به گسترش است

ایران عالوه بر اینکه خود مهد طب سنتی است، از جمله مناسب ترین اقلیم ها برای تولید و پرورش گیاهان دارویی محسوب می 

د برای مصرف گیاهان دارویی موجب شده است که این حوزه از ظرفیت های وجود این مزیت ها به اضافه تقاضای رو به رش. شود

 . باالیی برای اشتغالزایی و صادرات برخوردار شود

 . خبرنگار بسیج سازندگی در همین زمینه با یکی از تولید کنندگان موفق گیاهان دارویی به گفت و گو پرداخته است

 !میلیون تومانی که آب رفت 11

در دوره کارشناسی با توجه به ویژگی ها و نگاه های ": درباره چگونگی ورود به عرصه تولید گیاهان دارویی می گویدمهدی پیریایی 

 .نفره درست کردیم 6مشترک، یک گروه 

همه ما معتقد بودیم که به جای تالش برای استخدام شدن در یک نهاد دولتی و پشت میزنشینی پس از فراغت از تحصیل، باید هم 

در ابتدا با توجه به بحران کم آبی در منطقه . با تحصیل، وارد کار تولید شویم و از تحصیالت دانشگاهی مان استفاده کنیم زمان

 .همدان، کار را با کشت گیاهان کم آب نظیر زعفران و بابونه آلمانی آغاز کردیم

ای می فروشیم، سود اصلی به جیب واسطه ها  ت فلهتولید خوبی داشتیم، اما به سرعت متوجه شدیم تا زمانی که محصول را به صور

 ".می رود و باید خودمان کار بسته بندی و فرآوری محصوالتمان را برعهده بگیریم تا به سود مناسبی دست پیدا کنیم

ضه متوجه شدیم که شرط اصلی عر": نفره شان، خاطرنشان می کند 6این فعال اقتصادی با اشاره به چالش های پیش روی گروه 

محصوالت گیاهان دارویی در داروخانه ها، عطاری ها و بقالی ها داشتن کد بهداشتی است و کد بهداشتی هم از رهگذر استقرار در 

 .شهرک صنعتی محقق می شود و دریافت آن شرایط سختی دارد

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3693185


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

275 
 

بعد از آن . ر زمین خریدیممت 2111میلیون تومان پول جمع کردیم و در شهرک صنعتی  11در نتیجه به همراه دوستانمان حدود 

برای دریافت کد بهداشتی نزدیک به دو سال دوندگی کردیم و در آستانه دریافت این کد بهداشتی به ما اعالم شد از وامی که قرار 

بوده از منبع صندوق توسعه ملی اختصاص داده شود، خبری نیست زیرا گیاهان دارویی از اولویت صندوق توسعه ملی خار  شده 

 "!است

 راه میان بر برای دور زدن بروکراسی ناکارآمد

در همین حین شهرک صنعتی هم مدام تهدید می کرد که چون هنوز مجوز دریافت نکرده اید، به ": مهدی پیریایی می افزاید

در نهایت زمین را  .زودی زمین را از شما پس می گیریم، با اینکه زمین را مجانی به ما نداده بودند و ما آن را خریداری کرده بودیم

دلم نمی خواست . از ما پس گرفتند و مبلغ زیادی بابت هزینه شارژ از پول زمین کم کردند و باقی رقم پرداختی را به ما بازگرداندند

به دنبال راهی جدید برای ورود به عرصه تولید بودیم که متوجه شدیم اگر تحت . بچه ها متفرق بشوند و کار را همینجا رها کنیم

با پول باقی مانده از شهرک صنعتی، یک کارگاه . نوان مشاغل خانگی اقدام کنیم، راه آسان تری برای دریافت مجوز خواهیم داشتع

متری در یکی از روستاهای نزدیک به مالیر اجاره و استانداردهای بهداشت را در آن اجرایی کردیم و سرانجام موفق به دریافت  411

 ".مجوز شدیم

برخی از گیاهان دارویی را در زمین پدر بزرگم کشت می کردیم و برخی دیگر را از ": گیاهان داوریی ادامه می دهد این کارشناس

. برای فرآوری آن ها و رسیدن به سود مناسب و خلق ارزش افزوده نیازمند صنایع تبدیلی بودیم. کشاورزان خریداری می کردیم

به پیشنهاد یکی از . میلیون تومان هستیم 311یم نیازمند بودجه ای نزدیک به متوجه شدیم اگر بخواهیم دستگاه های نو بخر

بدین . دوستان مشغول مطالعه کارخانه های تعطیل شده در منطقه شدیم و به آن ها پیشنهاد خرید دستگاه هایشان را ارائه دادیم

را خریداری و کار روغن ... شو کن، ساشه و  ترتیب توانستیم با قیمت بسیار پایین دستگاه های خشک کن، اسانس گیر، شست و

 ".گیری، تهیه عصاره، اسانس گیری و تولید عرقیات را آغاز کنیم

 تولید پاستیل زردآلو و چیپس سیب

نفره است، گروهی متشکل از دانش آموختگان گیاهان دارویی که  6مهدی پیریایی معتقد است افق روشنی پیش روی این گروه 

از درآمدمان راضی هستیم، اما آنچه لذت ": او در این باره می گوید. اه روستایی شان مشغول به کار هستندحاال همگی در کارگ

 .بیشتری دارد، مشاهده توسعه و پیشرفت هر روزه کار تولید است

جهی تغییر واقعیت این است که ذائقه مردم تا حدود قابل تو. دانش آکادمیک و خالقیت از جمله مهمترین دالیل موفقیت ماست

 .کرده و محصوالت گیاهی باید در قالب های جدید به مردم ارائه شوند

ما با استفاده از . مثال پاستیل محصولی است غیر طبیعی که سرشار از مواد افزودنی است و برای رشد کودکان بسیار مضر است

 .هلو، موز و آناناس تولید کنیم دستگاه های صنایع تبدیلی توانستیم پاستیل های طبیعی با استفاده از زردآلو،

ما موفق به تولید چیپس از سیب، کیوی و سایر میوه ها . چیپس و انواع مختلف آن نیز شدیدا مورد توجه کودکان و نوجوانان است

 ".شدیم که با وجود تولید محدود با استقبال مصرف کنندگان روبرو شده است

 ییاصالح تصور غلط مردم، شرط توسعه گیاهان دارو

پایان نامه من به آسیب شناسی مصرف گیاهان دارویی ": او درباره احیاء استفاده از فرآورده های گیاهان دارویی خاطرنشان می کند

من متوجه شدم که عطاری محور مصرف گیاهان دارویی توسط مردم است اما متاسفانه بخش عمده . توسط مردم اختصاص داشت
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اره گیاهان دارویی ندارند، تا جایی که واسطه ها به آسانی سر آن ها کاله می گذارند و گیاهان ای از عطارها اطالعات درستی درب

 .تقلبی به آن ها می فروشند

در نتیجه . سال در انبارها خاک خورده توسط واسطه ها به عطارها مسئله کامال شایعی است 01همچنین فروش گیاهانی که بعضا 

 ".ف می کنند، نتیجه نمی گیرند و بدبین می شوندوقتی مردم گیاهان دارویی را مصر

آن ها فکر می . عالوه بر این، خود مردم هم تصور غلطی درباره گیاهان دارویی دارند": این کارشناس گیاهان داوریی اضافه می کند

حالی است که شرط تاثیر این در . کنند گیاهان دارویی به سرعت و به صورت دفعی تاثیر می گذارند و بیماری را از بین می برند

 .روز پیاپی است 41گیاهان دارویی مصرف مداوم آن حداقل برای 

بنابراین . را از بین می برد( نفخ شکم)تعداد معدودی از گیاهان دارویی نظیر عرق نعنا و نعنا فلفلی وجود دارد که به سرعت بیماری 

گیاهان دارویی اگر درست تجویز شوند و مداوم مصرف . ح کردبرای توسعه مصرف گیاهان دارویی باید تصور غلط مردم را اصال

شوند، قطعا تاثیر گذار هستند، اگر هم اشتباه تجویز شوند به دلیل سازگاری با بدن مشکل ساز نمی شوند و به راحتی دفع می 

 ".شوند

 گیاهان دارویی و اقتصاد مقاومتی

مصرف گیاهان دارویی در کشور روند ": دارویی خاطرنشان می کندمهدی پیریایی درباره ظرفیت های اقتصادی عرصه گیاهان 

به همین دلیل تولید این محصوالت توجیه اقتصادی دارد و می تواند به . صعودی را طی می کند و به سرعت رو به گسترش است

ع تبدیلی مرتبط با نیاز آن اگر به کشت گیاهان دارویی و صنای. عنوان یک عرصه مناسب برای اشتغالزایی مورد توجه قرار بگیرد

 .توجه شود، می توان اشتغال زیادی در این عرصه پدید آورد که این خود یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است

ضمن اینکه مصرف گیاهان دارویی موجب بهبود وضعیت سالمت مردم و در نتیجه کاهش هزینه های بخش سالمت می شود که 

 ".مقاومتی قرار دارداین مساله هم در راستای اقتصاد 

ترس را باید کنار گذاشت، من معتقدم که ": او با اشاره به ترس بسیاری از دانش آموختگان از ورود به عرصه تولید، تاکید می کند

همه افراد در وجودشان، استعدادی ویژه نهفته است و کافی است استعداد خودشان را کشف کنند و روی آن متمرکز شوند، بدون 

 .وفق خواهند شدتردید م

باید به خاطر داشته باشیم که تولید به شرطی موفق است که تولید کننده متعهد به اخالق باشد، یعنی باالترین کیفیت ممکن را 

تمام عرقیات و عصاره های تولیدی کارگاه ما به سرعت به فروش می روند به این دلیل که توانسته ایم . برای محصول محقق کند

در نتیجه . ع کنیم که خلوص عصاره ها را تا دو برابر افزایش می دهد و در عین حال هزینه اضافی تحمیل نمی کنددستگاهی اخترا

 ".خریداران به صورت طبیعی محصوالت ما را ترجیح می دهند

م گرفتیم و صرف میلیون تومان وا 21سال گذشته از بسیج سازندگی : مهدی پیریایی درباره برنامه آینده کارگاه خاطرنشان می کند

میلیون تومان وام صنایع  21امسال نیز بسیج سازندگی با توجه به پیشرفت و توسعه کار تولید، برای پرداخت . صنایع تبدیلی کردیم

 .تبدیلی قول مساعد داده است

م تا از این طریق اگر وام بگیریم یک دستگاه صنایع تبدیلی تی بگ می خری. هدف بعدی ما تولید تی بگ از گیاهان دارویی است

 .محصوالت جدیدتری به بازار ارائه کنیم
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 گندم

 - 31/70/78فارس

 خرید تضمینی گندم تمام شد طلب گندمکاران همچنان باقی است
 9222هنوز : نگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم پایان یافت، گفتسخ

 .میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل نظری عضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی در گفت حشمت

 11میلیارد ریال خریداری شده و مبلغ  111هزار و  12از ابتدای برداشت گندم تا پایان آن گندم کشاورزان به ارزش : ، گفتفارس

 .میلیارد ریال هم به حساب گندمکاران واریز شده است 40هزار و 

مرکز  0020تن گندم در  311هزار و  66میلیون و  3تا پایان خرید گندم از دهه سوم فروردین و آغاز برداشت گندم : وی افزود

 .فعال خریداری شد

میلیارد  2111مبلغ : استان کشور پایان یافت، افزود 20سخنگوی خرید تضمینی بانک کشاورزی با بیان اینکه کار خرید گندم در 

 .کار هنوز پرداخت نشده است ریال از طلب کشاورزان گندم

 .شرکت بازرگانی دولتی در تالش است تا هر چه زودتر پول گندمکاران را تأمین و به حساب آنها واریز کند: ن داشتنظری بیا

تومان و قیمت هر کیلوگرم  0066به گزارش فارس، طبق مصوبه دولت قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی در سال زراعی گذشته 

 .تومان است 0033گندم دوروم 

میلیون تن آن به  3میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود  00اد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود طبق برآورد وزارت جه

 .شود که این امر محقق شد صورت تضمینی خریداری می

روز است که در برخی  01در حالی که بیش از یک هفته از سال زراعی جدید آغاز شده و کشت گندم بیش از : براساس این گزارش

 .ای سردسیر در حال انجام است هنوز نرخ خرید تضمینی این محصول توسط دولت اعالم نشده استه استان
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 گندم
 - 31/70/78فارس

 تومانی وزارت جهاد 4925پیشنهاد / رید تضمینی گندمتاخیر در اعالم قیمت خ
در حالی که بر اساس قانون قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی قبل از شروع سال زراعی جدید باید اعالم شود، 

اعالم دیرهنگام عالوه بر به هم ریختن برنامه کشت و متضرر شدن کشاورزان نگرانی از نادیده انگاشتن نظر 

 .کند ویت میکارشناسان را تق

شهریور ماه به عنوان آخرین ماه فصل کشت و کار و مهرماه آغاز فصل جدید برای  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برای انتخاب نوع  ای است که اغلب زارعان تصمیم خود را روزهای پایانی شهریور ماه هر سال بازه. شود کشاورزان محسوب می

 .گیرند محصول می

های خرید تضمینی دولت و عواملی از این دست، از جمله مواردی است که نقش موثری در  وضعیت بازار در سال گذشته، قیمت

پذیری را از  ترین محصول، بیشترین تأثیر در میان محصوالت مختلف، گندم به عنوان راهبردی. گیری کشاورزان دارد تصمیم

شود، از  میلیون هکتاری مزارع کشت گندم، که حدود نیمی از کل اراضی کشاورزی را شامل می 2سطح . های دولت دارد سیاست

میلیون تنی کشور به این محصول از سوی دیگر،ضرورت توجه به عوامل موثر بر نوسانات تولید  03سو و نیاز مصرفی بیش از  یک

 .گندم را چندین برابر می کند

 اعالم قیمت، دو شاخص موثر بر تولید گندم مقدار و زمان*

مقدار »که  تر آن نکته مهم. های بسیار تأثیرگذار دولت بر تولید گندم، قیمت خرید تضمینی این محصول است از جمله سیاست

 .کاران برای کشت یا عدم کشت این محصول دارد گیری گندم آن نقش مهمی در تصمیم« زمان اعالم»و « قیمت

میزان قیمت خرید تضمینی باید گفت که بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، دولت موظف است قیمت  در رابطه با

 .، تعیین و اعالم کند«نرخ تورم ساالنه»ترین حالت، متناسب با  خرید این محصوالت را در پائین

شاورزی را تا پیش از شروع سال زراعی جدید های خرید تضمینی محصوالت ک از سوی دیگر این قانون دولت را مکلف کرده قیمت

 .اطالع رسانی کند( پایان شهریور ماه)

پیش از شروع "برای میزان قیمت و همچنین بازه زمانی  "نرخ تورم ساالنه"گذار در تعیین شاخص  مشخص است هدف اصلی قانون

 .گیری در رابطه با کشت این محصول است صمیمریزی و ت کاران برای برنامه برای اعالم این قیمت، کمک به گندم "فصل زراعی

 کاران تأخیر دولت در اعالم قیمت با هدف امیدوار نگه داشتن گندم*

 0161تومان به  661عالوه بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم را از ( 12-13)دولت یازدهم در اولین فصل زراعی آغاز به کار خود 

الم به موقع قیمت تعیین شده، موجب افزایش چشمگیر تولید و خرید تضمینی این با اع( درصدی 11رشد )تومان افزایش داد 

میلیون تن گندم داخلی توسط دولت خریداری شد، اما در سال زراعی  6کمتر از  13-10به طوریکه در سال زراعی . محصول شد

 .میلیون تن افزایش یافت 1حجم خرید تضمینی این محصول به حدود  13-12

ادامه نیافت و عالوه بر اینکه قیمت تعیین شده متناسب با نرخ تورم سالیانه ( 13-12)کرد دولت در سال زراعی گذشته اما این روی

 .اعالم نشد( شهریور ماه)نبود، بلکه قیمت تعیین شده نیز در موعد مقرر 

فته کارشناسان علت آن به هرچند که حجم تولید و خرید تضمینی این محصول نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما به گ

کاران به افزایش این قیمت توسط دولت، ارتباط  پراکندگی مناسب بارش در مناطق تولید گندم و همچنین امیدوار ماندن گندم
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به عبارت دیگر، کشاورزان که سابقه خوبی از سال اول دولت یازدهم داشتند، به امید تکرار عملکرد مثبت، کشت سال پیش را . دارد

البته اقداماتی همچون تأمین به موقع بذر و کود توسط وزارت جهاد کشاورزی در افزایش تولید بی . ه گندم اختصاص دادندهم ب

 .تأثیر نبوده، اما عامل اصلی نیست

 تومانی وزارت جهاد کشاورزی به دولت برای گندم 4925پیشنهاد *

گذارد که هنوز هیچ خبری از اعالم قیمت خرید تضمینی گندم  ینیز در حالی هفته ابتدایی خود را پشت سر م 14-12سال زراعی 

از سوی دولت نیست و ظاهراً دولت قصد دارد با تأخیر در اعالم این قیمت، نتیجه سال گذشته را تکرار کند که به نظر بسیار دور از 

عالم کرد قیمت پیشنهادی خود را به ا 0214شهریور  06ای با خبرنگار فارس به تاریخ  با اینکه حجتی در مصاحبه. انتظار است

 .شورای اقتصاد اعالم کرده است

به گفته یکی از منابع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی، قیمت پیشنهادی این وزارتخانه که چندی پیش به شورای اقتصاد ارائه شد، 

مانی سال گذشته، نرخ پیشنهادی این تو 0061توان گفت با توجه به قیمت  بر این اساس می. بوده است 02.2بر اساس نرخ تورم 

 .تومان به ازای هر کیلوگرم است 0212وزارتخانه به شورای اقتصاد حدود 

 سازمان حمایت از مصرف کننده؛ مخالف همیشگی افزایش قیمت خرید تضمینی*

قیمتی است که وزارت جهاد تر از  کند پایین طبق سنوات گذشته معموالً قیمتی که شورای اقتصاد مصوب می: این منبع آگاه افزود

نهایی که شورای اقتصاد برای قیمت خرید تضمینی  دهد، در زمان تجربه سال های پیش نشان می. دهد کشاورزی پیشنهاد می

وزارت جهاد   های سازمان حمایت از مصرف کننده جهت تثبیت قیمت، بر پیشنهادات کارشناسی زنی گیری می کند، چانه تصمیم

 .چربد ی قیمت، میجهت افزایش قانون

به گزارش فارس، سال گذشته نیز قیمت اعالم شده از سوی شورای اقتصاد و هیئت دولت، کمتر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد 

رسد تعیین قیمت مطلوب برای خرید تضمینی گندم، که بهبود تولید این محصول را درپی خواهد داشت،  به نظر می. کشاورزی بود

 .گیران اقتصادی دولت قرار ندارد یت تصمیماین روزها در اولو

در سال گذشته به نقل از مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دولت این وزارتخانه را مکلف کرد، با به کارگیری دیگر 

ه عملی نشدن حال باید دید با توجه ب. ابزار حمایتی، پائین نگه داشتن قیمت گندم جبران شود که عمالً این تکلیف اجرا نشد

 !ابزارهای حمایتی دیگر، همچنان تیم اقتصادی دولت بر پائین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی اصرار می کند؟

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http49312222224399 
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 گندم 
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 تولید گندم در قیاس با صیفی جات اقتصادی نیست : رئیس جهاد کشاورزی فارس
جات اقتصادی نیست و هزینه باالی کشت با بذرکارها از مشکالت تولید این  تولید گندم در مقایسه با تولید صیفی

 .محصول است

کشاورزی استان فارس با اشاره به برگزاری نخستین همایش ، رئیس سازمان جهاد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  ریزی کشت پاییزه استان فارس با محوریت مکانیزاسیون و نهاده همایش برنامه: تخصصی کشت پاییزه در استان فارس، گفت

فارس برگزار  المللی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی های بین در شیراز، مرکز همایش 14کشاورزی از ششم تا نهم مهرماه 

 .شود می

ها در زمینه ادوات  محمدمهدی قاسمی اهدف برگزاری این همایش را ارائه آخرین دستاوردهای تخصصی و نمایش تولیدات شرکت

های  ، برگزاری نشست(کود، بذر، سم)های کشاورزی  های آبیاری نوین و نهاده های غالت، سیستم ورز حفاظتی، کارنده خاک

 .نیزاسیون گندم اعالم کردتخصصی مرتبط با مکا

برداران و تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی، صاحبان و  نظران، کشاورزان، بهره وی دعوت از کارشناسان، محققان و صاحب

های  های تولید و روستایی، شرکت تعاونی)های بخش کشاورزی مؤثر در تولید  های کشاورزی، تشکل ای ماشین رانندگان حرفه

های تولید از طریق مدیریت مصرف  ریزی جهت ارتقاء سطوح کشت مکانیزه غالت استان، کاهش هزینه رنامهمکانیزاسیون، ب

کارگیری  های روز از طریق به کاهش مصرف آب در تولید غالت با استفاده از تکنولوژی: های کشاورزی خبر داد و افزود نهاده

در واحد سطح و اقتصادی کردن تولید غالت در استان را از دیگر اهداف های جدید و تجهیزات آبیاری نوین و افزایش تولید  ماشین

 .این همایش برشمرد

ویژه مکانیزاسیون غالت در سطح کشور از وضعیت مناسبی برخوردار  قاسمی با بیان اینکه استان فارس در زمینه مکانیزاسیون به

شد، اما در چند  های کارنده غالت کشت می با دستگاه درصد قابل توجهی از سطح زیر کشت شتوی استان: است، خاطرنشان کرد

درصد رسیده است،  24وجود آمده سطح زیر کشت مکانیزه محصوالت شتوی کاهش یافته و به  خاطر مشکالت به سال گذشته به

نتیجه تولید آبی بوده، متوسط تولید در واحد سطح و در  ترین آنها موضوع خشکسالی و کم دلیل این مشکالت که مهم همچنین به

 .استان تا نصف کاهش پیدا کرده است

نظران درباره مشکالت کشت مکانیزه گندم، کمرنگ شدن نظارت در مزارع،  وی از برگزاری جلسات مکرر با کارشناسان و صاحب

 .دهای آموزشی ترویجی، خرد شدن و کوچک شدن اراضی، مشکل کمبود آب، خشکسالی و شور شدن اراضی خبر دا کاهش برنامه

وجود اراضی زیر کشت محصوالت تابستانه مثل ذرت، پنبه، برنج، چغندرقند و جالیز باعث تأخیر در کشت گندم : قاسمی ادامه داد

 .کند شده و باید به سرعت گندم کاشته شود که امکان استفاده از بذرکارها در مقایسه با کودپاش را کم می

جات و اینکه هزینه کشت با بذرکار بیشتر از کودپاش  ویژه صیفی ایر محصوالت بهوی اقتصادی نبودن تولید گندم در مقایسه با س

 .است را از مشکالت مکانیزه گندم برشمرد

 کاران خوب نیست وضعیت اقتصادی گندم

وضعیت اقتصادی کشاورزان گندم کار خوب نیست، لذا قادر به هزینه کردن برای : رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد

 .ای که این موضوع برای خرید کود و بذر و سم نیز وجود دارد گونه کنند؛ به تولید گندم نبوده و با کمترین هزینه اقدام به کشت می
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ویژه بذرکارها و همچنین هزینه تعمیرات و نگهداری آنها باال است، یادآور  های کشاورزی به قاسمی با بیان اینکه هزینه خرید ماشین

کاری رایج بین کشاورزان باعث جمع نشدن مطالبات تراکتورداران و کاهش ارائه خدمات مکانیزه شده و سطوح  یهاز طرفی نس: شد

 .کشت با بذرکارها را کاهش داده است

سطح کشت گندم : هزار دستگاه اعالم کرد و اظهار داشت هزار دستگاه و تعداد بذرکارها را حدود یک 33وی تعداد تراکتور استان را 

تراکتور یک بذرکار داریم  33هکتار یک تراکتور در استان وجود دارد، اما به ازای هر  06هزار هکتار است؛ لذا به ازاء هر  431 استان

وبا توجه به اینکه متوسط سطح گندم استان کمتر از پنج هکتار برای هر کشاورز است؛ لذا برای کشاورز دارای تراکتور مقرون به 

 .ای استفاده کند بخش مکانیزاسیون یا رانندگان حرفهصرفه نیست که از خدمات 

های کشاورزی کشور طی چند سال اخیر بر تضعیف بخش خدمات مکانیزاسیون  گذاری توزیع ماشین سیاست: قاسمی تأکید کرد

رکار های کشاورزی است که برای کشاورز پنج هکتاری خرید یک دستگاه بذ زمین به ماشین بوده و هدف تجهیز کشاورزان کم

 .توجیه اقتصادی ندارد

 کیفیت بذرکارهای داخلی تولید بی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به قیمت باالی بذرکارها و عدم تخصیص یارانه کافی برای خرید بذرکارها اشاره کرد و 

ن عدم نظارت کافی بر تولید و از کیفیت پایین بذرکارهای تولید داخل کشور و عدم تناسب آنها با شرایط مزارع کشور و همچنی

خدمات پس از فروش آنها و همچنین عدم فعالیت مؤثر بخش تعاونی در مراحل تولید و نظارت بر عملیات ماشینی در سطح استان 

 .خبر داد

ل اجرای های شتابزده گذشته و خار  کردن تعدادی از فعاالن بخش از چرخه تولید مث ها و برنامه گذاری سیاست: وی در ادامه گفت

طرح کشاورزی حفاظتی و کشت مستقیم که برای کشت با این دستگاه مبالغی به کشاورزان پرداخت شده و برای سایر بذرکارها 

های  ای بوده، شده و آنها اقدام به فروش دستگاه ها که بیشتر رانندگان حرفه مبلغی پرداخت نشد، باعث دلسردی صاحبان دستگاه

دستگاه  021دستگاه کمبینات در استان بود که پس از اجرای این طرح به  261ند، در حالی که تعداد خود به خار  از استان کرد

 .کاهش یافت

قاسمی با بیان اینکه با پیگیری دولت و وزیر جهاد کشاورزی، خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون توانسته است کمک شایانی به تقویت 

میلیارد ریال مقام نخست جذب این خط اعتباری در  121استان فارس با جذب : ودمکانیزاسیون کشاورزی کشور انجام دهد، افز

 .را داشته است 12و  13های  سال

ای و مشکل نداشتن کارت سوخت خبر داد و  ویژه برای رانندگان حرفه های کشاورزی به وی از مشکل تأمین سوخت ماشین

و مشکالت تأمین خودرو و کاهش انگیزه کارشناسان برای نظارت هم از اعتبارات ناچیز طرح افزایش تولید گندم : خاطرنشان کرد

 .دیگر مشکالت موجود خواهد بود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس راهکارها و برنامه اجرایی حل این مشکل را در شناساندن بذرکارها و تولیدات جدید 

ویژه تولیدکنندگان، اقدام به برگزاری این همایش  فعاالن بخش کشاورزی بهبا همکاری : برداران دانست و ادامه داد ها به بهره شرکت

نظران مشکالت پیش رو شناسایی و  برداران و صاحب های تخصصی و تبادل نظر بین تولیدکنندگان، بهره شده تا با برگزاری نشست

 .کارهایی پیشنهاد شود برای حل آن راه
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یط مختلف مزارع استان انواع بذرکارهای تولیدی با مشخصات متنوع در این همایش با توجه به اقلیم و شرا: قاسمی تصریح کرد

راحتی بذرکاری متناسب با مناطق خود  های کشاورزی بتوانند به ای ماشین حضور دارند تا کارشناسان، کشاورزان و رانندگان حرفه

 .انتخاب و خرید کنند

با مذاکره با مدیران مربوط در سطح : درصدی تخفیف داده شود، یادآور شد وی با بیان اینکه در قیمت فروش بذرکارهای تولیدی،

های مساعدی مبنی بر مساعدت در خرید بذرکارها از طریق پرداخت تسهیالت بالعوض اخذ  استان مذاکره شده و از وزارت نیز قول

 ./شده تا امکان خرید و رغبت کشاورزان به استفاده از این بذرکارها بیشتر شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71121-4html. 
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 گندم 
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  17: تاریخ

 تومان صرفه اقتصادی ندارد 4322نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از 
تومان برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و زحمات  0611دید تضمینی گندم کمتر از نرخ ج: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .کند کشاورزان را جبران نمی

با ، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سید راضی نوری نماینده مردم شوش دانیال در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با

دولت بایستی : بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم باید در راستای حمایت از کشاورزان داخلی تعیین و نرخ گذاری شود افزود

 .های کشاورزی و تورم هر ساله در نظر بگیرد های تولیدی نهاده در تعیین نرخ جدید تضمینی گندم از کشاورزان هزینه

