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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
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.بهره مند فرمائید  
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 آب

 - 72/79/49فارس

 کاهش یک سومی مصرف آب با اجرای سامانه نوین آبیاری زیرسطحی
یابد  با اجرای سیستم آبیاری زیرسطحی مصرف آب یک سوم کاهش می: مجری سیستم نوین آبیاری زیرسطحی گفت

 .یابد برابر افزایش می 5بیاری زیرسطحی و ماده خشک به ازای هر واحد آ

های نوین آبیاری امروز در بازدید از مزارع  به قزوین، بابک صابری مجری طرح سیستم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

جویی در  هایی است که در راستای صرفه از استان استان قزوین: گفت( آبیاری زیر سطحی)و یونجه ( آبیاری تیپ نواری)ذرت 

 .مصرف آب پیشرو بوده است

اجرا شده که به ازای هر واحد مصرف آب میزان تولید ماده   در حال حاضر طرح آزمایشی آبیاری زیرسطحی در این استان: وی افزود

 .برابر افزایش داشته است 5خشک 

هکتار از اراضی یونجه استان قزوین اجرا شده و این اقدام نه تنها مصرف  8ی در طرح پایلوت آبیاری زیرسطح: صابری تصریح کرد

 .درصدی تولید علوفه شده است 07آب را یک سوم کاهش داده، بلکه باعث افزایش 

ای زیر سطحی برای اولین بار در کشور توسط مهندسین  های نوین آبیاری با بیان اینکه سیستم آبیاری قطره مجری طرح سیستم

متر در خاک بوده و به این ترتیب از تبخیر و  سانتی 07تا 07های آب  در این طرح عمق لوله: ایرانی به اجرا گذاشته شده است، گفت

 .شود هدر رفت آب جلوگیری می

ایی مثل ه شود که اجرای این سیستم در بسیاری از مناطق محدودیت بارانی آبیاری می  بیشتر مزارع علوفه کشور با شیوه: وی افزود

 .باد یا گرمای زیاد و تبخیر آب وجود دارد

 .یابد ای زیرسطحی این مشکالت از بین رفته و راندمان تولید افزایش می با اجرای سیستم آبیاری قطره: صابری بیان داشت

سنتی که  مزارعی که تحت پوشش این طرح هستند نسبت به مزارع معمولی یا: های نوین آبیاری بیان داشت مجری طرح سیستم

شوند، تعداد چین بیشتری دارند، ضمن اینکه محصول بدست آمده از این مزارع یک و نیم برابر بیشتر نسبت  در یک زمان کشت می

 .شود درصد افزایش تولید نصیب کشاورز می 07به مزارع معمولی است و در هر بار برداشت 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000774001 
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 آب
 - 72/79/49فارس

 شود میلیون مترمکعب آب مازاد از قزوین برداشت می ۰۷۷سالی 
 میلیون مترمکعب آب ۰۷۷مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه طبق آمار وزارت نیرو ساالنه 

میلیون مترمکعب از این رقم  ۵5با آبیاری نوین ساالنه فقط   :شود، گفت بیشتر از منابع زیرزمینی برداشت می

 .شود جویی می صرفه

دسی سازمان به استان قزوین، محمدحسین عطایی مدیر آب و خاک و امور فنی و مهن خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

استان قزوین : ، گفت(آبیاری تیپ و مزرعه یونجه، آبیاری زیرسطحی)جهاد کشاورزی این استان، در بازدید خبرنگاران از مزارع ذرت 

 .سال اخیر توسعه کشاورزی مدرن را شروع کرده است 57به ادعای تاریخ در 

های  برداری از آب با توجه به طرح روند بهره: رود، گفت یشمار م های کشاورزی کشور به وی با بیان اینکه قزوین یکی از قطب

 .های جدید آبیاری استفاده شود کرد که در بحث مصرف آب از روش ای ایجاب می توسعه

های آبیاری جدید در  سیستم 00از سال : اظهار داشت  مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین،

 .ها برخوردار بود ان با بقیه مناطق کشور شروع شد که البته این استان تا حدودی از این سیستمزم استان قزوین هم

 .هزار هکتار آبیاری تحت فشار در مزارع کشاورزی انجام داده است 05در استان قزوین تاکنون بیش از : عطایی بیان داشت

برای انجام اراضی : تحت فشار بسیار کم و ناچیز است، اظهار داشتهای آبیاری  وی با بیان اینکه اعتبارات الزم برای اجرای سیستم

 .میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است 877تا هزار و  077های آبیاری نوین را دارند، حدود هزار و  که قابلیت اجرای سیستم

 .یابد های آبیاری نوین اختصاص می میلیارد تومان بودجه برای انجام سیستم 07این درحالی است که ساالنه فقط : وی بیان داشت

: های نوین آبیاری در مزارع اتخاذ شود، اظهار داشت عطایی با بیان اینکه باید راهکارهای بینابین مفیدتری برای اجرای سیستم

ان میلیون توم 0تا  0.5های قدیمی آبیاری از جمله سیستم قدیمی کالسیک ثابت به سیستم آبیاری تیپ حداکثر  تبدیل سیستم

 .اعتبار الزم دارد

های آبیاری تیپ در هر  اما اجرای سیستم: مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد

 .میلیون تومان اعتبار نیاز دارد 40هکتار از مزرعه، حدود 

های نوین  های کشاورزی به سیستم تر زمین سریع ای است که باید هرچه وی با بیان اینکه وضعیت منابع آبی استان قزوین به گونه

ای  های آبیاری بارانی آبیاری به سیستم قطره در حال حاضر برنامه وزارت جهاد تبدیل سیستم: آبیاری تجهیز شوند، بیان داشت

 .است

کاهش مصرف آب  ای از دیگر اهداف وزارتخانه در راستای های گلخانه همچنین کشت محصوالت کشاورزی در محیط  :وی افزود

 .بر است رود و برنامه سوم وزارتخانه در این راستا توسعه کشت محصوالت کم آب شمار می به

های آب و بستن  در کنار اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش مصرف آب، بحث کنترل هوشمند چاه: عطایی بیان داشت

 .تهای غیرمجاز و کنترل برداشت از وظایف وزارت نیرو اس چاه

 077مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به اینکه وزارت نیرو اعالم کرده که ساالنه باید 

این درحالی است که با اعتبار ساالنه برای اجرای : میلیون مترمکعب برداشت آب از منابع آبی این استان کاهش یابد، تصریح کرد
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هزار مترمکعبی آب  5شود و با در نظر گرفتن کاهش  هزار هکتار به سیستم آبیاری نوین تجهیز می 5اری فقط های نوین آبی سیستم

 .شود میلیون مترمکعب از مصارف آبی این استان کم می 05ساالنه حدود   در هر هکتار،

 07بنابراین : ی محقق شود، گفتمیلیون مترمکعب باید با کنترل عوامل جانب 05عطایی با بیان اینکه کاهش مصرف آب در حد 

 .میلیون مترمکعب کاهش دهیم 077شده برداشت از منابع آبی را ساالنه  کشد تا با اقدامات انجام سال طول می

میلیارد مترمکعب آب  0.0استان قزوین ساالنه : مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد

تر از یک درصد اراضی کشاورزی کشور است، تولید  کند و درحالی که اراضی کشاورزی این استان کم مصرف میدر بخش کشاورزی 

 .درصد کل تولیدات کشور است 0محصوالت کشاورزی 

ها برای اقداماتی که وزارت جهاد در راستای کاهش مصرف آب در  وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا زیرساخت

زیرساخت دانشی این مسئله فراهم است، ضمن اینکه کشاورزان آمادگی کامل برای اجرای : ن استان دارد، فراهم است، گفتای

 .های نوین آبیاری را دارد، اما به لحاظ حقوقی و مالکیت مشکالتی وجود دارد سیستم

رود و مانع اصلی مباحث  شمار می آبیاری بههای نوین  خرد بودن اراضی کشاورزی از جمله موانع اجرای سیستم: وی تصریح کرد

 .ای و تأمین اعتبار است بودجه

های نوین آبیاری در  در راستای اجرای سیستم: مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد

 .های چکشی اتخاد شود استان و کشور باید سیاست

هایی که برای متخلفین در نظر گرفته  مجازات  :ها و منابع آب زیرزمینی، گفت رمجاز از چاهعطایی با انتقاد از برداشت آب غی

 .شود، بسیار ناچیز است، درحالی که در برخی کشورها حکم متخلفین حتی ممکن است اعدام باشد می

میلیون  08یاری شود، تنها های نوین آب جات استان مجهز به سیستم هزار هکتار اراضی صیفی 02اگر یک شبه : وی تصریح کرد

میلیون مترمکعبی که وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب  077شود و این رقم در مقابل عدد  جویی می مترمکعب آب ساالنه صرفه

 .اعالم کرده، رقم بسیار ناچیزی است

 017ستان قزوین نزدیک به سطح زراعی ـ باغی ا: افزود  مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی قزوین،

 .هزار هکتار آن باقی و بقیه زراعی است 00هزار هکتار است که حدود 

 077هزار و  5میلیون تن و ارزش تولیدات استان نزدیک  0تولید محصوالت کشاورزی این استان ساالنه حدود   :عطایی بیان داشت

 .ر این استان وجود داردبردار کشاورزی د هزار بهره 87میلیارد تومان است و بیش از 

اتاق فکر آب یکی از اقداماتی است که در راستای کاهش مصرف آب در این استان تشکیل شده و با اتخاذ تصمیم در این   :وی گفت

 .شود های فرهنگی احصاء و ابالغ می اتاق وضعیت وزارت جهاد، وزارت نیرو، دادگستری، ارگان

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000774050 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940727001257


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

5 
 

 آب
 - 72/79/49فارس

هزار میلیارد تومان برای آبیاری  9گذاری ساالنه  نیاز به سرمایه/ درصدی مصرف آب با آبیاری نوین 5۷کاهش 
 نوین

میلیارد تومانی برای اجرای  4۵4۰نوین آبیاری در کشور با اشاره به اعتبار های  مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه

 .هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است 9برای این طرح ساالنه : های نوین آبیاری در سال جاری گفت طرح سامانه

های نوین آبیاری کشور  قزوین، عباس زارع مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانهبه  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی 

میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی در کل  8.0: ، گفت(آبیاری زیر سطحی)و یونجه ( آبیاری تیپ)امروز در بازدید از مزارع ذرت 

 .کشور موجود است

 .بندان است ی کوچک مثل چاه، قنات و آباین اراضی شامل پایاب سدها و پایاب منابع آب: وی افزود

های نوین آبیاری است که این امر  گیری از سامانه وری آب در کشور و تمام دنیا بهره های افزایش بهره یکی از روش: زارع تصریح کرد

 .شود منجر به افزایش راندمان آبیاری و همچنین تولید محصول بیشتر با مصرف آب کمتر می

کشاورزی در راستای تولید پایدار و امنیت پایدار مواد غذایی باید باشد، ضمن اینکه تولید : شاورزی، تصریح کردمشاور وزیر جهاد ک

 .به محیط زیست آسیب نرساند

درصد در هکتار  00های نوین آبیاری حدود  های نوین آبیاری با بیان اینکه راندمان آبیاری در سامانه مجری طرح توسعه سامانه

 .های نوین آبیاری را در کشور توسعه دهیم کند، سامانه این امر ایجاب می: بد، گفتیا افزایش می

های نوین آبیاری عنوان کرد و اظهار  گیری از سامانه وری در تولید را یکی از مزایای بهره مشاور وزیر جهاد کشاورزی، افزایش بهره

 .یابد های نوین آبیاری دو تا سه برابر افزایش می سامانه آید، در روش ماده خشکی که از هر متر مکعب آب به دست می: داشت

درصد نسبت به  05های نوین آبیاری مصرف کود و سموم شیمیایی حدود  محیطی هم با استفاده از روش از نظر زیست: وی افزود

 .یابد آبی کاهش می مصرف در روش غرق

درصد  07شود و عالوه بر این  جویی می متر مکعب آب صرفه 077ار و هز0های نوین آبیاری در هر هکتار  با سامانه: زارع تصریح کرد

 .شود به لحاظ کمی و کیفی افزایش محصول حاصل می

بنیان شدن کشاورزی اظهار  های نوین آبیاری در کشور با اشاره به تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی با دانش مجری طرح توسعه سامانه

ساله  47های نوین آبیاری است، ضمن اینکه وزارتخانه در نظر دارد، در طول یک برنامه  مانهسیاست اول وزارتخانه توسعه سا: داشت

 .های نوین آبیاری تجهیز کند تمامی اراضی مستعد را به سامانه

روز تا به ام 21های نوین آبیاری از سال  از شروع طرح تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه  :مشاور وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت

 .تجهیز شده است  هزار هکتار اراضی آبی کشور به این سامانه 007حدود یک میلیون و 

هزار هکتار توسط  057میلیون هکتار از اراضی باقیمانده است، هر ساله  0سال آینده که حدود  47اگر در طول : زارع تصریح کرد

درصدی مردم و در صورت تأمین منابع مالی تجهیز 477رکت های نوین وزارت جهاد کشاورزی با تعامل و مشا دفتر توسعه سامانه

 .شود های آب و خاکی که در کشور ساری و جاری است انجام می شود بقیه این طرح توسط سایر مجریان و طرح

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

6 
 

ری توسعه آبیا  سیاست وزارتخانه از اواخر سال گذشته و همچنین برنامه ششم توسعه،: مشاور وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشت

کم به سمتی حرکت کنیم که سیستم آبیاری موضعی که راندمان باالتری دارد،  سطحی و زیرسطحی در کشور است و باید کم

 .های سنتی آبیاری شود جایگزین روش

کند و به روش بارانی مصرف آن  هزار متر مکعب در هکتار آب مصرف می40آبی بیش از  کشت ذرت به روش غرق  :وی اظهار داشت

رسد و  متر مکعب می577هزار و 5هزار تا  5رسد، اما در روش آبیاری تیپ این رقم به  هزار متر مکعب می 47هزار تا 8ود به حد

 .یابد تن در هکتار افزایش می 17تن به  07الی  27تولید از 

ی کل کشور را به روش آبیاری هزار هکتار از اراض00بندی  وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری در نظر دارد، تا با سهمیه: وی افزود

 .تیپ کشت کند

درصد اراضی کشاورزی  85الی  87: های نوین آبیاری اشاره کرد و گفت زارع همچنین به برنامه دیگر وزارت جهاد در رابطه با سامانه

ست، بنابراین برای سازی این اراضی الزم ا های نوین آبیاری یک پارچه خورد و پراکنده هستند و در ارتباط با استقرار سامانه

های وزارت جهاد اجرای طرح  های نوین آبیاری یکی از سیاست اختصاصی شدن و مقرون به صرفه شدن اجرای طرح سامانه

 .برداری از منابع آب است سازی مدیریت بهره یکپارچه

های مختلف از جمله قزوین  سازی اراضی کشاورزی به صورت پایلوت در استان یکپارچه: مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

بردار متقاضی مدیریت یک پارچه  هزار نفر بهره 5هکتار با  577هزا رو 2مورد در سطح  00اجرا شده و در حال حاضر در این استان 

 .های نوین آبیاری هستند استفاده از منابع آب برای اجرای سامانه

سازی اراضی و  شد با یکپارچه حلقه چاه آبیاری می 04کشاورزی که با در تاکستان استان قزوین حدود هزار کتار زمین : وی افزود

 .حلقه چاه آب حذف شده است 45حلقه آب در مدار آبیاری قرار دارد و  2منابع آب در حال حاضر فقط 

ضی تحت های نوین آبیاری در کشور و ارا با اجرای طرح سامانه: های نوین آبیاری کشور تصریح کرد مجری طرح توسعه سامانه

 .شود میلیارد متر مکعب آب ذخیره می 2.0ها ساالنه حدود  پوشش این سامانه

مجلس شورای اسالمی سال گذشته و   :های نوین آبیاری گفت وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای اجرای طرح سامانه

بیاری قرار داده، به طوری که امسال بر اساس بودجه های نوین آ امسال در قانون بودجه اعتبار خوبی را برای تحقق طرح سامانه

 .های نوین آبیاری اختصاص داد میلیارد تومان را به اجرای طرح سامانه 040مبلغ هزار و 

 .هزار میلیارد تومان الزم است0های نوین آبیاری ساالنه حدود  برای پاسخ به درخواست متقاضیان سامانه: وی افزود

های نوین آبیاری درخواست  هزار هکتار اراضی برای اجرای طرح سامانه445هزار نفر متقاضی با  55کشور در کل : زارع تصریح کرد

 .داریم

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000777207 
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 آب
 یاناآ 4972مهر  44, چهارشنبه

 تدوین هشت طرح افزایش ضریب خوداتکایی با افزایش کارایی مصرف آب 
معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی هشت طرح افزایش ضریب خوداتکایی را با محوریت اقتصاد مقاومتی و تأکید بر 

 .افزایش کارایی مصرف آب تدوین کرده است

ای رادیویی که با حضور دبیر انجمن برنج کشور و  ش اول مناظرهمدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در بخ

اجرایی : برگزار شد، گفت( ایانا)رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در محل خبرگزاری کشاورزی ایران 

کند،  ای که ایجاد می های که سهم محصول هر منطقه و میزان ارزش افزود گونه کردن الگوی کشت در مناطق مختلف کشور به

 .شود صورت جدی توسط معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می هایی است که به مشخص باشد از طرح

شده و عالوه بر آن  های تدوین وجود بحران آب در شرایط حاضر بر کسی پوشیده نیست، بنابراین تمامی طرح: کاوه خاکسار افزود

 .ضریب خوداتکایی با محوریت اقتصاد مقاومتی تهیه شده است، بر این مسئله تأکید دارد هشت طرحی که در زمینه افزایش

شود، یعنی نیاز است به جای آن از ضریب خودکفایی نام برده شود و در  ای مطلق محسوب می خودکفایی واژه: وی خاطرنشان کرد

 .بنامیم درصد بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم، آن را خودکفایی 477جایی که 

در برخی محصوالت شاید ظرفیت تولید مناسبی نداشته باشیم و قرار هم نیست به هر قیمتی محصول را تولید : خاکسار ادامه داد

 .کند ترین آن آب و خاک است، ضربه وارد می کنیم، زیرا این نوع تولید به محیط زیست و منابع پایه کشور که محوری

های دیگری همچون  توانیم تولید را افزایش دهیم، بنابراین الزم است از روش سطح نیز نمیاز طریق افزایش : وی تصریح کرد

هایی برای این منظور استفاده کنیم بهره  افزایش کارایی مصرف آب و اینکه از هر محصولی چه مقدار تولید کنیم و از چه طرح

 .ببریم

شود،  های جدیدی که ارائه می توجه شده است، بنابراین باید در نسخه های گذشته به مقوله آب کمتر در برنامه: خاکسار یادآور شد

 .هایی اشاره شود که وضعیت تولید را بهبود بخشیده و عالوه بر آن به آب کمتری نیز نیاز داشته باشد به روش

 های واصل در افزایش ضریب خوداتکایی آموزش و ترویج کشاورزی، حلقه

شود، تأکید  هایی که باعث افزایش تولید در بخش کشاورزی می ت جهاد کشاورزی درباره طرحمدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزار

هایی در این معاونت تدوین شده که بحث آموزش و ترویج  در راستای افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت کشاورزی طرح: کرد

 .های واصل در اجرایی کردن آنها بسیار مهم است عنوان حلقه به

شده یکی از موارد مهم، بحث تحقیقات کاربردی است و برای هر محصول نیز تحقیق خاصی  های تدوین در طرح: اشتوی اظهار د

 .برداران را باال ببریم بینی شده است تا بتوانیم با ارائه نتایج آن سطح دانش علمی بهره پیش

عنوان مثال برای تغذیه مناسب گیاهان و همچنین  به: های ترویجی در افزایش تولید گفت خاکسار درباره نحوه مؤثر بودن آموزش

دانیم که باید انجام  هایی را الزم می هایی که بتواند استرس خشکی و گرما را در گیاهان به حداقل برساند، آموزش استفاده از روش

 .شود

ده است که شاهد افزایش هایی که طی دو سال اخیر در بخش گندم به کشاورزان داده شده، باعث ش آموزش: وی همچنین افزود

هزار تن گندم به خرید باالی هشت میلیون تن  077میلیون و  ای که از خرید شش گونه عملکرد محصول در واحد سطح باشیم، به

 .درصد کاهش داشت 45تا  47دست پیدا کردیم؛ با وجود آنکه میزان بارندگی در سال جاری حدود 
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های  ی کشاورزی حفاظتی و ترویج مزایای آن نیز اقدام بسیار خوبی است که در سالها استفاده از روش: خاکسار خاطرنشان کرد

 .تواند ضمن حفظ رطوبت خاک، عملکرد مناسبی را رقم بزند اخیر انجام شده و می

 کشاورزان برای افزایش درآمد خود تالش کنند

بان در معاونت زراعت در زمینه حمایت از چهار طرح پشتی: مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .های استراتژیک تهیه شده است طرح

شده محصوالت اساسی تهیه شده است که دارای برچسب بوده و به  هزار تن بذر گواهی 077در سال جاری حدود : وی تصریح کرد

 .های الزم داده شده است آموزشکشاورزان نیز برای استفاده مناسب از کشاورزی حفاظتی، مکانیزاسیون و تغذیه گیاهی 

های تولید است که باید تالش کنیم آنها را  یکی از مشکالت موجود در بخش کشاورزی باال بودن افزایش هزینه: خاکسار یادآور شد

 .های کشت را تغییر داده و از ادوات مکانیزه بیشتر استفاده کنیم کاهش دهیم و اجرایی شدن آن نیز منوط به آن است که روش

ای  گونه های اخیر به رشد خوبی رسیده است، به استفاده از ادوات مکانیزه برای کشت محصولی چون برنج طی سال: وی تأکید کرد

هزار هکتار که معادل 405شود و  صورت مکانیزه برداشت می هزار هکتار از اراضی برنجکاری در گیالن به 425که در حال حاضر 

 .مازندران نیز به صورت مکانیزه برداشت می شود در از اراضی شالیکاری 85حدود 

 .باید کشاورزان را آماده کنیم تا بتوانند برای افزایش درآمد خود تالش کنند: خاکسار اظهار داشت

های تحقیقاتی توسط مؤسسه تحقیقات دیم به  شده توسط معاونت زراعت، انتقال یافته با تمهیدات اندیشیده: وی همچنین گفت

های آینده  کتار از مزارع دیم کشور انجام شده و نتایج بسیار مطلوبی داشته است در برنامه داریم که آن را طی سالهزار ه 477

 .افزایش دهیم

 افزایش همکاری با ایکاردا و سیمیت

ایکاردا و المللی همچون  های وزارت جهاد کشاورزی با مراکز بین مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از همکاری

های خوبی آغاز  همکاری: سیمیت که در زمینه محصوالت دیم و همچنین گندم و ذرت تجارب بسیار خوبی دارند خبر داد و افزود

هایی چون آذربایجان شرقی، کرمانشاه و لرستان و خوزستان  المللی در استان شده و امیدواریم بتوانیم از تجارب این مراکز بین

 .استفاده کنیم

های تحقیقاتی به  تاکنون اقدامات مؤثری در انتقال یافته: ها اشاره کرد و ادامه داد ر به نقش آموزش و ترویج در انتقال یافتهخاکسا

 .مزارع انجام شده است که امیدواریم بیشتر شود

مناسبی را برای محصوالت  های مناسب است تا بازار ها، ایجاد تشکل یکی از راه: وی درباره بازار محصوالت کشاورزی خاطرنشان کرد

 .کشاورزی ایجاد کند و درآمد مناسبی نصیب کشاورزان شود

های مناسبی داشته باشد تا در زمینه بازاریابی و سایر مباحث  ریزی تواند برنامه عنوان مثال، تشکل برنج می به: خاکسار تصریح کرد

 .مربوط به برنج پیشرو باشد

کند، نصیب خود کند و  گذاری که می حق خود را بگیرد و درآمد مناسبی را از سرمایه هر صنفی باید بتواند: وی یادآور شد

 .کشاورزان نیز از این امر مستثنی نیستند

های نوین، در آمد  کشاورزی باید به نفع تولید باشد و تولیدکنندگان نیز با در اختیار داشتن سرمایه و ایده: خاکسار تأکید کرد

 ./مناسبی را کسب کنند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05007-4.html 
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 آب   
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 اتاق فکر آب استانی تشکیل شد / ابزار حقوقی برای برخورد با متخلفان آب وجود ندارد
های حقوقی، مالکیتی و بودجه  ترل منابع آبی وجود دارد، ابزار و زیرساختهای دانشی برای کن در حالی که زیرساخت

 . برای برخورد با متخلفان برداشت غیرمجاز آب تعریف نشده است

، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین امروز در جمع (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساله توسعه کشاورزی مدرن  57های شاخص آبیاری زیرسطحی مزارع استان قزوین با اشاره به تاریخ  پروژه خبرنگاران در بازدید از

با توجه به : های کشاورزی کشور گفت در استان و پیشرو بودن این استان در توسعه دشت قزوین و تبدیل شدن به یکی از قطب

های نوین بودیم  ها جهت کاهش مصرف آب ملزم به استفاده از روش روند پیشروی بحران آب در کشور و برای اجرای توسعه طرح

های آبیاری،  های آبیاری محدود مورد استفاده در استان را توسعه دادیم و با ارتقاء سیستم خورشیدی، سیستم 4000که از سال 

 .های حال حاضر استان داشته باشیم وری را در پروژه ایم بیشترین بهره توانسته

برابری  ایی با اشاره به اجرای آبیاری زیرسطحی برای محصول یونجه در سطح هشت هکتار که منجر به افزایش سهمحمدحسین عط

 .هزار هکتار در استان قزوین خبر داد 05وری آب شد، از اجرای آبیاری تحت فشار در سطحی برابر  بهره

 !بودجه مینیاتوری بخش آب

برای اجرای : های آبیاری جدید مجهز شوند بیش از این مقدار است، افزود به سیستموی با تأکید بر اینکه میزان سطحی که باید 

میلیارد تومان برای اجرای  07میلیارد تومان بودجه هستیم، در حالی که ساالنه  877هزار و  های نوین آبیاری نیازمند یک طرح

سال زمان نیازمندیم؛  07اعتبارات برای اجرای این طرح، به  دلیل نبود یابد و با این روند، به های آبیاری در استان اختصاص می طرح

 .دنبال راهکارهای دیگری باشیم پس باید بتوانیم به

های قدیمی به کالسیک ثابت آبیاری، به اجرای سیستم تیپ در استان برای هر  برای تبدیل کردن سیستم: عطایی خاطرنشان کرد

میلیون تومان  40ای نیازمند  جه هستیم، اما برای اجرای این طرح از پایه در هر زمینههکتار نیازمند سه تا چهار میلیون تومان بود

های نوین را اجرا کنیم و سطح آبیاری را  برای هر هکتار هستیم و در هر صورت با وضعیت موجود، به هر نحو باید بتوانیم سیستم

 .در کشور ارتقاء دهیم

های  ای، کشت در محیط های قطره های بارانی به سیستم ویژه استان، تبدیل سیستم های در حال حاضر از برنامه: وی ادامه داد

 .بر است تا بتوانیم موجبات کاهش مصرف آب را فراهم کنیم آب شده و توسعه کشت کم کنترل

اورزی نیست و مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعالم اینکه این وظایف تنها در حیطه کار وزارت جهاد کش

نباید توقع داشته باشیم تنها با تغییر الگوی کشت به نتیجه برسیم، بلکه : وزارت نیرو نیز باید به وظایف خود عمل کند، تصریح کرد

 .ها دارد نحوه برداشت آب است که نقش مهمی در جلوگیری از خشک شدن آبخوان

 تشکیل اتاق فکر آب استانی

های جهاد کشاورزی، نیرو،  های مختلف وزارتخانه فکر آب در استان و تخصیص وظایف به ارگان عطایی با اشاره به تشکیل اتاق

بحران آب موجود در کشور زنگ خطری برای تمام اقشار جامعه است و زمان آن رسیده که تمام : یادآور شد... دادگستری و

 .های دولتی و خصوصی وارد عمل شوند بخش

 .سال آینده در تأمین آب شرب نیز به مشکل برخواهیم خورد 47حال حاضر، طی با ادامه روند : وی تأکید کرد
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هزار هکتار به محصوالت باغی و  00هزار هکتار اعالم کرد که حدود  017عطایی کل سطح کشت محصوالت زراعی و باغی استان را 

 .مابقی به محصوالت زراعی اختصاص یافته است

هزار نفر  87میلیارد تومان با وجود  077هزار و  ی استان را چهار میلیون تن به ارزش پنجوی میزان تولید محصوالت زراعی و باغ

میزان اراضی سطح زیر کشت استان کمتر از یک درصد اراضی کل کشور و میزان تولید استان : بردار عنوان کرد و اظهار داشت بهره

 .سه درصد تولید کل کشور است

 اخت خصوصیبرداشت غیرمجاز آب، نیازمند زیرس

های دانشی فراهم  های نوین آبیاری، زیرساخت برای اجرای سیستم: مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت

 .ای است های حقوقی، مالکیتی و بودجه است، اما مشکل در فراهم شدن زیرساخت

های غیرمجاز آب شویم و در ادامه با نصب  برداشت های چکشی و قوی مانع باید بتوانیم با اجرای سیاست: عطایی همچنین افزود

 .های مجاز نیز گرفته شود کنتورهای هوشمند، اجازه برداشت بیش از حد از چاه

های  دنبال تغییر الگوی کشت برای کاهش مصرف آب هستند، ممانعت از برداشت آب از چاه وی با بیان اینکه بر خالف آنکه همه به

های آبیاری نوین و تغییر الگوی کشت را به ترتیب در کاهش  های مجاز، اجرای سیستم شمند در چاهغیرمجاز، نصب کنتورهای هو

 .مصرف آب دارای اهمیت عنوان کرد

طبق آمار وزارت : های غیرمتعارف اعالم کرد و یادآور شد عطایی یکی از مشکالت حال حاضر را نبود قانون برای برخورد با کشت

ایم به  میلیون مترمکعب کاهش دهد که تاکنون نتوانسته 077های زیرزمینی را ساالنه  بتواند مصرف آبنیرو، استان قزوین باید 

 ./نیمی از این مقدار نیز دست پیدا کنیم

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05022-4.html 
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بآ  
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 های نوین آبیاری  میلیارد مترمکعب آب با اجرای طرح سامانه 4.1جویی  صرفه
 .شود صورت بالعوض به کشاورزان پرداخت می سازی اراضی خرد به های اجرای طرح یکپارچه درصد هزینه 55

های  کشاورزی امروز در جمع خبرنگاران در بازدید از پروژه، مشاور وزیر جهاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیون هکتار اراضی آبی در کشور در پایاب سدها و منابع آبی  8.0شاخص آبیاری زیرسطحی مزارع استان قزوین با اشاره به وجود 

نوین آبیاری است که عالوه بر  های شود، سامانه وری آب که در حال حاضر در دنیا اجرا می های بهره از بهترین روش: کوچک گفت

 .شود مصرف آب کمتر و تولید محصول بیشتر و پایدار، باعث کاهش خسارات واردشده به محیط زیست نیز می

ها با  درصد در هکتار است که در مقایسه با سایر سامانه 00عباس زارع با بیان اینکه افزایش راندمان آبیاری و عملکرد در این شیوه 

وری در تولید،  های نوین آبیاری با افزایش بهره سامانه: د راندمان شاهد افزایش چشمگیری در عملکرد هستیم، افزوددرص 45تا  47

درصدی مصرف سم و کود  05محیطی نیز باعث کاهش  دهند و از لحاظ زیست میزان ماده خشک را دو تا سه برابر افزایش می

 .شوند می

شود، از  جویی می مترمکعب آب در هر هکتار صرفه 077های آبیاری چهارهزار و  ش سامانهوی با اعالم اینکه در حال حاضر در رو

 .درصدی کمی و کیفی در تولید محصوالت کشاورزی در این طرح خبر داد 07افزایش 

قرار بر این  :های آبیاری خاطرنشان کرد بنیان شدن کشاورزی و توسعه سامانه زارع با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی و دانش

 .ساله این طرح در اراضی دارای پتانسیل به اجرا درآید 47ای  است طی برنامه

 های نوین آبیاری هزار هکتار اراضی کشور به سامانه 11۷تجهیز یک میلیون و 

تاکنون یک  4021های نوین آبیاری از سال  از ابتدای شروع طرح سامانه: های نوین آبیاری در کشور ادامه داد مجری طرح سامانه

ایم با تعامل کشاورزان و پشتیبانی  بینی کرده اند و پیش هزار هکتار اراضی کشاورزی کشور به این طرح تجهیز شده 007میلیون و 

های موجود تجهیز  هکتار نیز ساالنه توسط سایر مجریان و طرح 457هزار هکتار از اراضی تجهیز شوند و  057مسئوالن، هرساله 

 .سال آینده تجهیز چهار میلیون هکتار اراضی باقیمانده تحقق پیدا کند 47شده تا طی 

های منابع آبی، سیاست وزارت  های گذشته، تغییرات اقلیمی و محدودیت درپی سال های پی با توجه به خشکسالی: وی تصریح کرد

 .جهاد کشاورزی، افزایش تولید با مصرف آب کمتر است

مترمکعب آب  1مترمکعب آب در هر هکتار و در روش بارانی هشت تا  40در روش غرقابی برای محصول ذرت : زارع یادآور شد

مترمکعب در هکتار کاهش پیدا کرده و عالوه  577هزار و  هزار تا پنج شود، در حالی که در روش تیپ این مقدار به پنج مصرف می

همچنین کارایی آب . هزار تن افزایش پیدا کرده است 477 تا 17هزار تن به  07تا  27بر آن، میزان تولید محصول در هر هکتار از 

 .نیز سه تا چهار برابر افزایش یافته است

های وزارت جهاد کشاورزی در  های نوین آبیاری در سال جاری، از سیاست هزار هکتار اراضی به سامانه 00وی با اشاره به تجهیز 

تا به امروز در : د و پراکنده برای اجرای این طرح اعالم کرد و اظهار داشتسازی اراضی خر و برنامه ششم توسعه را یکپارچه 10سال 

سازی منابع آب  بردار جهت یکپارچه هزار بهره هکتار برای پنج 577هزار و  درخواست در سطح شش 00سطح استان قزوین، 

ز شش حلقه چاه، عالوه بر کاهش مصرف آب، حلقه چاه از مدار و استفاده تنها ا 45ایم با خارج کردن  ایم و تاکنون توانسته داشته

 .تن افزایش دهیم 01به  40میزان تولید محصول انگور را از 
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سازی،  های نیرو و جهاد کشاورزی عالوه بر نجات بیشتر آب در کشور، با فرهنگ با تعامل هرچه بیشتر وزارتخانه: زارع تأکید کرد

 .کنیم ایم را فراهم می اشتهموجبات اجرای کارهای گروهی که همیشه در آن ضعف د

 های نوین آبیاری درصدی مصرف سم و کود با اجرای طرح سامانه ۵5کاهش 

با کاهش این : میلیارد مترمکعب اعالم کرد و گفت 2.0جویی آب در این طرح را ساالنه  مشاور وزیر جهاد کشاورزی میزان صرفه

درصدی مصرف کود و سموم شیمیایی را نیز داشته  05و کاهش درصدی در تولید محصول  07ایم افزایش  میزان آب توانسته

 .باشیم

با توجه به درخواست : های نوین آبیاری خبر داد و افزود میلیارد تومانی برای اجرای سامانه 040هزار و  وی از اختصاص بودجه یک

 .هزار میلیارد تومان بودجه هستیم ه نیازمند سهبرداران و برای بهای کشاورزی و افزایش درآمد آنها، برای اجرای این طرح ساالن بهره

اند، اظهار امیدواری کرد  هزار هکتار خواستار اجرای این طرح شده 445هزار نفر در سطح  55زارع با بیان اینکه تاکنون در کشور 

 .یماستان کشور شاهد ارتقاء کشاورزی باش 04هزار هکتار از اراضی در  00که ساالنه با اجرای این طرح در 

صورت بالعوض از  های اجرا به درصد هزینه 85سازی اراضی خرد،  برای تسریع در اجرای طرح یکپارچه: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./شود های جهاد کشاورزی به کشاورزان پرداخت می سوی معاونت آب و خاک و سازمان

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05020-4.html 
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 آب
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 میزگردی با حضور مشاوران وزارت نیرو و جهاد کشاورزی / بحران آب، بحران معرفتی ـ حاکمیتی است
دیگر کار از یک . مری محتوم استخواهیم بر بحران کنونی فائق آییم بازنگری در اهداف استراتژیک نظام ا اگر می

یک از میهمانان به  اگرچه هر. برد های بخشی و خرد راه به جایی نمی برنامه و دو برنامه گذشته است و این برنامه

القول بودند که بحران آب جدی  های دخیل در مدیریت آب حضور داشتند اما هر سه متفق نمایندگی از یکی از بخش

های کلی خود بازنگری کند؛ قوه مجریه، مقننه و قضائیه آب را در  آن باید نظام در سیاستشدن  است و برای برطرف

عنوان نماینده بخش کشاورزی  عمادی به. های خود قرار داده و یک برنامه واحد تدوین کنند راس اولویت برنامه

کند که خود را  ای عنوان می هپدیدآورنده بحران آب را مشکالت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مخصوصا بحران فراقو

دلیل است که داشتن  همین به. این مشکالت نیز از نگاه بخشی به موضوع، نشأت گرفته است. در آب نشان داده است

شدن به بحران سیاسی،  که این بحران قابلیت تبدیل آنجا از. یک برنامه واحد مورد تأکید هر سه کارشناس قرار دارد

. ای کرد حوزه های خرد و تک نباید زمان را از دست داد و خود را مشغول به تدوین برنامه  ارداجتماعی و اقتصادی را د

هر یک درجه حرارت بیشتر به . سال گذشته شده است و این یعنی تبخیر بیشتر آب 9۷تر از  درجه گرم 4،5ایران 

درصد از منابع آب تجدیدپذیر  ۰۵یم شود که بدان تر می تأمل درصد تبخیر بیشتر است و موضوع وقتی قابل 4۰منزله 

گوید که در دنیا برای جلوگیری  هایی می فهمی، نماینده وزارت نیرو از روش. رود در ایران از طریق تبخیر از دست می

دار آب دنبال  های اولویت او معتقد است باید این راهکارها در کنار تمام برنامه. گیرد از تبخیر، مورد استفاده قرار می

شیروان، مشاور وزیر نیرو، محدحسین عمادی مشاور وزیرجهادکشاورزی و هدایت فهمی معاون مدیرکل  غفاری .شود

ریزی کالن آب و آبفا برای بررسی چرایی ایجاد بحران و ارائه راهکار برای حل آن در میزگردی که به همت  دفتر برنامه

 .اند برگزار شده ، حضور پیدا کرده« شرق»روزنامه 

یکی از مسئوالن . ام، آغاز کنم ه  نظری که اخیرا شنید خواهم بحث را با تحلیل شما از اظهار فاری شیروان میغ آقای 

وقتی نظر ایشان درباره شش میلیارد مترمکعب . درباره وضعیت کنونی آب کشور معتقد به وجود بحران نیست

های گذشته را  میلیارد مترمکعب در سال 4۵۷تا  495برداشت از منابع زیرزمینی و کاهش منابع سطحی از  اضافه

نظر شما چیست؟ آیا شما . های آبی بودند پرسیدم نیز ایشان چنین اتفاقاتی را بحران ندانسته و معتقد به وجود تنش

 نیز معتقد هستید که امروز بخش آب با بحران مواجه نیست؟

به شواهد عینی و عملی که در سطح جامعه و کشور  باتوجهمنتها . ایم خیلی وقت است که وارد بحران مدیریت آب شده :شیروان

به اینکه  این بحران از خیلی وقت پیش شروع شده، باتوجه. اتفاق افتاده، االن برای مردم محسوس است که دچار بحران هستیم

این اقلیم فراخشک، درصد  85کشوری هستیم که در کمربند خشک کره زمین هستیم؛ یعنی اقلیمی که االن در ایران وجود دارد، 

تعبیر من این نیست که بحث . خشک است؛ بنابراین ایران از حیث منابع آب در سیکل اکولوژیکی، کشور فقیری است خشک و نیمه

یکی از . کنیم مان را که تجدیدشونده است مصرف می برابر ذخایر زیستی جمعیتی داشته باشیم، از منظر تأمین نیازهای بشری، سه

برابر  المللی، سه به مطالعات بین ها، مراتع، خاک و هوا هم وجود دارد و همه این مجموعه را باتوجه بحث جنگل. ستآنها هم آب ا

. کنیم کنیم و از توانی که دیگر تجدیدپذیر نیست استفاده می اش را وارد می کنیم؛ یعنی بقیه منابع زیستی را مصرف می
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های استاتیک  ازنظر برداشت از آب. های استاتیک و دینامیک ث وجود دارد؛ آبهای زیرزمینی دو بح دلیل در بحث آب همین به

صورت مشارکت  باید برگردیم به اینکه ساختار مدیریتی باید به. ایم و جایگزینی هم برای این موضوع وجود ندارد خیلی افراط کرده

ست که به مشارکت مردم به دالیلی به مفهوم واقعی گذار است منتها مشکل این ا کننده و سیاست دولت تنظیم. مردم و دولت باشد

میان بوده اما بیش از منابع در  هایی دراین شاید ضرورت. نفع هستند حال مردم در شهرها، روستاها و تولید، ذی هر به. ایم نپرداخته

زودتر باید تعیین تکلیف  کنیم و اضافه برداشت شش میلیارد مترمکعب به بخش دینامیک مربوط است و هرچه اختیار استفاده می

االن اتاق بازرگانی هم خیلی فعال شده که به دولت کمک کند و . این اراده در مردم وجود دارد. شود و مردم هم همراهی کنند

دهند  اند و می گذاری که انجام داده های زیرزمینی جدا از سرمایه مثل آب. دولت هم مشارکت مردم را در مدیریت آب خواهان است

گذاری و  باید در حفاظت منابع آب هم سیاست. برداری باشد رکت مردم خیلی مهم است و نباید صرفا در حفر چاه و بهرهمشا

 .ریزی داشته باشند و با دولت همکاری کنند برنامه

 غفاری شیروان

ل گذشته فقط سه مقام وزیر نیرو در دو سا به گفته قائم. مشارکت مردم در مدیریت آب فرایندی کُند و پیچیده دارد 

ها به نحوی آموزش ببینند تا منافع ملی را  دیگر اینکه تشکل سوی از. تشکل مردمی در سراسر کشور ایجاد شده است

های  اگر بنا باشد تنها سیاست در دستور کار ایجاد تشکل. مدت خود ارجح بدانند نیز بحث دیگری است به منافع کوتاه

 مانده از دست نخواهیم داد؟ ها باشد؛ آیا زمان را برای حفاظت از ذخایر باقیمردمی و سپردن مدیریت منابع به آن

های دخیل،  بحران، شرایطی است که ازنظر جمیع مؤلفه. باید بپذیریم که بحران داریم یا نه. سؤال اول شما کلیدی است :فهمی

و مردم بتوانند مثل گذشته زندگی کنند و نه  نفعان پذیر نیست؛ یعنی نه ذی صورت گذشته امکان ازنظر ذهنی و عینی شرایط به

آیا این وضعیت در جامعه ما برقرار است؟ بله بحران کامال وجود دارد چون مردم مانند . حکمرانان آب مثل گذشته برقرار کنند

مدیریت ملی در بخش . با کمبود آب مواجه هستیم... در بخش کشاورزی، شرب، صنعت و. گذشته امکان استفاده از آب را ندارند

ها  های جدید انجام شود اما االن دیگر آبی در رودخانه وساز و ظرفیت شد ساخت در گذشته می. طور است آب کشور هم همین

ایم؛  هرسال شش میلیارد از سپرده ثابت آب زیرزمینی استفاده کرده. شدت کاهش پیدا کرده است منابع زیرزمینی ذخیره به. نیست

پس با بحرانی جدی . ها در معرض فرونشینی هستند پنجم ذخیره استاتیک را مصرف کرده و دشت یکیعنی بیش از نزدیک به 

ها معتقدند بحران آب نتیجه بحران  خیلی. علت این اتفاق محل مناقشه است. ها چیست مواجه هستیم اما باید ببینیم منشأ بحران

برم که  عامل را نام می 47واقعیت این است که من . ه استخشک بود مدیریت است چون کشور ایران همیشه کشوری خشک و نیمه

کشوری که در . های کشور است رویه در تمام بخش های بحران، افزایش بی اولین ریشه. درجه شدت و ضعف در بحران آب دارند

و نه کشاورزی )ی اش را در کشاورزی معیشت درصد منابع تجدیدشونده 10خشک و بیابانی واقع شده نباید بیش از  مناطق نیمه

. شود هم برای کشور ما باالست درصد گفته می 04همین راندمان که در حد . های ما بسیار پایین است راندمان. مصرف کند( تجاری

. های ما کاهش پیدا کرده درصد بارش 47سال اخیر  45، 47دهد در عرض  تغییرات اقلیمی نشان می. مسئله دوم تغییر اقلیم است

کشور ما وارد . درصد آب نسبت به گذشته وجود ندارد 05های ما  ن را به جریان آب رودخانه تبدیل کنیم در رودخانهاگر این میزا

یکی از عوامل تشدید . اند ها نقش مؤثری داشته سالی ساله شده است؛ بنابراین تغییر اقلیم و توالی خشک 45سالی  یک فاز خشک

نوع حکمرانی ما در بخش آب، ناپایدار است یعنی اگر فقط . در بخش آب و در کشور استاین بحران مصرف زیاد، حکمرانی ناپایدار 

ای را فراموش کنید، همین بحثی که االن درباره آب زیرزمینی مطرح است، واقعا  وساز بپردازید و بخش غیرسازه های ساخت به جنبه

چهارمین . ایم اما ازنظر حکمرانی آب واقعا درست عمل نکردهناپذیر بود  شاید بعد از جنگ این مسیر اجتناب. شویم دچار مشکل می
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ها، مدیران استراتژیست نداریم؛ یعنی جایی مدیر اجرائی داریم که باید فکر و  در بسیاری از بخش. عامل ضعف مدیریتی است

یی افراد و تیم محدود مدیریت کشور این جابجا. ایم ریز گذاشته کرد و جایی که مدیر کارگاهی نیاز بود یک فرد برنامه ریزی می برنامه

ها حتی در خارج از کشور، کسانی  از تمام طیف. خط قرمز ما باید منافع ملی باشد. مدیریت کشور ما تخصص ندارد. یک آفت است

ه که تجربه نشان داد. تپد را باید به کار گرفت و نباید به یک جمع محدود با گزینش خاص اکتفا کنیم که قلبشان برای کشور می

تأثیر فشارهای سیاسی محلی،   طور عام تحت های توسعه کشور به بسیاری از کارهایی که در بخش. گو نیست این رویه جواب

ساختاری که . مورد بعدی ناکارآمدی ساختاری و نهادی است. شدن انجام شده کم نیست داده نمایندگان مجلس و برای موجه جلوه

مسائلی که به وجود آمده اینکه . ایم  ای خارج کرده ما این طرح را از چارچوب حوزه. ناسب بوددر وزارت نیرو در گذشته داشتیم م

قوانین . هفتمین مورد، خأل قانونی و تراکم قانونی است. اش را از دست داده است ساختار سازمانی و نهادی بخش آب، کارایی

گوییم چاه غیرمجاز را ببندیم  طور عام، استثناهاست؛ مثال می ما، به ترین مشکل در قوانین شدت با یکدیگر متضاد هستند اما عمده به

در . بحث هشتم فرهنگ کاری است. با قانون، قانون را دور زدن درست نیست. احداث شده است 85مگر آنهایی که قبل از سال 

داشتند و اشتباهاتی در بخش  گویم مدیران ما ضعف اگر می. بخش دولتی و مردمی ازنظر فرهنگ کاری یک ضعف جدی وجود دارد

بینند، هنوز باور ندارند  مردمی که می. حال اشتباهات داشتیم اما توانستیم کارشناسان خوبی هم تربیت کنیم هر دولتی داشتیم، به

برای مثال  اگر هم باور کنند،. کنیم تا قیمت آب را باال ببریم کنند ما مسئله را بزرگ می مردم هنوز فکر می. که بحران وجود دارد

شدن یک  همه منتظر پیدا. کسی حاضر نیست برای احیای دریاچه ارومیه کاری کند. کشاورز ما حاضر نیست خودش گامی بردارد

در بخش دولتی و مردمی . این ضعف فرهنگی است. منتظرند یک نفر عصای موسی را بیندازد و مسئله را حل کند. ناجی هستند

فاجعه کنونی حاصل . کند کسی مسئولیت قبول نمی. کند ر دولتی بابت اشتباهاتش عذرخواهی نمیهیچ مدی. پذیر نیستیم مسئولیت

بحث . تأثیر نبوده است ها در بخش آب بی مشکالت اقتصادی و مالی نقش زیادی نداشته، البته تحریم. یک اتفاقی جمعی است

بخش دولتی، خصوصی . حکمرانی سه جزء دارد. گردد  مشارکت مردم که در مدیریت آب کلیدی است نیز به بخش حکمرانی برمی

کنیم با حرف تشکل ایجاد  ما فکر می. نهاد، سندیکاها که نقش مهمی دارند های مردم که باید قوی باشد و جامعه مدنی، سازمان

رکت داشته وقتی در کشوری تحزب وجود ندارد مانند شوخی است که مردم مشا. بسترهای سیاسی و اجتماعی نیاز است. شود می

مشارکت یک مسئله . ها زمانی که به مردم نیاز دارند به سراغشان خواهند رفت این مشارکت صوری است؛ یعنی دولتی. باشند

در دنیا سرمایه اجتماعی مورد توجه و . دهد نمود عدم مشارکت در همه اجزای اجتماعی، سیاسی خود را نشان می. اجتماعی است

سرمایه اجتماعی سه مؤلفه دارد؛ اعتماد . ولت طوری بوده که سرمایه اجتماعی ما دچار خدشه شده استرفتار مردم و د. تأکید است

ایم که  کار کرده در مقوله آب چه. ها حتی در خط استان؛ دوم انسجام و وحدت ملی؛ سوم مشارکت ملی بین آحاد مردم و قومیت

برای مثال آذربایجان شرقی و . کنند خاصم به تأسیسات هم حمله میوقتی صحبت از انسجام ملی داریم دو استان مثل دو کشور مت

یک قشر اجتماعی وجود دارد که بحران آب را . بودن بحران کنیم ایم مردم را متوجه جدی ما نتوانسته. اردبیل، با هم مشکل دارند

ها  اسان، مسئوالن سیاسی را به این مقولهچرا ما کارشن. اند  مسئوالن سیاسی ما هم خیلی بحران آب را درک نکرده. اند درک کرده

ها که با  ها و وزارتخانه حتی سازمان. ها اعتماد به وجود بیاوریم ایم بین مردم و گروه مشکل اینجاست که نتوانسته. ایم حساس نکرده

 .کنند کنند انگار وزارتخانه دو کشور متخاصم هستند و آمارهای یکدیگر را نفی می  هم صحبت می

های در اختیار برای  عنوان تنها راه مدیریت منابع آب، فرصت های مردمی به کردنِ ایجاد تشکل رسد دنبال می به نظر 

های موازی دیگری در کنار این سیاست در دستور کار  آیا نباید سیاست. مانده ذخایر را از بین خواهد برد نجات باقی

 تند؟تر هس تر و اثربخش هایی عاجل قرار داده شود که سیاست
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وزارت نیرو، وظیفه . ها جزء وظایف وزارت جهاد کشاورزی است در قانون، تشکل. ها ایجاد شود خیلی مؤثر است اگر این تشکل

. ها هم باید انگیزه وجود داشته باشد در مدیریت تشکل. ها را حل کنیم باید یک مشکل دیگر در تشکل. قانونی در این زمینه ندارد

اینکه فقط در حد شعار بگوییم تشکل . پذیر نیست و جزء انفال است آب مالکیت. ا در قانون حل کنیمباید مسئله مالکیت آب ر

 .سازی شود باید فرهنگ. ای ندارد ایجاد شود فایده

توان بحران را رفع کرد و الزم است  های بخشی نمی باره که با سیاست این با وجود آنکه امروز همه کارشناسان و مسئوالن در 

هرچند شورای هماهنگی آب برای . ها بخشی است بینیم نگاه القول هستند اما هنوز می بخشی تعریف شود، متفق های میان هبرنام

های مدیریت آب، بدنه دولت به اجماع نرسیده  رسد در خصوص برنامه ای یکپارچه تشکیل شده ولی به نظر می دستیابی به برنامه

کنیم، با بیان این مطلب که مدیریت آب با وزارت نیروست، خود را از بحث  که صحبت میبا مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی . است

ها را  کننده آب است، مسئولیت ترین مصرف مسئوالن وزارت نیرو هم با این توضیح که کشاورزی بزرگ. کشند مدیریت کنار می

در این حوزه دست پیدا کنیم؟ زمان زیادی برای حل چه زمانی قرار است به مدیریت واحد . دانند متوجه وزارت جهاد کشاورزی می

 .بحران در اختیار نیست و همچنان با وجود گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت، کاری انجام نشده است

شود که وقتی فرایندی سرعتش و مسیرش   بحران به این صورت تعریف می. کنم ای عرض می در جواب سؤال اولتان مقدمه :عمادی

رو هستیم اما به نظرم بحران ما بحران  طبعا با بحران روبه. از تعادل خارج شده و پایدار نیست بحران شکل گرفته است به نحوی

بینید  دلیل وقتی شما شیئی را طیفی می همین کنیم به از سه منظر به آب نگاه می. سه نگرش در این زمینه داریم. معرفتی آب است

که شیء  صورتی بینید در تان هم اشتباه است چون یک سایه را جای شیء می گیری کنید و تصمیم توانید آن را تجزیه و تلفیق نمی

، تشکیالت و دستگاهی که در کشور تشکیل شده  مشکل معرفتی ما این است که ما آب را به دلیل سازمان. جای دیگر است

ند چرخه آب طبیعی است و چون بشر این چرخه را اینها اعتقاد دار. محیطی دارند ای متولی آب هستند و تفکر زیست مجموعه

به این تفکر . ها محدود شود تا اوضاع به شرایط قبل برگردد چیز از روال طبیعی خارج شده و باید برداشت کاری کرده همه دست

مصرف شخصی ای این دیدگاه را داشتند، آب برای شرب و  دومین دیدگاه که قبل از انقالب هم عده. گوییم آب برای محیط می

. طبق نظریه مازلو مهم این است که ابتدا نیاز آبی برطرف شود. ها، وزارت کشور ها، استانداری است؛ مانند سازمان آب، شهرداری

گروه سوم معتقدند . و تحلیلشان از مسائل متفاوت است  دانند که اولویت و دیدگاه عنوان تأمین معاش می طبعا یک عده هم آب را به

اینها سه گروه هستند که مانند داستان موالنا هرکدام به . لید است و از قدیم تقسیم شده و سهم هرکسی مشخص استآب برای تو

تا زمانی که یک شناخت جامع و همسان . اند و هرکدام برای خودشان برداشتی جدا از آن دارند ه گوش و پا و خرطوم فیل دست زد

هرکسی از ظن خود »کنیم؛ یعنی  تعزیه است؛ یعنی همه در مصیبت آب صحبت می ها در حد درباره آب نداشته باشیم همه بحث

توانید با یک پدیده برخورد کنید که صورت درستی از مسئله  زمانی می. بحران معرفتی از بحران عینی بدتر است. «شد یار من

به نظرم بخش عمده این قضیه مشکل . وردهر زمان که سیبل را کج ببینید با هر چه شلیک کنید به هدف نخواهد خ. داشته باشد

بینی کردند  همه پیش 57، 07دهه . در عالم اجرا اولین مشکل مسئله حاکمیتی است. معرفتی است و بخش دیگر در عالم اجراست

حفظ  مدیریتی که باید نمایندگی یک ملت و نسل آینده را برای. که ایران با میزان برداشت و سطح بارش به مشکل برخواهد خورد

یک انقالب در ساختار سیاسی و قدرت . شد 20ترین اشتباهات بعد از انقالب تا سال  و تعادل منابع بپذیرد پاشیده شد و اتفاقا بزرگ

ای را به آنها  مردمی که انقالب کرده بودند خواهان حکومتی بودند که هر اجازه. نحوی پیش آمد که مدیریت بر منابع برهم ریخت به

برداری  منبع مشترکی که صاحب ندارد و همه در رقابت منفی از آن بهره. گوییم فاجعه اشتراک میت آب به این میدر حاک. بدهد

ازنظر قانونی، . های غیرمجاز را داشتیم و این روند همچنان ادامه دارد ها و چاه بیشترین مجوزها و تخریب 20تا  51از سال . کنند می
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مدیریت کالن است که به . سال گذشته است 07بینید روند تخریب در  ه شده است نگاه کنید میتمام قوانینی را که از گذشته نوشت

حاکمیت مدیری است که رابطه انسان و حکومت و . در توسعه، سه عنصر انسان، منابع و حاکمیت داریم. دهد مردم و منابع نظم می

گوید  زیرا این رأس است که می-اید برای نسل فردا تصمیم بگیردوقتی این رأس برداشته شود، رأسی که ب. کند  منابع را تعیین می

زیست است؛ زیرا بخشی از منابع مربوط به آیندگان است؛ وقتی مدیریت  نباید از آب استاتیک برداشته شود چون برای تعادل محیط

لت هم چون منتخب مردمی است که دو. افتند شود به جان منابع می مردم در رقابتی که درنهایت به فاجعه ختم می _کالن نباشد

هزار چاه غیرمجاز  077گویند به  افتد که نمایندگان مجلس می برداری کنند در سیکل باطل تورنادو می خواهند از منابع آب بهره می

برابر قبل  07آید که بیش از  تر این است که جریانی به نام صنعت ساخت سد در کشور به وجود می از این مسئله مهم. اند مجوز داده

خواهند سد ساخته  وبودجه، دولت، استاندار، فرماندار و شهردار همه می  نماینده مجلس، سازمان برنامه. از انقالب سد ساخته شد

خواهند یک حرکت ایجاد شود و بعد مانند قطاری که از ریل خارج شده دیگر به  همه می. شود چون پشت این قضیه پول است

افتد که میلیاردها دالر پشت آن  یک صنعت به راه می. گویند شما متوجه نیستید که سد نیاز دارید و می دنبال تأمین نیاز نیست

را در اختیار دارد؛ یعنی نیاز نیست که تعیین ... تواند زنده باشد و تمام جریان نظام حقوقی، اقتصادی و است و اگر سد نسازد نمی

این شبکه منافع، مشکل ایجاد کرده و ما . کار بماند تواند بی سد جدید بسازد چون نمیکند نیاز به آب و سد وجود دارد، شرکت باید 

ایم و همه جریان سیاسی، حقوقی، مجلس و  را با سدها کنترل کرده  بدون مطالعه سیکل آب و توجه به استاتیک و دینامیک آب آن

گویند ما باید به  کنند می رزی و صنعت را مطرح میگروهی که بخش کشاو. اند دستگاه اجرائی خود را فدای این جریان کرده

مسئله این . هنوز هم این برداشت وجود دارد. قدر منابع داریم که اصال کسری نداریم آن زمان گفتند در کشور آن. خودکفایی برسیم

کشاورزی به آب وابسته . توانیم محصوالت کشاورزی را صادر کنیم بود که باید خودکفا باشیم و استقالل داشته باشیم و حتی می

که در دنیا تولید بر اساس حجم آب  صورتی گویند تولید در هکتار، در می. مشکل ما فقط آب است. مشکل اصلی آب است. است

گویند علم در هکتار؛ یعنی چقدر از تولید، تکنولوژی، چقدر منابع و چقدر  در اجالس بارسلون سال قبل می. مصرفی است

سه دیدگاه داریم که از سه منظر مختلف به مسئله بحران آب نگاه . وری تولید در هکتار نیست الک بهرهم. آالت است ماشین

حاکمیت نقش خود را . در بخش اجرائی مشکل حاکمیت داریم. ایم کنند؛ بنابراین به یک وفاق جمعی ملی و سازمانی نرسیده می

است؛ اینکه بیشتر برای حفظ برخی شعارها مثل خودکفایی تالش کرده  بعد از انقالب درباره مدیریت منابع آب خوب انجام نداده

مورد دیگر بحث مدیریت و . اند همه هم در این رقابت با هم شریک بوده. پایداری و حفظ منابع آب، جزء شعارها نبوده است. است

یعنی وزارت نیرو مسئولیت تأمین منابع مدیریت سازه و ساختمان و نهاد دولتی برای این کار دچار تفرق است؛ . بعد فناوری است

های نظارتی هم  سازمان. وزارت کشاورزی مسئول مصرف آب در بخش کشاورزی و مدیریت آب در مزرعه است. آب را بر عهده دارد

طبیعی است که . این تفرق سازمانی و نهادی هم مانند کاری چندتکه است. زیست، برنامه و بودجه و امثالهم است شامل محیط

درصد مصرف در کشاورزی  17گوید  ایم وزارت نیرو می االن که با بحران مواجه شده. اندازد هرکسی مشکل را گردن دیگری می

اش کم شود تولیدش کم شده و خودکفایی کشور به  کشاورز سنتی هم اگر یک لیتر از آب مصرفی. جویی کن است پس تو صرفه

گوید من متولی تولید کشور هستم، دیگری  یکی می. دهد خودش را انجام می یک بازی است که هرکسی نقش. خورد مشکل برمی

درصد پیش بیاید تو باید کم کنی که به شهر بدهند، چون آنجا بحران سیاسی و  17گوید من متولی منابع کشور هستم چون  می

کنم که  از دیدگاه فراتحلیلی نگاه می من قضیه را. توان سهمش را کم کرد کشاورز است شود و تنها کسی که می  امنیتی پیدا می

ترکیب . شان شود نه تجزیه از ترکیبشان مشکل ایجاد می. هایشان را نگاه کنید که مشکل از کجاست گوید شما بازیگرها و نقش می

بخش  این. آورد شود و منابع غذایی را به وجود می کند که منجر به خودکفایی می قضیه این است که کشاورز آب را مصرف می
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تومان به دوهزار تومان خواهد  4877گندم کیلویی . رود گوید اگر هزینه آب زیاد شود هزینه تولید باال می متولی تولید است که می

از طرف دیگر همین جامعه کشاورز، همان جامعه روستایی ما هستند که باالترین خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را دارند . رسید

نماینده مجلس  457شود و بیش از  شدن این افراد منجر می اضافه شود، به عدم باالنس اجتماعی و فقیرترکه وقتی هزینه تولید 

جمعی  پس این تنازعات هست و وجود خواهد داشت چون به وفاق دسته. گیرند کنند چون رأیشان را از کشاورزان می اعتراض می

طور که اشاره شد  همان. تر اصالح رابطه مردم و دولت است نیم؛ از آن مهمباید قوانین حاکمیتی را درباره آب اصالح ک. ایم نرسیده

وقتی . دهد اعتماد مردم بین مردم و بین مردم و دولت حتی نسبت به قبل از انقالب کاهش پیدا کرده است تمام مطالعات نشان می

توان ارتباط و  وقتی اعتماد نباشد چطور می. رود اعتماد کم شد، عنصر اصلی پایداری در روابط و حفظ ثروت اجتماعی هم از بین می

تمامی اینها مثل سیکل به هم وابسته است و الزمه آن یک تحول در نگرش در جهان ذهنی و تغییر و تحول در . تعامل برقرار کرد

ا بر این مبنا عنوان مدافع نسل آینده حق خودش ر حاکمیت به. تر از همه در حاکمیت است سازمان، تشکیالت و مدیریت و مهم

من معتقد به اصالح تدریجی هستم . ها به هم نزدیک شود باید دیدگاه. تأثیر نیست ها بی طبیعی است که همدلی سازمان. انجام دهد

باید قبول کنیم که یک مشکل وجود دارد اما ابعاد مختلف دارد؛ یعنی همان بحث فیل و خرطوم و . که با همدلی همراه باشد

اگر نگرش را تغییر ندهیم و روابط خود با مردم را عوض . دست هم داده و این مشکل را حل کنند به ید همه دستبا. وپا است دست

 .شود  نکنیم قطعا بحران به فاجعه تبدیل می

 محمدحسین عمادی

بعد از . های خود به شبکه منافع در سدسازی اشاره کردید که یکی از سؤاالت اصلی من نیز هست شما در صحبت

الب تب تند سدسازی اگرچه بعضا بنا بر نیاز ضروری کشور باال گرفت اما ادامه روند سدسازی اغلب به دلیل وجود انق

که تعداد  چرا درحالی. ها بنا شد اعتبارات کالن، دنبال شد و در بسیاری از مناطق، بدون نیاز به داشتن سد، این سازه

سد دیگر در دستور ساخت است؟ حال  3۷است باز هم هنوز  برابر شده 9۷سدهای کشور نسبت به پیش از انقالب 

آیا بنا نیست در دولت . ها ایجاد همین سدهاست ها و بحران آنکه در برخی نقاط کشور یکی از عوامل اصلی خشکی

 جدید این رویه اصالح شود؟

بالفاصله . که چه اتفاقی افتاده است باید به زمان توجه کنیم. سرمایه اجتماعی یک واقعیت و یک نیاز مهم است :غفاری شیروان

کنیم اما  االن به گذشته نقد می. نیروها رها شدند. اجبار بازسازی در کشور داشتیم بعد از جنگ به. بعد از انقالب جنگ شروع شد

شترین سدها در ویژه در غرب کشور شروع شد و شاید بی نتیجه بعد از جنگ، بازسازی کشور به باید شرایط را هم در نظر بگیریم؛ در

در . وقتی رودخانه در شرق کشور نداریم و بیشتر به آب زیرزمینی متکی هستیم ساختن سد در آنجا معنی ندارد. آن بخش باشد

بندی کنیم یک مقدار تحلیل گذشته  ها را طبقه شاید اگر زمان. درصد که عرض کردم محدودیت جریان آب وجود دارد 85اقلیم 

کیفی  و گیرد ازنظر کمی های انسانی، معیشتی و هرآنچه شکل می تمام فعالیت. دریاچه نمک را فراموش کنیم توانیم نمی. اصالح شود

همه اینها . بحث الیه اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت هم مطرح است. باید چنان تأثیری داشته باشد که دریاچه نمک زنده باشد

هم پیوسته باشد که جهت  ها، مقررات و منابع طوری به اید این باشد که سیاستاز این منظر رویکرد ما ب. هم پیوسته باشد باید به

ای استفاده  گونه باید به. برداری نکنیم مسلما از این سیستم طبیعی قرار نیست بهره. بدهد برای اینکه سیستم طبیعی پایدار بماند

اینجاست که اجماعی که . ای آینده هم باید حفظ کرده این سرزمین را برای نسل. وکیفی حفظ شود کنیم که پایداری ازنظر کمی

اگر فرض حاکمیت را سه قوه بدانیم، قوه اجرائی به . ویژه در سطح حاکمیت باید ایجاد شود فهمی و وفاق ملی به اشاره شد برای هم
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مسئول غذاست اما  یکی. ای کار خودش را انجام دهد صورت جزیره تواند به گردد و هرکسی نمی های مختلف برمی وزارتخانه

تواند بگوید این  ممکن است خاک داشته باشیم اما با مشکل کمبود آب مواجه هستیم؛ بنابراین نمی. کند غیرسیستمی فکر نمی

همه اینها . اضافه وفاق و همکاری بقیه قوا در حاکمیت همکاری و مشارکت داخل خود قوه اجرائیه وجود دارد به. تکلیف من نیست

ها که  سیاست. کدام دیگری را نقض نکند هیچ. پیوسته باشد هم ها باید به سیاست. حفظ سرزمین برای آیندگان شودباید منجر به 

ای را در بودجه منتشر کرده که  اخیرا وزارت نیرو مجموعه. پیوسته باشد که نیست هم شود قوانین هم باید به دنبال آن به ابالغ می

ه در این دو جلد هرآنچه قانون، سیاست، قوانین و مقررات در ارتباط با آب است چه اصلی نظم معین قانونی در مدیریت آب است ک

فهمی و وفاق با هم هماهنگ  این اولین اقدام است که باید ببینیم اسناد باالدستی چقدر از منظر هم. و چه فرعی، جمع شده است

تعریف شده؟ سدسازی به این شکل که مافیایی وجود داشته  ها و قوانین نقشی دارند؟ نقششان چطور مردم در این سیاست. هستند

هدف این بود که بتوانیم خأل . یک فناوری مهم است که در دوره بعد از انقالب توسعه پیدا کرده است. باشد را نباید تلقی کنیم

شد و سد در حالت  ا ساخته میه آن زمان سد جیرفت توسط خارجی. کاره مانده بود ها را پر کنیم چون خیلی از کارها نیمه خارجی

ها این بود  همه این بحث. هم افتتاح شد 58چند سد هرمزگان هم قبل از انقالب شروع شده بود و سال . کاره باقی مانده بود نیمه

یگران درست است که بعدا رفتارهای د. هدف این نبود که فقط سازه سد را بسازیم. برداری بهینه داشته باشیم که چگونه از آب بهره

ها در آن مقطع  زیستی حضور محیط. کنیم اما یک توان فنی ایجاد شد عنوان مافیا تلقی نمی باعث شد اتفاقاتی بیفتد که آن را به

زیست  آن زمان در سازمان محیط. کنند سازی می االن خیلی اصالحات انجام داده و ظرفیت. تقریبا در حد شکاربانی بوده

. کم آن شرکت، خصوصی و واگذار شود و از حالت دولتی خارج شود قرار بود کم. ها وجود نداشتند«او جی ان»سازی نشد و  ظرفیت

جمهور بازدیدی از سازمان برنامه داشت و من آن زمان  پس از جنگ رئیس. حال این کار انجام نشده است متأسفانه به هر دلیلی تابه

شود هرماه یک سد افتتاح کرد؟ من برایشان  اشتی به من داد که آیا میرئیس سازمان برنامه در جلسه یادد. مدیر منابع آب بودم

کنیم اما در شرایط زمانی بعد از جنگ  بنده و آقای دکتر فهمی امروز این دیدگاه را نقد می. نوشتم این موضوع باید بررسی شود

 .خواستند کاری انجام دهند بازسازی شروع شد و همه می

 اند؟ ها در نظر گرفته شده نفع دها همه این ذیشما معتقد هستید در احداث س

اول باید ظرف زمان را از دست ندهیم که بعد از جنگ بازسازی شروع شد و همه به دنبال ساختن کشور بودند و  :غفاری شیروان

ساز در  و همه ساخت ای این بخشی هم مربوط به آب و کشاورزی بود؛ اما االن در تهران بحثی که وجود دارد این است که با چه اجازه

شود؟ جدا از  محیطی ساخته می ها برچه اساس محاسبات زیست ج ایم اما این بر شود؟ هوا را که از دست داده تهران انجام می

اند  شهرها معضلی شده ها و فاضالب و آلودگی و ترافیک، چه حجمی از آب باید نیاز این جمعیت را تأمین کند؟ االن کالن زیرساخت

جویی  کند و باید صرفه درصد آب را مصرف می 17ممکن است در محاسبات گفته شود کشاورزی، . اف هم آبی وجود نداردو در اطر

. اند سازها استفاده کرده و شهرها را مردم و ساخت االن منابع آبی اطراف کالن. جویی کنیم کنیم، خیر در شهرها هم باید صرفه

اینکه چه کسانی . ا یکپارچه و سیستمی ببینیم که به طبیعت و چرخه آب باید برگردیمچیز ر همه. ایم هم زده زیست را به محیط

بعد از قانون . همه ربا هم برنامه چهارم را نوشتیم. دخیل هستند و چه کسانی مسئول شوند، همه اینها تمرینی در برنامه چهارم شد

ای که بر  برنامه. اند ها برنامه چهارم را نوشته آمد گفت آمریکایی وقتی دولت نهم سر کار. بخشی تعیین شد برنامه چهارم، برنامه بین

های اجرائی با هم  وفاق در برنامه چهارم ایجاد شده بود که دستگاه. رهبری نوشته شده بود معظم های ابالغی مقام اساس سیاست

ها به  البته این بحث. جا شروع شود همان توانست از اقدام می. برنامه مشترک را نوشته بودند و تکلیف همه کارها هم روشن بود

فهمی ایجاد شود چون شورای آب و  های تعدیل شده بود، قرار بود بحث هم گردد بعد از جنگ که بازسازی برنامه سوم برمی
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 گیری است ویژه تولید پساب در حال شکل داد اجماعی در بخش مصرف به این نشان می. شد  صورت مشترک تشکیل می کشاورزی به

درواقع . الفارق بود های دیگر خوب اجرا شد؛ برنامه چهارم که اصال اجرا نشد؛ برنامه پنجم هم مع اما عمال برنامه سوم نسبت به برنامه

سال گذشته یک تاریخ گمشده داریم، مصائب و مشکالت حادث از جنگ و بعد از جنگ که بعد از آن فراتر از جنگ هم  40، 47در 

باید در . ها و اخالق ایجاد شده است حتما باید اصالح شود تخریب اساسی در تمام زیرساخت. آن مواجه بودیمسال گذشته با  47در 

ها باید بازنگری شود و رقابتی که در نمایندگان در سدسازی ایجاد شد دولت را هم به  مهار آب مواظب باشیم؛ بعد از این سدسازی

 .امه دارد و امیدواریم همه کمک کنند این رقابت ناصحیح متوقف شودها هنوز هم اد این گرفتاری. دنبال خود کشید

 ها نیاز داریم؟ آقای فهمی به نظر شما ما امروز بازهم به ادامه روند سدسازی

گویند معضل بحران آب  خیلی دوستان می. کنم صورت فازی نگاه می من به. کنم صورت صفر و یکی نگاه نمی من به قضیه به :فهمی

سد تاریخی دارم مانند سد  07فهرستی شامل حدود . گویند کشور قنات داشته و نیاز به سد نبوده است دهاست و میبه خاطر س

سال قبل دانش سدسازی  0577ها در ایزدخواست ثبت شده است؛ یعنی ما  اولین سد قوسی جهان به نام عیالمی. بندر شاپور

بند  اصوال در ترجیع. ایم دهد ما در گذشته سد ساخته شواهد تاریخی نشان میاصال سدسازی در کشور ایران معنی دارد؟ . ایم داشته

اولش این است؛ در کشوری که توزیع زمانی و مکانی منابع آب، غیریکسان باشد باید   هر کتاب علمی راجع به مهندسی آب، جمله

خورد و ناهمسانی فصلی و زمانی است،  نمی ها موقعی است که به درد فصل زراعی ظرفیت بسازید؛ یعنی در کشوری که زمان بارش

در . یا ازنظر مکانی یک منطقه کشور پرباران و یک منطقه خشک است، در اروپا توزیع یکسان است؛ مثال همیشه دانوب پرآب است

نظر مکانی از. پس نیاز به ذخیره داریم. ها در فصل زراعی و بقیه در فصلی است که فصل زراعی گذشته است درصد بارش 05ایران 

درصد مناطق  45اگر نگاه کنید فقط . خشک هم خشک است درصد منطقه نیمه 85درصد ایران در منطقه خشک است حتی  07

دلیل ناچار به سدسازی هستیم؛ اما آیا همه  همین به. ایران مرطوب است؛ بنابراین ازنظر مکانی هم توزیع، یکسان و مناسب نیست

میلیارد مترمکعب  40تا  45سد بزرگ داشتیم که رقم تنظیم آنها  41ست؟ در قبل از انقالب شده ضروری بوده ا سدهای ساخته

ها مناسب بود و  در دوران گذشته ساخت. میلیارد مترمکعب است 00سد داریم که حجم تنظیمی آنها  027بعد از انقالب . بود

هزار، هندوستان  47هزار، در آمریکا حدود  00چین  در. بعد از انقالب ظرفیت سدی ما دو برابر شده است. هزینه هم کم بود

در . سد بزرگ دارد که یک سد آن به اندازه تمام سدهای ما ذخیره دارد؛ بنابراین نباید صفر و یکی نگاه کنیم 025، ترکیه 0202

ایی هست که از کشور ه ساز تکمیل است و در مناطقی هنوز ظرفیت و ایم که ظرفیت ساخت بسیاری از مناطق کشور به جایی رسیده

ترکیه با طرح مدیریت منابع آب خود سه کشور منطقه را تحت تأثیر قرار . قطره منابعمان استفاده کنیم باید از قطره. شود خارج می

آب تا . گوید من هر بشکه آب را با بشکه نفت مبادله خواهم کرد  دار است که می وزیر این کشور بسیار معنی حرف نخست. داده است

عنوان یک  به نظر من به. طور کلی تمام دستاوردهای بخش آب را نادیده بگیریم منصفانه نیست اینکه به. ین وضعیت مهم استا

درصد سدهایی هم بوده که به این ابعاد ضروری  47شاید بتوانم بگویم . کارشناس ملی آب، سدهایی بوده که الزم بوده ساخته شود

مدیرعامل آن دوران . وگرنه همین سد گتوند، کافی بود در حجم کمتری ساخته شود. ده استنبوده و تحت فشار سیاسی انجام ش

جا  در همه. اشکاالتی وجود دارد اما به خاطر نفس سدسازی نیست. ترین سد را به نام خود ثبت کند خواست ساخت بزرگ می

شوند که عمر مفیدشان پایین  سدهایی خراب می کنند، ممکن است بگویید در آمریکا سدها را خراب می. شود سدسازی انجام می

 .اگر سدهای ما هم عمر مفیدشان تمام شود باید همین کار را انجام دهیم. بوده است

 هدایت فهمی
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آنها نسبت به منابع موجود، بیشتر است یا   یعنی معتقدید سدهایی که غیراصولی ساخته شده و میزان آبگیری

 ا خشک کرده، نباید تخریب شود؟دست ر های پایین سدهایی که حوضه

بردن یک مسئله درست  به ابهام. گویم در بحث سدسازی مافیا بوده است نمی. توان آن را تخلیه کرد سد دریچه دارد و می :فهمی

به نظر من کارشناسان ما اگر ساخت سدی را تصویب نکردند و بعد تحت فشارهای سیاسی تصویب کردند اسنادش موجود . نیست

توسط کارشناسان و دفتر فنی ما رد شده است اما بعد تحت فشارهای وقت از سازمان بودجه ردیف گرفته و اجرا شده  است که

کردند، این موضوع را  ریزی می مشکل این است در وزارتخانه افرادی که برنامه. کند کنند سد معجزه می مردم فکر می. است

جای اینکه به بحث  به. شود مصنوعی ساخته شده و دیگر آبی پشت سد جمع نمی االن سدهایی برای تغذیه. پیوسته ندیدند هم به

های آبریز سدسازی باید آخرین گزینه  در بسیاری از حوضه. سدسازی، شعاری نگاه کنیم باید در یک جو کارشناسی به آن بپردازیم

 .ها جواب نداد باید سد بسازیم ز راهکدام ا اگر هیچ. هزینه و شدنی هم هستند های دیگر بسیار کم چون راه. ما باشد

 سدی هم در دست تخریب دارید؟

سدی هم که واقعا مشکل دارد و ممکن است ازنظر . کدام از سدها عمر مفیدشان به پایان نرسیده است در این مرحله هیچ :فهمی

. تهران خواسته شده که بررسی کنددر وزارت نیرو از مرجع مستقل دانشگاه . منابع آبی در آینده خطرساز باشد، سد گتوند است

فکر نکنید . خواستند نوار بلندترین سد را بسازند، اتفاق افتاده است این یک اشکال بوده که در آن دوران با شرایطی که مدیران می

نابود  در سوئیس یا آمریکا سدهایی ازنظر فنی مشکل داشتند و شکسته شدند یا خودشان. دار وجود ندارد در دنیا سدهای مشکل

ها به بخش پایانی  نه ازنظر خاستگاه سدسازی در بسیاری حوزه. پذیر نیست کردند؛ بنابراین روند سدسازی ما به شکل گذشته امکان

در وزارت نیرو . های دیگر برای سدسازی وجود ندارد جز مناطقی از حاشیه شمال و غرب کشور ظرفیت به. خود نزدیک شده است

های فعلی حتی سدهایی که در مرحله  به ظرفیت شوند و سدهایی باتوجه ی هستند و تعدادی حذف میاین سدها در حال بازبین

خوشبختانه در این دوره . عنوان یک رویه وجود دارد شوند و این موضوع در وزارتخانه به درصد باشند متوقف می 57اجرائی کمتر از 

چنان وسیع است که کار خیلی  رویم ولی ابعاد فاجعه آن ای می زههای غیرسا حاضر عمدتا به سمت فعالیت توان گفت درحال می

محیطی ندارد یعنی  کدام به اندازه وزارت علوم دغدغه زیست های تخصصی شاید هیچ تصور من این است که از سازمان. دشوار است

های عمرانی در وزارت نیرو ازنظر  ژههای کشور باید تأمین شود و پرو ها، تاالب محیطی تمام رودخانه شدت معتقدیم حقابه زیست به

زیست صدمه نزند و ازنظر سیاسی  زیست به محیط اقتصادی موزون و پایدار و ازنظر اجتماعی مورد پذیرش عموم باشد، ازنظر محیط

 .گو باشد هم پاسخ

ا از چند هفته شود؛ مثال چر محیطی رعایت نمی زیست ت  چرا با اینکه چنین نگاهی در وزارت نیرو حاکم است ولی نکا

 رود بسته شده است؟ پیش آب به روی زاینده

. شود هایی که بر اساس دبی رودخانه محاسبه می محیطی وجود دارد؛ روش ها روش برای محاسبه حقابه زیست ده :فهمی

 .مردم است عنوان ارگان تأمین آب، آب شرب هایی که کشور تعیین کرده، اولویت اول با شرب است؛ یعنی وظیفه من به اولویت

 زیست تأمین شود؟ شما با این قانون موافق هستید؟ یعنی نباید اول حقابه محیط

نیاز را به  های بعد آب مورد زیست را ندهیم طبیعت هم در سال اگر حقابه محیط. ها تأمین شود اول باید آب موردنیاز انسان :فهمی

 .مواجه شویم ما نخواهد داد و حتی برای تأمین آب شرب ممکن است با مشکل

 خورد؟ محیط به چه درد می وقتی انسان به دلیل نبود آب شرب بمیرد زیست
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ها  جویی، منابع را مدیریت کنیم و آب کمتری به شرب و کشاورزی اختصاص دهیم؛ انسان که با نگاه صرفه صورتی در :فهمی

 .شود نخواهند مرد و کشاورزی تعطیل نمی

ها مکلف به این امر  دولت. اند حداقل نیاز آحاد کشورشان را تأمین کنند ها موظف ه دولتدر سازمان ملل جزء حقوق بشر است ک

جویی باید در کدام  صرفه. نیاز شرب ما هشت درصد و صنعت، دو درصد است. شود هستند؛ بنابراین اول نیاز شرب مردم تأمین می

 .دهیم برای شرب تحویل می کنیم تا آب را در تهران  ها صورت گیرد؟ هزار تومان هزینه می بخش

 .رود برای کشت پاییزه بسته شده نه شرب مردم اما زاینده

این سهم هم اگر در مخزن آب باشد تأمین . میلیون مترمربع است 077زیست تعیین شده مثال  سهمی که برای محیط :فهمی

آب  قدر کم گاه این ر است و در طول تاریخ هیچدو درصد از مخزن سد امام پ. زنند  ها به خودمان گل می جالب است خودی. شود می

آب باید در مخزن باشد که . ایم میلیون مترمکعب وارد مخازن یک، دو، سه و چهار هورالعظیم شده 077امسال حدود . ایم نبوده

انسان بخش . تزیست رتبه بعد از شرب اس محیط. زیست را بدهیم آبی باید وجود داشته باشد که سهم حقابه محیط. استفاده کنیم

ایم؟ نیاز  مقدار ناچیز آبی که در سدها مانده چرا نگه داشته. پردازیم زیست می زیست است و بعد از انسان به محیط هوشمند محیط

های احساسی  ریزی کنیم که اگر در فصل گرما باران نبارد چه باید کرد؟ شاید برای جنبه شرب شهر اصفهان چقدر است؟ باید برنامه

که بگوییم آب باید رها شود، اما عاقالنه نیست؛ بنابراین در وزارت نیرو در این دوره، این اراده شدید در بدنه کارشناسی  خوب باشد

های مختلف  دیگر اینکه به روش. محیطی و پشتوانه مردمی نداشته باشد شروع نکنیم وجود دارد که هیچ سدی را که توجیه زیست

 .شود مصرف کنترل می

شود به ایرادی  با این توضیح پاسخی داده می. کنید دست تأمین شود دریاچه را باز می نیاز باشد آب پایین فرمودید اگر

گیرند که  های محلی تصمیم می که به خیلی از سدها وارد است؛ اما مشکل اینجاست که در اغلب این سدها مدیریت

هم با اولویت تأمین آب شرب و کشاورزی دریچه را باز  آیا سد باز شود یا بسته بماند و تجربه نشان داده مدیران محلی

 .طور که نمونه آن را در ارومیه شاهد هستیم همان. دهند زیست را نمی کنند و حقابه محیط نمی

در شرایط بحران این . شود شود منحنی میزان آب مشخص می سدهای ما منحنی فرمان دارند؛ یعنی وقتی سد طراحی می :فهمی

توانم با قاطعیت بگویم،  حاضر نمی درحال. شود محیطی اعالم می های زیست های حقابه رسد؛ بنابراین حداقل نابع میمنحنی به کف م

سد داشتیم و بعد  4،0محیطی به این خاطر نیست که قبل از انقالب  فاجعه زیست. کنند؛ اینها ارقام است خودشان مستقل عمل می

قدر تبخیر  مگر سدها این. شود محیطی دریاچه ناپدید می ر میلیارد سهم حقابه زیستشود چها چطور می. شده است 0.0از انقالب

انگور یک محصول بسیار . کاشتند نفسه مصرف دارد؟ در اطراف دریاچه ارومیه، قبل از انقالب مردم انگور می دارند؟ سد مگر فی

شت سیب رایج شد که بسیار پرآب است و سطح بعد از انقالب، ک. هزار هکتار بود 457مصرف است و کل کشتزارهای ما  کم

ها اگر  کل آورد رودخانه. هزار هکتار یعنی پنج میلیارد مترمکعب آب 057. برابر هزار هکتار شد؛ یعنی سه  057کشت زراعی ما  زیر

گویید  اید بعد می هشما مصرف را زیاد کرد. شد بشری وجود نداشت هشت میلیارد بیشتر نبود که حدود دو الی سه میلیارد تبخیر می

اگر شهرها ازنظر آب شرب دچار مشکل شدند یک مرجع . خواهد  وزارت نیرو که این مخازن را برای خودش نمی. مخازن را باز کنید

ما حقابه . اعتنا باشد تواند به آن بی وظیفه ذاتی وزارت نیرو تأمین آب شرب است و نمی. ملی این مسئولیت را باید بپذیرد

خواهم فقط مردم را مقصر کنم  نمی. رسد  اند و آب به دریاچه نمی کنیم اما مردم هزاران پمپ سیار گذاشته را رها می محیطی زیست

کند  طور رها می ایم حتی در بخش دولتی، وگرنه چه دولتی این ما یک مجموعه را رها کرده. اما آقای دکتر، تحلیل زیبایی داشتند
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ها در مراجع  ای در وزارت نیرو داریم که سال توانیم یک چاه را ببندیم؟ پرونده ند؟ چطور نمیها را پمپ بگذار که تمام رودخانه

کنند که حفر چاه  نمایندگان قوانینی را تصویب می. رسد المله شوند به سرانجام نمی خواهند وجیه چرخد و چون همه می قضائی می

نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دولت است؛ یعنی تا زمانی که هر قانونی  به نظر من این کار خارج از اراده وزارت. را قانونی کنند

بحران آب در کشور ما همیشه به بحران . کردن است تلف ای دیگر با ما همکاری نکند وقت داشته باشیم و مبسوط کنیم وقتی قوه

یک ستاد یا شورای اجرائی در باالترین پیشنهاد من این است که . تواند پایدار باشد این وضعیت نمی. اجتماعی کشیده شده است

سطح با عضویت رؤسای قوای مجریه و مقننه و زیر نظر رهبری باید تشکیل شود؛ وگرنه اینکه از وزارت نیرو انتظار داشته باشیم، هر 

 .چقدر وزارت نیرو اراده کند، شدنی نیست؛ بنابراین آخرین تیر ترکش این کار است

عنوان مقصر اصلی در ابتدای  اصلی ایجادکننده بحران فعلی آب، کشاورزی را بهآقای فهمی در فهرست عوامل  

کننده بزرگ آب در کشور باید کماکان به تولید خود با همان  ارزیابی شما چیست؟ آیا این مصرف. فهرست نوشته بودند

ها نرسیده  پایش سیاستشتاب ادامه دهد؟ آیا نیاز هست ما در تولید بسیاری از محصوالت خودکفا شویم؟ آیا وقت 

 است؟

ها   تنها از وزارتخانه یکی از مواردی که هر سه نفر ما با آن موافق هستیم این است که با بحرانی مواجهیم که سطحش نه :عمادی

و  کننده عنوان مصرف درواقع مشکل بین حاکمیت و مردم به. باالتر است، بلکه از قوه مجریه هم باالتر است و مشکل حاکمیتی است

اعتقاد من این است که مشکالت سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مخصوصا بحران مدیریتی ما . حافظ و کشاورز و نظام قانونی است

. پیچد دهد و مانند تورنادو می است که خود را در آب نشان داده است؛ اما آب هم طبیعت است و خودش را در جای دیگر نشان می

. کنیم و دنبال مقصر نیستیم  با انصاف هم صحبت می. د به اندازه یک قرن در سه حوزه تجربه استتجربه هر سه ما را که جمع کنی

 ./چیز را باید در ظرف مکان دید طورکه دوستان گفتند همه همان

http//:www.iana.ir/water/item/05004-4.html 
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 آب
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

 در خوزستان بازسازی شد  "پل پای"کانال انتقال آب 
دیده کانال اصلی  های آبیاری شمال خوزستان از تعمیر و بازسازی بخش آسیب برداری از شبکه مدیرعامل شرکت بهره

 . در منطقه کرخه خبر داد "پل پای"

این کانال مهم در : با اعالم این خبر گفت "محمد اسالمی"ه نقل از وزارت نیرو، ب( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به

 .رسانی دچار وقفه شده بود دلیل نشت آب روند آب دچار تخریب شده و به 474حدفاصل کیلومتر 

های تعمیرات  زی گروهرو با تالش شبانه: وی ضرورت تامین مداوم آب شُرب از طریق کانال اصلی پای پل کرخه را یادآور شد و افزود

 .ریزی و تثبیت دیواره در کمترین زمان ممکن انجام پذیرفت برداری شرکت، عملیات خاکریزی، خاکبرداری، بتن و بهره

 .میلیارد ریال برای تعمیر و بازسازی این کانال هزینه شد 0قریب به  "اسالمی"به گفته 

هزار  25پل به مساحت  های پای آب از سد تنظیمی انحرافی کرخه به دشتکیلومتر وظیفه انتقال  470پل به طول  کانال اصلی پای

 .هکتار و نیز تامین بخشی از آب شرب اهواز را به عهده دارد

به  4010الدبس تا تصفیه خانه کیان آباد اهواز بهمن ماه سال  کرخه در منطقه ام "پل پای"طرح انتقال آب شُرب از کانال 

 .برداری رسید بهره

 ./های آبیاری دز، کرخه شمالی و لور را برعهده دارد های آبیاری شمال خوزستان مدیریت شبکه برداری از شبکه رهشرکت به

http//:www.iana.ir/water/item/05040-4.html 
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 آب

 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 ایران برای مطالعه بحران آب در منطقه انتخاب شد : ائونماینده ف
مأموریت فائو در ایران کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و داشتن سهمی در رشد اقتصاد از طریق توسعه کشاورزی 

 .و توسعه روستایی است

یش روز جهانی روز غذا با اشاره به اینکه روز ، نماینده فائو در ایران امروز در هما(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شوند تا تعهد خود را  های جهان دور هم جمع می جهانی غذا از طرف کشورهای عضو فائو تأسیس شد و هر سال در این روز ملت

رفت از فقر و  گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی را بهترین راه برای برون برای از بین بردن گرسنگی انجام دهند، سرمایه

 .گرسنگی اعالم کرد

 407از بین بیش از : سرج ناکوزی با بیان اینکه امسال هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است گفت

د و به تغذیه برسن اند به هدف توسعه یعنی مبارزه با کمبود مواد غذایی و سوء کشور توانسته 00کشور عضو، اکثریت کشورها یعنی 

 .درصد کاهش دادند 57به  0745تغذیه را تا سال  کشور کمبود مواد غذایی و سوء 00این ترتیب این 

درصد کاهش یافته  40به  00کنند در مناطق توسعه یافته از  زندگی می  وی با اعالم اینکه در ایران سهم افرادی که در فقر مطلق

میلیون نفر در دنیا از گرسنگی  877صورت یکسان نبوده و در حال حاضر  ها بهالبته پیشرفت در همه کشور: است، خاطرنشان کرد

 .کنند برند و یک میلیون نفر نیز در فقر مطلق زندگی می  رنج می

های  است، به اهمیت حفاظت 0707کن شدن آن تا سال  ناکوزی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف فائو از بین بردن گرسنگی و ریشه

هایی است که بتوانیم مردم را از فقر شدید نجات  پرداخت یارانه نقدی در کارهای عمومی ازجمله راه: ره کرد و افزوداجتماعی اشا

 .میلیون نفر را در دنیا از فقر شدید نجات دهد 457تواند  بدهیم و این اقدامات می

: امسال روز جهانی غذا بوده است، ادامه داد شعار "حفاظت اجتماعی و کشاورزی و شکستن چرخه فقر روستایی"وی با بیان اینکه 

پذیر  های اجتماعی بسیاری از اقشار آسیب حفاظت اجتماعی در از بین بردن گرسنگی و فقر نقش مهمی دارد و بدون پوشش

 .توانند خود را از دام فقر نجات دهند نمی

گذاری در  شود و دراین راستا سرمایه های آینده می گرسنگی و بیماری باعث باقی ماندن فقر برای نسل: نماینده فائو تصریح کرد

 .باشد 0707کن شدن گرسنگی تا سال  تواند راهکاری برای ریشه بخش کشاورزی می

تواند فقر و  تنهایی نمی های حفاظت اجتماعی مانند پرداخت یارانه و اقدامات عمومی به ناکوزی به این نکته نیز اشاره کرد که برنامه

 .های عمومی و دولتی و خصوصی ترکیب شود گذاری ین ببرد، بلکه باید با سرمایهگرسنگی را از ب

مأموریت فائو در ایران کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و داشتن سهمی در رشد اقتصاد از طریق توسعه : وی یادآور شد

 .کشاورزی و توسعه روستایی است

سال  07موجب آسیب به منابع آبی و غذایی شده و خشکسالی در طول های اخیر  تحوالت اقتصادی در دهه: ناکوزی تأکید کرد

ای برای مدیریت بهتر آب در این منطقه دارد  گذشته فشار بسیاری بر منابع ایران وارد کرده است و در این راستا این سازمان برنامه

 .وی آن انجام دهدو ایران را به عنوان کشوری در منطقه انتخاب کرده تا مطالعات خود را در بخش آب ر
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تواند نقش مؤثری را ایفا کند و از طریق تقویت  در مبارزه با گرسنگی و مدیریت مواد غذایی بخش خصوصی می: وی اظهار داشت

 ./های مثبتی را در این بخش بردارد تواند گام کشاورزی و ماهیگیری می

http//:www.iana.ir/food/item/05005-4.html 
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 آب
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  49, دوشنبه 

 درصد کاهش می یابد 5۷مصرف آب با آبیاری نوین تا 
اجرای طرح  میلیارد تومانی برای 4040های نوین آبیاری در کشور با اشاره به اعتبار  مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه

 . هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است0برای این طرح ساالنه :های نوین آبیاری در سال جاری گفت سامانه

و یونجه ( آبیاری تیپ)های نوین آبیاری کشور امروز در بازدید از مزارع ذرت  عباس زارع مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه

 .میلیون هکتار اراضی کشاورزی آبی در کل کشور موجود است 8.0: ، گفت(آبیاری زیر سطحی)

 .بندان است این اراضی شامل پایاب سدها و پایاب منابع آبی کوچک مثل چاه، قنات و آب: وی افزود

این امر های نوین آبیاری است که  گیری از سامانه وری آب در کشور و تمام دنیا بهره های افزایش بهره یکی از روش: زارع تصریح کرد

 .شود منجر به افزایش راندمان آبیاری و همچنین تولید محصول بیشتر با مصرف آب کمتر می

کشاورزی در راستای تولید پایدار و امنیت پایدار مواد غذایی باید باشد، ضمن اینکه تولید : مشاور وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد

 .به محیط زیست آسیب نرساند

درصد در هکتار  00های نوین آبیاری حدود  های نوین آبیاری با بیان اینکه راندمان آبیاری در سامانه مجری طرح توسعه سامانه

 .های نوین آبیاری را در کشور توسعه دهیم کند، سامانه این امر ایجاب می: یابد، گفت افزایش می

های نوین آبیاری عنوان کرد و اظهار  یری از سامانهگ وری در تولید را یکی از مزایای بهره مشاور وزیر جهاد کشاورزی، افزایش بهره

 .یابد های نوین آبیاری دو تا سه برابر افزایش می آید، در روش سامانه ماده خشکی که از هر متر مکعب آب به دست می: داشت

درصد نسبت به  05های نوین آبیاری مصرف کود و سموم شیمیایی حدود  محیطی هم با استفاده از روش از نظر زیست: وی افزود

 .یابد آبی کاهش می مصرف در روش غرق

درصد  07شود و عالوه بر این  جویی می متر مکعب آب صرفه 077هزار و 0های نوین آبیاری در هر هکتار  با سامانه: زارع تصریح کرد

 .شود به لحاظ کمی و کیفی افزایش محصول حاصل می

بنیان شدن کشاورزی اظهار  ر با اشاره به تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی با دانشهای نوین آبیاری در کشو مجری طرح توسعه سامانه

ساله  47های نوین آبیاری است، ضمن اینکه وزارتخانه در نظر دارد، در طول یک برنامه  سیاست اول وزارتخانه توسعه سامانه: داشت

 .های نوین آبیاری تجهیز کند تمامی اراضی مستعد را به سامانه

تا به امروز  21های نوین آبیاری از سال  از شروع طرح تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه  :یر جهاد کشاورزی، اظهار داشتمشاور وز

 .تجهیز شده است  هزار هکتار اراضی آبی کشور به این سامانه 007حدود یک میلیون و 

هزار هکتار توسط  057ضی باقیمانده است، هر ساله میلیون هکتار از ارا 0سال آینده که حدود  47اگر در طول : زارع تصریح کرد

درصدی مردم و در صورت تأمین منابع مالی تجهیز 477های نوین وزارت جهاد کشاورزی با تعامل و مشارکت  دفتر توسعه سامانه

 .شود های آب و خاکی که در کشور ساری و جاری است انجام می شود بقیه این طرح توسط سایر مجریان و طرح

توسعه آبیاری   سیاست وزارتخانه از اواخر سال گذشته و همچنین برنامه ششم توسعه،: ر وزیر جهاد کشاورزی، اظهار داشتمشاو

کم به سمتی حرکت کنیم که سیستم آبیاری موضعی که راندمان باالتری دارد،  سطحی و زیرسطحی در کشور است و باید کم

 .های سنتی آبیاری شود جایگزین روش
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کند و به روش بارانی مصرف آن  هزار متر مکعب در هکتار آب مصرف می40آبی بیش از  کشت ذرت به روش غرق  :داشتوی اظهار 

رسد و  متر مکعب می577هزار و 5هزار تا  5رسد، اما در روش آبیاری تیپ این رقم به  هزار متر مکعب می 47هزار تا 8به حدود 

 .یابد فزایش میتن در هکتار ا 17تن به  07الی  27تولید از 

هزار هکتار از اراضی کل کشور را به روش آبیاری 00بندی  وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری در نظر دارد، تا با سهمیه: وی افزود

 .تیپ کشت کند

کشاورزی  درصد اراضی 85الی  87: های نوین آبیاری اشاره کرد و گفت زارع همچنین به برنامه دیگر وزارت جهاد در رابطه با سامانه

سازی این اراضی الزم است، بنابراین برای  های نوین آبیاری یک پارچه خورد و پراکنده هستند و در ارتباط با استقرار سامانه

های وزارت جهاد اجرای طرح  های نوین آبیاری یکی از سیاست اختصاصی شدن و مقرون به صرفه شدن اجرای طرح سامانه

 .ری از منابع آب استبردا سازی مدیریت بهره یکپارچه

های مختلف از جمله قزوین  سازی اراضی کشاورزی به صورت پایلوت در استان یکپارچه: مشاور وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

بردار متقاضی مدیریت یک پارچه  هزار نفر بهره 5هکتار با  577هزا رو 2مورد در سطح  00اجرا شده و در حال حاضر در این استان 

 .های نوین آبیاری هستند از منابع آب برای اجرای سامانهاستفاده 

سازی اراضی و  شد با یکپارچه حلقه چاه آبیاری می 04در تاکستان استان قزوین حدود هزار کتار زمین کشاورزی که با : وی افزود

 .تحلقه چاه آب حذف شده اس 45حلقه آب در مدار آبیاری قرار دارد و  2منابع آب در حال حاضر فقط 

های نوین آبیاری در کشور و اراضی تحت  با اجرای طرح سامانه: های نوین آبیاری کشور تصریح کرد مجری طرح توسعه سامانه

 .شود میلیارد متر مکعب آب ذخیره می 2.0ها ساالنه حدود  پوشش این سامانه

مجلس شورای اسالمی سال گذشته و   :ری گفتهای نوین آبیا وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری برای اجرای طرح سامانه

های نوین آبیاری قرار داده، به طوری که امسال بر اساس بودجه  امسال در قانون بودجه اعتبار خوبی را برای تحقق طرح سامانه

 .های نوین آبیاری اختصاص داد میلیارد تومان را به اجرای طرح سامانه 040مبلغ هزار و 

 .هزار میلیارد تومان الزم است0های نوین آبیاری ساالنه حدود  ه درخواست متقاضیان سامانهبرای پاسخ ب: وی افزود

های نوین آبیاری درخواست  هزار هکتار اراضی برای اجرای طرح سامانه445هزار نفر متقاضی با  55در کل کشور : زارع تصریح کرد

 .داریم

http//:iranecona.com/02807 
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 آب
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  4۲, یکشنبه 

 بانک کشاورزی به بحران مدیریت آب کامال حساس است
ها و رشد بخش کشاورزی ، با استناد به قانون رفع موانع تولید خواستار تعامل و  دکتر شهید زاده با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت.

 . ه برای تحقق استفاده بخش کشاورزی از سپرده قانونی در برنامه ششم توسعه شدهمکاری اعضای کارگرو

مهرماه در جمع اعضای کارگروه نظام مالی و  05دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، روز شنبه 

های گلخانه ای و پرورش  ا نرخ ترجیحی به طرحپرداخت تسهیالت ب: تامین و تجهیز منابع در بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت

 .ماهی در قفس، نمایانگر توجه ویژه بانک کشاورزی به بحران مدیریت منابع آب است

در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه نظام مالی و تامین و تجهیز منابع در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در محل ساختمان 

شد، دکتر شهید زاده طی سخنانی جدول زمانی جلسات پیشین کارگروه باهدف تدوین سند مرکزی بانک کشاورزی برگزار 

راهبردی بر اساس ابالغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشریح کرد و به مرور محورهای مورد بحث در جلسات پیشین 

تعهد دولت مبنی بر تامین مابه التفاوت نرخ سود وی تاکید کرد یکسان سازی نرخ سود تسهیالت بخش کشاورزی نیازمند .پرداخت 

ها و رشد بخش کشاورزی ، با استناد به قانون رفع موانع تولید خواستار  دکتر شهید زاده با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت.است 

 .شد تعامل و همکاری اعضای کارگروه برای تحقق استفاده بخش کشاورزی از سپرده قانونی در برنامه ششم توسعه

http//:iranecona.com/02001 
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 اقتصاد کالن

 - 72/79/49فارس

 چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان برگزار شد

« آستانه»ایران در شهر چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان با حضور وزیر کشاورزی 

 .برگزار شد

محمود »، چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان با حضور بیشککدر  ای فارس دفتر منطقهبه گزارش خبرنگار 

مهر سال جاری در  00و  04کشور در روزهای  0های مختلف دولتی و غیردولتی  وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان بخش« حجتی

 .برگزار شد« تانهآس»شهر 

های مختلف کشور از جمله حوزه  های بخش ها و دستگاه نفر از مدیران و نمایندگان وزارتخانه 07حجتی را در این سفر بیش از 

نفت، نیرو، راه و شهرسازی، بهداشت، علوم، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، دادگستری، گردشگری، فرهنگی، اتاق بازرگانی و 

 .های خصوصی همراهی کردند بخش فعاالن اقتصادی

های مختلف دولتی و خصوصی ایرانی و قزاقی برگزار و  در این سفر، اجالس کارشناسی تخصصی با حضور مدیران و نمایندگان بخش

 .نظر و توافق حاصل شد در خصوص موضوعات موردنظر مذاکره، تبادل

« اف  ایسیت ایسکش»وزیر کشاورزی و « اف ژان مامتبیک اصیل»نخست وزیر قزاقستان، « کریم ماسیموف »حجتی در این سفر با 

 .های دوجانبه مذاکره نمود های گسترش همکاری گذاری و توسعه این کشور دیدار و درباره راه وزیر سرمایه

مادگی کشور، بر آ 0های زیاد در توسعه روابط  وزیر جهاد کشاورزی ایران در دیدارهای انجام شده ضمن اشاره به وجود ظرفیت

های مختلف کشاورزی از جمله توسعه باغات، کشت فراسرزمینی، پرورش آبزیان و تولید  ها در بخش تهران در زمینه توسعه همکاری

 .مرغ گوشتی تأکید کرد

گذاری و انتقال تکنولوژی جمهوری اسالمی ایران در  های مذکور و سرمایه طرف قزاقی نیز عالقمندی خود را به همکاری در زمینه

 .های مربوطه اعالم نمود بخش

کشور در  0سند یادداشت تفاهم، یکی سند کلی یادداشت تفاهم همکاری  0مهرماه  00در بخش پایانی سفر بعدازظهر چهارشنبه 

های  های صنعت و معدن، انرژی، کشاورزی، بهداشت، علوم، فرهنگی و گردشگری و دیگری سند یادداشت تفاهم همکاری اتاق زمینه

 .گذاری و توسعه قزاقستان به امضاء رسید کشور در حضور وزیر کشاورزی ایران و وزیر سرمایه 0ی بازرگان

کشور به عمل  0های  ها و شرکت ها، سازمان حجتی همچنین اظهار امیدواری کرد مذاکرات تخصصی که توسط نمایندگان دستگاه

یکسال آینده ترسیم نموده و اسناد همکاری برای سفر آتی  های اجرایی دوجانبه را برای آمده و خواهد آمد، اهداف و برنامه

 .رئیس جمهور قزاقستان که در ماه آینده از ایران بازدید خواهد داشت را نیز تهیه و آماده کنند« نورسلطان نظربایف»

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000777720 
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 اقتصاد کالن
 - 72/79/42فارس

 کاهش سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی/ تحریمها تا سال آینده ادامه دارد
میلیارد دالر، معادل  5سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصمیم گرفت : نوبخت در جمع مدیران بانک سپه گفت

 .مربوط به طرح تنظیم و مهار آبهای مرزی کشور را در بانک سپه متمرکز کندهزار میلیارد تومان منابع  ۵1

، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با قدردانی از زحمات پهپایگاه اطالع رسانی بانک سبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ضمن قدردانی از تالش کلیه بانکها و نظام بانکی کشور، به بانک سپه اعتقاد ویژه دارم، چرا که : کارکنان بانک سپه، اظهار داشت

 .مند بوده است دولت تاکنون از خدمات و حمایت های ویژه این بانک بهره

میلیارد دالر، معادل  8سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصمیم گرفت به لحاظ شایستگی بانک سپه،  :نوبخت خاطر نشان کرد

 .هزار میلیارد تومان منابع مربوط به طرح تنظیم و مهار آبهای مرزی کشور را در این بانک متمرکز کند 00

هزار میلیارد تومان بقیه تا سه سال آینده از  07ی شده و هزار میلیارد تومان از این منابع اجرای 0تاکنون گردش مالی : وی افزود

 .طریق بانک سپه عملیاتی خواهد شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن اشاره به نقش آفرینی بانک سپه در خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر، خاطر 

لیارد تومان بودجه در نظر گرفته است، اما با توجه به خرید تضمینی هزار می 5دولت در ردیف یارانه ویژه گندم، بالغ بر : نشان کرد

گندم در اوایل سال و عدم کفایت وصولی های دولت برای پرداخت مبالغ گندم خریداری شده، از منابع بانکها از جمله بانک سپه 

 .استفاده می کنیم

میلیارد تومان کرده و معادل همین رقم به  077هزار و  1زش از اول سال جاری دولت اقدام به خرید تضمینی گندم به ار: وی افزود

 .طرح های عمرانی پرداخته است

سخنگوی دولت با بیان اینکه میزان پرداختی دولت به طرح های عمرانی در سال جاری بیش از سال گذشته بوده است، اظهار 

کرد، نمی توانست در مورد طرح های  پرداخت می اگر طی دو سال اخیر، دولت از خزانه مبالغ خرید تضمینی گندم را: داشت

تالش بانک سپه به خاطر نقش آفرینی در خرید تضمین گندم طی سال گذشته و امسال جای . عمرانی پرداختی داشته باشد

 .قدردانی دارد

 نرخ سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی کاهش پیدا می کند *

برای کمک به خروج از رکود نرخ سود بانکی و نرخ ذخیره قانونی بانکها کاهش : رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت

 .می یابد

دولت در بسته جدید اقتصادی خود با علم به اینکه : محمدباقر نوبخت در جمع مدیران ارشد بانک سپه ضمن اعالم این خبر، افزود

ا انجام اقداماتی سعی می کند بانکها را برای اجرای بخشی از منابع نظام بانکی کشور در قالب مطالبات معوق درگیر است ب

 .سیاستهای پولی دولت توانمند کند

 کاهش سه درصدی نرخ ذخیره قانونی بانکها* 

نوبخت ضمن اشاره به نقش نظام بانکی در کمک به اجرای سیاست خروج از رکود همراه با کنترل تورم، در دولت تدبیر و امید، 

ینده به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اجزا و تفسیر بسته جدید اقتصادی اوایل هفته آ: تصریح کرد

 .دولت جهت خروج از رکود را برای مردم و بانکها تشریح خواهیم کرد

http://www.farsnews.com/
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 .تفاده خواهد شدبراساس این بسته اقتصادی، برای تسریع در خروج از رکود اقتصادی از ابزارهای پولی و مالی اس: وی اضافه کرد

در سیاستهای پولی با کاهش نرخ سود بانکی و تقلیل سه واحد درصدی نرخ سپرده قانونی به : سخنگوی دولت در این باره افزود

 .بانکها کمک خواهد شد تا بتوانند بهتر به تعهدات خود عمل کنند

 نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت است* 

ر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برای اداره بدون توافق هسته ای کشور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشو

به  -0دولت با بهبود شاخص های کالن اقتصادی از جمله کنترل تورم و تغییر نرخ رشد اقتصادی از : هم برنامه داشتیم، تصریح کرد

 .ذیری ایران در مقابل تحریم ها داددر سال گذشته، پیامی به طرفهای مذاکره کننده مبنی بر تسلیم ناپ 0

علی رغم رکود جهانی و کاهش منابع دولت از محل فروش نفت به خاطر پایین آمدن قیمت این محصول، آمارهای : وی ادامه داد

 .مقدماتی مرکز آمار در سه ماهه اول امسال نشان از مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور دارد

 اقالنه و سنجیده بودتصویب برجام توسط مجلس ع* 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تصمیم مجلس شورای اسالمی مبنی بر تصویب برجام را یک اقدام عاقالنه، سنجیده و 

فراموش نکنیم این برجام تأیید می کند، ایرانی که در چهار قطعنامه گذشته از : درست در جهت همیاری با دولت خواند و افزود

زی منع شده بود با تصویب سازمان ملل و همه کشورهای طرف مذاکره در کنار لغو تحریم ها از حق غنی سازی حق غنی سا

 .برخوردار است

شرایط مطلوبی فرا روی کشورمان بوده و در : نوبخت با بیان اینکه هیچ دغدغه ای برای اجرای این سند تاریخی نیست، اظهار داشت

ر رأس مقامات بلند پایه دیپلماتیک و اقتصادی به ایران سفر می کنند و آمادگی خود را برای حال حاضر سرمایه گذاران خارجی د

 .توسعه همکاری های مشترک اعالم می کنند

 حاکمیت شرایط تحریم به کشور تا پایان امسال* 

رده، زمانی با آنها حاضر به مجموعه دولت به این سرمایه گذاران اعالم ک: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأکید کرد

همکاری است که ضمن سرمایه گذاری مستقیم در کشورمان با انتقال تکنولوژی روزآمد، به ایران امکان حضور بیشتر در بازارهای 

 .جهانی بدهند

امسال و اوایل سال  اما شرایط تحریم تا اواخر: وی با بیان اینکه ما از چند روز آینده هم قادر به اجرایی کردن برجام هستیم، گفت

 .آینده در کشور وجود خواهد داشت ما باید برای این مقطع زمانی برنامه داشته باشیم

تیم اقتصادی دولت برای هر لحظه اقتصادی کشور برنامه داشته و نمی : نوبخت به شرایط ویژه اقتصاد کشورمان اشاره کرد و افزود

 .تواند اقتصاد را به حال خود رها کند

دولت ابراز امیدواری کرد بسته اقتصادی جدید دولت، اقتصاد کشور را رو به جلو برده و ما شاهد رشد اقتصادی و بهبود سخنگوی 

 .وضعیت زندگی مردم باشیم

 بانک سپه همگام و همسو با سیاستهای دولت است: تقوی نژاد* 

و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  مدیرعامل بانک سپه در جمع مدیران ارشد بانک و در حضور معاون رئیس جمهور

کلیه فعالیتهای بانک سپه براساس اولویتهای راهبردی هفت گانه : محوری در این بانک تصریح کرد-ضمن تأکید بر رویکرد برنامه

یاستهای کالن ابالغی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین برای نقش آفرینی در اقتصاد ملی و بین المللی و همسویی با س

 .دولت تنظیم شده است
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بانک سپه تنها سهامدار چند شرکت : مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اقدامات این بانک در جهت خروج از بنگاهداری، تصریح کرد

 .فعال در تولید کاالهای استراتژیک نظیر سنگ آهن، سیمان، نفت، گاز، پتروشیمی، بخش نیروگاهی است

 .زیر مجموعه این بانک به لحاظ نسبت بازدهی و شفافیت همواره جزو ده شرکت برتر بورسی هستند شرکتهای: وی افزود

درصدی قیمت جهانی سنگ  87کاهش : درصد سنگ آهن کشور با مشارکت بانک سپه، خاطر نشان کرد 07وی با اشاره به تولید 

 .اجه کرده استآهن در ماههای اخیر، شرکتهای تولید کننده این محصول را با مشکل مو

کشورهای رقیب ایران در تولید سنگ آهن در کشورهای نظیر چین و برزیل، از دولت یارانه دریافت : تقوی نژاد در این باره افزود

 .درصد حق مالکانه پرداخت می کنند 07می کنند در حالی که تولید کنندگان این محصول در کشورمان 

از سخنان خود، گزارشی از عملکرد بانک سپه در حوزه های مختلف پرداخت و  رئیس هیأت مدیره بانک سپه در بخش دیگری

میلیون حساب به بخش قابل توجهی از بزرگترین و مهمترین فعاالن اقتصادی  01این بانک در حال حاضر با افتتاح : یادآور شد

 .خدمات بانکی ارائه می دهد

این بانک در خدمت دولت و اجرای سیاستهای : ف اقتصادی تصریح کردوی با اشاره به نقش آفرینی بانک سپه در بخش های مختل

آن بوده و آماده است در شرایط پس از رفع تحریم، با تکیه بر نیروی انسانی توانمند، با دانش و دارای سالمت اداری خود، بیش از 

 .گذشته در خدمت توسعه کشور باشد

کارکنان بانکهای : وعه دولت در بهبود حقوق کارکنان بانکها، خاطرنشان کردمدیرعامل بانک سپه ضمن قدردانی از مساعدتهای مجم

دولتی علی رغم تصوّر عمومی، متناسب با مسئولیتهای خود، حقوق و مزایا دریافت نمی کنند، به همین خاطر انتظار می رود، در 

 .مورد حقوق و مزایای کارکنان بانکهای دولتی اقداماتی صورت گیرد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107002774481 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 حمایت بیشتر از کشاورزان با اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاال 
میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تولید  4۷۷کاالهای استراتژیک به کشور وارد شده و  میلیون تن ۵۷ساالنه 

وری،  قانون افزایش بهره 99شود که تاکنون از عرضه در بورس کاال محروم بوده و پس از این با اجرایی شدن ماده  می

 . تواند بورس کاال باشد محمل اصلی عرضه آنها می

با اجرایی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران کارشناس بورس کاالی کشا

تواند رونق بازار بورس و تغییر  شود که می وری، فصل جدیدی در بورس کاالی کشاورزی آغاز می قانون افزایش بهره 00شدن ماده 

 .وضعیت بازرگانی محصوالت کشاورزی منجر شود

وجودآمده  پس از جو که در استان کرمانشاه پایلوت در بورس اجرا شد و نتایج مثبت آن و همچنین مشکالت به: نازاده افزودعباس ب

 .صورت قیمت تضمینی در بورس ارائه خواهد شد بار ذرت در استان خوزستان به مورد بررسی قرار گرفت، این

میلیون تن نیز  477ن محصوالت استراتژیک وارد کشور شده و حدود میلیون ت 07آنچه مشخص است، ساالنه : وی خاطرنشان کرد

تواند بورس کاال باشد، اما به دالیلی که پیش از این  شود که بهترین بستر و مبنای عرضه می کاالی کشاورزی در کشور تولید می

قش محوری در بازار کاالهای کشاورزی بارها درباره آن توضیح داده شده است، نظیر سیستم سنتی بازار ایران، هنوز بورس کاال ن

 .با این وجود، بعد از جو در کرمانشاه، عرضه ذرت خوزستان در بورس در دستور کار قرار گرفته است. کند ایفا نمی

 تن جوی کرمانشاه در بورس معامله شد ۵۷۷

علت  نشاه در حالی اجرایی شد که بهصورت پایلوت در کرما طرح عرضه جو در بورس به: کارشناس بورس کاالی کشاورزی ادامه داد

شدت پایین آمده، اما استقبال کشاورزان و چگونگی  های غیرمجاز، عمالً میزان تولید به برداری از چاه کمبود منابع آبی و عدم بهره

اورزان و بخشی قرار گرفت که این اعتماد را برای کش فرآیند عرضه و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان در شرایط بسیار رضایت

 .متولیان ایجاد کند که بورس بهترین گزینه عرضه خواهد بود

شود، اما آزمون  تن معامله در تابلوی بورس برای یک محصول حجم قابل توجهی محسوب نمی 077هرچند : بنازاده تصریح کرد

 .موفقی برای عرضه کاالها در بورس بود که با قیمت تضمینی ذرت خوزستان، تکرار خواهد شد

 شود ماه عرضه ذرت در بورس آغاز می انآب

کنی، تمایل به عرضه محصول خود به  خشک های ذرت در صورتی که کشاورزان بعد از تحویل ذرت خود به کارخانه: وی یادآور شد

کنندگان ذرت که  توانند با در دست داشتن قبض تحویل محصول خود در بورس کاال عرضه کنند و مصرف بورس داشته باشند، می

 .کنند های تولید باشند، مستقیماً ذرت را از کشاورزان خریداری می ها و تعاونی توانند مرغداری می

تواند به  التفاوت قیمت تضمینی تا خرید تضمینی را می تواند مشخص کند که مابه در این شرایط دولت می: بنازاده تأکید کرد

درصد مطالبات خود را از خریداران و  07ز خریداران دریافت کنند یا ها پرداخت کند که کشاورزان تمام پول خود را ا مرغداری

 .مابقی را از دولت دریافت کنند

کند، تعیین قیمت کارشناسی است که مبتنی بر پاک بودن و  آنچه در خرید تضمینی ذرت نقش اساسی ایفا می: وی اظهار داشت

 .تر بودن کیفیت کاال تخمین زده خواهد شد مناسب

 .تمام تمهیدات الزم برای عرضه ذرت خوزستان طی ماه جدید در تابلوی بورس صورت گرفته است: مچنین گفتبنازاده ه
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 یابد های دولت کاهش می هزینه

در صورتی که طرح عرضه کاالهای استراتژیک در بورس با موفقیت دنبال شود، نیازی به : کارشناس بورس کاالی کشاورزی افزود

ها با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب اقدام  د تضمینی نخواهد بود و نظام عرضه و تقاضا با حذف واسطهکرد دولت برای خری هزینه

 .به عرضه محصوالت استراتژیک خواهد کرد

در زمان حاضر دولت ناگزیر است اعتبار قابل توجهی را برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هزینه کند : وی خاطرنشان کرد

 .تواند در بسترهای عمده بخش کشاورزی هزینه شود وریف این اعتبار می قانون بهره 00یی شدن ماده که در صورت اجرا

 آید خانه کشاورز هم به کمک بورس می

بردار استان  بهره 277شود، جلسات آموزشی برای  ای که امروز با مدیران خانه کشاورز برگزار می در جلسه: بنازاده ادامه داد

 .های الزم را دریافت کنند اهد شد تا درباره چگونگی عرضه محصوالت خود در بورس، آموزشخوزستان گذاشته خو

ترین زمان ممکن دریافت  توانند پس از آنکه مطالبات خود را در کوتاه برداران آشنا به بورس می کشاورزان و بهره: وی تصریح کرد

ترین بستر  عنوان مطمئن های آینده به بورس به عدی خود در سالهای جانبی را کاهش دادند، برای عرضه محصوالت ب کرده و هزینه

 ./برای عرضه کاال بیندیشند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05040-4.html 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - 497۱مهر  4۲شنبه  سه

 درصدی رونق کشاورزی در اقتصاد ملی 9۷یر بیش از تاث

گذاری در بخش کشاورزی  وکار و سرمایه توسعه کسب: ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت های برنامه رییس موسسه پژوهش

 . درصدی در توسعه اقتصادی و رونق اقتصاد ملی کشور داشته باشد 07تواند تاثیر بیش از  می

براساس مطالعات بانک جهانی، نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصاد ملی : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد ی در گفتسید حسن کاظم

درصد در اقتصاد ملی دیگر  40درصد در اقتصاد ملی آمریکا و  40وکار کشاورزی  گذار است، چراکه کسب کشورهایی مانند آمریکا مهم و تاثیر

 . وکار کشاورزی در اقتصاد ملی کشورهاست دهنده آثار پسین و پیشین رونق کسب این نشان. ستگذار ا کشورهای پیشرفته اثر

گذاری الزم در بخش  ایم به این نتیجه رسیدیم که گرچه سرمایه در ایران نیز با بررسی کارشناسی مشترکی که با بانک مرکزی داشته: وی افزود

واحد ارزش افزوده در اقتصاد  0.5است اما ایجاد هر واحد ارزش افزوده در بخش کشاورزی  کشاورزی تاکنون کمتر از آنچه باید، صورت گرفته

درصد در اقتصاد ملی  00.5درصد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایجاد شده است، حدود  1.5کند؛ یعنی اگر در سال گذشته  ملی ایجاد می

 . گذار بوده است تاثیر

گذاری بخش کشاورزی به  اگر چنانچه در توسعه سرمایه: اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ادامه دادریزی  های برنامه رییس موسسه پژوهش

کردن به توسعه بخش کشاورزی در سطح  هایی مانند بسته رونق اقتصادی و اجرای برجام بیش از پیش توجه کنیم، عالوه بر کمک کمک برنامه

واحد  0.5کنیم  فی دارد، این بدان معناست که به عنوان مثال اگر یک واحد گندم تولید میهای پیشین و پسین آن نیز تاثیر مضاع ملی و بخش

 . گذاری دارد های دیگر اثر در بخش

 تاثیر یک سومی رونق کشاورزی در اقتصاد ملی
د اقتصاد ملی را تا یک رش  گذاری در بخش کشاورزی زمینه تواند ضمن اثر خروج از رکود و مشکالت اقتصادی کنونی می: کاظمی اظهار کرد

 . سوم افزایش دهد و از سوی دیگر به ایجاد امنیت غذایی بیشتر و توسعه صنعتی کشور کمک کند

درصد ارزش افزوده صنعت نیز متعلق به صنایع غذایی است؛ بنابراین توسعه  40های اخیر بانک مرکزی حداقل  براساس بررسی: وی اضافه کرد

واحد ارزش افزوده در صنایع نفت کشور  47های اقتصادی کشور است، چرا که اگر  وسعه و رونق در دیگر بخشدر بخش کشاورزی متفاوت از ت

ای  بنابراین اگر به عنوان مثال در عرصه ملی و زمینه. ایجاد شود تاثیر بسیار کمتری نسبت به بخش کشاورزی در اقتصاد ملی خواهد داشت

و بوم   تواند به اقتصاد ملی اقصی نقاط این مرز ود ضمن توزیع عادالنه درآمدها در سراسر کشور میگذاری ش مانند توزیع مواد غذایی سرمایه

 . کمک شایانی کند

 اجرای برجام عامل انتقال فناوری و افزایش ضریب امنیت غذایی

گذاری و رونق کشاورزی در زمینه  اگر توسعه سرمایه: ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اظهار کرد های برنامه رییس موسسه پژوهش

های مختلف کشاورزی مانند تولید بذر و نهال  تواند به انتقال دانش و فناوری در بخش گذار باشد، اجرای برجام می اعتبارات ریالی این بخش اثر

اورزی را از پیش روی اصالح شده، انتقال صنایع پیشرفته فناوری در بخش کشاورزی و غیره منجر شود و بسیاری از موانع بخش کش

 . برداران و صنایع بردارد بهره

توانیم ضمن  تواند آثار بسزایی در بخش کشاورزی و اقتصاد ملی کشور داشته باشد، چرا که در این صورت می اجرای برجام می: کاظمی ادامه داد

فته دنیا را به کشور انتقال دهیم و نهایتا موج ناشی از آالت و تجهیزات پیشر تر فناوری، ماشین های کشاورزی سالم واردات کود، سموم و نهاده

 . تر باشد تواند گستره بسیاری در این بخش داشته باشد و نویدی برای کشاورزی سالم گذاری در بخش کشاورزی می سرمایه

کند از پاافتادن  ت که تصور میای مثل خودرو در بسته رونق اقتصادی توجه ویژه دارد به این دلیل اس اگر دولت به صنایع: وی تصریح کرد

صنایع خودروسازی در کشور آثار پیشین و پسین نامناسبی برای اقتصاد ملی دارد، بنابراین در صدد است تا با تحریک تقاضا این وضعیت را 
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ا برای بخش کشاورزی ای روزانه سه وعده غذایی تقاض کننده بهبود بخشد، اما بخش کشاورزی مستثنی از خودروسازی نیست، چرا که هر مصرف

 . تواند در توسعه عمودی و افقی اقتصاد ملی آثار بسزایی داشته باشد کند و توسعه بخش کشاورزی می می

بنیان در بخش کشاورزی  های نوین و دانش استفاده از فناوری: ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت های برنامه رییس موسسه پژوهش

گذاری باالیی داشته باشد و کشور را در ارتقای ضریب امنیت  وری بهینه از منابع آب و خاک اثر تواند در بهره بخش میو رونق اقتصادی این 

 . غذایی کمک کند

http//:www.isna.ir/fa/news/10700848004 
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 اقتصاد کالن
 ایسنا - 497۱مهر  97نجشنبه پ

 جای خالی بخش کشاورزی در بسته رونق اقتصادی

عمده این بسته معطوف به بخش صنایع خودرو و لوازم خانگی : یک عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به بسته رونق اقتصادی دولت بیان کرد

 .دامداری، مرغداری، صنایع لبنی و غیره شده استهای متاثر از آن یعنی  شود و کمترین توجه به بخش کشاورزی و حوزه می

پس از تاکید دولت بر پرداخت اعتبارات، با توجه به قدرت خرید پایین مردم، باید به بحث : وگو با خبرنگار ایسنا گفت محمد قربانی در گفت

 .روند در کوتاه مدت نمیزیرا مردم به دلیل سابقه بد اقتصادی به سمت خرید کاالی صنعتی   بازپرداخت هم اشاره شود،

. ای نکرده است در شرایط فعلی، دولت فقط به بحث پرداخت اعتبارات تاکید کرده و به بازپرداخت اعتبارات اشاره: وی با بیان مطلب باال افزود

دریافت کند، چطور  کند، با این فرض که تقاضا برای وام داشته باشد و وام را هم دولت مشخص نکرده خانواری که زیر خط فقر زندگی می

 .شده را پرداخت کند خواهد وام گرفته می

بسیاری از راهکارهای بسته اقتصادی، راهکارهایی بوده که یا : وی در رابطه با بسته اقتصادی دولت برای خروج صنایع از حالت رکودی گفت

دیده شده و خیلی از این راهکارها در تضاد با هم عمل  ای و انفرادی تجربه شده یا درحال انجام است، همچنین این راهکارها به صورت جزیره

 .اند پارچه دیده نشده کنند و در چارچوب یک سیسم منسجم یک می

ر این عضو هیات علمی دانشگاه مشهد با بیان اینکه تاثیر بسته رونق اقتصادی بر روی بخش کشاورزی عمال ناکارآمد است و تاثیری ندارد اظها

ها و حرکاتی جزئی را ایجاد کند، اما به دلیل اینکه به قدرت خرید خانوارها نگاه نشده،  تواند در سایر حوزه ها تکانشاید این بسته ب: کرد

 .اثربخشی الزم را نخواهد داشت

ه ای است که ب ماهیت تولید محصوالت کشاورزی به گونه: وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نقش چندانی در ایجاد رکود ندارد اظهار کرد

شود، یا  مشکالتی که صنایع ما با آن مواجه هستند دچار نیست، یعنی محصول تولیدشده در این بخش چون جزو مواد غذایی محسوب می

دانند شاید مردم هر بخش از مصرف خود را به تعویق بیندازند اما  شود، زیرا می فروشانی که در بازارها هستند خریداری می توسط دولت یا عمده

 .د غذایی را به تعویق نخواهند انداختمصرف موا

زمان هم قدرت خرید خانوارها را تحریک کند و هم آنها را به خرید  هایی برود که هم قربانی همچنین با بیان اینکه دولت باید به سمت سیاست

داشته باشد انتظاری منطقی  انتظار اینکه با اجرایی شدن برجام قیمت کاالهای خارجی کاهش شدید: محصوالت داخلی تشویق کند افزود

 . افتد هست اما واقعی نیست، یعنی این اتفاق حداقل تا یک سال آینده نمی

کاهش قیمت محصوالت خارجی در : های خاص دولت در حوزه ارز ادامه داد این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر چارچوب

کنندگان را تامین کند، این پرداخت  ت بتواند قدرت خرید مردم را تقویت کند و حقوق مصرفدهد، به همین دلیل اگر دول کوتاه مدت رخ نمی

 .اعتباری شاید تحرکی را در بخش کاالهای انبار شده در کارخانجات و صنایع تولیدی ایجاد کند

وقتی شما : ان شدن کاالهای خارجی گفتکنندگان از برجام و مسائل مربوط به آن مبنی بر ارز وی با اشاره به انتظارات خانوارها و مصرف

شود باید حداقل دو برابر  کننده قرار داده می درصد تخفیف خرید کنید، تخفیفی که برای مصرف 45تا  47توانید کاالهای خارجی را با  می

 .کنند باشد ها و موسسات داخلی پرداخت می االهای خارجی و همراه با تسهیالتی که بانک

هایی که به ایران اعمال شده  تحریم. آنچه در حال حاضر رکود در داخل کشور ایجاد کرده بخش صنایع است: ادامه افزودقربانی همچنین در 

توانیم انتظار داشته باشیم با اجرایی شدن برجام بسیاری  سال گذشته شکل گرفته، بنابراین نمی 45، 47بودند بحث بلند مدتی بود که در طول 

 .مدت کوتاهی حل شوداز مسایل و مشکالت در 

مدت تنها فرصتی برای ایران ایجاد خواهد شد تا به تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کرده و بتوانیم نیازهای داخل  وی با اشاره به اینکه در کوتاه

بنیان برای  دانشهای  اقداماتی از جمله وارد کردن بعضی از خریدهای خاص در عرصه تکنولوژیکی، ورود شرکت: کشور را تامین کنیم گفت
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صادرات کاالیی که تولید شده و نتوانستیم بازاری برای آن پیدا کنیم و صدور خدمات فنی مهندسی از جمله مواردی است که در کوتاه مدت 

 .اتفاق خواهد افتاد

http//:www.isna.ir/fa/news/10700741240 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 ماه  آبان 45باش بورس و انبارها از  آماده/ هزار تن ظرفیت انباری آماده تحویل ذرت در بورس 95۷
سازی شده و  هزار تن انبار همزمان با شروع فصل برداشت ذرت برای تحویل و عرضه آن در بورس کاال آماده 95۷

 . های معتبر آغاز به کار خواهد کرد وان طرح ملی با حمایت کارگزاران، بورس، صداوسیما و خبرگزاریعن به

از آنجا که استان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیر زراعت استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه متناسب با نیاز کشاورزان، برداشت ذرت آغاز  آبان 45رود، از  شمار می رت بهکننده ذ عنوان آخرین استان برداشت خوزستان به

 .خواهد شد

ای چندان دقیق نیست، چرا که ممکن است به تناسب نیاز بازار  بینی میزان برداشت ذرت دانه پیش: سیدعبدالرضا سیداحمدی افزود

ای  هزار تن ذرت دانه 020رید تضمینی نشود، اما سال گذشته ای برداشت شود و مشمول خ صورت ذرت علوفه و تشخیص کشاورز به

 .خرید تضمینی شد

از آنجا که خوزستان باالترین سطح برداشت ذرت را در اختیار داشته و پس از کرمانشاه و فارس، برداشت ذرت : وی خاطرنشان کرد

همزمان شده است؛ لذا اشباع در بازار داخلی پیش کند، معموالً برداشت ذرت در استان خوزستان با واردات ذرت  خود را آغاز می

 .شویم آمده و ناگزیر به خرید تضمینی می

های ذرت به کشور همزمان با فصل برداشت در داخل  در صورتی که هنگام ثبت سفارش، زمان ورود محموله: سیداحمدی ادامه داد

 .تواند از این اشباع جلوگیری کند نباشد، می

 موزشی، آماده خرید تضمینی ذرتهای آ انبارها و کالس

های آموزشی  شود و در این راستا کالس بار ذرت به شکل عرضه در بورس از کشاورزان خریداری می برای نخستین: وی تصریح کرد

، های معتبر نیز طی انعقاد قرارداد ها و همگی عوامل فعال در خرید برگزار شده و کارگزاری برای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 .آماده برای خرید تضمینی ذرت هستند