 .کند ژیک است و امنیت غذایی کشور را تأمین میگندم یک محصول استرات: وی تصریح کرد

میلیون تن گندم خریداری شده که نسبت به سال گذشته رقمی معادل یک  3خوشبختانه در سال جاری : نوری در ادامه افزود

 .هزار تن افزایش داشته است 311میلیون و 

شوند تاگندم مورد نیاز کشور را هر  ورزان تشویق میبا خرید گندم به قیمت منصفانه کشا: عضو کمیسیون کشاورزی خاطرنشان کرد

 .ساله با رقم بیشتری تولید کنند و واردات را کاهش دهند

 .هزار تن در سال به سمت و سوی خودکفایی خواهیم رسید 611میلیون و  01الی  01با تولید گندم به میزان : وی اظهار داشت

 .دهد ای را راستای حمایت از کشاورزان اختصاص می درکشورهای پیشرفته دولت بودجه: نوری یادآور شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http3917471 
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 گندم 
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  70, سه شنبه 

 کنترل بیماری زنگ زرد گندم
صرف سموم در کشور از مصرف جهانی بسیار پایین تر است، کاهش جمعیت معاون فنی سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه م

 . های سفید با سرد شدن هوا و سطح سن زدگی مزارع گندم خبر داد مگس

های گرم و خشک جمعیت آنها زیاد می شود،  یحیی ابطالی با بیان اینکه جمعیت آفات سال به سال تغییر می کند و در سال

 .موم در جهت کنترل جمعیت این آفات صورت می گیرداستفاده از س: اظهارداشت

بسته به اتفاقاتی که رخ می دهد، : هزار تن است، گفت 36تا  34وی با اشاره به اینکه ساالنه تدارک سم در به طور متوسط بین 

 .هزار تن از این سموم مورد استفاده قرار می گیرند 32تا  30معموال حدودا 

در : ات کشور، توفیقات به دست آمده در کاهش استفاده از سموم را مورد اشاره قرار داد و اضافه کردمعاون فنی سازمان حفظ نبات

هزار  111سال زراعی که پشت سر گذاشتیم، پیش بینی شده بود سطح مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در مزارع کشور حدود 

 .توسط کارشناسان شبکه پیش آگاهی ما تایید شده بودهکتار باشد و این پیش بینی هم توسط مجامع بین المللی و هم 

هزار هکتار کانون های اولیه آلودگی صورت  31اما خوشبختانه با تشکیل ستاد پیش آگهی و با مدیریتی که در : ابطالی ادامه داد

ده نشد که بخواهیم هزار هکتار از سطح پیش بینی شده اصال آلو 231تا  261گرفت، این بیماری کنترل شد، ضمن اینکه حدود 

 .های اولیه به موقع انجام گرفت مبارزه انجام دهیم، چراکه مبارزه در کانون

به گفته وی، این موضوع بیانگر آن است که پیش آگهی می تواند نقش بسیار مثبت و فزاینده ای را در مدیریت مصرف سم ایفا 

 .کند

 کاهش سطح سن زدگی مزارع گندم به پنج دهم هکتار

عالوه بر این موضوع، سال گذشته ما با مدیریتی که علیه آفت سن گندم و : فنی سازمان حفظ نباتات کشور اظهارداشتمعاون 

های هرز در مزارع گندم داشتیم، موفق شدیم جلوی خسارت این آفت را به معنای واقعی بگیریم و برای اولین بار متوسط سن  علف

 .دهم هکتار بوده است 2، 12-13ید، ضمن اینکه این عدد در سال زراعی زدگی در مزارع گندم به پنج دهم هکتار رس

ما تقریبا یک درصد سطح زیر : این مقام مسئول، مصرف سموم در کشور را نسبت به مصرف جهانی بسیار پایین عنوان کرد و گفت

 .دهم درصد مصرف سم داریم 1کشت دنیا و حدود 

 دواردات پیله وری باید کنترل شده انجام شو

: ابطالی همچنین درباره حضور پررنگ میوه های خارجی در کشور با اشاره به بحث قاچاق و آسیب این مساله به باغات کشور، گفت

میوه آزاد و مابقی ممنوع است، ضمن اینکه هر روز مسئوالن بحث مربوطه جلوگیری از  4براساس دستور وزارت جهاد واردات 

 .کنندقاچاق میوه به کشور را گوشزد می 

ما به جد پیگیر این موضوع هستیم و مهمترین مشکل در این زمینه، آزاد بودن : معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد

واردات انواع میوه و محصوالت کشاورزی از راه پیله وری است که باید جلوی این نوع واردات گرفته یا شرایطی برای آن فراهم شود 

 .چنین مسائلی نباشیمتا دیگر شاهد بروز 

 های سفید با سرد شدن هوا کاهش جمعیت مگس
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ها اواخر تابستان، در سطح شهر و  جمعیت این مگس: های سفید در سطح شهر تهران نیز اظهارداشت ابطالی درباره حضور مگس

 .همچنین در میان محصوالت زراعی باال می رود

ها و فضای سبز  حشرات مذکور که در استان تهران، پارک: معروف بودند، گفتهای گلخانه  وی با بیان اینکه این حشرات به عسلک

حضور دارند، در محیط های گرم پرورش و تکثیر می یابند و مانند سال با سرد شدن هوا و کاهش درجه حرارت قبل جمعیت شان 

 .تعدیل و متعادل می شود

در افرادی که مبتال به حساسیت : ها بی ضرر خواند و ادامه داد سانمعاون فنی سازمان حفظ نباتات، این حشرات را برای سالمت ان

و آلرژی هستند، ممکن است با ورود به مجاری تنفسی آنان برایشان مشکل ایجاد کنند اما اینکه بگوییم باعث انتقال بیماری خاصی 

 .شود، صحیح نیست به انسان می

 .رین هستند و از چند روش آنها را دچار آسیب می کنندحشرات مذکور برای گیاهان مشکل آف: ابطالی اضافه کرد

این موضوع سبب ضعیف شدن گیاه می شود، ضمن اینکه : های سفید از شیره گیاهی تغذیه می کنند، افزود وی با بیان اینکه مگس

پایین تر می ریزد های  حشرات مذکور می توانند شیره های چسبنده ترشح کنند که این ترشحات از پشت برگ باال روی سطح برگ

 .ها می شود و سبب ایجاد محیط مناسبی برای رشد قارچ

ها، ایجاد محیط مناسب برای چسبیدن گرد و خاک، کم شدن سطح کلروفیل و  این موضوع نیز سبب سیاه شدن برگ: ابطالی افزود

 .سبزینه و در نتیجه ضعف گیاه می شود

 .های ویروسی مطرح است ه انتقال بیماریبه گفته وی، برای برخی گونه ها نیز بحث مربوط ب

/com.iranecona//:http13517 
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت

 - 31/70/78فارس

 امکان استفاده از قند خرما در تولید نوشابه/ ها مستقر شوند ی در باغبند آالت بسته ماشین
ویژه در صنایع تبدیلی تغییر کرده است، برای   امروز دیگر فرآیند تولید به: رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت

 .بندی را به باغات برد توان تجهیزات بسته و مشکالت تولید در صنایع تبدیلی می  کاهش هزینه

، سردار محمد رضا نقدی امروز در نشست تخصصی بررسی محصول خرما و صنایع خبرگزاری فارسگزارش خبرنگار اقتصادی به 

بخش عمده : گیری اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت وابسته با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر جهت

برخالف سیاست اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که جوهر اقتصاد مقاومتی یعنی ظرفیت خودت را خوب بشناس و از آن  ها سیاست

 .نحو مطلوب استفاده کن به

شود و از طرف دیگر بعد از  هزار تن تبدیل به ضایعات می 311هزار تن خرمای تولیدشده،  611از مجموع یک میلیون و : وی افزود

 .کالت فراوانی وجود داردتولید برای فروش مش

میزان تولید در هکتار در : کنند، گفت درصد ظرفیت تولید می 21رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه صنایع تبدیلی با 

وری و  تن در هکتار است، با افزایش بهره 4.211تن است و درحالی که ظرفیت سطح تولید خرما در ایران  2.311سطح جهان، 

 .درصد قابل افزایش است 21ای  رزان ظرفیت تولید خرما بدون صرف هزینهدانش کشاو

های محصول خرما دو مسئله دیگری هستند  بندی و تبدیلی و همچنین صنایع تولید فرآورده فعال کردن صنایع بسته: وی ادامه داد

 .که در بخش صنعت خرما باید به آن توجه شود

شما نیاز به یک زبان و متولی واحد : ستقلی در سطح کشوری برای خرما ایجاد شود، افزودسردار نقدی با بیان اینکه باید تشکل م

 .کنیم، باید صاحبان این صنعت خودشان به میدان بیایند دارید و ما از طریق بنیاد تعاون برای ایجاد چنین تشکلی اعالم آمادگی می

بالقوه و بالفعل زیادی وجود دارد که باید برای فتح آنها برنامه داشته بازارهای صادراتی : وی با اشاره به اهمیت صادرات خرما، گفت

 .بنیاد تعاون باید وسط کار بیاید و با بررسی بازارهای صادراتی اطالعات مناسبی را در اختیار فعاالن این بخش قرار دهند. باشیم

د تأثیر خوبی در معرفی محصوالت ایران داشته توان های تخصصی می ایجاد نمایشگاه: رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد

یکی از کارهایی که در این زمینه باید مورد توجه . اندازی شوند تواند راه ها هم در داخل و هم خار  از کشور می باشد و این نمایشگاه

 .دکن کیفیت است؛ زیر این نوع محصوالت صادرات را تخریب می قرار گیرد، جلوگیری از صادرات خرمای بی

توان از  ها، تولید بستنی، شیرینی، نان می برای افزودنی: وی اقدام دیگر را ابتکارات و خالقیت در تولید محصول خرما دانست و گفت

شود، در حالی که در داخل  برای تولید شیرینی و نوشابه از خار  از کشور وارد می  بسیاری از مواد افزودنی. خرما استفاده کرد

 .اده از خرما این محصوالت را تولید کردتوان با استف می

خواهم در یک برنامه  از بنیاد تعاون می: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ضرورت افزایش مصرف خرما در کشور گفت

قل، ون های حمل برای تولید شیرینی، لبنیات، شرکت. ماه آینده بحث افزایش مصرف خرما را پیگیری کند 2شده تا  بندی زمان

 .های غذاخوری امکان عرضه خرما وجود دارد نیروهای مسلح، مدارس و سالن

. یابد های هواپیمایی به جای شکالت، دو عدد خرما به مسافران بدهند، هزار تن مصرف خرما افزایش می اگر همه شرکت: وی افزود

 .ها ندارد ای برای این شرکت  این تصمیم مدیریتی است و هیچ هزینه

http://www.farsnews.com/
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ای با مسئوالن وزارت بهداشت داشته  توان انجام داد و الزم است جلسه در تولید نوشابه اقدامات جدی می: ی ادامه دادسردار نقد

با توجه به اینکه خطر شیوع دیابت در ایران بسیار زیاد است و قند . باشیم، تا بحث تغییر فرآیند تولید نوشابه را بررسی کنیم

با این کار نیاز . های ایرانی تولید شده را جایگزین آن کرد قند خرما که توسط یکی از شرکت توان محصول مضرات زیادی دارد، می

 .هزار تن شکر از بین خواهد رفت 361به واردات 

های بزرگ برای احداث  بینیم که سوله شود، می تا بحث تولید مطرح می: وی با بیان اینکه شیوه تولید باید تغییر کند، گفت

 .ویژه در صنایع تبدیلی تغییر کرده است شود، در حالی که امروزه دیگر فرآیند تولید به ادی ساخته میهای اقتص بنگاه

های سربار زیاد دارد، به همین دلیل در کشوری مانند  های بزرگ هزینه تأسیس بنگاه: رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد

زمان با کار منزل مطابق با آن الگوها  دهد و آنها هم دار می ا به زنان خانهچین در بخش پوشاک، بنگاه، پارچه، نخ و الگوی دوخت ر

 .یابد رود و هزینه تولید به شدت کاهش می های سربار کامالً از بین می یعنی با این کار هزینه. دوزند لباس می

های  توانیم دستگاه طور مثال می به: گفت ها برد، سازی را به باغ های بسته بندی و یا فرآورده توان دستگاه وی با بیان اینکه می

بندی آن خرماهای تولیدشده را به شما  دست آوردن محصول و بسته بندی را به هر باغدار بدهیم و آنها بعد از به کوچک بسته

ی که در بخش توانیم به سرعت این صنعت را فعال کنیم، مانند همان کار اگر روش تولید در صنایع تبدیلی تغییر کند، می. بفروشند

 .لبنیات انجام شد

یکی . های جدید خلق کرد ها مزه توان با ترکیب خرما با دیگر میوه برای تنوع در محصوالت می: سردار نقدی همچنین پیشنهاد کرد

 .های آن تولید ماست با خرماست از نمونه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http02141113111113 
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 ماشین آالت
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 یابد  اسب بخار با اصالح نرخ سود تسهیالت تحقق می 423ضریب مکانیزاسیون 
مکانیزاسیون به شود ضریب  بینی می درصد رسید که پیش 41نرخ تسهیالت بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون به 

درصدی درجه عملیات مختلف در فرآیند تولید  42اسب بخار در هکتار برسد که این امر باعث ارتقای پنج تا  423

 .شود محصوالت کشاورزی می

 از اصالح نرخ سود تسهیالت( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های قاطع وزیر جهاد کشاورزی منجر به اصالح نرخ سود تسهیالت  پیگیری: بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون خبر داد و گفت

 .شود که روند جذب تسهیالت مکانیزاسیون از این پس سرعت گیرد بینی می بخش کشاورزی و حوزه مکانیزاسیون شد و پیش

درصد اصالح شد و ابالغیه رسمی آن نیز به  03کشاورزی و مکانیزاسیون به نرخ سود تسهیالت بخش : کامبیز عباسی افزود

 .های کشاورزی سراسر کشور انجام شده است بانک

میلیارد تومان تقاضا در بخش تسهیالت حوزه کشاورزی و  161شود با این اصالحیه،  بینی می پیش: وی خاطرنشان کرد

 .مکانیزاسیون صورت گیرد

هزار میلیارد تومانی  ه با اصالح نرخ سود بخش کشاورزی تا پایان سال جاری، خط اعتباری یکبینی کرد ک عباسی پیش

 .طور کامل جذب شود مکانیزاسیون به

شود که به  بینی می ها پس از سه دهه درباره افزایش ضریب مکانیزاسیون به ثمر می نشیند و پیش عالوه بر آن، انتظار: وی ادامه داد

 .ر هکتار ضریب مکانیزاسیون دست پیدا کنیماسب بخار د 0.6عدد 

طور قطع با توجه به افزایش ضریب مکانیزاسیون، ارتقاء درجه مکانیزاسیون در عملیات مختلف فرآیند تولید  به: عباسی تصریح کرد

 .شود مند می ها بهره درصد اتفاق خواهد افتاد و مسلماً از نتایج آن، تمامی زیربخش 01محصوالت کشاورزی پنج تا 

ویژه در مرحله کاشت و برداشت اشاره  موقع عملیات کشاورزی به توان به انجام به از دیگر اثرات مثبت این اقدام می: وی یادآور شد

 .کرد که نقش تأثیرگذاری در افزایش تولید خواهد داشت

 افتد توسعه مکانیزاسیون در حوزه شیالت و دامپروری اتفاق می

های دیگری همچون  همچنین موجبات توسعه مکانیزاسیون در بخش: یون کشاورزی تأکید کردرئیس مرکز توسعه مکانیزاس

 .افتد پای مکانیزاسیون در حوزه زراعت و باغبانی اتفاق می مکانیزاسیون شیالت و دام هم

های مختلف  رصههای نوین در ع گذاری خوب در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، موجبات ورود فناوری سرمایه: عباسی اظهار داشت

 .پروری را فراهم خواهد ساخت زراعت، باغبانی، دام و طیور و آبزی

گرفت، اقداماتی  گذاری در بخش مکانیزاسیون به کندی صورت می طی ایام چهارماهه اخیر که روند سرمایه: وی همچنین گفت

آبیاری مدرن، پیگیری و اقدامات الزم در این ها و تجهیزات  ها و ادوات کشاورزی و همچنین ماشین همچون استانداردسازی ماشین

 .کامالً مشهود است 10 - 13درصدی آن در مقایسه با سال  111باره به انجام رسید، به نحوی که رشد 

های استاندارد به نحو  پاش های کشور نیز به سمت عرضه و حمایت از سم پاش همچنین اصالح وضعیت سم: عباسی در پایان افزود

ساله  03طور قطع با توجه به خطوط اعتباری شماره یک و دو مکانیزاسیون مبنی بر طرح جامع  رفته و بهمطلوبی پیش 
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تواند  مکانیزاسیون کشور که نقشه کامل و روشنی را در جهت توسعه مکانیزاسیون ترسیم کرده است، این میزان سرمایه گذاری می

 .مکانیزاسیون کشاورزی را فراهم سازدگیری دیگری در حوزه  های جهت صورت هدفمند، زمینه به

های وزیر جهاد کشاورزی و  درصد بود که با پیگیری 30ها  پای سایر بخش گفتنی است، نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی هم

درصد کاهش یافت و  03های مختلف ازجمله مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، این نرخ به  مسئوالن مربوطه در حوزه

 ./های کشاورزی سراسر کشور ابالغ شده است اجرایی آن نیز به بانکدستورالعمل 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71352-4html. 
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 متفرقه

 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 در حادثه منا جان باخت مبتکر تولید هیبرید داخلی کلزا 
اهلل بهمرام، دانشمند گلستانی که مراحل پایانی تولید هیبرید داخلی کلزا را به مرحله تکثیر انبوه رسانده بود و  رحمت

 .ادامه کارش به برگشتن از حج موکول شده بود، متأسفانه در حادثه منا جان باخت

حادثه منا که رخ داد، تعداد زیادی از مسلمانان دنیا در مکانی که باید حرم  ،(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ها فقط نگاه کردند و شاهد تلف شدن مسلمین بودند امن الهی باشد، به خاک و خون کشیده شدند و در این میان سعودی

ن یکی از این نخبگان بود که با کاوران اهلل بهمرام، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستا رحمت

 .به مدیریت آراز محمد زاهد کلته به آیین حج امسال مشرف شد 23101

بهمرام چند سالی رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان بود که قبل از رفتن به 

 .سفر حج با این بخش خداحافظی کرد

اصالح نباتات از دانشگاه مالزی بود و جزو بهترین محققان کلزا در سطح کشور در کار تولید هیبرید کلزا و  وی دارای دکترای

 .شناخت هیبریدهای مختلف بود و به اذعان کارشناسان این بخش جزو چهار نفر برتر کشور بود

و آر جی اس  431، هایال 410امی چون هایال روستای کاکا شهرستان گنبدکاووس بود و ارق 0261ماه سال  بهمرام، متولد هفتم دی

 .شود حاصل زحمات او بود برداری می که فعال در استان گلستان توسط کشاورزان بهره

کرد؛ لذا  فهیمد و سخت کار کردن زیر آفتاب را با گوشت و پوستش لمس می ای بود که درد کشاورزان را می بهمرام روستازاده

 .های مستعد کشت کلزا در استان بتوان محصول بیشتری تولید کرد ز زمیندنبال راه حلی بود که تا ا به

کرد و کار تولید هیبرید تولید داخل را به مراحل  وی تا آخرین لحظاتی که در محل کار خود بود، روی هیبریدهای کلزا کار می

 .ساله خودش بود، بپردازد 01ه حاصل زحمات نهایی رسانده بود و قرار بود بعد از آمدن از سفر حج به تکثیر انبوه این هیبرید ک

معموالً هیبریدهای کلزا تولید کشورهای خارجی بودند و کشور ما به این ارقام وابسته بود و دکتر بهمرام مراحل پایانی هیبرید 

 .وابستگی برهاند گذراند و حتی هیبریدها کدگذاری نیز شده بود و انگیزه وی نیز این بود که کشور ما را از داخلی کلزا را می

اند که هنوز ضایعه از دست دادن این فرزند ایران را باور ندارند و بعضا اعتقاد  در حال حاضر نیز کارمندان و همکاران وی اعالم کرده

ا دهد که بهمرام در حادثه من های اجتماعی نشان می دارند شاید جزو مفقودین باشد و به کشور برگردد، اما برخی تصاویر در شبکه

 .آفرین تسلیم کرده است جان به جان

همکاران وی معتقدند او برای کلزا و بهبود وضعیت این گیاه در استان و تولید هیبرید بومی و داخلی زحمات زیادی کشید و جا 

 ./دارد یکی از ارقام هیبرید تولید داخل به اسم ایشان نامگذاری شود
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 متفرقه
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

دوره  31پذیرش دانشجوی کشاورزی در / کاربردی -دانشجویان کشاورزی علمی  درصدی 33کاهش 
  31پودمانی از آبان 

درصد شد که  43آموختگان تا  باعث کاهش اشتغال دانشکاربردی در مقطعی  -های علمی  افزایش پذیرش در مؤسسه

های خالی، سعی بر افزایش عملکرد کیفی و  درصدی پذیرش با وجود صندلی 33شده و کاهش  با نیازسنجی انجام

 .برداران داریم آموزش بهره

گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  کاربردی جهاد کشاورزی امروز در -ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه علمی  معاون برنامه

دار  های مقطع با اشاره به تقاضامحور شدن این مؤسسه، پاسخگویی آن به نیاز واقعی بخش و کاهش دوره( ایانا)کشاورزی ایران 

های گذشته  کاربردی مشغول به کار شدند، اما طی سال -آموختگان مؤسسه علمی  درصد از دانش 41بیش از  0233تا سال : گفت

آموختگان مؤسسه شاغل در بخش کشاورزی هستند  درصد از دانش 06شده، تنها  رویه به کمیت دانشجویان پذیرفته داختن بیبا پر

 .بخش نیست عنوان رضایت که این آمار به هیچ

گرفت تا  شدگان در مؤسسه، مصاحبه تخصصی صورت می با تمامی پذیرفته 0233تا پیش از سال : احمدی افزود امیر حاجی

شدند، اما از جایی به بعد، گزینش  مندی آنها به فعالیت در بخش مشخص شود و افراد ترجیحاً از میان شاغالن انتخاب می هعالق

عنوان قابل دفاع نبود و بر آن نقد وارد  شدگان بودیم که این سیاست به هیچ فنی را حذف کردند و ما ملزم به پذیرش تمامی قبول

 .بود

مدت  های پودمانی کوتاه نون سعی بر جذب دانشجویان روستازاده شاغل در بخش کشاورزی و برگزاری دورهاک وی با عنوان اینکه هم

ای فروکش نکرده، تالش ما بر این است در  متأسفانه همواره تب تحصیالت عالیه در کشور داغ است و ذره: داریم، خاطرنشان کرد

 .رده کردن نیازهای بخش کشاورزی، پاسخگوی این حوزه باشیمدام تقاضاهای اجتماعی قرار نگیریم و بتوانیم با برآو

 هزار نفری بیکاران بخش 722کاربردی در افزایش  -های علمی  سهم اندک مؤسسه

 311کاربردی جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه وجود بیش از  -ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه علمی  معاون برنامه

های دولتی، پیام نور،  رویه دانشجو در دانشگاه شود و ناشی از ورود بی بیکار کشاورزی تنها به ما مرتبط نمی آموخته هزار نفر دانش

وری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  قانون افزایش بهره 30های اخیر با تصویب ماده  در سال: آزاد و غیرانتفاعی نیز بوده ادامه داد

های مرتبط با کشاورزی، منابع  غیردولتی موظف شدند برای تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی رشتههای  ها و مؤسسه کلیه آموزشگاه

 .طبیعی و دامپزشکی را با اعالم نیازسنجی از سوی وزارت جهاد کشاورزی پذیرش داشته باشند

خش کشاورزی با توجه به گیری آموزشی در ب های آینده جهت خوبی اجرا شود، در سال اگر این طرح به: احمدی تصریح کرد حاجی

 .نیاز جامعه انجام خواهد شد

 30شورایی با ریاست اسکندر زند، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای اجرایی کردن ماده : وی یادآور شد

 .هی کندبندی اوضاع را ساماند ها را تعیین کرده و با اولویت وری تشکیل شده است تا نیازسنجی قانون افزایش بهره

های  کنندگان کمتر از ظرفیت کنند و تعداد شرکت احمد با بیان اینکه در حال حاضر داوطلبان کنکور سیر نزولی را طی می حاجی

ها عنوان کرد که باعث محدود  های کشاورزی را تمایل بیشتر داوطلبان به سایر رشته ها است، یکی از دالیل این امر در رشته دانشگاه

 .های کشاورزی بوده است حذف برخی آنها و در نهایت رشد منفی رشته ها و شدن رشته
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وی میزان کاهش پذیرش دانشجویان بخش کشاورزی نسبت به دو سال گذشته را پیرو بخشنامه سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی 

 .امسال نیز به همین میزان کاهش خواهیم داشت: درصد اعالم کرد و اظهار داشت 66

 و سم با استفاده از کارشناسان کارآمد کاهش مصرف کود

کاربردی جهاد کشاورزی یکی از دالیل افزایش نرخ رشد بیکاری  -ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه علمی  معاون برنامه

های  هساالنه بخش اعظم بودجه در راستای هزین: گذاری در این بخش اعالم کرد و گفت در جامعه کشاورزی را رشد منفی سرمایه

 .گذاری خالص شده است شود و این امر باعث منفی شدن نرخ رشد سرمایه جاری صرف می

متأسفانه در حوزه : آموختگان حال حاضر عدم کاربردی بودن آنها است، تأکید کرد احمدی با عنوان اینکه از معضالت دانش حاجی

شک  راد کارآمد برای تولید محصوالت استفاده کنیم، بیای نیستیم، در صورتی که اگر از اف دنبال صالحیت حرفه کشاورزی به

خواهیم توانست مصرف سرانه کود، سم و محصوالت ناسالم در کشور را کاهش دهیم که این امر نیازمند وجود اراده نظام و اعمال 

 .ا کنندهای الزم است تا مردم بتوانند به کمترین حق خود که مصرف غذای سالم و ارگانیک است، دست پید سیاست

قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مورخ  66کاربردی وزارت جهاد کشاورزی در ماده  -مؤسسه آموزش علمی : وی همچنین افزود

به منزله  0211دار مجوز آموزش عالی را دریافت کرد و در سال  به منزله تقویت قانونمند کردن آموزش مقطع 0221خردادماه  30

کاربردی به تصویب رسید که  -یروی انسانی متخصص وزارت جهاد کشاورزی اساسنامه مؤسسه علمی ساماندهی مراکز و آموزش ن

 .کاربردی جهاد کشاورزی تغییر نام داد -به مؤسسه آموزش عالی علمی  0231در سال 

نیاز بخش  های شغلی و تربیت نیروی مورد احمدی اهداف تأسیس این مؤسسه را ارتقاء و انتقال دانش، ایجاد مهارت حاجی

آموخته در سطوحی مختلف کاردانی، کارشناسی  هزار دانش 31کشاورزی اعالم کرد که طی چندین سال فعالیت توانسته بیش از 

 .پیوسته و کارشناسی ارشد تربیت کند

 کاربردی -های علمی  برداران، هدف اصلی مؤسسه آموزش بهره

های اخیر بر  کاربردی جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال -علمی  ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه معاون برنامه

های  بخش قابل توجهی از آموزش: ایم، خاطرنشان کرد های جدید وزارت جهاد کشاورزی تغییرات اساسی را داشته اساس سیاست

 .ایم رتی را افزایش دادهمدت مها های کوتاه مدت و پودمانی و دوره های کوتاه ایم و آموزش دار را حذف کرده مقطع

های استراتژیک و  گیری با اعمال جهت 0214ماه  بر اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی در تاریخ هفتم اردیبهشت: وی ادامه داد

به برداران و تجهیز آنها  ترین هدف را آموزش بهره مدت، اصلی دار به کوتاه های مقطع های کالن عالوه بر تغییر جهت از دوره سیاست

 .ایم مدت و مرتبط با کارشان قرار داده آموزش روز و کوتاه

 کاربردی -های علمی  های پودمانی مؤسسه افزایش دوره

اند،  مدت و پودمانی اختصاص یافته های کوتاه درصد ظرفیت مراکز آموزشی به دوره 21احمدی با اعالم اینکه در سال جاری  حاجی

 .دار خبر داد های مقطع و در نهایت کاهش دوره 0212درصد تا سال  21و  0216سال درصد در  61از افزایش این میزان تا 

دار را خواهند داشت و مابقی به آموزش  های مقطع مرکز دوره 06مرکز موجود، تنها  11در همین راستا از میان : وی تصریح کرد