های آموزشی آغاز شده و  مقدمات الزم برای شروع به کار خرید تضمینی ذرت با هماهنگی با انبارها و کالس: سیداحمدی یادآور شد

بار است که  ستینشود، اما از آنجا که این طرح برای نخ تا مدت باقیمانده نیز از تمام پیشنهادات کارشناسان و اساتید استقبال می

رو شود که تالش شده به سرعت برای رفع موانع اقدام  کند، مانند هر طرح دیگری ممکن است با مشکالتی روبه زمینه اجرا پیدا می

 .شود

 شود درصد مطالبات کشاورزان به سرعت پرداخت می ۰۷

کنی و انبارها تحویل  خشک های ذرت کارخانه های گذشته، کشاورزان ذرت را به در سال: مدیر زراعت استان خوزستان تأکید کرد

های تعاونی روستایی بود، مبلغ مورد نظر را  دادند و پس از آن در قبال دریافت رسید و تحویل آن به دولت که عموماً اداره می

تحویل داده شده و  گرفته با بورس کاال، طبق روال گذشته ذرت به انبارداران های صورت کردند، اما اکنون با هماهنگی دریافت می

توانند در بورس، ذرت خود را معامله کنند و پرداخت  کنند که با ارائه آن می کشاورزان قبضی به نام قبض سپرده کاال دریافت می

 .شود شده از طرف دولت، توسط دولت جبران می شده در بورس کاال با قیمت تعیین التفاوت این قیمت معامله مابه

شود و از سوی دیگر  های دولت و منافع کشاورزان گام برداشته می سو در کاهش هزینه ین سیستمی، از یکبا چن: وی اظهار داشت

 .یابد عنوان یک طرح ملی به شدت افزایش می درصد مطالبات کشاورزان به 07سرعت پرداخت حداقل 
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 رسانی ها برای اطالع استفاده از ظرفیت صداوسیما و خبرگزاری

ها داده شده و کشاورزان پس از دریافت قبض و عرضه آن در بورس، طی  مجوزهای الزم به کارگزاری :سیداحمدی همچنین گفت

های دولتی یا خصوصی و بر اساس قانون عرضه و تقاضا باشد، به فروش محصول خود  تواند سازمان معامالتی بین خریداران که می

 .خواهد بودپردازند که از بهترین اشکال تبادالت اقتصادی در بازار  می

گرفته با  های صورت ای، اخبار الزم از طریق هماهنگی ماه و شروع برداشت ذرت دانه آبان 45همزمان با : وی در پایان افزود

 ./های معتبر در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت صداوسیما و خبرگزاری

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05028-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25268-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

42 
 

 اقتصاد محصوالت
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 رقم بهاره  4رقم زمستانه و  ۵خروج دانه های روغنی از رکود، با وارد کردن 
گاه آموزشی کشت کلزا در معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از برگزاری کار

 .مجتمع شهید کسایی تبریز خبر داد

به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، ایوب ایرانی فام ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، آذربایجان غربی و شرقی برگزار شده در این کارگاه که با حضور مسئولین و کارشناسان مدعو از استان های قزوین، زنجان، اردبیل

یکی از الزامات کشت کلزا، اقدامات موثر در رابطه با خودکفایی تولید دانه های : بود، با آرزوی موفقیت آمیز بودن این کارگاه گفت

 .روغنی و کاهش وابستگی است

دان، محدودیت هایی برای کشت کلزا در با توجه به حساس بودن محصول کلزا به شرایط محیطی از جمله سرما و یخبن: وی گفت

 .شمال غرب کشور وجود دارد

هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت کلزا اختصاص یافته است که از این مقدار یک  077امسال دو هزار و : ایرانی فام بیان کرد

 .هکتار به باردهی رسیده و برداشت شده است 240هزار و 

در استان آذربایجان شرقی فقط رقم اکاپی کشت می شود و : ازمان جهادکشاورزی استان ادامه دادمعاون بهبود تولیدات گیاهی س

 .این رقم نیز به دلیل آسیب پذیر بودن در برابر سرما باید در شهریور ماه کشت شود، در غیر این صورت دچار سرمازدگی خواهد شد

مشکل دیگر در کشت محصول کلزا قیمت تضمینی : جه هستیم، افزودوی با اشاره به این که در شهریور ماه هم با مشکل آب موا

 .خرید محصوالت است که در صورت حل این معضل کشاورزان رغبت بیشتری نسبت به کشت کلزا پیدا خواهند کرد

 .تن محصول برداشت کرد 2اگر این محصول به موقع کشت و آبیاری شود می توان در هر هکتار بیش از : ایرانی فام گفت

در شرایط حاضر مناسب ترین : وی با اشاره به خشکی دریاچه ارومیه از یک طرف، افت آب چاه ها و شوری آب، اظهار کرد

 .جایگزین ها در راستای تغییر الگوی کشت، کاشت محصول کلزا در اراضی کشاورزی است

جاری کار شناسایی کشاورزان پیشرو آغاز از خرداد ماه سال : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گفت

 .گردیده است تا کسانی که امکان آبیاری شهریور ماه برایشان مقدور است، اقدام به کشت این محصول نمایند

 1افزایش تولید دانه های روغنی از : ملک احمدی، کارشناس دفتر دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این کارگاه گفت

 .درصد یکی از موفقیت آمیزترین برنامه هایی بود که محقق شد 00درصد به 

 .افزایش عملکرد در واحد سطح و انتخاب ارقام پر محصول، از دیگر اهداف برنامه توسعه کشت دانه های روغنی است: وی افزود

کلزای زمستانه یکی دیگر از یادگیری دانش فنی در زمینه کاشت : کارشناس دفتر دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .برنامه های مدون در این خصوص است که در همین راستا قراردادی با شرکت اورالیس فرانسه بسته شده است

دومین . یکی از مهم ترین مشکالت تامین آب، فراهم نمودن آب مورد نیاز در اوایل کاشت این محصول است: ملک احمدی افزود

 .یزش محصول است و اساسی ترین نکته بحث، عملکرد محصول در واحد سطح استمورد در این مبحث، موضوع ر

بعد از گذشت چند سال که کاشت کلزا در حالت رکود قرار داشت : وی در خصوص محدود بودن ارقام کشت کلزا، خاطر نشان کرد

چشمگیری در این زمینه هستیم و این رقم بهاره و چندین رقم دیگر امروز شاهد پیشرفت های  2رقم زمستانه و  0با وارد کردن 

 .نبود، مگر با تالش و زحمات کارشناسان و مسئولین ذی ربط در این عرصه
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نفر از تازه استخدام  000طبق برنامه پیش بینی شده، : کارشناس دفتر دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در خاتمه ادامه داد

 .شت با آموزش در کارگاه ها بازوان اجرایی ما خواهند بودها در سطح کشور در مراحل کاشت، داشت و بردا

فردریگ کویچ، نماینده شرکت اورالیس فرانسه طی دو روز نحوه اجرایی کردن عملیات کاشت، داشت و برداشت کلزا به صورت 

 ./تئوری و با کاشت عملی در منطقه ایلخچی اسکو آموزش های الزم را ارائه دادند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05001-4.html 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 عرضه کود اوره در بورس کاال منتفی شد 
های  ورس کاال منتفی شده است، مگر آنکه ادلهها، خرید اوره بخش کشاورزی از ب بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه

 .محکمی برای این منظور آورده شود

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرعامل جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در تماس با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

عنوان یکی از کاالهای ضروری و اساسی شمرده  هها ب کود اوره طبق اسناد و مدارک موجود و توسط ستاد هدفمندی یارانه: گفت

 .شده و در کنار سایر اقالم مصرفی مردم قرار گرفته است

ورود کود اوره به بورس کاال و معامله آن به روش سایر محصوالت پتروشیمی، ضرر بزرگی به بخش کشاورزی : یزدان سیف افزود

ترتیب دیگر کشاورزان ما امکان  های جهانی خواهد بود و بدین اساس قیمتکند؛ زیرا اگر این اتفاق بیفتد، قیمت آن بر  وارد می

 .خرید این کاالی باارزش که در تولید محصوالت کشاورزی نقش اساسی را دارد، نخواهند داشت

دود شود تا جایی که از مقداری که باید مصرف کنیم، یعنی ح ترتیب میزان کود مصرفی کم و کمتر می بدین: وی خاطرنشان کرد

پنج میلیون تن سقوط آزاد خواهیم کرد و به زیر یک میلیون تن خواهیم رسید و این امر در کشوری که در شرایط خشکسالی قرار 

 !ای جز استفاده از عوامل موجود نداریم، یعنی از بین رفتن کل کشاورزی ایران دارد و چاره

ره بخش کشاورزی از بورس کاال منتفی شده است و هیأت وزیران ها، خرید او بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه: سیف تصریح کرد

 .های محکمی برای این منظور آورده شود ای آن را مورد تأکید قرار داد، مگر آنکه ادله نیز در جلسه

اهد شد که گفتنی است، در صورتی که خرید کورد اوره از بورس کاال انجام شود، قیمت آن تابع نرخ جهانی و نرخ ارز آزاد تعیین خو

عالوه بر آن، در . برداران و بخش کشاورزی نیست اند که این رقم به نفع بهره بینی کرده درصدی را پیش 25کارشناسان رشد قیمتی 

صورت اتخاذ سیاست ثبات قیمت فروش اوره به کشاورزان، دولت باید به ازای هر کیلوگرم، چهارهزار ریال یارانه پرداخت کند که 

درصد افزایش یارانه در هر کیلوگرم را  477حدود دوهزار ریال،  4010ارانه هر کیلوگرم کود اوره پرداختی در سال در مقایسه با ی

 ./کند طلب می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 4972مهر  42, شنبه

تدوین و چاپ اطالعات حشرات موزه / شناسان بزرگ جهان به ایران؛ در انتظار مصوبه مجلس پرواز حشره

 جلد  ۵۵هایک میرزایانس در 
میلیون نمونه حشره برای توسعه  1.5ترین موزه خاورمیانه با بیش از  ، بزرگ"هایک میرزایانس"شناسی  موزه حشره

با دانشمندان بزرگ کشورهای جهان، در انتظار تصویب الیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی مجلس شورای  تبادل اطالعات

 .اسالمی است

با ( ایانا)پزشکی کشور امروز در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه

مندی در تبادالت ژنتیکی زیستی مراکز آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تجاری  نونسال گذشته برای ایجاد قا: اعالم این خبر گفت

منظور صیانت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور و جلوگیری از  صورت دولتی یا خصوصی فعالیت دارند و به کشور که به

فناوری  یستی مستقر در ستاد زیستهدررفت ذخایر ژنتیکی، الیحه حفاظت از ذخایر ژنتیکی توسط کارگروه ذخایر ژنتیکی و ز

 .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد

: تنها مرجع رسمی شناسایی حشرات در کشور است، افزود "هایک میرزایانس"محسن مفیدی نیستانک با بیان اینکه موزه حشرات 

های حشرات به کشورهای دیگر عدم شمولیت یا خالء  دن برخی اطالعات و یا تبادل بعضی نمونهدر حال حاضر برای در اختیار گذار

 .شود قانونی دیده می

های  دلیل تالش به: پزشکی است، خاطرنشان کرد شناسی یکی از شش کلکسیون ملی در مؤسسه گیاه وی با بیان اینکه موزه حشره

با دستور وزیر  4008خورشیدی انجام داده بود، پس از فوت وی در سال  4007ال یاد هایک میرزایانس در گردآوری که از س زنده

 .نامیده شده است "هایک میزرایانس"کشاورزی وقت، این موزه به نام 

عنوان  نمونه تایپ به 277هزار و  ها و همچنین دارا بودن بیش از یک دلیل تعداد و تنوع نمونه مفیدی با اشاره به اینکه این موزه به

هزار گونه  05میلیون نمونه حشره متعلق به  0.5بیش از : شود، ادامه داد ترین موزه خاورمیانه محسوب می ترین و قدیمی بزرگ

 .شده در موزه وجود دارد شناسایی

های  راسته: بندی حشرات و موزه حشرات هایک میرزایانس نیز در گفتگو با ایانا اظهار داشت معاون بخش تحقیقات رده

میلیون نمونه بیشترین تعداد حشرات را در موزه  4.5هر یک با بیش از ( ها سوسک)پوشان  بال و سخت( ها پروانه)داران  لکپو بال

 .دهند های حشرات را تشکیل می ترین راسته شوند که البته این دو راسته در طبیعت نیز بزرگ شامل می

هزار،  داران سه ریشک هزار، بال ها پنج توری مجموعه شامل بال 1 موزه هایک میرزایانس متشکل از: پناه تصریح کرد هلن عالی

 277( ها موریانه)باالن  هزار و مساوی 577مانندها  بال هزار، راست 457هزار، دوباالن  057هزار، چندجورباالن  077غشائیان  بال

 .نمونه است

های الکلی و  صورت نمونه خورده، برخی از حشرات به های خشک و سوزن برای تشخیص دقیق حشرات عالوه بر نمونه: وی یادآور شد

 .شوند های مختلف بدن حشرات در این موزه نگهداری می همچنین اسالید میکروسکوپی از اندام

 وضعیت نگهداری، توسعه و تکمیل موزه 
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این موزه با : تأکید کرد پزشکی نیز با اشاره به جایگاه جهانی حشرات ایران بندی حشرات مؤسسه گیاه عضو هیأت علمی بخش رده

همچنین کلیت مؤسسه به انضمام موزه در . های تنوع زیستی به ثبت رسیده است در اندیس جهانی مجموعه 4400847شماره 

 .در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 07577به شماره  4017ماه  گذاری ثبت آثار مورخ دی شورای سیاست

کشور اروپایی و آمریکایی ازجمله آلمان، روسیه، لهستان، چک، فرانسه و  05پژوهشگرانی از : مفیدی نیستانک همچنین گفت

 .آمریکا با محققین و اعضای هیأت علمی این موزه در ارتباط هستند

در سه : شود، افزود بندی حشرات تأمین می های نگهداری، توسعه و تکمیل موزه عمدتاً از اعتبارات بخش رده وی با بیان اینکه هزینه

 .دهه اخیر اعتبارات کاهش یافته است

ایم  گیری این موزه مبتنی بر اساس استانداردهای جهانی بوده است و تا به حال تالش کرده طراحی و شکل: مفیدی خاطرنشان کرد

ودی رعایت این های نگهداری شده در این مکان مطابق با استانداردها تهیه و نگهداری شوند، اما مشکالت مالی تا حد که نمونه

 .استانداردها را مشکل کرده است

ها، اعتبارات جاری مؤسسه است که توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  وی با اشاره به اینکه عمده منبع تأمین این هزینه

ت که با بندی حشرات تنها مرجع رسمی شناسایی حشرات در کشور اس بخش تحقیقات رده: شود، ادامه داد کشاورزی تأمین می

کند،  های خصوصی و دولتی همکاری می هایی با مؤسسه های آموزش، مشاوره، تشخیص و شناسایی حشرات در قالب طرح سرویس

ها و  زیست و نیز شناسایی نمونه های حشرات زاگرس برای سازمان حفاظت از محیط های شناسایی گونه توان به پروژه ازجمله می

ای برای سازمان حفظ  های قرنطینه ها و مراتع کشور و شناسایی گونه سسه تحقیقات جنگلهای حشرات با مشارکت مؤ مجموعه

 .نباتات کشور اشاره کرد

ها و مراکز علمی و همچنین  به دانشگاه( آموز و کارآموز مهارت)همچنین این مؤسسه در زمینه آموزش : مفیدی تصریح کرد

های مصوب  های تحت تعرفه شوند نیز سرویس کز آموزشی و پژوهشی فرستاده میها و یا مرا های که از مراکز استان شناسایی گونه

 .کند هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه می

طرح توسعه و  ٔ  بندی حشرات و موزه حشرات هایک میرزایانس در پاسخ به پرسشی در زمینه پناه، معاون بخش تحقیقات رده عالی

طور متوسط ساالنه دو تا  های کشور به شناسان در استان اعضای هیأت علمی با همکاری حشره: زه اظهار داشتتکمیل حشرات مو

هایی که توسط افراد مختلف برای  همچنین نمونه. کند آوری حشرات و ارتقای کیفیت و کمیت موزه اجرا می سه طرح برای جمع

 .شود شوند نیز در موزه گردآوری می یان اهدا میفرستند یا توسط اساتید و دانشجو شناسایی به موزه می

 شیوه مرسوم کشتن حشرات، مخل کارهای ژنتیکی 

: پژوهان هستند، یادآور شد پزشکی کشور با اشاره به اینکه مخاطبان اصلی این موزه دانش عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه

های صحیح اتاله کردن حشرات استفاده شود تا  ها از شیوه وری نمونهآ کنیم تا در زمان جمع برای حفظ غنای ژنتیکی موزه تالش می

 .ها وارد نشود نمونه DNAآسیبی به 

شیوه مرسوم کشتن حشرات با سیانور به دلیل اضمحالل بافت، برای انجام کارهای ژنتیکی و مولکولی مناسب : مفیدی تأکید کرد

 .نیست

شوند که خوشبختانه این روش در حال توسعه  ها در الکل خالص نگهداری می به این منظور بسیاری از نمونه: وی همچنین گفت

 .است

 .در این شیوه، حشرات به صورت تئوری تا ابد قادر به نگهداری خواهند بود: مفیدی در ادامه افزود
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های مربوط  و دادهسایت اختصاصی موزه فعال : دیجیتالی کردن اطالعات موزه خاطرنشان کرد ٔ  وی در پاسخ به پرسشی در زمینه

 .های آن موجود است به بیشتر حشرات و راسته

 .های دیجیتالی به دالیل فنی بر روی سایت موزه قرار ندارد های حشرات و عکس البته اطالعات مربوط به برچسب: مفیدی ادامه داد

جلد تهیه و چاپ شده  00در ( بر اساس خانواده)ها  لیست صورت چک بخش قابل توجهی از اطالعات حشرات به: وی تصریح کرد

 .است

مندان از این موزه نیز اظهار  بندی حشرات و موزه حشرات هایک میرزایانس درباره شرایط بازدید عالقه معاون بخش تحقیقات رده

پنج  کردند، اما از های موزه دیدن می آموزی و دانشجویی با هماهنگی روابط عمومی از مجموعه های دانش در گذشته گروه: داشت

های  شده است که گروه های موجود نمایشگاه دائمی دستاوردهای مؤسسه بازگشایی منظور حفاظت از نمونه سال پیش به

 .موزه بازدید کنند  توانند از غرفه آموزی می دانش

کنند تعاملی  آوری می دلیل زیبایی جمع ای و غیرعلمی که صرفاً حشرات را به مؤسسه با کلکسیونرهای غیرحرفه: پناه یادآور شد عالی

 .دهند، تکیه کرد ارائه می( آوری اسم علمی و مکان جمع)ای که برای حشرات  توان به شناسنامه ندارد، چرا که نمی

داران علمی نیز در کشور فعال هستند که ما با تعدادی از آنها تعامل داشته و از  البته برخی مجموعه: وی در پایان تأکید کرد

 .کنیم فاده میاطالعات آنها است

 هایک میرزایانس که بود؟ 

وی پس از اتمام تحصیالت . ای ارمنی است خورشیدی در شهر قزوین و خانواده 4011یاد هایک میرزایانس متولد  گفتنی است، زنده

ات ایران آوری و شناسایی فون حشر یاد جالل افشار به جمع شناسی زنده شناسی دانشگاه تهران، در آزمایشگاه حشره رشته حشره

ای قابل توجه  شناس روسی ازجمله الکساندروف، چواخین و کریوخین یک مجموعه به کمک چند حشره 4000پرداخت و در سال 

هزار نمونه حشره خشک به انسیتو  27با حدود  4000این مجموعه در سال . ایجاد کرد( فالحت)از حشرات در وزارت کشاورزی 

با ایجاد طرح ملی و مستمر فون  4000منتقل شد و از سال ( پزشکی فعلی سه تحقیقات گیاهمؤس)بررسی آفات و بیمارهای گیاهی 

 ./میلیون حشره رسیده است 0.5ها به حدود  حشرات تاکنون تعداد نمونه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05051-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 آمادگی کامل برای مقابله با وقوع احتمالی سرمای زمستانه 
رعایت مسائل فنی انبارداری این محصول به منظور جلوگیری ازاحتمال انجماد غده ها به خصوص آنهایی که با دیواره 

 .د توجه زارعین قرار گیردهای جانبی انبار در تماس هستند، بایستی مور

در مورد زراعت پائیزه به کشاورزان : استان اردبیل، محمد حسنی با اعالم این خبر افزود( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

عزیز توصیه می کنیم طبق توصیه های کارشناسان این مدیریت و زراعت سازمان جهاد کشاورزی اقدام به کاشت و آبیاری بموقع 

 .مزارع پائیزه خود نمایند و از مصرف بیش از حد کودهای ازته خودداری کنند

کلزا کاران نیز می بایست دقت نمایند تا از کشت دیر هنگام کلزا بپرهیزند و از خاکورزی های غیر ضروری اجتناب : حسنی افزود

 .نمایند تا میزان مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی افزایش یابد

طر نشان کردند که آبیاری به موقع و مناسب با نظرکارشناسان کشاورزی و رعایت تراکم کشت بذر و تعداد بوته در واحد وی خا

 .سطح جهت تامین پنجه مورد نیاز کشت های پائیزه، باعث بوجود آمدن پنجه های بارور بیشتر و تراکم مناسب خواهد شد

رعایت مسائل فنی انبارداری این محصول به منظور : ی سیب زمینی نیز افزوداین مقام مسئول در خصوص شرایط صحیح انبار دار

جلوگیری ازاحتمال انجماد غده ها به خصوص آنهایی که با دیواره های جانبی انبار در تماس هستند، بایستی مورد توجه زارعین 

 ./ز کارشناسان این مدیریت دریافت نمایندقرار گیرد و مشاوره الزم را در خصوص اصول صحیح انبار داری می نمایند بایستی ا

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05014-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 ن المللی تطبیق می یابد محیط زیست ایران در برنامه ششم با شاخص های بی
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همزمانی تصویب برنامه ششم با تهیه برنامه جهانی محیط زیست که 

برنامه ششم باید به گونه ای باشد که محیط زیست ایران : ساله محیط زیست جهان را تعیین می کند، گفت  45برنامه 

 . تطبیق یابد بتواند با شاخص های بین المللی

، دوازدهمین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با (پام)به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست 

حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت 

زمان حفاظت محیط زیست و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های مدعو و محیط زیست، مشاور عالی رییس سا

 .عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد

انین دایمی درهیات دولت ارایه و معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه گزارشی از روند تصویب قو

با توجه به ضعف در عملکرد برنامه های چهارم و پنجم توسعه همکاری های بین بخشی در تدوین و تصویب برنامه : تاکید داشت

 .ششم توسعه ضرورت دارد

ساله محیط  45امه که برن SDGوی با اشاره به همزمانی تصویب برنامه ششم با تهیه برنامه جهانی محیط زیست و شاخص های 

سیاستگذاری ها در برنامه ششم باید به گونه ای باشد که محیط زیست ایران بتواند با : زیست جهان را تعیین می کند، اظهار داشت

 .شاخص های بین المللی تطبیق یافته و برای تحقق این امر باید رویکرد برنامه ریزی غلطان داشت

ر خود به استان کرمان، وضعیت منابع آب آنجا را بحرانی توصیف و به فعالیت های خوبی که از ابتکار در ادامه با توجه به سفر اخی

 .طرف استان برای کنترل و مدیریت مصرف آب انجام گرفته است اشاره کرد

به این گزارش می افزاید، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 

گزارش شورای آب درخصوص میزان استحصال آب در کشور و ارقام هشدار دهنده در این خصوص،گزارشی از روند بررسی احکام 

 .آب در کارگروه آب و محیط زیست ذیل شورای محیط زیست در هفته گذشته بیان کرد

در آن نهایی کرده و در جلسه آتی شورا این احکام این کارگروه هفته آینده نیز جلسه ای برگزار ه و بررسی احکام آب را : وی افزود

 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

در ادامه پوراصغر نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی از تهیه آخرین ویرایش وضعیت موجود محیط زیست کشور و آمار 

اعضای شورا مقرر شد دستگاههای عضو شورا نظرات و ارقام به کار رفته در آن و منابع و شاخص های آن را ارایه و طبق نظر 

 .مهرماه ارسال کنند 00اصالحی و تکمیلی خود را حداکثر تا دوشنبه 

وی سپس گزارشی از روند تهیه و تصویب ضوابط ملی آمایش سرزمین در کارگروه ذیل شورای برنامه ریزی آمایش ارایه کرد و 

 .ستاده می شوداین ضوابط برای بررسی به هیات دولت فر: گفت

سپس اعضای شورا با ارایه نظرات خود در این خصوص تاکید کردند که در تهیه ضوابط ملی، برش های اکولوژیک باید تعریف و 

 .مبنا قرار گیرد و رویکرد آن باید سرزمینی و کالن باشد

فت و با توجه به نیاز به بررسی بیشتر در ادامه احکام پیشنهادی سازمان در حوزه هوا مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گر

مقرر شد احکام ابتدا در کارگروه هوا و محیط زیست ذیل شورای محیط زیست برنامه ششم متشکل از نمایندگان وزارتخانه های 
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نفت، صنعت و معدن، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و حفاظت محیط زیست کشور 

 .و نماینده سازمان های مردم نهاد محیط زیستی مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات کارگروه در شورا طرح شود

سپس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن در خصوص مدیریت پسماند و زباله های شهرهای ساحلی شمال کشور 

 .کمیلی تصویب شدطرح و مورد بررسی قرار گرفته و با اصالحات و نکات ت

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/05050-4.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی   
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

 خستین بار در کشور کشف دو محموله قاچاق کوسه ماهیان در کنارک، برای ن
دو محموله قاچاق کوسه ماهیان به کشورهای همسایه برای : مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت

 .نخستین بار در کشور از دو لنچ صیادی در شهرستان کنارک واقع در جنوب استان کشف و ضبط شد

عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان سعید محمودی به نقل از روابط ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورز یایران

ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست کنارک با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان همزمان با فصل بازگیری : افزود

 .رفتندپس از یکسری تحقیقات گسترده و میدانی به مدت یک هفته کلیه اسکله های صیادی جنوب استان را زیر نظر گ

پس از پهلوگیری نخستین لنج های صیادی در اسکله کنارک با انجام عملیاتی منسجم در بازرسی از سردخانه لنج ها : وی گفت

 .عدد کوسه از انواع مختلف کوسه ماهیان و از لنج دیگر شش عدد کشف کنند 07موفق شدند از یک لنج 

محموله های یادشده ضبط و متخلفان به همراه پرونده تنظیمی : دمدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه دا

 .تحویل مقامات قضایی شهرستان کنارک شدند

در بررسی های اولیه از محموله قاچاق کوسه ماهیان مشخص شد که بال اکثرکوسه های ضبط شده جهت : محمودی اظهار داشت

 .هداشتی قطع شده اندقاچاق به خارج از کشور به منظور استفاده های درمانی و ب

خانواده از ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است که بررسی ها نشان می دهد، صید بی  47این تعداد کوسه متعلق به : وی افزود

رویه، آلودگی های محیطی، استفاده از روش های نامناسب صید و از بین رفتن زیستگاههای کوسه ماهیان از عوامل نابودی کوسه 

 .دریای عمان است ماهیان در

در اواخر سال گذشته در زمینه جلوگیری از صید کوسه ماهیان با شیالت سیستان و بلوچستان و سازمان مرکزی : وی بیان کرد

شیالت ایران مکاتبات متعددی توسط معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست 

 .انه هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نشده استاستان صورت گرفته ولی متاسف

نظارت مستمر بر صید، جلوگیری از روش های صید غیر مرسوم و : مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان کرد

نشا خشکی و دریا غیر استاندارد و اصالح ادوات صید ، ممانعت از صید قایق های صیادی در آبهای ساحلی و کنترل آالینده ها با م

 .از جمله راهکارهای حفظ کوسه های دریای عمان به شمار می رود

کوسه ماهیان یکی از حیاتی ترین زنجیره های غذایی را در دریاها و اقیانوسها شکل می دهند و ماهیان پالژیک : محمودی افزود

ر و تنظیم عملکرد جمعیت گونه های دریایی دارند و بزرگ نظیر کوسه ها، تون ها، اره ماهی ها و مارلین ها نقش مهمی در ساختا

 .تعادل اکوسیستمی ایجاد می کنند

کاهش ذخایر کوسه در سطح جهانی باعث شده که انجمن های بین المللی حفظ و بقای حیات وحش و سایر انجمن : وی گفت

 .ید کوسه برنامه های اصالحی تدوین کنندهای مرتبط با این پدیده در این مورد تدابیری اندیشیده و ضمن نظارت بر مدیریت ص

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/05057-4.html 
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 کشمش/ انگور

 ایسنا - 497۱مهر  4۲شنبه  سه

 کشمش گالیه تاکداران از قیمت پایین

  خراسان شمالی -استان ها :  سرویس
هیچ گونه دستورالعملی برای خرید تضمینی کشمش برای سال : شمالی گفت معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان

 .جاری وجود ندارد

داران  ، در پاسخ به این سوال که بسیاری از تاکشمالی ، منطقه خراسان(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مجید تشکری در گفت

 .نبود بازار خارجی موجب بوجود آمدن چنین مشکلی شده است: نسبت به قیمت پایین کشمش گالیه دارند، افزود

پیگیری کردیم برای حل این مشکل موضوع صادرات انگور را : وی با اشاره به اینکه قیمت فروش انگور در سال جاری نیز پایین بود، ادامه داد

در حال رایزنی هستیم تا کشمش را توسط بخش خصوصی صادر کنیم که با انجام . تن انگور صادر شده است 4777که در نتیجه آن تاکنون 

 .شود هزار ریال از تولیدکننده خریداری می 00هم اکنون هرکیلوگرم کشمش با قیمت . این کار به طور حتم قیمت آن افزایش خواهد یافت

های  طی سال جاری از تاکستان: شود، توضیح داد مقام مسئول با بیان اینکه بیشتر این محصول در شهرستان شیروان و فاروج تولید میاین 

 .تن تبدیل به کشمش شده است 8777هزار تن انگور کشمشی برداشت شد که از این میزان  00شهرستان فاروج 

 .هزار تن کشمش از انگور این باغات تولید شده است 45هکتار است که  04ستان شیروان مساحت باغات انگور کشمشی در شهر: وی بیان کرد

http//:www.isna.ir/fa/news/10700848008 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 4972مهر ماه  42جمعه 

 شود ها پرداخت می التفاوت به کارخانه مابه/ تومان ۵59۷ها  ارخانهقیمت خرید دولتی شکر از ک

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از : و شکر گفت های قند  دبیر انجمن صنفی کارخانه< صنایع غذایی

ها  ومانی آن توسط دولت به کارخانهت 007التفاوت  تومان شد که مابه 0077تومان و قیمت آن برای مصرف کننده  0507ها  کارخانه

 .شود پرداخت می

تومان بود که در نهایت ستاد  0247های قند و شکر برای افزایش قیمت شکر  پیشنهاد انجمن صنفی کارخانه: بهمن دانایی افزود

 .تومان موافقت کرد 0077تنظیم بازار با قیمت 

 47درصد بود که در نهایت با افزایش  40.5ا برای افزایش قیمت شکر های تولید برآورد م با توجه به افزایش هزینه: وی افزود

 .درصدی قیمت این محصول موافقت شد

 .درصد افزایش یافته است 48درصد و دستمزدها  40.5در سال جاری قیمت چغندر : دانایی بیان داشت

براین : تومان تعیین شد، اظهار داشت 0077های قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته قیمت شکر  رئیس انجمن صنفی کارخانه

التفاوت به ازای هر کیلوگرم شکر  تومان مابه 077تومان اعالم شد و مقرر شد که مبلغ  0477اساس قیمت شکر برای مصرف کننده 

 .کنندگان پرداخت شود توسط دولت به تولید

تومانی به ازای هر کیلو شکر به  077التفاوت  مابه برداری چغندر هنوز یک ریال از ماه از پایان بهره 47با گذشت : وی افزود

 .ها پرداخت نشده است کارخانه

به علت عدم : ها پرداخت نشده، بیان داشت التفاوت قیمت شکر هنوز به کارخانه میلیارد تومان مابه 005دانایی با بیان اینکه 

 .های قند و شکر قفل شده شده است کنندگان بخشی از نقدینگی کارخانه التفاوت شکر به تولید پرداخت مابه

روی دولت بود که یا  درصد افزایش قیمت شکر دو گزینه پیش 47با تعیین : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومان به مصرف کننده فروخته شود و یا بخشی از  0507قبلی اضافه شود و شکر با قیمت  0077درصد به قیمت  47افزایش 

 .التفاوت جبران شود ش قیمت از طریق پرداخت مابهافزای

تومان  0507تومان به  0477های انجام شده این نتیجه حاصل شد که افزایش قیمت شکر به یکباره از  با بررسی: وی تصریح کرد

یش قیمت برای مصرف شود بنابراین براساس نظر ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا بخشی از افزا  منجر به وارد شدن شوک به بازار می

 .ها پرداخت شود التفاوت به کارخانه کننده اعمال شود و بقیه آن به صورت مابه

تومان افزایش یابد و به ازای  0077تومان به  0477بر این اساس مقرر شد تا قیمت شکر برای مصرف کننده از : دانایی بیان داشت

 .تومان به کارخانجات پرداخت شود 007هر کیلو هم مبلغ 

شود و قیمت این  تومانی قیمت در مورد قند هم اعمال می 077افزایش : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .رسد تومان می 0077تومان به  0477محصول از هر کیلو 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id 
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ازار و قیمت هاب  
 - 72/79/44فارس

 شود ها پرداخت می التفاوت به کارخانه مابه/ تومان ۵59۷ها  قیمت خرید دولتی شکر از کارخانه
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از : و شکر گفت های قند  دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومانی آن توسط دولت به  ۵9۷التفاوت  تومان شد که مابه ۵9۷۷کننده تومان و قیمت آن برای مصرف  ۵59۷ها  کارخانه

 .شود ها پرداخت می کارخانه

پیشنهاد انجمن : ، افزودخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر در گفت بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومان  0077تومان بود که در نهایت ستاد تنظیم بازار با قیمت  0247های قند و شکر برای افزایش قیمت شکر  صنفی کارخانه

 .موافقت کرد

 47درصد بود که در نهایت با افزایش  40.5های تولید برآورد ما برای افزایش قیمت شکر  با توجه به افزایش هزینه: وی افزود

 .درصدی قیمت این محصول موافقت شد

 .درصد افزایش یافته است 48درصد و دستمزدها  40.5در سال جاری قیمت چغندر : دانایی بیان داشت

براین : تومان تعیین شد، اظهار داشت 0077های قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته قیمت شکر  رئیس انجمن صنفی کارخانه

التفاوت به ازای هر کیلوگرم شکر  تومان مابه 077د که مبلغ تومان اعالم شد و مقرر ش 0477اساس قیمت شکر برای مصرف کننده 

 .کنندگان پرداخت شود توسط دولت به تولید

تومانی به ازای هر کیلو شکر به  077التفاوت  برداری چغندر هنوز یک ریال از مابه ماه از پایان بهره 47با گذشت : وی افزود

 .ها پرداخت نشده است کارخانه

به علت عدم : ها پرداخت نشده، بیان داشت التفاوت قیمت شکر هنوز به کارخانه میلیارد تومان مابه 005که دانایی با بیان این

 .های قند و شکر قفل شده شده است کنندگان بخشی از نقدینگی کارخانه التفاوت شکر به تولید پرداخت مابه

روی دولت بود که یا  صد افزایش قیمت شکر دو گزینه پیشدر 47با تعیین : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومان به مصرف کننده فروخته شود و یا بخشی از  0507قبلی اضافه شود و شکر با قیمت  0077درصد به قیمت  47افزایش 

 .التفاوت جبران شود افزایش قیمت از طریق پرداخت مابه

تومان  0507تومان به  0477اصل شد که افزایش قیمت شکر به یکباره از های انجام شده این نتیجه ح با بررسی: وی تصریح کرد

شود بنابراین براساس نظر ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا بخشی از افزایش قیمت برای مصرف   منجر به وارد شدن شوک به بازار می

 .ها پرداخت شود التفاوت به کارخانه کننده اعمال شود و بقیه آن به صورت مابه

تومان افزایش یابد و به ازای  0077تومان به  0477بر این اساس مقرر شد تا قیمت شکر برای مصرف کننده از : ایی بیان داشتدان

 .تومان به کارخانجات پرداخت شود 007هر کیلو هم مبلغ 

شود و قیمت این  می تومانی قیمت در مورد قند هم اعمال 077افزایش : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .رسد تومان می 0077تومان به  0477محصول از هر کیلو 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000774020 
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 بازار و قیمت ها
 - 72/79/47فارس

 تومان شد 5۰۷۷قیمت  کاهش تقاضای گوشت مرغ در بازار؛
 4۷۷۷به علت کاهش تقاضا در هفته جاری قیمت هر کیلوگرم مرغ : رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی کشور گفت

 .شود تومان عرضه می ۰5۷هزار  5ها این محصول با قیمت هر کیلو  تومان کاهش یافته و امروز در خرده فروشی

از سیر نزولی قیمت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  تی کشور در گفتمحمد یوسفی رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوش

تومان و هر کیلو گرم مرغ گرم کشته  877هر کیلو گرم مرغ زنده نسبت به هفته گذشته : مرغ در هفته جاری خبر داد و گفت

 .ستتومان کاهش داشته ا 4777نسبت به هفته قبل

همچنین با اعالم شرکت پشتیبانی : کنند، افزود وی با بیان اینکه در ایام محرم مردم برای نزورات بیشتر از گوشت قرمز استفاده می

 .کنند امور دام برای عرضه مرغ به تکایا و غیره اغلب مردم برای نزورات خود مرغ را از این شرکت خریداری می

این عوامل منجر به کاهش تقاضای مرغ گرم در بازار شده به طوری که : کشور تصریح کرد رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی

 .تومان است 057هزار و 5ها  امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خورده فروشی

راق و هزار تن مرغ به کشورهای ع 5مشکلی در این زمینه وجود ندارد و ماهانه حدود : یوسفی درباره صادرات مرغ اظهار داشت

 .شود افغانستان صادر می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107001777000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940729000273


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

57 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 ز دالالن آتشی بر جان تولیدکنندگانتاخت و تا/ میوه ارزان، بازار راکد
در حالی که این روزها کشاورزان چشم انتظار فروش محصوالت و دریافت دسترنج زحمت یکساله خود هستند،کاهش قدرت خرید 

 .بیش از پیش مردم موجب کسادی بازار میوه شده است

با توجه به اینکه قیمت انواع میوه در سال جاری نسبت به سال گذشته با باشگاه خبرنگاران جوان؛  اقتصادی به گزارش خبرنگار

درصدی مواجه بوده اما علی رغم پیش بینی ها در چند ماه اخیر رکود سنگینی بر بازار حاکم شده این در حالی است  47کاهش 

 . ضا برای بازار میوه بوده استکه با کاهش قیمت انتظار تولیدکنندگان مبنی بر افزایش تقا

در حالی که این روزها کشاورزان چشم انتظار فروش محصوالت و دریافت دسترنج زحمت یکساله خود هستند، باوجود تولید و 

توزیع مطلوب میوه، کاهش قدرت خرید بیش از پیش مردم موجب کسادی بازار شده و قیمت ها سوار بر االکلنگ باال و پایین می 

 !اهی گران و گاهی ارزان؟روند گ

دراین میان برخی از سودجویان در ایامی که بازار با افزایش تقاضا مواجه است فرصت را غنیمت شمرده تا با توزیع و عرضه میوه در 

سطح شهر به قیمت دلخواه، اقدام به گرانفروشی و ایجاد بی نظمی و اختالل در بازار کنند و گفتنی است که این فرصت طلبان 

 .دون در نظر گرفتن منافع تولید کننده و مصرف کننده تنها خواهان کسب سود بیشتر هستندب

مسئوالن هم که یک سر دارند و هزار سودا گاهی اوقات فراموش می کنند که بر بازار نظارت داشته باشند و از سویی این 

 .دازدسواستفاده ها در سالیان دراز ممکن است آتش بر جان تولید میوه کشور بین

باوجود طرفداران پر و پا قرص میوه های نوبرانه اما چرخه گرانی و تورم این اجازه را از افراد برای خرید سلب می کند و ازسویی 

باتوجه به اینکه بازار مملو از میوه های رنگارنگ است تقاضای برای خرید وجود ندارد با این اوصاف تولیدکشور در این شرایط 

 .صورت ادامه این روند دیگر انگیزه کشاوزران برای کشت محصوالت در سال آینده از بین خواهد رفتبیهوده است و در 

تومان، نارنگی نوبرانه  0777الی  0577لیموشیرین نوبرانه : براساس این گزارش قیمت انواع میوه در سطح شهر به شرح زیر است

تومان، سیب دستچین  5777الی  0777تومان، انار 5777الی  0577تومان،پرتغال نوبرانه جنوب 2777تا  5777ژاپنی 

تومان، انگورمهری درجه  0777الی  0577تومان،انگور شاهرودی  0577تومان،خیار مجلسی  0577الی  0077تومان، موز 0577

 .تومان در خرده فروشی های سطح شهر به فروش می رسد 0577الی  0777تومان ،شلیل  0777و درجه دو 0777یک 

با توجه به اینکه عرضه میوه بسیار : گفت خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوانمهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با حسین 

فراوان و بیش از تقاضا است ، اما همچنان بازار میوه راکد است و از سویی با تولید فراوان برخی میوه ها اعم از سیب و مرکبات تا 

 .قیمت نخواهیم بودعید نوروز شاهد افزایش 

با توجه به این ایام قیمت میوه های لوکس در بازار افت : وی با اشاره به ایام محرم و صفر و عدم برگزاری مراسم در این ایام گفت

 .خواهد کرد در حالیکه برخی میوه ها اعم از انگور و خربزه که مورد مصرف عموم قرار می گیرد تغییری نخواهد داشت

با وجود تولید فراوان برخی میوه ها در تابستان اما صادرات به سبب اینکه همه : وص کاهش صاردات اظهارداشتمهاجران در خص

کشورها از تولیدات داخلی خود استفاده می کنند با کاهش مواجه بوده است که از سویی در زمستان صاردات روال عادی خود را 

 .طی خواهد کرد
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در واقع برای سیستم کاشت و برداشت کشاورزی برنامه ریزی دقیقی صورت نگرفته، به گونه : ردرئیس اتحادیه میوه و سبزی بیان ک

ای که تولید برخی میوه ها برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد و همواره در این میان الزم است که سیستم کاشت و برداشت با 

 .توجه به میزان مصرف برنامه ریزی شود

دالالن و ورود آنان به عرصه های مختلف می تواند آتشی بر جان تولیدکنندگان باشد اما نباید شکی نیست که قصه سودجویی 

فراموش کنیم که بخش بزرگی از جامعه روستایی را کشاورزان تشکیل می دهند که به صرفه نبودن تولید می تواند زندگی این قشر 

با کاهش تولید، صادرات نیز دستخوش تحوالتی می شود و در زحمتکش را دچار آسیب های متعدد کند که عالوه بر این موضوع 

 نتیجه این امر اقتصاد کشور از این حیث 

 .زیان می بیند

حال در این میان نظارت و مدیریت دقیق مسئوالن امر الزم است تا با جلوگیری از سو استفاده و جوالن دالالن انگیزه و امید کشت 

 .دمحصوالت را در دل کشاورزان بپروران

http//:www.yjc.ir/fa/news/5051870 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 رسد تومان می 44۷۷قیمت مرغ به 
پیش بینی شده که قیمت مرغ در اواخر هفته به قیمت  با پرداخت یارانه و افزایش تقاضا: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .واقعی خود برسد

، در خصوص ذخایر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

در ابتدای سال جاری با توجه به ممنوعیت صادراتی فروش مرغ به شرکت پشتیبانی   :داشت استراتژیک مرغ در ایام ماه محرم اظهار

صورت گرفته و در حالی که ذخیره سازی کافی مرغ در کشور انجام شده مشکلی برای تأمین این محصوالت در ایام عزاداری و 

 . محرم در بازار وجود ندارد

تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می شوند نیازی به  577یمت مرغ گرم در هر کیلو با توجه به اینکه در حال حاضر ق: وی افزود

عرضه مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی نیست که از سویی امیدوارم شرکت پشتیبانی براساس نیاز اقدام به عرضه مرغ منجمد 

 . در بازار کند

تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  0077ی ال 0477در حال حاضر متوسط قیمت مرغ زنده بین کیلویی : حجت گفت

تومان است که از سویی پیش بینی شده با پرداخت یارانه و افزایش تقاضا در پایان هفته قیمت مرغ  2277الی  2577بین کیلویی 

تولیدکننده و تومان که مورد تائید وزارت جهاد است برسد که در این صورت حقوق  0577الی  0به قیمت واقعی خود حدود 

 . مصرف کننده حفظ خواهد شد

http//:www.yjc.ir/fa/news/5024450 
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 بازار و قیمت ها
 79:77 - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 شود قیمت میوه تا پایان فصل جاری ارزان نمی
درصد  05یان اینکه قیمت میوه و صیفی جات نسبت مدت مشابه در سال قبل بیش از سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان با ب

 .تا پایان فصل پاییز سال جاری نرخ میوه و صیفی جات هیچ این کاهشی نخواهد داشت: کاهش یافته است،گفت

، با بیان اینکه نرخ انواع میوه و صیفی جات در سال جاری به ویژه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه علی امامی در گفتگو با 

این درحالی است که :درصد کاهش داشته است،گفت 07تا  05در فصل تابستان و پاییز سال جاری در مقایسه با سال گذشته 

 .شده استدرصد نسبت به سال قبل ارزانتر  27تا  57ها نظیر هندوانه بین  قیمت برخی میوه

ها فراوانی کاشت و برداشت انواع میوه و صیفی جات در کشور بوده که منجر شده حتی فروش  علت این کاهش قیمت: وی افزود

 .ها ضررده نیز باشد برخی از میوه

نخواهد های فعلی ،قیمت میوه و سبزی کاهش  رئیس تعاونی میادین میوه و تره بار تهران با تاکید بر اینکه دیگر بیش از نرخ

ای بر بازار میوه کشور تاثیر گذاشته که حتی قیمت موز که میوه  پایین آمدن قیمت انواع میوه تولید داخل به گونه: یافت،اظهار کرد

 .تومان کاهش داشته است 4077وارداتی است هم نسبت به سال گذشته در همین مدت به ازای هر کیلو 

تومان است ،در حالی که قیمت  0077تا  0577در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به گفته امامی هم اکنون قیمت هر کیلو موز 

 .تومان بود 0777تا  0077این میوه گرمسیری سال گذشته 

تومان  577درصدی نرخ هندوانه موجب شده تا قیمت آن به  27کاهش :وی همچنین به قیمت هندوانه در بازار اشاره کرد و گفت 

 .سدبه ازای هر کیلو بر

از آنجایی که صادرات میوه نیازمند بسته بندیهای :این فعال بازار عرضه میوه و تره بار در مورد صادرات انواع میوه نیز اظهار کرد 

مناسب و نیز امکانات زیر ساختی نظیر سردخانه و وسایل حمل و نقل مجهز به یخچال است،از این رو امسال میزان صادرات میوه و 

 .ه سال گذشته بسیار کمتر شده و همین امر نیز بر قیمت میوه و فراوانی آن تاثیر مضاعف داشته استصیفی جات نسبت ب

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020811 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 497۱مهر  49دوشنبه 

 میوه و مرغ ارزان شد

 .گذشته میوه و مرغ با پنج درصد کاهش بیشترین ارزانی را در بین سایر کاالهای خوراکی به خود اختصاص دادنددر هفته 

مهرماه امسال به جز گوشت قرمز،چای، روغن نباتی و لبینات قیمت سایر اقالم خرده فروشی  00به گزارش خبرنگار ایسنا، در هفته منتهی به 

 .خوراکی تغییری کرد

درصد در مقایسه با هفته مشابه سال  40.0درصد نسبت به هفته ماقبل و  5.0های تازه  آمارگیری بانک مرکزی، قیمت میوه بنا بر آخرین

 .درصد افزایش دارد 0.4در عین حال که قیمت سبزیجات . گذشته کاهش یافته است

درصد نسبت  5.1مهرماه و  00در هفته منتهی به درصد  5.0گر چه در دوره مورد بررسی قیمت گوشت قرمز تغییری نداشته ولی گوشت مرغ 

تومان  2507هزار تومان و مرغ  00این در حالی است که در سطح شهر هر کیلو گوشت قرمز حدود . به هفته مشابه سال قبل کاهش دارد

 .فروش رفته است

تند که البته باید قند و شکر را نیز به این جمع درصد و حبوبات با یک درصد در رده کاالهای گران شده در هفته قبل قرار گرف 0.2برنج با 

 .درصد افزایش قیمت داشته است 7.0اضافه کرد که 

 .تومان فروش رفت 1577تا  0077همچنین چای، روغن نباتی و لبنیات تغییر قیمتی نداشت و هر شانه تخم مرغ بین 

http//:www.isna.ir/fa/news/10700040877 
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 برنامه و سیاست ها

 - 72/79/47فارس

 ها و مراتع کشور ابالغ شد برداری از جنگل نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره آیین
تصویب ها و مراتع کشور را که به  برداری از جنگل  نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره  معاون اول رئیس جمهور آیین

 .هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد

( 00)نامه اجرایی ماده   به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران معاون اول رئیس جمهور آیین

 .است، برای اجرا ابالغ کردها و مراتع کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده  برداری از جنگل  اصالحی قانون حفاظت و بهره

 :متن این آیین نامه ابالغ شده به شرح زیر است

 تعاریف و اصطالحات -فصل اول 

های طبیعی، جنگل دست کاشت  نامه غیر از اصطالحات اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه در این آیین -4ماده 

های  اری، مرتع و نهالستان عمومی که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگلعمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی، طرح مرتعد

و اصالحات بعدی آن، الیحه قانونی  -4002مصوب  -ها و مراتع  برداری از جنگل ، قانون حفاظت و بهره-4004مصوب  -کشور 

باشند، اصطالحات زیر در معانی مشروح  های مربوط می نامه و آیین -4051مصوب  -اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی 

 :روند مربوط به کار می

و اصالحیه مورخ  -4082مصوب  -ها و مراتع  برداری از جنگل اصالحی قانون حفاظت و بهره( 00)قانون اصالح ماده : قانون -الف 

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام4017.40.0

و  -4082مصوب  -ها و مراتع  برداری از جنگل انون حفاظت و بهرهاصالحی ق( 00)هیئت نظارت موضوع ماده : هیئت نظارت -ب 

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام 4017.40.40اصالحیه مورخ 

صالح منتخب هیئت نظارت در شهرستان که به منظور بازدید و تهیه  گروهی متشکل از سه نفر کارشناسان ذی: عوامل نظارتی -ج

رییس )در چارچوب وظایف، انتخاب و حکم آنها توسط رییس هیئت نظارت استان گزارش فنی و اجرایی از اراضی واگذار شده 

 .شود صادر می( سازمان جهادکشاورزی

های خدمات فنی و مهندسی دارای مجوز از سازمان  تواند به عنوان عوامل نظارتی از میان شرکت هیئت نظارت استان می -4تبصره 

ان نظام دامپزشکی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب مورد نیز استفاده نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازم

 .نماید

های مردم نهاد، شوراهای اسالمی و سازمان  سازمان امور اراضی کشور مکلف است زمینه نظارت مردمی از جمله سازمان -0تبصره 

 .ها فراهم کند بسیج مستضعفین را بر واگذاری

میزان پیشرفت فیزیکی مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگذاری که درصد و مبنای محاسبه : رحدرصد عملیات انجام شده ط -د

 .گردد بندی اجرای طرح و تطبیق عملیات اجرایی و بازدید از طرح تعیین می آن بر اساس زمان

ده باشد و در زمان های متولی رسی طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه: طرح مصوب -هـ

کارگروه شهرسازی و معماری استان یا )های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن، مصوبه مراجع ذیربط  واگذاری عرصه

 .را داشته باشد( نامه نحوه احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها آیین( 40)کمیسیون ماده 
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های مصوب را بررسی و در مورد واگذاری یا عدم واگذاری  جعی که طبق ضوابط و مقررات، طرحمرا: های واگذاری کمیسیون -و 

 .نمایند های ملی و دولتی قابل واگذاری اعالم نظر می عرصه

وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تأخیر در اجرای آن را فراهم : عذر موجه -ز

یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ( نامه مستأجر نامیده شده است که در این آیین)باشد و مجری طرح نموده 

 .حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند

 .مسامحه و قصور مستأجر در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب: تعلل -ح 

 .ایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمینعدم رع: تخلف -ط 

تعلل و تخلف آشکار و عذر غیرموجه مستأجر که بنا بر تشخیص هیئت نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات : خالف بین -ی 

 .نماید تمدید و تعیین مهلت برای اجرا یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می

اراضی منابع ملی، موات و دولتی قابل واگذاری و بالمعارض که دارای استعداد تولید : ای ملی و دولتی قابل واگذاریه عرصه -ک 

 .باشد های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی می برداری محصوالت بخش اقتصادی و بهره

 .ا اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشدهایی که در ماهیت، ب تبدیل و تغییر کاربری: تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس -ل 

های صورت گرفته به بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی که در زمان واگذاری،  واگذاری: المنفعه  واگذاری برای امور عام -م 

 .غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد

قانون حفاظت و بهسازی ( 0)ماده ( الف)اطق موضوع بند من: مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست -ن 

که توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه  -4050مصوب  -محیط زیست 

 .ده باشدماده یادشده تعیین و حدود آن تصویب ش( الف)حیات وحش و منطقه حفاظت شده با رعایت نکات مندرج در ذیل بند 

ماده ( 0)وجوهی است که بر اساس تعرفه ابالغی وزیر جهادکشاورزی موضوع تبصره : اجرایی -های فنی  هزینه تهیه گزارش -س

 .گردد ، توسط مستأجر پرداخت می -4081مصوب  -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  قانون افزایش بهره( 0)

 نحوه نظارت -فصل دوم 

های غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا  های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح ت بر اجرای طرحبه منظور نظار -0ماده 

های یادشده در هر استان، هیئت پنج نفره نظارت با حکم وزیر  تخلف و عذر موجه مستأجر و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح

ل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رییس مرجع صادرکننده جهادکشاورزی مرکب از رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیر ک

و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل ( حسب مورد)االختیار وی  برداری یا نماینده تام  موافقت اصولی و پروانه بهره

 .گردد می

ربط برای  ور اراضی کشور توسط مرجع ذیکارشناس موضوع این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست سازمان ام -تبصره 

 .گردد صدور حکم معرفی می

دبیرخانه هیئت نظارت در سازمان جهادکشاورزی استان مستقر و رییس سازمان یادشده به عنوان رییس هیئت نظارت و  -0ماده 

تشکیل جلسه، دعوت از اعضاء، ابالغ  انجام کلیه امور مربوط به. باشد مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو و دبیر هیئت نظارت می

 .آراء و سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیئت نظارت خواهد بود

های رسیده را ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن پس از بررسی و تکمیل به  دبیر هیئت نظارت موظف است کلیه گزارش -4تبصره 

 .ترتیب نوبت در دستور کار هیئت قرار دهد
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های کلی، تهیه و ابالغ ضوابط،  های نظارت در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و تعیین روش مرکزی هیئتدفتر  -0تبصره 

های نظارت  های نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیئت ایجاد وحدت رویه اجرایی، تدوین برنامه ساالنه هیئت

 .عهده دارد استانی را با مسئولیت رییس سازمان مذکور بر

های واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و  هیئت نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از عرصه -0ماده 

بندی و کیفیت اجرای طرح نظارت الزم  طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح و درصد عملیات انجام شده بر اساس زمان

تواند رأساً و یا از طریق  رتی که گزارش عوامل نظارتی مورد تایید هیئت نظارت قرار نگیرد، هیئت مذکور میدر صو. را معمول نماید

 .نامه اقدام نماید عوامل نظارتی هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهیه گزارش الزم بر اساس این آیین

ی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع طبیعی های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولت گزارش پرونده -4تبصره 

 .گردد هر استان به دبیرخانه هیئت نظارت ارایه می

دستگاه اجرایی و واحد صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظف است پیوست زیست محیطی و برنامه مصرف  -0تبصره 

و   سازمان جهادکشاورزی استان اعالم و نظارت الزم بر اجرای طرح مصوب و برنامهبرداری از طرح را به  بهینه انرژی در مرحله بهره 

ها را در مدت اجراء به طور ساالنه دوبار به  برداری طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرح پیوست مذکور را تا مرحله بهره

برداری مستأجرین اراضی ملی و   و صدور پروانه بهرهتمدید جواز تأسیس و یا موافقت اصولی . دبیرخانه هیئت نظارت منعکس نماید

دولتی از سوی مرجع صادرکننده آنها، منوط به اخذ استعالم از هیئت نظارت خواهد بود و هیئت مذکور ظرف حداکثر یک ماه از 

 .نظر خواهد کرد تاریخ وصول استعالم، با رعایت مقررات و بررسی درصد عملیات انجام شده طرح اعالم

دبیر هیئت نظارت موظف است نسبت به صدور اخطاریه از طریق پست سفارشی دو قبضه یا الکترونیکی به نشانی مندرج  -0 تبصره

در قرارداد اجاره یا اعالمی از سوی مستأجر مندرج در پرونده، در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مستأجر 

 .ب را در دستور کار هیئت نظارت قرار دهدهای صادر شده مرات  به اخطاریه

باشد و مراجع  های جهادکشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی اختیارات هیئت نظارت نافی نظارت عمومی سازمان -0تبصره 

 بندی اجرای یادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مستأجر نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان

 .ها، وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نمایند طرح

هیئت نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در موارد خالف بین ظرف یک  -5ماده 

 .نماید ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت یا فسخ قرارداد یا استرداد زمین اعالم می ماه رأی خود را طی صورت جلسه

 .دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیئت نظارت بالمانع است -تبصره 

دبیر هیئت نظارت موظف است پس از صدور رأی هیئت نظارت ظرف ده روز نسبت به ابالغ کتبی رأی مستأجر به نشانی  -2ماده 

 .پرونده، به نحو مقتضی اقدام کند او مندرج در قرارداد اجاره و یا آخرین نشانی اعالمی از سوی او مندرج در

علیه ادله خود را دایر بر عدم ابالغ صحیح رأی تقدیم هیئت نظارت نماید، موضوع توسط هیئت نظارت  چنانچه محکوم -4تبصره 

 .گردد بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رأی به وی ابالغ و آثار قانونی ابالغ از این تاریخ جاری می

رأی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین، مدیریت امور اراضی استان ظرف مدت ده روز اقدام به تأمین  پس از ابالغ -0تبصره 

 .نماید  دلیل از طریق دادگاه محل می

در صورت اعتراض در مهلت . باشد آرای هیئت نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می -0ماده 

باشد و چنانچه در مهلت  جر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیئت نظارت استان ظرف مهلت مقرر میمقرر، مستأ
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احکام قطعی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری جهت . االجراست قانونی اعتراض صورت نگرفت، رأی صادر شده قطعی و الزم

 .گردد اجرا به هیئت نظارت ابالغ می

 :نماید ابالغ رأی قطعی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین، مدیریت امور اراضی استان به شرح زیر اقدام می پس از -8ماده 

هایی در راستای اجرای طرح مصوب نموده  چنانچه مستأجر وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه -الف 

کارشناس رسمی محاسبه و تأمین و به مستأجر پرداخت و یا در صندوق ثبت  باشد، بر اساس تقویم بهای روز پس از اخذ نظر

 .نماید تودیع می

اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی که در راستای اجرای طرح مصوب احداث و تأمین دلیل شده باشد، بر اساس قیمت کارشناسی روز  -ب 

سمی دادگستری تقویم کرده و پس از کسر حقوق قانونی بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس ر

بینی  ها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیالت دهنده، مابقی را از محل ردیفی که در بودجه ساالنه قابل پیش دولت و مطالبات بانک

 .نماید است، به مستأجر پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع می

های مستأجر قبلی را نیز  ایگزینی مستأجر وجود داشته باشد و آمادگی پرداخت هزینهچنانچه متقاضی واجد شرایط برای ج -ج 

 .کند داشته باشد، نسبت به واگذاری بر اساس مقررات مربوط اقدام می

ربط  ها و مؤسسات مالی و اعتباری با معرفی دستگاه اجرایی ذی در مورد آن دسته از مستأجران که از تسهیالت بانک -تبصره 

 .گردد اند، مطابق شروط مندرج در قرارداد عمل می ده نمودهاستفا

با قطعیت رأی هیئت نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رأی قطعی از شعبه یا اجرای احکام دیوان عدالت  -1ماده 

 :گردد اداری حسب مورد با توجه به مفاد رأی به شرح زیر اقدام می

، از سوی دبیر هیئت نظارت (8)ناظر به فسخ قرارداد یا استرداد زمین باشد، مراتب با رعایت ماده در صورتی که رأی مذکور  -الف 

دفترخانه مذکور موظف است ظرف یک ماه پس از اعالم مراتب، نسبت . گردد کننده سند ابالغ می  به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم

ی که رأی هیئت نظارت دائر بر فسخ قسمتی از قرارداد باشد و همچنین در به فسخ قرارداد اجاره و یا اصالح اسناد اجاره در موارد

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اقدام و اعالمنامه  صورت انتقال زمین نسبت به اصالح سند به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل

ملک نسبت به خلع ید متصرف یا صدور دفترچه  مربوط را به دبیر هیئت یادشده و مستأجر ابالغ و از طریق ادارات ثبت محل وقوع

 .مالکیت جدید اقدام کند

چنانچه رأی هیئت نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد، مراتب توسط دبیر هیئت  -ب 

 .گردد قرارداد ابالغ می نظارت برای اجرا حسب مورد به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و مستأجر طرف

با فسخ قرارداد یا استرداد زمین و تخلیه یا خلع ید از مستأجر سابق، مدیریت امور اراضی استان به صورت امانی یا پیمانی  -تبصره 

 .باشد مسئول نگهداری و حفاظت از عرصه و مستحدثات موجود در آن می

 قانون( 0)موضوع تبصره  های واگذاری اراضی نحوه رسیدگی به پرونده -فصل سوم 

نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه  قانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین( 0)در اجرای تبصره  -47ماده 

 .نماید مرکب از سه نفر از قضات با ابالغ رییس قوه قضاییه اقدام می

شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت منوط اعتبار شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر  -4تبصره 

 .باشد آراء می
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های کارشناسی  توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهادکشاورزی از نظرات کارشناسان هیئت قضات شعبه ویژه می -0تبصره 

 .استفاده نمایند

 .باشد ی است و رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر میرسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرس -0تبصره 

هایی که ظرف مهلت  موظف است در مورد پرونده( سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)وزارت جهادکشاورزی  -44ماده 

صورت وجود یکی  قانون از سوی آن وزارت در محاکم صالح مطرح شده و در جریان رسیدگی است، در( 0)قانونی به استناد تبصره 

 :از شرایط ذیل نسبت به ادامه رسیدگی در شعبه یا شعب ویژه اقدام کند

هایی که وزرای وقت جهادسازندگی و کشاورزی با استفاده از اختیارات خود به طور مستقیم و بدون طی گردش  واگذاری -الف

 .اند ها دستور انتقال سند را داده های واگذاری در استان کمیسیون

 اگذاری بدون وجود طرح تصویبو -ب 

 عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه -ج 

 اجرای طرح به میزان کمتر از چهل درصد -د 

 تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب -هـ 

ون، بدون توجه به شرایط قان( 5)های موضوع تبصره  ابطال اسناد و استرداد زمین در مورد واگذاری  رسیدگی به درخواست -تبصره 

 .شود قانون در شعب ویژه انجام می( 0)یادشده در تبصره 

به موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق زیر تصمیم ( 44)شعبه رسیدگی کننده در موارد ماده  -40ماده 

 :نماید گیری و رأی قطعی صادر می

 به اجاره فسخ قرارداد واگذاری قطعی و تبدیل آن -الف

 تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح -ب 

 دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی -ج 

 استرداد زمین با توافق طرفین -د 

قانون را ( 0)موظف است درخواست موضوع تبصره ( ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل)وزارت جهادکشاورزی  -40ماده 

های دادخواست به خواسته تعیین تکلیف اراضی واگذار شده از حیث اعالم فسخ قرارداد واگذاری و تبدیل آن به اجاره  در قالب برگه

یا تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به حساب درآمد عمومی یا استرداد زمین 

 .یددر صورت توافق با مستأجر تقدیم نما

ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در ( ها، مراتع و آبخیزداری کشور  سازمان جنگل)وزارت جهادکشاورزی  -4تبصره 

دادخواست اولیه با توجه به جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعالم آمادگی و یا عدم آمادگی مستأجر 

تواند موضوع  اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی، می  برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد

دادخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در این ماده تا قبل از اعالم ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به 

 .دادگاه اعالم نماید

ایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کنندگان اولیه پس ه در خصوص آن دسته از زمین -0تبصره 

از انتقال سند مالکیت از سوی وزارت جهادکشاورزی به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام 

 .ه اولیه دریافت خواهد شدنموده باشند، ارزش زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت کنند
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، در 4000المنفعه تا سال  های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام در مورد اراضی واگذار شده به تعاونی -40ماده 

ها اجرا نگردیده باشد، به شرح  نسبت به این واگذاری 4008تا  4005های  قوانین بودجه سال( 02)و ( 50)های  صورتی که تبصره

 :گردد ر اقدام میزی

قانون ( 0)های قسمت اخیر تبصره  فهرست کلیه واگذاری( ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل)وزارت جهادکشاورزی  -الف

در مورد  4008تا  4005های  قوانین بودجه سال( 02)و ( 50)های  را به وزارت راه و شهرسازی اعالم تا نسبت به اعمال تبصره

 .های مسکن اعم از بخش خصوصی و دولتی اقدام نماید شده به تعاونیاراضی واگذار 

 .باشند های دولتی مشمول رسیدگی مجدد نمی و شرکت( ها و مؤسسات دولتی  وزارتخانه)های صورت گرفته به دولت  واگذاری -ب

به ویژه منجر به فسخ قرارداد هایی که به موجب رأی قضات شع قانون و نیز در عرصه( 5)های موضوع تبصره  در عرصه -45ماده 

باشد حسب  قانون نیز مرتبط می( 0)نامه که به نحوی با تبصره  این آیین( 1)و ( 8)گردد، مواد  واگذاری توأم با استرداد زمین می

 .مورد متناسب با موضوع توسط شعب ویژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت

 سایر مقررات -فصل چهارم 

قانون باید مطابق نمونه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در دفاتر ( 4)قرارداد اجاره موضوع تبصره  -42ماده 

 .شود قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت اجاره، مطابق ترتیبات این ماده تمدید می . اسناد رسمی منعقد شود

ر چارچوب مفاد قانون رأی به تمدید قرارداد صادر نماید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید در مواردی که هیئت نظارت د -تبصره 

 .نماید آن برابر نمونه قرارداد پیوست اقدام می

سازمان امور اراضی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون، شامل بهای اراضی، اعیانی، ابنیه و  -40ماده 

الزحمه هیأتها و عوامل   قانون و همچنین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حق( 0)روی اراضی موضوع تبصره  مستحدثات موجود بر

ریزی کشور برای  بینی و به سازمان مدیریت و برنامه های کارشناسی، تأمین دلیل و حفاظت و نگهداری از آنها را پیش نظارتی، هزینه

 .نهاد نمایددرج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش

آوری آمار و اطالعات، ارزیابی عملکرد  های نظارت، جمع وزارت جهادکشاورزی مکلف است به منظور تشکیل بموقع هیئت -48ماده 

 .نامه، نسبت به ایجاد بانک اطالعات و تهیه نرم افزار مربوط اقدام نماید ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین و برنامه

های مربوط  نامه نسبت به تنظیم و ابالغ دستورالعمل  ادکشاورزی مجاز است در چارچوب قانون و این آیینوزارت جه -41ماده 

 .اقدام نماید

  نامه اجرایی مربوط می  های اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهادکشاورزی در اجرای قانون و آیین کلیه دستگاه -07ماده 

رت درخواست وزارت جهادکشاورزی همکاری الزم را برای اعزام نیروی رسمی خود جهت نیروی انتظامی موظف است در صو. باشند

گزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت . نامه معمول نماید همراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذار شده موضوع این آیین

 .باشد عدم اجرای طرح میمتصرفان یا مالکان یا مستأجران از انجام وظایف عوامل نظارتی، اماره 

و 4008.0.45ک مورخ 01708ت.07400های شماره  نامه  نامه، تصویب   االجرا شدن این آیین از تاریخ الزم  -04ماده 

 .گردد االثر اعالم می ملغی4017.440ک مورخ 05081ت/0840و  4081.0.44مورخ  08082/00225

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107001774012 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 497۱مهر  4۲یکشنبه 

  هزار میلیارد تومانی 9۷طرح کلیدی با اعتبار  5تصویب 

هزار  07ورزی در دولت با اعتبار حدود های مختلف کشا مدیرکل بودجه وزارت جهاد کشاورزی از تصویب کلیات هشت طرح کلیدی در بخش

 . تواند تحول بزرگی در بخش کشاورزی ایجاد کند ها به همراه بسته رونق اقتصادی دولت می این طرح: میلیارد تومان خبر داد و گفت

لف کشاورزی تعریف های مخت هشت طرح کلیدی در مجموعه وزارت کشاورزی و بخش: وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد حسن قاسمی در گفت

 . وری و تحول بزرگی در بخش کشاورزی ایجاد کند تواند در صورت اجرا، ارتقای بهره وبه دولت پیشنهاد شده است که می

گانه وزارت  های هشت طرح: وی با بیان این که کلیات این طرح در دولت به تصویب رسیده و بحث و بررسی روی جزئیات آن ادامه دارد، افزود

های آبخیزداری، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، توسعه و تکمیل  های مختلفی مانند سامانه نوین آبیاری، اجرای طرح در بخش کشاورزی

، ...( های روغنی و  گندم، جو، برنج، چغندرقند، دانه)های محصوالت راهبردی کشاورزی  ، اجرای طرح(گلخانه)های کنترل شده کشاورزی  محیط

 . های کشور و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تعریف و تصویب شده است فس، احیای جنگلپرورش ماهی در ق

های کشاورزی است  های تعریف شده در بخش ترین و بزرگترین طرح ی ها جزو محور این طرح: مدیر کل بودجه وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 . ای تامین خواهد شد ارات تملک دارایی و سرمایهکه بخشی از اعتبارات آن آورده متقاضیان و بخشی دیگر از اعتب

ساله  47های محصوالت راهبردی کشاورزی  های کشور و اجرای طرح در این میان بازه زمانی تعریف شده برای طرح احیای جنگل: قاسمی گفت

 . ها سه ساله است و برای دیگر طرح

هزار  07ها مبنی بر نیاز حدود  بینی پیش: گانه بخش کشاورزی نیز اظهار کرد های هشت قاسمی در خصوص اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح

ایم  هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی نیازمندیم که پیشنهاد داده 404هاست و از سوی دیگر به حدود  میلیارد تومانی برای اجرای این طرح

 . ر اختیار بخش کشاورزی قرار گیردهزار میلیارد تومان آن به عنوان یارانه سود کارمزد د 20حدود 

http//:www.isna.ir/fa/news/10700242800 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

ها از وارد کردن کودهای  مخاطره حمایت مجلسی/ های بخش کشاورزی ها بر شانه سایه سنگین پتروشیمی

 ازته به بورس 
های تولیدی است و  وری عوامل تولید در هر بخش تابعی از ترکیب بهینه عوامل و نهاده بهره (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

تغذیه  هایی همچون خاک، آب و شود، با ترکیب مناسب و مطلوبی از نهاده ها محسوب می ترین بخش کشاورزی که یکی از محوری

های نهم و دهم شرایط  ها و عملکردهای ناصحیح بخش کشاورزی طی دولت شود، اما متأسفانه سیاست وری متبلور می گیاهی، بهره

درستی انجام  ها منجر به آن شد که دیگر تغذیه گیاهی به های دولت در بخش یارانه ای رقم زد که کاهش میزان حمایت گونه را به

 445حدود )درصد بود  22، 4085بانک جهانی، رتبه ایران در مصرف کودهای شیمیایی که در طی سال  نپذیرد و بر اساس آمار

کند که  رسید که این امر در زمانی خودنمایی می 4010کشور جهان در سال  427در بین  440به رتبه ( کیلوگرم در هر هکتار

شت و افزایش راندمان در هکتار از طریق بهبود تغذیه گیاهی ها بر بدنه کشور جای گرفته و الزم است با کاهش سطح ک خشکسالی

به تغذیه  15اندرکاران، در بخشنامه بودجه سال  در این راستا با همت وزارت جهاد کشاورزی و دست. در دستور کار قرار گیرد

شده است، اما در این بین باید وری آب نگریسته شده و ردیفی به آن اختصاص داده  عنوان یکی از راهکارهای بهبود بهره گیاهی به

ها شناخته شده است، داشته باشیم که  دار توسط ستاد هدفمندی یارانه ای به استفاده از کود اوره که یکی از کاالهای اولویت اشاره

به قانون ها قرار گرفته و به بهانه افزایش قیمت، آن را در قالب الحاق موادی دیگر  مهری مجلسی متأسفانه این روزها مورد بی

ای که بر اساس برخی مصوبات، اگر این کاالی پرمصرف  گونه اند؛ به های پتروشیمی اعالم کرده مقررات مالی دولت به شرکت

کشاورزی در کنار سایر کودهای شیمیایی به بورس منتقل شود، اما باید دانست در این صورت شاهد آن خواهیم بود که افزایش 

کشاورزان حتی نتوانند به اندازه نیازشان مصرف کنند؛ کمااینکه در حال حاضر بر اساس برآوردهای  ها اتفاق بیفتد و دیگر قیمت

شده، باید در بخش کشاورزی حدود پنج میلیون تن کود مصرف شود، اما در سال گذشته شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  انجام

هزار تن آن به مصرف رسید و امسال  277ا حدود یک میلیون و حدود دو میلیون تن کود ازته را برای کشاورزان تأمین کرد و تنه

دهد کشاورزان بتوانند  نیز حدود سه میلیون تن کود اوره تدارک شده است، اما دالیل فوق بخشی از مشکالتی است که اجازه نمی

 .به اندازه الزم کود مصرف کنند

دهد که دولت  میالدی نشان می 0700تا  0777از سال  بررسی نموداری قیمت خرید کودهای شیمیایی توسط کشاورزان هندی

کند با  کند، تالش می های جهانی شروع به باال رفتن می که قیمت 0775دهد و از سال  ها را افزایش نمی این کشور قیمت نهاده

کند، یعنی اجازه  انه پرداخت میمیلیارد دالر یار 40.5ای که این کشور در حال حاضر حدود  گونه ها را ثابت نگه دارد؛ به یارانه قیمت

ای دیگر است، زیرا قیمت کود در سال  گونه دهد که تولیدات کشاورزی در این شرایط دچار شوک شود، اما در ایران آمارها به نمی

ترتیب  های جهانی بوده و بدین های دولت و بخشی نیز افزایش قیمت خورشیدی به شدت افزایش یافته که علت آن، سیاست 4088

های بخش کشاورزی  گیری کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین طبیعی است که وقتی قیمت نهاده میزان مصرف نیز به طرز چشم

کند، مصرف پایین آمده و افزایش شدید قیمت در تولید  درصد افزایش پیدا می 177هزار و  تا یک 077هزار و  ویژه کود حدود یک به

وجود آمده و موجبات کاهش مصرف و کاهش  ر کودهای وارداتی ازقبیل پتاسه و فسفاته بهکودهایی ازته که داخلی هستند و چه د

 .وجود خواهد آمد عملکرد به

 !میلیون تن مصرف 4.5پنج میلیون تن ظرفیت کود شیمیایی با تنها 
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عتقد است که باید به های کشاورزی م کننده زنجیره عرضه نهاده عنوان هدایت مدیرعامل جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به

برداران را فراهم آوریم تا بتوانند اصولی و منطقی، کودهای شیمیایی مورد نیاز بخش زراعت و باغبانی را به  نحوی رضایت بهره

 .مصرف برسانند

کود  ظرفیت تغذیه گیاهی در کشور، مصرف پنج میلیون تن: گوید می( ایانا)یزدان سیف به خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رسد؛ یعنی در سال گذشته  میلیون تن از انواع کودهای شیمیایی به مصرف می 4.5شیمیایی است، در حالی که در ایران تنهاحدود 

شده توسط معاونت زراعت وزارت جهاد  های ارائه دو میلیون تن کود توسط این شرکت توزیع شد، در حالی که بر اساس برنامه

 .لیون تن کود شیمیایی توزیع شودمی 0.0کشاورزی قرار بود حدود

های کودهای شیمیایی خود عاملی برای کاهش مصرف است و در شرایطی که کشور در  افزایش شدید قیمت: افزاید وی می

ها  ای مرتفع کرد، اما باز هم شاهد آن هستیم که پتروشیمی توان نقیصه فوق را با اصول صحیح تغذیه برد، می خشکسالی به سر می

کنند و مجلس نیز آنها را مورد حمایت قرار داده است، اما تا زمانی که اسناد و  رد کردن کودهای ازته به بورس تالش میبرای وا

 .مدارک الزم در این بخش فراهم نشود، خرید اوره بخش کشاورزی از بورس کاال منتفی است

به انواع کودهای  10قانون بودجه سال ( 507777)دیف ر( 0)ها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء  یارانه نهاده

ماند که دولت  میلیون ریال تعلق داده است، دیگر جای شبهه باقی نمی 577ای معادل پنج میلیارد و  شیمیایی و آلی و زیستی یارانه

س بساط افزایش اقالم مختلف ویژه ازته را دارا است، بنابراین بهتر است نمایندگان مجل نیز قصد حمایت از کودهای شیمیایی به

ویژه کود را در جای دیگر پهن کنند؛ زیرا بخش کشاورزی نیاز به آن دارد که عالوه بر اینکه از طریق یارانه حمایت شود، اقدامات  به

 ./دیگری همچون استفاده مناسب از کودهای شیمیایی را در دستور کار قرار دهد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05002-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  44, چهارشنبه

 تدوین هشت طرح افزایش ضریب خوداتکایی با افزایش کارایی مصرف آب 
ی را با محوریت اقتصاد مقاومتی و تأکید بر معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی هشت طرح افزایش ضریب خوداتکای

 .افزایش کارایی مصرف آب تدوین کرده است

ای رادیویی که با حضور دبیر انجمن برنج کشور و  مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در بخش اول مناظره

اجرایی : برگزار شد، گفت( ایانا)اورزی ایران رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در محل خبرگزاری کش

کند،  ای که ایجاد می ای که سهم محصول هر منطقه و میزان ارزش افزوده گونه کردن الگوی کشت در مناطق مختلف کشور به

 .شود صورت جدی توسط معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می هایی است که به مشخص باشد از طرح

شده و عالوه بر آن  های تدوین وجود بحران آب در شرایط حاضر بر کسی پوشیده نیست، بنابراین تمامی طرح: افزودکاوه خاکسار 

 .هشت طرحی که در زمینه افزایش ضریب خوداتکایی با محوریت اقتصاد مقاومتی تهیه شده است، بر این مسئله تأکید دارد

شود، یعنی نیاز است به جای آن از ضریب خودکفایی نام برده شود و در  ای مطلق محسوب می خودکفایی واژه: وی خاطرنشان کرد

 .درصد بتوانیم نیاز کشور را تأمین کنیم، آن را خودکفایی بنامیم 477جایی که 

در برخی محصوالت شاید ظرفیت تولید مناسبی نداشته باشیم و قرار هم نیست به هر قیمتی محصول را تولید : خاکسار ادامه داد

 .کند ترین آن آب و خاک است، ضربه وارد می زیرا این نوع تولید به محیط زیست و منابع پایه کشور که محوری کنیم،

های دیگری همچون  توانیم تولید را افزایش دهیم، بنابراین الزم است از روش از طریق افزایش سطح نیز نمی: وی تصریح کرد

هایی برای این منظور استفاده کنیم بهره  مقدار تولید کنیم و از چه طرح افزایش کارایی مصرف آب و اینکه از هر محصولی چه

 .ببریم

شود،  های جدیدی که ارائه می های گذشته به مقوله آب کمتر توجه شده است، بنابراین باید در نسخه در برنامه: خاکسار یادآور شد

 .آن به آب کمتری نیز نیاز داشته باشد هایی اشاره شود که وضعیت تولید را بهبود بخشیده و عالوه بر به روش

 های واصل در افزایش ضریب خوداتکایی آموزش و ترویج کشاورزی، حلقه

شود، تأکید  هایی که باعث افزایش تولید در بخش کشاورزی می مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره طرح

هایی در این معاونت تدوین شده که بحث آموزش و ترویج  شاورزی طرحدر راستای افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت ک: کرد

 .های واصل در اجرایی کردن آنها بسیار مهم است عنوان حلقه به

شده یکی از موارد مهم، بحث تحقیقات کاربردی است و برای هر محصول نیز تحقیق خاصی  های تدوین در طرح: وی اظهار داشت

 .برداران را باال ببریم با ارائه نتایج آن سطح دانش علمی بهرهبینی شده است تا بتوانیم  پیش

عنوان مثال برای تغذیه مناسب گیاهان و همچنین  به: های ترویجی در افزایش تولید گفت خاکسار درباره نحوه مؤثر بودن آموزش

دانیم که باید انجام  هایی را الزم می شهایی که بتواند استرس خشکی و گرما را در گیاهان به حداقل برساند، آموز استفاده از روش

 .شود

هایی که طی دو سال اخیر در بخش گندم به کشاورزان داده شده، باعث شده است که شاهد افزایش  آموزش: وی همچنین افزود

ون تن هزار تن گندم به خرید باالی هشت میلی 077میلیون و  ای که از خرید شش گونه عملکرد محصول در واحد سطح باشیم، به

 .درصد کاهش داشت 45تا  47دست پیدا کردیم؛ با وجود آنکه میزان بارندگی در سال جاری حدود 
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های  های کشاورزی حفاظتی و ترویج مزایای آن نیز اقدام بسیار خوبی است که در سال استفاده از روش: خاکسار خاطرنشان کرد

 .ناسبی را رقم بزندتواند ضمن حفظ رطوبت خاک، عملکرد م اخیر انجام شده و می

 کشاورزان برای افزایش درآمد خود تالش کنند

چهار طرح پشتیبان در معاونت زراعت در زمینه حمایت از : مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .های استراتژیک تهیه شده است طرح

محصوالت اساسی تهیه شده است که دارای برچسب بوده و به شده  هزار تن بذر گواهی 077در سال جاری حدود : وی تصریح کرد

 .های الزم داده شده است کشاورزان نیز برای استفاده مناسب از کشاورزی حفاظتی، مکانیزاسیون و تغذیه گیاهی آموزش

تالش کنیم آنها را های تولید است که باید  یکی از مشکالت موجود در بخش کشاورزی باال بودن افزایش هزینه: خاکسار یادآور شد

 .های کشت را تغییر داده و از ادوات مکانیزه بیشتر استفاده کنیم کاهش دهیم و اجرایی شدن آن نیز منوط به آن است که روش

ای  گونه های اخیر به رشد خوبی رسیده است، به استفاده از ادوات مکانیزه برای کشت محصولی چون برنج طی سال: وی تأکید کرد

هزار هکتار که معادل 405شود و  صورت مکانیزه برداشت می هزار هکتار از اراضی برنجکاری در گیالن به 425اضر که در حال ح

 .در از اراضی شالیکاری مازندران نیز به صورت مکانیزه برداشت می شود 85حدود 

 .ش کنندباید کشاورزان را آماده کنیم تا بتوانند برای افزایش درآمد خود تال: خاکسار اظهار داشت

های تحقیقاتی توسط مؤسسه تحقیقات دیم به  شده توسط معاونت زراعت، انتقال یافته با تمهیدات اندیشیده: وی همچنین گفت

های آینده  هزار هکتار از مزارع دیم کشور انجام شده و نتایج بسیار مطلوبی داشته است در برنامه داریم که آن را طی سال 477

 .افزایش دهیم

 مکاری با ایکاردا و سیمیتافزایش ه

المللی همچون ایکاردا و  های وزارت جهاد کشاورزی با مراکز بین مدیرکل دفتر محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی از همکاری

های خوبی آغاز  همکاری: سیمیت که در زمینه محصوالت دیم و همچنین گندم و ذرت تجارب بسیار خوبی دارند خبر داد و افزود

هایی چون آذربایجان شرقی، کرمانشاه و لرستان و خوزستان  المللی در استان امیدواریم بتوانیم از تجارب این مراکز بینشده و 

 .استفاده کنیم

های تحقیقاتی به  تاکنون اقدامات مؤثری در انتقال یافته: ها اشاره کرد و ادامه داد خاکسار به نقش آموزش و ترویج در انتقال یافته

 .ام شده است که امیدواریم بیشتر شودمزارع انج

های مناسب است تا بازار مناسبی را برای محصوالت  ها، ایجاد تشکل یکی از راه: وی درباره بازار محصوالت کشاورزی خاطرنشان کرد

 .کشاورزی ایجاد کند و درآمد مناسبی نصیب کشاورزان شود

های مناسبی داشته باشد تا در زمینه بازاریابی و سایر مباحث  ریزی برنامه تواند عنوان مثال، تشکل برنج می به: خاکسار تصریح کرد

 .مربوط به برنج پیشرو باشد

کند، نصیب خود کند و  گذاری که می هر صنفی باید بتواند حق خود را بگیرد و درآمد مناسبی را از سرمایه: وی یادآور شد

 .کشاورزان نیز از این امر مستثنی نیستند

های نوین، در آمد  کشاورزی باید به نفع تولید باشد و تولیدکنندگان نیز با در اختیار داشتن سرمایه و ایده: د کردخاکسار تأکی

 ./مناسبی را کسب کنند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05007-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

 اعتراض به نوع سیاست حمایتی سازمان حفظ نباتات از تولیدات ارگانیک 
ای به رئیس سازمان حفظ نباتات جهاد کشاورزی نسبت به تکذیب مخالفت این  انجمن ارگانیک ایران با ارسال نامه

 .ارگانیک واکنش نشان داد سازمان با محصوالت تراریخته و درج لوگوی این سازمان در پوستر همایش

ای خطاب به  مدیره انجمن ارگانیک ایران با نگارش نامه ، رضا نورانی، رئیس هیأت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

محمدعلی باغستانی میبدی، رئیس سازمان حفظ نباتات، توضیحی را پیرامون مخالفت سازمان حفظ نباتات با درج شعار مخالفت 

ای از آن نیز به خبرگزاری کشاورزی ایران که نامه سازمان حفظ نباتات را  الت تراریخته کشاورزی ارسال کرده که نسخهبا محصو

 .منتشر کرده بود، ارائه شده است (اینجا)

 :بدی، رئیس سازمان حفظ نباتات به شرح ذیل استمتن نامه رضا نورانی خطاب به محمدعلی باغستانی می

 جناب آقای دکتر باغستانی

 ریاست محترم سازمان حفظ نباتات

 سالم علیکم؛

کارگیری موجودات  رساند، عدم به به استحضار می 4010مورخ هفتم شهریورماه  47027.007احتراماً، بازگشت به نامه شماره 

ارگانیک جزو ارکان و اصول اکشاورزی ارگانیک است که صراحتاً در استانداردهای ارگانیک تراریخته در کل فرآیند تولید محصوالت 

 :مانند

 44777گذاری، بازاررسانی مواد غذایی ارگانیک،  استاندارد ملی تولید، فرآوری، بازرسی و صدور گواهی، برچسب -4بند 

 800.0770استاندارد ارگانیک اتحادیه اروپا  -1بند 

المللی توسعه تجارت و  المللی آمده است و این موضوع که در پوستر سومین همایش بین اردهای ارگانیک معتبر بینو سایر استاند

 .بازار محصوالت ارگانیک همراه با سایر موارد مطرح شده است در راستای توسعه تولید و مصرف محصول ارگانیک است

د حامی تولیدات ارگانیک باشد، در حالی که با ارکان آن مخالف توان حال پرسش این است که سازمان حفظ نباتات چگونه می

 ؟!است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05007-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

بندی تکمیلی برای  جای خالی جدول زمان/ گذاری در حوزه تولید است هکلید توسعه در پساتحریم، سرمای

 تنظیم بازار کشاورزی 
هفته گذشته حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان در برنامه تلویزیونی، درباره بسته سیاسی جدید اقتصادی 

 .تواند به رونق حوزه تولید منجر شود سخن گفت که در شرایط پساتحریم می

کنند، از لزوم کاهش نرخ  های تولیدی تسهیالت ارائه می هایی که به بخش با تأکید بر کاهش سود بانک رئیس جمهوری

های عمرانی زودبازده در  میلیارد تومان برای طرح 5۷۷هزار و  سود بانکی با توجه به تورم خبر داد و از تزریق هفت

عنوان  های تولیدی به ها در بعضی حوزه انههای تولیدی طی هفته جاری سخن گفت و همچنین از هدایت یار بخش

 .مشی جدید دولت و توسعه صادرات غیرنفتی در زمینه کاهش انبارهای داخلی یاد کرد خط

شود، اما برای  های آینده اعالم می هرچند رئیس دولت یازدهم اعالم کرد جزئیات بسته جدید اقتصادی طی هفته

، خط قرمزها را رعایت خواهد کرد و سیاست دولت، تأمین امنیت غذایی، ها های خارجی و ورود کمپانی گذاری سرمایه

 .سالمت و بیمه خواهد بود

 .ایم به همین بهانه با عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی و کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته

 تور کار قرار گیرد، چه خواهد بود؟ترین اقدامی که باید پس از پساتحریم برای تقویت بخش کشاورزی در دس مهم

بخش کشاورزی کمترین میزان وابستگی به خارج از کشور را دارد و در دوره پساتحریم باید در مسیر واقعی خود طی طریق کند، 

 .ها و بسترهای تولید نیست گذاری در زیربخش اما این استقالل به معنای عدم توجه دولت در سرمایه

گذاری در حوزه تولید نادیده گرفته شده و مطمئناً این بخش رها که  قانون اساسی، سرمایه 00هانه اصل های گذشته به ب طی سال

تواند بخش  گیرد و با نرخ سرمایه کمتر از پنج درصد به بقاء خود ادامه داده است، نمی های جدیدی در آن صورت نمی گذاری سرمایه

رود دولت متناسب با توسعه اقتصادی کشور برای الگوهای کشت در حوزه  ر میتولیدی پویا و رو به رشدی تلقی شود؛ لذا انتظا

 .ریزی کند کشاورزی برنامه

آیا این اقدام . گذاری در حوزه آب بوده است های اخیر، سرمایه های دولت طی سال گذاری ترین سرمایه یکی از مهم

 دولت توانسته در توسعه بخش کشاورزی مؤثر باشد؟

عنوان یکی از الگوهای مورد مطالعه فائو قرار  رو است و محدودیت باعث شده به ایران با کمبود منابع آب روبهآنچه مشخص است، 

های  های فراوانی در زمینه توسعه زیرساخت ها، این استعداد وجود دارد که سرمایه رسد با برداشته شدن تحریم نظر می گیرد، اما به

صورت فعال وارد  دولت خودسانسوری فعلی را کنار گذاشته و در بخش کشاورزی بهبخش کشاورزی فراهم شود، به شرط آنکه 

 .میدان شود

های مدیریتی تا دوبرابر  چهارم کاهش و تولید را با اعمال سیستم توان مصرف آب کشور را تا یک های نوین آبیاری می با اجرای روش

رود که  شمار می ها به های سرمایه گذاری دولت ترین روش از صحیحعنوان یکی  گذاری در مدیریت آب به افزایش داد؛ لذا سرمایه

 .های موجود در حوزه آب باشد عنوان توجه مختص دولت به حوزه تولید به حساب آید و پاسخگویی محدودیت تواند به تنهایی نمی به

 نظر شما چیست؟. های دولت در بخش تولید دانست ترین اولویت رئیس جمهوری کاهش سود بانکی را یکی از مهم
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تواند دربرگیرنده  درصد برآورد شده است، این رقم باال برای هیچ کشوری نمی 01تا  08در حال حاضر نرخ تسهیالت بانکی بین 

تولید پایدار باشد؛ لذا سود بانکی باید با تبعیت از کاهش تورم، تنزل پیدا کند، بنابراین سیاست دولت مبتنی بر کاهش سود 

کنند، سیاست درست و به جایی است و به شرط آنکه بخش کشاورزی  های تولیدی تسهیالت ارائه می به بخشهایی که  بانک

تواند صادرات غیرنفتی را افزایش داده و امنیت غذایی را فراهم کند، باید به شکل جداگانه  ترین حوزه تولید که می عنوان مهم به

 .مورد توجه قرار گیرد

های اثرگذار اقتصادی، مورد تأکید قرار  ترین مؤلفه عنوان یکی از مهم دید دولت بورس بهدر بسته سیاستی اقتصادی ج

 آیا بورس کشاورزی نیز به تناسب آن اصالح خواهد شد؟. گرفته است

روی هم قرار  ها روبه بورس یکی از الگوهای نوین بازار است که در آن عرضه و تقاضا به شکل مستقل و بدون دخالت واسطه

های  رسد مؤلفه نظر می عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد سنتی کشاورزی ایران مطرح است و به بورس کشاورزی به. رندگی می

کند؛ لذا بخش قابل توجهی از رونق بورس کشاورزی، ارتباط با اقتصاد  اثرگذار بر بورس کشاورزی از بازار سنتی کشور تبعیت می

ترین  رسد مهم نظر می های کیفی است؛ بنابراین به تأثر از بورس کاال و افزایش شاخصکشاورزی دارد و بخش دیگری از آن نیز م

به این معنا که . های داخلی و خارجی است ها و دالل اقدامی که دولت در حوزه بازار باید در دستور کار قرار دهد، حذف واسطه

ها به عهده دارند، به جای آنکه  ها و واسطه دازان را داللپر ترین نقش طور که در بازار سنتی اقتصاد کشاورزی داخلی بزرگ همان

چنین . کننده نقش ایفا کنند، باید در بورس نیز خریداران واقعی در مقابل تولیدکنندگان واقعی قرار گیرند تولیدکننده و مصرف

 .کشاورزی استسازی در اقتصاد  شرایطی برای بورس نیازمند مطالعات پژوهشی و اعمال مدیریت و همچنین فرهنگ

های مختلفی از کشورهای اروپایی وارد ایران شدند که رئیس جمهوری  پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات لوزان، هیأت

هایی از این  نظر شما درباره نگرانی. ها در داخل کشور یاد کرد های خارجی و کمپانی گذاری نیز از خطوط قرمز سرمایه

 دست، چیست؟

های خارجی ممکن است به جای افزایش  گذاری کند، سرمایه داخل کشور فصل خوبی را سپری نمیدر شرایطی که تولید در 

دنبال پیدا کردن بازار مناسب برای مصرف باشد؛ به این معنا که کشورهای اروپایی با در نظر گرفتن  وری در حوزه تولید، به بهره

گذاری در حوزه تولید هستند؛ لذا  دنبال سرمایه کنند و کمتر به می میلیونی برای کاالهای خود نگاه 87عنوان یک بازار  ایران به

 .های داخلی باز شود گذاری همواره این نگرانی وجود دارد که مرزهای ورودی کشور به روی کاالهای خارجی با اسامی سرمایه

هیچ . شاورزان را در دستور کار قرار دهدای باشد که منافع تولیدکنندگان و ک گونه از سوی دیگر، سیاست دولت در پساتحریم باید به

بندی تکمیلی برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در شرایط حاضر وجود ندارد و همواره این بخش از فقدان برنامه  جدول زمان

عهده  های گذشته محروم بوده است، در حالی که مجلس پیش از این مسئولیت تنظیم بازار را به سازی، طی سال توزیع و ذخیره

ها نیستیم؛ لذا باید تالش کرد تا در  های یکپارچه در تنظیم بازار نهاده وزارت جهاد کشاورزی سپرد، اما هنوز شاهد اعمال سیاست

دوران پساتحریم، محصوالت وارداتی جایگزین تولیدات داخلی نشود و به جای آن، تسهیالت حمایتی در راستای افزایش تولید، 

 .و افزایش صادرات رقم بخوردخودکفایی، خوداتکایی 

های سیاستی جدید را افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش انبارهای دولت بیان  ترین مؤلفه رئیس جمهوری یکی از مهم

 توان با این رویکرد به توسعه بخش کشاورزی و افزایش صادرات امیدوار بود؟ چقدر می. کرد

توانند در بازارهای صادراتی نقش ایفا کنند، اما نکته  باالیی برخوردارند و میبیشتر محصوالت کشاورزی تولیدشده ایران از کیفیت 

ها در  گونه که برخی از دالل قابل توجه آن است که مبادی صادراتی و مسیر صادرات برای کاالهای کشاورزی فراهم شود؛ همان
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ای واسطه و  المللی نیز عده برند، در بازار بین مکن را میاقتصاد داخلی بازار را در اختیار گرفته و از تبادالت داخلی بیشترین سود م

های صادراتی  بندی و کیفیت محموله کنند که بدون در نظر گرفتن مصلحت اقتصادی کشور نظیر توجه به بسته دالل نقش ایفا می

صلحت اقتصادی کشور را نادیده اند با در نظر گرفتن حاشیه سود خود، م کنند و در برخی اوقات توانسته اقدام به صادرات کاال می

 .گرفته و برای همیشه آن بازار صادراتی را از اختیار محصوالت کشاورزی ایران خارج کنند

گیری کرد؛  ای تخصصی است که باید با در نظر گرفتن علوم جدید اقتصادی، بازارسازی و بازاررسانی برای آن تصمیم صادرات، مقوله

توان لقب تجارت  المللی فروخت، نمی ای در بازار بین ای که بتوان کاالیی را از کشور خارج و به عده لذا تنها به صرف داشتن سرمایه

با این وجود، محصوالت کشاورزی ایران نظیر انواع محصوالت سبزی و صیفی، میوه، خشکبار، آبزیان و مرغ . کشاورزی داد

ای نظیر روسیه شوند که باید از الگوهای صادراتی موفق برای توسعه  یافته اند راهی بازارهای اروپایی و کشورهای توسعه توانسته

 ./بازرگانی خارجی بخش کشاورزی کمک گرفت

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05070-4.html 
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 برنامه وسیاست ها
 آیانا 4972مهر  42, جمعه

 پیشنهاد نظارت جهاد کشاورزی بر کیفیت بذرهای خوزستانی 
نامه برای برخورد با  گیرد، باید طبق آیین در صورتی که تخلفی درباره تحویل بذر مناسب به کشاورزان صورت می

 .متخلفان تهیه شده و از مخدوش کردن برند ذرت خوزستان، جلوگیری شود

های  ، نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سیاست(ایانا)زاری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگ

امسال همزمان با اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت خوزستان، باید واردات ذرت ممنوع : شده قبلی در تولیدات کشاورزی گفت اعمال

های  رسد، ما شاهد ورود کشتی ل ذرت در استان خوزستان فرا میساله زمانی که فصل برداشت محصو اعالم شود؛ چرا که همه

 .شود حاوی ذرت در بنادر ایران هستیم که این امر باعث کاهش قیمت محصول ذرت استان و متضرر شدن کشاورزان می

شاورزی عیسی دارایی درباره آغاز اجرای عملیات قیمت تضمینی برروی محصول ذرت استان خوزستان از سوی وزارت جهاد ک

انجام کار تخصصی بر روی بازار محصوالت کشاورزی، در نهایت وابستگی کشور : شده افزود ریزی عنوان یک اقدام تخصصی و برنامه به

 .تواند ما را در تولید محصوالت کشاورزی ازجمله ذرت استان به خودکفایی برساند به نفت را کمتر کرده و می

، پرداخت سریع و به موقع قیمت محصول به کشاورزان پس از معامله در بورس  تضمینی بر اساس طرح قیمت: وی خاطرنشان کرد

التفاوت قیمت از سوی وزارت جهاد کشاورزی، عامل خروج کشاورزان از وضعیت سردرگم فعلی و آینده  کاال و همچنین پرداخت مابه

 .شود مبهم است و باعث ترغیب و اطمینان خاطر آنها می

ت داخلی مجلس شورای اسالمی این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی بازار محصوالت کشاورزی با عضو کمیسیون سیاس

باید در بحث تودیع محصول ذرت کاران : استفاده از ظرفیت بورس کاالی ایران را مثبت و قابل تقدیر ارزیابی کرد و اداهم داد

 .از کسی ضایع نشود خوزستانی به انبارها، اقدامات الزم انجام شود تا حقی

کاران  های تعاون روستایی در ارائه بذر مناسب و استاندارد به ذرت دارایی در پایان با تأکید بر نقش وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه

کیفیت محصول ذرت استان، وابسته به کیفیت بذر محصول است و وزارت جهاد کشاورزی باید روی بذری : خوزستانی تصریح کرد

گیرد نظارت داشته باشد و در صورتی که تخلفی درباره تحویل  های تعاون روستایی در اختیار کشاورز قرار می طریق اتحادیهکه از 

های اخیر کیفیت نامناسب  ای برای برخورد با متخلفان تهیه شود؛ چرا که در سال نامه بذر مناسب به کشاورز صورت گیرد باید آیین

کاران و نارضایتی آنها شده است و در این بین چون باید محصول دارای استاندارد در بورس  رتبذرها باعث افت کیفی محصول ذ

 ./کاالی ایران عرضه شود، وزارت جهاد کشاورزی باید درباره ارائه بذرهای استاندارد پاسخگو باشد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 اتاق فکر آب استانی تشکیل شد / ابزار حقوقی برای برخورد با متخلفان آب وجود ندارد
و بودجه های حقوقی، مالکیتی  های دانشی برای کنترل منابع آبی وجود دارد، ابزار و زیرساخت در حالی که زیرساخت

 . برای برخورد با متخلفان برداشت غیرمجاز آب تعریف نشده است

، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین امروز در جمع (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساله توسعه کشاورزی مدرن  57تاریخ  های شاخص آبیاری زیرسطحی مزارع استان قزوین با اشاره به خبرنگاران در بازدید از پروژه

با توجه به : های کشاورزی کشور گفت در استان و پیشرو بودن این استان در توسعه دشت قزوین و تبدیل شدن به یکی از قطب

های نوین بودیم  ها جهت کاهش مصرف آب ملزم به استفاده از روش روند پیشروی بحران آب در کشور و برای اجرای توسعه طرح

های آبیاری،  های آبیاری محدود مورد استفاده در استان را توسعه دادیم و با ارتقاء سیستم خورشیدی، سیستم 4000از سال  که

 .های حال حاضر استان داشته باشیم وری را در پروژه ایم بیشترین بهره توانسته

برابری  هشت هکتار که منجر به افزایش سه محمدحسین عطایی با اشاره به اجرای آبیاری زیرسطحی برای محصول یونجه در سطح

 .هزار هکتار در استان قزوین خبر داد 05وری آب شد، از اجرای آبیاری تحت فشار در سطحی برابر  بهره

 !بودجه مینیاتوری بخش آب

برای اجرای : ودهای آبیاری جدید مجهز شوند بیش از این مقدار است، افز وی با تأکید بر اینکه میزان سطحی که باید به سیستم

میلیارد تومان برای اجرای  07میلیارد تومان بودجه هستیم، در حالی که ساالنه  877هزار و  های نوین آبیاری نیازمند یک طرح

سال زمان نیازمندیم؛  07دلیل نبود اعتبارات برای اجرای این طرح، به  یابد و با این روند، به های آبیاری در استان اختصاص می طرح

 .دنبال راهکارهای دیگری باشیم اید بتوانیم بهپس ب

های قدیمی به کالسیک ثابت آبیاری، به اجرای سیستم تیپ در استان برای هر  برای تبدیل کردن سیستم: عطایی خاطرنشان کرد

میلیون تومان  40مند ای نیاز هکتار نیازمند سه تا چهار میلیون تومان بودجه هستیم، اما برای اجرای این طرح از پایه در هر زمینه

های نوین را اجرا کنیم و سطح آبیاری را  برای هر هکتار هستیم و در هر صورت با وضعیت موجود، به هر نحو باید بتوانیم سیستم

 .در کشور ارتقاء دهیم

های  ت در محیطای، کش های قطره های بارانی به سیستم های ویژه استان، تبدیل سیستم در حال حاضر از برنامه: وی ادامه داد

 .بر است تا بتوانیم موجبات کاهش مصرف آب را فراهم کنیم آب شده و توسعه کشت کم کنترل

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اعالم اینکه این وظایف تنها در حیطه کار وزارت جهاد کشاورزی نیست و 

نباید توقع داشته باشیم تنها با تغییر الگوی کشت به نتیجه برسیم، بلکه : کرد وزارت نیرو نیز باید به وظایف خود عمل کند، تصریح

 .ها دارد نحوه برداشت آب است که نقش مهمی در جلوگیری از خشک شدن آبخوان

 تشکیل اتاق فکر آب استانی

های جهاد کشاورزی، نیرو،  های مختلف وزارتخانه عطایی با اشاره به تشکیل اتاق فکر آب در استان و تخصیص وظایف به ارگان

بحران آب موجود در کشور زنگ خطری برای تمام اقشار جامعه است و زمان آن رسیده که تمام : یادآور شد... دادگستری و

 .های دولتی و خصوصی وارد عمل شوند بخش

 .یم خوردسال آینده در تأمین آب شرب نیز به مشکل برخواه 47با ادامه روند حال حاضر، طی : وی تأکید کرد
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هزار هکتار به محصوالت باغی و  00هزار هکتار اعالم کرد که حدود  017عطایی کل سطح کشت محصوالت زراعی و باغی استان را 

 .مابقی به محصوالت زراعی اختصاص یافته است

هزار نفر  87ان با وجود میلیارد توم 077هزار و  وی میزان تولید محصوالت زراعی و باغی استان را چهار میلیون تن به ارزش پنج

میزان اراضی سطح زیر کشت استان کمتر از یک درصد اراضی کل کشور و میزان تولید استان : بردار عنوان کرد و اظهار داشت بهره

 .سه درصد تولید کل کشور است

 برداشت غیرمجاز آب، نیازمند زیرساخت خصوصی

های دانشی فراهم  های نوین آبیاری، زیرساخت برای اجرای سیستم :مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت

 .ای است های حقوقی، مالکیتی و بودجه است، اما مشکل در فراهم شدن زیرساخت

های غیرمجاز آب شویم و در ادامه با نصب  های چکشی و قوی مانع برداشت باید بتوانیم با اجرای سیاست: عطایی همچنین افزود

 .های مجاز نیز گرفته شود د، اجازه برداشت بیش از حد از چاهکنتورهای هوشمن

های  دنبال تغییر الگوی کشت برای کاهش مصرف آب هستند، ممانعت از برداشت آب از چاه وی با بیان اینکه بر خالف آنکه همه به

گوی کشت را به ترتیب در کاهش های آبیاری نوین و تغییر ال های مجاز، اجرای سیستم غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند در چاه

 .مصرف آب دارای اهمیت عنوان کرد

طبق آمار وزارت : های غیرمتعارف اعالم کرد و یادآور شد عطایی یکی از مشکالت حال حاضر را نبود قانون برای برخورد با کشت

ایم به  ش دهد که تاکنون نتوانستهمیلیون مترمکعب کاه 077های زیرزمینی را ساالنه  نیرو، استان قزوین باید بتواند مصرف آب

 ./نیمی از این مقدار نیز دست پیدا کنیم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 شرایط خرید تضمینی ذرت دانه ای را ابالغ کرد  وزیر جهاد کشاورزی
را به شرکت  39 -31وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای شرایط خرید تضمینی محصول ذرت دانه ای سال زراعی 

 . سهامی پشتیبانی امور دام کشور ابالغ کرد

د کشاورزی، محمود حجتی طی نامه ای از به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جها( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 10فروردین سال  07شرکت سهامی پشتیبانی امور دام خواست در راستای سیاست خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و مصوبه 

 .هیات وزیران ،طبق شرایط تعیین شده نسبت به خرید تضمینی ذرت اقدام کند

در صد  4درصد افت مفید و  0گرم ذرت دانه ای با رنگ زرد متمایل به قرمز با  بر اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، بهای هر کیلو

 .ریال تعیین شده است 1277افت غیر مفید تحویل در مراکز خرید حداکثر 

درصد تعیین کرده و مازاد بر افت  0درصد و افت غیر مفید را  5ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، حداکثر افت مفید قابل قبول را 

درصد محصول قابل خرید نمی  8ریال از بهای محصول کسر و مازاد بر  12درصد به ازای هر یک درصد افت مبلغ  8تا  مذکور

 .باشد

درصد  0درصد قابل تحویل است که یک درصد آن مورد قبول و  5از سوی دیگر دانه های آسیب دیده ناشی از حرارت حداکثر تا 

 .ودآن افت محسوب و از بهای محصول کسر می ش

همچنین ذرت خریداری شده باید به صورت فله از کشاورزان خریداری و نگهداری شود و شروع کسری حاصل از خرید به عهده 

 .مسووالن مراکز خرید بوده و در پایان برنامه خرید به هیچ وجه از محل دیگری قابل تامین نمی باشد و مورد قبول نخواهد بود

رزی، کلیه وجوه پرداختی به تحویل دهندگان ذرت از طریق سیستم بانکی انجام و نسبت به صدور بر اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاو

 .رسید در دو نسخه که گویای مشخصات کامل فرد، محل، مزرعه و افت و بهای محصول باشد، اقدام می شود

نسبت به قیمت خرید تضمینی داخل،  شرکت پشتیبانی امور دام موظف است با توجه به تفاوت موثر قیمت تمام شده ذرت وارداتی

با همکاری معاونت امور زراعت و سازمان جهاد کشاورزی استان ها به نحوی عملیات خرید تضمینی ذرت را اجرا کند که از عرضه و 

 .تحویل ذرت وارداتی به مراکز خرید و تحویل آن تحت هر عنوان خود داری و جلوگیری شود

درصد و  07، حداکثر رطوبت دانه عرضه شده توسط کشاورزان به کارخانجات ذرت خشک کنی از دیگر شرایط خرید تضمینی ذرت

تعیین  ppb 07درصد و حداکثر میزان افالتوکسین قابل قبول 40حداکثر رطوبت قابل قبول از ایستگاه های ذرت خشک کنی 

 .شده است

رست ارایه شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان که بنابر شرایط تعیین شده، محصول ذرت فقط از تولید کنندگانی که در فه

 .حاوی نام کشاورز، سطح زیر کشت و میزان تولید باشد، خریداری می شود

خرید زیر نظر کمیته ای مرکب از نمایندگان مدیریت امور زراعت و تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان، شرکت پشتیبانی 

محل انجام می گیرد و مسوولیت کمیته خرید به عهده نماینده شرکت سهامی پشتیبانی امور دام امور دام و نماینده کشاورزان 

 .کشور است

بر اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی، آمار خرید و موجودی باید به صورت هفتگی و استانی تهیه و به دفتر قائم مقام وزیر در امور 

 .بازرگانی و صنایع کشاورزی ارسال شود
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قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مصوبه هیات وزیران ( 00)ابالغیه آمده است، با توجه به ماده  در این

که مقرر شده در استان خوزستان، محصول ذرت بر اساس مکانیزم قیمت تضمینی مورد حمایت قرارگیرد، ترتیبی اتخاذ شود که هر 

ی محصول در استان های همجوار با استان مذکور که در آنها عملیات خرید تضمینی صورت گونه سوء استفاده احتمالی و جابجای

 .می گیرد، جلوگیری شود

 .بهمن سال جاری تعیین شده است 07گفتنی است زمان اتمام خرید تضمینی ذرت دانه ای تا 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 شرکت های تولیدکننده بذر غالت رتبه بندی می شوند 
بندی شرکت های تولیدکننده بذر غالت با هدف افزایش کیفیت و کمیت تولید توسط موسسه  کار اجرایی رتبه

 .ت و گواهی بذر و نهال وزارت جهادکشاورزی آغاز شدتحقیقات ثب

، صمد مبصر، معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

فعالیت می کنند و رتبه  استان کشور07شرکت در زمینه تولید بذر گندم و جو در  482در حال حاضر : نهال با اعالم این خبر افزود

 .بندی ها به منظور ارتقای تولید بذر غالت در این شرکت ها صورت می گیرد

پیش بینی می کنیم از : هزارتن بذر گندم و جو تولیدکرده اند، اظهارداشت 087وی با بیان این که این شرکت ها، امسال نزدیک به 

 .لف بسته بندی شود هزار تن بذر گندم و جو در طبقات مخت 005این میزان 

درصد از این مقدار تولید بذر گندم و جو که فرآوری شدند، توسط موسسه تحقیقات ثبت و  05در حال حاضر برای : مبصر ادامه داد

 .گواهی بذر و نهال وزارتخانه ،گواهی صادر شده است

الت ،پنج رتبه بندی در نظر گرفتیم که درتولید بذر غ: وی در مورد رتبه بندی شرکت های تولیدکننده بذر غالت تصریح کرد

نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و عملکرد کمی و کیفی شرکت های تولید کننده طی سه سال گذشته از شاخص های این رتبه 

 .بندی ها هستند

یفی تولید بذر در ارزیابی ها، بیشترین امتیاز را به عملکرد کمی و ک: معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال گفت

اختصاص دادیم و عملکرد کیفی شامل برخورداری شرکت ها از استانداردهای ملی است و در مورد کمیت نیز میزان تحقق سهیمه 

 .ابالغی وزارتخانه برای تولید بذر غالت به هریک از شرکت ها را مدنظر قرار داده ایم

گواهی بذر و نهال، رضایتمندی کشاورزان مصرف کننده بذر غالت نیز در ارزیابی های موسسه تحقیقات ثبت و : وی خاطرنشان کرد

 .لحاظ شده است

کار : شرکت تولید کننده بذر غالت تا آخر آذرماه امسال به اتمام می رسد،اظهار داشت 482مبصر با اشاره به این که ارزیابی میدانی 

 .اجرایی رتبه بندی ها با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد

ارتقا  0و  0نیز به رتبه  5قرار می گیرند به رتبه یک و رتبه های 0هدف ما این است که شرکت هایی که در رتبه : امه دادوی اد

وجود نداشته باشد، از چرخه تولید حذف  5اگر اراده ای برای بهبود کیفی و کمی شرکت های دارای رتبه : مبصر تاکید کرد.یابند

 .م دریافت یارانه در تولید بذر معنی دار نیستمی شوند، زیرا تأثیر آنان به رغ

افزایش سهمیه تولید بذر از سوی معاونت زراعت ، ارایه تسهیالت ارزان قیمت، اجازه تولید طبقات : مبصر درباره مشوق ها نیز گفت

ه برای شرکت های باالتر بذری و اولویت در دریافت تسهیالت خرید تجهیزات یا تجهیزات جایگزین از جمله مشوق هایی است ک

وی با بیا ن این که موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیز برای شرکت های .دارای رتبه برتر در نظر گرفته شده است

پس از ارزیابی و رتبه بندی : تولیدکننده بذر غالت که در رتبه باالتر قرار می گیرند، مشوق هایی تعیین کرده است، اذعان داشت

به طور ساالنه  5و  0هر دو سال یک بار و رتبه  0و  0ای تولیدکننده بذر با رتبه یک هر سه سال یکبار، رتبه ،مجوز شرکت ه

 ./تمدید خواهد شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

رایزنی با تأمین اجتماعی برای بیمه / های تخصصی در سازمان نظام صنفی کشاورزی تشکیل معاونت

 کشاورزان 
های حوزه  های صنفی و تقویت تشکل سازمان نظام صنفی کشاورزی که با هدف افزایش هماهنگی در حوزه کشاورزی و فعالیت

نامه آن ابالغ شد، دوره نخست خود را در حالی پشت سر گذاشت  ها پیگیری، آیین از سالوجود آمد و پس  تولید در دولت گذشته به

عنوان یک صنف واحد بتواند  های نظام صنفی استانی و شهرستانی توانست پیکره خود را کامل کرده و به که با تشکیل سازمان

با این وجود، اثرگذاری این . ن کشاورزی داشته باشدمطالبات قدرتمندی از بخش کشاورزی داشته و حمایت قابلی از تولیدکنندگا

 .رفت نبود و جز در موارد محدودی، نتوانست در مختصات واقعی خود ظاهر شود گونه که انتظار می نظام آن

زاده که  با اتمام دوره نخست سازمان نظام صنفی کشاورزی و اتمام دوره نخست، با حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی شفیع ملک

 .های صنفی فعالیت کرده بود، جایگزین موسی رهنمایی دبیر سابق شد پیش از این نیز در نظام

 :خوانید ای با وی را می نخستین گفتگوی رسانه

 های شما برای تقویت جایگاه نظام صنفی کشاورزی چیست؟ برنامه

د، رویکرد تخصصی به امور بخش کشاورزی است؛ ترین اقدامی که باید در تقویت جایگاه نظام صنفی صورت گیر رسد مهم نظر می به

منظور رسیدگی به  های تخصصی به ها و معاونت وظایف شورای مرکزی، کمیسیون 00شود در راستای ماده  به این معنا که تالش می

ترین  هماز م... های امور دام، محصوالت زراعی، باغی، حقوقی و کمیسیون. مسائل بخش کشاورزی به شکل جداگانه تشکیل شود

اقداماتی است که در روزهای نخست تصدی این پست اجرایی خواهد شد تا رویکرد بررسی امور در بخش کشاورزی به شکل 

 .جداگانه و با تمرکز بیشتری در دستور کار قرار گیرد

از قدرت دست آورد و  رفت را به رسد سازمان نظام صنفی کشاورزی نتوانست جایگاهی که از آن انتظار می نظر می به

 چرا؟. زنی قابل توجهی برخوردار شود چانه

های وزیر جهاد کشاورزی دولت گذشته و دولت فعلی به فعالیت خود ادامه داده و  با وجود آنکه سازمان نظام صنفی با حمایت

ها پیدا  ان سایر وزارتخانههمواره مورد توجه دولت تدبیر و امید بوده است، اما واقعیت آن است که هنوز جایگاه قانونی خود را در اذه

عنوان شاغالن ایرانی پرونده بیمه تشکیل دهد،  به این معنا که سازمان تأمین اجتماعی که باید برای کشاورزان به. نکرده است

ترین  علت جدی نگرفتن سازمان نظام صنفی و باور نداشتن این سازمان در اذهان آنها، حاضر به همکاری نیست؛ لذا از مهم به

ای کشاورزان و تالش برای اقناع  ئلی که پس از این در دستور کار سازمان نظام صنفی قرار خواهد گرفت، رسیدگی به امور بیمهمسا

 .سازمان تأمین اجتماعی به بیمه کشاورزان خواهد بود

 ای آغاز خواهید کرد؟ برای رسیدن به جایگاه قانونی نظام صنفی از چه مرحله

عنوان یک صنف  اگر سازمان نظام صنفی به. پذیر نخواهد بود ها و روی کاغذ امکان اورزی تنها در همایشباور داشتن نظام صنفی کش

تنها  گیر مسئوالن دولتی حضور داشته، کمااینکه بر اساس قانون نه قانونی مورد توجه هست، باید نماینده آن در همه جلسات تصمیم

رود در سطوح مختلف ملی، استانی و شهرستانی، رؤسای سازمان نظام صنفی در  حق حضور، بلکه حق رأی نیز دارد؛ لذا انتظار می

موقع به اطالع مسئوالن دولتی رسانده و  گیری حاضر شده و بتوانند مسائل و مشکالت بخش را به ترین جلسات تصمیم عالی

 .هایی که به نفع بخش کشاورزی است اتخاذ کنند ترین تصمیم مهم
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 نظام صنفی استفاده شده است؟چقدر از ظرفیت سازمان 

تواند در بسیاری از امور  شده است، می ریزی عنوان یک نظامی که از پایین به باال دارای ساختار تشکلی و برنامه نظام صنفی به

ار ها و امور اجرایی مورد توجه قر گیری اجرایی دولت و وزارت جهاد کشاورزی نقش ایفا کند، اما تاکنون به شکل جدی در تصمیم

نگرفته که شاید علت آن در تازه بودن تشکیل این سازمان بوده است، اما پس از این با دقت نظر و توجه دولت تدبیر و امید و وزیر 

 .رود از این ظرفیت بالقوه استفاده حداکثری شود فکر حوزه تولید، انتظار می خوش

 اورزان بخش چگونه است؟برداران و کش میزان استقبال از سازمان نظام صنفی در میان بهره

ترین حامیان سازمان نظام صنفی هستند که باید بدانند عضویت در این سازمان به نفع آنها بوده و  ترین و اصلی برداران مهم بهره

رای ها برسانند، اما مشکل آنجا است که ب توانند در مواقع لزوم، از حمایت صنفی برخوردار شده و مطالبات خود را به گوش دولتی می

ها و نشریات تخصصی  های نظام صنفی، رسانه و بازویی در دست نیست؛ لذا از خبرگزاری رسانی و لزوم عضویت و توانمندی اطالع

ها و  بخشی به جامعه کشاورزی کشور و مدیران و مسئوالن دولتی، توانمندی رود به کمک نظام صنفی آمده و برای آگاهی انتظار می

 .نفی کشاورزی را گوشزد کنندهای سازمان نظام ص ظرفیت

 های گذشته برای تعامل با وزارت جهاد کشاورزی خواهید داشت، چه خواهد بود؟ ترین فعالیتی که طی ماه مهم

رسد این تشکل  نظر می ترین اقدامی است که باید در مجلس از آن یاد کرد؛ لذا به مهم 15با اتمام فصل پاییز، تدوین بودجه سال 

ای به اتاق فکر وزارت جهاد  گونه را با در نظر گرفتن مسائل و مشکالت موجود در بخش به 15الیحه بودجه  نویس بتواند پیش

 .و کارآمدی آن ضریب بیشتری پیدا کند 15کشاورزی تسلیم کند که اثرگذاری بودجه 

دولتی وجود دارد و باید نظام عنوان یک تکلیف در بخش خصوصی و  از سوی دیگر، تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی به

صنفی نیز برای سرعت بخشیدن و کارآمد کردن برنامه دست به کار شود و از تمام قوای علمی موجود در بدنه سازمان برای ارائه 

 .ریزی به وزارت جهاد کشاورزی مایه بگذارد پیشنهاد و برنامه

 دانید، چیست؟ عنوان چالش روز بخش می به رو هستند و ای که اکنون کشاورزان با آن روبه ترین مسئله مهم

شد تا کشاورزان برای شروع به کار کشت پاییزه  قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید تا پایان شهریورماه اعالم می

ت روز از پاییز و شروع کشت پاییزه، هنوز اعالم قیمت خرید تضمینی صور 07ریزی کنند، اما با وجود گذشت بیش از  برنامه

 ./رود شورای اقتصاد در اعالم قیمت خریدهای تضمینی سرعت عمل بیشتری داشته باشد نپذیرفته است؛ لذا انتظار می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05008-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972هر م 47, چهارشنبه

 حمایت بیشتر از کشاورزان با اجرای سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاال 
میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تولید  4۷۷میلیون تن کاالهای استراتژیک به کشور وارد شده و  ۵۷ساالنه 

وری،  قانون افزایش بهره 99شدن ماده شود که تاکنون از عرضه در بورس کاال محروم بوده و پس از این با اجرایی  می

 . تواند بورس کاال باشد محمل اصلی عرضه آنها می

با اجرایی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کارشناس بورس کاالی کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تواند رونق بازار بورس و تغییر  شود که می کشاورزی آغاز میوری، فصل جدیدی در بورس کاالی  قانون افزایش بهره 00شدن ماده 

 .وضعیت بازرگانی محصوالت کشاورزی منجر شود

وجودآمده  پس از جو که در استان کرمانشاه پایلوت در بورس اجرا شد و نتایج مثبت آن و همچنین مشکالت به: عباس بنازاده افزود

 .صورت قیمت تضمینی در بورس ارائه خواهد شد خوزستان به بار ذرت در استان مورد بررسی قرار گرفت، این

میلیون تن نیز  477میلیون تن محصوالت استراتژیک وارد کشور شده و حدود  07آنچه مشخص است، ساالنه : وی خاطرنشان کرد

دالیلی که پیش از این  تواند بورس کاال باشد، اما به شود که بهترین بستر و مبنای عرضه می کاالی کشاورزی در کشور تولید می

بارها درباره آن توضیح داده شده است، نظیر سیستم سنتی بازار ایران، هنوز بورس کاال نقش محوری در بازار کاالهای کشاورزی 

 .با این وجود، بعد از جو در کرمانشاه، عرضه ذرت خوزستان در بورس در دستور کار قرار گرفته است. کند ایفا نمی

 نشاه در بورس معامله شدتن جوی کرما ۵۷۷

علت  صورت پایلوت در کرمانشاه در حالی اجرایی شد که به طرح عرضه جو در بورس به: کارشناس بورس کاالی کشاورزی ادامه داد

 شدت پایین آمده، اما استقبال کشاورزان و چگونگی های غیرمجاز، عمالً میزان تولید به برداری از چاه کمبود منابع آبی و عدم بهره

بخشی قرار گرفت که این اعتماد را برای کشاورزان و  فرآیند عرضه و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان در شرایط بسیار رضایت

 .متولیان ایجاد کند که بورس بهترین گزینه عرضه خواهد بود

شود، اما آزمون  نمیتن معامله در تابلوی بورس برای یک محصول حجم قابل توجهی محسوب  077هرچند : بنازاده تصریح کرد

 .موفقی برای عرضه کاالها در بورس بود که با قیمت تضمینی ذرت خوزستان، تکرار خواهد شد

 شود ماه عرضه ذرت در بورس آغاز می آبان

کنی، تمایل به عرضه محصول خود به  خشک های ذرت در صورتی که کشاورزان بعد از تحویل ذرت خود به کارخانه: وی یادآور شد

کنندگان ذرت که  توانند با در دست داشتن قبض تحویل محصول خود در بورس کاال عرضه کنند و مصرف اشته باشند، میبورس د

 .کنند های تولید باشند، مستقیماً ذرت را از کشاورزان خریداری می ها و تعاونی توانند مرغداری می

تواند به  التفاوت قیمت تضمینی تا خرید تضمینی را می هتواند مشخص کند که ماب در این شرایط دولت می: بنازاده تأکید کرد

درصد مطالبات خود را از خریداران و  07ها پرداخت کند که کشاورزان تمام پول خود را از خریداران دریافت کنند یا  مرغداری

 .مابقی را از دولت دریافت کنند

، تعیین قیمت کارشناسی است که مبتنی بر پاک بودن و کند آنچه در خرید تضمینی ذرت نقش اساسی ایفا می: وی اظهار داشت

 .تر بودن کیفیت کاال تخمین زده خواهد شد مناسب

 .تمام تمهیدات الزم برای عرضه ذرت خوزستان طی ماه جدید در تابلوی بورس صورت گرفته است: بنازاده همچنین گفت
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 یابد های دولت کاهش می هزینه

در صورتی که طرح عرضه کاالهای استراتژیک در بورس با موفقیت دنبال شود، نیازی به : دکارشناس بورس کاالی کشاورزی افزو

ها با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب اقدام  کرد دولت برای خرید تضمینی نخواهد بود و نظام عرضه و تقاضا با حذف واسطه هزینه

 .به عرضه محصوالت استراتژیک خواهد کرد

ان حاضر دولت ناگزیر است اعتبار قابل توجهی را برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی هزینه کند در زم: وی خاطرنشان کرد

 .تواند در بسترهای عمده بخش کشاورزی هزینه شود وریف این اعتبار می قانون بهره 00که در صورت اجرایی شدن ماده 

 آید خانه کشاورز هم به کمک بورس می

بردار استان  بهره 277شود، جلسات آموزشی برای  که امروز با مدیران خانه کشاورز برگزار می ای در جلسه: بنازاده ادامه داد

 .های الزم را دریافت کنند خوزستان گذاشته خواهد شد تا درباره چگونگی عرضه محصوالت خود در بورس، آموزش

ترین زمان ممکن دریافت  مطالبات خود را در کوتاهتوانند پس از آنکه  برداران آشنا به بورس می کشاورزان و بهره: وی تصریح کرد

ترین بستر  عنوان مطمئن های آینده به بورس به های جانبی را کاهش دادند، برای عرضه محصوالت بعدی خود در سال کرده و هزینه

 ./برای عرضه کاال بیندیشند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05040-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

درصدی در تعداد  5۷شائبه تناقض / های مرکز آمار با جهاد کشاورزی در بخش دامپروری اختالف فاحش داده

 های سنگین  دام
های کلی کشور مؤثر  ریزی و تنظیم سیاست تواند در برنامه اورزی میهای مختلف ازجمله کش دستیابی به آمار در بخش

های مختلف ازجمله  بار مرکز آمار ایران سرشماری عمومی را در بخش سال یک 4۷واقع شود و در این راستا هر 

ه در صورت گسترد نیز با استفاده حداکثری از آمارگیران و به( 4939)کند که در سال گذشته  کشاورزی برگزار می

 . سطح کشور سرشماری عمومی کشاورزی به انجام رسید که چندی پیش نتایج تفصیلی آن منتشر شد

ریزی و تنظیم  تواند در برنامه های مختلف ازجمله کشاورزی می دستیابی به آمار در بخش(: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  بار مرکز آمار ایران سرشماری عمومی را در بخش ال یکس 47های کلی کشور مؤثر واقع شود و در این راستا هر  سیاست

صورت گسترده در  نیز با استفاده حداکثری از آمارگیران و به( 4010)کند که در سال گذشته  مختلف ازجمله کشاورزی برگزار می

نچه در این بین به اما آ. سطح کشور سرشماری عمومی کشاورزی به انجام رسید که چندی پیش نتایج تفصیلی آن منتشر شد

برداران دارای گاو و گوساله در روز آمارگیری و  خورد، آن است که در فصل پنجم و زیربخش دامپروری، تعداد کل بهره چشم می

های موجود در  دهد، در مقابل مجموع گاو و گوساله نفر را تشکیل می 502هزار و  215ها رقمی معادل  تعداد آن بر حسب استان

عنوان شده است که از این تعداد  4010رأس در نتایج تفصیلی آمارگیری  110هزار و  004ی معادل چهار میلیون و ها رقم استان

دهد؛ اما شگفتی آن زمانی  رأس را دام نر تشکیل می 51هزار و  588رأس ماده و یک میلیون و  400هزار و  400سه میلیون و 

های سنگین کشور را  ، جمعیت دام4017ار منتشرشده داخلی خود در سال تر است که وزارت جهاد کشاورزی بر اساس آم مشخص

این در حالی است که آمار تفصیلی حال حاضر . میلیون رأس دام عنوان کرده است 1شامل گاو، گوساله، گاومیش و شتر را باالی 

 !های سنگین کشور دارد درصدی جمعیت دام 57مرکز آمار ایران، نشان از کاهش 

های سنگین نقش مؤثری در تولید شیر و گوشت کشور دارند، اگر نتایج مرکز آمار درست باشد، یعنی آنکه از سال  دام از آنجا که

های سنگین کشور نصف شده است و متعاقباً باید تولید گوشت و شیر نیز در کشور از کاهش قابل  تا سال گذشته، تعداد دام 4017

 .شود هایی از خودکفایی و صادرات گوشت قرمز و همچنین مازاد شیر نیز می وزها صحبتتوجهی برخوردار باشد، در حالی که این ر

های ساالنه این  به آمارگیری( ایانا)معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای تولید در بخش مرغ،  های زنجیره شده، تمامی بخش جامهای ساالنه ان بر اساس آمارگیری: گوید کند و می معاونت اشاره می

 .ای که قابلیت رصد دارد گونه مرغ، دام سبک و سنگین مشخص است، به تخم

ای که در بخش شیر،  گونه شود؛ به آمارگیری در بخش دام سنگین در دو مؤلفه تولید شیر و گوشت انجام می: افزاید حسن رکنی می

شده است و عالوه بر آن، مشخص است که تعداد  شده و ثبت آوری شیرخام مشخص های جمع تانثبت مشخصات و رکورد در اس

 .های اصیل، دورگ و بومی موجود در کشور چه تعداد است دام

در سال گذشته در بخش پرداخت یارانه شیر، شرایطی مهیا شد تا بتوانیم مقدار شیر تولیدشده در کشور را : کند وی خاطرنشان می

ها و حتی تعداد  شان را اختصاص دهیم؛ بنابراین مقدار تولید در استان شفاف مشخص کنیم تا بتوانیم به دامداران یارانه صورت به

 .آزمایی شد درستی مشخص و راستی ها به های موجود در گاوداری دام
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های  ای که گوساله گونه  واضح است، بهشوند نیز در سیکل موجود کامالً هایی که روزانه روانه کشتارگاه می دام": دهد رکنی ادامه می

شود،  توان در روز مشخص کرد؛ بنابراین آمارهایی که توسط این معاونت تدوین می نر پرواری و حتی گوسفندهای کشتارشده را می

 ".توان به آن استناد کرد آزمایی می درصد از نظر راستی 15کامالً صحیح و دقیق بوده و بیش از 

کند، در مقایسه با آماری که وزارت جهاد  بار در بخش کشاورزی منتشر می نتایجی را که هر چند سال یکمرکز آمار ایران 

ریزان، در حال حاضر واضح و مبرهن شده است، اما از آنجا  هایی است که برای تمامی برنامه کند، دارای تناقض کشاورزی اعالم می

ای حمایتی نیاز به آن دارد که آمار دقیقی را داشته باشد، همیشه به گزارش ه های کالن کشوری و اختصاص بودجه ریزی که برنامه

 .آزمایی است های فاحش فرآیند آمارگیری نیازمند راستی شود؛ در حالی که با این تناقض مرکز آمار استناد می

 هزار رأس گاو و گوساله بر اساس آمار جهاد کشاورزی 4۰۷وجود هشت میلیون و 

شود،  باید در آمارهای رسمی کشور که توسط این مرکز انجام می": کشاورزی در امور تولیدات دامی معتقد است معاونت وزیر جهاد

آمده توسط  دست های به کاری عدد و رقم ربط نیز نظر دهند و با برگزاری جلسات مختلف و چکش های اجرایی و ذی دستگاه

 ".ترتیب دچار تناقض آماری نشویم ینآمارگیران، به رقمی واحد و متقن دست پیدا کنیم تا بد

در زمینه گوسفند و بز اختالف آماری مرکز آمار ایران و آنچه که توسط معاونت انجام شده، مشخص است، زیرا : کند وی تصریح می

توان  یک ماه میطور قطع آبستن هستند؛ لذا بعد از  های مولد، پتانسیل تولید بره را دارند و به های آبان و آذر، تمامی دام در ماه

های گوسفندی اضافه شود، اما در بخش گاو و گوساله بر اساس آمار منتشرشده  میلیون رأس دام به کل گله 47تخمین زد که 

 057میلیون و  00در کشور وجود داشته است که وجود  10هزار رأس دام در سال  407توسط معاونت امور دام، هشت میلیون و 

 .میلیون رأس بز و بزغاله نیز از نتایج این معاونت استخراج شده است 07 هزار رأس گوسفند و بره و