 .درصد خواهد بود 31رشناسی درصد و کا 31های کاردانی  برداران خواهند پرداخت، همچنین سهم دوره بهره

های جهاد  های اجرایی و رؤسای سازمان شود و رؤسای مراکز، معاون ها آغاز می احمدی با بیان اینکه نیازسنجی از استان حاجی

های جدید باید  دوره: کنند، یادآور شد های خاصی تعیین می ها نیازهای آموزشی را بر اساس شاخص ها و تشکل کشاورزی استان
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محور باشند، نیاز استان را پوشش دهند و طی سه سال گذشته ظرفیتشان در استان تکمیل بوده و مورد استقبال قرار  لمحصو

 .گرفته باشند

 ماه رشته پودمانی از آبان 31پذیرش دانشجو در 

کاربردی  -ای علمی ه های رشته کاربردی جهاد کشاورزی مشخصه -ریزی و تدوین منابع درسی و علمی مؤسسه علمی  معاون برنامه

درصد نظری اعالم  41درصد به  21های دولتی و غیردولتی و وجود نسبت آموزش عملی  عدم وجود مشابه آنها در سایر دانشگاه

دوره اعالم شده است که در سال  40دوره و کارشناسی ناپیوسته  313های کاردانی  در حال حاضر تعداد رشته: کرد و اظهار داشت

شود که این تعداد قبولی  قبولی در دوره کاردانی داشتیم و تعداد قبولی کارشناسی نیز طی هفته آینده اعالم مینفر  0106جاری 

 .دهنده وجود تعداد زیادی صندلی خالی در مؤسسه خواهد بود نشان

ته تخصصی کشاورزی نیز اند در کمی درصد آنها تاکنون توانسته 61رشته پودمانی که  013وی در پایان با اشاره به تصویب عناوین 

دوره  64اعالم کرد و از پذیرش دانشجو در  21به  11های پودمانی  به تصویب برسند نسبت سهم دروس عملی به نظری را در دوره

 ./ماه امسال خبر داد پودمانی از آبان
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 متفرقه
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

رشد سرانه درآمد با توسعه / گردشگری کشاورزی؛ فرصتی تازه برای توسعه اقتصاد جامعه کشاورزی
 روستاهای گردشگرپذیر 

از نفت و خودروسازی در جهان را داراست  در حالی صنعت گردشگری رتبه سوم اقتصاد پس :ایانا -خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  ای از پتانسیل های انجام شده، کشورمان به اندازه جالب آن که بر اساس پژوهش. که پتانسیل ارتقای به رتبه نخست را هم دارد

رابر صنعت تواند دوب ، می(میلیارد دالر 0361)درصدی صنعت توریسم جهان  21مختلف برخوردار است که در صورت کسب درآمد 

 .ویژه در دوره پساتحریم نیز خواهد شد نفت درآمدزایی کند؛ اتفاقی که منجر به دگرگونی اقتصاد کشور به

های گردشگری است، اما به  کشور برتر دنیا از لحاظ جاذبه 01با توجه به آمارهای سازمان جهانی گردشگری و یونسکو، ایران جزو 

 1.6های آخر جدول قرار دارد و بر اساس آرای رسمی سهم ایران از بازار گردشگری فقط  در ردهها،  برداری از این جاذبه لحاظ بهره

 .دنیا قرار دارد 041و در رتبه ( میلیارد دالر  2.6معادل )درصد 

است که ایران شعار ملی  "یک میلیارد گردشگر، یک میلیارد فرصت"شعار امسال سازمان جهانی گردشگری برای روز گردشگری 

را انتخاب و با نماد گل زعفران که استناد به همبستگی، رویش و توسعه است را به همگان معرفی  "ردشگر امروز، فرصت فرداگ"

های موجود در صنعت  با توجه به استفاده از گل زعفران که یک محصول کشاورزی است، در این گزارش به بررسی ظرفیت. کرد

 !های هفته گردشگری امسال نایدده گرفته شده است که متأسفانه در آیین پردازیم؛ امری گردشگری کشاورزی جهان می

تنوع آب و هوایی، چهارفصل بودن طبیعت کشور و مستعد بودن کلیه مناطق برای تولید محصوالت کشاورزی عامل مؤثری است 

 .تواند گردشگری کشاورزی کشورها را توسعه دهد که می

شود که گردشگران را به مزرعه یا روستا  هرگونه فعالیت وابسته به کشاورزی گفته می، به (Agritourism)گردشگری کشاورزی 

 .کشاند می

 .گیری گردشگری کشاورزی ناشی از عواملی در دوسویه یک روند مابین گردشگران و کشاورزان است شکل

های پرازدحام،  در پی گریز از محیطیابند و  گردشگران که در ساختارشکنی پسامدرن، تجربه گردشگری انبوه را ارضاکننده نمی

های اصیل  های جدیدی برای کسب تجربه دنبال یافتن مکان آن به "گشتل"متراکم شهری و زندگی در سیطره تکنولوژی در مفهوم 

 .گردشگری هستند

های  و بحران های باالی تولید، قیمت پایین محصوالت کشاورزی این در حالی است که کشاورزان زیر فشارهای حاصل از هزینه

های کشاورزی و  وابسته به آن، در تولید مازاد کشاورزی برای افزایش درآمد خود میان دوراهی فروش یا تغییر کاربری زمین

 .های غیرکشاورزی دچار تردید هستند مهاجرت از روستا یا متنوع ساختن اقتصاد کشاورزی و فعالیت

های جدید در زمینه ایجاد فضاهای اقتصادی از طریق گردشگری در مزارع  تگردشگری کشاورزی در واقع انعکاسی از تدارک فرص

 .شود کننده رکود اقتصادی در نواحی روستایی در نظر گرفته می عنوان شیوه تحریک است یا به عبارت دیگر به

ود، اما در واقع این ش در حال حاضر در کشور تورهای گردشگری به عناوین چون توسعه پایدار روستایی یا کشاورزی برگزار می

 .طور عام سازگاری ندارند طور خاص یا گردشگری روستایی به دلیل مشکالتی با اهداف اصلی گردشگری کشاورزی به تورها به
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گردشگری . است "آموزش"و  "تفریح و سرگرمی"، "محیط کشاورزی"دنبال سه کلیدواژه اساسی شامل  گردشگری کشاورزی به

های جذابی برای  که موقعیت( سرگرمی و تفریح)واقع در روستاهای کوچک ( محیط کشاورزی)ارهای کشاورزی در مزارع و کشتز

 .شود ای برای کشاورز ایجاد می شود از این طریق ارزش افزوده کند، برگزار می مردمان شهرنشین فراهم می

اوزبان، فندوق، تمشک و سیب که گ های گل گیری در کاشان، جشن خرمن برنج در گیالن، جشنواره برگزاری تورهای گالب

پردازند؛ زیرا گردشگران در چیدن  چندسالی است رونق پیدا کرده است تنها به یک هدف گردشگری کشاورزی که تفریح است می

 .گیرد محصول با کشاورز مشارکت ندارند و هیچ یادگیری و آموزشی هم صورت نمی

های کشاورزی است که در نهایت حاصل آن ایجاد  ه گردشگران در فعالیتدنبال مشارکت و دخالت مسئوالن گردشگری کشاورزی به

کنندگان از خواص محصوالت محلی و ارتقاء  های شغلی افزایش سود کشاورزی، بهبود کیفیت زندگی کشاورز، آگاهی مصرف فرصت

دگی کشاورزی و توسعه ها، کاهش آلو های طبیعی و اکوسیستم سالمت جامعه، حفظ آیین و سنن محلی، حفاظت از زیستگاه

 .ها در جوامع روستایی است زیرساخت و روساخت

 های کشورهای دیگر در زمینه گردشگری کشاورزی  چند نمونه از فعالیت

گارد در جنوب غربی سوئد است که  هکتاری آنگاوالن 041های موفق در زمینه گردشگری کشاورزی، مزرعه خانوادگی  یکی از نمونه

بندی محصوالت  را در کنار مراحل کاشت تا برداشت و بسته( پارک، کافه و رستوران)زشی و تفریحی صاحبان آن فضای آمو

 .دهند ارگانیک به گردشگران نشان می

مندان به چای و محصوالت آن  شود که عالقه در کشور تایوان تورهای تخصصی کشاورزی با تمرکز روی مزارع چای برگزار می

 .فر با کشتی در برداشت چای مشارکت کنندتوانند عالوه بر تجربه س می

 .کنند های کمیابی چون پاپایا بازدید می در جزیره فیلیپین گردشگران از مزارع آناناس، گل ارکیده، زنبورعسل یا میوه

زارع صورت رایگان از م توانند به شود که گردشگران می در روستای اطراف کالیفرنیای آمریکا روزهایی توسط کشاورزان مشخص می

 .های کنار مزارع خرید انجام دهند سواری کنند، عسل بچشند و در نهایت از دکه بازدید کنند، میوه و سبزی بچینند، اسب

یک یا چند بار در سال از مزارع کشاورزی بازدید ( درصد جمعیت کشور آمریکا 21)میلیون نفر  21در آمریکا، حدود  3111سال 

 031باعث ( 3100)همچنین گردشگری کشاورزی در چین . میلیون دالر بوده است 311 کردند که درآمد حاصل از آن حدود

 .اند میلیون کشاورز شغل جدید پیدا کرده 06میلیارد یوان درآمد برای این کشور شد و بیش از 

 004بیش از  هزار روستای گردشگری ایجاد کند که درآمد حاصل از آن 01میالدی بیش از  3106چین قصد دارد تا پایان سال 

 .میلیارد یوان خواهد بود که به این ترتیب سرانه درآمد کشاورزان پنج درصد رشد خواهد یافت

تواند باعث بهبود وضعیت معیشت کشاورزان و جذب گردشگران  دهد که گردشگری کشاورزی می تجربه کشورهای جهان نشان می

 .شود

های  روستایی ایران نیز کشاورزی است و از طرف دیگر با توجه به ظرفیت های اقتصادی در محیط از آنجا که زمینه اصلی فعالیت

ریزی مناسب و حمایت الزم به توسعه گردشگری  های مربوطه باید با برنامه باالی نواحی روستایی و کشاورزی، دولت و مؤسسه

ی فراوان این نوع گردشگری بهره گیرند و طور خاص بپردازند و تدبیر درست از مزایا طور عامل و گردشگری کشاورزی به روستایی به

 .ها را حل کنند چالش

های  های کشاورزی و ارزش ارزش. نکته قابل توجه دیگر، وجود یک تضاد بین فعالیت اصلی کشاورزی با گردشگری کشاورزی است

این باشد که اساساً خود را  خدماتی غالباً با هم ناسازگارند و شاید یکی از دالیل اصلی مقاومت کشاورزان نسبت به تغییر هم
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شان برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولیدی مزارعشان بستگی  هویت اجتماعی آنها به توانایی. دانند تولیدکننده مواد غذایی می

فرهنگی خود که از طریق کشاورزی طی  -بنابراین، تنوع ممکن است نیازمند آن باشد که کشاورزان از موقعیت اجتماعی . دارد

های الزم تالش برای ایجاد پایداری در فضای روستایی  اند، دست بکشند و الزم است با کسب مهارت دست آورده های مختلف به نسل

 ./و بهبود وضعیت معیشت خود کنند

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http71131-4lhtm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/24898-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

297 
 

 متفرقه
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 های روستاییان کشور برگزار می شود  دومین همایش روز ملی روستا و نخستین نمایشگاه توانمندی
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری از برگزاری دومین همایش روز ملی روستا و نخستین 

 . های روستاییان کشور در ماه جاری خبر داد وانمندینمایشگاه ت

ایانا، سید ابوالفضل رضوی در نشست خبری دومین همایش روز ملی روستا، هدف از برگزاری -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های اقتصاد مقاومتی  های روستاییان و نقش آنان در تحقق سیاست ها، خدمات و فعالیت هایی را ار  نهادن به تالش چنین همایش

 .های مؤثر اقتصادی عنوان کرد در کشور و تسهیل حضور روستاییان در عرصه

های  باید زمینه: های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در گرامیداشت روز روستا، گفت وی با تشریح برنامه

ها، باعث رشد و شکوفایی  ها و توانمندی ود آورد تا این پتانسیلهای اقتصادی به وج الزم را برای حضور روستاییان در فعالیت

 .روستاها و کشور شود

توانند با  های انسانی بومی می امروز در میان روستاییان، سرمایه: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری افزود

ر رسیدن و پیشرفت مناطق روستایی نقش بسزایی داشته باشند و فکر و اندیشه بومی و با محصوالت و تولیدات خود، برای به ثم

 .متبلور شدن این و به نتیجه رسیدن این ظرفیت در کنار سرمایه فیزیکی موجود هر منطقه امکان پذیر است

سرمایه »یزان باید ر برنامه: ریزی روستا نباید نگاه گذشته را داشته باشیم، خاطر نشان کرد رضوی با تأکید بر اینکه در نظام برنامه

 .داری برای آن داشته باشند ریزی دقیق و منظم و هدف روستاها را مورد توجه قرار داده و برنامه« انسانی بومی

های بومی در  باید صنایع تبدیلی و فرآوری و دانش: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد

 .نتقال این صنایع به شهرها ممانعت به عمل آوردروستاها را گسترش داد و از ا

ها در  درست است که ارایه خدمات و زیرساخت: رضوی با اشاره به اینکه مسأله پراکنده بودن روستاها تهدید نیست، گفت

به امنیت  بر است، اما این مسأله بخصوص در روستاهای مرزی باعث خواهد شد که کشور روستاهای متعدد، زیاد و پرهزینه و زمان

 .پایداری برسد و فرصت تعالی کشور مهیا شود

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه مردم روستاها برای پیشرفت و تعالی مناطق خود باید 

مچون فعالیت سیاسی بر این باوریم اگر مردم در فعالیت اقتصادی ه: در روند توسعه اقتصادی بیش از پیش فعال شوند، گفت

 .توانند در عرصه اقتصادی ایجاد نمایند شماری را می های بی اثرگذار و فعال باشند، فرصت

تدبیر و امید بر لزوم ایجاد رونق بیشتر در   رضوی کار و فعالیت اقتصادی در روستاها را سخت توصیف کرد و با بیان اینکه دولت

بر این باور ( ره)این دولت طبق فرموده امام: و بر آن است که باور خود را عملی کند، گفتهای اقتصادی روستایی باور داشته  فعالیت

های اقتصادی صحیح دولت، زمینه مشارکت و حضور فعال روستاییان  است که فعالیت اقتصادی مختص پولدارها نیست و سیاست

 .در اقتصاد را مهیا خواهد کرد

توانند با تکیه  همه روستانشینان می: وستاها با مشارکت مردم، شدنی است، خاطر نشان کردرضوی با اشاره به اینکه توسعه یافتگی ر

های با سود صفر درصد در  شان را فراهم کنند و دولت هم با پرداخت وام های خودشان زمینه شکوفایی خود و محل زندگی بر آورده

رای رونق گرفتن واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال در روستاها های الزم را ب درصد در روستاهای دیگر زمینه 2روستاهای مرزی و 

 .کند فراهم می
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نفر از اعضای شوراهای اسالمی  0311های کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس و حدود  این همایش با حضور مسئوالن و شخصیت

 .شود ر میبرگزا« روستا و اقتصاد مقاومتی»مهرماه جاری با عنوان  04و  02روستاها و دهیاران در 

در  14مهرماه  01تا  04از « آفرینی روستا؛ کانون تولید و ارزش»های روستاییان با شعار  همچنین نخستین نمایشگاه توانمندی

المللی برگزار خواهد شد که در بخش های مختلف این نمایشگاه اعم از بخش استانی، ملی، آیینی و  های بین محل دائمی نمایشگاه

 .پردازند های موجود در روستاهای کشور می ها و ظرفیت وشگاهی روستاییان به عرضه و نمایش توانمندیهای جنبی و فر بخش

/item/majles/ir.iana.www//:http71325-4html. 
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 متفرقه
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 م برگزاری جشنواره ملی روستاهای دوستدار کتاب برای ارتقای پتانسیل های فرهنگی تداو
جشنواره ملی روستاهای دوستدار کتاب سال : مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت

نسیل های فرهنگی روستاها گذشته مورد استقبال خوب روستائیان استان اردبیل قرار گرفت و می تواند برای ارتقا پتا

 .مفید قرار گیرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اردبیل، نادر سقاء، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل 

های  ارائه طرح: در جلسه مشورتی جشنواره ملی روستاهای دوستدار کتاب با دستگاه های اجرایی استان گفت( مهر 03)امروز 

 .ابتکاری و حمایت از کتابخانه های روستاهای جزوی از برنامه های فرهنگی جشنواره ملی روستاهای دوستدار کتاب است

اثر به دبیرخانه  611سال گذشته بیش از : وی با اشاره به اینکه نخستین دوره این جشنواره در سال گذشته برگزار شد، تصریح کرد

 .اثر به دبیرخانه این جشنواره راه یافت 41ر کشور ارسال شد که از استان اردبیل بیش از این جشنواره از روستاهای سراس

طرح ها و تصاویر ارسالی از : سقاء با بیان این که استقبال عمومی روستائیان از این جشنواره بسیار عالی بود، خاطرنشان کرد

 .روستاهای دوستدار کتاب ارسال خواهد شد روستائیان پس از بررسی ایرادات و اصالح موارد به جشنواره ملی

این مقام مسئول با اعالم اینکه عدم اطالع رسانی به برخی از روستاها موجب گالیه برخی برای حضور در این جشنواره شده است، 

اشته باشند تا تمام از تمام دستگاه ها مرتبط با این جشنواره درخواست داریم تا در نحوه اطالع رسانی نهایت دقت را د: اظهار داشت

 .عالقه مندان بتوانند از جزئیات این جشنواره مطلع شوند

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان با اشاره به اینکه طرح های خالقانه و استان های فعال در این زمینه 

ر زمینه های طرح های خالقانه زمینه های حرکت های تیمی روستائیان د: امسال مورد تجلیل قرار خواهند گرفت، یادآور شد

موفقیت در این جشنواره را فراهم کرده است و باید جوانان و نوجوانان روستایی را از تجربیات سال های قبل آشنا کرد تا شاهد بروز 

 .استعدادهای موفق در جشنواره امسال باشیم

 جشنواره روستاهای دوستدار کتاب ضرورت فرهنگی روستاها است

توجه به شاریط و ضوابط فرهنگی روستاها یک نیاز : د ناصر اسحاقی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل نیز گفتسی

 .است و جشنواره روستاهای دوستدار کتاب می تواند پاسخگوی مناسبی برای ضرورت های فرهنگی روستاها باشد

 .بسزایی را برای شهرها به ویژه در مسئله مهاجرت خواهد داشت بی توجهی به مشکالت فرهنگی روستا تاثیرات: وی افزود

یکی از عوامل جابجایی روستاها و : اسحاقی با اشاره به اینکه قطع یقین پرداختن به مشکالت روستاها خیر خواهد بود، تصریح کرد

 .مسئله مهاجرت عدم توجه به مسائل فرهنگی در روستاها است

برقراری : آینده نگری در برنامه ریزی برای روستاها بسیار مهم و حائز اهمیت است، خاطر نشان کرداسحاقی با بیان این مطلب که 

 .همدلی و همزبانی فرهنگی در روستاها بهترین محور جشنواره روستاهای دوستدار کتاب در سال جاری می تواند باشد

ن های مساجد استان اردبیل سال گذشته برای برگزاری هر چه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اعالم اینکه دبیرخانه کانو

توجه به مقوله کتاب و کتابخوانی می تواند محور فعالیت فرهنگی در : بهتر این جشنواره زحمات فراوانی متحمل شد، اظهار داشت

 .روستاها باشد

/item/majles/ir.iana.www//:http71323-4html. 
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 متفرقه
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  12, یکشنبه 

 توزیع شیر رایگان در تمام مقاطع تحصیلی
در پی توافق وزارت جهاد کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش با کارخانجات لبنی، : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . م مقاطع تحصیلی توزیع خواهد شدشیر در مدارس سراسر کشور و در تما

حسن رکنی با اشاره به اینکه پس از امضای نهایی قرارداد وزارت آموزش و پرورش با کارخانجات لبنی شیر در ماه مهر توزیع می 

 .میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است 661برای اجرای طرح توزیع سراسری و رایگان شیر در مدارس دولت : شود افزود

کارخانجات لبنی براساس قرارداد با وزارت آموزش و پرورش معادل این میزان اعتبار شیر در اختیار وزارتخانه قرار می : ی گفتو

 .دهند

به منظور ارتقای سالمت عمومی جامعه طرح توزیع سراسری شیر رایگان در مدارس : معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .ت استکشور مورد حمایت جدی دول

 .براساس نتایج جلسات مشترک با کارخانجات لبنی، با کیفیت ترین شیر در اختیار دانش آموزان کشور قرار می گیرد: رکنی گفت

/com.iranecona//:http13133 
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 متفرقه
 فودپرس 1931مهر ماه  19دو شنبه 

 کنند؟ فته چطور از تولید شیر در کشورشان حمایت میکشورهای پیشر

ای شیر متوقف شد و بخـش تقاضـای شـیر بـا  ها سیاست توزیع یارانه یارانه بـا اجـرای هدفمنیدی 31سـال < صنایع غذایی

 چـالش جدی مواجه شد که این چالش دامنگیر بخش تولید است،

کشورهای هنـد، آمریکا، پاکستان و چین ( 3104فائو، )برآورد شده است،  3104میلیون برای سال  132تولید جهانی شیر بالغ بر 

 332کیلوگرم، در کشورهای توسعه یافته  013کنندگان عمده شیر در جهان هستند، متوسط مصرف سرانه شـیر در جهـان  از تولید

ختلف برای تولید شیر در کشورشان حمایت دولت های م. کیلـوگرم بـرآورد شده است 12کیلوگرم و در کشورهای در حال توسـعه 

ها و یارانه های مختلفی و متنوعی دارند، اما در ایران وضعیت تولید شیر، بعد از هدفمندی یارانه ها با مشکالت زیادی همراه شد 

وسعه روستایی، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و ت. که از قسمت تقاضا، دامن عرضه و تولیدکننده را هم گرفت

 .به وضعیت حمایت از تولید شیر در کشورهای توسعه یافته جهان پرداخته و آن را با ایران مقایسه کرده است

براساس این گزارش، مواهب طبیعی مانند دسترسی به مراتع و چراگاه ها، امکانات تامین علوفه، تحقیق توسعه در بخش اصالح نژاد 

وری ها و وجود زیر ساخت ها و بازارهای مصرف در توسعه صـنعت دامپـروری نقش اساسی دارد، در و تغذیه دام، دستیابی به فن آ

بخش وسیعی (. 3104اشنیف، )کنار این عوامل، اعمال سیاست های حمایتی از تولید منجر به توسعه بخـش دامپـروری شده است 

فته، به حمایت از تولید شیر و محصوالت لبنی اختصاص می از یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی توسط کشـورهای توسـعه یا

کشورهای آمریکا، کانـادا، ژاپـن و اتحادیـه اروپا سابقه طوالنی در حمایت از بخش دامپروری دارند و در سال های اخیر . یابد

ر و محصوالت لبنی در جهان کشورهایی مانند روسـیه و ترکیـه نیز در رده کشورهای عمده پرداخت کننده یارانه برای تولید شی

 .قرار گرفته اند

با اعمال سیاست هـای حمـایتی متنوع، به  0141آمریکا از دهه . پیشینه و تنوع سیاست های حمایتی در جهان گسترده است

. ده استحمایت تولید شیر مبادرت کرد و این سیاست ها به مرور زمان و متناسب با شرایط تولیـد و بـازار، اصالح و بازنگری ش

 :برخی از حمایت های آمریکا از تولید شیر به قرار زیر است

 ،(قیمت گذاری شیر سر مزرعه و الزام به خرید آن توسط صنایع)حمایت مستقیم -

 حمایت غیرمستقیم خرید محصوالت لبنی مانند کره، پنیر و شیر خشک بر اساس های قیمت از پیش تعیین شده -

 (قیمت شیر منهای قیمت علوفه)درآمد برنامه قرارداد جبران زیان 

 برنامه تشویق صادرات محصوالت لبنی-

 برنامه قیمت گذاری سلف محصوالت لبنی-

 برنامه توسعه و تحقیق محصوالت لبنی-

 تعیین نظام سهمیه تعرفه ای خاص برای واردات هر یک از محصوالت-

 سیاست دیواره شیر-

محصوالت ( درصدآب)لبنی را مکلف کرده است تا قیمت، مقدار، و میزان رطوبت هم چنین دولت صنایع و کارخانجات محصوالت 

راستی آزمایی اطالعات ارائه شده با بازرسی های فصلی از بازار انجام می . لبنی فروخته شده خود را به وزارت کشاورزی اعالم کنند

 .شود
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وضع تعرفه بسیار باال . ای از این بخش به عمل می آید در ترکیه نیز بخش دامپروری مورد توجه جدی است و حمایت های گسترده

از ... برای واردات محصوالت لبنی، پرداخت یارانه صادراتی، توسعه واحدهای صنعتی دامپروری از طریق تامین منابع اعتباری و

به منظور تامین ( رصدد 011)این کشور عالوه بر وضع تعرفه های بسیار باال . مهمترین سیاست های حمایتی در این کشور است

درصد از قیمت تلیسه داخلی را به عنوان یارانه به  26درصد از قیمت تلیسه وارداتی و  36مالی سرمایه گذاری در صنعت شیر 

 .تولیدکنندگان شیر پرداخت می کند

 (درصد) 3104جدول مقایسه تعرفه وارداتی برای محصوالت دامی و لبنی در سال *

 
شده توسعه زیرساخت ها، انجام تحقیق و توسـعه گسـترده در حـوزه اصـالح ژنتیـک، کنترل آفات و بیماری عالوه بر موارد ذکر 

ها، ابداع و نوآوری در حـوزه تغذیـه و بهداشـت دام، ارتقـاء سـالمت محصـول، توجـه بـه مالحظات زیست محیطی، از سیاست 

دامـی اسـت کـه دولت ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمایت می های تاثیر گذار در حـوزه تولیـد و تجـارت محصـوالت 

 .کنند

 سیاست های حمایتی در کشور

کیلوگرم  013هزار تن و مصرف سرانه شیر در حد متوسط سـرانه مصـرف جهـان یعنی حدود  3211در ایران تولید شیرخام حدود 

به طور متوسط خانوارهای شهری و روستایی ( 13-0233)هـای  طی سال(. 0213معاونت امور تولیدات دامی، )برآورد شده است 

از سوی دیگر . درصـد از کـل هزینـه هـای خـوراکی و دخانی خود را صرف تامین شیر و لبنیات کرده اند 3درصد و  3.1به ترتیب 

بانک )آورد شده است کیلوگرم بر 13حدود  0213متوسط مصرف سرانه شیر و محصوالت لبنی در مناطق شهری کشور برای سال 

علیـرغم محدودیت منابع طبیعی و منابع آب و اراضی کشاورزی و مرتعی برای تامین علوفه، تالش های صـورت ( 0212مرکزی،

اما باید در عرصه سیاست گـذاری برای . گرفتـه برای دستیابی به خود اتکایی درتولید محصوالت لبنی نتیجه بخش بوده است

ین دامی، به الزامات تولید پایدار، رعایت مالحظات زیسـت محیطـی و حفاظـت از منابع آب و خاک، تاکید تامین محصوالت پروتئ

 .بیشتری صورت گیرد

سیاست خرید )در دهه های گذشته ابزارهای حمایتی از تولید شیر کشور، از تنوع و گوناگونی نسـبتاً مناسـب برخـوردار است 

رس و خانوارها، اتخاذ تعرفه های تجاری موثر، پرداخـت یارانه تسهیالت برای سرمایه گذاری در تضمینی، توزیع یارانه ای شیر مدا

اما موثرترین و . بخشی از سیاست های حمایتی دولت بوده است( بخش، بیمه دام، کنترل آفات و بیماریها، و ایجاد زیر ساختها

ر و محصوالت لبنی در قالب توزیع شیر یارانه ای بین خانوارها و کارآمدترین ابزار حمایتی مطعوف به پرداخـت یارانـه برای شی

در سـال . مدارس بوده است که از رهگـذر ایـن یارانه، بخش تولید، صنایع لبنی و مصرف کنندگان بهره مند و منتفع می شده انـد

مالً بخـش تقاضـای شـیر بـا چـالش بـا اجـرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سیاست توزیع یارانه ای شیر متوقف شد، و ع 0231

جدی مواجه شد که این چالش هم چنان دامنگیر بخش تولید است، ضمن اینکه اجراء سیاست هـای تجـاری موثر برای ایجاد 

 محدودیت نسبی در واردات محصوالت لبنی نیز به تاخیر افتاد و به بهانه تنظیم بازار داخلـی، به واردات محصوالت لبنی دامن زده

http://foodpress.ir/sana/shi101.jpg
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شد، از سوی دیگر با بروز مشکالت اقتصادی و فزایش هزینه هـای تولیـد عمالً سطوح حمایت های دولت از این بخش تعدیل 