صورت  شده را نیز به های راهی کشتارگاه های تخصصی بخش دام کشور میزان تولید شیرخام و آمار دام معاونت: کند رکنی تأکید می

 .درصد درست است 15مشخص دارند؛ بنابراین آمار منتشرشده توسط وزارت جهاد کشاورزی با صحت باالی 

مرغ در کشور  تولید کل تخم 4010در سال : شود کند و یادآور می های دام و طیور کشور اشاره می وی به آمار تولید در سایر بخش

هزار تن و تولید عسل  00هزار تن، گوشت طیور دو میلیون و  805هزار تن، گوشت قرمز  877هزار تن، شیر هشت میلیون و  105

 .هزار تن تخمین زده شده است 08در کشور 

 هزار تن گوشت قرمز در سال جاری 5۷4بینی  پیش

شود رشد مناسبی در  بینی می تدوین شده، پیش 4010ای که برای سال  در برنامه: گوید معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی می

هزار تن،  874هزار تن، گوشت قرمز  407یون و میل 1وجود آید و تولید شیر کشور به  های مختلف کشور ازجمله دامپروری به بخش

 .هزار تن برسد 87هزار تن و عسل به  105مرغ همچون سال گذشته  هزار تن، تخم 477گوشت طیور دو میلیون و 

درصد از پروتئین مواد  40.5شده و آمار موجود در سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی،  های انجام بر اساس بررسی: افزاید رکنی می

شود  درصد از آبزیان تأمین می 40درصد از شیر و  04مرغ،  درصد از تخم 47.0درصد گوشت مرغ،  07ذایی مردم از گوشت قرمز، غ

برسد و در گوشت مرغ این میزان  0.8گرم در روز در بخش گوشت قرمز به  0.0و برای سال جاری امیدواریم مصرف پروتئین از 

 .ز برسدگرم در رو 47به  1.8مصرف روزانه از 

گرم در روز بود، همچنان در سال جاری نیز  0.5مرغ در سال گذشته  پروتئینی که ناشی از مصرف تخم: کند وی خاطرنشان می

گرم در روز افزایش  47.5به  47.0های آن میزان مصرف از  همان رقم باقی خواهد ماند و عالوه بر آن، در بخش شیر و فرآورده

 .خواهد یافت
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 اندرکاران حوزه دامپروری به نتایج تفصیلی مرکز آمار ایران تحساسیت برخی دس

اند،  های سنگین به آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران حساس شده ویژه در بخش دام اندرکاران حوزه دامپروری به برخی دست

های سنگین اتفاق افتاده است و تعداد  داده درست باشد، فاجعه بزرگی در حوزه دام زیرا اگر آمار جدید منتشرشده به لحاظ تضاد رخ

کند که افزایش تولید  کاهش داشته است که این امر این شائبه را ایجاد می 10تا سال  4017درصد از سال  57های سنگین  دام

های  های شیری به کشتارگاه باشد؛ بنابراین امیدواریم که در سال دلیل روانه شدن دام های اخیر شاید به گوشت کشور طی سال

های مختلف کشاورزی ازجمله امور دام، زراعت، باغبانی و آبزیان استمداد بخواهد و تنها به  آینده مرکز آمار ایران در نظرات حوزه

شود، استناد نکنند، بلکه به آمار منتشرشده توسط وزارت جهاد  برداران بخش کشاورزی به آمارگیران ارائه می آنچه که توسط بهره

 ./دست خواهد آمد که یکسان بوده و قابل استناد در کل کشور باشد ترتیب نتایجی به ه کنند که بدینکشاورزی نیز توج

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05010-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4972هر م 42, شنبه

 ابالغ دستورالعمل جدید نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت محور 
منظور تعیین مقررات،  دستورالعمل جدید نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت محور که به

و کنترل اصالت فرآورده های سالمت تدوین  شرایط و استانداردهای الزم شورای امنیت ملی برای ردیابی، رهگیری

 .شده، برای اجرا از نخستین روز ابان ماه سال جاری ابالغ شد

ماده یک  40و بند  44، متن این دستورالعمل که به استناد قسمت الف بند (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  00و  40، ماده 4020وزش پزشکی مصوب سال قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آم

 .تدوین شده است، به شرح ذیل است 10/40/00مورخ  400400و ابالغیه شماره  4010ارز مصوب 

 :تعاریف: 4ماده 

 :ه اختصار عبارتند ازکار رفته در این دستورالعمل به جهت جلوگیری از هرگونه ابهام و سوء برداشت ب تعاریف اصطالحات به

بسته قابل عرضه، فروش یا مصرف از هر فراورده بوده و /قلم/کوچک ترین واحد(: Unit of Use/Salable Unit) واحد فرآورده 

 .گذاری اختصاصی است نیازمند شناسه

شود که تحت نظارت  ق میهایی اطال شود، به تمام فرآورده نامیده می "فرآورده"که در این ضابطه به اختصار  :فرآوردۀ سالمت

های  های بیولوژیک، مکمل های دارویی، داروهای گیاهی، فراورده فرآورده: ها عبارتند از این فرآورده. سازمان غذا و دارو است

 .های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و لوازم کودک ای، شیرخشک، فرآورده تغذیه

ای است که از طریق مسیر و شبکۀ مجاز مورد تأیید و تعریف سازمان غذا و دارو تأمین و تدارک گردیده  فرآورده :فرآورده اصیل

 .است و در حلقه های مختلف زنجیرۀ تأمین تا عرضه و حتی بعد از آن دارای صاحب و مسوول مشخص و پاسخگو هستند

المللی  ررات اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مخدر و یا قوانین بینهایی که بر طبق مق کلیه فرآورده :های تحت کنترل فرآورده

 .گردان یا پیش سازها هستند مشمول کنترل های خاص مخدر، روان

شود که با تغییر و جعل هویت، سعی در القای هویت یک فرآورده اصیل نموده  ای اطالق می به هر نوع فرآورده :فرآورده غیراصیل

. کلیه حلقه های زنجیره تامین تا عرضه آن منافع بدون پاسخگویی و یا بدون قابلیت پاسخگویی ایجاد نمایدو از این طریق برای 

محتویات، مندرجات بسته بندی، مشخصات ظاهری و حتی مستندات قانونی مرتبط با اینگونه فرآورده ها می تواند مربوط به یک 

یاد کرده و نیز  SSFFCرده هایی که سازمان جهانی بهداشت از آن به عنوان ها شامل گروه فرآو این فرآورده. فرآورده اصیل باشد

 .فرآورده های قاچاق، سرقتی و حتی واردات موازی بدون متولی مجاز و منطقی قانونی و سایر نمونه های ممکن است

 .سازمان غذا و دارو :سازمان

 .وم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانیمعاونت ها یا مدیریت های غذا و داروی دانشگاه های عل :دانشگاه

شود، به منظور اجرای این ضابطه  نامیده می« کمیته»کمیتۀ فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت که در این ضابطه  :کمیته

 .شود و نظارت بر حُسن اجرای آن در حوزۀ سازمان غذا و دارو تشکیل می

 .رایی کمیته را زیر نظر دبیر کمیته برعهده دارددبیرخانه کمیته بوده که وظایف اج :دبیرخانه
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ها توسط سازمان به نام وی صادر و کلیه  شخص حقوقی است که پروانه ثبت فرآورده(: License Holder)صاحب پروانه 

ضوع نافی بدیهی است این مو. باشد ها از تولید تا عرضه و پس از مصرف بر عهده وی می مسوولیتهای کمی، کیفی و سالمتی فرآورده

 .مسوولیتهای سایر حلقه های زنجیره تامین نخواهد بود

 .شخص حقوقی دارای مجوز توزیع و پخش فرآورده از سوی سازمان است :توزیع کننده

شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از سوی مراجع ذیصالح است که بعد از دریافت فرآورده از سوی توزیع : عرضه کننده نهایی

 .شوند ها مشمول این تعریف می داروخانه. رساند دست مصرف کننده می کننده آن را به

انبارهای مجاز قانونی دارای استانداردهای کیفی و فنی اعالمی و مورد تایید سازمان که وجود فرآورده در آن مجاز تلقی  :انبار مجاز

 .شود می

های اصیل از  است که هدف اصلی آن شناسایی فرآوردهای  برنامه :نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت

طریق ایجاد رابطه شفاف و مشخص مسوولیتی بین اینگونه فرآورده ها و شرکتهای مشخص صاحب پروانه و ایجاد امکان پاسخگویی 

 .مشخص برای مصرف کنندگان و سایر افراد و سازمان های ذینفع می باشد

های مالکیتی و   ، مبدا و مقصد و جابجائی(Tracking)که منجر به تعیین محل فعلی  کلیه اموری :فرایند ردیابی و رهگیری

 .شود ها می فرآورده( Tracing)مکانی و تشخیص مسیر جابجایی 

شامل بسته بندی ها در سطوح باالتر از واحد فراورده بوده و شامل سطوحی همانند کارتن،  :های مادری فراورده بسته بندی

 .غیره استشرینگ، پالت و 

های  شناسه اختصاصی و منحصر به فردی است که با ایجاد ارتباط منطقی بین شناسه (:Aggrigation ID)شناسه مادری 

شود، بعنوان مثال شناسه مادری بر روی یک کارتن فرآورده، امکان  بندی تعریف می ردیابی و رهگیری تعدادی فرآورده در یک بسته

امکان جهت بهبود عملکرد و سرعت فعالیت خواندن  این . آورد های داخل کارتن را فراهم می وردههای تک تک فرا بازیابی شناسه

 .شود ها در زنجیره تامین ایجاد می شناسه

شناسنامه الکترونیکی که واجد کلیه اطالعات هویتی، ماهیتی و موقعیتی مرتبط با  :شناسنامه الکترونیکی اختصاصی فرآورده

 .مان استعالم از سازمان قابل ارائه خواهد بودفرآورده بوده و در ز

شماره منحصربه فرد است که سازمان در موقع صدور پروانه ثبت  (:Iran Registration Code :IRC)شماره پروانه 

 .دهد فرآورده به آن اختصاص می

م ردیابی و رهگیری رقمی است که به هر شرکت صاحب پروانه جهت اجرای سیست 5یک پیش شماره  (:Prefix)پیش شماره

 .های منحصر بفرد کاربرد دارد این پیش شماره در ایجاد شناسه. تخصیص می یابد

جهت واحد فرآورده است ( Unique Identifier :UID)شناسه ایی ختصاصی و منحصر به فرد  :شناسه ردیابی و رهگیری

 07این شناسه . شود ید و بر روی واحد فراورده درج میجهت رهگیری و ردیابی، تول 5که بر اساس استاندارد تدوین شده در ماده 

 .شود رقمی بوده و طبق پروتوکول پیوست تبادل اطالعات تولید می

یا شماره جهانی اقالم تجاری که شناسه ی اختصاصی ( Global Trade Item Number :GTIN)شناسه تجاری فرآورده 

صادر گردیده که در این طرح دارای طول ثابت در  GS4داردهای سازمان جهت هر فرآورده در سطح جهان است که بر مبنای استان
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باشد معموال در کوچکترین  ها می با توجه به اینکه رقم اول این شناسه مربوط به سطح بسته بندی فراورده. است GTIN-40سطح 

 .لحاظ می گردد –سطح صفر  –واحد بسته بندی 

ه منحصر به فردی است که هر شرکت تولیدکننده در موقع ساخت شمار (:Batch/Lot Number)شماره سری ساخت 

فرآورده به هر سری ساخت اختصاص داده و بیانگر یکنواختی اجزاء و شرایط ساخت جهت بخشی از تولید بوده و جهت کنترل های 

 .کیفی، سالمتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد

رقم و با ترکیب  2صورت عددی با طول ثابت  فرآورده باید به تاریخ انقضای میالدی (:Exp Date)تاریخ انقضا 

 .باشد( YYMMDD)رقمی

ای است اختصاصی و منحصر به فرد که براساس استاندارد اعالمی کمیته جهت ایجاد امکان کنترل اصالت  شناسه :شناسه اصالت

الیه ای پوشانده شده و پس از برداشتن این الیه  این شناسه با. شود کننده نهایی بر روی هر واحد فرآورده الصاق می توسط مصرف

( Prefix)رقم اول آن پیش شماره شرکت  5رقمی و کامال عددی است که  42این شناسه . شد کننده آشکار خواهد  توسط مصرف

ط سازمان این شناسه صرفا توسط شرکت صاحب پروانه ایجاد شده و پس از رمز گذاری بر اساس پروتکل های ارائه شده توس. است

در قالب الگوی تعریف شده به بانکهای اطالعاتی سازمان منتقل گردیده و صرفا از طریق استعالم آن از طریق سامانه های معرفی 

 .شود شده ارائه می

و هماهنگ با ( ISO/IEC 42700با استاندارد ) ECC077از نوع بارکد دوبعدی ورژن  :Data Matrixبارکد دو بعدی 

رقمی، شناسه  40با طول ثابت ( GTIN) باشد و طبق پروتکول پیوست شامل شناسه تجاری فرآورده می GS4استانداردهای 

حروفی، تاریخ انقضای میالدی فرآورده  -رقم، شماره سری ساخت فرآورده به صورت رقمی 07رهگیری و ردیابی با طول ثابت 

: د داخل بارکد طبق پروتکول ارتباطی بدین شرح استساختار کلی عد. است( YYMMDD)رقم  2صورت عددی با طول ثابت  به

74GTIN04UID40YYMMDD47LOT 

های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و  بندی هر واحد فرآورده است که شناسه  قسمتی مشخص بر روی بسته :برچسب اصالت

 .شود الصاق می/سایر اطالعات مربوط بر اساس استاندارد تعریف شده بر روی آن درج

های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت  چاپ شناسه (:Personalization/Serialization Print)اختصاصی  چاپ

های صاحب پروانه درج  که بر روی برچسب و یا بسته بندی واحد فرآورده و سایر سطوح بسته بندی تعریف شده توسط شرکت

مورد بازخوانی و تائید قرار گیرد  ISO/IEC 45045:0744این عملیات می بایست بر اساس استاندارد . شود می

(Verification) 

شود مجموعه از  نامیده می "سامانه تی تک"که به اختصار  (:TTAC System)سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت 

که حسب نظر ها و استانداردهای فنی است  ها، پروتکل بانکهای اطالعاتی، نرم افزارهای مختلف، سرویس های اطالعاتی، روال

سازمان غذا و دارو ایجاد شده و وظایف مختلف مرتبط با طرح همانند ایجاد شناسنامه الکترونیک اختصاصی فرآورده ها، تکمیل 

 .آنها، امکان ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت ، بازرسی ها، برنامه ریزی ها و بسیاری از موارد دیگر را برعهده دارد

 اهداف:۵ماده 

عمل در نظر دارد شرایط و اصولی ایمن، پایدار، منظم و قانونی برای ضابطه مند نمودن نظام ردیابی، رهگیری و کنترل این دستورال

 :مهمترین اهداف این نظام عبارت است از. ها را فراهم آورد اصالت فرآورده
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 ها ایجاد بستر مناسب برای مدیریت زنجیره تامین و تدارک فرآورده. 0

های اصیل و پاسخگویی  سب اطمینان برای مصرف کنندگان و تأمین امنیت روانی و اقتصادی در مصرف فرآوردهایجاد امکان ک. 0

ها ذیل نظارت سازمان از ابتدای زنجیره تامین تا بعد از  فعال، واقعی، مستمر، قابل اتکا و متناسب با مسوولیت نسبت به فرآورده

 مصرف

و  Recallدهای کنترل و نظارت کیفی در سطح عرضه توسط صاحبان پروانه فراورده شامل ایجاد ابزار مناسب برای اعمال فرآین. 0

ADR  وPMS 

 ایجاد بستر مناسب برای سایر فعالیت های مبتنی بر فناوری اطالعات از جمله پرونده الکترونیک سالمت. 0

های  ها و مبارزه با توسعه تجارت فراورده فراوردهایجاد ابزار مناسب برای برخورد فعال، هدفمند و هوشمند با تخلفات در حوزه . 0

 غیر اصیل و تحت کنترل

 ایجاد امکان مدیریت هدفمند حمایت های مالی دولت و سایر بخش ها. 0

 کمیته نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت:9ماده 

رل اصالت در حوزه سازمان غذا و دارو به منظور اجرای این ضابطه و نظارت بر حسن اجرای آن کمیته نظام ردیابی رهگیری و کنت

 :اعضاء این کمیته عبارتند از. شود تشکیل می

 (رئیس کمیته)رییس سازمان غذا و دارو 

 (نایب رییس)معاون پشتیبانی 

 (دبیر جلسه)معاون نظارت و برنامه ریزی 

 مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیمدیر کل نظارت و ارزیابی مواد خوراکی، 

 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 مدیر کل آمار و فناوری اطالعات

 مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 مدیر کل حراست

 .عات که با حکم رئیس سازمان غذا و دارو منصوب می شودیک نفر کارشناس فناوری اطال

 :وظایف کمیته عبارتند از

 های سالمت سیاست گذاری و هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده

 های فنی و کارشناسی در سطح بخش های مختلف ایجاد کارگروه

 ای مورد قبول برای اجرای نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالتتعیین و تایید استاندارده

 انتخاب و نظارت بر عملکرد شرکت پشتیبان سامانه مرکزی سازمان و نظارت بر نحوه اجرای طرح و رسیدگی به تخلفات

 :ها ها و مسوولیت نقش:1ماده 

های  شرکت/ های تولیدکننده داخلی دود به شرکتشامل و نه مح)نفعان دخیل در زنجیره تامین تا عرضه فرآورده ها  کلیه ذی

ها و اشخاص ثالث حقوقی که  عرضه کننده/ کننده های توزیع شرکت/ های تولیدکننده خارجی شرکت/ واردکنندۀ صاحب پروانۀ ثبت
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هگیری و کنترل ، ملزم به اجرای صحیح نظام ردیابی، ر(دهند ها را انجام می به نمایندگی از آنها وظایف تعریف شده قانونی آن

 .ها بعنوان ناظر و ضامن حُسن انجام این کار هستند عالوه بر مدیر عامل، مسوول فنی هر یک از شرکت. ها هستند اصالت فرآورده

که این  در صورتی. باشند های خود ترجیحاً در مبدأ تولید می دار کردن فرآورده های صاحب پروانه ملزم به شناسه شرکت :4تبصره 

سپاری  در صورت برون. سپاری را دارند های خود را نداشته باشند، امکان برون گذاری فرآورده ود توانایی الزم برای شناسهها خ شرکت

بخش و یا تمامی فعالیت های مرتبط با طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت در ارتباط با فرآورده های تحت 

های مرتبط با صحت، دقت، کیفیت، عدم تکرار شناسه ها، اعتبار، اطمینان بخش بودن و  وولیتمسوولیت ایشان، کماکان کلیۀ مس

نظارت و تضمین . باشد فعالیتهای مرتبط با طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده ها برعهدۀ شرکت صاحب پروانه می

ت اولیه فرآورده تا تطبیق آنها با اطالعات درج شده و صحت، دقت، کیفیت و اعتباربخشی الزامی به کلیۀ مراحل از ثبت اطالعا

ها، ثبت در سامانه، تا مرحله  ها، معتبرسازی شناسه ها، تجمیع شناسه ها، درج بر روی جعبه مرتبط با فرآورده ها تا تولید شناسه

عنوان قسمتی  سطح عرضه، به ها در ها و نظارت بر کارآمدی شناسه و در پی آن فعال شدن شناسه( Release)آزادسازی فرآورده 

 .باشد از فرآیندهای تضمین کیفیت فرآورده ها، در سامانه برعهدۀ مسوول فنی شرکت می

طبق مقررات اعالمی توسط یکی از واحدهای ( بیولوژیک، خونی و غیره)ها  که مجوز توزیع برخی فرآورده در صورتی :۵تبصرۀ 

ها و  شود، کماکان آزادسازی الکترونیکی اینگونه فرآورده های علوم پزشکی صادر می نظارتی از قبیل سازمان غذا و دارو و دانشگاه

 .ها بر عهده مسوول فنی شرکت صاحب پروانه در سامانه خواهد بود فعال سازی شناسه

ین فرآورده های توزیع و عرضه کننده ا با توجه به ضرورت و قابلیت اجرای طرح در تامین تا عرضه دارو و مکمل، شرکت :9تبصره 

ها، مسوول نظارت بر ثبت و تبادل اطالعات مربوطه با سامانه مرکزی در  عالوه بر نظارت بر کیفیت و اعتبار شناسه( داروخانه)ها 

سازی و اطالع رسانی به کارکنان مراکز حوزۀ  قالب استانداردها و پروتکل های اعالمی از طریقه سامانه مرکزی سازمان و فرهنگ

های سالمت به هیچ وجه مجاز به تحویل فرآوردۀ فاقد شناسه معتبر به  عرضه کنندگان فرآورده. باشند می سالمت و مردم

 .باشد کننده نمی مصرف

کننده، انبارها، مراکز عرضه مختلف بویژه در حوزه دارو، مکمل های غذایی، تجهیزات و ملزومات  های توزیع شرکت :1تبصره 

های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و یا  های فاقد شناسه جایی، عرضه و فروش فرآورده ی، جابهدار پزشکی مجاز به دریافت، نگه

 .های نامعتبر نیستند و مسوولین فنی ضامن و ناظر اجرای این امر هستند واجد شناسه

رهگیری و کنترل اصالت ضوابط، مقررات، پروتکل ها و استانداردهای اعالمی این سازمان در رابطه با نظام ردیابی،  :5تبصره 

ها می بایست با دقت و جزییات کافی بوسیله مسوول فنی به اطالع کلیه مسووالن مرتبط در شرکت بویژه مدیر عامل، گروه  فرآورده

 .مسوول فنی و تضمین کیفیت، مسوول برنامه ریزی، مدیر فنی و فناوری اطالعات رسانده شده و مورد اجرا قرار گیرند

های صاحب پروانه، تولید، واردات، توزیع و عرضه در نقش نمایندگان سازمان غذا و دارو،  مسوولین فنی شرکتکلیۀ  :4تبصره 

موظف به آزادسازی اینگونه فرآورده ها پس از احراز برقراری دقت و صحت کافی و مورد نیاز در روالهای مربوطه و نیز فرآورده های 

گذاری را  بایست خطاها و تخلفات احتمالی حوزۀ شناسه ونه خطا و یا تخلف میگذاری شده بوده و در صورت بروز هرگ شناسه

 .بالفاصله به سازمان گزارش نمایند

 :ها الصاق شناسه/های درج ویژگی:5ماده 
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موارد . باشد بندی در مبدا تولید می صورت چاپ روی خط بسته ها در این روش عمدتا به درج شناسه: های چاپ شده شناسه. 4،5

 .می شامل بارکد دوبعدی، شناسه تجاری فرآورده، شناسۀ ردیابی و رهگیری، سری ساخت، تاریخ انقضا با طرح ذیل استالزا

 شناسه تجاری فراورده

GTN 
 شناسه ردیابی و رهگیری

UID 
 شماره سری ساخت

LOT 
 تاریخ انقضا

EXP 
نیز به هر نحو با رعایت استانداردها بر روی خط تولید  را( زیر الیۀ پوشاننده)تواند شناسۀ اصالت  چنین می شرکت تولیدکننده هم

ها و ایجاد شناسه مادری بر کارتن یا شرینگ  ها باید بگونه ای باشد که امکان تجمیع شناسه جعبه محل درج شناسه. درج نماید

 .امکان پذیر باشد

ت صاحب پروانه به هر دلیل نتواند درصورتی که شرک: های سالمت برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده. 0،5

. ها الصاق نماید ها را بصورت برچسب بر روی جعبه تواند این شناسه های الزم را بر روی جعبه در خط تولید چاپ نماید، می شناسه

ت، شمارۀ های ردیابی، رهگیری و کنترل اصال برچسب به ابعاد و ساختار تعیین شده و ثابت بوده و شناسه تجاری فرآورده، شناسه

 - www.ttac.irو سایت  07778800، پیامک 7042485تلفن  –سری ساخت، تاریخ انقضا، و روش استعالم از سامانه مرکزی 

سرد، گرم، خشک و )ای باشد که در کلیه شرایط آب و هوایی  گونه ها باید به کیفیت چاپ و تهیۀ این برچسب. شود روی آن درج می

در مورد . توسط چشم و ابزارهای خواندن بارکد خوانا باشد و از روی جعبه قابل جداسازی نباشد هیچ نحو پاک نشده، به( مرطوب

مربوطه قابل شناسایی نبوده و   خراشیدن آن، شناسه/الیه پوشاننده شناسۀ اصالت نیز کیفیت باید به نوعی باشد که قبل از حذف

 .ده و دچار پاک شدگی نشودخراشیدن آن نیز شناسه اصالت به راحتی هویدا ش/بعد از حذف

ها بر خالف هولوگرام ها و برچسب های امنیتی به خودی خود بیانگر  برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده: 4تبصره

اصالت فراورده نبوده و جهت کسب اطمینان حتما می بایست مورد راستی آزمایی قرار گرفته و داده های مربوطه حتما باید از 

گر امنیتی بودن برچسب  سازمان استعالم گردند لذا به هیچ وجه نباید از هر نوع رنگ، نشان، آرم، متن و هولوگرام که تداعیسامانه 

طبق ضابطه . ، استفاده شود(Plumb)کننده باشد در آن استفاده شده و یا از آن به عنوان برچسب درب بند  برای مصرف

و بارکد میله ای بر روی بسته بندی مشروط به مغلوب و کوچکتر  IRCره سریال مانند بندی درج سایر انواع بارکدها و شما بسته

 .بودن اندازه نسبت به شناسه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت مجاز است

شماره پنتون )میلی متر رنگ با پس زمینه سفید و حاشیه زرد رنگ  07در  07اندازه برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت 

Yellow cC7 M7 Y477 K7  )محل الصاق باید بر قسمتی تخت بر روی بسته بندی بوده و مانع رویت اطالعات اصلی . باشد می

 .محل الصاق باید در آرت ورک به تایید مسوول فنی رسیده و مستند شود. مندرج بر فرآورده نباشد

های کوچکتر با درج شناسه های کلیدی با پیشنهاد مسوول فنی و  ها ، استفاده از برچسب با توجه به ابعاد مختلف فرآورده: 4تبصره 

 .تایید سازمان بالمانع است

 شناسه تجاری فراورده
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GTN 
 شناسه ردیابی و رهگیری

UID 
 شماره سری ساخت

LOT 
 تاریخ انقضا

EXP 
 شناسه اصالت

Scratched 
شی و بهداشتی و مکمل که مشمول درج برچسب فارسی تمام فرآورده های غذایی و آرای: برچسب تلفیقی اصالت فارسی نویس. 0،5

نویس هستند می توانند شناسه های کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی را با برچسب فارسی نویس خود تلفیق نموده و در بدو 

پس  5.0در بند  طراحی شکل برچسب با رعایت ترتیب و اصول ذکر شده. تولید در مبدا یا قبل از ورود به زنجیره توزیع درج نمایند

 .از تایید و مستندسازی توسط مسوول فنی مجاز است

 :گذاری فرآیند شناسه: 4ماده 

ها و مجوزهای خود در سامانه سازمان غذا و  مسوول فنی و مدیرعامل هر شرکت صاحب پروانه پس از مشاهده و تایید کلیه پروانه

 :شوند گذاری بشرح ذیل می دارو وارد فرایند شناسه

رکت صاحب پروانه سامانۀ سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی الزم براساس استانداردهای اعالمی سازمان را فراهم ش( الف

 .نماید می

به ازای هر واحد فراورده از هر سری ساخت شناسه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت الزم تولید و پس از احراز صحت و ( ب

 .نماید می( برچسب)یا الصاق ( بصورت چاپ)مشخصات فرآورده، آنها را بر روی فراورده های خود درج دقت الزم و نیز انطباق با 

کیفیت، دقت، صحت و اعتبار الزم توسط ابزارهای کنترلی احراز گردیده و با سایر اطالعات مرتبط با فراورده شامل شماره پروانه ( ج

(IRC)برگه سبز گمرکی، سری ساخت، تاریخ انقضا و فیزیک فرآورده تطبیق /یصترخ/، تعداد سفارش، تعداد در مجوزهای تولید

 .شود داده می

به شناسه مادری مرتبط شده و برچسب مادری ( کارتن یا شرینک)های تعداد مشخص فراورده در بسته بندی بزرگ تر  شناسه( د

(Agrregation )تولید و الصاق می شوند. 

سامانه . شود گذاری شده، طبق ساختار و پروتکول پیوست به سامانه سازمان ارسال می ناسههای ش اطالعات مربوط به فراورده( هـ

سازمان اطالعات مذکور را پس از کنترلهای مجدد و اخذ هزینه، درصورت تایید به کارتابل مسوول فنی شرکت صاحب پروانه ارسال 

 .نماید می

ها فعال  نماید و شناسه ها، مجوز آزادسازی را در سامانه مرکزی صادر می دهفنی با کنترل مجدد فرآیندها و اطالعات فراور مسوول( ز

های نیازمند مجوزهای خاص آزادسازی، پس از دریافت مجوز از  این موضوع در ارتباط با فرآورده)و امکان استعالم میسر می گردد 

 (.نهاد یا سازمان مجوز دهنده، انجام خواهد شد
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آزادسازی سیستمی توسط مسوول فنی، بصورت فیزیکی آزاد و روانه بازار شود، مصرف کنندگان در  در صورتی که فراورده قبل از

هنگام استعالم شناسه، پیغام تقلبی بودن فرآورده را از سامانۀ سازمان دریافت خواهند نمود و در این موارد سازمان اقدام به ریکال 

 .نماید فرآورده می

ها،  الصاق بر روی آرت ورک و طرح جعبه/ ها، الزم است محل درج صحت و تأیید محل درج شناسهبرای اطمینان از دقت، : 4تبصرۀ 

صورت نمونه تهیه و پس از تأیید مسوول فنی در  گذاری به صورت برچسب، قبل از عملیات عمدۀ شناسه صورت چاپ و چه به به چه 

 .داری شود مستندات کیفی فرآورده نگه

ها را با ساختار استاندارد  توانند شناسه شماره اختصاصی می های صاحب پروانه با اخذ پیش می شرکتتما: گذاری در مبدأ شناسه

های درج شناسه در مبدا شامل دو مرحله  روش. ها چاپ و آماده نمایند بندی بر روی جعبه در خط بسته 5تعریف شده در مادۀ 

عملیات کنترل و ایجاد شناسه مادری بر روی کارتن، در این مرحله  انجام( ب. پرینت بارکد و شناسه ها بر روی جعبه( الف: است

شرینگ بر حسب / بارکدها از نظر خوانا بودن با ابزار مناسب خوانده و کنترل شده و بارکدهای خوانده شدۀ هر جعبه به بارکد کارتن

 .شود می شرینگ الصاق/صورت برچسب بر روی کارتن شود و شناسه مادری به تعداد تخصیص داده می

بر روی برچسب با کیفیت و  5،0تمامی اطالعات الزم و ذکر شده در بند(: قبل از ورود به شرکت پخش)گذاری در غیرمبدأ  شناسه

قسمت شناسۀ کنترل اصالت توسط یک الیه پوشاننده مخفی و برچسب نهایی بر روی . شود ساختار تعریف شده چاپ و آماده می

نحوی که ضمن خوانا  ها و محل الصاق آنها است، به ترین نکته در این روش کیفیت برچسب مهم. ودش ها الصاق می جعبۀ فرآورده

چنین الصاق برچسب بر  هم. ها با ارتقای کیفیت چسب و استفاده از برش امنیتی وجود نداشته باشد بودن، امکان جداسازی برچسب

 .فرآورده، مانع از خواندن اطالعات ضروری نشود نحوی باشد که ضمن حفظ زیبایی و شأن بندی باید به روی بسته

هایی هستند که قبالً شناسه گذاری  الصاق برچسب در شرکت های پخش ممنوع است و شرکت های پخش ملزم به دریافت فرآورده

 .است پذیر حسب مورد، در موارد خاص با ایجاد تمامی شرایط ذیل و اخذ مجوز قبلی از سازمان، این امر امکان. شده باشد

نحوی  های امنیتی به مشخص و مجزا نمودن قسمتی از انبار شرکت پخش به نام شرکت صاحب پروانه و تجهیز آن به دوربین: الف

 .ها قابل نظارت تصویری باشد گذاری، معتبرسازی، تجمیع و خروج فرآورده که کلیۀ فرآیندهای ورود، شناسه

مدیر تضمین کیفیت شرکت صاحب / ده و تحت نظارت مستقیم مسوول فنیانجام عملیات الصاق توسط کارکنان آموزش دی: ب

 .پروانه

 .ها ها و فرآیند الصاق آن انجام عملیات کنترل کیفی و اعتبار بخشی در مورد برچسب: ج

 (Aggregation)انجام عملیات تجمیع و ایجاد شناسه مادری : د

داری مستندات تا حداقل یک سال پس  فرآورده تا تحویل به پخش و نگه گذاری از بدو ورود مستند سازی کلیۀ فرآیندهای شناسه: ه

 .از ورود فرآورده به بازار

 :های اجراکنندۀ نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سایر شرکت:۰ماده 

یا قسمتی از  توانند تمام سپاری می واردات موقت در صورت نیاز به برون/های دارای پروانۀ ثبت فرآورده یا مجوز تولید شرکت

رجوع به استاندارد شناسۀ ردیابی، رهگیری و کنترل )گذاری، را با مسوولیت و استفاده از پیش شمارۀ خود  فرایندهای شناسه

های واسطه،  سازمان غذا و دارو هیچ مجوز فعالیتی برای شرکت. کار واگذار نمایند ، به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی پیمان(اصالت

 .کارگزار در این حوزه صادر نخواهد کردکار یا  پیمان
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اعتبار داشته و از آن پس  07/0/10مجوز فعالیت شرکت هایی که قبال در این حوزه از سازمان دریافت شده است لغایت : 4تبصره 

یت های صاحب فراورده و تحت مسوولیت آنها در حوزه شناسه گذاری امکان فعال ها فقط در صورت همکاری با شرکت این شرکت

 .دارند

کلیه مسوولیت های اعتبارسنجی و نظارت بر شرکت های پیمانکار و فرایندهای اجرایی آنها بر عهده شرکت صاحب پروانه : 0تبصره 

 .است

 توزیع و عرضه:5ماده 

 های استانی و عرضه کنندگان حسب اعالم سازمان موظف هستند ها و پخش های آن کننده و شعب و نماینده های توزیع شرکت

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم مربوط به ردیابی و رهگیری فرآورده ها را فراهم نموده و نسبت به ثبت و تبادل اطالعات 

کلیه تراکنش های خرید، فروش، جابجایی، ضایعات، مرجوعی و هرگونه تراکنش مرتبط با جابجایی مالکیتی، هویتی، مکانی و 

 .اندارد و زمان اعالمی به سامانه مرکزی سازمان اعالم نمایندماهیتی فراورده ها را طبق است

 و تعرفۀ ارائۀ خدمات  هزینه:3ماده 

تواند برای هر واحد  های صاحب پروانه بوده و سازمان می هزینۀ پیاده سازی طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت بر عهدۀ شرکت

شود، مبلغی را طبق مستندات ارائه شده، در تعیین قیمت  نیکی الزم میگذاری و واجد شناسنامه های الکترو فرآورده که شناسه

این هزینه در موقع ارسال اطالعات به سامانه مرکزی به ازای هر واحد فرآورده از . گذاری لحاظ نماید های مشمول قیمت فرآورده

ینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته هز. شود شرکت های ارسال کننده اطالعات شامل شرکت های صاحب پروانه و غیره اخذ می

 .شود پیشنهاد پس از تائید ریاست سازمان ابالغ می

 خطاها و تخلفات:4۷ماده 

ها و تضمین سالمت  باتوجه به اهمیت و نقش ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در ایجاد دسترسی ایمن، سالم و عادالنه به فرآورده

 :طا و تخلف به شرح ذیل عمل نمایدها، سازمان موظف است با هر گونه خ آن

، کمیته مکمل، کمیته غذا و 07مواردی که منجر به سلب صالحیت مسوول فنی به تشخیص کمیته و تصویب کمیسیون ماده  -47

بدیهی است اقدام فوق نافی پیگیری های قضایی مرتبط با تخلفات محرز قانونی در ارتباط . شود آرایشی بهداشتی بسته به مورد می

 .ا شرکت صاحب پروانه و حسب مورد مسوول فنی نخواهد بودب

 تحویل دارو و مکمل فاقد شناسه به مصرف کننده در محل عرضه

 مجوز/صدور مجوز آزادسازی فراورده فاقد شناسه در شرکت های صاحب پروانه

 های نا منطبق با مشخصات پروانه ثبت، تولید و واردات آزادسازی فراورده با شناسه

 برچسب نا معتبر، با کیفیت نامناسب، درج در محل نا مناسب/زی فراورده با شناسهآزادسا

 این دستورالعمل 2عدم رعایت ماده 

 عدم رعایت ایجاد شناسه مادری بر روی بسته بندی ها

و صحیح  هرگونه عملکرد شرکت بر خالف سیاست های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت ناشی از عدم اطالع رسانی و آموزش کافی

 این دستورالعمل 0ماده  5مقررات و بخشنامه های سازمان به مدیران شرکت طبق تبصره 

 .شود مواردی که منجر به فراخوانی عمومی فراورده از سطح بازار می -0-47

 فراورده فاقد شناسه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت صحیح و ثبت شده در سامانه
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 رآورده ها در سطح بازارهای تکراری بر روی ف وجود شناسه

 وجود فرآورده در بازار قبل از ارسال اطالعات به سامانه سازمان و آزادسازی سیستمی توسط مسوول فنی

 .های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت ناخوانا بودن و پاک شدن شناسه

 عدم مطابقت شناسه ها با مشخصات فراورده

 تعدم مطابقت تاریخ انقضا یا شماره سری ساخ

 عدم مطابقت تعداد شناسه های داروی وارداتی با تعداد و تاریخ مجوز

 گزارش یک شناسه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت از محل جغرافیایی غیرمجاز

 فراورده دارای برچسب تقلبی، ظاهر متفاوت از ضابطه یا شناسه نامعتبر

 الصاق شناسه ها در محل نامناسب روی بسته بندی/درج

 2،0ردۀ بدون شناسه در انبار شرکت پخش بدون رعایت وجود فرآو

 .وجود فرآوردۀ بدون شناسه در داروخانه

به تصویب کمیته و ریاست سازمان غذا و دارو رسیده و جایگزین کلیه ضوابط و  45/0/10این دستورالعمل در ده ماده و در تاریخ 

 ./ستالزم به اجرا ا 4/8/10دستورالعمل های قبلی است و از تاریخ 

http//:www.iana.ir/food/item/05020-4.html 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 بررسی الیحه حفاظت از خاک در کمیسیون کشاورزی
 .کند هایی را درباره جلوگیری از هر گونه آلودگی منابع خاک مطرح می از خاک بحثالیحه حفاظت : عضو کمیسیون کشاورزی گفت

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان محمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شوری اسالمی در گفتگو با

هایی را درباره جلوگیری  الیحه حفاظت از خاک بحث: ر کمیسیون کشاورزی اظهار داشتخصوص بررسی الیحه حفاظت از خاک د

 .کند بندی خاک، صادرات خاک کشاورزی و استفاده بهینه از منابع خاکی را مطرح می از هر گونه آلودگی منابع خاک، کالس

های تولیدی و صنعتی که آلودگی خاک  در طرحاستفاده خاطیان از منابع خاکی به خصوص  همچنین مجازاتی برای سوء: وی افزود

 .ها در نظر گرفته شده است را به همراه دارند در این الیحه نحوه برخورد و اصالح آالیندگی

ها و در شرایط استثنایی تحت مصوبه دولت در کشور عملیاتی  صادرات خاک با اعمال محدودیت: توکلی در ادامه خاطرنشان کرد

ه سبب این که خاک ثروتی غیرقابل تجدید و رکن اصلی برای تولید و امنیت غذایی در کشور محسوب شود اما از سویی ب می

 .شود لزومی برای صادرات آن وجود ندارد می

در واقع این الیحه به هیأت رئیسه واگذار شده که پس از ورود به صحن مجلس و بررسی : عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .شورای نگهبان ابالغ و اجرا خواهد شدتصویب کلیات الیحه به 

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020710 
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 برنامه و سیاست ها

 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  4۲, یکشنبه 

 امضای یادداشت تفاهم همکاری قرنطینه گیاهی بین ایران و لهستان
های  مهرماه به لهستان سفر کرده بود راه 41س سازمان حفظ نباتات کشورمان که به دعوت همتای لهستانی خود در تاریخ ریی

های مختلف دفع آفات گیاهی، بهداشت و حفظ نباتات را با طرف لهستانی خود مورد بحث و بررسی قرار  توسعه همکاری در زمینه

 . داد

های تخصصی لهستان که در زمینه دفع آفات فعالت دارند نیز بازدید کرده و  ها و آزمایشگاه باغدر این سفر محمدعلی باغستانی از 

 .وگو کرد با تولیدکنندگان محصوالت باغی دیدار و گفت

 .در جریان سفر باغستانی به لهستان، یادداشت همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی به امضای دوطرف رسید

http//:iranecona.com/02218 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  44,چهارشنبه 

 نقش چاه کشاورزی در خروج کشور از رکود
های کشاورزی با هدف حذف  که پارسال ابالغ شد، برقی کردن چاه 10و  10یکی از بندهای بسته خروج غیرتورمی از رکود در سال 

 . گازوئیل از سبد مصرف سوخت چاههای کشاورزی بود که در حال حاضر سوخت اصلی موتورهای پمپ این چاهها است

قصد : های جدید اقتصادی دولت پرداخت و گفت رئیس جمهور شب گذشته در بخشی از سخنان خود به تشریح بسته سیاست

و حتی سال جاری برای رشد و رونق اقتصادی دنبال کردیم ادامه  10، 10های  کود در سالهایی که برای عبور از ر داریم سیاست

های آن که در این چارچوب در دولت به تصویب  نامه سیاست هایی که امسال در مجلس تصویب شد و آیین یابد، همچنین سیاست

 .رسید، همچنان ادامه خواهند داشت

که پارسال در مجموعه دولت تدوین و مصوب شده بود، برقی  10و  10رکود در سال یکی از بندهای بسته خروج غیرتورمی از 

کردن چاههای کشاورزی با هدف حذف گازوئیل از سبد مصرف سوخت چاههای کشاورزی است که در حال حاضر سوخت اصلی 

مصارفی با ارزش افزوده بیشتر  گازوئیل صرفه جویی شده در این بخش می تواند برای صادرات یا. موتورهای پمپ این چاهها است

 .صرف شود

میلیارد تومان برآورد هزینه شده است  0577به منظور برقی کردن تمامی چاههای کشاورزی در بسته پارسال خروج از رکود دولت، 

 .هزار چاه کشاورزی برقی شود 477و به منظور اجرای این برنامه، در شورای عالی اقتصاد مصوب شد تا در فاز نخست 

یک روش عمده و عمومی که برقی کردن چاه با استفاده از برق . برای اینکار سه روش در جلسه شورای عالی اقتصاد مطرح شد

در راهکار . دهد گذار اقداماتی برای برقی کردن چاه از طریق شبکه سراسری برق کشور انجام می شبکه سراسری است و سرمایه

تواند از  گذار تمایل داشته باشد، می منطقه جغرافیایی نزدیک به هم قرار گیرند و سرمایهها در یک  ای از چاه دیگر، اگر مجموعه

روش دیگر ذکرشده در مصوبه شورای اقتصاد، تأمین برق . ها را تأمین کند طریق نصب موتورهای گازی برق مورد نیاز این چاه

به شدت تابش نور و سایر عوامل و امکان انباشت آب  گذار با توجه های خورشیدی است که سرمایه خورشیدی از طریق نصب پنل

 .تواند نسبت به آن اقدام کند خارج شده از چاه در طول روزهای آفتابی می

http//:iranecona.com/02550 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 4972مهر ماه  49پنج شنبه 

 الرأس اعالم شد لیات علیزمان حذف ما

الرأس از  قانون مالیاتی کشور اصالح شده و براساس اصالحات صورت گرفته، مالیات علی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت

 .حذف شده است4015سال 

آمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی برای تحقق در: گفت، اظهار داشت شیرازی سخن می اهلل مکارم علی عسگری که در دیدار با آیت

 .زور متمرکز نیست کند و نگاه این سازمان بر گرفتن مالیات به مصوب در قانون تالش می

اگر در جایی از کشور مالیات اضافه شده است، منابع درآمدی از برخی مودیان شناسایی : رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود

های اخیر زیرساخت فناوری اطالعات سازمان مالیاتی توسعه یافته و  لدر سا. شده و برای همین مالیات افزایش یافته است

 .ها و مودیان گسترش یافته است زیرساخت اطالعاتی نیز برای شناسایی درآمد

بار در اقتصاد ایران برای از درآمد نفت بیشتر شده است، به سبب  اگر امسال سهم درآمدهای مالیاتی برای نخستین: وی تصریح کرد

 .های فراهم شده برای تشخیص و دریافت است و البته خوداظهاری مؤدیان نیز نقش خوبی در این زمینه داشته است زیرساخت

تالش ما بر این است که مالیات حقه را از مودیان بگیریم تا نه اجحافی در حق دولت صورت گیرد و نه : عسگری خاطرنشان کرد

 .شدن فرایندهای مالیاتی متمرکز کرده است علی تالش خود را برای منظمهای گذشته و دولت ف اجحافی در حق مردم و دولت

زور مالیات بگیریم بلکه تالش ما این است که درآمد را در نظر   نگاه ما این نیست که به: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت

در این راستا، در اصالح . کنیم ا دریافت نمیبگیریم و آن را به طور دقیق تشخیص بدهیم و اگر جایی به درآمد نرسیم، مالیات ر

 .ایم ایم و اطالعات اقتصادی را مبنای تشخیص قرار داده قانون، مالیات علی الرأس را برداشته

شود و از سوی دیگر هزینه سرمایه گذاری نیز در نظر  تشخیص علی الرأس به طور کامل برداشته می15از سال : وی تأکید کرد

 . رمایه گذاری تشویق شودشود تا س گرفته می

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

 - 72/79/42فارس

 میلیون تن برنج تولید شد ۵هزار تنی  9۷۷امسال با افزایش 

میلیون تن  ۵ل جاری تولید این محصول به حدود هزار تن برنج در سا 9۷۷با افزایش حدود : دبیر انجمن برنج گفت

 .رسید

میلیون تن برنج در  0امسال حدود : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت

 .شود کامال خوب برآورد میکشور تولید شد و این میزان با توجه به شرایط آب و هوایی 

استان ممنوعیت کشت برنج اعالم شد که کشاورزان اگرچه این بخشنامه  40به دلیل کمبود آب و شرایط خشکسالی در : وی افزود

 .را اجرایی نکردند اما در هر جایی که کمبود آب احساس شد از کشت برنج خودداری کردند

ای از کشور که کشاورزان اقدام به کشت برنج کردند عملکرد تولید، خوب گزارش شده ،  دبیر انجمن برنج با بیان اینکه در هر نقطه

هزار تن اعالم کرد که  877هزار تا یک میلیون و  077سال گذشته وزارت جهاد میزان تولید برنج را یک میلیون و : تصریح کرد

 .است هزار تن نسبت به سال گذشته بیشتر 077میزان برداشت در سال جاری حدود 

موضوع اختالط برنج ایرانی با برنج خارجی هم که مدتی منجر به بروز نگرانی شده بود با نظارت به موقع : علیزاده شایق تصریح کرد

 .شود کنندگان برای محصول تولیدشان گواهی سالمت و برند مخصوص اخذ کنند این مشکل هم قطعا حل می حل شده و اگر تولید

خوشبختانه امسال : های توافقی بیان داشت بازار برنج در سال گذشته و حل آن از طریق اجرای قیمت وی با اشاره به رکود در

اند و این موضوع حاکی از آن است که رکود حاکم بر بازار برنج حل  کشاورزان تقاضایی برای خرید توافقی برنج توسط دولت نداشته

 .شود و فروش می شده و برنج تولیدی با قیمت قابل قبول در بازار خرید

در حال حاضر بازار برنج از رونق نسبی برخوردار است و بیش از دو ماه است که قیمت برنج تقریبا : دبیر انجمن برنج تصریح کرد

 .ثابت بوده است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107002777080 
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 برنج
 - 72/79/4۲فارس

 التفاوت واردات در طرحهای برنج نیست ریالی مابه 95۷۷تضمینی برای هزینه کرد 
التفاوت از واردات هر  ریالی مابه 95۷۷دبیر انجمن برنج کشور با استقبال از پیشنهاد وزارت جهاد مبنی بر اخذ 

 .های برنج وجود ندارد تضمینی برای صرف درآمد حاصل در طرح تجربه نشان داده: کیلوگرم برنج گفت

درباره درخواست وزارت جهاد کشاورزی  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت

پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی : کمیسیون شورای اقتصاد توضیح داد و گفت التفاوت از واردات برنج در نشست مبنی بر دریافت مابه

های برنج کشور  ریالی از واردات برنج خوب است، مشروط بر اینکه درآمد حاصل از آن صرف طرح 0577التفاوت  برای دریافت مابه

 .شود

برنج در کشور دارد که به دلیل نداشتن اعتبار  وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی طرحهای زیادی برای ارتقا کیفیت تولید

هاست به دلیل کمبود اعتبار اجرا  هایی است که سال های کشور از جمله طرح کوبی طرح اصالح شالی: روی زمین مانده است، افزود

 .نشده است

رود، در حالی که با اخذ  ر میها هد کوبی درصد برنج تولیدی در هر سال به علت قدیمی بودن شالی 45: علیزاده شایق بیان داشت

های  های خوبی برای اجرای طرح های تولید برنج شود، گام التفاوت واردات برنج اگر درآمد حاصل از آن به درستی صرف طرح مابه

 .توان برداشت برنج می

صرف مکانیزاسیون کشاورزی  التفاوت واردات برنج را توان درآمد حاصل از اخذ مابه همچنین می: دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

 .در تولید این محصول کرد

های افزایش تولید برنج از سوی وزارت کشاورزی به  هم چنین پیشنهادی در راستای اجرای طرح 20وی با اشاره به اینکه در سال 

 45التفاوت  د دادم که مابهبنده به عنوان دبیر ستاد برنج وزارت کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی وقت پیشنها: دولت ارائه شد،گفت

 .های برنج شود ریالی بابت واردات برنج دریافت و پول حاصل از آن صرف طرح

پیشنهاد بنده در آن زمان مورد استقبال وزیر وقت کشاورزی قرار گرفت و به دولت ارائه شد و در نهایت : علیزاده شایق اظهار داشت

 .ی را تغییر دادهای هایی از آن را پذیرفت و بخش هم دولت بخش

ریالی از واردات برنج موافقت کرد، اما براساس تصمیم دولت مقرر شد درآمد حاصل  45التفاوت  بنابراین دولت با اخذ مابه: وی افزود

 .از آن در اختیار وزارت بازرگانی برای ساخت انبار قرار گیرد

التفاوت واردات برنج پیشنهاد بسیار خوبی است، اما مهمتر  مابه بنابراین اگرچه پیشنهاد دریافت: دبیر انجمن برنج کشور بیان داشت

 .کشور است  های برنج از پیشنهاد مذکور اجرای آن و صرف درآمد آن برای طرح

التفاوت از واردات برنج، باید روی  در صورت تصویب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اخذ مابه: علیزاده شایق اظهار داشت

 .ظارت شود، تا اعتبار حاصله صرف اموری دیگر نشوددرآمد آن ن

التفاوت واردات برنج گرفت،  با تصمیمی که وزارت جهاد کشاورزی در سال برای اخذ مابه: دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

لی نیازمند نظارت خانه منفعتی کسب نکرد، اما تجربه تلخ گذشته نگران کننده است و تکرار آن پیشنهاد هم برای زمان فع وزارت

 .دقیق است

 .هزار متر کاهش یافته است 2اکنون به  هکتار بود، در حالی که هم 4.5برداری  متوسط یک واحد بهره 27در ابتدای دهه : وی افزود

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

116 
 

دنیا  های صادراتی دالر در هر تن قیمت برنج 0تا  5طبق آخرین آمار فائو از شهریور ماه تاکنون بین : علیزاده شایق تصریح کرد

 .کاهش یافته، در حالی که در کشور با افزایش هزینه تولید این محصول مواجه هستیم

توان بخشی از درآمد حاصل از آن را   التفاوت از واردات برنج می بنابراین در صورت تصویب اخذ مابه: دبیر انجمن برنج بیان داشت

 .صرف کاهش هزینه تولید برنج در کشور کرد

 .شود و این تعرفه در تمام طول سال یکسان است درصدی بابت واردات برنج دریافت می 07حاضر تعرفه  در حال: وی افزود

ریالی از واردات برنج در جلسه  0577التفاووت  براساس این گزارش،درخواست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر دریافت مابه

آمد حاصل از آن برای حمایت از تولید پرمحصول برنج کمیسیون شورای اقتصاد مطرح شده و در صورت تصویب، قرار است در

 .داخلی صرف شود

به گفته پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران پیشنهاد مذکور به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و اتاق بازرگانی درخواست کرده 

 .شود که زمان اجرای مصوبه دو هفته پس از تصویب و ابالغ مصوبه از سوی شورای اقتصاد تعیین

 .درخواست دیگر اتاق در مورد مدت اجرای این مصوبه این است که این مصوبه تنها تا پایان سال جاری اجرا شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008777458 
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 برنج
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 های شمالی  پایان برداشت برنج در استان/ انجمن برنج صاحب اتاق فکر شد
های نو در این بخش را مطرح  گیری اتاق فکر، فرهیختگان و دانشگاهیان حوزه برنج کشور، در محل انجمن ایده با شکل

 .کنند می

از روز چهارشنبه، اتاق : با اعالم این خبر گفت( ایانا)نگار خبرگزاری کشاورزی ایران دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبر

های نو در  ها و طرح فکری در استان مازندران تشکیل شده که قرار است اعضای انحصاری آن، کسانی باشند که صاحب نظرات، ایده

 .بخش برنج هستند

های جدید و نو، جلوتر از  ه عضو انجمن برنج هستند، از لحاظ دارا بودن طرحطور قطع، محققانی ک به: شایق افزود جمیل علیزاده

 .توانیم تفکرهای جدیدی را در حوزه برنج کشور داشته باشیم سایر اعضاء هستند؛ بنابراین با در کنار هم قرار گرفتن این افراد می

های موجود در این انجمن، حدود دوهزار نفر  نامه ل آییندلی هزار عضو دارد که به 07در حال حاضر انجمن برنج : وی خاطرنشان کرد

 .های مختلف را دارا هستند گیری در بخش از این افراد حق رأی و تصمیم

های نو در بخش برنج را  گیری این اتاق، در مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی، خواهیم توانست ایده با شکل: شایق ادامه داد علیزاده

 .مطرح کنیم

 د دو میلیون تن برنج در سال جاریتولید حدو

روزه هفته  های پنج بارندگی: های شمالی کشور خبر داد و تصریح کرد دبیر انجمن برنج کشور از پایان برنامه برداشت برنج در استان

ی های شمال گذشته باعث شد که کشت رتون، کشت دوم و کشت اصلی برنج به اتمام برسد و عملیات برداشت در تمامی استان

 .گیالن، مازندران و گلستان انجام شود

ای که حدود یک میلیون و  گونه برنج تولیدشده در سال جاری از لحاظ کیفیت و کمیت، وضعیت مناسبی دارد، به: وی یادآور شد

 .تا دو میلیون تن محصول در سال جاری تولید شده است 877

آبی در کشور حاکم بود، اما کیفیت و کمیت برنج  که خشکسالی و کمدر سال زراعی جاری، با وجود آن: شایق تأکید کرد علیزاده

شود که امیدواریم با تشکیل اتاق فکر که دبیرخانه اصلی آن در استان مازندران مستقر  تولیدشده در کشور، مناسب ارزیابی می

 ./های جدید را در حوزه برنج افزایش دهیم است، بتوانیم ایده

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  47: تاریخ

 واردات برنج تا پایان دی ماه نخواهیم داشت
گونه  اهد شد و تا پایان دی ماه هیچطی روزهای آینده میزان تولید و مصرف برنج ایرانی تعیین خو: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .واردات برنجی نداریم

خبرنگار اقتصادی باشگاه اهلل نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با  رحمت

طی جلساتی که با مسئولین وزارت کشاورزی صورت : در سال جاری، گفت، در مورد میزان تولید و کشت برنج خبرنگاران جوان

 .گرفته، قرار شد میزان تولید و نیاز برنج در سال جاری را تا چند روز آینده برآورد و اعالم کنند

ین موضوع ا: وی در خصوص اینکه آیا واردات برنج از پاکستان در قبال بدهی دولت این کشور به ایران صحت دارد، اظهار داشت

 .صحت ندارد و تا پایان دی ماه، واردات برنج نخواهیم داشت

سازمان غذا و دارو و وزارت : های برنج ایرانی، افزود های خارجی داخل کیسه آباد در مورد پر کردن برنج نماینده گلستان و علی

 .بهداشت و درمان، با متخلفین در این زمینه برخورد جدی و قانونی خواهد کرد

طی جلساتی که با مسئولین سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و درمان داشتیم، تصمیم گرفته شد که از این : ر ادامه افزودوی د

ها در  های کامل انجام شود و پس از تأیید سالمت برنج های وارداتی، آزمایش های کشت داخل و برنج پس، روی تمام برنج

بندی و به بازار عرضه شوند تا به این وسیله، هم دست دالالن و متخلفین از  ستند، بستههایی که دارای شناسنامه سالمت ه کیسه

 .ی ایرانی، سر سفره ایرانیان بیاید بازار برنج قطع شود و هم برنج سالم و مطابق با ذائقه

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020220 
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 پسته

 آیانا 4972مهر  49, پنجشنبه

 ترین شریک تجاری پسته ایران  چین، بزرگ/ ایران بازار صادراتی پسته آمریکا را دامپینگ کرد
هزار دالر در تن  4۵تا  4۷های خود را به قیمت  علت کاهش حجم تولید پسته در کالیفرنیا، آمریکا پسته در حالی که به

 . هزار دالر، پسته آمریکا را دامپینگ کرد 1۷۷هزار و  تا هشت ۵۷۷هزار و  شترساند، ایران با ه به فروش می

حجم تولید پسته ایران در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو انجمن پسته امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

که نسبت به کشور رقیب نیز در سطح باالتری قرار هزار تن افزایش تولید برخوردار است  87تا  07مقایسه با سال گذشته از 

 .گیرد؛ لذا بازار صادراتی پسته و ابتکار عمل بر خالف سال گذشته در اختیار ایران قرار گرفت می

 المللی پسته ایران های پسته را از آن خود کرده و بازارهای بین سال گذشته آمریکا توانست با افزایش تولید، قیمت: رضا نظری افزود

کند،  مدت که ایجاد تعهد دائمی می را در اختیار بگیرد، اما امسال که پسته کمی در اختیار دارد، حاضر به انعقاد قراردادهای طوالنی

 .رساند هزار دالر در تن به فروش می 40هزار تا  44های کوچکی به قیمت  های خود را در بخش نیست و محموله

هزار و  هزار تن پسته محصول خود را بین هشت 007تا  047وجود، با تولید حجمی بیش از ها با این  ایرانی: وی خاطرنشان کرد

 .شود ها محسوب می شکنی آمریکایی نوعی قیمت رسانند که به فروش می دالر در تن به 077هزار و  تا هشت 077

 شکنی به نفع کشاورزان نیست قیمت

چنینی باعث  تواند منجر به افزایش صادرات پسته شود، اما کاهش این میشکنی ایران  هرچند قیمت: عضو انجمن پسته ادامه داد

فروش  هزار تومان در بازارهای داخلی به 00ای که پیش از فصل برداشت با قیمت  انتفاع کشاورزان نخواهد شد، چرا که پسته

 .هزار تومان دارد 00رسید، امروز قیمتی حدود  می

ا تشکل قدرتمندی در حمایت از تولیدکنندگان پسته وجود ندارد که بتواند در ابتدای فصل از آنجا که صندوق ی: نظری تصریح کرد

به مقدار الزم پسته خریداری کرده و از افت قیمت در بازار جلوگیری کند، هرگونه افزایش یا کاهشی متوجه کشاورزان نشده و سود 

 .رود آن در جیب صادرکنندگان پسته می

 کشاورزان و کرمانی نیستند صادرکنندگان پسته از جنس

رود وضعیت صادراتی آن  رود، انتظار می شمار می از آنجا که پسته جزو دومین کاالی ارزآور بعد از نفت برای ایران به: وی یادآور شد

و رجال  رسد از آنجا که صادرکنندگان پسته جزو طبقه مرفه نظر می تری برخوردار باشد؛ با این وجود، به از ساماندهی باانضباط

 .کاری و تولیدکنندگان پسته ندارد ای برای بهبود وضعیت پسته روند، دغدغه شمار می کشور به

شمار  ترین افراد جامعه به عنوان مرفه عنوان یک کاالی لوکس و صادرکنندگان آن به در اذهان عمومی پسته به: نظری تأکید کرد

روند؛ لذا تالشی برای ساماندهی  شمار می دار تهرانی به و جزو طبقه پول روند که عمدتاً در داخل کشرمان نیز زندگی نکرده می

 .گیرد وضعیت صادرات پسته صورت نمی

 ترین شریک تجاری پسته ایران چین بزرگ

ترین قراردادهای  ترین شریک تجاری پسته ایران کشور چین است که سنگین در زمان حاضر بزرگ: عضو انجمن پسته اظهار داشت

 .شود ا این کشور منعقد میصادراتی ب
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مدت سرباززده و  خوبی شناخته، از انعقاد قراردادهای سنگین و طوالنی کشور چین نیز که شرایط بازار را به: وی همچنین گفت

کند، همان دو سه تایی است  کانتینر برای صادرات پسته نیست و تعداد کانتینرهایی که پسته به این کشور صادر می 57خبری از 

 .ز قبل هم وجود داشته استکه ا

از آنجا که ارزش یوان چین در مقایسه با دالر آمریکا کاهش پیدا کرده است، پسته برای این کشور گران : نظری خاطرنشان کرد

 .مدت هنوز داده نشده است شود؛ لذا تقاضای قراردادهای طوالنی تمام می

توان  تازگی آغاز شده و همچنان پسته در اختیار کشاورزان قرار دارد، نمی از آنجا که فصل برداشت پسته به: وی در پایان تصریح کرد

های گذشته از جهش قابل  رود حجم صادرات پسته در مقایسه با سال برای شرایط صادراتی پسته اظهار نظر کرد، اما انتظار می

 !/توجه برخوردار باشد، هرچند ارزش دالری آن باید مورد بحث قرار گیرد

های تمام شده یا به عبارتی دیگر  عبارت است از صادرات یک کاال با قیمت کمتر از هزینه( dumping)دامپینگ  گفتنی است

 ./فروش کاال در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25233-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

111 
 

 پسته
 فودپرس 4972مهر ماه  42یک شنبه 

 کشور امارات، مشتری اول پسته ایرانی

 .میلیون دالر، میزان ارزش پسته صادر شده به کشور امارات متحده عربی بوده است 00< کشاورزی

به « پسته با پوست تازه یا خشک»به  ، متعلق10بیشترین محصوالت کشاورزی و دامی و مواد غذایی صادر شده در شهریور ماه 

درصد از  08.02این پسته صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته، . میلیون دالر بوده است 00.5هزار تن و ارزش  0.4میزان 

 078هزار تن به ارزش  05.0، 10این محصول در شش ماه اول سال . درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است 01.85لحاظ وزن و 

درصد از لحاظ ارزش  047.44درصد از لحاظ وزن و  045.70، 10لیون دالر صادر شده است که نسبت به شش ماه اول سال می

 .افزایش داشته است

میلیون دالر، میزان ارزش پسته صادر شده به این  00. بیشترین پسته در این مدت به کشور امارات متحده عربی صادر شده است

 .کشور بوده است

سایر حیوانات زنده از نوع گوسفند به جز »پسته، بیشترین محصول کشاورزی و دامی صادر شده از کشور در ماه شهریور به بعد از 

میلیون دالر صادر شده  00.0هزارتن و به ارزش  0.5، 10این محصول در نیمه اول سال . بوده است« گوسفند مولد نژاد خالص

 .درصد رشد داشته است 477، 10مشابه سال  صادرات این نوع گوسفند نسبت به مدت. است

 57.8به حجم  10این محصول در ماه ششم سال . رتبه سوم صادرات محصوالت کشاورزی به سیب زمینی تازه یا سر کرده رسید

درصد از  42.01البته صادرات سیب زمینی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، . میلیون دالر صادر شده است 48هزار تن و ارزش 

 .درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته است 40.10لحاظ وزن و 

همچنین با اینکه بحران آب همیشه مطرح بوده است، اما هندوانه تازه، همچنان هم در صدر محصوالت کشاورزی صادر شده قرار 

ت به مدت مشابه میلیون دالر صادر شده است که نسب 42.1هزار تن به ارزش  02.0، 10این محصول در شهریورماه سال . دارد

 .درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته است 00.11درصد از لحاظ وزن و  41.00سال گذشته، 

 00.2گوجه فرنگی صادر شده در این مدت . پنجمین محصول صادر شده در این بخش، گوجه فرهنگی تازه یا سرد کرده بوده است

 00.20درصد از لحاظ وزن و  00.00، 10سبت به شهریورماه سال صادرات گوجه ن. میلیون دالر بوده است 45.0هزار تن به ارزش 

 .درصد از لحاظ ارزش کاهش داشته است

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

 - 72/79/4۲فارس

 هزار تن وش پنبه در سال جاری 45۷بینی تولید   پیش
هزار تن وش پنبه در کشور  45۷امسال نزدیک به : اونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفترییس گروه پنبه مع

 .شود تولید می

هزار هکتار اراضی  07امسال نزدیک به : به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود حکیمی گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تان زیر کشت پنبه رفته استاس 40کشاورزی در 

با افزایش : وی با اشاره به باال بودن مقدار ذخیره پنبه در جهان و افت قابل توجه قیمت این محصول در سال گذشته اظهار داشت

 .سنت رسیده است 425سنت به  047ذخیره جهانی پنبه، قیمت هر کیلوگرم پنبه از 

سنت بود و این قیمت با گذشت چند  075ت هر کیلوگرم پنبه در بازار جهانی میانگین قیم 4187در سال : حکیمی اظهار داشت

سنت رسیده که عمدتاً نتیجه دامپینگ توسط برخی  425به  0740های تولید، در سال   دهه و به رغم روند افزایشی هزینه

 .کشورهای بزرگ تولید کننده پنبه است

در : اورزی برضرورت حمایت دولت از کشت این محصول تاکید کرد و گفترییس گروه پنبه معاونت امور زراعت وزارت جهاد کش

کشورهای بزرگ و تاثیرگذار تولید پنبه مانند آمریکا و چین که یک دوم پنبه دنیا را در اختیار دارند، به طور میانگین برای هر کیلو 

های اولیه اجرای  رو حمایت دولت در سال شود، از این سنت یارانه پرداخت می کنند که موجب قیمت شکنی می 57گرم پنبه، 

 .ساله پنبه برای جبران دامپینگ ضروری است 47برنامه 

های   بازرگانی داخلی متاثر از بازرگانی جهانی است و از سوی دیگر طی سال: وی با تاکید بر بازرگانی آزاد پنبه و پایداری تولید افزود

 .دات پنبه به طور موثر به کار گرفته نشدگذشته برای مساعدت به صنعت نساجی، تعرفه وار

 .هزار تن عنوان کرد 477وی میانگین مصرف پنبه کارخانجات نساجی را طی پنج سال اخیر حدود 