 .وکاهش یافت مضافا اینکه شرایط اقتصادی و کاهش تقاضا برای محصوالت لبنی مشکالت این صنعت را دو چندان کرد

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

 - 31/70/78فارس

 هزار تن کیوی در سال 922تولید / کننده کیوی جهان است ایران چهارمین تولید
گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران رتبه چهارم تولیدی  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .شود هزار تن از این محصول در کشور تولید می 922ساالنه حدود : ر جهان دارد، گفتکیوی را د

هزار تن کیوی در کشور  211در حال حاضر حدود : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور در گفت ابوالقاسم حسن

 .شود تولید می

صادرات زودهنگام این محصول موجب از دست دادن : شود، گفت هزار تن از این محصول صادر می 011حدود وی با بیان اینکه 

 .شود بازارهای صادراتی می

تن زودتر از موعد و فصل برداشت  411امسال حدود : گرمسیری وزارت جهاد تصریح کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

شود که علیرغم مرغوبیت محصول تولیدی کشورمان، کیوی  مر قطعا مناسب نیست و منجر میکیوی صادر شد که استمرار این ا

 .ایران به عنوان یک محصول نامرغوب شناخته شود

ای و صادرات  نباید برای منفعت عده: پور با بیان اینکه فصل مناسب برداشت محصول کیوی اواخر مهرماه است، اظهار داشت حسن

 .از موعد بازارهای صادراتی را از دست دادهزار تن زودتر  6تا  4

تا  0.0ارزش صادراتی هر کیلوگرم کیوی : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .دالر بر حسب کیفیت است 0.6

گلستان به ترتیب رتبه اول تا سوم  های مازندران، گیالن و هزار هکتار است و استان 01سطح زیر کشت کیوی حدود : وی افزود

 .دهند سطح زیر کشت را به خود اختصاص می

 .ایران رتبه چهارم تولید کیوی را بعد از کشورهای ایتالیا، نیوزیلند و شیلی به خود اختصاص داده است: پور تصریح کرد حسن

کیفیت منجر به تخریب استفاده  های بی درات میوهگرمسیری وزارت جهاد با بیان اینکه صا های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .نباید اجازه داد چنین اتفاقی بر صادرات محصوالت کشاورزی اثر بگذارد: شود، گفت از آن محصول می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http23493122222243 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/70/78فارس

درصد 92روستانشینی تنها / برگزاری همایش روز ملی روستا با حضور معاون اول رئیس جمهور
 جمعیت کشور

رئیس ستاد دومین همایش روز ملی روستا با بیان اینکه دومین همایش روز ملی روستا امسال در سالن اجالس سران 

هزار  59درصد جمعیت کشور در  92در حال حاضر فقط : شود،گفت ی معاون اول رئیس جمهور برگزار میبا سخنران

 .کنند آبادی زندگی می

، کاوه معراجی امروز در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری بابیان اینکه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در این همایش قرار است : شود، گفت ، در سالن اجالس سران در تهران برگزار می14مهر ماه  04و  02دومین همایش ملی روستا 

نفر از شوراهای اسالمی روستاها و دهیاران حضور داشته  0311معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزیران، نمایندگان مجلس و 

 .باشند

 22درصد جمعیت در  21میلیون نفر جمعیت کشور شامل  33در حال حاضر : وز ملی روستا افزودرئیس ستاد دومین همایش ر

درصد صنعت در روستا  21درصد منابع و درآمد کشاورزی در روستاها و  11کنند که  هزار نقطه آبادی در روستاها زندگی می

 .مستقر است

نفری  0311سال گذشته همایش : ی روستا شناخته شده است گفتمهر ماه هر سال به عنوان روز مل 06وی با بیان اینکه روز 

، 14شود،حاصل همایش سال قبل این بود که در بودجه  روستاییان کشور در تهران برگزار شد و امسال دومین همایش برگزار می

 .درصد اضافه شد 41اعتبار بخش روستایی 

روستاها با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و با نگاه ارزش آفرینی تولید  هدف از این همایش شناسایی توانمندی و قابلیت: معراجی گفت

 .شوند گیران به پتانسیل روستاها در این برنامه دنبال می ریزان و تصمیم است و توجه برنامه

ه مهرماه در محل نمایشگا 01تا  04های روستاها از  وی تاکید کرد در حاشیه این همایش دو روزه نمایشگاهی از توانمندی

شهرستان و نماینده اکثر روستاها  433در این نمایشگاه . شود آفرینی برگزار می المللی تهران با عنوان روستا کانون تولید و ارزش بین

ها به  های میرآقا و سایر خانه اقلیم کشور مانند کپر، ایلخان، چادر، گلی، خانه 1های روستایی در   حضور خواهند داشت و خانه

 .شود مینمایش گذاشته 

های  درصد خانه 61در حال حاضر : شهر جدید با تبدیل روستا به شهر در کشور ایجاد شده است، گفت 111معراجی با بیان اینکه 

 .روستایی نیاز به مقاوم سازی دارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/70/78فارس

 امکان استفاده از قند خرما در تولید نوشابه/ ها مستقر شوند بندی در باغ آالت بسته ماشین
ویژه در صنایع تبدیلی تغییر کرده است، برای   امروز دیگر فرآیند تولید به: رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت

 .بندی را به باغات برد توان تجهیزات بسته و مشکالت تولید در صنایع تبدیلی می  اهش هزینهک

، سردار محمد رضا نقدی امروز در نشست تخصصی بررسی محصول خرما و صنایع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

بخش عمده : گیری اقتصاد کشور به سمت اقتصاد مقاومتی اظهار داشت م معظم رهبری بر جهتوابسته با اشاره به تأکید مقا

ها برخالف سیاست اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که جوهر اقتصاد مقاومتی یعنی ظرفیت خودت را خوب بشناس و از آن  سیاست

 .نحو مطلوب استفاده کن به

شود و از طرف دیگر بعد از  هزار تن تبدیل به ضایعات می 311مای تولیدشده، هزار تن خر 611از مجموع یک میلیون و : وی افزود

 .تولید برای فروش مشکالت فراوانی وجود دارد

میزان تولید در هکتار در : کنند، گفت درصد ظرفیت تولید می 21رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه صنایع تبدیلی با 

وری و  تن در هکتار است، با افزایش بهره 4.211ی که ظرفیت سطح تولید خرما در ایران تن است و درحال 2.311سطح جهان، 

 .درصد قابل افزایش است 21ای  دانش کشاورزان ظرفیت تولید خرما بدون صرف هزینه

یگری هستند های محصول خرما دو مسئله د بندی و تبدیلی و همچنین صنایع تولید فرآورده فعال کردن صنایع بسته: وی ادامه داد

 .که در بخش صنعت خرما باید به آن توجه شود

شما نیاز به یک زبان و متولی واحد : سردار نقدی با بیان اینکه باید تشکل مستقلی در سطح کشوری برای خرما ایجاد شود، افزود

 .ین صنعت خودشان به میدان بیایندکنیم، باید صاحبان ا دارید و ما از طریق بنیاد تعاون برای ایجاد چنین تشکلی اعالم آمادگی می

بازارهای صادراتی بالقوه و بالفعل زیادی وجود دارد که باید برای فتح آنها برنامه داشته : وی با اشاره به اهمیت صادرات خرما، گفت

 .این بخش قرار دهندبنیاد تعاون باید وسط کار بیاید و با بررسی بازارهای صادراتی اطالعات مناسبی را در اختیار فعاالن . باشیم

تواند تأثیر خوبی در معرفی محصوالت ایران داشته  های تخصصی می ایجاد نمایشگاه: رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد

یکی از کارهایی که در این زمینه باید مورد توجه . اندازی شوند تواند راه ها هم در داخل و هم خار  از کشور می باشد و این نمایشگاه

 .کند کیفیت است؛ زیر این نوع محصوالت صادرات را تخریب می ار گیرد، جلوگیری از صادرات خرمای بیقر

توان از  ها، تولید بستنی، شیرینی، نان می برای افزودنی: وی اقدام دیگر را ابتکارات و خالقیت در تولید محصول خرما دانست و گفت

شود، در حالی که در داخل  ای تولید شیرینی و نوشابه از خار  از کشور وارد میبر  بسیاری از مواد افزودنی. خرما استفاده کرد

 .توان با استفاده از خرما این محصوالت را تولید کرد می

خواهم در یک برنامه  از بنیاد تعاون می: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ضرورت افزایش مصرف خرما در کشور گفت

ونقل،  های حمل برای تولید شیرینی، لبنیات، شرکت. ماه آینده بحث افزایش مصرف خرما را پیگیری کند 2شده تا  بندی زمان

 .های غذاخوری امکان عرضه خرما وجود دارد نیروهای مسلح، مدارس و سالن

. یابد افزایش می های هواپیمایی به جای شکالت، دو عدد خرما به مسافران بدهند، هزار تن مصرف خرما اگر همه شرکت: وی افزود

 .ها ندارد ای برای این شرکت  این تصمیم مدیریتی است و هیچ هزینه
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ای با مسئوالن وزارت بهداشت داشته  توان انجام داد و الزم است جلسه در تولید نوشابه اقدامات جدی می: سردار نقدی ادامه داد

جه به اینکه خطر شیوع دیابت در ایران بسیار زیاد است و قند با تو. باشیم، تا بحث تغییر فرآیند تولید نوشابه را بررسی کنیم

با این کار نیاز . های ایرانی تولید شده را جایگزین آن کرد توان محصول قند خرما که توسط یکی از شرکت مضرات زیادی دارد، می

 .هزار تن شکر از بین خواهد رفت 361به واردات 

های بزرگ برای احداث  بینیم که سوله شود، می تا بحث تولید مطرح می: کند، گفت وی با بیان اینکه شیوه تولید باید تغییر

 .ویژه در صنایع تبدیلی تغییر کرده است شود، در حالی که امروزه دیگر فرآیند تولید به های اقتصادی ساخته می بنگاه

زیاد دارد، به همین دلیل در کشوری مانند های سربار  های بزرگ هزینه تأسیس بنگاه: رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد

زمان با کار منزل مطابق با آن الگوها  دهد و آنها هم دار می چین در بخش پوشاک، بنگاه، پارچه، نخ و الگوی دوخت را به زنان خانه

 .یابد رود و هزینه تولید به شدت کاهش می های سربار کامالً از بین می یعنی با این کار هزینه. دوزند لباس می

های  توانیم دستگاه طور مثال می به: ها برد، گفت سازی را به باغ های بسته بندی و یا فرآورده توان دستگاه وی با بیان اینکه می

بندی آن خرماهای تولیدشده را به شما  دست آوردن محصول و بسته بندی را به هر باغدار بدهیم و آنها بعد از به کوچک بسته

توانیم به سرعت این صنعت را فعال کنیم، مانند همان کاری که در بخش  تولید در صنایع تبدیلی تغییر کند، میاگر روش . بفروشند

 .لبنیات انجام شد

یکی . های جدید خلق کرد ها مزه توان با ترکیب خرما با دیگر میوه برای تنوع در محصوالت می: سردار نقدی همچنین پیشنهاد کرد

 .است با خرماستهای آن تولید م از نمونه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/70/19فارس

 1نگاری  جمهور دلیل نامه رئیس عدم دسترسی به/ ایم؟ بود از رکود خارج شده  جمهور که گفته رئیس
 وزیر

ها  های کنونی واردات و پرداخت یارانه پیشتر تذکر دادیم، تعرفه: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد

جمهور پاسخ دادند که رکود تورمی تمام شده و وارد دوره  کند، اما توجهی نشد و آقای رئیس رکود تورمی را تشدید می

 .ایم رونق شده

وزیر به  4در مورد نامه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت

ار آن از وزیر برای رئیس جمهور و انتش 4نوشتن نامه توسط : رئیس جمهور و هشدار آنها در مورد تبدیل شدن رکود به بحران گفت

 .ها دارای جنبه سیاسی است و اهمیت زیادی ندارد طریق رسانه

ای را مدیریت  ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده نامه وزرا به رئیس جمهور و انتشار آن از طریق رسانه: وی افزود

یدار با وی و بیان مسائل و مشکالتشان از رئیس کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس جمهور ندارند و باید برای د می

 .شوند جمهور وقت بگیرند و معموال هم موفق نمی

گفت که برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه یکی از وزرای مهم دولت می

طبق قانون اساسی : دهد، بیان داشت ه ما وقت دیدار نمیکنم، چون رئیس جمهور ب جمهور مسائلم را مطرح می دولت با رئیس

 .رئیس جمهور هماهنگ کننده وزرا و حلقه وصل وزرا به یکدیگر است

موضوع با اهمیتی مثل نوشتن نامه به رئیس جمهور باید جزو دستور جلسه هیئت دولت قرار می گرفت و : توکلی تصریح کرد

 .شدند اورزی در آن شریک میوزیران تولیدی دیگری مانند وزیر جهاد کش

 .شد همچنین از آنجا که در این نامه صحبت از بحران می شود باید وزیر اطالعات و کشور در آن شریک می: وی بیان داشت

دولت باید در مورد دیدار وزرا با رئیس جمهور تغییر رویه دهد تا وزرا به موقع با رئیس : عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت

 .هور در ارتباط باشند، مسائل مهم هم در جای مناسب مطرح شود و سپس از طریق سخنگوی دولت به اطالع مردم رسانده شودجم

زمانی که جمعی از نمایندگان اقتصادی مجلس به رئیس جمهور نامه نوشتند و تذکر دادند که رکود تورمی : توکلی بیان داشت

واردات و   ها در ق بود باید چشمتان به تولید هم باشد و تذکر دادیم که بحث تعرفهجدی است و در برخورد با تورم که یک توفی

آقای رئیس جمهور پاسخ دادند که رکود کند مورد توجه واقع نشد و  ها به این شکل رکود تورمی را تشدید می پرداخت یارانه

 .ایم تورمی تمام شده و ما وارد دوره رونق شده

کر نمایندگان مجلس به رئیس جمهور االن شاهدیم که وزرای اقتصادی نه تنها حرف ما را تایید رغم تذ علی: وی بیان داشت

 .دهند که در آستانه بحران هستیم کنند، بلکه تذکر می می

های خالی صنایع  دولت باید به رونق غیرتورمی بیندیشد و با ایجاد تحرک در ظرفیت: عضو کمیسیون بودجه مجلس تصریح کرد

 .ک طرف تقاضا، عرضه را تشویق کند تا بتواند از رکود فاصله بگیردبدون تحری
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 ات در گروی کاهش وابستگی دولتی است پیشرفت سازمان ت
ای را متناسب  سال گذشته بودجه تملک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هرگز رشد قابل مالحظه 42طی 

 . با نرخ تورم نداشته است

ویت بخش خصوصی، با بیان اینکه تق( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های سازمان را تحت تأثیر قرار  ها و اولویت ها، برنامه واگذاری وظایف غیرحاکمیتی، کم کردن وابستگی به نفت و وجود تحریم

 .اند، وابستگی بسیار زیاد سازمان به دولت را یکی از عمده مسائل تأثیرپذیری سازمان در شرایط موجود عنوان کرد داده

ای ندارد جز اینکه وابستگی خودش را به دولت کم کند، اگرچه کم کردن این وابستگی کاری سخت  زمان چارهسا: اسکندر زند گفت

 .رود، اما تعامل و همدلی همگانی در سازمان عاملی برای کم کردن این وابستگی خواهد بود شمار می به

تحقیقات را بسیار بزرگ و قابل تأمل بیان کرد و با وظایف واگذارشده به سازمان را ازجمله ترویج، آموزش و : وی خاطرنشان کرد

ها  ها را یک مشکل اساسی در اجرای فعالیت اشاره به اینکه الزم است، نمود بیرونی سازمان را بهبود ببخشیم، تغییر مستمر سیاست

 .رو شده است های نزدیک به هم، دائم با این تغییرات روبه دانست که سازمان در مقطع

 .های وزارتخانه هستیم، این تغییرات را بر روند و حرکت سازمان تأثیرگذار دانست اینکه ما مجری سیاست زند با اعالم

توان تحقیق را در همان لحظه در  ها نمی شده بر تحقیق را وارد ندانست و با تأکید بر اینکه با تغییر سیاست وی انتقادهای بیان

ای واردشده از این چالش را برای سازمان و نیروی انسانی آن بسیار سنگین ه های جدید تغییر مسیر داد، خسارت جهت سیاست

 .برآورد کرد

های  تحقیقات باید با این تغییرات اقلیمی، رقم: معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به تغییرات اقلیم در کشور افزود

 .دیگری را برای کشت ارائه کند

 .مدت و دو یا سه ساله دانست در گذشته حدود پنج سال بود، در شرایط حاضر بسیار کوتاههای تحقیقی را که  زند عمر توصیه

های ترویجی یا تجاری را هم یکی دیگر از مشکالتی دانست که نمود بیرونی و چهره سازمان را دچار  وی عدم انعکاس مطلوب یافته

 .بیرونی نسبت به سازمان بهبود یابد ها شد تا دید مشکل کرده و خواستار راه حلی منطقی برای این موضوع

برای افزایش انگیزه درسازمان کوتاهی نخواهد شد و : زند افزایش انگیزه نیروی انسانی در سازمان را بسیار مهم برشمرد و ادامه داد

 .ها را در این زمینه الزامی دانست کارگیری همه تالش به

ت موجود دانست و بودجه سازمان را که متناسب با تغییرات و تورم وی با زمان پیش نرفتن سازمان را یکی دیگر از مشکال

سال گذشته بودجه تملک سازمان هرگز  01آمده، رشد نکرده است را از دیگر عوامل بازدارنده در سازمان اعالم کرد که طی  پیش

 .ای را متناسب با نرخ تورم نداشته است رشد قابل مالحظه

روم، هرکجا نیاز  تا آنجا که در توانم باشد برای رفع این مشکالت در هر دفتری می: یان تصریح کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پا

های مختلف برای همکاری خواهش  کنم، از هر نیروی توانمندی از جاهای مختلف و طیف باشد برای رفع مشکالت ورود پیدا می

ام و تا زمانی که  نیستم، به هیچ مزایایی هم از سازمان دل نبسته ام و برای ارتقاء سازمان برای خودم هیچ محدودیتی قائل کرده

 ./های خود ادامه خواهم داد نتوانم مزایای الزم رابرای پرسنلم در حد توانم تهیه کنم، همچنان به کوشش

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http11371-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 تولید گندم در قیاس با صیفی جات اقتصادی نیست : رئیس جهاد کشاورزی فارس
جات اقتصادی نیست و هزینه باالی کشت با بذرکارها از مشکالت تولید این  تولید گندم در مقایسه با تولید صیفی

 .محصول است

، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به برگزاری نخستین همایش (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

های  ریزی کشت پاییزه استان فارس با محوریت مکانیزاسیون و نهاده همایش برنامه: تخصصی کشت پاییزه در استان فارس، گفت

المللی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس برگزار  های بین کز همایشدر شیراز، مر 14کشاورزی از ششم تا نهم مهرماه 

 .شود می

ها در زمینه ادوات  محمدمهدی قاسمی اهدف برگزاری این همایش را ارائه آخرین دستاوردهای تخصصی و نمایش تولیدات شرکت

های  ، برگزاری نشست(ود، بذر، سمک)های کشاورزی  های آبیاری نوین و نهاده های غالت، سیستم ورز حفاظتی، کارنده خاک

 .تخصصی مرتبط با مکانیزاسیون گندم اعالم کرد

برداران و تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی، صاحبان و  نظران، کشاورزان، بهره وی دعوت از کارشناسان، محققان و صاحب

های  های تولید و روستایی، شرکت اونیتع)های بخش کشاورزی مؤثر در تولید  های کشاورزی، تشکل ای ماشین رانندگان حرفه

های تولید از طریق مدیریت مصرف  ریزی جهت ارتقاء سطوح کشت مکانیزه غالت استان، کاهش هزینه مکانیزاسیون، برنامه

کارگیری  های روز از طریق به کاهش مصرف آب در تولید غالت با استفاده از تکنولوژی: های کشاورزی خبر داد و افزود نهاده

های جدید و تجهیزات آبیاری نوین و افزایش تولید در واحد سطح و اقتصادی کردن تولید غالت در استان را از دیگر اهداف  ینماش

 .این همایش برشمرد

ویژه مکانیزاسیون غالت در سطح کشور از وضعیت مناسبی برخوردار  قاسمی با بیان اینکه استان فارس در زمینه مکانیزاسیون به

شد، اما در چند  های کارنده غالت کشت می درصد قابل توجهی از سطح زیر کشت شتوی استان با دستگاه: ان کرداست، خاطرنش

درصد رسیده است،  24وجود آمده سطح زیر کشت مکانیزه محصوالت شتوی کاهش یافته و به  خاطر مشکالت به سال گذشته به

آبی بوده، متوسط تولید در واحد سطح و در نتیجه تولید  سالی و کمترین آنها موضوع خشک دلیل این مشکالت که مهم همچنین به

 .استان تا نصف کاهش پیدا کرده است

نظران درباره مشکالت کشت مکانیزه گندم، کمرنگ شدن نظارت در مزارع،  وی از برگزاری جلسات مکرر با کارشناسان و صاحب

 .ضی، مشکل کمبود آب، خشکسالی و شور شدن اراضی خبر دادهای آموزشی ترویجی، خرد شدن و کوچک شدن ارا کاهش برنامه

وجود اراضی زیر کشت محصوالت تابستانه مثل ذرت، پنبه، برنج، چغندرقند و جالیز باعث تأخیر در کشت گندم : قاسمی ادامه داد

 .کند یشده و باید به سرعت گندم کاشته شود که امکان استفاده از بذرکارها در مقایسه با کودپاش را کم م

جات و اینکه هزینه کشت با بذرکار بیشتر از کودپاش  ویژه صیفی وی اقتصادی نبودن تولید گندم در مقایسه با سایر محصوالت به

 .است را از مشکالت مکانیزه گندم برشمرد

 کاران خوب نیست وضعیت اقتصادی گندم

ن گندم کار خوب نیست، لذا قادر به هزینه کردن برای وضعیت اقتصادی کشاورزا: رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد

 .ای که این موضوع برای خرید کود و بذر و سم نیز وجود دارد گونه کنند؛ به تولید گندم نبوده و با کمترین هزینه اقدام به کشت می
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ات و نگهداری آنها باال است، یادآور ویژه بذرکارها و همچنین هزینه تعمیر های کشاورزی به قاسمی با بیان اینکه هزینه خرید ماشین

کاری رایج بین کشاورزان باعث جمع نشدن مطالبات تراکتورداران و کاهش ارائه خدمات مکانیزه شده و سطوح  از طرفی نسیه: شد

 .کشت با بذرکارها را کاهش داده است

سطح کشت گندم : دستگاه اعالم کرد و اظهار داشتهزار  هزار دستگاه و تعداد بذرکارها را حدود یک 33وی تعداد تراکتور استان را 

تراکتور یک بذرکار داریم  33هکتار یک تراکتور در استان وجود دارد، اما به ازای هر  06هزار هکتار است؛ لذا به ازاء هر  431استان 

ورز دارای تراکتور مقرون به وبا توجه به اینکه متوسط سطح گندم استان کمتر از پنج هکتار برای هر کشاورز است؛ لذا برای کشا

 .ای استفاده کند صرفه نیست که از خدمات بخش مکانیزاسیون یا رانندگان حرفه

های کشاورزی کشور طی چند سال اخیر بر تضعیف بخش خدمات مکانیزاسیون  گذاری توزیع ماشین سیاست: قاسمی تأکید کرد

ی است که برای کشاورز پنج هکتاری خرید یک دستگاه بذرکار های کشاورز زمین به ماشین بوده و هدف تجهیز کشاورزان کم

 .توجیه اقتصادی ندارد

 کیفیت بذرکارهای داخلی تولید بی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به قیمت باالی بذرکارها و عدم تخصیص یارانه کافی برای خرید بذرکارها اشاره کرد و 

کشور و عدم تناسب آنها با شرایط مزارع کشور و همچنین عدم نظارت کافی بر تولید و از کیفیت پایین بذرکارهای تولید داخل 

خدمات پس از فروش آنها و همچنین عدم فعالیت مؤثر بخش تعاونی در مراحل تولید و نظارت بر عملیات ماشینی در سطح استان 

 .خبر داد

و خار  کردن تعدادی از فعاالن بخش از چرخه تولید مثل اجرای های شتابزده گذشته  ها و برنامه گذاری سیاست: وی در ادامه گفت

طرح کشاورزی حفاظتی و کشت مستقیم که برای کشت با این دستگاه مبالغی به کشاورزان پرداخت شده و برای سایر بذرکارها 

های  اقدام به فروش دستگاهای بوده، شده و آنها  ها که بیشتر رانندگان حرفه مبلغی پرداخت نشد، باعث دلسردی صاحبان دستگاه

دستگاه  021دستگاه کمبینات در استان بود که پس از اجرای این طرح به  261خود به خار  از استان کردند، در حالی که تعداد 

 .کاهش یافت

به تقویت  قاسمی با بیان اینکه با پیگیری دولت و وزیر جهاد کشاورزی، خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون توانسته است کمک شایانی

میلیارد ریال مقام نخست جذب این خط اعتباری در  121استان فارس با جذب : مکانیزاسیون کشاورزی کشور انجام دهد، افزود

 .را داشته است 12و  13های  سال

ای و مشکل نداشتن کارت سوخت خبر داد و  ویژه برای رانندگان حرفه های کشاورزی به وی از مشکل تأمین سوخت ماشین

اعتبارات ناچیز طرح افزایش تولید گندم و مشکالت تأمین خودرو و کاهش انگیزه کارشناسان برای نظارت هم از : طرنشان کردخا

 .دیگر مشکالت موجود خواهد بود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس راهکارها و برنامه اجرایی حل این مشکل را در شناساندن بذرکارها و تولیدات جدید 

ویژه تولیدکنندگان، اقدام به برگزاری این همایش  با همکاری فعاالن بخش کشاورزی به: برداران دانست و ادامه داد ها به بهره شرکت

نظران مشکالت پیش رو شناسایی و  برداران و صاحب های تخصصی و تبادل نظر بین تولیدکنندگان، بهره شده تا با برگزاری نشست

 .نهاد شودکارهایی پیش برای حل آن راه
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با توجه به اقلیم و شرایط مختلف مزارع استان انواع بذرکارهای تولیدی با مشخصات متنوع در این همایش : قاسمی تصریح کرد

راحتی بذرکاری متناسب با مناطق خود  های کشاورزی بتوانند به ای ماشین حضور دارند تا کارشناسان، کشاورزان و رانندگان حرفه

 .انتخاب و خرید کنند

با مذاکره با مدیران مربوط در سطح : وی با بیان اینکه در قیمت فروش بذرکارهای تولیدی، درصدی تخفیف داده شود، یادآور شد

های مساعدی مبنی بر مساعدت در خرید بذرکارها از طریق پرداخت تسهیالت بالعوض اخذ  استان مذاکره شده و از وزارت نیز قول

 ./اورزان به استفاده از این بذرکارها بیشتر شودشده تا امکان خرید و رغبت کش

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71121-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

 ورزی برای مذاکره با هیأت فرانسوی دعوت نشد سازمان نظام مهندسی کشا
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از دعوت نشدن نمایندگان این سازمان به مذاکرات با 

 .هیأت تجاری فرانسوی در تهران گالیه کرد

اک دام، طیور و آبزیان با لحنی که حاکی از نامه همکاری با انجمن صنایع تولیدکنندگان خور احمد کبیری در حاشیه امضای تفاهم

آنقدر با وزارت جهاد کشاورزی خوب هستیم که در جلسه : گفت( ایانا)گالیه بود، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 !هیأت فرانسوی، از این سازمان دعوت نکردند تا با هیأت همراه وزیر فرانسه به مذاکره بنشیند

علت عدم دعوت وزارت جهاد کشاورزی حاضر نشد و  در سفر هیأت فرانسوی به ایران، سازمان نظام مهندسی به: کردوی خاطرنشان 

گیری فرانسیس ژِژِ، مسئول  نفر هیأت همراه وزیر کشاورزی فرانسه برقرار کند، اما موضع 21نتوانست گفتگو و ارتباطی با 

انسه مبنی بر آمادگی آنها برای صدور شناسنامه برای محصوالت کشاورزی ایران، های ایران و فرانسه در وزارت کشاورزی فر همکاری

 .گیرد اقدامی است که در همه دنیا توسط کشورهای تولیدکننده صورت می

های مولد  ها سال است که در حوزه در دنیا بیش از ده: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود

المللی با تمام مجرای تولید آشنا  کننده چه در داخل کشور و چه در بازارهای بین شود تا خریدار و مصرف ولید میای ت شناسنامه

کنندگان تدوین شده و مورد  صورت شناسنامه قابل فهم برای همه مصرف لذا اطالعات الین اصلی تولید هرچه که باشد، باید به شوند؛

 .برداری قرار گیرد بهره

های ایرانی را دارد، اما صدور  مؤسسه اصالح و گواهی بذر اکنون مسئولیت صدور شناسنامه برای بذر و نهال: داد کبیری ادامه

 .های تحقیقاتی است شناسنامه برای محصوالت زراعی، باغی و دام و طیور نیز به عهده مؤسسه

وسط یک شرکت فرانسوی صورت گیرد یا وی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور شناسنامه برای محصوالت ایرانی باید ت

تواند برای  ای در گسترش دانش، می عنوان یک سازمان حرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی به: های داخلی، تصریح کرد سازمان

 .صدور شناسنامه به مراکز تحقیقاتی کمک کند

 بخش کشاورزی صدور ایزو را باید لحاظ کند

در برنامه پنجم توسعه، تولید : یزی و پژوهش سازمان نظام مهندسی کشاورزی اظهار داشتر همچنین در ادامه، معاون برنامه

محصوالت کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی و تدوین استانداردهای سالمت و نظارت بر روند تولید بر عهده وزارت بهداشت 

ارائه محصوالت سالم و شناسنامه برای محصوالت تولیدشده و درمان است؛ لذا وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری کند تا در زمینه 

 .توسط وزارت بهداشت و درمان، شناسنامه صادر شود

المللی نیازمند  شده برای داشتن شناسنامه و عرضه در بازارهای بین از سوی دیگر، محصول گواهی: محمدعلی کمالی یادآور شد

 .نامه به نتیجه برسد اید در حوزه کشاورزی با تدوین آییناعمال مدیریت جدید و اخذ ایزوهای مختلف است که ب

تواند در توسعه بخش کشاورزی و  ترین ابزاری است که می شده مهم های تشویقی برای محصوالت گواهی فعالیت: وی تأکید کرد

 ./تدوین محصوالت دارای گواهینامه مؤثر واقع شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71332-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

 الگوی کشت متناسب با منابع آب نداریم 
 .وزارت جهاد کشاورزی تاکنون الگوی کشت متناسب با منابع آب کشور را تدوین نکرده است

البته میزان کاهش : با اعالم این خبر گفت( ایانا)اک امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون سابق دفتر آب و خ

 .گاه به صورت رسمی از سوی وزارت نیرو اعالم نشده است های خشکسالی هیچ منابع آب در سال

ر نظر گرفتن اولویت تأمین آب شرب، حجم در زمان ساخت هر سد بر اساس ظرفیت مخزن آن، وزارت نیرو با د: تور  فتحی افزود

 .دهد خاصی از آب را به بخش صنعت و کشاورزی اختصاص می

شود؛ زیرا عموماً صنایع نیاز خاصی ندارند و  بخش عمده آب پشت مخزن سدها در بخش کشاورزی مصرف می: وی خاطرنشان کرد

 .ها در نظر گرفته شود کنند که در تخصیص اگر هم داشته باشند در زمان ساخت سد اعالم می

دلیل کاهش حجم آب، ساعات برداشت خود از منابع آب را کاهش  های خشک کشاورزان به معموالً در سال: فتحی ادامه داد

 .کنند دهند؛ یعنی به جای برداشت سه ساعت آب، دو ساعت یا یک ساعت و نیم آب برداشت می می

کند تا کاهش حجم آب  تک سدها میزان آب داخل مخزن را محاسبه نمی وزارت نیرو هر سال برای مخزن تک: وی تصریح کرد

ضمن آنکه اگر مصرف آب شرب در یک سال افزایش یابد، اولویت اصلی این وزارتخانه تأمین . نفعان اعالم کند کشاورزی را به ذی

 .آب شرب مردم است

متأسفانه این کار : جهاد کشاورزی اعالم کرد و یادآور شد ترین اقدام وزارت معاون سابق دفتر آب و خاک تدوین الگوی کشت را مهم

 .شد، اما تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است های گذشته انجام می عنوان یکی از نیازهای اصلی کشور باید در سال به

و ترسالی حداقل و حداکثر های خشکسالی  تواند بر اساس آمارهای بلند مدت خود در دوره های نیرو می وزارتخانه: فتحی تأکید کرد

وزارت جهاد کشاورزی هم بر اساس این آمارها باید محصوالت قابل کشت و . آب قابل تخصیص به بخش کشاورزی را مشخص کند

 .غیرقابل کشت را در مناطق مختلف تعیین و به کشاورزان معرفی کند

های آبریز وارد عمل شده و  حوضه  یگر و بر اساس اولویتتوانند با همکاری یکد وزارت جهاد کشاورزی و نیرو می: وی اظهار داشت

 .ساماندهی الزم در زمینه مدیریت منابع آب را انجام دهند

چه کسی به . متأسفانه تاکنون هیچ محدودیتی برای کشاورزان از نظر کشت محصوالت ایجاد نشده است: فتحی همچنین گفت

میلیمتر و تبخیر چهار متر برنج بکارند؟ یا اینکه چرا کشت  211بارندگی کمتر از دهد در حاشیه زاینده رود با  کشاورزان اجازه می

 ؟!های استان فارس ادامه دارد برنج در حاشیه رودخانه

های خراسان رضوی منفی است، هنوز کشت چغندرقند در این استان ادامه دارد که  در شرایطی که همه آبخوان: وی در ادامه افزود

 .بی این منطقه همخوانی نداردبا واقعیت منابع آ

صورت آزمایشی نیز به اجرا  متأسفانه الگوی کشت در بخش کشاورزی حتی به: معاون سابق دفتر آب و خاک خاطرنشان کرد

 .ترین عامل محدودکننده کشت در ایران آب است و محدودیت منابع خاک نداریم درنیامده است، در صورتی که مهم

در ایران کمبود آب : دهند، ادامه داد کارشناسان خاک که از محدودیت منابع خاک در کشور خبر میفتحی در پاسخ به اظهارات 

میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد  31نزدیک به . کند نسبت به خاک، محدودیت بیشتری برای کشت ایجاد می

 .مکه فقط قادریم هفت تا هشت میلیون هکتار آن را زیر کشت آبی ببری
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های آبی کشور نوشته شود، نه اینکه بدون توجه به منابع آبی برای  محور توسعه در ایران باید بر مبنای پتانسیل: وی تصریح کرد

 !/ریزی کنیم توسعه کشاورزی برنامه

/item/water/ir.iana.www//:http71333-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 ممنوعیت فروش خاک / تعیین متولی برای خاک کشور
های الزم و تعیین متولی برای خاک کشور شاهد تحوالت تازه  تر آیین نامه با تصویب الیحه خاک، تدوین هرچه سریع

 . در این بخش خواهیم بود

از ممنوعیت ( ایانا)علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت

با تصویب : فروش خاک با تصویب الیحه خاک در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی خبر داد و گفت

 .متوقف خواهد شد رویه خاک و از بین خاک سطحی این الیحه، انتقال بی

اکنون هیچ قانونی برای حفاظت از خاک وجودن دارد، اما در الیحه خاک از انتقال خاک جلوگیری خواهد  هم: علیرضا فالح افزود

 .شد و برای هرگونه انتقال باید مجوز گرفته شود

شد و از تولید و مصرف انبوه دو اجرایی شدن قانون خاک در کشور، مصرف بهینه کود نیز عملیاتی خواهد : وی خاطرنشان کرد

ای که مصرف کود بر اساس نیاز خاکی و کمبود عناصر خاک صورت  گونه عمل خواهد آمد، به میلیون تنی در کشور جلوگیری به

 .گیرد و توزیع آن متعادل شود

کند، ادامه  سانی وارد میهایی که به محیط زیست و سالمت ان فالح با اشاره به افزایش فرسایش خاک در کشور و مضرات و آسیب

دالر است که این رقم در کشور ما با  33در تحقیقی که در آمریکا صورت گرفته، محاسبه شده هزینه فرسایش هر تن خاک، : داد

 .آور است فرسایش ساالنه دو میلیون تن سرسام

از کاهش ساالنه آن اندیشیده شود و با با تدابیر الزم برای ثابت نگه داشتن میزان مواد آلی خاک و جلوگیری : وی تصریح کرد

 .محیطی شوند های زیست اعمال قانون، کشاورزان ملزم به بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک و در نهایت کاهش آلودگی

شک با تصویب الیحه خاک و اجرایی شدن آن، بحران خاک همانند بحران آب به  بی: دبیر انجمن علوم خاک ایران یادآور شد

 .تر خواهد شد های اجرایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی پررنگ نامه دوین سریع آیینشرایط ت

در اسرع وقت باید : فالح نکته حائز اهمیت در تصویب الیحه خاک را تعیین متولی برای خاک در کشور اعالم کرد و اظهار داشت

مسئول این امر در وزارت جهاد کشاورزی، معاونت مشخص شود که متولی خاک وزارت جهاد کشاورزی است یا وزارت نیرو و اینکه 

 آب و خاک است یا مؤسسه تحقیقات خاک و آب؟

دار  جهت داشتن یک برنامه منسجم برای خاک کشور، باید هرچه زودتر متولی آن صراحتاً مشخص شده و عهده: وی تأکید کرد

 .های آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی شود برنامه

تر اجرایی شده و تحول خوبی در زمینه خاک کشور  ها، این الیحه هرچه سریع نامه د که با تدوین آیینفالح اظهار امیدواری کر

دنبال  با توجه به آنکه امسال در سال جهانی خاک هستیم، به: وی با اشاره به نزدیک شدن به روز جهانی خاک گفت.صورت گیرد

 .و آب با حضور سران کشور و وزیر جهاد کشاورزی هستیم برگزاری روز جهانی خاک در سال آن در مؤسسه تحقیقات خاک

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور در پایان به برگزاری کنگره علوم خاک در رفسنجان، مسابقه عکاسی، شب 

امیدواریم تا : های فرهنگی، دوبله فیلم مستند خاک با کمک وزارت جهاد کشاورزی در سال خاک اشاره کرد و افزود شعر، برنامه

 ./پیش از پایان یافتن سال جهانی خاک، شاهد اجرایی شدن الیحه خاک در کشور باشیم

/item/water/ir.iana.www//:http71392-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 مجوز موافقت اصولی، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری کشاورزی در استان اردبیل فقره  42صدور 
اساس فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی توسعه دامپروری، صنعتی و شیالتی استان اردبیل 

 .است

در راستای توسعه دامپروری، صنعتی و شیالتی و : ایانا، معرفت آذری با اعالم این خبر افزود -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

فقره مجوز موافقت اصولی، پروانه  01ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و افزایش تولید در بخش دام و طیور و آبزیان نسبت به صدور 

 .تاسیس؛ پروانه بهره برداری در مرداد ماه سال جاری خبر داد

فقره مربوط به واحدهای پروانه بهره برداری می شود که شامل یک واحد مرغداری  4لی، از این تعدادمجوز موافقت اصو: آذری افزود

هزار قطعه و یک واحد  21هزار قطعه در هر دوره پرورش و یک واحد پرورش مرغ مادر گوشتی به ظرفیت  01گوشتی به ظرفیت 

 .راس است 211و شیری اصیل به ظرفیت راس در هر دوره پرواری و یک واحد پرورش گا 311پرواربندی گوساله به ظرفیت 

میلیارد ریال اعالم  13واحد را  4رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل میزان سرمایه گذاری در این 

 .می شود نفر نیروی ماهر و تحصیل کرده این رشته کارآفرینی ایجاد 63با شروع فعالیت این واحدها برای تعداد : کرد و افزود

درسال دولت و ملت که مزین به همدل و همزبانی است با حمایت های بسیار خوبی از سوی : آذری در پایان سخنان خود افزود

عدیل سروی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان صورت می گیرد، توسعه دامپروری ، صنعتی و شیالتی اساس فعالیت های 

طبیعی استان را تشکیل می دهد و این سازمان از تمامی طرح های زود بازده که باعث سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع 

از متقاضیان طرح های مختلف کشاورزی انتظار داریم که قبل از . رونق بخش کشاورزی و شیالت استان می شود استقبال می کند

ذ مجوز های الزم از مراجع ذی صالح فعالیت اقدام که احداث این گونه طرح ها در قدم اول پس از کسب موافقت اصولی و اخ

ساخت و ساز خود را آغاز کنند و با بکار بستن توصیه ها و راهنمائی های سازنده کارشناسان این سازمان موجبات رشد و ترقی 

 .بخش کشاورزی و شیالت استان را فراهم آورند 

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http71321-4html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  11, شنبه

 مقایسه عملکرد کشاورزان ایران با کشاورزان سایر کشورها، مسابقه ای غیرمنطقی و نابرابر 
خودکفایی ایران در شاخص تولید انرژی  تا چهار سال آینده ضریب: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .درصد می رسانیم 12غذایی را به 

این : از اردبیل، عباس کشاورز در نخستین همایش کشت پاییزه استان اردبیل افزود( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ان فعالیت دولت تدبیر و امید قول داده ایم درصد کاهش یافته بود، ولی از زم 66میزان در شروع تشکیل دولت یازدهم به کمتر از 

 .درصد افزایش یابد 31که با تالش مضاعف کشاورزان در چهار سال آینده به باالی 

در تاریخ : وی با اشاره به اهمیت شاخص تولید انرژی غذایی در ایجاد تحرک و نیز انجام امور ذهنی و فکری برای انسان اظهار کرد

 .درصد رسید 32که او  شکوفایی کشاورزی کشور محسوب می شد، این میزان به  0234تا  0230ل کشاورزی ایران فقط از سا

درصد،  10وی برخی ارقام اعالم شده در زمینه خودکفایی در شاخص تولید انرژی غذایی در کشور از سوی برخی افراد را تا رقم 

 .درصد فراتر نرفته است 32هیچ وقت از در تاریخ کشاورزی کشور این رقم : یک حرف بی اساس دانست و افزود

عمده ترین : وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود برخی مشکل ها و چالش ها در بخش کشاورزی ایران گفت

 .مشکل در این زمینه موضوع آب است

آبی و بروز بحران های محیط  هر چند در صحبت ها مسائلی مانند کمبود بارش و خشکسالی عامل ایجاد کم: کشاورز ادامه داد

زیستی مانند خشکی دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه های کشور و کاهش سطح آب های زیرزمینی و سطحی قلمداد می شود اما 

 .شیوه مصرف و سوء مدیریت اصلی ترین عامل بروز بحران در زمینه آب است

در این زمینه بیشتر از اندوخته میلیون ها : کر و تصریح کردوی وضعیت آب های زیرزمینی قسمت اعظم کشور را بسیار وخیم ذ

 .سال در چند دهه اخیر آب مصرف شده است

: وی همچنین ایراد مطالبی از سوی برخی کارشناسان و مسووالن در زمینه اینکه کشاورزی قسمت اعظم آب ایران را می بلعد افزود

د آب در کشورمان قلمداد کنیم، چرا که به خاطر ماهیت ذاتی کشاورزی، نباید بخش کشاورزی را متهم اصلی در زمینه مصرف زیا

 .در تمام دنیا این بخش بیشترین حجم آب تولیدی را مصرف می کند

در جهان توانسته اند که با مدیریت صحیح راه حل های مناسب در زمینه شیوه مصرف آب در بخش : وی در عین حال یادآوری کرد

 .د نیاز این بخش را بیابندکشاورزی و تامین آب مور

سال گذشته به سبب  01در : وی پایین آمدن عملکرد محصوالت کشاورزی در ایران را چالش دیگر این بخش دانست و گفت

کاهش مواد آلی خاک، بر هم خوردن تناوب کشت و خار  کردن گیاهان سودمند برای تقویت زمین و نابود کردن علف های هرز 

 .اع محصوالت پایین آمده استمیزان عملکرد در انو

وی خودداری از سوزاندن کولش های باقی مانده پس از برداشت گندم و جو در زمین، باقی گذاشتن سهمی از گیاه برای زمین و 

درصدی  31درصدی از کشت محصول گندم و جایگزین کردن محصول کلزا به جای آن را که سبب سبب افزایش  06کاهش 

 .ی می شود را راه مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد محصوالت ذکر کردمحصول در کشت های بعد
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در حالی : وی همچنین مقایسه عملکرد کشاورزان ایران با کشاورزان سایر کشورها را یک مسابقه غیرمنطقی و نابرابر دانست و گفت

برخوردارند و میزان بارندگی نیز دست کم دو  که کشاورزان آن کشورها یارانه دریافت می کنند، از امکانات و تجهیزات پیشرفته

 .برابر میزان بارش ایران است، نمی توان چنین مقایسه ای در میزان عملکرد محصوالت انجام داد

رهبر معظم انقالب و نیز مقام های ارشد کشورمان به شدت از تولید و کشاورزان به عنوان عامالن : وی در عین حال تاکید کرد

 .یت می کننداصلی تولید حما

 او همچنین وضعیت تولید انواع محصوالت کشاورزی مانند شکر ، گندم و جو در ایران را در سال

بدون افزایش سطح زیر کشت پارسال ایران توانست بیشترین شکر را در تاریخ کشاورزی : گذشته بسیار مطلوب توصیف کرد و افزود

 .این کشور تولید کند

ان را ستودنی دانست و خواستار تداوم تالش در عرصه تولید به منظور رسیدن ایران به جایگاه واالی وی همت و تالش کشاورزان ایر

 .خود در عرصه های بین المللی شد

در این همایش که در مجتمع فرهنگی ، هنری فدک اردبیل برگزار شد از گندمکاران استان اردبیل با اهدای لوح سپاس و جوایزی 

 .قدردانی شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

 سازمان تحقیقات در قالب علمی و جذاب نمایندگان مجلس را آگاه کند : خلیل آقایی
کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس شورای تحقیقات 

 .این سازمان و قائم مقام وزیر در امور مجلس برگزار شد

، شورای تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در این جلسه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و اعضای حاضر در جلسه  مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس نیز حضور داشت، مسئوالن مؤسسه آقایی، قائم که خلیل

 .شورای تحقیقات، به بیان نقطه نظرات و مسائل و مشکالت موجود در واحدهای متبوع پرداختند

داخت و با تأکید بر جایگاه منحصر به فرد سازمان سپس آقایی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس به ایراد سخنرانی پر

های پیش روی سازمان، رفع تمامی این مسائل و مشکالت  ها، موانع و محدودیت های کشاورزی و همچنین چالش در عرصه پژوهش

 .را مستلزم زمان بیشتری دانست

انی که برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه وی از مسئوالن و کارگزاران سازمان و واحدهای تابعه خواست که در این مقطع زم

ویژه نمایندگان  به)تر با نمایندگان مجلس شورای اسالمی  در حال بررسی و تدوین است، تعامل بیشتر و گسترده 16بودجه سال 

ین جایگاه منحصر ها، دستاوردها و تبی داشته باشند و در این راستا از ارائه برنامه( عضو کمیته تلفیق و اعضای کمیسیون کشاورزی

بفرد سازمان در حوزه تحقیقات کشاورزی، در قالبی علمی، جذاب و مؤثر غافل نشوند، زیرا بسیاری از نمایندگان مجلس شورای 

 .طور دقیق آگاه نباشند های بزرگ این سازمان به ها و حوزه مسئولیت اسالمی ممکن است از جایگاه، دستاوردها، برنامه

بسیاری از موارد ممکن است که دستاوردهای بزرگ سازمان چندان ملموس نبوده و به چشم نیاید؛ لذا این در : آقایی تأکید کرد

ها و دستاوردهای خود را برای  تری از فعالیت اقدام یک امر ضروری و مهم است که کارگزاران سازمان باید تبلیغات بیشتر و گسترده

 .استحضار مسئوالن باالدست ارائه کنند

 .ریزی کنند تأکید کرد که مسئوالن سازمان روی این پیشنهاد او حتماً تفکر و برنامهوی مجدد 

مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس، شورای تحقیقات سازمان وارد دستور رسمی جلسه شد و ضمن ارائه  پس از سخنان قائم

سازی دستاوردها، مالکیت  ، مباحثی چون تجاری(شورادبیر )های انجام شده پیرامون مصوبات قبلی توسط زارع  گزارشی از فعالیت

 ./بنیان توسط دکتر ولدان واعضای حاضر در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت های دانش فکری دستاوردها، شرکت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

تغییرات آب و هوایی و بحران محیط زیستی ، / گزارش وزیر کار ازجزئیات سهم اشتغال کشاورزی 
 آینده اشتغال روستایی را تهدید می کند 

میلیون نفر در  2اینکه حدود علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در همایش ملی روز روستا با اعالم 

روستاها فعال اقتصادی هستند، تغییرات آب و هوایی و بحران محیط زیستی را از چالش های آینده روستاها دانست و 

دهه پیش روستا به عنوان یک راه حل اساسی در کشور مطرح بود اما به نظر می رسد امروز برخی سیاست ها  1: گفت

تاثیر مستقیم بر زندگی شهری و روستایی گذاشته باشد به طوری که در حال حاضر برخی  از جمله هدفمندی یارانه ها

 .از آینده روستاها به عنوان یک بحران یاد می کنند

، سهم اشتغال در بخش 0213بر اساس آمار سال : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود

دهد که در مقایسه استانی، استان های اردبیل، کرمان و کردستان  درصد را نشان می 61.0روستایی کشور رقم کشاورزی در مناطق 

 .دهند های تهران، یزد و هرمزگان به ترتیب کمترین سهم را به خود اختصاص می بیشترین سهم را دارا هستند و استان

دهد در کل  آمارها نشان می. ش خصوصی در آن بسیار باال استیک ویژگی مهم روستا این است که نرخ اشتغال بخ: ربیعی گفت

در برخی از . درصد اشتغال بخش عمومی وجود دارد 2.3درصد اشتغال روستایی در بخش خصوصی بوده و فقط  12.3کشور، 

 .درصد است 11.3ها نظیر اردبیل این میزان  استان

درصد،  61.0در کل کشور، اشتغال کشاورزی در روستاها . وجود دارد اما یک نکته بسیار هشداردهنده نیز: وزیر کار ادامه داد

ها، درصد  اما بسیار جالب است که با کاهش اشتغال کشاورزی در استان. درصد است 30.3و اشتغال خدمات  33.0اشتغال صنعت 

 .رود اشتغال در بخش عمومی به طرز فزاینده باال می

 61.0درصد و میانگین اشتغال کشاورزی  2.3انگین اشتغال بخش عمومی در روستاها به عبارتی، در حالی که می: ربیعی افزود

درصد است و میانگین  21.46استان بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، البرز و اصفهان  4درصد است، میانگین اشتغال کشاورزی در 

کشاورزی در روستاهای این چهار استان، به درصد سهم اشتغال  31یعنی . است 06.436اشتغال بخش عمومی در این چهار استان 

 .برابر شدن سهم اشتغال بخش عمومی در روستاها انجامیده است 3.6

گیری ساده این است که جمعیت خار  شده از بخش کشاورزی، فشار زیادی برای ورود به بخش عمومی و  نتیجه: وی تصریح کرد

 ر روستا حفظ کرد، سهم باالی اشتغال بخش خصوصی استچیزی که باید د. کند های دولت وارد می افزودن هزینه

در روستاها فعال  0213نفر در سال  134هزار  303میلیون و  2دهند  آمارها نشان می: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت

 2دی در بخش کشاورزی درص 61.0با نرخ فعالیت . اند نفر شاغل بوده 211هزار  241میلیون و  2از این میزان . اند اقتصادی بوده

همین تعداد نیز در دو بخش صنعت و خدمات فعالیت . هزار نفر در بخش کشاورزی به صورت مستقیم شاغل هستند 411میلیون و 

 .کنند می

پاسخ این سؤال، اثر جدی : کند؟ گفت ربیعی با طرح این سؤال بسیار مهم که چه چیز اشتغال بخش خصوصی روستاها را تهدید می

ترین بخش اشتغال روستایی را تغییرات آب و هوایی و بحران محیط زیستی تهدید می  ده ایران دارد، آینده اشتغال در عمدهبر آین

ها، انجامیده است،  آب درصدی میزان روان 61بحران فزاینده آب که به تخلیه شدن منابع آب زیرزمینی و کاهش بیش از . کند

های تولید  ترین کانون های ایران را که فقط دو تا سه دهه قبل اصلی ترین دشت از مهم روستاهای زیادی را تخلیه کرده و برخی
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وری تولید در آنها پایین است و کشاورزان ناگزیر به کوچ  هایی بدل کرده که بهره کشاورزی و تأمین امنیت غذایی بودند، به بیابان

 .هستند

دو . ید کشاورزی را کاهش داده، ریزگردها را نیز به ارمغان آورده استبحران فرسایش خاک، عالوه بر آنکه تول: وی تصریح کرد

ها و عواقب  کنندگان آن باشیم و شواهد زنده بروز این بحران های غریبی نیستند که ما اولین تجربه بحران آب و خاک، نمونه

ان، بخشی از هند، گستره وسیعی از ها در آسیای میانه، شمال غرب چین، مغولست این بحران. ها پیش روی ما است خطرناک آن

 .اند برداری نادرست از منابع آب و خاک رخ داده یافته نیز بر اثر بهره آفریقا، و حتی در کشورهای توسعه

توانم شخصا عالقمند به بررسی پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از این  شناس، می اگرچه به عنوان جامعه: وزیر کار افزود

این همان چیزی . اما دغدغه کنونی من، فشار بحران محیط زیست و تغییرات آب و هوایی بر اشتغال کشاورزی استها باشم،  بحران

میلیون ایرانی شاغل در بخش کشاورزی در معرض تهدید  2قریب به . را دارد  است که وزارتخانه من در سیاست اشتغال دغدغه آن

 .بحران آب و خاک و تغییرات آب و هوایی هستند

دومین گزارش کمیته ملی تغییرات آب و . تر خواهد شد تر و خشک ایران در چند دهه آینده سرزمینی داغ: بیعی خاطرنشان کردر

ما به . تر شدن را ارائه کرده است تر و خشک های این داغ المللی نیز ارائه شده، شواهد و نقشه های بین هوایی کشور که به سازمان

های محیط زیست نیاز  ی برای نجات روستا و تولید کشاورزی از شر تغییرات آب و هوایی و بحرانآگاهی فزاینده و یک عزم مل

 .توان از پس این مشکالت برآمد های گذشته و با نگاه گذشته به روستا نمی در ضمن، با رویکردهای گذشته، با تکنولوژی. داریم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 41درصد به  74گذاری کشاورزی از  های سرمایه کاهش نرخ سود تسهیالت طرح: حجتی خبر داد
 درصد 

 . های محوری دولت و وزارت جهاد کشاورزی برشمرد ای را جزو طرح های گلخانه وزیر جهاد کشاورزی، توسعه کشت

ایانا به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی اصفهان، محمود حجتی در سفر به اصفهان در  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تخصیص داده شده ای نمونه استان اصفهان با بیان این که خطوط اعتباری خاصی به این کار  بازدید از یکی از واحدهای گلخانه

 .رود ای به شمار می های کشت گلخانه جویی زیاد در مصرف آب و تولید محصوالت سالم از مزیت صرفه: است، تصریح کرد

آبی انجام شود، در صورت گسترش  در حال حاضر کشور با کمبود آب مواجه است و نیاز است اقداماتی برای مبارزه با کم: وی افزود

گیرد و اراضی برای سایر محصوالت آزاد  جویی قابل توجه در این حوزه تولید سبزی و صیفی صورت می ای، صرفه کشت گلخانه

 .شوند می

کنند و با مدیریت تخصصی  ای دانش آموختگان کشاورزی را به خود جذب می وزیر جهاد کشاورزی با اعالم این که واحدهای گلخانه

 .ای به کشورهای مختلف خوب است و امیدواریم این میزان افزایش یابد گلخانه خوشبختانه صادرات محصوالت: شوند، گفت اداره می

های تضمینی گندم باید در شورای اقتصاد به تصویب برسد، ما پیشنهاد خود  قیمت: های تضمینی گندم گفت وی در ارتباط با قیمت

غول بررسی و طی مراحل نهایی آن هستند و های کاری شورای اقتصاد مش را به دبیرخانه شورای اقتصاد تقدیم کردیم و گروه

 .امیدواریم طی یکی دو هفته آینده در شورای اقتصاد تصویب و به مرحله اجرا برسد

های مختلف و با همکاری اعضای شورای پول و اعتبار، رئیس بانک مرکزی و وزیر  با توجه به مشکالت و محدودیت: وی تاکید کرد

درصد کاهش یافت، این  03درصد به  30گذاری در بخش کشاورزی از  های سرمایه شده برای طرحاقتصاد، نرخ سود تسهیالت ارائه 