های تولید و محدودیت منابع آبی را از دیگر مسایل تاثیرگذار در تولید پنبه عنوان و با اشاره به بهبود قیمت  حکیمی افزایش هزینه

ساله به پنبه  07افزایش قیمت تضمینی پنبه، عقب ماندگی که طی یک دوره : به طی دو سال گذشته اذعان داشتتضمینی وش پن

 .تحمیل شده را تا حدی اصالح کرده است

تومان تعیین شده و از شروع فصل برداشت در کنار خرید  0557در سال جاری قیمت تضمینی هر کیلوگرم وش : حکیمی گفت

 .ن خرید تضمینی وش پنبه انجام گرفته و تا کنون نقش موثری نیز در بازار ایفا کرده استت 077معمول، بیش از 

کاهش مصرف آب و کاهش طول دوره رشد "در کشت نشایی پنبه دستیابی به دو هدف : وی در مورد کشت نشایی پنبه نیز گفت

 .دنبال می شود "در زمین اصلی

الوه بر موارد مذکور، در این روش برای برخی محصوالت مزایایی از جمله صرفه جویی ع: رییس گروه پنبه معاونت امور زراعت افزود

در مصرف بذر و کاهش مصرف سموم کشاورزی، دستیابی به تراکم مناسب، حفاظت بهتر از گیاه در مقابله با خسارات ناشی از آفات 

 .مطرح استابتدای دوره رشد، جلوگیری از خسارات ناشی از سرماهای بهاره و پاییزه 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008777077 
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 پنبه
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  47, چهارشنبه 

 لزوم افزایش قیمت خریدتضمینی پنبه/سفیدگلستان درآستانه انقراض طالی
ل های نه چندان دور به سرزمین طالی سفید مشهور بود و پنبه حرف اول را در کشاورزی استان می زد، اما طی سال گلستان سا

 . های گذشته به دلیل فقدان حمایت های الزم دولتی کشت این محصول پر سود به حاشیه رفت

استانی که . گذرد ان پایین کشیدند نمیرا از سردر استان گلست« سرزمین طالی سفید»سال های زیادی از زمانی که تابلوی 

زد؛ آنقدر این محصول کشاورزی رونق داشت که بسیاری از  کشاورزی محور اقتصاد آن بود و پنبه هم حرف اول کشاورزی آن را می

 .کردند تجار داخلی و خارجی زمان برداشت به این منطقه رفت و آمد می

 .گذراند ادالت فراوان این محصول پرسود، زندگی ساکنان دشت گرگان را شیرین میهای پنبه پاک کنی، صنایع وابسته و مب کارخانه

در این میان پنبه بیشترین ضربه را خورد و کم کم . اما با گذشت زمان رفته رفته کشاورزی استان به جای حمایت، به حاشیه رفت

ی آن زمان که محل خرید و فروش پنبه بود تبدیل به از گردونه اقتصاد استان خارج شد تا جایی که اکنون مهمترین مراکز اقتصاد

 .خرابه شده است

های الزم برای کاشت پنبه از یک  نبود حمایت. مشکالت متعددی باعث شد تا کشاورزان دیگر رقبتی برای کشت پنبه نداشته باشند

 .شاورزان نداشته باشندسو و حمایت از دیگر محصوالت از سوی دیگر باعث شد تا عمالً پنبه صرفه اقتصادی برای ک

ولی . های دولت تأثیر گذاشت و به نوعی باعث شده هزینه واردات از هزینه تولید کمتر باشد البته بازارهای جهانی هم در سیاست

های ویژه ای از کشاورزان خود  ها به همین دلیل حمایت باید توجه کرد که کشت پنبه در دنیا بسیار مورد توجه است و دولت

 .کنند می

رود؛ خاک آن نیز رو به  گلستان استان کم آبی است و هر ساله مقدار زیادی از ذخایر زیرزمینی آن برای محصوالت پر آب از بین می

 .کاهش کیفیت است، لذا انتظار از مسئوالن این است که تدابیر ویژه تری برای کشت پنبه داشته باشند

سود کم نسبت به سایر محصوالت بخصوص محصوالت با مصرف آب باال و . دهای زیادی برای کاشت پنبه دارن کشاورزان دغدغه

 .های پیش روی کشاورزان است ها از جمله چالش بها، اجاره بها و قیمت بذر و نهاده های زیاد مانند نیروی انسانی، آب هزینه

شت پنبه باعث شده تا کشاورزان میل به از سوی دیگر تجهیزات فرسوده و استفاده نکردن از علم و تکنولوژی روز در کاشت و بردا

 .تر با سود بیشتر داشته باشند سمت محصوالت راحت

 درصد کاهش یافت 57سطح زیر کشت پنبه گلستان بیش از 

هزار هکتار  07های روغنی جهاد کشاورزی گلستان با بیان این که برنامه ریزی امسال وزارتخانه برای کشت  رییس اداره پنبه و دانه

ها و قرار گرفتن اکثر مزارع پنبه در شمال  به دلیل خشکسالی، کاهش منابع آبی و کاهش آب رودخانه: ر استان بود، گفتپنبه د

 .هزار هکتار کاهش پیدا کرد 1استان، سطح زیر کشت استان به 

هزار  48بینی ما این است که پیش : علی موسی خانی، با بیان این که از ابتدای شهریور برداشت پنبه در استان آغاز شد، اظهار کرد

 .های گنبد و آق قال است تن خرید و برداشت وش را در استان داشته باشیم و بیشترین سطح زیر کشت ما نیز در شهرستان

با توجه به کاهش منابع آبی، سیاست وزارتخانه این است که پنبه را به عنوان کشت جایگزین در استان معرفی : وی تصریح کرد

اند و قابلیت این را دارند که بعد از گندم و کلزا  مین دلیل هم چند سالی است ارقام جدید زودرس در استان معرفی شدهکند و به ه

 .کشت بشوند
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که « لطیف»ارقامی مانند : هایی را ور برنامه معرفی دارد، گفت وی با اشاره به اینکه موسسه تحقیقات پنبه برای سال جدید رقم

 .شده است روزه است هم در سال جاری معرفی 405شوند و طول زمان رسیدن آن  ارقام زودرس محسوب می

 آالت برداشت پنبه در گلستان دستگاه ماشین 47خرید 

صورت دستی است ولی در نظر داریم  عمده برداشت ما در پنبه به: موسی خانی در خصوص برداشت مکانیزاسیون پنبه اظهار کرد

 .را وارد استان کنیم های برداشت مکانیزه پنبه ماشین

درصد هزینه خرید این  57: دستگاه ماشین برداشت مکانیزه پنبه خبر داد و گفت 47وی از اقدامات دولت برای تأمین اعتبار خرید 

مانده از محل آورده خود  درصد تسهیالت و باقی 27صورت  کند، مابقی را به صورت کمک بالعوض پرداخت می ماشین را دولت به

 .اید تأمین شودکشاورز ب

متقاضی برای خرید  2ها  که تاکنون و پس از اعالم به شهرستان های روغنی استان در ادامه بابیان این رییس اداره پنبه و دانه

ها  شده است و هزینه خرید هر دستگاه طبق بررسی نفر تشکیل 2پرونده برای این : اند، گفت نام کرده آالت برداشت پنبه ثبت ماشین

 .یون تومان استمیل 057

 کشت پنبه صرفه اقتصادی ندارد

با توجه به هزینه باالی تولید کشت پنبه در حال حاضر اقتصادی نیست و طی سال های اخیر در : موسی خانی خاطرنشان کرد

 .شود که امکان کشت محصول دیگری در آن نیست مزارعی کشت می

: کشاورزان برای این کشت، قیمت تضمینی آن را افزایش دهد خاطرنشان کرد که دولت باید برای افزایش انگیزه وی با تأکید بر این

های تولید را بسیار کاهش  توان هزینه های کشت پنبه مربوط به برداشت آن است که با مکانیزه کردن برداشت می چهارم هزینه یک

 .داد

شده است  تومان تخمین زده 557ین پنبه دو هزار و امسال قیمت تضم: که محصول پنبه نیاز به آب کمی دارد، گفت وی با بیان این

های باالی کشت نیازمند این است که طی  ولی با توجه به هزینه. درصد افزایش داشته است 42که نسبت به سال گذشته قیمت آن 

 .عنوان کشت اقتصادی نام برد چهار تا پنج سال افزایش قیمت تضمینی را داشته باشد تا بتوان از آن به

شده است و برای اجرا تنها اداره  این طرح توسط یک گروه تخصصی تهیه: بیان کرد« نجات پنبه»خانی در خصوص طرح  موسی

ربط استان باید برای اجرای  جهاد کشاورزی مسئول نیست بلکه اتاق بازرگانی، اداره صنعت و معدن و تجارت و همه مسئوالن ذی

 .آن کوشش کنند

های تولید،  در محصوالت صنعتی مانند پنبه باید همه حلقه: روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت های رییس اداره پنبه و دانه

کشی، الیاف نخ و غیره همه زنجیروار به هم متصل باشند و نقش خود را در این  کنی، روغن پاک های پنبه صنایع باالدستی، کارخانه

های این زنجیره لنگ  کند و اگر هرکدام از حلقه تنهایی مشکلی حل نمی به همین دلیل صرفاً کاشت پنبه به. زنجیره خوب ایفا کنند

 .شویم و اجری طرح نجات پنبه هم میسر نیست بزند با مشکالتی مواجه می

افزون بر کارآفرینی و . شود زایی در کشور نیز می پنبه سبب اشتغال: وی پنبه را محصول موردنیاز صنعت نساجی دانست و گفت

 .افزوده باالیی دارد نعت نساجی، محصول نهایی تولیدشده از پنبه ارزشپاسخ به نیاز ص

 دولت برای واردات پنبه تعرفه وضع کند

توان  در کل می: شود، بیان کرد ها استفاده می شده و از کنجاله آن نیز در دامداری دانه روغن خوراکی گرفته که از پنبه وی بابیان این

برداشت این محصول است و این در حالی است که در تمام دنیا محصوالت کشاورزی ازجمله چهارم هزینه پنبه هزینه  گفت یک
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جای  دهند به های نساجی ترجیح می ای است که کارخانه گونه گیرد، اما در کشورمان شرایط به پنبه موردحمایت مستقیم قرار می

 .کنند شود، این محصول را وارد ای که در کشورمان تولید می استفاده از پنبه

برای تشویق کشاورزان به کشت پنبه، دولت باید برای واردات این محصول به کشور تعرفه در نظر بگیرد و با : وی تصریح کرد

 .ها حمایت کند تسهیل در برداشت مکانیزه، هزینه کشاورزان را کاهش داده و از آن

به کار گلستان، استاندار گلستان وعده داد در صورت نیاز ، با این حال طی هفته گذشته و با توجه به مشکالت فراوان کشاورزان پن

منظور حل مشکالت تولیدی و صنعتی این محصول در استان را به رییس  های تحقیقاتی پنبه به مسائل و مشکالت فراروی فعالیت

 .کند تا در رفع آن شتاب الزم داده شود جمهور و یا سایر اعضای دولت منتقل می

دیدی که از ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد در گرگان داشت از رییس موسسه تحقیقات پنبه کشور حسن صادقلو در باز

درخواست کرد تا به صورت مکتوب مسائل و مشکالت کشت پنبه و نیازهای محققان برای رونق کشت را ارائه تا پیگیری الزم برای 

 .رفع آن صورت گیرد

برخی کشورهای دنیا با : رائه گزارشی از وضعیت مقایسه ای کشت این محصول گفترییس موسسه تحقیقات پنبه کشور نیز با ا

 .اند اهمیت دادن به کشت پنبه و حمایت از آن اقتصاد کشورشان را رشد داده

ها از کشت پنبه  اگر حمایت: قربانعلی روشنی یکی از مشکالت پنبه کاران را حمایت بیش از حد از محصوالت رقیب برشمرد و گفت

 .توان کشت آن را رونق داده و اقتصادی کرد زایش یابد و در پی آن کمیته مشورتی ملی و استانی نیز فعال شود، میاف

حاال چشم کشاورزان گلستان منتظر پیگیری های صادقلو است تا وعده های اعالم شده از سوی وی رنگ و بوی حقیقت به خود 

 .در ورودی استان گلستان نصب شود« وش آمدیدبه سرزمین طالی سفید خ»بگیرد و دوباره تابلوی 

http//:iranecona.com/02108 
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 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فودپرس 4010مهر ماه  05شنبه 

 زرد عالقه دارندسفید بالک ها به رنگ 

سفید بالک ها به رنگ زرد عالقه دارند به همین دلیل استفاده از : عضو هیات علمی موسسه گیاه پزشکی کشور گفت< کشاورزی

 .کارت های زرد بر روی درختان توت تا حدی در کنترل جمعیت آنها موثر است

در صورتی که اقدام : سفیدبالک را دارد افزود 077تا  077شهاب منظری با بیان اینکه هر جفت سفید بالک قابلیت تولید مثل 

موثری برای مقابله و کنترل جمعیت سفید بالک های پایتخت صورت نگیرد جمعیت این آفت با شرایط مشابه آب و هوایی امسال 

 .ممکن است در سال آینده افزایش یابد

درصد آن در مناطق گرمسیری نظیر  57وجود دارد که بیش از گونه سفید بالک در جهان  577وی با تاکید بر اینکه حدود یکهزارو 

 .سفید بالک های پایتخت گونه ای از جنس آلئوروکالوا است: هندوستان و پاکستان فعالیت دارند تصریح کرد

گونه نیازمند کنترل این : منظری با بیان اینکه سفیدبالک ها عمدتا در محیط کشاورزی و گلخانه ها مسئله ساز بوده اند، ادامه داد

 .بررسی و مطالعات کاربردی است

وی با بیان اینکه آب شویی، صابون شویی، کاربرد سموم با منشا گیاهی و استفاده از کارت های زرد تا حدی می تواند در کنترل 

آنها در کاهش جمعیت  کارت های زرد باید به طور مرتب تعویض شوند تا بهترین نتیجه را از کاربرد: سفید بالک ها موثر باشد افزود

 .این آفت داشته باشیم

با در نظر گرفتن سوابق موجود درخصوص سفید بالک ها ضرورت دارد تا راهکاری : عضوهیات علمی موسسه گیاه پزشکی گفت

 .مناسب که مدیریت و کنترل این عامل را برای مدت های طوالنی تضمین کند به کار گرفته شود

شیوه انتخاب شده بخصوص در فضای شهری بایستی دارای ویژگی های نظیر تأثیر مناسب و قوی طبیعی است که : منظری افزود

 .بر روی آفت، عدم تأثیر بر موجودات غیرهدف، به ویژه انسان و پرندگان باشد

ن سفید برای کنترل این آفت ابتدا الزم است مطالعات الزم در زمینه زیست شناسی ای: عضوهیات علمی موسسه گیاه پزشکی گفت

 .بالک با هدف یافتن بهترین زمان مبارزه و همچنین شناسایی دشمنان طبیعی آن صورت گیرد

منظری با بیان اینکه مرحله بعدی شناسایی کارآمدترین دشمن طبیعی و پرورش انبوه آن است تا با رهاسازی آن نسبت به پایین 

دست در محیط های شهری به دلیل رعایت مسایل زیست محیطی کنترل آفاتی از این : آوردن جمعیت این آفت اقدام کنیم گفت

 .زمان بر است و نباید انتظار داشت که ظرف مدت کوتاهی این مشکل برطرف شود

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

 - 72/79/4۲فارس

 یمت باال و کیفیت پایین باعث افت صادراتق/ مرغ کاهش صادرات تخم
مرغ   تن تخم 5۷۷تا  1۷۷های اخیر روزانه  در حالی که در ماه: گذار تهران گفت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .تن در روز کاهش یافت ۵5۷شد، اما صادرات این محصول به علت قیمت باال و افت کیفیت به  صادر می

روز  47مرغ در  صادرات تخم: وگو با فارس، گفت گذار تهران در گفت هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم پور شیری رئیس ناصر نبی

 .تن در روز رسیده است 057گذشته کاهش یافته و به حدود 

 تن تخم 577تا  077مرغ روزانه حدود  وی با بیان اینکه پس از رفع مشکل آنفلوانزای پرندگان در کشور و از سرگیری صادرات تخم

مرغ ایرانی وارد  تر از تخم در حال حاضر عراق بخشی از تخم مرغ مورد نیازش را از ترکیه با قیمت پایین: شد، گفت مرغ صادر می

 .کند می

مرغ در کشور باالست و از آنجا که ترکیه به  هزینه تمام شده تخم: گذار تهران بیان داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود دهد، بنابراین رقابت با این کشور در بازارهای صادراتی برای ما سخت می مرغ یارانه و مشوق صادراتی می صادرکنندگان تخم

های  مرغ ها تخم ای عامل دیگری است که باعث شده عراقی کیفیت و سردخانه های بی مرغ صادرات تخم: پور شیری بیان داشت نبی

 .مورد نیازشان را از ترکیه تأمین کنند

 .مرغ ایرانی هستند عراق و افغانستان دو کشور عمده متقاضی تخم: زودوی اف

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008777518 
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 تخم مرغ
 آیانا 4972مهر  44, چهارشنبه

 جای خمیر شدن، منبع انتشار بیماری شدند میلیون مرغ پیر به  41
شده باالی این  کند، صادرکنندگان ایرانی با قیمت تمام مرغ یارانه پرداخت می در حالی که ترکیه برای صادرات تخم

 .اند مرغ به عراق از دست داده رو هستند و توان رقابت با این کشور را برای صادرات تخم محصول روبه

با وجود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عه دامپزشکان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیره جام رئیس هیأت

مرغ به کشورهای همسایه آغاز شده، اما وجود رقیب سرسختی چون ترکیه مانع از آن شده که تولیدکنندگان  آنکه صادرات تخم

 .ایرانی بتوانند با آنها رقابت کنند

مرغی که از  کند؛ بنابراین قیمت تخم مرغ صادراتی پنج دالر یارانه پرداخت می دولت ترکیه بابت هر کیلوگرم تخم: ر افزودپو ناصر نبی

 .مرغ آنها رقابت کند تواند با تخم شود، نمی ایران به کشوری همچون عراق صادر می

تومان درب مرغداری بود، در حال  477هزار و  مرغ در سال گذشته سه در حالی که قیمت هر کیلوگرم تخم: وی خاطرنشان کرد

 .تومان قیمت دارد 277رو شده و هر کیلوگرم آن دوهزار و  حاضر با سقوط آزاد بزرگ روبه

مرغ از آنچه هست، کمتر شود؛ زیرا مردم برای نذورات  شود مصرف تخم بینی می های محرم و صفر نیز پیش در ماه: پور ادامه داد نبی

 .کنند؛ بنابراین باز هم جای امیدواری نداریم شت قرمز و سفید استفاده میخود بیشتر از گو

ریزی بسیار  صدور بیش از اندازه پروانه توسط سازمان دامپزشکی کشور باعث شده است که شاهد جوجه: وی تصریح کرد

 .وحشتناکی در بخش باشیم، اما هنوز مشتریان خاصی برای این محصول پیدا نشده است

 شود بینی می ت مرغداری در زمستان پیش رو، أسفناک پیشوضعیت صنع

شود، اما وجود  مرغ ایرانی به کشور عراق و افغانستان صادر می در حال حاضر تخم: مدیره جامعه دامپزشکان یادآور شد رئیس هیأت

 .رقبا مانع از آن شده است که تولیدکنندگان به سود مناسبی دست پیدا کنند

 40تا  40شود و با وجود آنکه حدود  حاد پرندگان تهدیدی جدی برای فصل زمستان محسوب می آنفلوآنزای فوق: پور تأکید کرد نبی

شود که وضعیت  بینی می توانند منبع بزرگ آلودگی و انتشار بیماری باشند، پیش ها وجود دارد که می میلیون مرغ پیر در مرغداری

 .صنعت مرغداری در زمستان پیش رو أسفناک باشد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید خمیر مرغ را ممنوع کرده است، در حالی که هنوز فکری به حال : وی اظهار داشت

های خود نگهداری کنند، در حالی  ها را مدت بیشتری در فارم های پایان دوره نشده و تولیدکنندگان مجبور هستند که این مرغ مرغ

 .های مختلف مؤثر باشد تواند در انتقال بیماری کند، می نه خورد و خوراک را بر آنها متحمل میکه این امر عالوه بر آنکه هزی

های پیر را خریداری کرد، در حالی که ستاد تنظیم بازار  اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بخشی از این مرغ: پور همچنین گفت نبی

های پایان  د، اما ریالی از آن به این اتحادیه نرسیده است و پروژه خرید مرغمیلیارد تومان بابت این خرید هزینه کن 47قول داده بود 

 .دوره همچنان مسکوت مانده است

 ./ای جامع مشکالت این بخش مرتفع شود صنعت مرغداری در خطر جدی قرار دارد که امید است با برنامه: وی در پایان افزود

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05000-4.html 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  49: تاریخ

 تخم مرغ های بی کیفیت دلیل کاهش صادرات به عراق نیست
پزشکی صادر کنندگان  خوشبختانه با اقدامات و نظارت سخت گیرانه سازمان دام: دبیر کل پروش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

 .نمی توانند اقدام به صادرات تخم مرغ های بی کیفیت کنند

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران سید فرزاد طال کش، دبیر کل کانون سراسری پروش دهندگان مرغ و تخم مرغ در گفتگو با 

ه صادرکنندگان با اقدامات و نظارت سخت گیرانه دامپزشکی کشور نمی تواند اقدام به صادرات تخم خوشبختان: ، اظهار داشتجوان

 .مرغ های سرد خانه ای و با کیفیت پایین به کشورهای هدف داشته باشند

و کار  ترکیه قیمت های عرضه تخم مرغ صادراتی خود به عراق را به شدت کاهش داده و به این دلیل که دولت ساز: وی افزود

مناسبی برای پرداخت مشوق های صادراتی به صادرکنندگان به کار نگرفته این امر منجر به مازاد تولید، کاهش صادرات و افت 

 .قیمت ها شده است

کشور ترکیه و پاکستان مجدد به بازارهای عراق و افغانستان ورود پیدا کرده اند و از سویی عدم رقابت در : طال کش در ادامه گفت

 .تن در روز برسد 057تن به  077مت موجب شد که صادرات تخم مرغ از کشور ما به عراق از حدود قی

در حال حاضر قیمت تخم مرغ درب مرغداری به طور میانگین کیلوی دو هزار و : وی در خصوص قیمت صادراتی تخم مرغ بیان کرد

وی سه هزار و دویست تومان بوده در حالی که در هفته هفصد تومان است که با احتساب هزینه های صادراتی حداقل قیمت کیل

های گذشته کیلوی سه هزار و شصت تومان صادرات صورت گرفته، اما در حال حاضر تجار عراقی در مرز شلمچه بیش از سه هزار 

یلو است که تاکنون از تومان تخم مرغ را خریداری نمی کنند که همواره این امر بیانگر یارانه ای دویست تومانی تخم مرغ در هر ک

 .سوی دولت پرداخت نشده است

http//:www.yjc.ir/fa/news/5051440 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 72/79/42فارس

 وع استایران سومین تولید کننده گردوی دنیا؛ واردات ممن/ جزئیات برنامه افزایش تولید گردو
هزار میلیارد تومانی تولید گردو  3های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به درآمد حدود  مدیرکل دفتر میوه

هزار تن در سال  49۷طی دو برنامه ششم و هفتم وزارتخانه با اصالح باغات گردو تولید این محصول را : در کشور افزود

 .دهد افزایش می

ترین گونه های گیاهی که در روی کره زمین وجود داشته و  گردو یکی از قدیمی خبرگزاری فارسی به گزارش خبرنگار اقتصاد

 .گونه است 27جنس و دارای  8شامل 

برخی دیگر این . تای طوالنی از کشت و کار در این منطقه اس اند که دارای تاریخچه برخی گردوی ایرانی را بومی آناتولی دانسته

اند و محققین زیادی نیز معتقدند که منشاء گردو ایران بوده که ابتدا به هند و بعد از آن به چین  گونه را بومی چین معرفی کرده

 .انتقال یافته و سپس به اروپا رفته است

براساس : گفت خبرگزاری فارسدی وگو با خبرنگار اقتصا های سردسیری وزارت جهاد در گفت تن مدیرکل دفتر میوه رمضان روئین

 .آخرین آمار سازمان خوار و بار جهانی فائو سطح زیر کشت بارور گردو در جهان حدود یک میلیون هکتار است

از چین، ایران و ترکیه به هزار هکتار قرار دارد و پس  005های گردو دنیا در چین با سطحی معادل  بخش بزرگی از باغ: وی افزود

 .هزار هکتار رتبه دوم و سوم دنیا از نظر سطح زیرکشت گردو را دارا هستند 477هزار هکتار و 447ترتیب با 

هزار هکتار  447هزار هکتار است که از این رقم حدود  407سطح کل زیر کشت باغات گردوی کشور حدود : روئین تن بیان داشت

 .تار غیر بارور استهزار هک 07بارور و حدود 

 کننده گردوی جهان است ایران سومین تولید* 

بررسی میزان تولید گردو در کشورهای مختلف نیز حاکی از آن است : های سردسیری وزارت جهاد تصریح کرد مدیرکل دفتر میوه

اول تا سوم تولید گردوی دنیا  هزار تن در رتبه 000و  057،  077که کشورهای چین، آمریکا و ایران به ترتیب با یک میلیون و 

 .روند قرار دارند و ترکیه و مکزیک نیز چهارمین و پنجمین تولید کننده بزرگ این محصول به شمار می

تن  05هزار و  0تن و در ایران  0کیلوگرم در چین  005هزار و  0روئین تن متوسط عملکرد در هر هکتار تولید گردو را در دنیا 

 .عنوان کرد

 کیلوگرم است 9ولید گردو در کشور سرانه ت* 

هزار تن گردو  ۵۵۵ارزش اقتصادی : کیلوگرم عنوان کرد و تصریح کرد 0این مقام مسئول سرانه تولید گردو را در کشور را 

 .میلیون دالر است ۵.5میلیارد تومان و معادل  5۷۷هزار و  5کشور حدود 

های همدان،  اند و استان میزان سطح را در کشت گردو به خود اختصاص دادههای کرمان، همدان، لرستان بیشترین  استان: وی افزود

 .باشند فارس و کردستان به ترتیب دارای بیشترین میزان تولید این محصول می

با توجه به اینکه بخش اعظمی از گردوی : های سردسیری وزارت جهاد در مورد میزان صادرات گردو اظهار داشت مدیرکل دفتر میوه

ی در کشور به مصرف داخل می رسد، میزان صادرات این محصول بسیار کم است و براساس آمار گمرک در سال گذشته فقط تولید

 .هزار تن از این محصول صادر شده است 0

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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کشورهای مقصد صادرات گردوی ایران : شود، تصریح کرد دالر صادر می 40تا  0روئین تن با بیان اینکه هر کیلوگرم گردو با قیمت 

 .است... امارات، عراق، ترکیه ، بحرین و 

 واردات گردو ممنوع است* 

در حالی که واردات گردو به کشور ممنوع است متاسفانه واردات غیرقانونی : این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ای از این واردات از چین است افتد و بخش عمده این محصول اتفاق می

گردو در امنیت غذایی مردم ایران نقش بسزایی دارد و این امنیت غذایی بخاطر : ی سردسیری وزارت جهاد افزودها مدیرکل میوه

 .کیفیت محصول گردو است

درصد پروتئین و  45درصد چربی،  20گرم آن دارای  477هر : کالری انرژی دارد، افزود 254گرم گردو،  477وی با بیان اینکه هر 

 .است A ،B4 ،B0 ،Cهای مختلف  دارای ویتامین درصد کربوهیدرات و 42

تواند در سبد غذایی خانوارهای ایرانی به  بهترین روغن گیاهی در گردو موجود است، بنابراین این محصول می: تن تصریح کرد روئین

 .مقدار کم و با اثربخشی زیاد موجود باشد

ها گردو را به دلیل خواص سرشار  تا حدودی اکنون اکثر خانواده در گذشته و: های سردسیری وزارت جهاد بیان داشت مدیرکل میوه

 .کردند که در افزایش ضریب هوشی و سالمتی بسیار مؤثر است آن به همراه سایر مواد غذایی مصرف می

کالت بزرگ بودن اندازه درختان و مش: های تولید گردو در کشور اشاره کرد و گفت وی در ادامه به نقاط ضعف، مشکالت و چالش

ها، کمبود منابع آب کافی، کمبود نهال  ناشی از آن، سرمای دیررسی بهاره، سنتی بودن اغلب باغات گردوی کشور، عمر زیاد درخت

پیوندی، نبود باغات مادری از ارقام برتر بومی برای تهیه پیوندک و محدودیت ارقام تجاری از مهمترین مشکالت تولید این محصول 

 .است

ها و سرمای بهاره و حساسیت ارقام  نقاط ضعف و مشکالت تولید بخصوص قدیمی بودن باغات، خشکسالی: داشتروئین تن بیان 

 .شود ها و افت عملکرد محصول می ها و بیماری منجر به طغیان آفات

وجود در هر اصالح باغات موجود از طریق پیوندزنی ارقام بومی مطلوب م: این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

های متراکم و زود بازده، شناسایی درختان برتر بومی هر استان از  منطقه، اصالح ژنتیکی برای توسعه درختان پاکوتاه برای کشت

ها و  های برتر باغشان و اهدای جوایز از نقاط قوت، پتانسیل های ملی و تشویق باغداران به معرفی رقم طریق برگزاری جشنواره

 .د گردو در کشور استراهکارهای تولی

های این دفتر در تولید گردو اشاره کرد  ترین برنامه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی به مهمترین و اثربخش مدیرکل دفتر میوه

 .رو است ها پیش وری در تمامی مراحل تولید، برداشت و مصرف گردو از برنامه انتقال دانش فنی و افزایش بهره: و گفت

 زارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گردوهای و برنامه

اصالح باغات موجود از طریق معرفی ارقام جدید پر محصول، کنترل بهتر آفات، تغذیه مناسب و استفاده از مواد آلی، : وی افزود

جویی مصرف  فههای نوین آبیاری در جهت صر هرس باغات، توجه به مسئله بسیار مهم مدیریت آب و آبیاری از طریق اجرای سامانه

های  ها مثل کرمان و خراسان جنوبی از برنامه آب و تامین کمبود آب درختان، حذف باغات متروکه و خشک شده در بعضی استان

 .وزارتخانه برای حل نقاط ضعف تولید گردو است
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دستور کار است که بر این هزار هکتار در  457افزایش سطح و توسعه باغات جدید به مرز کلی : روئین تن در ادامه اظهار داشت

هزار هکتار باغ جدید در مناطق مستعد  07هزار هکتار از باغات قدیمی گردو حذف شوند و به ازای آن  07اساس قرار است 

 .جایگزین محصوالت کمتر اقتصادی و با مصرف بیشتر آب شود

بینی  برنامه ششم و هفتم توسعه پیش بنابراین در پایان در: های گرمسیری وزارت جهاد بیان داشت مدیرکل دفتر میوه

 . هزار تن برسد 95۷هزار تن به  ۵۵۷شود با افزایش عملکرد در واحد سطح تولید ساالنه این محصول از  می

با استقبال مردم از تولید این محصول برنامه وزارتخانه احداث : وی با بیان اینکه گردو محصولی با صرفه اقتصادی است، بیان داشت

 .دید به روش مدرن و کامال علمی و استفاده از ارقام پرمحصول و پاکوتاه استباغات ج

هایی را از ارقام مناسب و پیشرفته و پیوندی با یارانه در  نهال( معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی)روئین تن با بیان اینکه دولت 

کنند که کامال اقتصادی و درآمدزا  تن گردو برداشت می 0تار تا بعضی از باغداران در هر هک: دهد، افزود اختیار باغداران قرار می

 .است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000777112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940723000996


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

125 
 

 تولیدات باغی
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 تولید خرمالو در مازندران  افزایش
 .شود هزار تن خرمالو در سطح دوهزار هکتار تولید می ۵۷در حال حاضر ساالنه 

گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .ر داداز شروع برداشت محصول خرمالو در کشور خب( ایانا)

هزار  07در حال حاضر ساالنه حدود : پور میزان سطح زیر کشت خرمالو در کشور را دوهزار هکتار اعالم کرد و گفت ابوالقاسم حسن

 .شود تن خرما در کشور تولید می

شتری داشته باشیم برای اینکه بتوانیم تولید بی: وی با بیان اینکه این میزان تولید تنها پاسخگوی نیاز داخلی است، خاطرنشان کرد

های موجود در کشور استفاده  و در ادامه بتوانیم صادرات نیز انجام دهیم، باید بیشتر روی این محصول کار شود از تمامی پتانسیل

 .کنیم

های  ها حاکی از آن است که با تبدیل شدن مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور به پژوهشکده مرکبات و میوه گفتنی است، شنیده

 .سیری، این مؤسسه ازدیاد و پرورش خرمالو را نیز آغاز خواهد کردگرم نیمه

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور نیز با بیان اینکه ایران در رتبه دوازدهم تولید خرمالو در جهان قرار دارد، اظهار 

 .یاز داخلی و صادرات هستیمبا توجه به تولید کم این محصول در کشور نیازمند افزایش تولید برای تأمین ن: داشت

گرمسیری به مؤسسه و تبدیل شدن به پژوهشکده هستیم تا  های نیمه در حال حاضر در انتظار ورود میوه: فرهاد رفعت تصریح کرد

 ./های گرمسیری آغاز کنیم ای را در زمینه میوه پس از آن به شکل جدی وارد محمل شویم و تحقیقات گسترده

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  4۲, شنبه 

 !واردات گردو به کشور؛ ممنوع
: زار میلیارد تومانی تولید گردو در کشور افزوده 1های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به درآمد حدود  مدیرکل دفتر میوه

 . دهد هزار تن در سال افزایش می 407طی دو برنامه ششم و هفتم وزارتخانه با اصالح باغات گردو تولید این محصول را 

 .گونه است 27جنس و دارای  8ترین گونه های گیاهی که در روی کره زمین وجود داشته و شامل  گردو یکی از قدیمی

برخی دیگر این . ای طوالنی از کشت و کار در این منطقه است اند که دارای تاریخچه رخی گردوی ایرانی را بومی آناتولی دانستهب

اند و محققین زیادی نیز معتقدند که منشاء گردو ایران بوده که ابتدا به هند و بعد از آن به چین  گونه را بومی چین معرفی کرده

 .اروپا رفته است انتقال یافته و سپس به

براساس : وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت های سردسیری وزارت جهاد در گفت تن مدیرکل دفتر میوه رمضان روئین

 .آخرین آمار سازمان خوار و بار جهانی فائو سطح زیر کشت بارور گردو در جهان حدود یک میلیون هکتار است

هزار هکتار قرار دارد و پس از چین، ایران و ترکیه به  005گردو دنیا در چین با سطحی معادل های  بخش بزرگی از باغ: وی افزود

 .هزار هکتار رتبه دوم و سوم دنیا از نظر سطح زیرکشت گردو را دارا هستند 477هزار هکتار و 447ترتیب با 

هزار هکتار  447است که از این رقم حدود هزار هکتار  407سطح کل زیر کشت باغات گردوی کشور حدود : روئین تن بیان داشت

 .هزار هکتار غیر بارور است 07بارور و حدود 

 کننده گردوی جهان است ایران سومین تولید* 

بررسی میزان تولید گردو در کشورهای مختلف نیز حاکی از آن است : های سردسیری وزارت جهاد تصریح کرد مدیرکل دفتر میوه

هزار تن در رتبه اول تا سوم تولید گردوی دنیا  000و  057،  077ایران به ترتیب با یک میلیون و که کشورهای چین، آمریکا و 

 .روند قرار دارند و ترکیه و مکزیک نیز چهارمین و پنجمین تولید کننده بزرگ این محصول به شمار می

تن  05هزار و  0تن و در ایران  0رم در چین کیلوگ 005هزار و  0روئین تن متوسط عملکرد در هر هکتار تولید گردو را در دنیا 

 .عنوان کرد

 کیلوگرم است 0سرانه تولید گردو در کشور * 

هزار تن گردو کشور  000ارزش اقتصادی : کیلوگرم عنوان کرد و تصریح کرد 0این مقام مسئول سرانه تولید گردو را در کشور را 

 .ن دالر استمیلیو 0.5میلیارد تومان و معادل  877هزار و  8حدود 

های همدان،  اند و استان های کرمان، همدان، لرستان بیشترین میزان سطح را در کشت گردو به خود اختصاص داده استان: وی افزود

 .باشند فارس و کردستان به ترتیب دارای بیشترین میزان تولید این محصول می

با توجه به اینکه بخش اعظمی از گردوی : ات گردو اظهار داشتهای سردسیری وزارت جهاد در مورد میزان صادر مدیرکل دفتر میوه

تولیدی در کشور به مصرف داخل می رسد، میزان صادرات این محصول بسیار کم است و براساس آمار گمرک در سال گذشته فقط 

 .هزار تن از این محصول صادر شده است 0

کشورهای مقصد صادرات گردوی ایران : شود، تصریح کرد دالر صادر می 40تا  0روئین تن با بیان اینکه هر کیلوگرم گردو با قیمت 

 .است... امارات، عراق، ترکیه ، بحرین و 

 واردات گردو ممنوع است* 
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در حالی که واردات گردو به کشور ممنوع است متاسفانه واردات غیرقانونی : این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ای از این واردات از چین است افتد و بخش عمده یاین محصول اتفاق م

گردو در امنیت غذایی مردم ایران نقش بسزایی دارد و این امنیت غذایی بخاطر : های سردسیری وزارت جهاد افزود مدیرکل میوه

 .کیفیت محصول گردو است

درصد پروتئین و  45درصد چربی،  20آن دارای گرم  477هر : کالری انرژی دارد، افزود 254گرم گردو،  477وی با بیان اینکه هر 

 .است A ،B4 ،B0 ،Cهای مختلف  درصد کربوهیدرات و دارای ویتامین 42

تواند در سبد غذایی خانوارهای ایرانی به  بهترین روغن گیاهی در گردو موجود است، بنابراین این محصول می: تن تصریح کرد روئین

 .اشدمقدار کم و با اثربخشی زیاد موجود ب

ها گردو را به دلیل خواص سرشار  در گذشته و تا حدودی اکنون اکثر خانواده: های سردسیری وزارت جهاد بیان داشت مدیرکل میوه

 .کردند که در افزایش ضریب هوشی و سالمتی بسیار مؤثر است آن به همراه سایر مواد غذایی مصرف می

بزرگ بودن اندازه درختان و مشکالت : ید گردو در کشور اشاره کرد و گفتهای تول وی در ادامه به نقاط ضعف، مشکالت و چالش

ها، کمبود منابع آب کافی، کمبود نهال  ناشی از آن، سرمای دیررسی بهاره، سنتی بودن اغلب باغات گردوی کشور، عمر زیاد درخت

م تجاری از مهمترین مشکالت تولید این محصول پیوندی، نبود باغات مادری از ارقام برتر بومی برای تهیه پیوندک و محدودیت ارقا

 .است

ها و سرمای بهاره و حساسیت ارقام  نقاط ضعف و مشکالت تولید بخصوص قدیمی بودن باغات، خشکسالی: روئین تن بیان داشت

 .شود ها و افت عملکرد محصول می ها و بیماری منجر به طغیان آفات

اصالح باغات موجود از طریق پیوندزنی ارقام بومی مطلوب موجود در هر : یح کرداین مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصر

های متراکم و زود بازده، شناسایی درختان برتر بومی هر استان از  منطقه، اصالح ژنتیکی برای توسعه درختان پاکوتاه برای کشت

ها و  باغشان و اهدای جوایز از نقاط قوت، پتانسیلهای برتر  های ملی و تشویق باغداران به معرفی رقم طریق برگزاری جشنواره

 .راهکارهای تولید گردو در کشور است

های این دفتر در تولید گردو اشاره کرد  ترین برنامه های سردسیری وزارت جهاد کشاورزی به مهمترین و اثربخش مدیرکل دفتر میوه

 .رو است ها پیش لید، برداشت و مصرف گردو از برنامهوری در تمامی مراحل تو انتقال دانش فنی و افزایش بهره: و گفت

 های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش تولید گردو برنامه

اصالح باغات موجود از طریق معرفی ارقام جدید پر محصول، کنترل بهتر آفات، تغذیه مناسب و استفاده از مواد آلی، : وی افزود

جویی مصرف  های نوین آبیاری در جهت صرفه یت آب و آبیاری از طریق اجرای سامانههرس باغات، توجه به مسئله بسیار مهم مدیر

های  ها مثل کرمان و خراسان جنوبی از برنامه آب و تامین کمبود آب درختان، حذف باغات متروکه و خشک شده در بعضی استان

 .وزارتخانه برای حل نقاط ضعف تولید گردو است

هزار هکتار در دستور کار است که بر این  457افزایش سطح و توسعه باغات جدید به مرز کلی : روئین تن در ادامه اظهار داشت

هزار هکتار باغ جدید در مناطق مستعد  07هزار هکتار از باغات قدیمی گردو حذف شوند و به ازای آن  07اساس قرار است 

 .جایگزین محصوالت کمتر اقتصادی و با مصرف بیشتر آب شود

شود با  بینی می بنابراین در پایان در برنامه ششم و هفتم توسعه پیش: های گرمسیری وزارت جهاد بیان داشت ر میوهمدیرکل دفت

 . هزار تن برسد 057هزار تن به  007افزایش عملکرد در واحد سطح تولید ساالنه این محصول از 
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ستقبال مردم از تولید این محصول برنامه وزارتخانه احداث با ا: وی با بیان اینکه گردو محصولی با صرفه اقتصادی است، بیان داشت

 .باغات جدید به روش مدرن و کامال علمی و استفاده از ارقام پرمحصول و پاکوتاه است

هایی را از ارقام مناسب و پیشرفته و پیوندی با یارانه در  نهال( معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی)روئین تن با بیان اینکه دولت 

کنند که کامال اقتصادی و درآمدزا  تن گردو برداشت می 0بعضی از باغداران در هر هکتار تا : دهد، افزود اختیار باغداران قرار می

 .است

http//:iranecona.com/02202 
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 تولیدات باغی
 یسناا - 497۱مهر  44چهارشنبه 

 خوانی ندارد میزان تولید لیموترش با تولید آبلیمو هم

خوانی ندارد که این مسئله در  میزان تولید محصول لیمو با تولید آبلیمو در کشور هم: معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت

 .حال بررسی است

با   :ه مراسم نودمین سالگرد تأسیس سازمان ملی استاندارد اظهار کردبه گزارش خبرنگار ایسنا در زنجان، محمدرضا ممدوحی در حاشی

برند  45خوانی ندارد که این مسئله در حال بررسی قرار دارد و  های صورت گرفته در میزان تولید محصول لیمو با تولید آبلیمو هم بررسی

 .آوری شد شناسایی و از بازار جمع

های دیگر دارد که در حال حاضر استانداردها اصالح و  شود یا افزودنی ی یا به روش صنعتی تولید میاین میزان آبلیموی اضاف: وی تاکید کرد

 .اند که به مرور بازار این محصول نیز کنترل خواهد شد ها تجهیز شده آزمایشگاه

در خصوص نحوه عرضه  "دماوند" مشکل پیش آمده در خصوص آب معدنی: معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه گفت

 .کردند، در حالی که این دو دارای دو استاندارد جداگانه هستند عنوان معدنی عرضه می اندرکاران آن آب آشامیدنی را به آن بود که دست

ه باعث شده بود تا شاهد کردند که این مسئل های آب معدنی کنترل می ظاهرا در کنترل اولیه کارشناسان آب آشامیدنی را با ویژگی: وی افزود

 .مقداری مغایرت در نتایج ارزیابی باشند

های بعدی که انجام داد، مشخص شد مشکالت این آب معدنی برطرف شده و این  وزارت بهداشت و درمان با بررسی: ممدوحی تصریح کرد

 .ها، آب معدنی پر کند شرکت که با عنوان تولید آب معدنی فعالیت دارد باید در بطری

هیچ وقت روغن پالم داخل شیر نبود بلکه برخی از واحدهای متخلف از آن : ن مقام مسئول در خصوص استفاده از روغن پالم در شیر نیز گفتای

 .در برخی از محصوالت جانبی از جمله ماست استفاده کرده بودند که شناسایی و به دادگاه معرفی شدند

های استاندارد تعریف  م در برخی از محصوالت از جمله روکش بستنی با در نظر گرفتن مولفهاستفاده از روغن پال  :ممدوحی خاطرنشان کرد

 .شده است

 توانند بازرسان استاندارد باشند مردم به عنوان رکن دوم می
ارد باشند و در روند مردم به عنوان رکن دوم می توانند بازرسان استاند: گفت -معاون نظارت بر اجرای استاندارد  -همچنین وحید مرندی مقدم 

 .استاندارد سازی تمامی محصوالت داخلی نقشی موثر داشته باشند

در هر کشوری تقاضا و عرضه وجود دارد که تقاضای مردم برابر با : وی با اشاره به موقعیت ایران در راستای تجارت و صادرات عنوان کرد

 .استانداردهای جهانی است

در ایران مسائل سخت افزاری و دیگر فاکتورهای از این قبیل با استانداردهای جهانی : کشور بیان کردمعاون نظارت بر اجرای استاندارد 

 .همخوانی ندارد که این مهم باید در آینده به صورت کلی حل شود

د وجود داشت که در بند آخر بن 00در این ابالغیه : اند اشاره و بیان کرد فرموده( مدظله العالی)که مقام معظم رهبری 4010وی به ابالغیه سال 

 .به بحث استانداردسازی تمامی کاالهای داخلی تاکید شده است

فرآورده استاندارد اجباری داریم و با این اوصاف توان استاندارد همه این فرآوردها را  877در حال حاضر : معاون سازمان ملی استاندارد افزود

 .نداشیم

 .هزار این مهم را کنترل کند 07زار واحد تولیدی وجود دارد که اداره استاندارد توانسته است ه 457در کشور : مرندی مقدم اظهار کرد

برابر توان و امکانات استفاده کنیم که این مسئله برای  07برای رسیدن به این هدف باید : معاون نظارت بر اجرای استاندارد کشور عنوان کرد

 .کشور امکان پذیر نیست

 . هزار از این واحدها بازدید و کنترل شده است 077ور سه میلیون واحد عرضه داریم که تا به امرور در کل کش: وی افزود
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پلمب  4715مورد جعل آرم استاندارد  000همچنین . کاال در طول یک سال اخیر را داشته ایم 007هزار و  44توقیف : مرندی مقدم گفت

 .و تعزیرات حکومتی را نیز داشته ایم عالئم جرم قضایی 4001واحدهای تولیدی غیر مجاز و 

اقتصاد مقاومتی مدل های استانداردسازی  00برای حل این مشکل و اجرایی کردن بند : معاون نظارت بر اجرای استاندارد کشور بیان کرد

 . کشورهای که استاندارد باالیی دارند را مورد مطالعه قرار داده ایم

مدل مطالعه شده ای است که در سال آینده اجرایی می شود و « اظهاریه بر انطباق» : اشاره کرد و افزود وی به راهکار جدید سازمان استاندارد

 .در این طرح خود مردم نقش موثری ایفا می کنند

کنندگان در این طرح تولید : مرندی مقدم ضمن اشاره به اینکه مردم باید نقش بازرس را در استانداردسازی محصوالت ایفا کنند، عنوان کرد

 .باید دلسوزی بیشتری را انجام دهند و خود آنها نوع استاندارد مورد نظر را انتخاب و ثبت کنند

های همکار ببرد و آن را آزمون کند که رد صورت  در مرحله بعد خود تولیدکننده موظف است محصول خود را به آزمایشگاه: وی خاطرنشان کرد

 .را به بازار عرضه کندبودن استاندارد موردنظر می تواند آن 

 مردم به عنوان رکن دوم می توانند بازرسان استاندارد باشند و در روند : معاون نظارت بر اجرای استاندارد کشور در پایان یادآور شد

 ستانداردسازی تمامی محصوالت داخلی نقشی موثر داشت

http//:www.isna.ir/fa/news/10700040177 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 راس  4۵۷کاهش اسب وارداتی به / های ملی هستند اسب اصیل ترکمن، نوغانداری و زنبورعسل سرمایه
ری، پرورش زنبورعسل و اسب اصیل ترکمن معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی بر توجه ویژه به نوغاندا

 .تاکید کرد

به نقل از روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، حسن رکنی امروز در نشست ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

یل ترکمن، هایی که در زمینه اسب اص این شهرستان با برجستگی: کارگروه اسب اصیل ترکمن در شهرستان راز و جرگالن، گفت

 .های ملی کشور است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد نوغانداری و زنبورعسل و تولید شیر دارد، جز سرمایه

هایی که بین فدراسیون و جهاد کشاورزی  این مساله با نشست: معاون وزیر، به پرورش اسب اصیل ترکمن اشاره کرد و اظهار داشت

 .شود در حال حل شدن است تشکیل می

 .راس برسانیم 407راس اسب وارداتی داشتیم که با تمهیداتی که انجام شد، توانستیم این تعداد را به  877سال گذشته : ی افزودو

در زمینه تولید محصول زنبورعسل، هشتمین کشور هستیم که باید با آموزش علمی : رکنی در رابطه با پرورش زنبورعسل نیز گفت

 .ترین حد خود برسانیم و تخصصی این عدد را به پایین

هم اکنون در : وی با بیان این که باید در زمینه ژن زنبورعسل به دنبال تنوع باشیم تا بهترین محصول را تولید کنیم، تصریح کرد

شود و الزم است با استفاده از تجارب دیگر کشورها به تولید انبوه در این  گرم عسل تولید می 45تا  47سطح کشور از هر کندو 

 .ینه برسیمزم

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی با توجه به این که عسل بهترین غذای دنیاست و به عنوان داروی گیاهی مورد 

 .گیرد، بر توجه ویژه بر این بخش تاکید کرد استفاده قرار می

ما جزو کشورهای مصرف : اشاره کرد و گفت معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، به فعالیت فراموش شده نوغانداری نیز

 .کننده ابریشم هستیم در حالی که این توانایی در کشور ما وجود دارد

 هزار اصله توت در سطح کشور 4۷۷توزیع ساالنه 

و  سهم نوغانداران خراسان شمالی: هزار اصله توت در سطح کشور اشاره و خاطرنشان کرد 477این مقام مسئول، به توزیع ساالنه 

بنابراین تولید توت را در شهرستان باید افزایش دهیم که دیگر نیاز به . به خصوص شهرستان رازو جرگالن بسیار اندک بوده است

 .ها نداشته باشیم خرید آن از دیگر استان

 .شود با این اقدام برخی از کمبودهای نوغانداران برطرف می: وی به تولید تخم نوغان در رشت اشاره کرد و گفت

های الزم در  های تعاونی، پیگیری از طریق شرکت: رکنی به آمادگی در زمینه کمک به نوغانداران و تولید بیشتر اشاره کرد و گفت

 .این خصوص انجام گیرد

 بخشی از فعالیت وزارت: معاون تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی بر ایجاد زنجیره تولید در زمینه نوغانداری تاکید کرد و گفت

 .بینی شده است هاست که این امر در استان خراسان شمالی پیش جهادکشاورزی گسترش توتستان

با گسترش نوغانداری در کشور، بخشی از کشاورزان در این کار مشغول به فعالیت خواهند شد و برای قشری از : وی اظهار داشت

 .مندان به نوغانداری نیز شغل جانبی ایجاد خواهد شد عالقه
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ای در  توان به صورت حرفه توان با گسترش و صنعتی کردن واحدهای تولیدی می عالوه بر فعالیت جانبی می: ئول یادآور شداین مس

 .این زمینه فعالیت کرد

ای وضع شود تا تولیدات داخلی آسیب نبیند، اظهار  وی با بیان این که هم اکنون به دنبال این هستیم برای ابریشم وارداتی تعرفه

 .ی کرد با ارزش افزوده در نوغانداری حتی از این استان صادرات نیز داشته باشیمامیدوار

 درصدی صادرات مرغ و تخم مرغ9۷افزایش 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی همچنین در حاشیه بازدید از مجتمع تولید یک میلیون قطعه ای مرغ در بخش 

 07میلیون و0در بخش تولید گوشت قرمز و سفید در کشور در سال گذشته : لی گفتمانه شهرستان مانه وسملقان خراسان شما

 .هزار تن برسد477میلیون و 0هزار تن تولید داشته ایم که پیش بینی می شود در سال جاری این رقم به 

ز آن است که در شش هزارتن تولید داشته ایم که حاکی ا 457در بخش صادرات مرغ و تخم مرغ نیز در سال جاری : رکنی افزود

 .درصد افزایش داشته ایم 07ماهه اول سال نسبت مشابه به سال گذشته 

هزار تن واردات گوشت قرمز داشته ایم که  27درصد از نیاز کشور تولید و 17در بخش گوشت قرمز بیش از : وی خاطرنشان کرد

 .برنامه ریزی برای کاهش همین مقدار واردات را آغاز کرده ایم

 .هزار دام سبک را به کشورهای خلیج فارس صادر شده است 257با این وجود در سال جاری : ریح کردرکنی تص

در صدد هستیم اگر : وی در خصوص وضعیت مجتمع تولید یک میلیون قطعه ای در بخش مانه شهرستان مانه وسملقان گفت

 .مشکالتی برای این طرح وجود دارد برطرف کنیم

هکتار و از پروژه  047ک میلیون قطعه ای مرغ در بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در مساحت گفتنی است مجتمع تولید ی

هزارتن تولید گوشت مرغ را خواهد  47این مجتمع ساالنه توان .های مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی است

 .درصد در حال ساخت است 07ار با پیشرفت فیزیکی میلیارد ریال اعتب07داشت که در حال حاضر فاز اول این مجتمع با 

میلیارد ریال و است که در زمینه های کشتارگاه و کارخانه خوراک دام و کارخانه بسته  207الزم به ذکر است اعتبار کل این پروژه 

 .نفر پیش بینی شده است 077بندی فعالیت خواهد کرد واشتغالزایی مستقیم این پروژه 

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05002-4.html 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  49: تاریخ

 تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ 4۵۷۷زیان 
در حال حاضر مرغداران بر اساس قیمت مصوب در فروش هر کیلو تخم : ذار گفتمدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخم گ

 .تومانی مواجه هستند 4077مرغ با زیان 

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه تولیدکنندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با

تن بوده درحالی که یک ماه گذشته  077الی  057اکنون صادرات تخم مرغ به عراق روزانه : وضعیت صادرات تخم مرغ اظهار داشت

 .ایم تن صادرات داشته 077الی  277به طور میانگین 

بوده که با توجه به اعالم نرخ  تومان 877هزار و  0در حال حاضر قیمت تخم مرغ درب مرغداری به طور میانگین کیلویی : وی افزود

تومانی مرغداران را در فروش هر  077هزار تومان باشد گفتنی است این امر زیان هزار و  0مصوب از سوی وزارت جهاد باید کیلویی 

 .دهد کیلو تخم مرغ نشان می

تواند از مازاد تولید که به زیان مرغداران  درواقع تنها دولت با حمایت و پرداخت یارانه به صادرکنندگان می: ترکاشوند در ادامه گفت

است جلوگیری کند و از سویی قرار است منابعی که سال گذشته برای حمایت از صادرات در اختیار صندوق حمایت از طیور قرار 

 .گرفته در راستای حمایت از صادر کنندگان مورد استفاده قرار گیرد که متأسفانه تاکنون این امر عملیاتی نشده است

هزار تن صادرات به بازارهای هدف  54با توجه به توقف دو ماهه صادرات تاکنون : مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار تصریح کرد

 .صورت گرفته که همواره بنده معتقدم در صورت ادامه این روند شاهد کاهش صادرات نسبت به سال گذشته نخواهیم بود

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020800 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس 4972مهر ماه  42یک شنبه 

 مدعیان مصرف هورمون در مرغ ادعایشان را ثابت کنند 

ید شده در کشور در حالیکه برخی نمایندگان مجلس نسبت به استفاده از هورمون برای افزایش سرعت رشد مرغ تول< مواد غذایی

های پنج ساله این سازمان برای بررسی سالمت انواع  پایش: هشدار داده بودند، سازمان دامپزشکی این ادعا را رد کرد و گفت

شود و مدعیان ادعایشان را  دهد که هیچگونه هورمونی در پرورش مرغ استفاده نمی محصوالت پروتئینی مانند گوشت مرغ نشان می

 .ثابت کنند

در صنعت "ها مدعی شده بود که  وگو با برخی از رسانه پیش از این در گفت-نماینده مجلس شورای اسالمی  -زاده  پاپیعباس 

شود و با توجه به اینکه استفاده از این ماده برای سالمت مردم مضر است و  مرغداری کشور از هورمون برای رشد مرغ استفاده می

 ".م، سازمان دامپزشکی باید میزان مجاز استفاده از آن را مشخص کندای ها بوده شاهد آن در برخی مرغداری

دار و بدون هورمون وجود دارد و برای مردم  ن در کشورهای دنیا تفاوت فاحشی بین قیمت مرغ هورمو"به گفته این نماینده مجلس 

 ".کنند یمتی استفاده میکنند تا بدانند از چه محصولی و با چه ق های متفاوت مشخص و فرهنگ سازی می با برچسب

در این باره به خبرنگار ایسنا،  -مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی  -این در حالی است که عباس عباسی 

های پروتئینی از جمله گوشت مرغ در دستور کار سازمان دامپزشکی  طرح پایش سالمت محصوالت و فرآورده 4081از سال : گفت

و تاکنون هیچ ردپایی از هیچ هورمون در گوشت مرغ تولید شده در کشور گزارش نشده است و در دنیا نیز مصرف هیچ قرار گرفت 

 .هورمونی در گوشت مرغ وجود ندارد

کنند باید بدانند که سازمان  برخی که با طرح این ادعاها به سالمت گوشت مرغ تولید شده در کشور تردید وارد می: وی افزود

های پروتئینی مانند گوشت  دار برای اظهارنظر درباره سالمت و کیفیت تولید محصوالت و فرآورده تنها مرجع صالحیتدامپزشکی 

 .مرغ است و از نظر این سازمان، سرعت رشد مرغ در واحدهای پرورشی هیچ ارتباطی با مصرف هورمون ندارد

ا که فرموالسیون، تکنولوژی و شرایط زیست محیطی مرغ در دنیا سرعت رشد مرغ رو به افزایش است، چر: عباسی ادامه داد

اکنون هم ضریب تبدیل هر کیلوگرم خوراک مرغ به گوشت  شود و هم پرورشی در این کشورها باعث افزایش رشد مرغ پرورشی می

وگرم خوراک مرغ به ازای مصرف هر کیل 0705ای جامع تا سال  است که این کشورها درصددند بتوانند در برنامه 4.0تا  4.2مرغ 

 .یک کیلوگرم گوشت مرغ تولید کنند

های  مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی با بیان اینکه طرح جامع پایش سالمت محصوالت و فرآورده

ای به هر  الیندهدر قالب این طرح هر آ: شود، تصریح کرد پروتئینی بر اساس تجربیات پنج ساله سازمان دامپزشکی از امسال آغاز می

همچنین هر شخصیت حقیقی و حقوقی که ادعای وجود یک آالینده در این . شود میزان و در هر ماتریکسی مشخص و اعالم می

دار دیگری مراجعه کند تا مورد ارزیابی و رسیدگی قرار  تواند به سازمان دامپزشکی یا مرجع صالحیت محصوالت را داشته باشد می

 .های پروتئینی پاسخگو بوده و خواهد بود دامپزشکی همواره نسبت به سالمت محصوالت و فرآورده گیرد، چراکه سازمان

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 72/79/42فارس

 ترسند از برنج تراریخته ایرانی میهراسان   فناوری/ تمام سویای وارداتی تراریخته است
با وجود اینکه تمام سویا و : زیستی در کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک در بابلسر گفت مسئول مرجع ملی ایمنی

ای در داخل کشور نسبت به عرضه برنج تراریخته که توسط  نباتی وارداتی از محصوالت تراریخته است اما عده روغن

 .شده هراس دارندپژوهشگران ایرانی تولید 

به کالردشت استان مازندران روز پنجشنبه کارگاه آموزشی آشنایی با  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اعزامی گروه اقتصادی 

 .زیستی برگزار شد مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ویژه اصحاب رسانه توسط مرجع ملی ایمنی

مقام پژوهکشده بیوتکنولوژی  نیا عضو هیأت علمی انستیتوپاستور ایران، الیاس مرتضوی قائم م با حضور اسکندر امیدیاین مراس

زیستی پژوهشکده  پور مسئول بخش ایمنی یاضی مسئول مرجع ملی ایمنی زیستی، خانم محسن  کشاورزی کرج، بهزاد قره

 .شدبیوتکنولوژی کشاورزی در فرمانداری کالردشت برگزار 

برای اولین بار در دنیا توسط پژوهشکده ( ورزی شده ژنتیکی دست)یاضی در این کارگاه آموزشی با بیان اینکه برنج تراریخته  قره

این نوع برنج به وسیله تغییر ژن مقاوم به آفت و بیماری شده، نیازی به مصرف هیچگونه سم ندارد و : ایرانی به دست آمد، گفت

 .یاهی استهای گ عاری از بیماری

  :میلیون هکتار رسیده است، گفت 484تا کنون به بیش از  4112وی با بیان اینکه سطح کشت محصوالت تراریخته در دنیا از سال 

درصد  11شود،همچنین آید به وسیله محصوالت تراریخته تهیه می درصد سویای دنیا که از آن روغن خوراکی به دست می10

اریخته است، بنابراین وقتی کل سویای وارداتی به کشور از محصوالت تراریخته است چگونه نسبت به سویای قابل تجارت در دنیا تر

 .ارائه برنج تراریخته که توسط پژوهشگران ایرانی به دست آمده است هراس ایجاد شده است

پس : قانونی انجام شده است، گفتوی با بیان اینکه تولید برنج تراریخته به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی و بر اساس مجوزهای 

از تعیین قانون ایمنی زیستی و تعیین مرجع ملی ایمنی زیستی اگر محصول تراریخته به جامعه عرضه شود با توجه به طی 

 .های قانونی مشکلی نخواهد داشت مجوز

داردهای اتحادیه اروپا باالتر از استان: گفت  وی همچنین با بیان اینکه محصوالت تراریخته در اروپا به هیچ وجه ممنوع نیست،

استانداردهای ماست و هرگونه مخالفتی دلیل بر مخالفت به خاطر سالمتی نیست به عنوان مثال گندم تولید مازاد توسط برخی از 

 .رود تا تعادل بازار به هم نخورد کشورهای اروپایی خریداری و از بین می

سال است وارد ایران شده برچسب  57آمیز برخورد شود مثالً سیب قرمز لبنانی که  نباید علیه فناوری به صورت تبعیض: وی افزود

ندارد، اما در مورد محصوالت تراریخته اصرار دارند برچست سالمتی داشته باشد در حال حاضر کشورها به جای برچسب یک دایره 

 .کنند کنند و در آن دایره غذاهای مختلف را مصرف می غذا و دارو تعریف می

سال پیش که برنج تراریخته در  07از   :رجع ملی ایمنی زیستی در مورد اینکه آیا مصرف برنج تراریخته آزمایش شده است، گفتم

روز زمان را  17تا  08های دنیا برای آزمایش یک محصول  ایران تولید شده حتی به مصرف انسانی رسیده در حالی که همه پروتکل

ام و برخی از  ج تراریخته، خودم به عنوان پژوهشگر تولیدکننده این محصول بارها مصرف کردهدانند اما در مورد برن کافی می

 .اند و مشکلی ایجاد نشده است کشاورزان نیز آن را تولید و مصرف کرده

http://www.farsnews.com/
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دنیا  میلیون نفر در 877با توجه به اینکه طبق آمار فائو در حال حاضر بیش از : همچنین در این کارگاه آموزشی مرتضوی گفت

های جدید تولید محصوالت  شود ناگزیر از استفاده از روش گرسنه هستند و با توجه به روند افزایش جمعیت نیاز به غذا بیشتر می

 .کشاورزی هستیم

 .آمده است  شود از طریق تراریخته به دست جا می الملل جابه درصد سویایی که در تجارت بین11: وی افزود

درصد تجارت محصوالت تراریخته در دنیا  17شرکت فراملیتی  5وهشکده بیو تکنولوژی با بیان اینکه مرتضوی عضو هیأت علمی پژ

درصد تجارت موز را برعهده 87شرکت  5درصد تجارت چای، 85سه شرکت جهانی : را در محصوالت کشاورزی برعهده دارند، گفت

ای تشکیل دادند که تا  کنندگان صندوق بیمه سارت به مصرفها بر اساس قرارداد کامپکت به بهانه پرداخت خ دارند و این شرکت

گذارند هیچکس دیگری سراغ تجارت این محصوالت برود و آن را  اند،اما با این کار نمی کنون حتی یک سنت هم به کسی نپرداخته

 .اند در انحصار خود نگهداشته

 .درصد محصوالت تراریخته در آمریکاست 87: یش افزودنیا دانشیار انستیتو تحقیقات پاستور نیز در این هما اسکندر امیدی

توان هورمون  های پیشرفته نیاز به میلیاردها دالر هزینه دارد اما به وسیله گیاهان تراریخته می تولید هورمون در کارخانه: وی افزود

 .آورد مورد نیاز را به روش خیلی ارزان و آسان به دست

زیستی تهیه شده و در آمریکا مواد نوترکیب و هورمون رشد که در صنعت دام و طیور   منیمقررات برای کنترل ای 00: وی افزود

 .شود باعث سود میلیارد دالری این کشور شده است استفاده می

کشور از جمله  20در شهر کارتاهنا کشور کلمبیا نهایی شد که در آن موقع  0777زیستی در سال  معاهده ایمنی: نیا افزود امیدی

 .اند کشور به پروتکل کارتاهنا پیوسته 407کشور دنیا  410عضو این معاهده شدند و در حال حاضر از  ایران

نحوه  48آن به مدیریت خطر، ماده  42این پروتکل به ارزیابی خطر برای هر رخداد ژنتیکی و ماده  45ماده   :وی تأکید کرد

به مالحظات اجتماعی اقتصادی و  02آگاهی و مشارکت عمومی، ماده به  00بندی مواد تراریخته، ماده  بکارگیری و حمل و بسته

 .دهی تأکید دارد آن به نظارت و گزارش 00ماده 

سازمان محیط زیست که مخالف عرضه برنج تراریخته است تعریفی از خسارت : همچنین خانم باقریان در این کارگاه یک روزه گفت

 .شود یزان خسارت به محیط زیست وارد میارائه نکرده که با ارائه این نوع برنج چه م

شاید . درصد سالم است، اما مشکالت آب و محیط زیست هنوز حل نشده است477گویم محصوالت تراریخته  من نمی: وی گفت

بتوان مشکل آلودگی آب و هوا را حل کرد اما هنوز مشکل تنفسی و سرطان در محیط زیست که از آب و هوای آلوده سرچشمه 

 .حل نشده استگیرد  می

های گیاهی و جانواری نادر است به جای اینکه  در حالی که پارک ملی گلستان منبع گونه  :ها گفت باقریان با انتقاد از سازمان جنگل

خواهند این جاده را چهار بانده کنند و محیط زیست درختان جنگلی و جانوران را با مخاطره  جاده میان این پارک برچیده شود می

 .کنند میروبرو 

همه اطالعات یک : زیستی در بیوتکنولوژی کشاورزی در این کارگاه آموزشی گفت پور مسئول بخش ایمنی همچنین خانم محسن

 .آن مانند یک کالف پیچیده به هم وجود دارد DNAموجود زنده در 

د و هرکدام از آنها خاصیت کنن مصرف می DNAگرم  0ها با مصرف گوشت و محصوالت دیگر هر روز حداقل  انسان :وی افزود

 .کنند منحصر به فرد خود را حفظ می
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زیستی در کالردشت برگزار شده بود با هدف توجیح کردن  به گزارش فارس این کارگاه آموزشی که توسط مرجع ملی ایمنی