 .مصوبه یک هفته پیش به تصویب رسید و از سوی بانک مرکزی به بانک کشاورزی ابالغ شد و امیدواریم هر چه زودتر اجرایی شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  70: تاریخ

 های تولید نیست گرانی جبران هزینه
 .های تولیدی، تولیدکننده داخلی نیست های گوشتی و لبنی جبران هزینه گرانی مرغ، تخم مرغ و سایر فرآورده

، با بیان خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با سید راضی نو

پذیر کننده با افزایش قمیت محصوالت کشاورزی جبران  حمایت از تولید: این که حمایت از تولید و مصرف باید دوسویه باشد افزود

 .نیست

 .در راستای حمایت از تولیدات داخلی نبایستی فشار بر مصرف کننده وارد شود: وی تصریح کرد

مسئله صادرات و : ، خاطرنشان کرد شود نماینده مردم شوش با تاکید بر اینکه حمایت از مصرف کننده با گرانی تخم مرغ میسر نمی

 .ز تولیدات داخلی باشدتواند راهکاری موثر درحمایت ا روند گسترش آن می

 1تومان است و قیمت تخم مرغ زرده طالیی  211هزار و  1شایان به ذکر است که درحال حاضر قیمت یک شانه تخم مرغ معمولی 

 .تومان است 111هزار و 

/news/fa/ir.yjc.www//:http3993332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5339957


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

258 
 

 احبه، سخنرانی، بازدیدهامص
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  12: تاریخ

 افزایش سرمایه بانک روسی برای توسعه روابط/ رفع مشکل روادید تجار ایران و روسیه
مشکل روادید تجار : رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه ازمذاکرات ایران وروسیه برای رفع موانع تجارت دو کشور خبر داد و گفت

 .کشور حل شده است دو

، با اشاره به رفع برخی از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواناسداهلل عسگر اوالدی رئیس اتاق ایران و روسیه در گفتگو با خبرنگار 

 .سیه ظرف یک ماه آینده رفع شودمذاکراتی انجام شده تا مشکالت تجارت با رو: موانع پیش روی تجارت با روسیه گفت

مشکل صدور روادید برای تجار حل شده و در بخش ایجاد خطوط پرواز به جنوب روسیه این موضوع در حال برنامه ریزی : وی افزود

 .شود است و به زودی اجرایی می

این است که تعرفه توجیهی جایگزین های ما  یکی از درخواست: عسگر اوالدی با انتقاد از تعرفه گزینشی روسیه درباره ایران گفت

 .تعرفه گزینشی است که این موضوع در حال پیگیری است

مشکالت بانکی هنوز حل نشده اما به بانک میز بانک روسیه اختیارات بیشتری داده شده و : رئیس اتاق ایران و روسیه تصریح کرد

 .سرمایه آن برای توسعه روابط با ایران افزایش یافته است

 .البته یک بانک برای توسعه روابط کافی نیست و باید حداقل دو بانک دیگر اضافه شود: والدی تاکید کردعسگر ا
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  12: تاریخ

 ولید کننده نیازمند برنامه منسجم حمایتیت
با اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید زمینه : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .صادرات را ارتقا داد

: ، افزوداقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسیدراضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

 .دولت باید بر اساس یک برنامه منسجم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند

چنانچه دولت بتواند با اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی، تولیدکنندگان داخلی را حمایت کند زمینه ارتقا : وی تصریح کرد

 .گیرد ور رونق میصادرات در کش

ها حذف  با کنترل قیمت مرغ و محصوالت پروتئینی و نظارت در بازار، واحدهای تولیدی حمایت و واسطه: نوری خاطرنشان کرد

 .خواهند شد
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  11: تاریخ

 ثبات قیمت نان در نیمه دوم سال
شود قیمت نان تغییر  بینی می پیش: رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران با اشاره به ثبات قیمت نان سنگک در نیمه دوم سال گفت

 .یابد نکند اما اگر آرد دولتی افزایش یابد قیمت نان نیز افزایش می

بینی  پیش: ، گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحمدرضا نظرنژاد رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران در گفتگو با خبرنگار م

 .شود قیمت نان در نیمه دوم سال تغییری نکند می

 .کند ش بیابد قیمت نان نیز افزایش پیدا میالبته اگر با تصمیم دولت نرخ آرد دولتی افزای: وی افزود

تومان و نان  0111تا  311گرم به قیمت  421نان سنگک به نرخ دولتی با وزن : به گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران گفت

 .شود تومان عرضه می 611کنجدی مخصوص به قیمت هزار و 

و دورو  611، یک رو کنجد به قیمت هزار و 211گرم به قیمت هزار و  421تا  461نان سنگک به نرخ آزادپز نیز با وز : وی افزود

 .شود هزار تومان عرضه می 3کنجد به قیمت 

ها  در مناطق شمالی شهر به دلیل گران بودن کرایه: گفت  ها بیشتر است، وی با اشاره به اینکه در برخی مناطق تهران تراکم نانوایی

 .ممکن است قیمت نان متغیر باشد

درخواست ما این است که آرد گندم درجه یک به دست نانوایان برسد چرا که در برخی اوقات از آرد سبوس : ظرنژاد تصریح کردن

 .شود که آرد کیفیت مناسب برای نان سنگک را نداشته باشد شود و این موضوع سبب می گرفته می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  12: تاریخ

 گام اتحادیه اروپا برای توسعه تجارت با ایران/ انتقاد از سختگیرهای هلند در زمان تحریم
حال حاضر هلند و اتحادیه اروپا مشغول تدوین دو  در: های کشور هلند در زمان تحریم گفت رئیس اتاق ایران با انتقاد از سختگیری

 .سند تجارت بدون تحریم و همچنین چگونگی کاالهای دو گانه است که امیدواریم هلند در تدوین این سند نهایت همکاری را بکند

ن جاللپور رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معدن و کشاروزی ایران امروز ، محسخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

اگر : ها گفت های این کشور در ارتباط با ایران در زمان تحریم در دیدار با رئیس شورای توسعه تجارت هلند با انتقاد از سختگیری

ها  هلند و ایران بودیم چرا که در زمان تحریم مشکالت سیاسی به مسائل اقتصادی کمتر نگاه می انداختند شاهد ارتباط بیشتری با

 .سختگیرترین کشور در ارتباط با ایران بود و همین امر موجب کاهش حجم مراودات دو کشور شد

ها  در حالی که اتحادیه اروپا یک قالب ثابت برای صادرات و وادرات کاال دارد جای تعجب دارد که چرا برخی دولت: وی تصریح کرد

 . شود دهند که این امر موجب کاهش حجم تجارت می موردی انجام می سختگیری های

شود و درحالی که ما عالقه مند به  ها موجب متضرر شدن این کشور ها می این درحالی است که این سختگیری: وی ادامه داد

 .باشیم افزایش مراودات تجاری هستیم ناچار ازصادرات کاالهای خوداز طریق کشورهای ثالث می

درحال حاضر هلند و اتحادیه اروپا مشغول تدوین دو سند تجارت بدون تحریم و نیز حوزه کاالهای دوگانه :لپور تاکید کردجال

 .هستند که امیدواریم هلند دراین زمینه نهایت همکاری را انجام دهد تا شاهد افزایش حجم مراودات دو کشور باشیم

با توجه به دسترسی ایران به بازار چهار صد میلیون نفری منطقه : در منطقه اشاره کردرئیس اتاق ایران به موقعیت جغرافیایی ایران 

 .هلند نباید از این پتانسیل به راحتی بگذرد

گذاری مشترک است که موقعیت جغرافیایی  ها و سرمایه به سه دلیل ایران بازار بسیار مناسبی برای توسعه همکاری: وی تصریح کرد

تواند به عنوان هاب در منطقه قرار بگیرد و در این راستا دربخش هوایی، ریلی و سایر  است چرا که ایران می ایران اولین دلیل آن

 .صنایع امکان سرمایه گذاری مشترک وجود دارد

های تحریم کشور ما در خدمات فنی و مهندسی کارهای بزرگی را به انجام رسانیده و متخصصان  به گفته رئیس اتاق ایران در سال

 .های مشترک میان کشورهای ایران و اروپایی وجود دارد خوبی دراین زمینه دارد و در این راستا امکان همکاری

تواند زمینه همکاری مشترک  امنیت کار ایران در منطقه و در کشورهایی مانند عراق افغانستان و پاکستان باالاست و می: وی افزود

 .خوبی را فراهم کند

نیز اشاره کرد در شرایط کنونی زمان ورود کشورها به کارهای افتصادی به پایان رسیده و در شرایط فعلی  جاللپور به این نکته

 .حضور بخش خصوصی برای توسعه الزم است و هرکشور که زودتر به این موضوع جامع عمل بپوشاند برنده میدان است

ش صنایع بزرگ و کوچک همچنین حمل و نقل ریلی و در بخ: های همکاری میان ایران و هلند گفت وی با اشاره به زمینه

فرودگاهی و صنایع غذایی و همچنین صنایع مرتبط با کشاورزی و کارهای دانش بنیان و مجموع فعالیت های مرتبط با آن ایران از 

 .کند هلند دعوت به همکاری می

توانند از  منطقه درحالی است که دو کشور میهای مشترک با برندهای مشترک در  در شرایط فعلی ایجاد شرکت: وی تصریح کرد

 .ظرفیت های یکدیگر استفاده کنند
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پیشنهاد ما این است که : های مشترک فراهم است گفت رئیس اتاق ایران با تاکید بر این که در شرایط پساتحریم زمینه همکاری

 .ستفاده از انرژی های تجدید بسیار محیا استفعاالن اقتصادی هلند از کویر کرمان بازدید کنند چرا که در این بخش امکان ا

 21در حال حاضر حجم مبادالت تجاری ما با هلند بسیار ناچیز است چرا که تنها : وی به حجم مراودات دو شکرر اشاره کرد و گفت

 .شود واردمیمیلیون دالر کاال از این کشور به ایران  611شود و رقمی نزدیک به  میلیون دالر کاال به این کشور صادر می

های مشترک در بخش انرژی های نو میان دو کشور فراهم است و  های کشور هلند امکان همکاری با توجه به ظرفیت: وی تاکید کرد

 .این در حالی است که هلند به همکاری مشترک در بخش حمل و نقل و برند سازی نیز عالقه نشان داده است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  78, چهارشنبه 

 درصدی رسید 12ایران در شاخص تولید انرژی غذایی به خودکفایی 
ن خودکفایی ایران در شاخص تولید انرژی مواد غذایی را به تا چهار سال آینده میزا: معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . درصد می رسانیم 31

این میزان در شروع تشکیل دولت یازدهم به : عباس کشاورز ظهر چهارشنبه در اولین همایش کشت پاییزه استان اردبیل افزود

داده ایم که با تالش مضاعف کشاورزان و در سایه درصد کاهش یافته بود ولی از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید قول  66کمتر از 

 .درصد افزایش یابد 31نزول رحمت الهی در چهار سال آینده به باالی 

در تاریخ : وی با اشاره به اهمیت شاخص تولید انرژی غذایی در ایجاد تحرک و نیز انجام امور ذهنی و فکری برای انسان اظهار کرد

 .درصد رسید 32که او  شکوفایی کشاورزی کشور محسوب می شد این میزان به  0234تا  0230کشاورزی ایران فقط از سال 

درصد ،  10وی برخی ارقام اعالم شده در زمینه خودکفایی در شاخص تولید انرژی غذایی در کشور از سوی برخی افراد را تا رقم 

 .درصد فراتر نرفته است 32از  در تاریخ کشاورزی کشور این رقم هیچ وقت: یک حرف بی اساس دانست و افزود

عمده ترین : وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود برخی مشکل ها و چالش ها در بخش کشاورزی ایران گفت

 .مشکل در این زمینه موضوع آب است

بروز بحران های محیط  هر چند در صحبت ها مسائلی مانند کمبود بارش و خشکسالی عامل ایجاد کم آبی و: کشاورز ادامه داد 

زیستی مانند خشکی دریاچه ها ، تاالب ها و رودخانه های کشور و کاهش سطح آب های زیرزمینی و سطحی قلمداد می شود اما 

 شیوه مصرف و 

 .سوء مدیریت اصلی ترین عامل بروز بحران در زمینه آب است

در این زمینه بیشتر از اندوخته میلیون ها : تصریح کرد وی وضعیت آب های زیرزمینی قسمت اعظم کشور را بسیار وخیم ذکر و

 .سال در چند دهه اخیر آب مصرف شده است

: وی همچنین ایراد مطالبی از سوی برخی کارشناسان و مسووالن در زمینه اینکه کشاورزی قسمت اعظم آب ایران را می بلعد افزود

در کشورمان قلمداد کنیم چرا که به خاطر ماهیت ذاتی کشاورزی در  نباید بخش کشاورزی را متهم اصلی در زمینه مصرف زیاد آب

 .درصد آن را مصرف می کند 11تمام دنیا این بخش بیشترین حجم آب تولیدی یعنی باالی 

وی در عین حال یادآوری کرد در جهان توانسته اند که با مدیریت صحیح راه حل های مناسب در زمینه شیوه مصرف آب در بخش 

 .و تامین آب مورد نیاز این بخش را بیابند کشاورزی

 :وی پایین آمدن عملکرد محصوالت کشاورزی در ایران را چالش دیگر این بخش دانست و گفت

سال گذشته به سبب کاهش مواد آلی خاک ، بر هم خوردن تناوب کشت و خار  کردن گیاهان سودمند برای تقویت زمین  01در 

 .ان عملکرد در انواع محصوالت پایین آمده استو نابود کردن علف های هرز میز

وی خودداری از سوزاندن کولش های باقی مانده پس از برداشت گندم و جو در زمین ، باقی گذاشتن سهمی از گیاه برای زمین و 

درصدی  31درصدی از کشت محصول گندم و جایگزین کردن محصول کلزا به جای آن را که سبب سبب افزایش  06کاهش 

 .ول در کشت های بعدی می شود را راه مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد محصوالت ذکر کردمحص

در : وی همچنین مقایسه عملکرد کشاورزان ایران با کشاورزان سایر کشورها را یک مسابقه غیرمنطقی و نابرابر دانست و گفت
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و تجهیزات پیشرفته برخوردارند و میزان بارندگی نیز دست کم حالیکه کشاورزان آن کشورها یارانه دریافت می کنند ، از امکانات 

 .دو برابر میزان بارش ایران است نمی توان چنین مقایسه ای در میزان عملکرد محصوالت انجام داد

اصلی  وی در عین حال تاکید کرد رهبر معظم انقالب و نیز مقام های ارشد کشورمان به شدت از تولید و کشاورزان به عنوان عامالن

 .تولید حمایت می کنند و اقدام های مناسب در این ارتباط انجام شده است

 او همچنین وضعیت تولید انواع محصوالت کشاورزی مانند شکر ، گندم و جو در ایران را در سال 

ر تاریخ کشاورزی بدون افزایش سطح زیر کشت پارسال ایران توانست بیشترین شکر را د: گذشته بسیار مطلوب توصیف کرد و افزود

 .این کشور تولید کند

وی همت و تالش کشاورزان ایران را ستودنی دانست و خواستار تداوم تالش در عرصه تولید به منظور رسیدن ایران به جایگاه واالی 

 . خود در عرصه های بین المللی شد

ن استان اردبیل با اهدای لوح سپاس و جوایزی در این همایش که در مجتمع فرهنگی ، هنری فدک اردبیل برگزار شد از گندمکارا

 .قدردانی شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 193۱ مهر 8چهارشنبه 

  وری و قاچاق میوه گالیه وزارت کشاورزی از واردات پیله

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
هایی مانند موز، نارگیل، آناناس و انبه واردات هر نوع  به غیر از میوه: گرمسیری وزارت کشاورزی گفت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 . مسئوالن باید به آن توجه کنند زند که وری آن به باغداران و تولید ملی کشور ضربه می میوه به کشور ممنوع است و قاچاق و واردات پیله

وری آن از طریق مرزنشینان معضلی  حساب و کتاب پیله قاچاق میوه و واردات بی: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد پور در گفت ابوالقاسم حسن

ولی و ذیربط انجام شده و اعالم های مت که مذاکرات بسیاری با مسئوالن دستگاه رغم این است که امسال گریبانگیر بخش کشاورزی شده و علی

میوه نیازی به واردات نداریم برخی با واردات میوه تنها به فکر سود یک شبه خود هستند و به بالیی که سر بخش   کردیم که در زمینه

 . کنند آورند، فکر نمی کنندگان می کشاورزی و تولید

شود به تدریج آفات  مورد بررسی قرار بگیرد و جلوی آن را بگیرند، چراکه سبب می شود باید وقتی میوه به صورت قاچاق وارد بازار می: وی افزود

 . ای در کشور گسترده شود قرنطینه

مشخص نیست چرا مسئوالن جلوی قاچاق و واردات : گرمسیری وزارت کشاورزی تصریح کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

گیرند و شاهد واردات انبوه این محصوالت به کشور  ورد تایید وزارت جهاد کشاورزی است را نمیحساب و کتاب میوه را که به هیچ وجه م بی

 . هستیم

مدت ممکن است  شود، گرچه در کوتاه های تولید این کشور وارد می ای است که به خودمان و پایه قاچاق میوه در واقع ضربه: پور ادامه داد حسن

شود، چرا که میوه قاچاق  ها و عوارض آن برای منافع ملی به زیان کشور تمام می مدت آسیب ما در بلندکننده داشته باشد ا سودی برای وارد

 . مانده سموم باالیی داشته باشد امکان بررسی آن وجود ندارد و ممکن است آفات بسیاری را با خود به کشور وارد کند و باقی

گذارد و این  ناپذیری را می ارت جهاد کشاورزی روی سالمت باغات و مردم آثار جبرانهای وارداتی قاچاق شده و بدون مجوز وز میوه: وی گفت

شان  محصوالت با توجه به زیبایی ظاهری نسبتا بهتر در قیاس با محصوالت داخلی از سموم و کودهای شیمیایی بسیار بیشتری برای تولید

 . استفاده شده است

رویه و قاچاق میوه  اقدامات زیادی برای جلوگیری از واردات بی: یری وزارت کشاورزی اظهار کردگرمس های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

زنند در حالی که حتی اگر بتوانند از طریق  وری و به بهانه آن با واردات میوه به کشور آسیب می انجام شده است اما برخی از طریق واردات پیله

توانند به اندازه نیاز آن منطقه مرزی اقدام به واردات کنند  وان مرزنشینان به کشور وارد کنند، تنها میقانون قانونی محصوالت کشاورزی را با عن

 . رسد وری حتی به پایتخت هم می شود و واردات زیاد پیله در حالی که این مساله رعایت نمی

وری انواع میوه را به مناطق  توجه داشته باشند و واردات پیلههای نظارتی باید بیش از پیش به این مساله  مسئوالن دستگاه: پور تاکید کرد حسن

 . مرزی محدود کنند و اجازه خرو  آن را به دیگر شهرهای کشور ندهند

  شود؟ وری و قاچاق پرسید که چرا جلوی این اقدام گرفته نمی های پیله باید از وزارت کشور و مسئوالن مرتبط با واردات میوه: وی افزود

قانون برنامه پنجم توسعه کشور  46ماده « ب»براساس بند : گرمسیری وزارت کشاورزی اعالم کرد های گرمسیری و نیمه ر میوهمدیرکل دفت

های کشاورزی ملزم به داشتن مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین وجود این قانون فراتر از امضای  آمده است که واردات هرگونه نهاده

رغم وجود این ماده قانونی وزارت  های متولی باید این قانون را اجرا کنند، اما علی اکره با دستگاه متولی است و همه دستگاهنامه یا مذ تفاهم

های متولی مختلف از جمله استانداران مرزی، ستاد مبارزه با  ها و مذاکرات بسیار را با دستگاه نامه های آن تفاهم جهاد کشاورزی و مجموعه

 . ارز و غیره انجام داده است قاچاق کاال و
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 نهاده 

 نهاده
 - 31/70/12فارس

 های خوراک دام و طیور فعالند درصد ظرفیت کارخانه 12تنها 
حدود  22صنایع خوراک دام با اشاره به اینکه اواخر دهه  نامه سازمان نظام مهندسی و انجمن در مراسم امضای تفاهم

درصد  12درصد از ظرفیت کارخانجات تولید خوراک دام و طیور فعال بود، اعالم شد، امروز این رقم به حدود  72

 .رسید

نامه همکاری مشترک انجمن صنایع خوراک دام، طیور و  م، امروز در مراسم تفاهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آبزیان در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

 .های باالیی در صنعت خوراک دام و طیور کشور وجود دارد ظرفیت: طبیعی گفت

: درصد از ظرفیت کارخانجات تولید خوراک دام و طیور فعال بود، اظهار داشت 31حدود  11دهه وی با اشاره به اینکه در اواخر 

 .درصد رسیده، اما با این وجود باید تالش کرد، کارخانجات بیشتری فعال شوند 41شود، امروز این رقم به حدود   گفته می

 3با توجه به اینکه حدود : کشور وجود دارد، اظهار داشت میلیون تن تولید گوشت دام و طیور در 2کبیری با بیان اینکه ظرفیت 

 .شود، جا برای کار فراوان وجود دارد میلیون تن از این ظرفیت در کشور تولید می

درصد ظرفیت خالی وجود  22در تولید گوشت مرغ : رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد

 .دارد

کنیم و امیدواریم  های موجود کمتر از حد عرف دنیا استفاده می افزاری است و از توان م شکل ما در کشور نرم: کبیری تصریح کرد

 .بتوانیم به سمت راندمان باال پیش رویم

 .های تولید را افزایش دهد تواند ظرفیت تکیه بر تقویت آموزش می: وی تصریح کرد

خوراک دام و طیوری که در کشور : یع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کردقدیری رئیس انجمن صنا  در این مراسم مجید موافق

 .میلیون دالر صادرات خوراک دام و طیور انجام شد 61شود و سال گذشته  کشور صادر می 00شود، به  تولید می

ظ تکنولوژی و فنی هیچ گونه به لحا: شود، تصریح کرد وی با بیان اینکه هنوز صادرات این محصول به کشورهای اروپایی انجام نمی

 .مشکلی نداریم، ولی هنوز فاقد شرایط بهداشتی اتحادیه اروپا در تولید خوراک دام و طیور هستیم

هزار میلیارد تومان است و از  64کل ارزش سهم خوراک دام در کشور : رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد

 .شود سهم کارخانجات خوراک دام است و مابقی در مزارع پرورشی دام و طیور تولید میمیلیارد تومان  1311این رقم 

هزار میلیارد تومان است و اگر روی ترویج مصرف خوراک دام  021کل سهم تولیدات دامی کشور : موافق قدیری بیان داشت

 .ندک درصد افزایش پیدا می 41صنعتی در مزارع پرورشی کار شود تولید خوراک دام از 

 643های فرعی و محصوالت اصلی خوراک دام وجود دارد که از این بین  کارخانه تولید فرآورده 111در کشور : وی تصریح کرد

 .کنند واحد تولید خوراک دام صنعتی می

آمدن دولت با روی کار : شود، تصریح کرد میلیون تن واردات جو، ذرت و کنجاله سویا در سال انجام می 1وی با بیان اینکه حدود 

یازدهم وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته رانت واردات غله را شکست و وارداتی که در گذشته توسط دو یا سه نفر انجام 

 .شود نفر انجام می 31شد االن توسط بیش  می

http://www.farsnews.com/
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مین مواد اولیه وجود با برطرف شدن رانت واردات غله مشکلی در تأ: رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان بیان داشت

 .کننده کمتر شده است ندارد و نوسان قیمت و همچنین ریسک تولید

کنم اما  اگر چه این موضوع را در واحدهای تولیدی غیرمجاز رد نمی: وی در مورد استفاده از نئوپان در تولید خوراک دام بیان داشت

 .باید بگویم که مطرح شدن این موارد تبلیغات منفی است

گذاری در دنیا به دنبال از بین بردن سرمایه خودش نیست و با به کار بردن چنین موادی در تولید  هیچ سرمایه :ن داشتوی بیا

 .برد سرمایه خودش را از بین می  خوراک دام قطعاً

 .در کارخانجات مجوز دار تولید خوراک دام به کارگیری نئوپان کامالً رد است: موافق قدیری بیان داشت

ای در حال تدوین است که بر اساس آن مرغدار و  نامه ای که با سازمان نظام دامپزشکی داریم با آئین نامه طبق تفاهم  :داشت وی بیان

 .تواند در مرغداری یا دامداری خود خوراک دام تولید کند و این موضوع از نظر بهداشتی رد است دامدار نمی

در صنعت تولید خوراک دام و طیور : مجاز خوراک دام و طیور اشاره کرد و گفتکننده غیر وی همچنین به وجود کارخانجات تولید

برداری و مجوز پروانه بهداشتی ندارند اقدام به تولید خوراک  کننده غیرمجاز وجود دارد و کسانی که مجوز پروانه بهره خیلی تولید

 .کنند دام و طیور می

انجمن خوراک دام نسبت به تولید خوراک دام صنعتی با دو شرکت : داشت رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان بیان

ایم متضرر  کند و اگر واحد پرورشی نسبت به خوراک دامی که ما تولید کرده بیمه قرارداد دارد و خوراک دام تولیدی را بیمه می

 .کند شود بیمه هزینه آن را پرداخت می

آشیل تولیدات  پاشنه: ازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرددر ادامه این نشست، محمدعلی کمالی معاون س

 .ها بخش خوراک دام و طیور است دامپروری

وری از آن صورت گیرد و  شود، باید به سمتی برود که حداکثر بهره شود و یا تولید می خوراک دام و طیوری که وارد می: وی افزود

 .ب و استاندارد استگلوگاه آن تهیه جیره غذایی متناس

طبیعتاً اگر جیره مناسب نداشته باشیم، به راندمان تولید   :معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بیان داشت

 .افتد مناسب نخواهیم رسید و تولید از اقتصادی بودن می

التحصیالن بخش کشاورزی  باشند و با ارتباط با فارغ بنابر این باید کارخانجات خوراک دام و طیور مسلط به علم روز  :وی بیان داشت

 .هایی در جهت افزایش و ارتقاء تولید برداریم و با صاحبان خوراک دام گام

ای بین  نامه به همین منظور مذاکراتی با انجمن صنایع خوراک دام و طیور انجام شده و این موضوع منجر به انعقاد تفاهم: وی افزود

 .کشاورزی و انجمن صنایع خوراک دام و طیور شده است سازمان نظام مهندسی

های کشاورزی، افزایش  بنیان و افزایش ضریب نفوذ دانش در فعالیت بر اساس این گزارش، به منظور توسعه کشاورزی دانش

منابع و امکانات ها،  های آموزشی و ترویجی و در بخش کشاورزی و برای استفاده بهینه از توانمندی وری، حمایت از فعالیت بهره

ای بین انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز  نامه موجود تفاهم

 .منعقد شد

شناسایی نیازهای آموزشی در حوزه صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و تدوین استانداردها و محتوای : افزاید این گزارش می

های ملی و بین  های تحقیقاتی ـ کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی، استفاده از ظرفیت زشی، تهیه و اجرای پروژهآمو

 .نامه است ها در حوزه صنایع خوراک دام از محورهای همکاری این تفاهم المللی در حوزه آموزش برای انتقال آخرین فناوری
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سال است که تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصالح و یا تغییرات  4ه از تاریخ مبادله به مدت نام بر اساس این گزارش، این تفاهم

 .در مفاد آن با توافق کتبی طرفین قابل انجام است
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 نهاده 
 آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 سامانه مانیتورینگ سم، هوشمند نیست / شود سموم جدید جهان وارد کشور می
های مهم تولیدکننده سموم دنیا محروم شدیم و همچنین سموم جدیدی که  در دوران تحریم از تولیدات جدید شرکت

 .شده بود در دوره تحریم وارد ایران نشد ثبت آنها در ایران انجام

با اعالم این ( ایانا)های سازمان حفظ نباتات در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  کش مدیرکل دفتر آفت

مچنین ه. ای تعدادی شرکت معتبر سم برای ورود به بازار کشاورزی ایران اظهار تمایل کردند پس از توافق هسته: خبر گفت

شد، برای  شد یا به میزان محدود وارد کشور می شرکت که با آنها همکاری داشتیم و در این دوران سموم آنها وارد نمی 06فهرست 

 .برقراری ارتباط در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت

با ایجاد دستورالعملی : ن شد، افزودهای معتبر وارد ایرا تعدادی سموم جدید شرکت 33فرزاد کالنترهرمزی با اشاره به اینکه از سال 

حفظ ( Patent)های خارجی یا  از این سال ملزم کردیم سموم با نام تجاری ثبت شده و همچنین حریم حقوق معنوی شرکت

ند و کرد دلیل اینکه افراد سودجو بعد از ورود سموم اورجینال به بازار، همین سموم را با کیفیت پایین از کشور چین وارد می به. شود

های معتبر سموم خارجی برای عرضه در ایران  کردند و این باعث دلسرد شدن شرکت با قیمت کمتر از سموم اصلی عرضه می

 .شد می

کیفیت  وی با بیان اینکه تمام سموم وارداتی در دوره تحریم دارای استاندارهای فائو بودند و این موضوع که در این دوران سموم بی

طور مجاز و از طریق  تمام سمومی که به: شد، نادرست است، تصریح کرد وارد کشور می... ند، اردن، پاکستان واز کشورهای چین ، ه

دادند، اما  المللی فائو بودند و کارشناسان حفظ نباتات آنها را مورد آزمایش قرار می شد، دارای استاندارهای بین گمرک وارد کشور می

 .شد ها به تعداد محدود وارد کشور می رترین کیفیتای که وجود دارد این است که ب نکته

 کنند تنها چهار تا پنج درصد کشاورزان سموم با کیفیت استفاده می

دهند و  های سازمان حفظ نباتات با ابراز تأسف از اینکه کشاورزان در زمان تهیه سموم، تحقیقات کافی انجام نمی کش مدیرکل آفت

دنبال استفاده از سموم با  تنها چهار تا پنج درصد کشاورزان به: با تخفیف ویژه هستند، تصریح کرددنبال خرید اجناس ارزان و یا  به

 .دلیل مشکالت اقتصادی پیگیر سموم با کیفیت نیستند درصد کشاورزان به 11کیفیت باال یا سموم اروپایی هستند و 

های اخیر دو شرکت داخلی اقدام  در سال: ره کرد و ادامه دادکالنترهرمزی به عدم صرفه اقتصادی تولید ماده تکنیکال در کشور اشا

شده آن از واردات بیشتر شد و از طرفی بازار داخلی مناسبی برای عرضه  دلیل اینکه هزینه تمام به تولید ماده تکنیکال کردند، اما به

 .ای خوبی وجود نداشت، از ادامه راه منصرف شدند و بازار منطقه

 شود صورت قاچاق وارد می بهتنها دو درصد سموم 

ای از  ای که وجود دارد این است عده شود، اما مسئله صورت قاچاق وارد کشور می تنها دو درصد از سموم به: وی یادآور شد

شود و برای مصارف خود در حجم کم از طریق  کردند که دیگر وارد کشور نمی سری سموم قدیمی استفاده می کشاورزان یک

 .کنند؛ مشکل در این زمینه نبود کنترل بر این بازار و همچنین احتمال تقلبی بودن سموم است وارد می های مرزی استان

 سامانه مانیتورینگ سم هوشمند نیست
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: های غیرمجاز اشاره کرد و اظهار داشت های سازمان حفظ نباتات به مشکالت عرضه سموم توسط فروشگاه کش مدیرکل دفتر آفت

ین فروشگاه سموم را تهیه کنند چون در صورت تقلبی بودن و یا عوارض برای محصوالت کشاورزی سازمان هیچ کشاورزان نباید از ا

 .مسئولیتی در این زمینه ندارد

توانیم اطالعات سموم موجود در  در کشور سامانه مانیتورینگ سم وجود دارد که ما از طریق سامانه می: کالنترهرمزی تأکید کرد

 .توانیم برخورد قانونی انجام دهیم ا رصد کنیم و در صورت تخلف میبازار و فروشگاه ر

صورت هوشمند است و تنها اطالعات مربوط به شبکه توزیع سم را  یکی از نواقص این سامانه عدم طراحی به: وی همچنین گفت

 .دهد؛ در صورتی که ما در زمینه چگونگی مصرف سم توسط کشاورزان اطالعاتی نداریم نشان می

گیری  حداقل تعرفه گمرکی چهار درصد و آسان: اشاره کرد و افزود( سموم گیاهی)نترهرمزی در پایان به ورود سموم نسل سوم کال

 ./ایم برای ثبت سموم در کشور از اقداماتی است که در این زمینه انجام داده

/item/keshavarzi/ir.anai.www//:http71159-4html. 
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 نهاده
 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

 میلیارد تومانی هزینه خوراک، مشروط به افزایش نیم درصدی ضریب تبدیل  4322جویی  صرفه
رورش های پ ها و سایت ها، دامداری در صورت افزایش نیم درصدی ضریب تبدیل در واحدهای تولیدی، مرغداری

 .دنبال خواهد داشت ها را به جویی در هزینه میلیارد تومان صرفه 322هزار و  محصوالت آبزی یک

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیون دالر صادرات خوراک دام به  61، 3106شود و تا پایان سال  ور صادر میکش 00محصوالت تولیدشده این انجمن به بیش از 

 .ایم المللی داشته بازارهای بین

شود با  کشورهای بازار محصوالت تولیدشده انجمن، کشورهای آسیایی و خاورمیانه هستند که تالش می: قدیری افزود مجید موافق

 .پایی نیز آغاز شودارتقاء استانداردها، صادرات به کشورهای ارو

نامه منعقدشده بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و انجمن تولیدکنندگان خوراک دام و طیور خاطرنشان  وی با اشاره به تفاهم

عنوان بدنه کارشناسی بخش، خط فکری الزم را به وزارت جهاد کشاورزی برای تدوین  سازمان نظام مهندسی کشاورزی به: کرد

 .ه خواهد دادبرنامه ششم توسع

شود،  گذار واقع می آنچه در برنامه ششم توسعه مورد تأکید قانون: دبیر انجمن تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان ادامه داد

 .ترین هدف این قانون است عنوان مهم بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی به

رود و  شمار می وری و راندمان تولید به بخش خصوصی به معنای افزایش بهرههای  استفاده از ظرفیت: قدیری تصریح کرد موافق

های تولید و  کارگیری فرآیندهای آموزشی، بخش تولید را برای توسعه پایدار، کاهش هزینه وزارت جهاد کشاورزی باید با ترویج و به

 .تولید مقرون به صرفه آماده کند

شده که مخلوطی از مواد غذایی مورد  های دام، طیور و آبزیان از خوراک آماده که حوزهدر همین راستا، در صورتی : وی یادآور شد

میلیارد تومان  611هزار و  نیاز دام، طیور و آبزیان است، مورد استفاده قرار دهند، به ازای افزایش نیم درصد ضریب تبدیل، یک

 .دنبال خواهد داشت جویی به صرفه

یافته و مدرن  ترین ابزارهای رسیدن به کشاورزی توسعه عنوان یکی از مهم های آموزشی به ت و پروژهتحقیقا: قدیری تأکید کرد موافق

 ./ترین بستر تحقق این هدف است شود و سازمان نظام مهندسی مهم محسوب می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http33171-4html. 
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 نهاده
 آیانا 1931مهر  11, شنبه

درصدی تقاضای مصرف کود در  721افزایش / کیلوگرم در هکتار 422کاهش مصرف کود در ایران به 
 جهان 

های کارشناسی و نتایج آنالیز  رو است، عدم توزیع مناسب کود بر اساس توصیه آنچه در حال حاضر کشور با آن روبه

 .خاک و گیاه است

رئیس بخش تحقیقات شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به اینکه یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار در تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی بشر ( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

یافته و هم در  در تمام دنیا، هم در کشورهای توسعه: ویژه کودها هستند، گفت ای خاک و بهه استفاده از انواع حاصلخیزکننده

 .رو هستیم کشورهای در حال توسعه با افزایش تقاضای مصرف کود روبه

دهد که  متوسط مصرف انواع کود در جهان نشان می: درصد اعالم کرد و افزود 3.3محمدمهدی طهرانی میزان افزایش تقاضا را 

شود، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای آفریقایی  کیلوگرم کود مصرف می 311طور متوسط در هر هکتار حدود  هب

دلیل مشکالت مالی و کشاورزی، مقدار مصرف بسیار پایین است و در کشورهای اروپایی و آمریکایی مقادیر مصرف حتی به بیش  به

 .رسد کیلوگرم در هکتار نیز می 211از 

 011های موجود، مقدار مصرف تا  در کشور ما طی چندین سال گذشته با توجه به گران شدن کودها و تحریم: وی خاطرنشان کرد

 .کیلوگرم در هکتار تقلیل یافت که این امر مشکالتی را از لحاظ میزان تولید محصوالت کشاورزی در کشور ایجاد کرد

: میلیون تن مواد غذایی داریم تا در اختیار آحاد جامعه قرار دهیم، ادامه داد 011به تولید طهرانی با بیان اینکه در کشور ساالنه نیاز 

 .این امر بدون مصرف انواع کودها غیرممکن است

 .های کارشناسی است رو است، عدم توزیع مناسب کود بر اساس توصیه آنچه در حال حاضر کشور با آن روبه: وی تصریح کرد

ی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور با تأکید بر اینکه توصیه کودی رئیس بخش تحقیقات شیم

متأسفانه در حال حاضر در بسیاری از محصوالت کشاورزی این امر : باید بر اساس نتایج آنالیز خاک و گیاه صورت گیرد، یادآور شد

کنند و در  مقدار کودی بسیار بیشتر از مقدار قابل توصیه مصرف میگیرد، بنابراین کشاورزان در برخی محصوالت  علمی صورت نی

 .گیرند و تعادلی در مصرف کود وجود ندارد کار می برخی محصوالت مقدار کود بسیار کمی را به

جه استفاده خودسرانه کود باعث افزایش باقیمانده کود در برخی محصوالت کشاورزی کشور شده است و در نتی: طهرانی تأکید کرد

 .خاک و محیط زیست را نیز به مخاطره انداخته است

هایی که کود کمتر از میزان نیاز مصرف شده است، مقدار تولید به حداکثر پتانسیل نرسیده و  همچنین در کشت: وی اظهار داشت

ی به آموزش و ترویج های اجرایی، تحقیقاتی و ترویجی کشور با اهتمام بیشتر شود؛ لذا الزم است بخش کاهش عملکرد مشاهده می

ای به مقدار الزم و در محل مناسب مصرف شود، در این صورت  های کشور بپردازند تا هر نهاده چگونگی مصرف کود در مزارع و باغ

ها در محصوالت وجود نداشته و کاهش تولید نیز بر اثر کم بون مصرف کود نخواهیم داشت و به تولید پایدار در  بودی از آالینده بیش

 .تر خواهیم شد ینه کشاورزی نزدیکزم

خوشبختانه در سال جاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب وابسته به وزارت جهاد کشاورزی مأموریت یافت تا : طهرانی همچنین گفت

ن با تجهیز دفتری تحت عنوان دفتر ثبت مواد کودی، تمامی کودهای وارداتی و تولید داخلی را از نظر مقدار عناصر غذایی و همچنی
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ترتیب از این پس تمامی  بدین. محیطی بررسی کرده و برای محصوالت کودی مورد نظر گواهی ثبت صادر کند های زیست آالینده

شود که شماره ثبت مربوطه را اخذ کرده  کودهای مصرفی توسط کشاورزان بررسی شده و فقط به کودهایی اجازه توزیع داده می

 .باشند

خوانی  شده روی برچسب محصول هم ز کودهایی که مقدار عناصر غذایی موجود در آنها با مقدار عنوانبسیاری ا: وی در پایان افزود

نداشته باشد یا مقدار عناصر آالینده آنها بیش از مقدار مجاز باشد، اجازه توزیع و مصرف توسط کشاورزان نخواهند داشت که این 

 ./نقش مؤثری داشته باشدتر کشاورزی  تواند در تولید محصوالت سالم کار نیز می

/item/water/ir.iana.www//:http71393-4html. 
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان - 193۱مهر  12: تاریخ

 خوراک دام طیور، پاشنه آشیل تولیدات دامپروری
زمان نظام مهندسی و انجمن صنایع خوراک دام با اشاره به اهمیت این بخش در صنایع غذایی و در مراسم امضای تفاهم نامه سا

 .ها بخش خوراک دام و طیور است  پروتئینی کشور اعالم شد پاشنه آشیل تولیدات دامپروری

، امروز در مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک انجمن صنایع خوراک دام ،طیور خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

و آبزیان در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

د خوراک دام وطیور فعال بود و درصد از ظرفیت کارخانجات تولی 31در اواخر دهه هفتاد حدود : طبیعی کشور اظهار داشت

درصد رسیده است و امیدواریم با وجود ظرفیت های باالیی که در کشور وجود دارد این  41خوشبختانه در حال حاضر این رقم به 

 .میزان رشد چشمگیری داشته باشد

ال حاضر تولید گوشت مرغ توانایی میلیون تن گوشت دام طیور در کشور وجود دارد و در کشور وجود دارد و در ح 2: وی ادامه داد

 .درصدی را دارد 22رشد 

های تولید را افزایش دهد و از آنجا که مهمترین مشکل ما در کشور نرم افزاری  تواند ظرفیت تقویت آموزش می: کبیری تصریح کرد

 .های موجود نسبت به استانداردهای جهانی استفاده کنیم توانیم از توان است ما نمی

پاشنه آشیل : ین نشست محمدعلی کمالی معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشورتصریح کرددر ادامه ا

 .تولیدات دامپروری ها بخش خوراک دام وطیور است

باید به سمتی برویم که حداکثر بهره وری صورت پذیرد و گلوگاه : وی درخصوص وردات و تولید خوراک دام و طیور اظهار داشت

 .یه جیره غذایی مناسب و استاندارد استآن ته

اگر جیره مناسب نداشته باشیم راندمان تولید پایین خواهد آمد و تولید از اقتصادی : معاون سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت

 .افتد بودن می

یالت بخش کشاروزی و همکاری کارخانجات دام وطیور باید به علم روز مسلط باشد و با استفاده ار فارق التحص: کمالی اظهار داشت

 .با صاحبان خوراک دام در جهت افزایش و ارتقای تولید و دام بردارند

خوراک دام و طیور که : همچنین دراین مراسم مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام ، طیور و آبزیان اظهار داشت

 .میلیون دالر ارز آوری داشته است 61شته شود به یازده کشور آسیایی صادر و سال گذ در کشور تولید می

ایران به لحاظ تکنولوژی و فنی مشکلی ندارد ولی : وی در خصوص علل عدم صادرات این محصول به کشور اروپایی اظهار داشت

 .هنوز به شرایط بهداشتی مورد نظر اروپا دست پیدا نکرده است

 1هزار میلیارد تومان است و از این رقم  64ش خوراک دام درکشور کل ارز: رئیس انجمن صنایع خوراک طیور و دام بیان داشت

 .شود ملیون تومان سهم کارخانجات خوراک دام و مابقی در مزارع پرورش دام و طیور تولید می 311میلیارد 

های  فرآورده کارخانه دیگر 111واحد کارخانه خوراک دام صنعتی وجود دارد و با  643در حال حاضر درکشور : قدیری ادامه داد

 .شود فرعی خوراک دام تولید می

در صنعت تولید خوراک دام و طیور تعداد تولید : وی در خصوص وجود کارخانجات تولید کننده غیر مجاز خوراک دام و طیور گفت

 . کنند بسیار زیاد است کنندگان غیر مجاز که بدون مجوز پروانه بهداشتی فعالیت می

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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همچنین انجمن خوراک دام نسبت بهتولید این محصول با دو شهرک بیمه : کشاورزی خاطرنشان کردمعاون سازمان نظام مهندسی 

کنند و اگر واحد پرورشی نسبت به خوراک دام متضرر شود بیمه هزینه آن را  قرار داد دارد و خوراک دام تولیدی را بیمه می

 .کنند پرداخت می

شناسایی نیازهای آموزشی درحوزه صنایع خوراک دام طیور و آبزیان و تدبین بنابراین این گزارش امضای تفاهم نامه منجر به 

کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی، استفاده از  -های تحقیقاتی استانداردها محتوی آموزشی تهیه و اجرای پروژه

 .نایع خوراک دام خواهد شدها درحوزه ص های ملی و بین المللی درحوزه آموزش برای انتقال آخرین فناوری ظرفیت

سال و قابل تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصالح و یا  4همچنین الزم به ذکر است این تفاهم نامه از تاریخ مبادله به مدت 

 .تغییرات در مفاد آن با توافق کتبی طرفین قابل انجام خواهد بود

/news/fa/ir.yjc.www//:http3913177 
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 نهاده
 ایران اکونا - 193۱/ مهر /  12, یکشنبه 

 تولید ساالنه یک میلیون اصله نهال شناسه دار در استان سمنان
: خبر داد و گفتمیلیون اصله نهال در نهالستان های استان  3.6مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان از تولید ساالنه 

 . هزار نهال تحت نظر کمیته فنی نهال تولید شدند 361یک میلیون و 

میلیون اصله نهال در  3.6به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، لطف اهلل رضایی ضمن اشاره با تولید ساالنه 

های تولیدی تحت نظر کمیته فنی نهال و تائید نهائی هزار از نهال  361یک میلیون و : نهالستان های استان سمنان، اظهار داشت

 .شناسنامه دار می شود و با نصب لیبل بر آن ها در طرح های جایگزینی و عرصه های جدید استفاده می شوند

با نهالستان استان سمنان و در راستای تامین نهال اجرای تغییر الگوی کشت از محصوالت زراعی  32با استاندارد سازی : وی گفت

 .مصرف آب باال به باغ های مثمر با ارزش افزوده باالتر و مصرف آب کمتر این نهال ها تولید می شوند

اکثر نهال های لیبل دار تولیدی استان شامل انار، گالبی، پسته، زردآلو، : مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان افزود

وسعه باغ های استان برای حدود سه هزار هکتار احداث باغ جدید و یا جایگزینی سیب و گردوی پیوندی در تغییر الگوی کشت و ت

در طرح اصالح و بهسازی باغ ها مورد استفاده قرار می گیرند و مازاد بر نیاز استان به استان های مازندران، خراسان شمالی، مرکزی 

 .ارسال می شود... و 

در استان سمنان با همکاری سازمان نظام مهندسی ( لیبیل)کار تهیه و چاپ شناسه  از سال گذشته برای اولین بار: رضایی بیان کرد

 .کشاورزی و منابع طبیعی استان انجام شد و لیبل های تهیه شده بر روی نهال های استاندارد تولیدی نصب می شود

ان فنی سازمان، نماینده موسسه کلیه نهالستان های دارای مجوز به صورت مستمر در طول سال توسط کارشناس: وی یادآور شد

بازرسی و نمونه برداری می شود و پس از گواهی سالمت نهال ها و صدور ... تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور در استان و 

 .لیبیل، نصب لیبل بر روی نهال های گواهی شده قابل عرضه انجام می شود

/com.iranecona//:http13377 
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 نهاده
 ایسنا - 193۱مهر  12یکشنبه 

  دلیل صادر نشدن خوراک دام به کشورهای اروپایی و آمریکایی

انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 

 . نامه همکاری امضا کردند طبیعی تفاهم

درصد ظرفیت تولید در بخش کشاورزی خالی  22که  به گزارش خبرنگار ایسنا، احمد کبیری امروز یکشنبه در حاشیه این مراسم با بیان این

که  ا توجه به اینهای کشور همگانی شده است و ب ایران در اقلیم خشکی قرار دارد و طی دهه گذشته بحران آب در همه استان: است اظهار کرد

تواند  های باال می های طبیعی مواجه هستیم، تولید خوراک دام و طیور باکیفیت و استاندارد در تعلیف دام در مراتع با محدودیت ظرفیت عرصه

 . در افزایش ضریب تبدیل تولید در بخش دام و طیور و باال بردن راندمان آن موثر باشد

توانند در تامین امنیت غذای کشور نقش  ام نیز که سهم قابل توجهی در تولید محصوالت پروتئینی دارد میکه صنایع خوراک د وی با بیان این

درصد از ظرفیت خود را برای تولید این  31های گذشته صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تنها  در دهه: بسزایی ایفا کنند خاطر نشان کرد

 . درصد رسیده است 41امروز به بیش از  دادند که محصوالت مورد استفاده قرار می

در کشور برای تولید گوشت مرغ به ظرفیت بالغ بر سه میلیون تن در کشور : رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد

های خوراک دام، طیور و آبزیان  توان با استفاده از افزایش ظرفیت تولید کارخانه بینی شده که حدود یک میلیون تن آن خالی است و می پیش

 . های پرورشی امیدوار بود به افزایش تولید گوشت مرغ بدون نیاز به افزایش تعداد واحد

های جهانی را  های خوراک دام باید به این موضوع دقت کنند که در تولید محصوالت خود کیفیت و استاندارد کارخانه: کبیری تصریح کرد

 . های تولیدی افزایش داد ی خوراک دام، طیور و آبزیان باکیفیت ضریب تبدیل را در تولید محصوالت و فرآورده با ارائه مدنظر قرار دهند تا بتوان

التحصیالن بخش کشاورزی به دلیل فقر و ضعف سیستم آموزشی آماده حضور در صنعت نیستند، چرا که تا قبل از  برخی از فارغ: وی گفت

دهد طی دوران  مرکز رسید که این نشان می 211رانتفاعی در کشور وجود داشت و پس از هشت سال به مرکز آموزشی غی 11دولت گذشته 

ها نیز مانند  التحصیالن دیگر کشور های آموزش عالی در کشور توجه شده است و فارغ دولت گذشته تنها به افزایش کمی تعداد واحد

نامه  کردن تولید کشاورزی موثر باشد که تفاهم تواند در فرآیند مهندسی ص و ماهر میالتحصیالن کشاورزی هستند، اما نیروی انسانی متخص فارغ

 . ای داشته باشد کننده تواند دراین راستا نقش تعیین امضا شده مشترک با انجمن صنایع دام، طیور و آبزیان می

 میلیارد تومانی در خوراک دام 3722سرمایه در گردش 

کارخانه خوراک دام در کشور فعالیت  643: ن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان نیز در سخنانی گفتدر حاشیه این مراسم رییس انجم

های فنی و تخصصی با کارشناسان بخش  میلیارد تومان سرمایه در گردش وجود دارد و به همکاری 1311کنند که ساالنه در این صنعت  می

 . کشاورزی نیاز دارد

ها  های تولیدی در کشور ایجاد شده است و برای توسعه فعالیت درصد ظرفیت کارخانه 41این سرمایه با حدود : مجید موافق قدیری اظهار کرد

های ملی و  های تحقیقاتی و ظرفیت های مختلف آموزشی، تخصصی، استفاده از پروژه های مشترک در زمینه و ظرفیت صنایع داخلی به همکاری

 . المللی در این زمینه نیاز داریم بین

هزار میلیارد تومان رساند چرا که کل سهم تولیدات دامی در میان تولید  64توان افزایش سرمایه در گردش در این زمینه را به  می: وی افزود

های آموزشی و ترویجی برای افزایش تولید و  دهد که باید در زمینه هزار میلیارد تومان است و این نشان می 031محصول کشاورزی حدود 

 . راک دام کار کردمصرف خو

در سال : های دام و طیور وجود ندارد، گفت که در دولت فعلی دیگر انحصاری در واردات نهاده رییس انجمن صنایع خوراک دام با بیان این

هستیم، اما کشور دنیا نیز در حال مذاکره  31کشور جهان صادر شده است و با  00میلیون دالر خوراک دام، طیور و آبزیان به  61حدود  3106
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ای و بهداشتی باالی  ها و ضوابط قرنطینه توانیم به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا صادرات داشته باشیم به دلیل استاندارد اگر نمی

 . توانیم محصوالتی برابر با تولیدات جهانی و اروپایی تولید کنیم آنهاست، چرا که از نظر فنی و تکنولوژی می

در خصوص مسائل مطرح شده درباره استفاده از برخی صنایع دام از مواد غیرمجاز مانند نئوپان در تولید : یح کردموافق قدیری تصر

کنندگان بدون  کننده خوراک دام، طیور و آبزیان بدون اشتباه و خطا نیست، اما بسیاری از تولید شان باید گفت که گرچه صنعت تولید محصوالت

کنند که سازمان دامپزشکی باید نسبت به شناسایی و پلمب  کننده این محصوالت در کشور فعالیت می از تولیدکارخانه مج 643مجوز و سوای 

 . های غیرمجاز اقدام کند تا خطاهای آنها به پای صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان نوشته نشود این واحد

ن انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و سازمان نظام مهندسی نامه همکاری مشترکی بی به گزارش ایسنا، در پایان این مراسم تفاهم

های کشاورزی، افزایش  کشاورزی و منابع طبیعی کشور در راستای توسعه کشاورزی دانش بنیان و افزایش ضریب نفوذ دانش در فعالیت

ها، منابع و امکانات موجود، امضاء و  از توانمندیهای آموزش و تروجی در بخش کشاورزی و برای استفاده بهینه  وری، حمایت از فعالیت بهره

 .تبادل شد

/news/fa/ir.isna.www//:http31224722327 
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 گزارشات جهانی

  آیانا 1931مهر  70, سه شنبه

 فقر جهانی متعلق به مناطق روستایی است درصد از  23: فائو
ها و نیم میلیارد نفر از چاقی  نفر، یک نفر از گرسنگی، بیش از دو میلیارد نفر از کمبود ریزمغذی 3در حال حاضر از هر 

 .برند رنج می

ت، تأمین مواد غذایی جمعیت رو اس ، بارزترین چالشی که دنیا امروز با آن روبه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .رو به رشد جهان است

 3161بینی کرده است که جمعیت هفت میلیارد نفری حال حاضر جهان تا سال  پیش( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .میلیارد نفر برسد 1به 

و خاک، فرسایش خاک و زمین و وخامت  هایی مانند تغییرات آب و هوایی، بحران کمبود آب، زمین این چالش همچنین با بحران

ویژه برای کسانی که در مناطق روستایی به  شود، تهدیدی که به فقر جهانی به حال منابع طبیعی در اکثریت نقاط جهان تهدید می

 .کند کند آسیب بیشتری وارد می میلیون گرسنه زندگی می 311نمایندگی از 

بینی  تأمین مواد غذایی جمعیت در حال گسترش جهان اشاره شده است و پیش در اینفوگرافی منتشرشده توسط فائو به چالش

درصد افزایش یابد، اما راهی که ما برای  21، تولید مواد غذایی باید تا 3161شده با افزایش دو میلیارد نفری جمعیت جهان تا سال 

ها، از بین  بیعی، در معرض خطر بودن اکوسیستمتولید بیشتر غذا پیش گرفتیم، پاسخگوی نیازمان نخواهد بود و کاهش منابع ط

 .رو خواهیم شد هایی هستند که با آن روبه رفتن تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی ازجمله بحران

گرسنگی )ها  نفر، یک نفر از گرسنگی، بیش از دو میلیارد نفر از کمبود ریزمغذی 1در این اینفوگرافی اعالم شده است که از هر 

 .برند نیم میلیارد نفر از چاقی رنج می و( پنهان

مند  چهارم جمعیت از حمایت اجتماعی کافی بهره درصد از فقر جهانی متعلق به مناطق روستایی است و تنها یک 16همچنین 

 .هستند

از ( زمینی و سیببرنج، گندم، ذرت )میلیارد نفر از کشاورزان و ماهیگیران با بحران درگیر هستند و تنها چهار محصول خوراکی  3.6

 .کنند های غذایی جهانی تأمین می درصد انرژی را رژیم 21هزار محصول موجود،  21

های فسیلی وابسته هستند، دوسوم جمعیت جهان تا سال  های غذایی مدرن به سوخت در این اینفوگرافی به نکاتی از قبیل سیستم

 .اشاره شده است... روند و به هدر میسوم از تولید غذیای  رو هستند، یک با بحران آب روبه 3136

 ./در پایان اینفوگرافی، اراده سیاسی و حکومت مشارکتی در تحقق هدف به پایان رساندن گرسنگی بسیار مهم بیان شده است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71157-4html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1931مهر  78, چهارشنبه

 مزرعه دختر فلسطینی، الگویی برای نسل بعدی کشاورزان شد 

توان بالقوه خود  توانند کامالً به پیشرفت در خاورمیانه و در سراسر جهان به این امر بستگی دارد که آیا دختران می

طور کل جامعه او  انگیزی بر خانواده، اطرافیان و به ، اثر تحولگذاری در آموزش یک دختر تحقق بخشند یا نه و سرمایه

 . خواهد داشت

، رشد اقتصادی ضعیف و نرخ باالی بیکاری جوانان در هیچ کجا بیشتر از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سابقه دیگر در  در سوریه، عراق و یمن یک چالش بی کند و بحران خاورمیانه و شمال آفریقا آینده افراد و کل جوامع را تهدید نمی

 .شود این منطقه محسوب می

سپتامبر سال جاری در نیویورک گردهم آمدند تا  31تا  36دانند ادامه وضع موجود چاره کار نیست از  رهبران جهان که می

 .ریزی کنند انداز و طرحی را برای رشد اقتصادی فراگیر و ثبات درازمدت برنامه چشم

 :شود های ملموس در سه حوزه کلیدی ارائه می بر اساس پیشرفت برای توسعه پایدار 1213دستور کار 