ستی و پژوهشگر برنج زی یاضی مسئول مرجع ملی ایمنی خبرنگاران برگزار شده بود اما سؤاالت متعدد خبرنگاران از بهزاد قره

ای و افکار عمومی نسبت به عرضه محصوالت تراریخته که به صورت مستقیم به مصرف  داد هنوز جامعه رسانه تراریخته نشان می

 .رسد ابهام دارد انسانی می

ند گرچه خود خطر بودن این محصوالت روشن ک کرد ذهن اصحاب رسانه را نسبت به بی یاضی در این کارگاه یک روزه تالش می قره

 .شود و نیاز به گذر زمان دارد او نیز معتقد بود همه ابهامات به این زودی برطرف نمی

شود اما این نکته را پذیرفت با مجوزهای وزارت بهداشت، سازمان محیط  هایی مواجه می هر فناوری ابتدا با مقاومت: وی گفت

به مرور محصوالت تراریخته را طبق قانون و مقررات در جامعه انسانی توان  های ذیربط و وزارت جهاد کشاورزی می زیست، دستگاه

 .عرضه کرد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000777701 
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 تولیدات زراعی
 ناآیا 4972مهر  49, دوشنبه

 ای زیرسطحی  درصدی تولید یونجه با آبیاری قطره ۰۷رکورد افزایش 
درصد افزایش  ۰۷سوم، میزان تولید تا  ای زیرسطحی با کاهش مصرف آب تا یک با اجرای طرح سیستم آبیاری قطره

 .کند پیدا می

ای زیرسطحی در استان قزوین امروز  ره، طراح و مجری طرح سیستم آبیاری قط(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بار در  های شاخص آبیاری زیرطحی مزارع استان قزوین، با بیان اینکه این پروژه برای نخستین در جمع خبرنگاران در بازدید از پروژه

سوم  کهای سنتی ی با اجرای این طرح، میزان مصرف آب نسبت به روش: سطح کشور طراحی شده و به اجرا درآمده است، گفت

 .درصد افزایش پیدا کرده است 07کاهش پیدا کرده و میزان تولید علوفه یونجه در این طرح 

برابر افزایش  شده پنج درصدی میزان مصرف آب، میزان ماده خشک برداشت 87در اجرای این پروژه، با کاهش : بابک صابری افزود

 .یافته است

در طرح سیستم آبیاری : توسط مهندسان ایرانی اجرا شده است، خاطرنشان کرد بار وی با تأکید بر اینکه این طرح برای نخستین

راحتی از  ایم به های زراعی توانسته سازی زمین ای زیرسطحی، به لحاظ تبخیر، باد و گرما هدررفت آب نداریم و با یکپارچه قطره

 .ها را افزایش دهیم شتآالت کشاورزی استفاده کنیم و عالوه بر مصرف انرژی کمتر، تعداد بردا ماشین

برای اجرای : میلیون تومان اعالم کرد و ادامه داد 40تا  47های نوین آبیاری  صابری هزینه تجهیز هر هکتار از اراضی را به سیستم

ل شود که با توجه به افزایش تولید در سا میلیون تومان برای هر هکتار هزینه می 07تا  48ای زیرسطحی  طرح سیستم آبیاری قطره

 .گردد بردار بازمی گرفته برای اجرای این طرح به بهره گذاری صورت نخست، سرمایه

زمانی آبیاری و برداشت عنوان کرد که در نهایت منجر به افزایش اقتصادی تولید  وی دیگر مزایای برداشت در این شیوه را هم

 ./شود می
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 تولیدات زراعی
 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 کشت هیبریدهای جدید کلزا در استان فارس با همکاری کشور فرانسه 
ار سازمان در راستای دومین سال همکاری بین استان فارس و کشور فرانسه کشت ارقام هیبرید کلزا در دستور ک

 . جهاد کشاورزی استان فارس قرار گرفت

های  به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس، رشیدی کارشناس مسئول کلزا و دانه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ر انتقال دانش فنی و المللی بین استان فارس و کشور فرانسه و به منظو های بین در راستای ادامه همکاری: روغنی سازمان گفت

تکنولوژی و با توجه به نتایج خوب بدست آمده از کشت ارقام هیبرید کلزا در سال گذشته در استان و کسب رکوردهای کشوری در 

برای دومین سال متوالی کشت هیبریدهای جدید در مناطق سردسیری و معتدل استان در  10-15تولید این ارقام، در سال زراعی 

 .زمان جهاد کشاورزی استان فارس قرار گرفتدستور کار سا

 407به همین منظور کارگاه آموزشی دو روزه با همکاری شرکت اورالیس فرانسه با حضور کارشناس فرانسوی و حدود : وی افزود

 .شدنفر متشکل از کارشناسان جدیداالستخدام، کارشناسان و محققان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان در شیراز برگزار 

در این کارگاه، کارشناسان با آخرین دستاوردها و تکنولوژی روز دنیا در : های روغنی خاطرنشان کرد کارشناس مسوول کلزا و دانه

خصوص تولید و افزایش عملکرد کلزا آشنا شدند و با توجه به استقبال کشاورزان و پتانسیل استان فارس در تولید باالی این ارقام 

 .های آتی نیز برگزار خواهد شد حل داشت و برداشت در ماهاین کارگاه در مرا

جویی در  توان به رشد سریع اولیه، مقاوم به سرما، یکنواختی سبز شدن، صرفه از مزایای استفاده از ارقام هیبرید کلزا می: وی افزود

انه و غالف، افزایش عملکرد و تولید دهی باال، یکنواختی در گلدهی، عدم ریزش د های تولید، قدرت شاخه مصرف بذر، کاهش هزینه

 .در مقایسه با ارقام موجود و افزایش در آمد کشاورزان اشاره کرد

بر اساس بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان فرانسوی از مزارع کلزای کشت شده در استان فارس، : رشیدی تصریح کرد

انی کاشت و داشت، با مزارع کشت شده در کشور فرانسه قابل رقابت مزارع یاد شده به دلیل رعایت اصول فنی و استانداردهای جه

 .است

استان فارس با دارا بودن مقام اول سطح کشت این ارقام در کشور پیشتاز اجرای این برنامه  10-10در سال زراعی : وی یادآور شد

 .در سطح کشور است و این همکاری به مدت پنج سال ادامه خواهد داشت

در دو  pvsرقم جدید کلزا در طرح  41ست؛ در سال زراعی جاری دو مزرعه به عنوان مزرعه الگویی هر کدام با الزم به ذکر ا

شود که عملکردهای بسیار خوبی  بینی می به منظور مقایسه عملکرد این ارقام کشت شده و پیش( شیراز و خرامه)شهرستان استان 

 .از این ارقام به دست آید

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05088-4.html 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25388-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

141 
 

 
 تولیدات زراعی

 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

های بیولوژیک  طراحی پروژه/ گیرد ای تحت پوشش کنترل بیولوژیک قرار می خوری و گلخانه محصوالت تازه

 بر اساس محصول 
هزار هکتار مزارع کشاورزی نتیجه حدود یک قرن تالش  9۷۷عامل بیولوژیک و چهار عامل میکروبی در  استقرار شش

اما برای استفاده از پتانسیل واقعی عوامل بیولوژیک تجاری شده، . مسئوالن و متخصصان کنترل بیولوژیک کشور است

 .امروز نیاز به دانش و تکنولوژی روز دنیا داریم

پزشکی ایران امروز در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  ولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاهرئیس بخش کنترل بی

درصد از هزاران عوامل بیولوژیک وارد یا رهاسازی شده در کشورهای آمریکا و  07تنها حدود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

دهد که  ولوژیک درجهان دارند، کارایی الزم را داشته است و این نشان میاسترالیا که سابقه بیش از یک قرن و نیم کنترل بی

 .بر است استقرار یک عامل کنترل بیولوژیک بسیار کار پیچیده و زمان

پزشکی با کمک  کارگیری دشمنان طبیعی در مؤسسه تحقیقات گیاه پروژه شناسایی و به 477جالل شیرازی با بیان اینکه بیش از 

های متعددی اعم از  عنوان عامل بیولوژیک آزمایش برای معرفی یک گونه حشره به: انی انجام شده است، افزودسایر مراکز است

 .الزم است... اکولوژیکی، رفتارشناسی، آزمون مخاطرات و

درمانی رسد، اما  به نتیجه نمی( یک یا دو سال)مدت  ها به روش بیولوژیک در کوتاه کنترل آفات و بیماری: وی خاطرنشان کرد

 .موقتی نیست و در صورت موفقیت بسیار پایدار است

 های بیولوژیک بر اساس محصول طراحی پروژه

های محصول  برای موفقیت در کنترل بیولوژیک باید پروژه: پزشکی ادامه داد رئیس بخش کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

 .دمحور همراه با مشارکت بخش خصوصی و خود کشاورز طراحی شون

صورت  باید به: فقط یک آفت خاص ندارد، تصریح کرد... شیرازی با اشاره به اینکه محصوالت کشاورزی چون گندم، مرکبات، چای و

های هرز محصول نگاه شود و در نهایت تجویز عامل کنترل بیولوژیک صورت  به آفات و بیمارها و حتی علف( پکیج)ای  مجموعه

 .گیرد

: های وزارت جهاد کشاورزی است، یادآور شد محصول جزو اولویت 07ها محصول کشاورزی در ایران،  ن دهوی با بیان اینکه از میا

خوار است، حدود چند دهه است که توسط زنبور  عنوان مثال در مورد محصول نیشکر خوزستان که آفت کلیدی آن کرم ساقه به

 .شود ها استفاده می کش های هرز آن از علف فشود، اما همچنان برای عل کنترل می "تلنموس"پارازیتوئید تخم 

های مختلف صورت گیرد تا پکیچ مناسبی برای  رسد باید همکاری و هماهنگی بیشتری بین بخش نظر می به: شیرازی تأکید کرد

 .محصوالت دارای اولویت تهیه شود

 درصدی آفات گلخانه با عوامل بیولوژیک 4۷۷پتانسل کنترل 

عنوان یک کارشناس جزء، معتقدم با عوامل بیولوژیک  به: ت عوامل کنترل بیولوژیک به کشور اظهار داشتوی با انتقاد از واردا

 .ای را کنترل کرد فرنگی گلخانه فرنگی و توت توان آفات کلیدی خیار، گوجه داخلی می
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های  غه و مخاطرات رهاسازی گونهکارگیری آنها دغد در ایران فون غنی از حشرات مفید وجود دارد که با به: شیرازی همچنین گفت

 .غیربومی را نخواهیم داشت

 و تضمین سالمت محصوالت IPMگذاری کشاورزی ایران بر اساس   سیاست

های کشاورزی  پزشکی با بیان اینکه سعی بر این است که سیاست رئیس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

همیشه اولویت اصلی مدیران کشاورزی دغدغه تأمین غذای کافی و خودکفایی است : افزود کشور بر اساس سالمت غذا تدوین شود،

 .گیرند ها در درجات بعدی قرار می های شیمیایی توجیه دارد و سایر روش و در این صورت کاربرد نهاده

را با روش بیولوژیک حل کنیم،  درصد از محصوالت کشاورزی 47پزشکی  اگر بخواهیم مثالً آفات و مسائل گیاه: وی خاطرنشان کرد

 .افتد مند تعریف شود که در این صورت تحول مؤثری در حوزه بیولوژیک اتفاق می باید برای آن پروژه زمان

شیرازی با اشاره به تحوالت کشاورزی در کشورهای اندونزی و مالزی و پیشرفت چشمگیر در زمینه کاهش مصرف سموم شیمیایی 

این تصمیم . را برای کشاورزی خود انتخاب کردند IPMسیاست  4182این کشورها از سال : ک ادامه دادو تولید محصوالت ارگانی

 .بنیان کردن کشاورزی این کشورها داشته است گام مؤثری در ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی و بهبود محیط زیست و دانش

های تولید از بذر تا بازار  آنها را مشارکت کشاورزان در تمام جنبهوی که خود از نزدیک از این کشورها بازدید کرده، موفقیت نسبی 

 .دانست

های کلی کشاورزی نسبت به  در اندونزی هر روستا دارای تشکل منسجم کشاورزان است و با توجه به سیاست: شیرازی تصریح کرد

های مهمی مثل تریکودرما و  اند که نهاده انتخاب نوع محصول و نحوه کاشت، داشت و برداشت اقدام کرده و به حدی پیشرفت کرده

پزشکی در روستای خود  های گیاه راحتی به کلینیک کشاورزان به. کنند پزشکی را خودشان تولید می های گیاه برخی دیگر از نهاده

یک صادر در پایان فصل هم آزمایشگاه مربوط پس از تأیید محصول گواهی ارگان. کنند دسترسی دارند و مسائل خود را حل می

این همان ارزش افزوده بر . ای خاصی برای محصوالت کشاورزی این کشورها ایجاد شده است ای بازار منطقه با چنین شیوه. کند می

 .کنیم محصوالت کشاورزی است که ما به آن کمتر توجه می

 کاهش و مصرف بهینه کود و سم   پیگیری طرح

ها در بخش کشاورزی بر  پزشکی با اشاره به وجود زیرساخت قات گیاهرئیس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقی

گذاری کاهش مصرف سم به ریاست وزیر  شورای عالی سیاست 4000در سال : شده، یادآور شد گذاری تولید محصول گواهی سیاست

های  ایجاد کلینک. های مستقل در زمینه تحقیقات، ترویج و آموزش و اجرا بود کشاورزی وقت تشکیل شد و دارای کمیته

متأسفانه از آغاز سال . صورت خصوصی یکی از دستاوردهای مهم این شورا بود پزشکی و مراکز تولید عوامل کنترل بیولوژیک به گیاه

حتی بندهای . این شورا عمالً رها شد و فاصله زیادی بین تحقیقات و بخش اجرا و حتی بخش خصوصی مرتبط به وجود آمد 4080

 07که در برنامه چهارم برای توسعه کنترل بیولوژیک گنجانده شده بود و حدود یک سال بیش از  24ماده ( ب)بند قانونی مثل 

 400این بند در برنامه پنجم به بندی در ذیل ماده . اثر ماند نامه آن را تهیه کرده بودند نیز بی کارشناس طی جلسات متعدد، آیین

یرگذاری کارشناسان وزارت کشاورزی در تبیین جایگاه قانونی کنترل بیولوژیک بوده است اینها دستاوردهای تأث. تبدیل شده است

 .آمده استفاده کرد های پیش که باید آن را مغتنم شمرد و از فرصت

بخشی : وی با اشاره به جلسات مشترک این مؤسسه با سازمان حفظ نباتات در زمینه طرح سالمت محصوالت کشاورزی، تأکید کرد

ای تحت پوشش کنترل بیولوژیک قرار  خوری و گلخانه طرح با وزارت بهداشت مشترک است و قرار است محصوالت تازه از این

 .بگیرند
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های محیط زیست سازمان  دفتر پژوهش: اظهار داشت 4017شیرازی با اشاره به تصویب برنامه راهبردی ارگانیک کشور در سال 

ها باعث حرکت به  ال تنظیم برنامه تحقیقات ارگانیک است که امیدواریم این برنامهتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هم در ح

 .گذاری کالن تضمین سالمت محصوالت کشاورزی شود سمت سیاست

 تخصیص اعتبارات مناسب

اورزی برنامه اگر قرار است وزارت جهاد کش: وی با انتقاد از اختصاص اعتبارات کالن برنامه سالمت غذا به فقط یک وزارتخانه گفت

 .شده را در رأس کارهای خود داشته باشد، باید بودجه آن را نیز در اختیار داشته باشد تولید محصول گواهی

بخشی از این بودجه ساالنه صرف خرید ابزارهای : اشاره کرد و افزود 85شیرازی به بودجه حاصل از حذف یارانه سم در سال 

البته طبق منویات برنامه اولیه، قرار بود به تدریج بخش . شود می( میلیارد تومان 47حدود )غیرشیمیایی و عوامل کنترل بیولوژیک 

اگر بخشی از این اعتبارات نیز صرف . خصوصی تمام هزینه کنترل بیولوژیک را از کشاورز دریافت کند که هنوز محقق نشده است

 .یم بودتحقیق و توسعه کنترل بیولوژیک کشور شود، شاهد تحوالت خوبی خواه

 عدم کارایی واقعی عوامل بیولوژیک، در نبود دانش و فناوری روز

های الزم در زمینه  پزشکی با اشاره به اینکه نبود دانش و فناوری رئیس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

شده پتانسیل واقعی عوامل بیولوژیک بندی عوامل کنترل بیولوژیک، باعث  های نوین بسته فرموالسیون عوامل میکروبی و روش

اند را  ایم در بستری مناسب، عملکرد واقعی این چند عاملی که به تولید انبوه رسیده هنوز نتوانسته: مشخص نشود، خاطرنشان کرد

 .به مسئوالن و کشاورزان نشان دهیم

حشرات پارازیتوئید و شکارگرها در : ادامه دادبندی عوامل بیولوژیک،  های سایر کشورها در زمینه بسته وی با اشاره به پیشرفت

های مخصوصی پارازیتوئیدها را  حتی اخیراً با دستگاه. شوند های متنوعی ازجمله کپسول به کشاورزان عرضه می بندی داخل بسته

 .کنند و این در واقع یعنی استفاده آسان با کارایی باالی عوامل بیولوژیک برای کشاورز روی محصول اسپری می

یا حشره همراه ( زنبور براکن)یا در ظروف پالستیکی ( تریکوکارت)صورت کارت  در حال حاضر عوامل ماکرو به: شیرازی تصریح کرد

کند تا به توسعه الزم  استفاده از فناوری روز در این زمینه کمک می. شود به کشاورزان عرضه می( زنبور پراسپالتال)با بخشی از گیاه 

 .ر تعدادی پروژه در بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک روی این موضوع تمرکز دارددر حال حاض. برسیم

 عوامل کنترل بیولوژیک؛ بدون نظارت کنترل کیفی

یکی از معظالت اصلی در روش تولید انبوه و : پزشکی یادآور شد رئیس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

 .ل کنترل بیولوژیک استرهاسازی، نظارت بر کنترل کیفی عوام

های طوالنی  در اوایل اجرای برنامه کنترل بیولوژیک در کشور با تکیه بر رهاسازی عوامل مفید، من خود شاهد صف: وی تأکید کرد

 کشاورزان مناطق گرگان و مغان برای دریافت عوامل کنترل بیولوژیک بودم و استقبال و اشتیاق آنها را برای استفاده از این عوامل

دلیل کاهش کیفیت حشرات مفید، طی دهه گذشته اعتماد کشاورزان به این محصوالت نیز کاهش  رسد به نظر می متأسفانه به. دیدم

 .یافته است

شیرازی در همین راستا اعالم کرد که با همکاری سازمان حفظ نباتات در حال اجرای پروژه شناسایی، غربالگری و انتخاب سوش 

هر منطقه برای افزایش کیفیت عوامل و پرورش انبوه دشمنان طبیعی سازگار با شرایط آب و ( سس اولیههای مؤ جمعیت)مادری 

هایی برای احیای کنترل بیولوژیک کالسیک و شیوه  عالوه بر این، برنامه. هوایی هر منطقه با همکاری بخش اجرا و خصوصی هستیم

 .حفظ حمایت از دشمنان طبیعی در دست تدوین است
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 ی دانش فنی تولید عوامل کنترل بیولوژیک به بخش خصوصیواگذار

اند و آماده عرضه به بازار  وی با اشاره به اینکه سه عامل ماکرو و دو عامل میکروبی جدید مراحل نهایی تحقیقات خود را انجام داده

 .هستیم سازی این محصوالت های خصوصی برای تجاری آمادگی عقد قرارداد با شرکت: هستند، اظهار داشت

شیرازی به بازدید اخیر دکتر صالحی مسئول هماهنگی پروژه کالن معاونت فناوری ریاست جمهوری، از این بخش اشاره کرد و 

که در کنترل آفات گلخانه شامل  "سینوزیا"و مگس  "نزیدیوکوریس"، سن "انکارسیا"قرار شد سه عامل ماکرو به نام زنبور : گفت

ی و مینوز برگ سبزی و صیفی کارایی خوبی دارند، با مساعدت این معاونت به تولید انبوه برسد؛ لذا فرنگ سفیدبالک، مینوز گوجه

این مؤسسه آمادگی دارد پس از حصول کامل دانش فنی مربوط، آنها را در قالب قراردادهای متعارف در اختیار بخش خصوصی قرار 

 .دهد

 اعتبارات و نیروی متخصص، پاشنه آشیل تحقیقات

اعتبارات تحقیقاتی : پزشکی با اشاره به سهم نیم درصدی تحقیقات از درآمد ناخالص کشور، افزود هیأت علمی مؤسسه گیاهعضو 

 .اختصاص داده شده به این مؤسسه بسیار کم است

اعتبارات های جدید، تنوع بخشیدن به عوامل کنترل بیولوژیک، نیاز به  برای تولید دانش فنی و معرفی گونه: وی خاطرنشان کرد

 .کافی و همچنین نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی ارشد و دکتری داریم

دلیل عدم بودجه و نیروی  در بخش ما، شش آزمایشگاه وجود دارد که تنها نیمی از آنها فعال هستند و این تنها به: شیرازی ادامه داد

 .متخصص است

دلیل  شناس برای استخدام به مؤسسه مراجعه کردند که به بیماری 07شناس و  حشره 05در سال جاری حدود : وی تصریح کرد

بنابراین توجه به این دو مقوله در توسعه کنترل بیولوژیک و کشاورزی . نفر جذب خواهند شد 47های اعتباری تنها  محدودیت

 .ستبنیان در کشور که شعار امروز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج نیز هست، از ضروریات ا دانش

 نامه نامه برای پایان پایان

توانند  ها نمی نامه های دانشگاهی با موضوع کنترل بیولوژیک و اینکه این پایان نامه شیرازی در پاسخ به پرسشی درباره تعدد پایان

ای  از نوع پایههدف دانشگاه آموزش دانش و عمدتاً : ضروتاً دانش مورد نیاز کشور را تولید کنند و یا کاربردی باشند، یادآور شد

گرچه برای رسیدن به هر کاربردی، علوم پایه . دنبال دانش جدید و کاربردی هستیم پزشکی به است، اما ما در مؤسسه تحقیقات گیاه

گذاری  این تنها با هدف. ضرورت دارند، اما هرچه بتوان با کمترین تعداد پروژه به یک دانش کاربردی برسیم، بسیار ارزشمند است

اطالع از وضعیت واقعی آفات کشاورزی و تسلط بر مسائل تولید بسیار . پذیر است درک مشکل و تالش در حل آن امکان مناسب و

عنوان مثال  به. شوند پزشکی کشور طراحی و اجرا می ها با محوریت حل مشکالت گیاه بنابراین در اینجا پروژه. حائز اهمیت است

بالفاصله به بخش تحقیقات و . نگی جمعیت بسیار باالیی از یک شکارگر مشاهده شدفر اخیراً در یک مأموریت در مزارع گوجه

مزارع مورد بازدید کمترین . پاشی مزارع شوند تا این دشمن طبیعی حفظ شود اجرایی محل گزارش شد و خواسته شد مانع سم

بخش اجرا قرار شد بخشی از این جمعیت با عالوه بر این، بنا به تقاضای کارشناسان . فرنگی را داشتند مشکل آفت مینوز گوجه

فرنگی برای کنترل بیولوژیک توتا رهاسازی  های گوجه آوری و در گلخانه نظارت بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک از مزارع جمع

 .محور است اینها تفاوت محققان پژوهش محور با اساتید آموزش. شوند

 ./ها اعالم آمادگی کرد های کاربردی با تمامی مراکز ازجمله دانشگاه های مشترک در زمینه وی در پایان برای اجرای طرح

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05048-4.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25418-1.html
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 چای

 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 جهان چشاند  کشور ۵۷صادرکننده نمونه، طعم چای ایران را به مردم 
کشور جهان توانست طعم خالص چای ایرانی را به فرهنگ این  ۵۷یک صادرکننده با صادرات چای ایرانی به بیش از 

 . عنوان صادرکننده نمونه کشوری معرفی شد کشورها عرضه کند و در روز ملی صادرات به

، تجلیل از (ایانا)گار خبرگزاری کشاورزی ایران به مناسبت روز ملی صادرات در گفتگو با خبرن "میعاد"مدیر اجرایی چای 

در شرایط امروز اهمیت تالش صادرکنندگان : صادرکنندگان نمونه کشور را گامی ارزنده در مسیر توسعه صادرات خواند و گفت

 .مردان و مردم است بیش از هر زمانی در مقابل دیدگان دولت

پروژه صادرات چای ایرانی را : سال فعالیت در زمینه چای دارد، افزود 07مجتبی آزادمنش با بیان اینکه شرکت میعاد بیش از 

بندی در قوطی فلزی و آن هم برای  شروع کردیم و در ابتدا با صادرات یک کانتینر چای بسته 4017صورت جدی از سال  به

 .بار در ایران بود که صادرات چای ایرانی بدین شکل انجام شده بود نخستین

آنچه که از لحاظ قلبی برای ما مهم بود، گام : خورد، خاطرنشان کرد صادرکننده نمونه در کشور به چشم می 57ن وی که نامش بی

برداشتن در راه اعتالی نام ایران زمین در میان کشورهای جهان و هدف نهایی ما در این راه توزیع محصول ایرانی بود و با افتخار 

کشور جهان صادر شده و خرسندیم که طعم چای ایرانی را به فرهنگ مردم  07بیش از  امروز شاهد آن هستیم که چای ایرانی به

 .ایم این کشورها صادر کرده

تکمیل زنجیره ارزش، : های برتر صادراتی در سال جاری ادامه داد های ارزیابی شرکت این صادرکننده چای ایرانی با اشاره به شاخص

ها در ارزیابی و معیار انتخاب صادرکنندگان نمونه  ترین شاخص عنوان مهم رزش افزوده بهمیزان ارزآوری به داخل، حجم صادرات و ا

کشور جهان  07هزار تن چای ایرانی به مقصد بیش از  47سال جاری بوده است که در این میان شرکت میعاد با صادرات بیش از 

 .عنوان تنها صادرکننده نمونه در صنعت چای کشور معرفی شده است به

کشور : درصد کل صادرات جهانی عنوان کرد و یادآور شد 0.0را معادل  0740ادمنش آمار جهانی صادرات کاالیی ایران در سال آز

ما در مقایسه با سایر کشورها که سهم بسزایی در آمار صادرات جهانی دارند، هنوز به مسیر توسعه پایدار در این حوزه راه پیدا 

انداز و تأکید بر ادامه مسیر با اهداف معین به این  ای کالن کشور و نگاه عمیق مسئوالن به سند چشمه نکرده و امیدواریم با سیاست

اندرکار  مردان و اقدام عملیاتی مدیران میانی دست مهم دست پیدا کنیم و همه این اهداف بلندمدت فقط و فقط با نگاه مثبت دولت

 .مران در این راه هستیم مثبت دولت دولتی به سرانجام خواهد رسید و امروز شاهد تدبیر

در حال حاضر هرچند نگاه مسئوالن : وی در پایان به موانع و مشکالت پیش روی صادرکنندگان نیز اشاره کرد و اظهار داشت

نع رتبه کشور به توسعه صادرات بسیار خوب و مؤثر است، اما متأسفانه در عمل شاهد آن هستیم که در رده مدیران میانی موا عالی

دهند و این موانع انرژی الزم را برای فکر کردن به اهدف عالی صادراتی از ما  مختلفی بر سر راه صادرکنندگان قرار می

ای مدیران میانی نگاهی عمیق  ها و برخوردهای سلیقه سازی گونه مانع گیرد که امیدواریم دولت تدبیر و امید به این صادرکنندگان می

 ./انداز ایران اسالمی برسیم م بتوانیم به دیدگاه بلندمدت نسبت به صادرات و تحقق اهداف سند چشمداشته باشد تا همگی با ه

http//:www.iana.ir/food/item/05005-4.html 
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 چای
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  97: تاریخ

 رای بازگشت به دوران طالیی تولیدضرورت حمایت از چایکاران ب
تواند موجب ایجاد امید و انگیزه بیشتر  افزایش نرخ خرید تضمینی در راستای حمایت از چایکاران می: رئیس اتحادیه چایکاران گفت

 .در راستای افزایش تولید شود

، درخصوص میزان تولید چای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران کشور در گفتگو با 

گیرد، گفتنی  هزار تن چای در کشور مورد استفاده قرار می 407الی  405با توجه به اینکه ساالنه : خشک در کشور اظهار داشت

دست می آید به همین خاطر همواره به  سبز چای به هزار تن چای خشک از برگ 07است که در بهترین شرایط آب و هوایی تنها 

 .واردات چای نیازمندیم

ها  هزار تن بوده که متأسفانه درطی این سال 07میزان چای تولیدی کشور حدود  07براساس آمارهای موجود در دهه : وی افزود

ا کردن باغات خود شدند که درنتیجه این امر ها و فشارهایی که بر آنان وارد شد مجبور به ره کاران به سبب سختی بسیاری از چای

 .درصدی چای را به همراه داشته است 85افت محصول و واردات 

خوشبختانه در دو سال اخیر با حمایت صندوق توسعه چای و افزایش نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای امید : هوسمی تصریح کرد

ه امکانات موجود و افزایش نرخ خرید تضمینی در راستای حمایت از کاران ایجادکرده که امیدوارم با توجه ب و نشاط در چای

 .چایکاران تولید چای درکشور به دوران طالیی خود بازگردد تا از واردات محصول بی نیاز شویم

 کلیک کنید اینجا برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان

http//:www.yjc.ir/fa/news/5022800 
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http://www.yjc.ir/fa/news/5298453/%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5366832
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 خرما 

 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  4۱, جمعه 

 خرمای فارس در انتظار ارتقا صادرات و توسعه صنایع تبدیلی
لید اغلب محصوالت باغی و کشاورزی از جمله خرما همواره در جایگاه برتر کشور قرار داشته ولی کمبود جدی استان فارس در تو

در زمینه بازاریابی و توسعه صنایع تبدیلی موجب شده تا کشاورزان و باغداران این استان همواره از نعمت ارزش افزوده محصوالت 

 . خود بی بهره بمانند

، خرما و لیموی فارس شهرتی جهانی دارد و این مهم باید مورد توجه مسووالن بویژه در بخش توسعه صنایع محصوالت انگور ، انار 

 .تبدیلی قرار گیرد

بگفته صاحبنظران ، کمبود و نبود صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت در مناطق عمده تولید محصوالت تاثیر شگرفی بر کاهش 

 .سود تولید دارد ارزش افزوده و از دسترس خارج شدن

هزار  072میلیون و  447در جهان از ( سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان های بین المللی ) براساس آمار رسمی فائو

 .کیلوگرم در هکتار تولید می شود177میلیون تن خرما با متوسط عملکردی معادل شش هزار و  0.5هکتار نخلستان حدود 

هزار تن از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در دنیاست و  442هکتار سطح زیر کشت خرما و تولید یک میلیون و  هزار 020ایران با 

درصد تولید خرما در دنیا را به خود اختصاص داده است در عین حال تنها یک دهم خرمای  84/40درصد سطح زیر کشت و  04

 .رج از کشور صادر می شودتولیدی کشور آن هم با ارزش صادراتی بسیار پایین به خا

در ایران خرما از جمله محصوالت مهم کشاورزی بوده که به علت مازاد تولید، پتانسیل باالیی جهت صادرات دارد ، خرمای ایران از 

این  نظر نوع و رقم در جهان از موقعیت مطلوبی برخوردار است اما بدلیل بی توجهی به نبود سرمایه گذاری در امر بازاریابی خارجی

 .محصول، صادرکنندگان ایرانی را در موقعیت ضعیف تری نسبت به دیگر صادرکنندگان در جهان قرار داده است

درصد خرمای منحصر بفرد کبکاب و شاهانی معروف  15هزار هکتار نخلستان ، تولید  407هزار و  00استان فارس با برخورداری از 

 .رآوری محصول و ایجاد ارزش افزوده در رنج استدرصد خرمای کشور برای ف 40در دنیا ، تولید 

 .خرمای فارس بدلیل مرغوبیت و منحصر بفرد بودن برخی ارقام مورد توجه اغلب کشورهاست: یکی از نخلداران کازرون می گوید

بسته برخی صادر کنندگان کشورهای همسایه خرمای فارس را به صورت کلی خریداری می کنند و پس از : حسین نامور افزود

 .بندی های شکیل با برندهای ایرانی به کشورهای اروپایی صادر می کنند

مصرف خرما در کشور بسیار محدود است از این رو دخالت دولت و مسئوالن در زمینه ایجاد بازارهای رقابتی و : وی اظهار کرد

 .توسعه صادرات می تواند ارزش افزوده این محصول را نصیب تولیدکنندگان داخلی کند

بسته بندی های خرما در اغلب واحدهای فرآوری دستی است و بسته بندی هنوز مکانیزه نشده و این مهم در کاهش : وی گفت

 .صادرات محصول اثرگذار است

هزار تن خرما یکی از  07هکتار و تولید  277اگرچه شهرستان کازرون با چهار هزار و : مدیر جهاد کشاورزی کازرون نیز می گوید

عمده تولید این محصول در فارس به حساب می آید اما هنوز صنایع وابسته به این محصول رشد چشمگیری در منطقه مناطق 

 .نداشته است

درصد خرمای این منطقه از نوع کبکاب است که بخشی از آن به صورت تازه خوری استفاده  17: مهندس عبدالصاحب قائمی افزود

 .نگهداری و به مرور به بازار عرضه می گرددمی شود و بخشی از آن در سردخانه ها 
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درصد محصول بدون  87درصد از خرمای تولیدی را دارد و  07صنایع تبدیلی منطقه توان فرآوری و بسته بندی : وی ادامه داد

 .فرآوری و بسته بندی عرضه می شود

وجود دالالن ، نبود بازار مستقیم در خارج از کمبود صنایع بسته بندی و فرآوری خرما ، : رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت

 .کشور ، کمبود صادرکننده مستقیم، اقتصادی نبودن تولید به علت تک محصول بودن از ارزش افزوده این محصول کاسته است

 407هکتار است که پیش بینی می شود امسال بیش از 407هزار و  00سطح زیر کشت خرما در فارس : محمد مهدی قاسمی افزود

 .هزار تن محصول از این باغات برداشت شود

 .درصد آن صادر می شود47درصد از خرمای کشور را تولید می کند که از این مقدار حدود  40استان فارس : وی ادامه داد 

ه به گفته وی خرمای فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس ، هند و پاکستان صادر می شود که اغلب بصورت فله ای و بدون بست

 . بندی مناسب در اختیار صاحبان صنایع بسته بندی آن کشورها قرار می گیرد

ضعف تکنولوژی ومدیریت، باال بودن بهره بانکی، بهره وری پایین در تولید، کمبود نقدینگی و باال بودن هزینه تولید : وی بیان داشت

 .قدرت رقابت بین المللی را از تولیدکنندگان داخلی گرفته است

توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی ، احداث سرد خانه ، توسعه مکانیزاسیون جهت : ازمان جهاد کشاورزی فارس گفترییس س

 .عملیات داشت و برداشت خرما در فارس در دست برنامه ریزی است

با توسعه صنایع هزار تن از خرمای فارس به سایر استانها و خارج از کشور صادر می شود که  407ساالنه حدود : قاسمی افزود

 .تبدیلی می توان ارزش افزوده آن را چند برابر کرد

میلیون دالر به خارج از کشور صادر شد ، با برنامه ریزیهای انجام  02هزار تن خرمای فارس به ارزش  00سال گذشته : وی ادامه داد

 . شده امسال سطح صادرات به خارج از کشور افزایش خواهد یافت 

شهرستان استان فارس عرصه تولید خرما  01شهرستان از  40یع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، به گفته مدیر صنا

 .هزار تن خرما تولید می کنند 040هستند و ساالنه به طور متوسط 

ا بدلیل تن در استان فعال هستند و ام 077هزار و  18واحد فرآوری محصول خرما با ظرفیت  00در مجموع : مهدی صادقی گفت

 .نبود سرمایه در گردش حتی برخی واحدها غیر فعال شده اند

تن مجوز فعالیت دریافت کرده اند که در صورت بهره برداری وارد  157هزار و  448واحد جدید با ظرفیت  54: وی اظهار کرد

 .چرخه فرآوری می شوند

نفر را  475تنها به نگهداری محصول خرما اختصاص دارد که  انبار محصوالت کشاورزی در استان 40عالوه بر این : صادقی ادامه داد

 .مشغول به کار کرده است

وی حمایت دولت ، ایجاد ثبات اشتغال ، تشویق سرمایه گذاران و تامین سرمایه در گردش در توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری را 

 .موثر دانست

یه در گردش بخشهای مختلف صنایع کشاورزی تخصیص داده شده میلیارد ریال برای تامین سرما 05امسال : صادقی بیان داشت

 .که با توجه به موقعیت فارس در بخش کشاورزی به معنای صفر است

شهرستان های جهرم، مهر، المرد، گراش، کازرون، فیروزآباد، الرستان،خنج، فراشبند، داراب، زرین دشت،قیرو کارزین و فسا در 

 .ولید ارقام مختلف خرما محسوب می شونداستان فارس از کانون های اصلی ت

کبکاب و »برخی ارقام محصول خرما در این استان مانند : مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت
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 .در دنیا منحصر به فرد است « شاهانی

آسیا و اروپا در مسیر توسعه صادرات این  بازاریابی این ارقام منحصر به فرد در کشورهای مقصد مانند آسیای میانه، شرق: وی گفت

 .محصول اثرگذار است

کشورهای پاکستان و ترکیه برخی ارقام محصول خرمای ایران را وارد می کنند و با بسته بندی های جدید و : وی بیان داشت

 .متناسب با سلیقه مصرف کنندگان به کشورهای دیگر صادر می کنند

خرما میوه ای با ارزش غذایی باال است که امروزه مصارف : زمان جهاد کشاورزی فارس گفتهمچنین کارشناس مسئول نخیالت سا

 .غذایی و صنعتی آن به موازات یکدیگر رو به پیش است 

با تالش باغداران و همکاری کارشناسان کشاورزی فارس خرمای این منطقه در زمره محصوالت سالم : غالمرضا جباری اظهار داشت

 .قرار دارد

کمبود اعتبارات برای اصالح ، احیا باغات قدیمی و توسعه باغات جدید یکی از مشکالتی است که توام با خشکسالی و : افزودوی 

 .افت منابع آبی حفظ و نگهداری باغات خرما را تهدید می کند

ما در این استان شناسایی رقم خر 477درصد از خرمای کشور تولید می شود و تاکنون بیش از  40در استان فارس : وی بیان داشت

 .شده است

درصد سطح زیر کشت در استان فارس بیشترین میزان سطح زیر کشت را دارد و ارقام  00/88بگفته وی ، خرمای شاهانی با 

 .درصد مساحت زیر کشت در رتبه های بعدی تولید قرار دارند 40/5درصد و05/0زاهدی و کبکاب با 

شروع شده وهمچنان ادامه دارد ودر سال گذشته  82د بر مصرف کشاورزان در فارس از سال خرید توافقی خرمای مازا: وی گفت 

 . هزار تن خرمای مازاد کشاورزان خریداری شد 55

درصد از خرمای تولیدی فارس در ردیف خرماهای درجه سه و ضایعاتی است و در صنایع فرآوری به لواشک ، قند  07: جباری افزود

 .ینی تبدیل می شود، سرکه ، الکل و شیر

امید است درآینده از قبل توافق صورت گرفته شاهد حضور شرمایه گذاران در این بخش از قابلیتهای استان فارس باشیم تا ضمن 

 .ایجاد خلق فرصت های شغلی اثر گذار در کاهش بیکاری موجبات رونق معیشت نیز در این استان پیش از بیش فراهم گردد

http//:iranecona.com/02510 
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 خرید تضمینی

 - 72/79/49فارس

 آباد  هزار تن سویا در پارس ۵5بینی خرید  پیش/ تومان همچنان ادامه دارد  43۰۷خرید تضمینی سویا به نرخ 
عان شمال استان اردبیل ادامه دارد همچنان کار خرید سویا از زار: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت

 .شود تومان انجام می 3۰۷هزار و  که کار خرید با نرخ تضمینی با قیمت یک

آباد اظهار  از اردبیل، علی نوبخت صبح امروز در دومین نشست هماهنگی خرید تضمینی سویا در پارس خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار تن از این محصول خریداری شود 05شود حدود  بینی می پیش: کرد

مرکز خرید مستقر خواهد شد که پنج مرکز خرید مربوط به  47امسال بر اساس دستورالعمل ابالغی در استان اردبیل : وی افزود

 .اری کنندسوار تا سویا را از کشاورزان خرید مرکز خرید مربوط به شهرستان بیله 5آباد و  شهرستان پارس

 40درصد ناخالصی و  0ماه با  آغاز خرید سویا در استان اردبیل از دهه اول آبان: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت

 .تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد 107هزار و  درصد رطوبت با قیمت یک

 .خود خودداری کنند نوبخت در پایان از کشاورزان خواست از برداشت زودهنگام محصول

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000777040 
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 خرید تضمینی
 - 72/79/4۲فارس

 روز از مهلت اعالم نرخ خرید تضمینی ۵5گذشت /گندم همچنان بالتکلیف
الی بر اساس قانون دولت باید قبل از آغاز فصل زراعی جدید قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند در ح

ها را اعالم نکرده است در این میان به ویژه زارعان محصوالت استراتژیک گندم  روز هنوز دولت قیمت ۵5که با گذشت 

 .بیشتر بال تکلیفند

های تضمینی  ، ماه نخست فصل زراعی در حالی روبه اتمام است که هنوز کشاورزان منتظر اعالم قیمتخبرگزاری فارسبه گزارش 

هرچند که طبق قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، دولت موظف است تا پیش از آغاز فصل زراعی، . از سوی دولت هستند

 .ا تا کنون دولت اقدامی در این زمینه انجام نداده استها را تعیین و اعالم کند، ام این قیمت

های تضمینی محصوالت کشاورزی، از بالتکلیفی  در این میان برخی نمایندگان مجلس ضمن اعتراض به تأخیر دولت در اعالم قیمت

 4057گندم در سال جاری به گفته این نمایندگان، قیمت مناسب خرید تضمینی . ها خبر دادند کشاورزان با اعالم نشدن این قیمت

 .تومان برای هر کیلو تخمین زده شده است اما هنوز معلوم نیست چه قیمتی از سوی دولت اعالم خواهد شد 4077تا 

های تضمینی بر سر دو راهی  رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران نیز با بیان اینکه کشاورزان به دلیل اعالم نشدن قیمت

در اراضی آبی کشت گندم، کشاورزان این امکان را دارند هر محصول دیگری را : اند، گفت ت قرار گرفتهگیری نوع کش تصمیم

 .جایگزین کنند که تأخیر در اعالم قیمت تضمینی این محصول، بر روی تولید در این اراضی موثر است

های تضمینی هرچه زودتر اعالم شود؛  یمتاز طرف دیگر برخی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی نیز از دولت درخواست کردند که ق

وری تولید گندم، اعالم  در این میان مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای حمایت از کشاورزان و افزایش بهره

 .به موقع نرخ خرید تضمینی این محصول ضروری است، از دولت درخواست کرد این قیمت هرچه زودتر اعالم شود

درصدی حجم تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته در نتیجه اعالم به موقع و مناسب قیمت خرید  07دود رشد ح

در همین راستا مجری طرح گندم، کاهش واردات این محصول در سال گذشته که در . تضمینی این محصول در ابتدای آن سال بود

میلیون دالری برای کشور عنوان کرده  077اخلی بوده را موجب صرفه جویی هزار تنی تولید د 077نتیجه افزایش یک میلیون و 

 .است

تأخیر یک ماهه دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، خصوصاً گندم، در حالی است که : این گزارش می افزاید

 .ئه کرده استوزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را در اواسط شهریورماه به هیئت دولت ارا

رسد دلیل اصلی تأخیر یک  ها در شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است که به نظر می از سوی دیگر این قیمت

 .های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی است ماهه، اختالف نظر بر سر قیمت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008774004 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940728001221


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

152 
 

 خرید تضمینی
 ایران اکونا - 497۱/ آبان /  74, شنبه 

 هزارتن گندم تضمینی از کشاورزان 5۷خرید هشت میلیون و 
هزار تن گندم در  87ون و هزار میلیارد ریال برای برای خرید هشت میلی 10بیش از : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 . سالجاری به کشاورزان پرداخت شد

همزمان با پایان فصل خرید تضمینی گندم در کشور، دولت تمام پول کشاورزان بابت فروش گندم را به آنها :علی قنبری افزود 

 .پرداخت کرد

انی دولتی ایران تامین شد تا به حساب میلیارد ریال مانده مطالبات گندمکاران از سوی شرکت بازرگ 457به گفته وی ، مبلغ 

 .کشاورزان واریز شود

همزمان با خرید تضمینی گندم و پرداخت کامل بهای آن به گندمکاران، فصل خرید : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .به پایان رسید 4010تضمینی سال 

مرکز خرید مستقر در سراسر کشور صورت گرفت و این  00و  هزار تن گندم توسط یکهزار 87خرید هشت میلیون و : قنبری گفت 

هزار محموله گندم از کشاورزان، فصل خرید تضمینی گندم داخلی را با  077مراکز توانستند با تحویل گرفتن بیش از یک میلیون و 

 .موفقیت به پایان برسانند

هزار تن گندم دروم نیز  077ریال است و امسال حدود میلیارد  27هزار و  10به گفته وی ، رقم پرداختی به کشاورزان مبلغ 

 .خریداری شد

هزار تن از این  077مزیت نسبی صادرات گندم دروم موجب شده تا شرکت بازرگانی دولتی ایران، برنامه صادرات : قنبری افزود 

 .محصول را در دستور کار قرار دهد

هزار  077با ایجاد انگیزه و حمایت از کشاورزان، حدود یک میلیون و  امسال علیرغم کاهش بارشها،: این مقام مسئول تصریح کرد

تن گندم بیشتر از سال گذشته در کشور خریداری شد، تا با وجود ذخایر استراتژیک این کاال، نیازی به واردات گندم برای تامین 

 .آرد مورد نیاز واحدهای نانوایی نباشد

دولت امسال گندم را به قیمت : یت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ذکر کرد و گفتقنبری برنامه ی دولت تدبیر و امید را حما

تومان  577هزارو  40تومان از کشاورزان خریداری کرد که با هزینه های جانبی قیمت تمام شده آن به  455هر کیلوگرم یکهزار و 

 .ند تا نان مصرفی مردم با قیمت پایین تری تامین شودتومان به نانوایی ها عرضه می ک 225می رسد ، اما با قیمت هرکیلو گرم 

http//:iranecona.com/00707 
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 خشکسالی

   - 72/79/44فارس

 تن در هکتار 44تن در هکتار، ایران  4فرسایش خاک چین /سال 9افزایش یک میلیون هکتار بیابان در 
در حالی که بیابان زدایی در برنامه پنجم توسعه فقط در : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت معاون سازمان جنگل

 .سال اخیر اضافه شده است 9انجام شده، یک میلیون هکتار بیابان در   هزار هکتار بیابان ۰۷سطح 

با بیان اینکه  خبرگزاری فارستصادی وگو با خبرنگار اق ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت پرویز گرشاسبی معاون سازمان جنگل

های کشور افزوده  یک میلیون هکتار بیابان در سه سال اخیر در حوزه دریاچه ارومیه، دشت خوزستان و دشت جازموریان به بیان

و غبار است، خشک شدن دریاچه ها از عوامل افزایش  به وجود آمده و مرکز ایجاد گرد  این بیابانها بر اثر خشکسالی: شده است گفت

 .هستند  بیابان

زایی، قابل مالحظه نیست، زیرا  ها در اثر بیابان گیرانه در مقابل این وسعت رو به تزاید و حجم زیاد تخریب اقدامات پیش: وی افزود

 .زدایی صورت گرفته است هزار هکتار بیابان 07در برنامه پنجم توسعه کال 

زدایی باید هر چه زودتر اقداماتی برای حل این  با مدیریت جامع حوزه آبخیزداری و تسریع در عملیات بیابان: سبی بیان داشتگرشا

 .وضعیت انجام شود

ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه لزوم توجه بیشتر مجلس، دولت و حاکمیت در مسائل  معاون آبخیزداری سازمان جنگل

زدایی در  کشورهای همسایه عراق و افغانستان در مورد عملیات بیابان: زایی کامال محسوس است، اظهار داشت ابانمربوط به بی

 .هایشان قرار ندارد زدایی برای آنها در اولویت برنامه مقایسه با ایران وضعیت بسیار بدی دارند و اقدامات بیابان

کند و مبالغ زیادی را صرف تعادل دام و مرتع  میلیون هکتار جنگل کاری میدر مقابل این کشورها، ترکیه ساالنه یک : وی افزود

 .دهند کند و اقدامات بزرگی را برای حفاظت از منابع طبیعی و خاک کشورشان انجام می می

ه و به های اخیر میزان فرسایش خاک را کاهش داد چین در دههها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه  معاون سازمان جنگل

 .تن در هکتار است 42تن در هکتار رسانده، در حالی که فرسایش خاک در کشورمان حدود  0تا  2حدود 

زایی و کنترل گرد و غبار و  هزار هکتار عملیات مقابله با بیابان 8ماه گذشته  2ها در  سازمان جنگل: گرشاسبی بیان داشت

 .ساماندهی چرای دام انجام داده است

میلیارد  400در خوزستان هم براساس مصوبه هیئت دولت قرار بوده : ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان داشت جنگلمعاون سازمان 

 زدایی تخصیص یابد که هنوز منابع آن تخصیص نیافته است تومان جهت بیابان

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107004777240 
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 دانه های روغنی

 - 72/79/49فارس

 آباد  هزار تن سویا در پارس ۵5بینی خرید  پیش/ تومان همچنان ادامه دارد  43۰۷خرید تضمینی سویا به نرخ 
ستان اردبیل ادامه دارد همچنان کار خرید سویا از زارعان شمال ا: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت

 .شود تومان انجام می 3۰۷هزار و  که کار خرید با نرخ تضمینی با قیمت یک

آباد اظهار  از اردبیل، علی نوبخت صبح امروز در دومین نشست هماهنگی خرید تضمینی سویا در پارس خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار تن از این محصول خریداری شود 05شود حدود  یبینی م پیش: کرد

مرکز خرید مستقر خواهد شد که پنج مرکز خرید مربوط به  47امسال بر اساس دستورالعمل ابالغی در استان اردبیل : وی افزود

 .سوار تا سویا را از کشاورزان خریداری کنند مرکز خرید مربوط به شهرستان بیله 5آباد و  شهرستان پارس

 40درصد ناخالصی و  0ماه با  آغاز خرید سویا در استان اردبیل از دهه اول آبان: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت

 .تومان از کشاورزان خریداری خواهد شد 107هزار و  درصد رطوبت با قیمت یک

 .ری کنندنوبخت در پایان از کشاورزان خواست از برداشت زودهنگام محصول خود خوددا

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000777040 
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 دانه های روغنی  
 - 72/79/42فارس

 ترسند میهراسان از برنج تراریخته ایرانی   فناوری/ تمام سویای وارداتی تراریخته است
با وجود اینکه تمام سویا و : زیستی در کارگاه آموزشی مهندسی ژنتیک در بابلسر گفت مسئول مرجع ملی ایمنی

ای در داخل کشور نسبت به عرضه برنج تراریخته که توسط  نباتی وارداتی از محصوالت تراریخته است اما عده روغن

 .پژوهشگران ایرانی تولید شده هراس دارند

به کالردشت استان مازندران روز پنجشنبه کارگاه آموزشی آشنایی با  خبرگزاری فارسخبرنگار اعزامی گروه اقتصادی  به گزارش

 .زیستی برگزار شد مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ویژه اصحاب رسانه توسط مرجع ملی ایمنی

مقام پژوهکشده بیوتکنولوژی  یا عضو هیأت علمی انستیتوپاستور ایران، الیاس مرتضوی قائمن این مراسم با حضور اسکندر امیدی

زیستی پژوهشکده  پور مسئول بخش ایمنی یاضی مسئول مرجع ملی ایمنی زیستی، خانم محسن  کشاورزی کرج، بهزاد قره

 .بیوتکنولوژی کشاورزی در فرمانداری کالردشت برگزار شد

برای اولین بار در دنیا توسط پژوهشکده ( ورزی شده ژنتیکی دست)اه آموزشی با بیان اینکه برنج تراریخته یاضی در این کارگ قره

این نوع برنج به وسیله تغییر ژن مقاوم به آفت و بیماری شده، نیازی به مصرف هیچگونه سم ندارد و : ایرانی به دست آمد، گفت

 .های گیاهی است عاری از بیماری

  :میلیون هکتار رسیده است، گفت 484تا کنون به بیش از  4112که سطح کشت محصوالت تراریخته در دنیا از سال وی با بیان این

درصد  11شود،همچنین آید به وسیله محصوالت تراریخته تهیه می درصد سویای دنیا که از آن روغن خوراکی به دست می10

ی کل سویای وارداتی به کشور از محصوالت تراریخته است چگونه نسبت به سویای قابل تجارت در دنیا تراریخته است، بنابراین وقت

 .ارائه برنج تراریخته که توسط پژوهشگران ایرانی به دست آمده است هراس ایجاد شده است

پس : توی با بیان اینکه تولید برنج تراریخته به دستور وزیر وقت جهاد کشاورزی و بر اساس مجوزهای قانونی انجام شده است، گف

از تعیین قانون ایمنی زیستی و تعیین مرجع ملی ایمنی زیستی اگر محصول تراریخته به جامعه عرضه شود با توجه به طی 

 .های قانونی مشکلی نخواهد داشت مجوز

التر از استانداردهای اتحادیه اروپا با: گفت  وی همچنین با بیان اینکه محصوالت تراریخته در اروپا به هیچ وجه ممنوع نیست،

استانداردهای ماست و هرگونه مخالفتی دلیل بر مخالفت به خاطر سالمتی نیست به عنوان مثال گندم تولید مازاد توسط برخی از 

 .رود تا تعادل بازار به هم نخورد کشورهای اروپایی خریداری و از بین می

سال است وارد ایران شده برچسب  57آمیز برخورد شود مثالً سیب قرمز لبنانی که  نباید علیه فناوری به صورت تبعیض: وی افزود

ندارد، اما در مورد محصوالت تراریخته اصرار دارند برچست سالمتی داشته باشد در حال حاضر کشورها به جای برچسب یک دایره 

 .کنند ر آن دایره غذاهای مختلف را مصرف میکنند و د غذا و دارو تعریف می

سال پیش که برنج تراریخته در  07از   :مرجع ملی ایمنی زیستی در مورد اینکه آیا مصرف برنج تراریخته آزمایش شده است، گفت

روز زمان را  17تا  08های دنیا برای آزمایش یک محصول  ایران تولید شده حتی به مصرف انسانی رسیده در حالی که همه پروتکل

ام و برخی از  دانند اما در مورد برنج تراریخته، خودم به عنوان پژوهشگر تولیدکننده این محصول بارها مصرف کرده کافی می

 .اند و مشکلی ایجاد نشده است کشاورزان نیز آن را تولید و مصرف کرده

http://www.farsnews.com/
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میلیون نفر در دنیا  877فائو در حال حاضر بیش از  با توجه به اینکه طبق آمار: همچنین در این کارگاه آموزشی مرتضوی گفت

های جدید تولید محصوالت  شود ناگزیر از استفاده از روش گرسنه هستند و با توجه به روند افزایش جمعیت نیاز به غذا بیشتر می

 .کشاورزی هستیم

 .آمده است  به دست شود از طریق تراریخته جا می الملل جابه درصد سویایی که در تجارت بین11: وی افزود

درصد تجارت محصوالت تراریخته در دنیا  17شرکت فراملیتی  5مرتضوی عضو هیأت علمی پژوهشکده بیو تکنولوژی با بیان اینکه 

درصد تجارت موز را برعهده 87شرکت  5درصد تجارت چای، 85سه شرکت جهانی : را در محصوالت کشاورزی برعهده دارند، گفت

ای تشکیل دادند که تا  کنندگان صندوق بیمه ا بر اساس قرارداد کامپکت به بهانه پرداخت خسارت به مصرفه دارند و این شرکت

گذارند هیچکس دیگری سراغ تجارت این محصوالت برود و آن را  اند،اما با این کار نمی کنون حتی یک سنت هم به کسی نپرداخته

 .اند در انحصار خود نگهداشته

 .درصد محصوالت تراریخته در آمریکاست 87: شیار انستیتو تحقیقات پاستور نیز در این همایش افزودنیا دان اسکندر امیدی

توان هورمون  های پیشرفته نیاز به میلیاردها دالر هزینه دارد اما به وسیله گیاهان تراریخته می تولید هورمون در کارخانه: وی افزود

 .آورد ستمورد نیاز را به روش خیلی ارزان و آسان به د

زیستی تهیه شده و در آمریکا مواد نوترکیب و هورمون رشد که در صنعت دام و طیور   مقررات برای کنترل ایمنی 00: وی افزود

 .شود باعث سود میلیارد دالری این کشور شده است استفاده می

کشور از جمله  20ایی شد که در آن موقع در شهر کارتاهنا کشور کلمبیا نه 0777زیستی در سال  معاهده ایمنی: نیا افزود امیدی

 .اند کشور به پروتکل کارتاهنا پیوسته 407کشور دنیا  410ایران عضو این معاهده شدند و در حال حاضر از 

نحوه  48آن به مدیریت خطر، ماده  42این پروتکل به ارزیابی خطر برای هر رخداد ژنتیکی و ماده  45ماده   :وی تأکید کرد

به مالحظات اجتماعی اقتصادی و  02به آگاهی و مشارکت عمومی، ماده  00بندی مواد تراریخته، ماده  حمل و بستهبکارگیری و 

 .دهی تأکید دارد آن به نظارت و گزارش 00ماده 

 سازمان محیط زیست که مخالف عرضه برنج تراریخته است تعریفی از خسارت: همچنین خانم باقریان در این کارگاه یک روزه گفت

 .شود ارائه نکرده که با ارائه این نوع برنج چه میزان خسارت به محیط زیست وارد می

شاید . درصد سالم است، اما مشکالت آب و محیط زیست هنوز حل نشده است477گویم محصوالت تراریخته  من نمی: وی گفت

زیست که از آب و هوای آلوده سرچشمه بتوان مشکل آلودگی آب و هوا را حل کرد اما هنوز مشکل تنفسی و سرطان در محیط 

 .گیرد حل نشده است می

های گیاهی و جانواری نادر است به جای اینکه  در حالی که پارک ملی گلستان منبع گونه  :ها گفت باقریان با انتقاد از سازمان جنگل

درختان جنگلی و جانوران را با مخاطره خواهند این جاده را چهار بانده کنند و محیط زیست  جاده میان این پارک برچیده شود می

 .کنند روبرو می

همه اطالعات یک : زیستی در بیوتکنولوژی کشاورزی در این کارگاه آموزشی گفت پور مسئول بخش ایمنی همچنین خانم محسن

 .آن مانند یک کالف پیچیده به هم وجود دارد DNAموجود زنده در 

کنند و هرکدام از آنها خاصیت  مصرف می DNAگرم  0ت دیگر هر روز حداقل ها با مصرف گوشت و محصوال انسان :وی افزود

 .کنند منحصر به فرد خود را حفظ می
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زیستی در کالردشت برگزار شده بود با هدف توجیح کردن  به گزارش فارس این کارگاه آموزشی که توسط مرجع ملی ایمنی

زیستی و پژوهشگر برنج  یاضی مسئول مرجع ملی ایمنی از بهزاد قره خبرنگاران برگزار شده بود اما سؤاالت متعدد خبرنگاران

ای و افکار عمومی نسبت به عرضه محصوالت تراریخته که به صورت مستقیم به مصرف  داد هنوز جامعه رسانه تراریخته نشان می

 .رسد ابهام دارد انسانی می

خطر بودن این محصوالت روشن کند گرچه خود  را نسبت به بی کرد ذهن اصحاب رسانه یاضی در این کارگاه یک روزه تالش می قره

 .شود و نیاز به گذر زمان دارد او نیز معتقد بود همه ابهامات به این زودی برطرف نمی

شود اما این نکته را پذیرفت با مجوزهای وزارت بهداشت، سازمان محیط  هایی مواجه می هر فناوری ابتدا با مقاومت: وی گفت

توان به مرور محصوالت تراریخته را طبق قانون و مقررات در جامعه انسانی  های ذیربط و وزارت جهاد کشاورزی می اهزیست، دستگ

 .عرضه کرد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000777701 
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 دانه های روغنی
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 ماه  آبان 45باش بورس و انبارها از  آماده/ هزار تن ظرفیت انباری آماده تحویل ذرت در بورس 95۷
سازی شده و  هزار تن انبار همزمان با شروع فصل برداشت ذرت برای تحویل و عرضه آن در بورس کاال آماده 95۷

 . های معتبر آغاز به کار خواهد کرد ایت کارگزاران، بورس، صداوسیما و خبرگزاریعنوان طرح ملی با حم به

از آنجا که استان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مدیر زراعت استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه متناسب با نیاز کشاورزان، برداشت ذرت آغاز  آبان 45، از رود شمار می کننده ذرت به عنوان آخرین استان برداشت خوزستان به

 .خواهد شد

ای چندان دقیق نیست، چرا که ممکن است به تناسب نیاز بازار  بینی میزان برداشت ذرت دانه پیش: سیدعبدالرضا سیداحمدی افزود

ای  هزار تن ذرت دانه 020اما سال گذشته ای برداشت شود و مشمول خرید تضمینی نشود،  صورت ذرت علوفه و تشخیص کشاورز به

 .خرید تضمینی شد

از آنجا که خوزستان باالترین سطح برداشت ذرت را در اختیار داشته و پس از کرمانشاه و فارس، برداشت ذرت : وی خاطرنشان کرد

ذا اشباع در بازار داخلی پیش کند، معموالً برداشت ذرت در استان خوزستان با واردات ذرت همزمان شده است؛ ل خود را آغاز می

 .شویم آمده و ناگزیر به خرید تضمینی می

های ذرت به کشور همزمان با فصل برداشت در داخل  در صورتی که هنگام ثبت سفارش، زمان ورود محموله: سیداحمدی ادامه داد

 .تواند از این اشباع جلوگیری کند نباشد، می

 تضمینی ذرت های آموزشی، آماده خرید انبارها و کالس

های آموزشی  شود و در این راستا کالس بار ذرت به شکل عرضه در بورس از کشاورزان خریداری می برای نخستین: وی تصریح کرد

های معتبر نیز طی انعقاد قرارداد،  ها و همگی عوامل فعال در خرید برگزار شده و کارگزاری برای مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 .تضمینی ذرت هستند آماده برای خرید

های آموزشی آغاز شده و  مقدمات الزم برای شروع به کار خرید تضمینی ذرت با هماهنگی با انبارها و کالس: سیداحمدی یادآور شد

بار است که  شود، اما از آنجا که این طرح برای نخستین تا مدت باقیمانده نیز از تمام پیشنهادات کارشناسان و اساتید استقبال می

رو شود که تالش شده به سرعت برای رفع موانع اقدام  کند، مانند هر طرح دیگری ممکن است با مشکالتی روبه مینه اجرا پیدا میز

 .شود

 شود درصد مطالبات کشاورزان به سرعت پرداخت می ۰۷

کنی و انبارها تحویل  خشک های ذرت های گذشته، کشاورزان ذرت را به کارخانه در سال: مدیر زراعت استان خوزستان تأکید کرد

های تعاونی روستایی بود، مبلغ مورد نظر را  دادند و پس از آن در قبال دریافت رسید و تحویل آن به دولت که عموماً اداره می

 گرفته با بورس کاال، طبق روال گذشته ذرت به انبارداران تحویل داده شده و های صورت کردند، اما اکنون با هماهنگی دریافت می

توانند در بورس، ذرت خود را معامله کنند و پرداخت  کنند که با ارائه آن می کشاورزان قبضی به نام قبض سپرده کاال دریافت می

 .شود شده از طرف دولت، توسط دولت جبران می شده در بورس کاال با قیمت تعیین التفاوت این قیمت معامله مابه

شود و از سوی دیگر  های دولت و منافع کشاورزان گام برداشته می سو در کاهش هزینه با چنین سیستمی، از یک: وی اظهار داشت

 .یابد عنوان یک طرح ملی به شدت افزایش می درصد مطالبات کشاورزان به 07سرعت پرداخت حداقل 
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 رسانی ها برای اطالع استفاده از ظرفیت صداوسیما و خبرگزاری

ها داده شده و کشاورزان پس از دریافت قبض و عرضه آن در بورس، طی  کارگزاریمجوزهای الزم به : سیداحمدی همچنین گفت

های دولتی یا خصوصی و بر اساس قانون عرضه و تقاضا باشد، به فروش محصول خود  تواند سازمان معامالتی بین خریداران که می

 .پردازند که از بهترین اشکال تبادالت اقتصادی در بازار خواهد بود می

گرفته با  های صورت ای، اخبار الزم از طریق هماهنگی ماه و شروع برداشت ذرت دانه آبان 45همزمان با : پایان افزودوی در 

 ./های معتبر در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت صداوسیما و خبرگزاری

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05028-4.html 
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 دانه های روغنی
 ایسنا - 497۱مهر  4۲شنبه  سه

 همکاری استان فارس و فرانسه برای کشت هیبریدهای جدید کلزا

جدید کلزا در  امسال و برای دومین سال، کاشت هیبریدهای: کارشناس مسئول کلزا و دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت

 .شود فارس با همکاری کشور فرانسه، اجرایی می

سال گذشته نتایج خوبی از کاشت : منطقه فارس، رشیدی توضیح داد( ایسنا)به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری دانشجویان ایران

 .شود ل استان اجرایی میهیبریدهای جدید کلزا در استان فارس، کسب شد و امسال هم این اقدام در مناطق سردسیر و معتد

کنندگان این  شرکت: روزه با همکاری شرکت اورالیس فرانسه و با حضور کارشناس فرانسوی خبر داد و گفت 0وی از برگزاری کارگاه آموزشی 

 .آوردهای روز جهان در خصوص تولید و افزایش عملکرد محصول کلزا آشنا شدند کارگاه، با آخرین دست

های تولید، قدرت  رشد سریع اولیه، مقاوم به سرما، یکنواختی سبز شدن، صرفه جویی در مصرف بذر، کاهش هزینه این کارشناس کشاورزی،

شاخه دهی باال، یکنواختی در گلدهی، ریزش نداشتن دانه و غالف، افزایش عملکرد و تولید در مقایسه با ارقام موجود و افزایش درآمد 

 .د کلزا عنوان کردکشاورزان را از مزایای هیبریدهای جدی

وی با بیان اینکه عملکرد مزارع کلزای کشت شده با این ارقام جدید در فارس براساس نظر کارشناسان فرانسوی با مزارع آن کشور برابری 

 .مه بوداستان فارس با دارا بودن مقام اول سطح کشت این ارقام در کشور پیشتاز اجرای این برنا 10-10سال زراعی : کند، ادامه داد می

شهرستان شیراز  0رقم جدید کلزا در  41مزرعه الگویی در هر کدام  0امسال در : سال خبر داد و گفت 5مدت  رشیدی از تداوم این همکاری به

  .و خرامه کشت خواهند

http//:www.isna.ir/fa/news/10700848220/- 
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 دانه های روغنی  
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 رقم بهاره  4رقم زمستانه و  ۵خروج دانه های روغنی از رکود، با وارد کردن 
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از برگزاری کارگاه آموزشی کشت کلزا در 

 .مجتمع شهید کسایی تبریز خبر داد

به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، ایوب ایرانی فام ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به

در این کارگاه که با حضور مسئولین و کارشناسان مدعو از استان های قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی برگزار شده 