بخشند یا توانند کامالً به توان بالقوه خود تحقق  پیشرفت در خاورمیانه و در سراسر جهان به این امر بستگی دارد که آیا دختران می

 .طور کل جامعه او خواهد داشت انگیزی بر خانواده، اطرافیان و به گذاری در آموزش یک دختر، اثر تحول دانیم که سرمایه ما می. نه

المللی ایاالت  به همین دلیل او از آژانس توسعه بین. داند یز این را میدر کرانه باختری ن مدرسه دخترانه صفاعبیر علی بدران، مدیر 

 .های دیگر کرد های تعلیمی و حمایت درخواست ترمیم و بازسازی مدرسه، ارائه برنامه( USAID)متحده 

واره آب آشامیدنی و کالس درس، آموزگاران بهتر تعلیم دیده، زمین بازی، یک ف 33به پاس این پشتیانی، این مدرسه اکنون دارای 

 .آموزان برای تحصیل از یک مکان امن برخوردارند یک دیوار محافظ است تا اطمینان حاصل شود که دانش

المللی ایاالت متحده،  آموزان مدارس تحت حمایت آژانس توسعه بین های دانش سال گذشته، نمره. اند این اقدامات ثمربخش بوده

 .های استاندارد بود سایر مدارس ناحیه در آزمونهفت درصد باالتر از دانش آموزان 

 ایجاد اقتصادهای فراگیر

محصوالت او در مقابل شرایط بد خاک، آفات و آبیاری غیردقیق . ، شش سال پیش شروع به رویاندن توت فرنگی کرداسامه ابوالراب

 .های او چندان خوشمزه نبودند فرنگی توت. بازده او خیلی خوب نبود. ندآسیب پذیر بود

او شروع به استفاده از گلخانه و با خاک . المللی ایاالت متحده، اسامه توانست وضعیت خود را بهبود بخشد با کمک آژانس توسعه بین

گیری کاهش  یزان مصرف آب او را به اندازه چشماو همچنین شروع به استفاده از یک سیستم آبیاری نوین کرد که م. ایزوله کرد

 .شود آبی در کرانه باختری یک منبع با ارزش محسوب می. داد

حال . های منطقه هستند فرنگی اند و از همه لحاظ بهترین توت های اسامه رشد کرده فرنگی های جدید، توت به پاس دانش و فناوری

 .مه تقاضاکنندگان عرضه کندهایش را به ه فرنگی تواند توت سختی می او به

بار در  های دخترش حداقل یک گروهی از همکالسی. مزرعه او به یک الگو برای نسل بعدی کشاورزان فلسطینی تبدیل شده است

 .های نوینی که اسامه برای رویاندن محصول پر سودش به کار می برد، بیاموزند کنند تا درباره شیوه ترم از مزرعه او دیدن می

انگیزی  کنم و این احساس هیجان فرنگی در مزرعه من به این معنی است که من به اقتصاد ملی کمک می تولید توت: گوید میاسامه 

 .دهد به من می

https://sustainabledevelopment.un.org/
https://stories.usaid.gov/todays-girls-tomorrows-future/
https://stories.usaid.gov/the-strawberry-king/
https://stories.usaid.gov/the-strawberry-king/
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 بهبود پایداری و استقامت

رابر دلیل هجوم پناهندگان سوری، دو یا سه ب جمعیت شهرها در شمال این کشور به. ترین کشورهای جهان است آب اردن یکی از کم

مشکل این است که آب به اندازه کافی وجود ندارد و باعث . شود اند و در نتیجه فشار بیشتری بر منابع آب محدود وارد می شده

 .شود ایجاد نگرانی، مشکالت سالمتی جدی و تنش بین شهروندان بومی اردن و پناهندگان سوری می

ها برای محافظت از  ها برای برداشت ساده آب و ترویج عادت ه از تالشالمللی ایاالت متحد نزدیک به یک دهه، آژانس توسعه بین

 .منابع آب در سرتاسر اردن حمایت کرده و جوامع را جهت در دست گرفتن کنترل امنیت آب خود توانمند ساخته است

، مخزنی ساخته است که آب باران را که از پشت بام مفرقالمللی ایاالت متحده در یک مدرسه در  برای مثال، آژانس توسعه بین

این طرح همچنین درک خانوارها و جوامع را درباره این مشکل بهبود داده و در گفتگوها و . دارد شود، نگه می آوری می مدرسه جمع

 .شیوه مدیریت منابع آب تغییر ایجاد کرده است

. کرده خود تزئین کردند های رنگ ها را با دست آموزان این مخزن ز تماشای یک ویدیوی کوتاه درباره محافظت از آب، دانشپس ا

های حفاظتی از منابع آب در  حل در ایجاد استقامت در جامعه و افزایش تالش هدف از این کار تبدیل کردن آنها به بخشی از راه

 .اردن بود

توانید  شما هم می. شک تغییر وضعیت موجود، مستلزم اقدام است ها چیست؟ بی م درس اخالقی این داستانحال باید از خود بپرسی

 ./برای کمک و افزایش آگاهی اقداماتی را پیش گیرید

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71342-4html. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://usaidpubs.exposure.co/hosting-the-syrian-crisis
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24910-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1931مهر  12, یکشنبه

 شود  برگزار می 7243روز جهانی غذا در نمایشگاه میالن 
ترین رویدادهای نمایشگاهی  عنوان یکی از بزرگ به 7243جشن رسمی روز جهانی غذا سال جاری در نمایشگاه میالن 

 . شود جهانی برگزار می

گرازیانو داسیلوا مدیرکل سازمان  مون دبیرکل سازمان ملل و خوزه کی ، بان(ایانا)ورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشا

برای مراسم افتتاحیه به رئیس جمهوری ایتالیا و وزرای امور کشاورزی و خارجه این کشور ( فائو)خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .شوند ملحق می

و قبل از آغاز کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی، روز جهانی  3106پس از برگزاری اجالس سران در سپتامبر 

جهت توسعه پایدار و  3121غذا فرصت منحصر به فردی برای ارسال پیام به جوانان جهان برای رساندن گرسنگی به صفر تا سال 

 .سال آینده است 06کنی گرسنگی و فقر طی  تعامل برای ریشه

شکستن چرخه فقر در : حفاظت اجتماعی و کشاورزی"مسال مصادف با هفتادمین سالگرد تأسیس فائو با شعار روز جهانی غذا ا

 .شود برگزار می 3106سازمان ملل متحد در نمایشگاه میالن  "به صفر رساندن گرسنگی"در کنار کمپین  "مناطق روستایی

گاه و نمایندگان دولت ایتالیا برای شرکت در این رویداد بزرگ کننده در نمایش های شرکت نمایندگان کشورهای عضو فائو، کمیته

 ./اند و این روز با مشارکت دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیرکل فائو برگزار خواهد شد دعوت شده

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http71351-4html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/24964-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1931مهر  19, دوشنبه

 ! هایی که به جان پالستیک های سمی می افتند کشف کرم

هایی از کرم ها عاشق خوردن  اند که گونه محققان دانشگاه استنفورد به همراه محققان چینی در کشف جالبی دریافته

 .هایی هستند که برای برخی حیوانات سمی است پالستیک

اند و  های پالستیکی در حال حاضر از کنترل خار  شده ، زبالهاستفورد نیوزایانا به نقل از  -به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیارد ظرف استیروفورمی را  36ها در هر سال  آمریکایی. های پالستیکی هستند زبالهاستیرین از بدترین انواع  استیروفورم یا پلی

 .شوند کند و تقریبا هرگز تجزیه زیستی نمی ها راه پیدا می گاه حدود دو میلیون تن از این مواد به زباله. اندازند دور می

آور و  ری از این مواد پالستیکی تغذیه کنند بسیار شگفتتوانند به طور انحصا ها می کشف جدید محققان مبنی بر اینکه برخی کرم

اکسیدکربن و  ها را هضم کنند، قادرند آنها را به دی توانند این نوع پالستیک ها عالوه بر این که می این کرم. کننده است مبهوت

 .ضایعاتی تبدیل کنند که به عنوان خاک محصوالت زراعی قابل کاربرد هستند

بخش دیگر مواد پالستیکی به صورت . کند اکسیدکربن تبدیل می هضم پالستیک، نیمی از استیروفوم را به دی این کرم ها بعد از

هایی که تاکنون به انجام رسیده، ثابت شده است که مواد بازمانده از  در تمام آزمایش. شوند های کوچک غیرسمی دفع می گلوله

 .ه رشد محصوالت زراعی مناسب هستندها برای استفاده به عنوان کود و کمک ب تغذیه کرم

های  تواند به تولید پالستیک شود و همچنین می استفاده از این روش مسلما باعث کاهش ضایعات پالستیکی موجود در طبیعت می

 ./شوند زیستی جدیدی منجر شود که در زمین و دریاها انباشته نمی

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http71333-4html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.stanford.edu/news/2015/september/worms-digest-plastics-092915.html
http://www.iana.ir/jangalomarate/item/24995-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

285 
 

 اختصاصی
 13:۱7 - 193۱مهر  70: تاریخ

 های زیرزمینی اختراع جدید ایران برای رصد آب
با نصب دستگاهی که توسط این شرکت به ثبت اختراع رسیده : مدیر عامل یک شرکت فعال در بخش آب گفت -خبرگزاری میزان 

 .های موجود هر منطقه محاسبه کرد وان میزان آب های زیرزمینی را در چاهت است، می

صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب در غرفه شرکت ، محمد حمزه دوست در یازدهمین نمایشگاه خبرگزاری میزانگزارش  به

این دستگاه به صورت آنالین و همراه با ارسال پیامک کوتاه محاسبات خود : مدیریت منابع آب ایران با اعالم این مطلب اظهار کرد

 .دهد را به نرم افزار موجود در شرکت مدیریت منابع آب ایران انتقال می

اجرای این طرح در دی ماه : چاه در استان البرز نصب شده است، گفت 11ین دستگاه بر روی وی با اشاره به این مطلب که ا

های مورد نظر و میزان سطح آب چاه های مشخص شده بالفاصله  گذشته به صورت جدی در این استان اجرایی شد و اطالعات چاه

 .شود وارد سامانه می

ای نخواهد بود، زیرا  به رصد و پیگیری میزان سطح آب توسط ماموران آب منطقهکارگیری این دستگاه دیگر نیازی  با به: وی افزود

 .های آن بالفاصله به صورت پیامک و هشدار اعالم خواهد شد اگر سطح آب به طور ناگهانی تغییر کند داده

ای تهران هم آزمایش شده ه مجری نصب و راه اندازی این دستگاه با ذکر این نکته که اجرای این طرح در مورد دو حلقه از چاه

این دستگاه در استان های سرخس، قم، مرکزی، : است؛ همچنین درباره نصب این دستگاه در سایر استان ها به خبرنگار پاون گفت

 .اندازی شده است زنجان، کرمان، اردبیل، ایالم، خوزستان، یزد و مازندران هم به طور کامل راه

 .گیری ساعتی، ماهانه و ساالنه داشت ها گزارش توان از وضعیت چاه ن سامانه به طور مرتب میبا نصب ای: وی در پایان اضافه کرد

/economic/com.shahrekhabar.www//:http0442643141616631 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mizanonline.ir/fa/economy
http://www.shahrekhabar.com/economic/1443542940505529


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 مهر دوماهم اخبار هفته 
 

286 
 

 اختصاصی
  1۲:27 - 193۱مهر  1۱: روز شده در ه

 در نامه فراکسیون محیط زیست به سازمان محیط زیست، 
 شد « ببر سیبری»مجلس خواستار رسیدگی ابتکار به پرونده 

های منقرض شده ایرانی به کشورمان منتقل شده، چند سالی است در  جانور ارزشمندی که برای احیای نسل یکی از گونه

آنقدر که گره کار به دست محیط زیستی ها حل نشده و حاال کار به مجلس شورای اسالمی کشیده برد؛  بالتکلیفی بزرگی به سر می

 . است  شده

21 September 3106  

ی است در های منقرض شده ایرانی به کشورمان منتقل شده، چند سال جانور ارزشمندی که برای احیای نسل یکی از گونه

برد؛ آنقدر که گره کار به دست محیط زیستی ها حل نشده و حاال کار به مجلس شورای اسالمی کشیده  بالتکلیفی بزرگی به سر می

 .است  شده

فعال حیات وحش به معصومه ابتکار، مبنی بر درخواست انتقال ببر  0211، به دنبال بی پاسخ ماندن نامه «تابناک»به گزارش 

واکنش فعاالن حیات گاه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست و توضیحات اینستاگرامی ابتکار در این باره که سیبری به جای

 .از جمله مسئوالن سازمان دامپزشکی را به دنبال داشت، پای مجلس به این ماجرا باز شد وحش و متخصصانی

 

بجایی ماده ببر سیبری، پس از ماه ها رایزنی، به تایید سازمان دهد که جایگاه تعیین شده برای جا این اتفاق در حالی رخ می

بودند که به زودی این   بود و حتی مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست کشور وعده داده  دامپزشکی و وزارت بهداشت رسیده

سیبری بیمار باشد، همه چیز جابجایی رخ خواهد داد اما به ناگاه ورق برگشت و بار دیگر با طرح این شائبه که ممکن است ببر 

 .متوقف شد

 

همین موضوع موجب شد تا بار دیگر فعاالن زیست محیطی که یک سالی است کارگروهی برای رهایی این ببر از قرنطینه تشکیل 

ای اند، پیگیری هایشان را ادامه داده و و این بار طی نامه ای به محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شور داده

 :متن این نامه بدین شرح است. اسالمی، خواستار پیگیری خلف وعده در انتقال ببر سیبری شوند

 جناب دکتر محمدرضا تابش

 ریاست محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی

 درخواست پیگیری انتقال ببر سیبری از قرنطینه نامناسب ارم به جایگاه ببر در سمسکنده

 با سالم و احترام،

دو قالده ببر سیبری برای احیای نسل ببر در میانکاله از روسیه به کشور وارد شدند که  0231همانطور که مستحضرید، در سال 

جایی . متاسفانه به دلیل آماده نبودن جایگاه در نظر گرفته شده در میانکاله برای نگهداری موقت به باغ وحش تهران منتقل شدند

ه های اولیه ورود بر اثر تغذیه از گوشت االغ آلوده، ببر نر به بیماری مشمشه دچار شد و ببر ماده از آن تاریخ، به دلیل که در ما

سال است که در جایگاهی غیراستاندارد با شرایط نامناسب موسوم به قرنطینه، واقع در بخش  6احتمال ابتال به این بیماری، مدت 

 .حبوس استمجموعه ارم م 2متروکه لونای 

قالده شیر آفریقایی  04، از دو قالده ببر سیبری وارداتی از روسیه و 0231بنا به گفته دامپزشکان و مسئولین مجموعه ارم، در سال 

https://tabnak.ir/fa/news/532327/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://tabnak.ir/fa/news/532327/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://tabnak.ir/fa/news/532327/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://tabnak.ir/fa/news/532327/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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باغ وحش که مشکوک به ابتال به بیماری مشمشه بودند، خونگیری شده و نمونه ها برای آزمایش مشمشه به کشور آلمان ارسال 

در نتیجه، نتایج آزمایش ارسالی از کشور آلمان که وجود عامل . نوشته شده "ببر"تمامی نمونه خون ها به اشتباه،  شده اند، اما روی

بیماری مشمشه را در برخی از این گربه سانان مثبت و در برخی منفی نشان می داده قابل استناد نبوده و متاسفانه پس از مرگ 

در تشخیص گربه سانان بیمار، تمامی شیرهای آفریقایی باغ وحش را معدوم کرده و ماده ببر ببر نر، مسئولین، به دلیل عدم توانایی 

 .را به دلیل ارزش باالی ژنتیکی برای بررسی مجدد به قرنطینه انتقال دادند

تر ایمان با توجه به اینکه این ببر سیبری، بنا به تشخیص دامپزشکان برجسته حیات وحش کشور از جمله دکتر امیر رستمی و دک

معماریان و دیگر اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران تا به امروز هیچ گونه عالئم بالینی از بیماری مشمشه بروز نداده است، 

طی نامه ای به دکتر حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت خواستار حذف گزینه معدوم سازی و فرصتی  12آبان ماه 

ش مجدد از ببر سیبری شدیم که پس از ماه ها پیگیری و فشار رسانه ای به حذف گزینه معدوم سازی از برای خونگیری و آزمای

سوی این وزارتخانه منجر شد و گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی، انتقال این ببر به جایگاهی بدون بازدید 

 .بین المللی جهت آزمایش از این ببر اعالم شد عموم و دارای استانداردهای الزم برای بازدید کارشناسان

پس از عدم تایید اولین گزینه پیشنهادی سازمان یعنی باغ وحش باراجین توسط سازمان دامپزشکی، به دلیل عدم در نظر گرفتن 

سال پیش  6تنها شرط تعیین شده که همان دوری از مناطق مسکونی و عدم امکان بازدید عمومی از این ببر بود، جایگاهی که 

برای نگهداری از جفت دوم ببرهای سیبری وارداتی در منطقه حفاظت شده سمسکنده ساری احداث شده بود بعنوان گزینه 

 .پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان دامپزشکی معرفی شد که فورا مورد تایید قرار گرفت

رسد که رئیس فراکسیون محیط  آن پیوست شده بود، اکنون خبر میامضای فعاالن محیط زیست به  0211با ارسال این نامه که 

زیست مجلس شورای اسالمی واکنش نشان داده و از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواستار رسیدگی و اقدام موثر در 

 .است خصوص انتقال ببر سیبری شده

/news/mobile/fa/ir.tabnak.www//:https626402 
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 اختصاصی
 ساعت  193۱مهر  8چهارشنبه 

میلیون تومان  927نفره کارگری در بهار امسال به  1گویند هزینه خانوار  نمایندگان کارگران می
هزارتومان  722تومان و متوسط دریافتی تا یک میلیون و هزار  247رسیده در حالی که حداقل مزد 

 . است
به گزارش مهر، معیشت و کسری شدید درآمدی جزو مهمترین و در واقع باید گفت از اولویت دارترین دغدغه های خانوارهای 

بازار اتفاق می افتد، به  هر بار که افزایش قیمت کاالها و خدمات در. کارگری کشور است که به صورت مداوم با آن مواجه هستند

. این معنا است که قدرت خرید کارگران دوباره کاهش خواهد یافت و آنها بخش دیگری از توان مالی خود را از دست می دهند

های  های متمادی است که اوضاع حقوق و دستمزد نیروی کار خراب شده و شوک کارشناسان اقتصادی و بازار کار می گویند سال

های اخیر در اثر اجرای نادرست هدفمندی یارانه ها، به شکاف بیشتر هزینه و درآمد خانوار و به ویژه کارگران کم  لهزینه ای سا

 .درآمد دامن زده است

 

های بین المللی، ایران دارای یکی از کمترین میزان حداقل دستمزد است و در برخی کشورها ارقام بسیار باالتری  براساس گزارش

های  نمایندگان کارگران، یکی از مهمترین دالیل پایین ماندن حداقل دستمزد در ایران را دخالت. اخت می شوددر این بخش پرد

 .ها در شورای عالی کار و تصمیم گیری مخفیانه برای آن می دانند مستقیم دولت

 !دستورات مزدی دولت به شورای عالی کار 

های  مزدی شورای عالی کار و تاثیرگذاری مستقیم در تصمیم گیریهای دست ها دخالت در تصمیم گیری هرچند اغلب دولت 

ها هستند که نظر خود را به  ها این دولت کارگران و کارفرمایان را رد می کنند اما مسئوالن کارگری می گویند تقریبا در تمامی سال

آخرین مورد از . ز لحاظ نمی کنندشورای عالی کار دیکته می کنند و در برخی موارد حتی پذیرش کارفرمایان خصوصی را نی

هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران بود که حتی  31اینگونه اتفاقات مربوط به پذیرش نمایندگان کارفرمایان برای افزایش 

نون جلسه آن نیز در دی ماه سال گذشته تهیه شده بود و کارفرمایان پذیرفته بودند از ابتدای امسال به هر نیروی مشمول قا صورت

شود که دولت  ماه می 3هزارتومان حق مسکن بپردازند اما حاال بیش از  41هزار تومان سال گذشته،  31کار خود ماهیانه به جای 

 .تایید نهایی این توافق را مسکوت گذاشته است

واردات بی رویه، فراهم  کارگران عقیده دارند دولت کارفرمای بزرگ است و بسیاری از مسائل مربوط به افزایش هزینه های تولید، 

های مدیران دولتی  های خصوصی و تعاونی ناشی از نگرش و تصمیم گیری های اخرا  نیروی کار و تضعیف فعالیت بخش شدن زمینه

است، البته نه به این معنا که آنها عمدی در این کار داشته باشند اما شرایط اقتصاد آنها را به سمتی می برد که در نهایت تصمیمات 

 .خوشایندی برای فعالیت غیردولتی ها ایجاد نمی شود

   

 متوسط هزینه و درآمد ماهیانه خانوار

نتیجه اینکه کارفرمایان می گویند چگونه باید به یکباره افزایش چشمگیری را در حقوق و دستمزد نیروی کار بپذیرند در حالی که  

هزارتومان در  103کارفرمایان عقیده دارند در شرایط فعلی قادر به پرداخت بیشتر از . عهده آنها خار  استتامین و پرداخت آن از 
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هزارتومان حقوق مشموالن  311با این وجود ارقام زیر یک میلیون تومان تا یک میلیون و . ماه به عنوان حداقل دستمزد نیستند

 .لی قرار می دهدقانون کار، آنها را در تنگناهای شدید و جدی ما

  

درصد کل نیروی کار  61برخی نمایندگان کارگری می پرسند چه زمانی دولت می خواهد برای بهبود حقوق و دستمزد بیش از 

ها است که در شورای عالی کار به دنبال راهکاری  کشور که در واقع مشموالن قانون کار هستند، فکری بکند؟ آنها می گویند سال

 .کارگران از کسری های مالی هستند، اما به نتیجه ای نمی رسندبرای خرو  معیشت 

یک : ماهه ابتدای سال جاری، گفت 2غالمرضا عباسی در گفتگو با مهر با اعالم بررسی وضعیت سبد هزینه های خانوار کارگران در  

 .تهزار تومان هزینه خواهد داش 311میلیون و  2نفره در سال جاری، ماهیانه دستکم  4خانوار 

 311میلیون و  3ذولت در سال گذشته هزینه خانوار را : های صنفی کارگران ایران اظهارداشت دبیرکل کانون عالی انجمن 

جاری حداقل یک میلیون  هزارتومان در هر ماه اعالم کرده بود که مالک قرار دادن آن نشان می دهد خانوارهای کارگری در سال

 .د داشتتومان در هر ماه کسری درآمد خواهن

 ترین اقالم در سبد معیشت پُرخر  

روز اول  01هزارتومان را بخواهیم نگاه کنیم باید گفت که این رقم حتی تامین کننده نیاز  103حال اگر : عباسی خاطرنشان کرد 

 .هم اکنون یک سوم درآمد ماهیانه کارگران تنها برای مسکن هزینه می شود. ماه کارگران نیز نخواهد بود

های دیگر پُرخر  سبد معیشت کارگران مربوط به بهداشت و درمان، پوشاک، خوراک،  بخش: این مقام مسئول کارگری کشور افزود 

با اینکه ممکن است در برخی از شهرها و . ها نیز بیشترین هزینه را می پردازند است و کارگران برای این بخش... حمل و نقل و 

یز زندگی کرد اما در کالنشهرهایی مانند تهران، درآمد پایین و کسری درآمدی مسائل و معضالت روستاها بتوان با ارقام کمتر ن

 .فراوانی را برای خانوار به همراه خواهد داشت

اینها واقعیات زندگی است که ما به عنوان نمایندگان کارگران می گوییم و دولت باید برای حمایت واقعی و صادقانه از : وی افزود 

زندگی امروز کارگران مسائل و دشواری های مالی فراوانی را . انوارهای کم درآمد و به ویژه کارگران، اقداماتی را انجام دهدزندگی خ

 .به همراه دارد

/news/com.rajanews.www//:http332126 
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 اختصاصی
 13:11ساعت  1931مهر  

 انتقال آب به دریاچه ارومیه کلیدخورد
مشاور وزیر نیرو از آغاز حفاری مکانیزه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه در هفته جاری با حضور وزیر نیرو خبر داد و 

 .میلیاردتومان اعتبار در نظر گرفته شده است 0211برای اجرای این طرح : گفت

یکی از برنامه های احیای دریاچه ارومیه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه : سید محمدرضا رضازاده در نشست خبری گفت

 .ارومیه است

 

های  سد کانی سیب آخرین نقطه ای است که می شود به صورت ثقلی و در کانال: به گزارش مهر، مشاور وزیر نیرو اظهار داشت

 .ارومیه انتقال دادروباز آب را به دریاچه 

 

بقیه پروژه ها به علت ارتفاع سد نیاز به پمپاژ آب چندصد متری دارد و یک هزینه دائمی بهره برداری را نیز در بر : رضازاده افزود

 .می گیرد

ارد، حدود ها با رهاسازی، نیاز زیست محیطی که در آن محدوده وجود د مجموع این آب: این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد

 .میلیون متر مکعب آب از پشت مخزن سد کانی سیب به دریاچه ارومیه منتقل می شود 261

متر  6.6برای انتقال این حجم آب به دریاچه یک تونل با قطر نهایی : مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود

کیلومتری  04کیلومتری خروجی و بخش ورودی  30ه دو بخش کیلومتر طول تونل است که خود ب 26.2طراحی شده که مجموعاً 

 .تقسیم شده است

یکی از این دستگاه ها بهمن ماه امسال به : وی از به کارگیری دو دستگاه حفاری فرانسوی در این پروژه سخن گفت و اظهارداشت

 .ودایران می رسد و امیدواریم از اردیبهشت ماه سال آینده بتواند وارد پروژه حفاری ش

میلیون متر مکعب آب کم  21تا  06دریاچه ارومیه : میلیارد تومانی برای این طرح، گفت 0211ریالی -رضازاده با اعالم هزینه ارزی

برای اینکه آب انتقالی به دریاچه هدایت شود، . دارد، بنابراین باید پروژه های دیگری نیز در محدوده دریاچه ارومیه به اجرا دربیاید

 .خروجی تونل و دریاچه کشیده می شودکانالی در 

مطالعات زیست محیطی این طرح در حال انجام است و می : رضازاده همچنین درباره انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه بیان داشت

 خواهیم به این نتیجه برسیم که آیا اساساً انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه امکان پذیر است یا خیر؟

vdcgty/ir.alef//:http1xwak1yx4?html.rpra.311342 
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 اختصاصی

درصد از جمعیت جهان تا پایان  42برای نخستین بار کمتر از : بانک جهانی اعالم کرد :تجارت نیوز
 .کنند در فقر شدید زندگی می 7243سال 

دالر درصد درآمد  0.36کند که باالتر از  دالر در روز برای تعریف فقر شدید استفاده می 0.1این بانک اعالم کرد از رقم درآمد جدید 

 .پایه قبلی است

 1.2به  3103درصد در سال  03.3برند، از  بانک جهانی پیش بینی کرد درصد افرادی که در سطح جهانی در فقر شدید بسر می

 .خواهد یافت با این همه تراکم فقرا در جنوب صحرای آفریقا روند رو به رشدی دارد که مایه نگرانی شدید استدرصد کاهش 

 26.3به  3103درصد در سال  43.2برند، از  شود سهم افرادی که در جنوب صحرای آفریقا در فقر بسر می اگرچه پیش بینی می

 .دهند این همه فقرای این منطقه حدود نیمی از فقرای جهان را تشکیل می کند اما با کاهش پیدا می 3106درصد تا پایان سال 

به . توانیم به فقر شدید پایان دهیم ما نخستین نسل در تاریخ بشریت هستیم که می: جیم یونگ کیم، رییس بانک جهانی اظهار کرد

گذاری در آموزش، بهداشت  ل توسعه و سرمایهگفته رییس بانک جهانی، این روند نزولی به دلیل نرخ رشد قوی در کشورهای در حا

 .و درمان و رفاه اجتماعی است

نهایت دشوار خواهد بود بویژه که در دوران رشد جهانی  اما آقای کیم هشدار داد تدوام پیشرفت در ریشه کنی فقر شدید بی

 .بریم رات جوی بسر میتر، بازارهای مالی آشفته، جنگ، بیکاری باالی جوانان و تاثیر رو به رشد تغیی آهسته

بر اساس گزارش بی بی سی، بانک جهانی هشدار داده است که در کشورهایی که درگیر جنگ بوده یا اتکای زیادی به صادرات کاال 

 .شود دارتر می تر و ریشه دارند، فقرعمیق
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