یکی از الزامات کشت کلزا، اقدامات موثر در رابطه با خودکفایی تولید دانه های : میز بودن این کارگاه گفتبود، با آرزوی موفقیت آ

 .روغنی و کاهش وابستگی است

با توجه به حساس بودن محصول کلزا به شرایط محیطی از جمله سرما و یخبندان، محدودیت هایی برای کشت کلزا در : وی گفت

 .دشمال غرب کشور وجود دار

هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت کلزا اختصاص یافته است که از این مقدار یک  077امسال دو هزار و : ایرانی فام بیان کرد

 .هکتار به باردهی رسیده و برداشت شده است 240هزار و 

ی فقط رقم اکاپی کشت می شود و در استان آذربایجان شرق: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد

 .این رقم نیز به دلیل آسیب پذیر بودن در برابر سرما باید در شهریور ماه کشت شود، در غیر این صورت دچار سرمازدگی خواهد شد

مشکل دیگر در کشت محصول کلزا قیمت تضمینی : وی با اشاره به این که در شهریور ماه هم با مشکل آب مواجه هستیم، افزود

 .خرید محصوالت است که در صورت حل این معضل کشاورزان رغبت بیشتری نسبت به کشت کلزا پیدا خواهند کرد

 .تن محصول برداشت کرد 2اگر این محصول به موقع کشت و آبیاری شود می توان در هر هکتار بیش از : ایرانی فام گفت

در شرایط حاضر مناسب ترین : ها و شوری آب، اظهار کردوی با اشاره به خشکی دریاچه ارومیه از یک طرف، افت آب چاه 

 .جایگزین ها در راستای تغییر الگوی کشت، کاشت محصول کلزا در اراضی کشاورزی است

از خرداد ماه سال جاری کار شناسایی کشاورزان پیشرو آغاز : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گفت

 .که امکان آبیاری شهریور ماه برایشان مقدور است، اقدام به کشت این محصول نمایندگردیده است تا کسانی 

 1افزایش تولید دانه های روغنی از : ملک احمدی، کارشناس دفتر دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این کارگاه گفت

 .درصد یکی از موفقیت آمیزترین برنامه هایی بود که محقق شد 00درصد به 

 .افزایش عملکرد در واحد سطح و انتخاب ارقام پر محصول، از دیگر اهداف برنامه توسعه کشت دانه های روغنی است: وی افزود

یادگیری دانش فنی در زمینه کاشت کلزای زمستانه یکی دیگر از : کارشناس دفتر دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .که در همین راستا قراردادی با شرکت اورالیس فرانسه بسته شده است برنامه های مدون در این خصوص است

دومین . یکی از مهم ترین مشکالت تامین آب، فراهم نمودن آب مورد نیاز در اوایل کاشت این محصول است: ملک احمدی افزود

 .سطح است مورد در این مبحث، موضوع ریزش محصول است و اساسی ترین نکته بحث، عملکرد محصول در واحد

بعد از گذشت چند سال که کاشت کلزا در حالت رکود قرار داشت : وی در خصوص محدود بودن ارقام کشت کلزا، خاطر نشان کرد

رقم بهاره و چندین رقم دیگر امروز شاهد پیشرفت های چشمگیری در این زمینه هستیم و این  2رقم زمستانه و  0با وارد کردن 

 .ت کارشناسان و مسئولین ذی ربط در این عرصهنبود، مگر با تالش و زحما
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نفر از تازه استخدام  000طبق برنامه پیش بینی شده، : کارشناس دفتر دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در خاتمه ادامه داد

 .ها در سطح کشور در مراحل کاشت، داشت و برداشت با آموزش در کارگاه ها بازوان اجرایی ما خواهند بود

ریگ کویچ، نماینده شرکت اورالیس فرانسه طی دو روز نحوه اجرایی کردن عملیات کاشت، داشت و برداشت کلزا به صورت فرد

 ./تئوری و با کاشت عملی در منطقه ایلخچی اسکو آموزش های الزم را ارائه دادند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05001-4.html 
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 روغن

 - 72/79/42فارس

 عرضه روغن زیتون وارداتی با برند داخلی/ کیفیت تن روغن زیتون بی 45۷۷واردات 
برخی : کیفیت است، گفت زیتون وارداتی بی  درصد روغن 3۷مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که 

 .رسانند ای وارد کرده و با برند داخلی به فروش می کیفیت را فله وغن زیتون بیر

سطح : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد رمضانی ملک رودی مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون در گفت

 .هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است 57تار است که حدود هزار هک 87زیرکشت باغ های زیتون کشور 

متوسط عملکرد : نظیری در تولید زیتون دارند، افزود وی با بیان اینکه باغداران در برخی مناطق عملکرد بسیار زیاد و حتی بی

 .تن در هکتار است 0باغهای زیتون کشور 

می دارد، بنابراین کشت زیتون با توجه به کمبود آب به خصوص در مناطق زیتون نیاز آبی ک: رودی بیان داشت رمضانی ملک

 .شود گرمسیر و گرمسیر توصیه می نیمه

تن در هکتار عملکرد داشتند و حتی  47در منطقه کویری سمنان امسال تعدادی از باغات بیش از : مجری طرح زیتون بیان داشت

 .تن زیتون در هکتار شده است 57زراعی موفق به تولید بیش از  هکتاریش با اجرای عملیات به 8یک باغدار در باغ 

در برخی از این باغات ارقام : مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی به دالیل عمده افزایش عملکرد باغات زیتون اشاره کرد و بیان داشت

جمله هرس، تغذیه، محلول پاشی به  اند و عوامل مختلف دیگری از کم محصول با ارقام پرمحصول از طریق پیوند جایگزین شده

های هرز که رقیب جدی درخت برای مصرف آب است، از جمله عوامل مؤثر  موقع، مدیریت کف باغ و مدیریت آبیاری و حذف علف

 .در افزایش عملکرد بوده است

هزار مترمکعب و در  0تا  0 هر هکتار باغ زیتون ساالنه: رمضانی ملک رودی با اشاره به کم مصرف بودن درخت زیتون اظهار داشت

الی  47کند، بنابراین در مقایسه با درخت انار که در هر هکتار ساالنه  مترمکعب آب مصرف می 577هزار و  0شرایط تبخیر حدود 

 .کند، بسیار کم مصرف است هزار مترمکعب آب مصرف می 40

وچه زیتون، دمنوش زیتون، برگ زیتون، تفاله خشک محصوالت فراوانی در صنعت زیتون مانند کل: مجری طرح زیتون تصریح کرد

زیتون و صابون زیتون تجاری سازی و وارد بازار شده و برخی در مرحله گرفتن مجوز از وزارت بهداشت است که این اقدامات باعث 

 .شده ما نسبت به صنعت زیتون موقعیت خوبی از نظر تولید و کسب و کار به دست آوریم

برنامه ششم در حال تدوین و اعتبارات مورد نیاز : ت جهاد کشاورزی را اصالح باغات موجود عنوان کرد و گفتوی اولویت اصلی وزار

 .برای اصالح باغات زیتون در حال برآورد است

اگرچه تا قبل از آغاز برنامه ششم توسعه اصالح باغات در دستور کار وزارتخانه است، اما عمده : رمضانی ملک رودی بیان داشت

ایم، تا در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز عملکرد متوسط باغات را طی برنامه ششم  نامه را در برنامه ششم توسعه گنجاندهبر

 .تن در هکتار برسانیم 5توسعه به حدود 

ب ناراضی هایی که قبال باغداران از عملکرد و وضعیت باغات زیتون به دلیل به کارگیری ارقام نامناس در استان: وی تصریح کرد

 .اند بودند، در حال حاضر به دلیل رفع بسیاری از اشکاالت و استفاده از ارقام مناسب، مردم عالقه مند به کشت زیتون شده

در این : درصد باغات انار ساوه با مشکل کمبود آب مواجه است، بیان داشت 05مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .آب در برخی باغات انار، زیتون جایگزین شده است استان به دلیل مصرف کم

http://www.farsnews.com/
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درصد تولیدات معموال به کنسرو  05هزار تن بود که حدود  15حدود  10تولید زیتون در سال : رمضانی ملک رودی تصریح کرد

 .شود تبدیل می

تن آن از طریق تولیدات  577هزار و  0هزار تن است که حدود  40مصرف ساالنه روغن زیتون در کشور حدود : وی بیان داشت

 .شود داخلی و بقیه از طریق واردات تأمین می

سیاست ما در تولید اقتصادی بودن است، بنابراین باغداران بر اساس صرفه اقتصادی زیتون برداشتی : مجری طرح زیتون تصریح کرد

 .کند نه ایجاد نمیکنند و وزارتخانه محدودیتی در این زمی را به روغن زیتون یا کنسرو زیتون تبدیل می

کننده کنسرو زیتون بخشی از محصولش را به افغانستان صادر   به تازگی یک شرکت تولید: وی در مورد صادرات زیتون اظهار داشت

 .کند و مقدار صادرات این محصول از کشور بسیار ناچیز و حدود هزار تن است می

سیاست وزارت جهاد واردات روغن : ش بسزایی در سالمتی دارد گفترمضانی ملک رودی با اشاره به اینکه مصرف روغن زیتون نق

 02درصدی را برای واردات روغن زیتون پیشنهاد کرده که با تعرفه  00فرابکر و کیفی است، به همین دلیل معاون باغبانی تعرفه 

 .درصدی آن موافقت شد

 کیفیت است های وارداتی بی درصد روغن 3۷* 

براساس آمار گمرک میزان واردات روغن زیتون فرابکر به : دات روغن زیتون نامرغوب به کشور تصریح کردوی با ابراز تاسف از وار

 .کیفیت است درصد واردات این محصول بی 17های وارداتی است و حدود  درصد روغن 47کشور بسیار ناچیز و حدود 

شود که برخی  شود و گزارش می ت قاچاق وارد میکیفیت به صور های بی بخشی از روغن زیتون: مجری طرح زیتون بیان داشت

 .رسانند کنند و سپس با نام و برند داخلی به فروش می ای وارد می کیفیت را به صورت فله روغن زیتون بی

های قدیمی که در برخی مناطق کشور مثل کویر،  براساس مطالعات انجام شده و تک درخت: رمضانی ملک رودی تصریح کرد

 .شور باقی مانده حاکی از آن است که منشاء درخت زیتون در کشور ریشه چند هزار ساله داردجنوب و شمال ک

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107005777102 
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 روغن
 اکوناایران  - 497۱/ مهر /  4۲, شنبه 

 نیمی از روغن زیتون وارداتی به کشور ،قاچاق می شود
های متولی بر روند  ناظران دستگاه  :عضو شورای ملی زیتون از قاچاق بودن نیمی از روغن زیتون وارداتی به کشور خبر داد و گفت

 . واردات روغن زیتون بیشتر نظارت کنند

شود که حدود یک سوم آن در داخل تولید  غن زیتون در کشور مصرف میهزار تن رو 45ساالنه حدود : نادر جاللت اظهار کرد

 .شود هزار تن نیز از کشورهایی مانند اسپانیا، ترکیه و یونان به کشور وارد می 47شود و حدود  می

ه در این های صورت گرفت پیش از این سوریه دومین صادرکننده روغن زیتون به ایران بود که پس از مشکالت و بحران: وی افزود

 .کشور واردات روغن زیتون از سوریه قطع و ترکیه و یونان جای این کشور را در بازار روغن زیتون ایران گرفتند

هزار تن روغن زیتون وارداتی به کشور نیمی از آن به صورت رسمی و حدود پنج هزار تن دیگر به صورت  47از حدود : وی ادامه داد

های نظارتی باید بیش از پیش  شود که هیچ اطالعاتی از سالمت آن در دست نیست و دستگاه میغیررسمی و قاچاق به کشور وارد 

است که برای سالمت انسان ( پومیس)های وارداتی، روغن تفاله زیتون  نسبت به این موضوع حساس باشند چرا که اکثر این روغن

 .مضر است

های نظارتی اخطار  ه و تولیدکننده روغن تفاله زیتون از سوی دستگاهگرچه پیش از این چندین برند واردکنند: جاللت تصریح کرد

های نظارتی در راستای تأمین  سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و دیگر دستگاه گرفتند و پملپ شدند اما سازمان استاندارد،

واردات غیرقانونی روغن زیتون اعمال  های خود را برای جلوگیری از سالمت جامعه و امنیت غذایی کشور باید بیش از پیش نظارت

 .کنند

: ایم و درصدد ایجاد بستر برای صادرات آن هستیم، اظهار کرد وی با بیان اینکه در تأمین زیتون کنسروی به خودکفایی رسیده

رت جهاد شود و شورای ملی زیتون به وزا ای انجام می درصد است که عمدتا به صورت فله 00تعرفه واردات روغن زیتون حدود 

کشاورزی پیشنهاد داده تا تعرفه واردات روغن زیتون را به پنج درصد کاهش دهد تا هزینه تولید و قیمت این محصول نیز برای 

تواند برای مدیریت و واردات روغن زیتون زمان و میزان مشخصی تعیین کند تا واردکنندگان واقعی  مردم کمتر شود و دولت می

 .ار و رانت نیاز کشور را تأمین کنندبتوانند بدون ایجاد انحص

http//:iranecona.com/02258 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 برداشت طالی سرخ در کشور آغاز شد
 .آذر ماه ادامه خواهد داشت 45غاز شده و تا برداشت زعفران در مناطق سردسیر کشور به تازگی آ: عضو شورای ملی زعفران گفت

، در خصوص برداشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

آذر ماه ادامه داد که همواره  45ر به تازگی آغاز شده و تا بر داشت زعفران در مناطق سردسیر کشو: زعفران در کشور اظهار داشت

 .هزار تن برداشت صورت گیرد 077هزار هکتار اراضی زیر کشت این محصول حدود  17پیش بینی شده از حدود 

ن دالر میلیو 80تن زعفران به ارزش بالغ بر  52ماه نخست سال جاری  2در : وی با اشاره به صادرات زعفران در سال جاری گفت

 .به کشورهای مختلف دنیا صادر شده است

در واقع صادرات فله و بسته بندی زعفران صرفا بر اساس درخواست مشتری صورت می گیرد و از سویی : حسینی در ادامه بیان کرد

وجود دارد گفتنی استانداردهای مربوط به اطالعات مبدا و مقصد در آن قید شده، هر چند که امکان سوء استفاده از برند ایرانی 

 .است که با کد رهگیری و صدور شناسنامه برای زعفران می توانند از سوء استفاده کشورهای مقصد جلوگیری کند

 .در حال حاضر خریداران عمده زعفران ایران کشورهای امارت، اسپانیا و چین هستند: حسینی تصریح کرد

http//:www.yjc.ir/fa/news/5024405 
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 زعفران
 جوان خبرنگاران - 497۱مهر  49: تاریخ

 کاهش یک میلیون تومانی قیمت طالی سرخ
 آغاز فصل برداشت زعفران تأثیر به سزایی درکاهش قیمت این محصول دربازار داشته است: عضو شورای ملی زعفران گفت

، درخصوص کاهش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسه شورای ملی زعفران در گفتگو با علی حسینی عضو هیات رئی

آغاز فصل برداشت زعفران تأثیر به سزایی درکاهش قیمت این محصول در بازار داشته به طوری که : قیمت زعفران اظهار داشت

 .ی سرخ در بازار یک میلیون تومان کاهش یافته استدرحال حاضر قیمت طال

الی  5بوده اکنون به  077میلیون  27الی  077میلیون و  2قیمت هر کیلو گرم زعفران پوشال که در ده روز گذشته بین : وی افزود

هزار تومان افت پیدا  077میلیون و  5میلیون تومان به  0تومان کاهش یافته و همچنین قیمت زعفران نگین از  077میلیون و  5

 کرده است

ها و سازمان ها بتوانند با مدیریت بازار زعفران از  ها در بازار باید تشکل درواقع با متعادل شدن قیمت: حسینی در ادامه گفت

ب سوءاستفاده و جوالن برخی فرصت طلبان که همواره قصد جمع آوری محصول از کشاورزان را دارد تا بتوانند در فرصتی مناس

 .اوضاع بازار را آشفته و متالطم کنند جلوگیری شود

ها همچنان رکود بر بازار طالی سرخ حاکم است زیرا کشورهای  گفتنی است که با توجه به کاهش قیمت: وی خاطر نشان کرد

ضا شاهد افزایش ها تمایل چندانی به خرید ندارند اما با تعادل در عرصه و تقا خریدار زعفران در شرایط افزایش و کاهش قیمت

 .صادرات خواهیم بود

وضعیت برداشت نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته از سویی پیش بینی شده که تا پایان فصل : حسینی تصریح کرد

 .هزار تن برسد 077برداشت این میزان به 

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020801 
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 زعفران
 فودپرس 4972مهر ماه  42یک شنبه 

 آورند رنگ زعفران، سمی که حجاج سوغات می

های مرجع کنترل غذا و داروی سازمان غذا و دارو، موادی که با عنوان رنگ زعفران بویژه از کشور  مدیرکل آزمایشگاه< مواد غذایی

زا خواند و نسبت به استفاده از رنگ و پودرهای زعفرانی که برند مشخصی ندارند، هشدار  آورند را کامال سرطان عربستان به ایران می

 .داد

ورود رنگ زعفران به کشور با ورود حجاج از عربستان با بیان اینکه تقلبات زعفرانی یکی از تقلبات .دکتر حسین رستگار درباره 

شوند،  ج کشور و بویژه از عربستان توسط حجاج وارد کشور میهایی که با عنوان رنگ زعفران از خار رنگ: معمول است، گفت

هستند که اینها را به عنوان رنگ زعفران به جای زعفران یا به عنوان ( نوعی رنگ خوراکی غیرمجاز)هایی به نام تارتارازین  رنگ

 .آورند عصاره زعفران به همراه خود می

هی افراد این مواد را به عنوان سوغات به کشور آورده یا آن را در غذا استفاده گا: زا بودن این ماده، افزود وی با تاکید بر سرطان

این درحالیست که نه . تر است و رنگ و شکل زعفران را دارد کنند؛ چرا که قیمت این ماده نسبت به زعفران معمولی بسیار پایین می

زا  ای کامال سرطان رنگ تارتارازین ماده. ن بسیار جدی استزایی آ یک از خواص زعفران را ندارد، بلکه سرطان  تنها این ماده هیچ

 .شود بوده و استفاده از این ماده به هیچ وجه توصیه نمی

آورند، باید گفت که این  اگر چنین چیزی را به عنوان سوغات می: آیند، گفت رستگار خطاب به حجاجی که از عربستان به کشور می

 .نباید از آن استفاده کنیمماده سوغات نیست بلکه یک سم است و 

 !پودر زعفرانی که زعفران نیست

های مرجع کنترل غذا و دارو به فروش موادی با عنوان پودر زعفران با قیمت پایین که بعضا توسط دستفروشان  مدیرکل آزمایشگاه

برای مثال کالله ذرت را . د استاین هم نوعی تقلب است؛ چرا که تقلب در زعفران زیا: رسد، اشاره کرد و گفت در مترو بفروش می

. وجه زعفران نیست مردم باید بدانند که این مواد به هیچ. فروشند کنند، سپس آن را پودر کرده و به عنوان پودر زعفران می رنگ می

کایتی هم از زعفران باید کامال برند باشد و روی آن آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتی وجود داشته باشد تا اگر ش

 .محصول شد، بتوانیم آن را پیگیری کنیم

این کار هم یکی از . کنند بوی زعفرانی که در این پودرها وجود دارد از اسانسی است که به آن اضافه می: رستگار همچنین گفت

باید گفت که گاهی . کنند اسانس از موادی است که آن را در مواد مختلف مانند چای نیز اضافه می. گیرد ست که صورت می تقلباتی

زعفرانی که . ها خوراکی نیست و برای همین یکی از تقلبات استفاده از اسانس است و این بحث باید مدنظر قرار گیرد این اسانس

 .بندی بوده و برند آن هم مورد تایید باشد شود باید بسته خریداری می

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

 - 72/79/42فارس

 عرضه روغن زیتون وارداتی با برند داخلی/ کیفیت تن روغن زیتون بی 45۷۷واردات 
برخی : کیفیت است، گفت زیتون وارداتی بی  درصد روغن 3۷مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که 

 .رسانند ای وارد کرده و با برند داخلی به فروش می کیفیت را فله روغن زیتون بی

سطح : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد رمضانی ملک رودی مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون در گفت

 .تار آن بارور و بقیه غیر بارور استهزار هک 57هزار هکتار است که حدود  87زیرکشت باغ های زیتون کشور 

متوسط عملکرد : نظیری در تولید زیتون دارند، افزود وی با بیان اینکه باغداران در برخی مناطق عملکرد بسیار زیاد و حتی بی

 .تن در هکتار است 0باغهای زیتون کشور 

ن با توجه به کمبود آب به خصوص در مناطق زیتون نیاز آبی کمی دارد، بنابراین کشت زیتو: رودی بیان داشت رمضانی ملک

 .شود گرمسیر و گرمسیر توصیه می نیمه

تن در هکتار عملکرد داشتند و حتی  47در منطقه کویری سمنان امسال تعدادی از باغات بیش از : مجری طرح زیتون بیان داشت

 .تن زیتون در هکتار شده است 57ز زراعی موفق به تولید بیش ا هکتاریش با اجرای عملیات به 8یک باغدار در باغ 

در برخی از این باغات ارقام : مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی به دالیل عمده افزایش عملکرد باغات زیتون اشاره کرد و بیان داشت

شی به اند و عوامل مختلف دیگری از جمله هرس، تغذیه، محلول پا کم محصول با ارقام پرمحصول از طریق پیوند جایگزین شده

های هرز که رقیب جدی درخت برای مصرف آب است، از جمله عوامل مؤثر  موقع، مدیریت کف باغ و مدیریت آبیاری و حذف علف

 .در افزایش عملکرد بوده است

هزار مترمکعب و در  0تا  0هر هکتار باغ زیتون ساالنه : رمضانی ملک رودی با اشاره به کم مصرف بودن درخت زیتون اظهار داشت

الی  47کند، بنابراین در مقایسه با درخت انار که در هر هکتار ساالنه  مترمکعب آب مصرف می 577هزار و  0شرایط تبخیر حدود 

 .کند، بسیار کم مصرف است هزار مترمکعب آب مصرف می 40

گ زیتون، تفاله خشک محصوالت فراوانی در صنعت زیتون مانند کلوچه زیتون، دمنوش زیتون، بر: مجری طرح زیتون تصریح کرد

زیتون و صابون زیتون تجاری سازی و وارد بازار شده و برخی در مرحله گرفتن مجوز از وزارت بهداشت است که این اقدامات باعث 

 .شده ما نسبت به صنعت زیتون موقعیت خوبی از نظر تولید و کسب و کار به دست آوریم

برنامه ششم در حال تدوین و اعتبارات مورد نیاز : غات موجود عنوان کرد و گفتوی اولویت اصلی وزارت جهاد کشاورزی را اصالح با

 .برای اصالح باغات زیتون در حال برآورد است

اگرچه تا قبل از آغاز برنامه ششم توسعه اصالح باغات در دستور کار وزارتخانه است، اما عمده : رمضانی ملک رودی بیان داشت

ایم، تا در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز عملکرد متوسط باغات را طی برنامه ششم  ه گنجاندهبرنامه را در برنامه ششم توسع

 .تن در هکتار برسانیم 5توسعه به حدود 

هایی که قبال باغداران از عملکرد و وضعیت باغات زیتون به دلیل به کارگیری ارقام نامناسب ناراضی  در استان: وی تصریح کرد

 .اند ر به دلیل رفع بسیاری از اشکاالت و استفاده از ارقام مناسب، مردم عالقه مند به کشت زیتون شدهبودند، در حال حاض

در این : درصد باغات انار ساوه با مشکل کمبود آب مواجه است، بیان داشت 05مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .تون جایگزین شده استاستان به دلیل مصرف کم آب در برخی باغات انار، زی

http://www.farsnews.com/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

171 
 

درصد تولیدات معموال به کنسرو  05هزار تن بود که حدود  15حدود  10تولید زیتون در سال : رمضانی ملک رودی تصریح کرد

 .شود تبدیل می

تن آن از طریق تولیدات  577هزار و  0هزار تن است که حدود  40مصرف ساالنه روغن زیتون در کشور حدود : وی بیان داشت

 .شود ی و بقیه از طریق واردات تأمین میداخل

سیاست ما در تولید اقتصادی بودن است، بنابراین باغداران بر اساس صرفه اقتصادی زیتون برداشتی : مجری طرح زیتون تصریح کرد

 .کند کنند و وزارتخانه محدودیتی در این زمینه ایجاد نمی را به روغن زیتون یا کنسرو زیتون تبدیل می

کننده کنسرو زیتون بخشی از محصولش را به افغانستان صادر   به تازگی یک شرکت تولید: رد صادرات زیتون اظهار داشتوی در مو

 .کند و مقدار صادرات این محصول از کشور بسیار ناچیز و حدود هزار تن است می

سیاست وزارت جهاد واردات روغن : ترمضانی ملک رودی با اشاره به اینکه مصرف روغن زیتون نقش بسزایی در سالمتی دارد گف

 02درصدی را برای واردات روغن زیتون پیشنهاد کرده که با تعرفه  00فرابکر و کیفی است، به همین دلیل معاون باغبانی تعرفه 

 .درصدی آن موافقت شد

 کیفیت است های وارداتی بی درصد روغن 3۷* 

براساس آمار گمرک میزان واردات روغن زیتون فرابکر به : کشور تصریح کردوی با ابراز تاسف از واردات روغن زیتون نامرغوب به 

 .کیفیت است درصد واردات این محصول بی 17های وارداتی است و حدود  درصد روغن 47کشور بسیار ناچیز و حدود 

شود که برخی  ش میشود و گزار کیفیت به صورت قاچاق وارد می های بی بخشی از روغن زیتون: مجری طرح زیتون بیان داشت

 .رسانند کنند و سپس با نام و برند داخلی به فروش می ای وارد می کیفیت را به صورت فله روغن زیتون بی

های قدیمی که در برخی مناطق کشور مثل کویر،  براساس مطالعات انجام شده و تک درخت: رمضانی ملک رودی تصریح کرد

 .است که منشاء درخت زیتون در کشور ریشه چند هزار ساله داردجنوب و شمال کشور باقی مانده حاکی از آن 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107005777102 
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 زیتون
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  4۲, شنبه 

 اتی به کشور ،قاچاق می شودنیمی از روغن زیتون وارد
های متولی بر روند  ناظران دستگاه  :عضو شورای ملی زیتون از قاچاق بودن نیمی از روغن زیتون وارداتی به کشور خبر داد و گفت

 . واردات روغن زیتون بیشتر نظارت کنند

که حدود یک سوم آن در داخل تولید شود  هزار تن روغن زیتون در کشور مصرف می 45ساالنه حدود : نادر جاللت اظهار کرد

 .شود هزار تن نیز از کشورهایی مانند اسپانیا، ترکیه و یونان به کشور وارد می 47شود و حدود  می

های صورت گرفته در این  پیش از این سوریه دومین صادرکننده روغن زیتون به ایران بود که پس از مشکالت و بحران: وی افزود

 .ون از سوریه قطع و ترکیه و یونان جای این کشور را در بازار روغن زیتون ایران گرفتندکشور واردات روغن زیت

هزار تن روغن زیتون وارداتی به کشور نیمی از آن به صورت رسمی و حدود پنج هزار تن دیگر به صورت  47از حدود : وی ادامه داد

های نظارتی باید بیش از پیش  مت آن در دست نیست و دستگاهشود که هیچ اطالعاتی از سال غیررسمی و قاچاق به کشور وارد می

است که برای سالمت انسان ( پومیس)های وارداتی، روغن تفاله زیتون  نسبت به این موضوع حساس باشند چرا که اکثر این روغن

 .مضر است

های نظارتی اخطار  ون از سوی دستگاهگرچه پیش از این چندین برند واردکننده و تولیدکننده روغن تفاله زیت: جاللت تصریح کرد

های نظارتی در راستای تأمین  سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و دیگر دستگاه گرفتند و پملپ شدند اما سازمان استاندارد،

اعمال های خود را برای جلوگیری از واردات غیرقانونی روغن زیتون  سالمت جامعه و امنیت غذایی کشور باید بیش از پیش نظارت

 .کنند

: ایم و درصدد ایجاد بستر برای صادرات آن هستیم، اظهار کرد وی با بیان اینکه در تأمین زیتون کنسروی به خودکفایی رسیده

شود و شورای ملی زیتون به وزارت جهاد  ای انجام می درصد است که عمدتا به صورت فله 00تعرفه واردات روغن زیتون حدود 

تا تعرفه واردات روغن زیتون را به پنج درصد کاهش دهد تا هزینه تولید و قیمت این محصول نیز برای کشاورزی پیشنهاد داده 

تواند برای مدیریت و واردات روغن زیتون زمان و میزان مشخصی تعیین کند تا واردکنندگان واقعی  مردم کمتر شود و دولت می

 .کنندبتوانند بدون ایجاد انحصار و رانت نیاز کشور را تأمین 

http//:iranecona.com/02258 
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 سالمت

 - 72/79/42فارس

برند  ۵5اعطای نشان ایمنی به / گسترش شبکه آزمایشگاهی برای پیشگیری از ورود غذای تقلبی به بازار

 محصول غذایی
ی کشور به سرعت مواد غذایی وارداتی یا تولیدی را با گسترش شبکه آزمایشگاه: رئیس سازمان غذا و دارو گفت

 .کنیم کنترل کرده و در صورت وجود تقلب، از ورود آن به بازار جلوگیری می

ان در تهران ، رسول دیناروند امروز در همایش روز جهانی غذا که در سالن اجالس سرخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  بسیاری از بیماری: با حضور برندهای برتر صنایع غذایی برگزار شد، به نقش و اهمیت غذای سالم اشاره کرد و گفت

شده وابسته به غذاست که دالیل مختلفی از جمله آالیندگی میکروبی، فلزات سنگین، باقی مانده سموم و بیوتکنولوژی  شناسایی

 .های نظارتی مبارزه با این مشکالت است بدن و سالمت انسانها آسیب برساند و یکی از کارهای مهم دستگاهتواند از طریق غذا به  می

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تقلب در تولید مواد غذایی را یکی از مشکالتی عنوان کرد که با رشد و پیشرفت تکنولوژی در 

صوص ایران نیست، بلکه تمام دنیا گرفتار این موضوع هستند و در همین راستا البته این مسئله فقط مخ: حال افزایش است و افزود

کنیم تا شبکه آزمایشگاهی خود را تقویت کنیم تا امکان تقلب در مواد غذایی چه از مبادی ورودی کشور و چه از تولید  تالش می

 .داخل به سرعت شناسایی و جلوی آن گرفته شود

در عین حال، اینکه بگوییم افراد دسترسی به مواد غذایی ندارند، در کشور ما بسیار کم است، : کردرئیس سازمان غذا و دارو تصریح 

درصد از حد  07درصد مردم به دلیل مصرف باالی کالری اضافه وزن دارند و میانگین دریافت کالری  57ولی از آن طرف بیش از 

 .متوسط باالتر است

محصول غذایی جدید توسط سازمان  02ذا و دارو از اعطای نشان ایمنی و سالمت به همچنین سیدهدایت حسینی معاون سازمان غ

 کنند که مواد غذایی که فاقد افزودنی نگهدارنده و مواردی شبیه به این هستند، این نشان را دریافت می: غذا و دارو خبر داد و گفت

محصول دیگر به آن اضافه  02و امروز نیز  دندمحصول غذایی این نشان را از وزارت بهداشت اخذ کرده بو 415تاکنون 

 .شود می

تنقالت به دلیل داشتن نمک، شکر و اسیدهای چرب ترانس مورد تأیید ما : وی به اهمیت سالمت مواد غذایی اشاره کرد و گفت

تواند در  ایمنی میهای کنجدی و خرما به عنوان تنقالت دارای نشان  های خشک، فراورده نیست، اما برخی تنقالت از جمله میوه

 .سبد مصرف خانوار جای گیرد

مانده در برخی محصوالت کشاورزی از جمله برنج ایرانی خبر داد  معاون سازمان غذا و دارو همچنین از کاهش آالیندگی سموم باقی

 .درصد کاهش یافته است 57های برنج تا  در برخی برندها با کارهای تحقیقاتی که انجام شده الودگی: و گفت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107005774750 
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 سالمت
 - 72/79/47فارس

 میلیون تن مرکبات در سال جاری 1.5تولید / ای جدی نیست آفت مگس مدیترانه
شود، وجود این آفت جدی نیست و  شمال کشور مشاهده شده، اما گفته می ای در در حالی که تحرکات مگس مدیترانه

 .رود با رعایت بهداشت مزرعه این آفت، تهدیدی برای باغات مرکبات به شمار نمی

های درحال  حشره در درون میوهای آفتی چند نسلی است که این  ، مگس مدیترانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

با تغذیه از گوشت میوه هایی نظیر خرمالو، مرکبات، هلو، شلیل، انجیر، سیب و )رسیدن تخم ریزی می کند و الرو کرم مگس 

 .شود ها می سبب پوسیدگی و ریزش شدید میوه( گالبی

وگو با خبرنگار اقتصادی  د کشاورزی در گفتهای گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جها پور مدیرکل دفتر میوه ابوالقاسم حسن

وضعیت باغات مرکبات شمال کشور : ای گفت در مورد تهدید باغات مرکبات شمال کشور به هجوم مگس مدیترانه خبرگزاری فارس

 .کشور دریافت نشده است ای در باغات مرکبات شمال خوب است و گزارشی از هجوم یا وجود مگس مدیترانه

: ای به باغهای مرکبات، زمینه سازی برای واردات است، گفت وی با بیان اینکه مطرح کردن مسائلی نظیر هجوم مگس مدیترانه

 .شود و نیازی به واردات این محصول نیست هزار تن مرکبات در کشور تولید می 577میلیون و  0امسال حدود 

میلیون تن انواع میوه  42شود و بر این اساس ساالنه حدود  کیلوگرم میوه تولید می 077فر در کشور به ازای هر ن: وی تصریح کرد

 .شود در کشور تولید می

های جنوبی آغاز شده و تا یک ماه آینده  برداشت پرتقال هم در باغات برخی استان: وی با اشاره به آغاز برداشت نارنگی گفت

 .شود آغاز می برداشت، این محصول در شمال کشور

 ای در شمال کشور مشاهده مگس مدیترانه* 

ای  کلی مگس مدیترانه  از آنجا که در منطقه مازندران به طور: در این زمینه محمدرضا شعبانی مدیرعامل اتحادیه باغداران هم گفت

 .هایی در سطح استان در این زمینه صورت گیرد وجود دارد، الزم است که بطور دائمی پایش

دهد، اما این موضوع نگران  هایی که برای شکار این مگس در منطقه کار گذاشته شده تحرکات این آفت را نشان می تله: فزودوی ا

 .کننده نیست

شود، بنابراین با رعایت مسائل بهداشت باغی  ای هشدارهای الزم به باغداران داده می با رویت مگس مدیترانه: شعبانی تصریح کرد

 .رای ازدیاد و یا تهدید باغات مرکبات وجود نداردگونه مشکلی ب هیچ

گذاری فقط اقدام به  دهد، بنابراین با دیدن این آفت با استفاده از تله ای را افزایش می گرما احتمال هجوم مگس مدیترانه: وی افزود

 .شود ای احساس نمی کننده  ایم و هیچ مسئله نگران آگاهی باغداران کرده پیش

ای مشاهده نشد،  ه باغداران مازندران با بیان اینکه سال گذشته در باغات مرکبات شمال کشور آفت مگس مدیترانهمدیرعامل اتحادی

 .هزار تن انواع مرکبات در استان مازندران تولید شود 077میلیون و  0شود امسال بیش از  بینی می پیش: گفت

 .شود  ره میبخشی از مرکبات تولیدی برای شب عید ذخی: شعبانی تصریح کرد

استاندارد نبودن محصول از نظر اندازه یکی از مشکالت : شود، گفت هزار تن مرکبات صادر می 477وی با بیان اینکه ساالنه کمتر از 

 .صدور مرکبات است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008777804 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940728000831
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 سالمت
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

های بیولوژیک  طراحی پروژه/ گیرد ای تحت پوشش کنترل بیولوژیک قرار می خوری و گلخانه محصوالت تازه

 بر اساس محصول 
ش هزار هکتار مزارع کشاورزی نتیجه حدود یک قرن تال 9۷۷استقرار شش عامل بیولوژیک و چهار عامل میکروبی در 

اما برای استفاده از پتانسیل واقعی عوامل بیولوژیک تجاری شده، . مسئوالن و متخصصان کنترل بیولوژیک کشور است

 .امروز نیاز به دانش و تکنولوژی روز دنیا داریم

زی پزشکی ایران امروز در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاور رئیس بخش کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

درصد از هزاران عوامل بیولوژیک وارد یا رهاسازی شده در کشورهای آمریکا و  07تنها حدود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

دهد که  استرالیا که سابقه بیش از یک قرن و نیم کنترل بیولوژیک درجهان دارند، کارایی الزم را داشته است و این نشان می

 .بر است بیولوژیک بسیار کار پیچیده و زمان استقرار یک عامل کنترل

پزشکی با کمک  کارگیری دشمنان طبیعی در مؤسسه تحقیقات گیاه پروژه شناسایی و به 477جالل شیرازی با بیان اینکه بیش از 

دی اعم از های متعد عنوان عامل بیولوژیک آزمایش برای معرفی یک گونه حشره به: سایر مراکز استانی انجام شده است، افزود

 .الزم است... اکولوژیکی، رفتارشناسی، آزمون مخاطرات و

رسد، اما درمانی  به نتیجه نمی( یک یا دو سال)مدت  ها به روش بیولوژیک در کوتاه کنترل آفات و بیماری: وی خاطرنشان کرد

 .موقتی نیست و در صورت موفقیت بسیار پایدار است

 صولهای بیولوژیک بر اساس مح طراحی پروژه

های محصول  برای موفقیت در کنترل بیولوژیک باید پروژه: پزشکی ادامه داد رئیس بخش کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

 .محور همراه با مشارکت بخش خصوصی و خود کشاورز طراحی شوند

صورت  باید به: ارد، تصریح کردفقط یک آفت خاص ند... شیرازی با اشاره به اینکه محصوالت کشاورزی چون گندم، مرکبات، چای و

های هرز محصول نگاه شود و در نهایت تجویز عامل کنترل بیولوژیک صورت  به آفات و بیمارها و حتی علف( پکیج)ای  مجموعه

 .گیرد

: دهای وزارت جهاد کشاورزی است، یادآور ش محصول جزو اولویت 07ها محصول کشاورزی در ایران،  وی با بیان اینکه از میان ده

خوار است، حدود چند دهه است که توسط زنبور  عنوان مثال در مورد محصول نیشکر خوزستان که آفت کلیدی آن کرم ساقه به

 .شود ها استفاده می کش های هرز آن از علف شود، اما همچنان برای علف کنترل می "تلنموس"پارازیتوئید تخم 

های مختلف صورت گیرد تا پکیچ مناسبی برای  هماهنگی بیشتری بین بخشرسد باید همکاری و  نظر می به: شیرازی تأکید کرد

 .محصوالت دارای اولویت تهیه شود

 درصدی آفات گلخانه با عوامل بیولوژیک 4۷۷پتانسل کنترل 

وژیک عنوان یک کارشناس جزء، معتقدم با عوامل بیول به: وی با انتقاد از واردات عوامل کنترل بیولوژیک به کشور اظهار داشت

 .ای را کنترل کرد فرنگی گلخانه فرنگی و توت توان آفات کلیدی خیار، گوجه داخلی می

های  کارگیری آنها دغدغه و مخاطرات رهاسازی گونه در ایران فون غنی از حشرات مفید وجود دارد که با به: شیرازی همچنین گفت

 .غیربومی را نخواهیم داشت
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 و تضمین سالمت محصوالت IPMس گذاری کشاورزی ایران بر اسا  سیاست

های کشاورزی  پزشکی با بیان اینکه سعی بر این است که سیاست رئیس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

همیشه اولویت اصلی مدیران کشاورزی دغدغه تأمین غذای کافی و خودکفایی است : کشور بر اساس سالمت غذا تدوین شود، افزود

 .گیرند ها در درجات بعدی قرار می های شیمیایی توجیه دارد و سایر روش ورت کاربرد نهادهو در این ص

درصد از محصوالت کشاورزی را با روش بیولوژیک حل کنیم،  47پزشکی  اگر بخواهیم مثالً آفات و مسائل گیاه: وی خاطرنشان کرد

 .افتد ؤثری در حوزه بیولوژیک اتفاق میمند تعریف شود که در این صورت تحول م باید برای آن پروژه زمان

شیرازی با اشاره به تحوالت کشاورزی در کشورهای اندونزی و مالزی و پیشرفت چشمگیر در زمینه کاهش مصرف سموم شیمیایی 

م این تصمی. را برای کشاورزی خود انتخاب کردند IPMسیاست  4182این کشورها از سال : و تولید محصوالت ارگانیک ادامه داد

 .بنیان کردن کشاورزی این کشورها داشته است گام مؤثری در ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی و بهبود محیط زیست و دانش

های تولید از بذر تا بازار  وی که خود از نزدیک از این کشورها بازدید کرده، موفقیت نسبی آنها را مشارکت کشاورزان در تمام جنبه

 .دانست

های کلی کشاورزی نسبت به  در اندونزی هر روستا دارای تشکل منسجم کشاورزان است و با توجه به سیاست: شیرازی تصریح کرد

های مهمی مثل تریکودرما و  اند که نهاده انتخاب نوع محصول و نحوه کاشت، داشت و برداشت اقدام کرده و به حدی پیشرفت کرده

پزشکی در روستای خود  های گیاه راحتی به کلینیک کشاورزان به. کنند می پزشکی را خودشان تولید های گیاه برخی دیگر از نهاده

در پایان فصل هم آزمایشگاه مربوط پس از تأیید محصول گواهی ارگانیک صادر . کنند دسترسی دارند و مسائل خود را حل می

این همان ارزش افزوده بر . د شده استای خاصی برای محصوالت کشاورزی این کشورها ایجا ای بازار منطقه با چنین شیوه. کند می

 .کنیم محصوالت کشاورزی است که ما به آن کمتر توجه می

 کاهش و مصرف بهینه کود و سم   پیگیری طرح

ها در بخش کشاورزی بر  پزشکی با اشاره به وجود زیرساخت رئیس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

گذاری کاهش مصرف سم به ریاست وزیر  شورای عالی سیاست 4000در سال : شده، یادآور شد هیگذاری تولید محصول گوا سیاست

های  ایجاد کلینک. های مستقل در زمینه تحقیقات، ترویج و آموزش و اجرا بود کشاورزی وقت تشکیل شد و دارای کمیته

متأسفانه از آغاز سال . اوردهای مهم این شورا بودصورت خصوصی یکی از دست پزشکی و مراکز تولید عوامل کنترل بیولوژیک به گیاه

حتی بندهای . این شورا عمالً رها شد و فاصله زیادی بین تحقیقات و بخش اجرا و حتی بخش خصوصی مرتبط به وجود آمد 4080

 07ال بیش از که در برنامه چهارم برای توسعه کنترل بیولوژیک گنجانده شده بود و حدود یک س 24ماده ( ب)قانونی مثل بند 

 400این بند در برنامه پنجم به بندی در ذیل ماده . اثر ماند نامه آن را تهیه کرده بودند نیز بی کارشناس طی جلسات متعدد، آیین

اینها دستاوردهای تأثیرگذاری کارشناسان وزارت کشاورزی در تبیین جایگاه قانونی کنترل بیولوژیک بوده است . تبدیل شده است

 .آمده استفاده کرد های پیش ن را مغتنم شمرد و از فرصتکه باید آ

بخشی : وی با اشاره به جلسات مشترک این مؤسسه با سازمان حفظ نباتات در زمینه طرح سالمت محصوالت کشاورزی، تأکید کرد

یولوژیک قرار ای تحت پوشش کنترل ب خوری و گلخانه از این طرح با وزارت بهداشت مشترک است و قرار است محصوالت تازه

 .بگیرند
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های محیط زیست سازمان  دفتر پژوهش: اظهار داشت 4017شیرازی با اشاره به تصویب برنامه راهبردی ارگانیک کشور در سال 

ها باعث حرکت به  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هم در حال تنظیم برنامه تحقیقات ارگانیک است که امیدواریم این برنامه

 .اری کالن تضمین سالمت محصوالت کشاورزی شودگذ سمت سیاست

 تخصیص اعتبارات مناسب

اگر قرار است وزارت جهاد کشاورزی برنامه : وی با انتقاد از اختصاص اعتبارات کالن برنامه سالمت غذا به فقط یک وزارتخانه گفت

 .در اختیار داشته باشد شده را در رأس کارهای خود داشته باشد، باید بودجه آن را نیز تولید محصول گواهی

بخشی از این بودجه ساالنه صرف خرید ابزارهای : اشاره کرد و افزود 85شیرازی به بودجه حاصل از حذف یارانه سم در سال 

البته طبق منویات برنامه اولیه، قرار بود به تدریج بخش . شود می( میلیارد تومان 47حدود )غیرشیمیایی و عوامل کنترل بیولوژیک 

اگر بخشی از این اعتبارات نیز صرف . ی تمام هزینه کنترل بیولوژیک را از کشاورز دریافت کند که هنوز محقق نشده استخصوص

 .تحقیق و توسعه کنترل بیولوژیک کشور شود، شاهد تحوالت خوبی خواهیم بود

 عدم کارایی واقعی عوامل بیولوژیک، در نبود دانش و فناوری روز

های الزم در زمینه  پزشکی با اشاره به اینکه نبود دانش و فناوری ل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاهرئیس بخش تحقیقات کنتر

بندی عوامل کنترل بیولوژیک، باعث شده پتانسیل واقعی عوامل بیولوژیک  های نوین بسته فرموالسیون عوامل میکروبی و روش

اند را  سب، عملکرد واقعی این چند عاملی که به تولید انبوه رسیدهایم در بستری منا هنوز نتوانسته: مشخص نشود، خاطرنشان کرد

 .به مسئوالن و کشاورزان نشان دهیم

حشرات پارازیتوئید و شکارگرها در : بندی عوامل بیولوژیک، ادامه داد های سایر کشورها در زمینه بسته وی با اشاره به پیشرفت

های مخصوصی پارازیتوئیدها را  حتی اخیراً با دستگاه. شوند ورزان عرضه میهای متنوعی ازجمله کپسول به کشا بندی داخل بسته

 .کنند و این در واقع یعنی استفاده آسان با کارایی باالی عوامل بیولوژیک برای کشاورز روی محصول اسپری می

یا حشره همراه ( زنبور براکن)یا در ظروف پالستیکی ( تریکوکارت)صورت کارت  در حال حاضر عوامل ماکرو به: شیرازی تصریح کرد

کند تا به توسعه الزم  استفاده از فناوری روز در این زمینه کمک می. شود به کشاورزان عرضه می( زنبور پراسپالتال)با بخشی از گیاه 

 .در حال حاضر تعدادی پروژه در بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک روی این موضوع تمرکز دارد. برسیم

 ژیک؛ بدون نظارت کنترل کیفیعوامل کنترل بیولو

یکی از معظالت اصلی در روش تولید انبوه و : پزشکی یادآور شد رئیس بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک مؤسسه تحقیقات گیاه

 .رهاسازی، نظارت بر کنترل کیفی عوامل کنترل بیولوژیک است

های طوالنی  بر رهاسازی عوامل مفید، من خود شاهد صف در اوایل اجرای برنامه کنترل بیولوژیک در کشور با تکیه: وی تأکید کرد

کشاورزان مناطق گرگان و مغان برای دریافت عوامل کنترل بیولوژیک بودم و استقبال و اشتیاق آنها را برای استفاده از این عوامل 

ن به این محصوالت نیز کاهش دلیل کاهش کیفیت حشرات مفید، طی دهه گذشته اعتماد کشاورزا رسد به نظر می متأسفانه به. دیدم

 .یافته است

شیرازی در همین راستا اعالم کرد که با همکاری سازمان حفظ نباتات در حال اجرای پروژه شناسایی، غربالگری و انتخاب سوش 

و  هر منطقه برای افزایش کیفیت عوامل و پرورش انبوه دشمنان طبیعی سازگار با شرایط آب( های مؤسس اولیه جمعیت)مادری 

هایی برای احیای کنترل بیولوژیک کالسیک و شیوه  عالوه بر این، برنامه. هوایی هر منطقه با همکاری بخش اجرا و خصوصی هستیم

 .حفظ حمایت از دشمنان طبیعی در دست تدوین است
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 واگذاری دانش فنی تولید عوامل کنترل بیولوژیک به بخش خصوصی

اند و آماده عرضه به بازار  دو عامل میکروبی جدید مراحل نهایی تحقیقات خود را انجام دادهوی با اشاره به اینکه سه عامل ماکرو و 

 .سازی این محصوالت هستیم های خصوصی برای تجاری آمادگی عقد قرارداد با شرکت: هستند، اظهار داشت

هوری، از این بخش اشاره کرد و شیرازی به بازدید اخیر دکتر صالحی مسئول هماهنگی پروژه کالن معاونت فناوری ریاست جم

که در کنترل آفات گلخانه شامل  "سینوزیا"و مگس  "نزیدیوکوریس"، سن "انکارسیا"قرار شد سه عامل ماکرو به نام زنبور : گفت

ذا فرنگی و مینوز برگ سبزی و صیفی کارایی خوبی دارند، با مساعدت این معاونت به تولید انبوه برسد؛ ل سفیدبالک، مینوز گوجه

این مؤسسه آمادگی دارد پس از حصول کامل دانش فنی مربوط، آنها را در قالب قراردادهای متعارف در اختیار بخش خصوصی قرار 

 .دهد

 اعتبارات و نیروی متخصص، پاشنه آشیل تحقیقات

اعتبارات تحقیقاتی : پزشکی با اشاره به سهم نیم درصدی تحقیقات از درآمد ناخالص کشور، افزود عضو هیأت علمی مؤسسه گیاه

 .اختصاص داده شده به این مؤسسه بسیار کم است

های جدید، تنوع بخشیدن به عوامل کنترل بیولوژیک، نیاز به اعتبارات  برای تولید دانش فنی و معرفی گونه: وی خاطرنشان کرد

 .کافی و همچنین نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی ارشد و دکتری داریم

دلیل عدم بودجه و نیروی  در بخش ما، شش آزمایشگاه وجود دارد که تنها نیمی از آنها فعال هستند و این تنها به: مه دادشیرازی ادا

 .متخصص است

دلیل  شناس برای استخدام به مؤسسه مراجعه کردند که به بیماری 07شناس و  حشره 05در سال جاری حدود : وی تصریح کرد

بنابراین توجه به این دو مقوله در توسعه کنترل بیولوژیک و کشاورزی . نفر جذب خواهند شد 47های اعتباری تنها  محدودیت

 .بنیان در کشور که شعار امروز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج نیز هست، از ضروریات است دانش

 نامه نامه برای پایان پایان

توانند  ها نمی نامه هی با موضوع کنترل بیولوژیک و اینکه این پایانهای دانشگا نامه شیرازی در پاسخ به پرسشی درباره تعدد پایان

ای  هدف دانشگاه آموزش دانش و عمدتاً از نوع پایه: ضروتاً دانش مورد نیاز کشور را تولید کنند و یا کاربردی باشند، یادآور شد

گرچه برای رسیدن به هر کاربردی، علوم پایه . مدنبال دانش جدید و کاربردی هستی پزشکی به است، اما ما در مؤسسه تحقیقات گیاه

گذاری  این تنها با هدف. ضرورت دارند، اما هرچه بتوان با کمترین تعداد پروژه به یک دانش کاربردی برسیم، بسیار ارزشمند است

ائل تولید بسیار اطالع از وضعیت واقعی آفات کشاورزی و تسلط بر مس. پذیر است مناسب و درک مشکل و تالش در حل آن امکان

عنوان مثال  به. شوند پزشکی کشور طراحی و اجرا می ها با محوریت حل مشکالت گیاه بنابراین در اینجا پروژه. حائز اهمیت است

بالفاصله به بخش تحقیقات و . فرنگی جمعیت بسیار باالیی از یک شکارگر مشاهده شد اخیراً در یک مأموریت در مزارع گوجه

مزارع مورد بازدید کمترین . پاشی مزارع شوند تا این دشمن طبیعی حفظ شود ش شد و خواسته شد مانع سماجرایی محل گزار

عالوه بر این، بنا به تقاضای کارشناسان بخش اجرا قرار شد بخشی از این جمعیت با . فرنگی را داشتند مشکل آفت مینوز گوجه

فرنگی برای کنترل بیولوژیک توتا رهاسازی  های گوجه و در گلخانه آوری نظارت بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک از مزارع جمع

 .محور است اینها تفاوت محققان پژوهش محور با اساتید آموزش. شوند

 ./ها اعالم آمادگی کرد های کاربردی با تمامی مراکز ازجمله دانشگاه های مشترک در زمینه وی در پایان برای اجرای طرح

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05048-4.html 
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 سالمت
 آیانا 4972مهر  44, چهارشنبه

میلیون دز واکسن تب  5۷بینی تولید  پیش/ آغاز همکاری مشترک تولید واکسن در مهاباد از دو ماه آینده

 برفکی طی دو سال 
سازی رازی با شرکت روناک در مهاباد، تا دو ماه آینده تأمین  قیقات واکسن و سرمبا همکاری مشترک مؤسسه تح

 . خورد واکسن تب برفکی کشور کلید می

با اعالم این خبر ( ایانا)رئیس شرکت واکسن روناک مهاباد امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل و نایب

ترین واکسن تب برفکی در کشور را دارد که حتی مورد تأیید کشورهایی چون فرانسه نیز  باکیفیتاین شرکت قابلیت تولید : گفت

 .سازی رازی قرار است تولید انبوه آن در مهاباد آغاز شود نامه منعقشده با مؤسسه واکسن و سرم تازگی بر اساس تفاهم بوده است و به

سازی رازی به همراه مواد و سایر  نفر از نیروهای واکسن و سرم 45است  بر اساس قرارداد منعقدشده قرار: جالل شلماشی افزود

 .امکانات در محل این شرکت مستقر شده و تهیه واکسن مورد نیاز تب برفکی کشور از این پس در مهاباد انجام شود

 تومان 5۷۷هزار و  اختالف قیمت واکسن داخلی و وارداتی حداقل یک

هایی که هر دز واکسن حدود  میلیون دز واکسن تولید شود که با توجه به هزینه 57دو سال،  قرار است طی: وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان است 07تومان دارد، در عرض یک سال، دارای ارزشی معادل  877

مؤسسه دلیل برخی کمبودها و تغییر رویه خط تولید واکسن تب برفکی در  هایی که در گذشته به واکسن: شلماشی ادامه داد

 .تومان هزینه برای کشور داشت 577شد که هر دز آن چهارهزار تا چهارهزار و  وجود آمد، وارد می تحقیقات رازی به

 .شود جویی می تومان برای هر دز واکسن در تولید داخل صرفه 577ترین حالت ممکن، حدود دوهزار و  در بدبینانه: وی تصریح کرد

تواند گردش مالی  تولید واکسن در شرکت روناک با قرارداد فوق می: روناک مهاباد یادآور شد رئیس شرکت واکسن مدیرعامل و نایب

 .میلیارد تومان را برای دو سال رقم بزند 477معادل 

میلیون دز واکسن پتانسیل  05تا  05میلیون دز واکسن را دارد، در حالی که حدود  477این شرکت ظرفیت : شلماشی تأکید کرد

 .ل توسط این شرکت در قرارداد اولیه آن نوشته شده استتولید در سا

تواند پنج میلیون دز واکسن تولید کند، اما اگر  سازی رازی با خط تولید فعلی خود تنها می مؤسسه واکسن و سرم: وی اظهار داشت

 .در کنار بخش خصوصی قرار گیرد، میزان تولید آن افزایش خواهد یافت

شود، با آرم مشترک رازی و روناک خواهد بود که  ترتیب تولید می هایی که بدین پس واکسن از این: شلماشی همچنین گفت

 .امیدواریم بتوانیم در کشور و سایر جوامع، روناک را جا بیندازیم

سازی  های مشترک از ابتدای مهرماه آغاز شده و قرار است نیروهای مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم همکاری: وی در ادامه افزود

شود که با فراهم شدن سایر امکانات، ظرف یک تا دو ماه آینده، تولید  بینی می رازی در شهرستان مهاباد مستقر شوند و پیش

 .واکسن تب برفکی در این شهرستان آغاز شود

 امکان صادرات واکسن تب برفکی از مهاباد به کشورهای منطقه

ای  گونه شرایط آب و هوایی مهاباد و موقعیت استراتژیک آن به: نشان کردرئیس شرکت واکسن روناک مهاباد خاطر مدیرعامل و نایب

ترین تغییری داشته باشد، تولید کرد و عالوه بر آن، در صورت مازاد تولید،  توان واکسن را بدون آنکه دمای آن کوچک است که می

مکان حمل واکسن در چنین شرایطی آسان است و به کشورهای اطراف نیز صادر کرد؛ زیرا با کشور عراق یک ساعت فاصله داریم و ا
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بدون آنکه کیفیت آن از کاهش برخوردار شود، امکان حمل و نقل به کشورهایی چون عراق، افغانستان، سوریه و لبنان نیز وجود 

 .دارد

ماند، ممکن  ها می شدلیل آنکه در شرایط گمرک و سایر بخ شود، به هایی که از سایر کشورها وارد می واکسن: شلماشی ادامه داد

ترتیب از کیفیت آن کاسته شود، اما اگر در داخل کشور تولید شود، در شرایط کامالً ایزوله  است دمای محیطش افزایش یابد و بدین

 .وجود نخواهد آمد ترتیب مشکلی در کیفیت آن به شود و بدین و دمای پایین نگهداری می

 ./تر خواهد بود سن وارداتی است، اما در داخل کشور تولید داخلی آن مقرون به صرفهبخشی از مواد اولیه این واک: وی تصریح کرد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05044-4.html 
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 سالمت
 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 ز بهداشتی در ترخیص سه ردیف از داروهای وارداتی دامپزشکی الزامی شد اخذ مجو
های سازمان  لیزین و سایر اسیدهای آمینه تنها با مجوز و گواهی ترخیص سه قلم کاالهای وارداتی متیونین، آل

 . پذیر شد دامپزشکی امکان

ازمان دامپزشکی کشور، مدیرکل دفتر دارو، درمان و و به نقل از روابط عمومی س( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز بهداشتی از  پیش از این بخشنامه: های سازمان دامپزشکی کشور در این باره گفت آزمایشگاه

 .طریق دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت برای واردات این اقالم صادر شده بود

هایی مکررا اعالم کرد که این کاالها برای مصرف مرتبط با امور دام و  رئیس سازمان دامپزشکی در نامه: نژاد افزود دویمحسن مه

های  های سازمان دامپزشکی کشور دارند و در زمان ترخیص نیز آزمایش های علمی و اخذ گواهی دامپزشکی است و نیاز به بررسی

 .د و در صورت انطباق آنها با مراجع و استانداردهای علمی اجازه مصرف برای آنها صادر شودالزم توسط این سازمان باید انجام شو

های علمی و اخذ  از آنجا که این کاالها برای مصرف مرتبط با امور دام و دامپزشکی است، نیاز به بررسی: وی خاطرنشان کرد

های الزم توسط این سازمان باید انجام شود و در صورت  ایشهای سازمان دامپزشکی کشور دارند و در زمان ترخیص نیز آزم گواهی

 .انطباق آنها با مراجع و استانداردهای علمی اجازه مصرف برای آنها صادر شود

نژاد با اشاره به اینکه اجازه ورود، ترخیص و یا مصرف این اقالم در خوراک دام و طیور بدون اخذ مجوزهای بهداشتی سازمان  مهدوی

منظور لغو بخشنامه صورت  در این راستا پیگیری و مکاتبات الزم به: ف قانون و مقررات جاری کشور است، ادامه داددامپزشکی خال

ها، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در شهریورماه امسال  دنبال این پیگیری گرفت که به

لیزین و سایر اسیدهای آمینه  ران صادر کرد که بر اساس آن، کاالهای متیونین، الای خطاب به گمرک جمهوری اسالمی ای بخشنامه

های سازمان دامپزشکی کشور دارند و در زمان  های علمی و اخذ گواهی برای مصرف مرتبط با امور دام و دامپزشکی نیاز به بررسی

 ./های الزم توسط آن سازمان باید انجام گیرد ترخیص نیز آزمایش

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05018-4.html 
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 سالمت
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 درصد بیش از حد مجاز  ۵۷میانگین کالری دریافتی در ایران، 

درصد مردم  5۷علت تغذیه نامناسب بیش از  است، اما به در کشور افرادی که فقر غذایی دارند تعدادشان بسیار کم

 . درصد نسبت به حد مجاز بیشتر شده است ۵۷اصافه وزن دارند و میانگین کالری دریافتی در ایران توسط 

دارو امروز در همایش روز جهانی غذا با اشاره به برنامه  ، رئیس سازمان غذا و(ایانا)کشاورزی ایران  خبرنگار خبرگزاری به گزارش

گذاری  ها میلیارد تومان سرمایه بیش از ده: این سازمان برای کاهش مخاطرات غذا و همچنین کاهش تقلبات در این صنعت گفت

 .اندازی شود  انجام شده تا شبکه آزمایشگاهی قوی برای کنترل و نظارت بیشتر راه

بیان اینکه سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت اهمیت بسیاری به صنعت غذا از تولیدکنندگان، کشاورزان و  رسول دیناروند با

توان به فقر اشتغال و عدالت و در  های مختلفی حائز اهمیت است که ازجمله می صنعت غذا از جنبه: دهد، افزود صنایع تبدیلی می

 .دسترس بودن آن اشاره کرد

پوشی  توانیم از این موضوع چشم تر است و ما نمی  های دیگر مهم نکه سالمت در این بخش برای ما از همه موضوعوی با تأکید بر ای

توانیم در عرصه   در شرایطی که می: کنیم تا به این وظیفه خود جامه عمل بپوشانیم، خاطرنشان کرد کنیم و تمام تالش خود را می

استاندارد و کیفیت تولید کنیم نباید راه فراری برای تولیدکنندگانی که به این مسائل تولید و صنعت غذا محصوالتی با باالترین 

 .کنند وجود داشته باشد توجه نمی

توانیم بهترین تولیدات را داشته باشیم و انتظار ما از تولیدکنندگانی که کیفیت کاالهای  در بخش لبنیات می: دیناروند ادامه داد

 .که کیفیت را به این سمت سوق بدهندایشان مطلوب نیست این است 

در بخش صنعت غذا سه نکته برای ما حائز اهمیت است که : بعدی نیست، تصریح کرد وی با عنوان اینکه موضوع سالمت غذا تک

های  ها وابسته به غذای تولیدی به جهت آالینده نخستین آن کاهش مخاطرات احتمالی غذا است؛ چرا که بسیاری از بیماری

 .تواند در آن وجود داشته باشد، است بی شیمیایی که میمیکرو

تقلبات غذایی که با رشد علم در همه دنیا در حال افزایش است موضوع دیگری است که باید : رئیس سازمان غذا و دارو یادآور شد

رات بسیاری را در پی خواهد های غذایی خط ها و مواد ناشناس در فرآورده ها و افزودنی به آن توجه شود چرا که استفاده از رنگ

 .داشت

ها میلیارد  در این راستا ده: دیناروند از برنامه این سازمان برای مبارزه با تقلبات غذایی و کاهش مخاطرات غذا خبر داد و تأکید کرد

 .اندازی شود و کنترل و نظارت افزایش یابد گذاری انجام شده تا شبکه آزمایشگاهی قوی راه تومان سرمایه

خوشبختانه در کشور افرادی که فقر غذایی دارند تعدادشان بسیار کم است، اما به علت تغذیه نامناسب بیش از : اظهار داشتوی 

 .درصد نسبت به حد مجاز بیشتر شده است 07درصد مردم اضافه وزن دارند و میانگین کالری دریافتی در ایران توسط  57

ربی بیش از حد مطلوب است و یکی از اهداف وزارت بهداشت حذف اسید چرب مصرف نمک و شکر و چ: دیناروند همچنین گفت

 .ترانس و رساندن مصرف آن به صفر است

 ./تنهایی تأثیرگذار نخواهد بود ها بیشتر شود و آموزش و خواهش و تمنا به باید نظارت: وی در پایان افزود

http//:www.iana.ir/food/item/05008-4.html 
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 سالمت
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 ها در برنج و چای ایرانی  درصدی آالینده 5۷کاهش / محصول اعطا شد ۵4نشان ایمنی و سالمت به 
عوامل  گیرد که فاقد مواد افزودنی و نگهدارنده باشند و همچنین حاوی نشان ایمنی و سالمت به محصوالتی تعلق می

 .مؤثر در سالمت مردم باشند

های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا  ، مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده(ایانا)به گزارش خبرنگار خیرگزاری کشاورزی ایران 

میلیون  177در حال حاضر حدود : و دارو امروز در همایش روز جهانی غذا با اشاره به اهمیت غذا در ارتقای سالمت عمومی گفت

نفر در دنیا غذای کافی و سالم برای خوردن ندارند و در این راستا باید به تولید غذای سالم و کافی برای همه مردم جهان توجه 

 .ویژه شود

هدایت حسینی با بیان اینکه در این راستا همه تولیدکنندگان زنجیره غذایی از جمله بخش حمل و نقل و تولیدکنندگان و 

های سازمان غذا و دارو اعطای نشان ایمنی و سالمت به محصوالتی  یکی از برنامه: ظارتی در فعالیت هستند، افزودهای ن سازمان

دوره مراسم  40شوند که در این راستا تا به حال  است که سالم هستند و دارای ارزش غذایی هستند و باعث ارتقای سالمت می

 .شود ز سیزدهمین دوره برگزار میاعطای نشان ایمنی و سالمت برگزار شده و امرو

محصول دیگر این نشان را دریافت  02محصول نشان ایمنی اخذ کردند و امروز هم  405دوره قبلی  40در : وی خاطرنشان کرد

 .کنند می

های سازمان  شانترین ن مدیرکل نظارت و ارزیابی بر مواد غذایی سازمان و غذا و دارو با تأکید بر اینکه نشان ایمنی و سالمت از عالی

گیرد که فاقد مواد افزودنی و نگهدارنده باشند و همچنین حاوی عوامل  این نشان به محصوالتی تعلق می: غذا و دارو است، ادامه داد

 .موثر در سالمت مردم باشند

های لبنی با توجه به  هاند این نشان را دریافت کنند و ارتقای فرآورد های لبنی توانسته تا به حال فرآورده: حسینی تصریح کرد

 .اهمیت ان در سالمت مردم در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد

شود تا سرانه مصرف آنها افزایش یابد  های خشک این نشان اعطا می وی با اشاره به اینکه در این باره به برخی از تنقالت مانند میوه

های دیگر مانند برنج ایرانی و چای ایرانی که در نوع خود از  ی فرآوردههمچنین برخ: و رقابت در این عرصه بیشتر شود، یادآور شد

 ./شوند ها در محصوالت نسبت به میزان مجاز مشمول دریافت این نشان می درصدی آالینده 57ها در دنیا هستند با کاهش  بهترین

http//:www.iana.ir/food/item/05000-4.html 
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 سالمت
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 ابالغ دستورالعمل جدید نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت محور 
منظور تعیین مقررات،  دستورالعمل جدید نظام ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت محور که به

داردهای الزم شورای امنیت ملی برای ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت تدوین شرایط و استان

 .شده، برای اجرا از نخستین روز ابان ماه سال جاری ابالغ شد

ک ماده ی 40و بند  44، متن این دستورالعمل که به استناد قسمت الف بند (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  00و  40، ماده 4020قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 

 .تدوین شده است، به شرح ذیل است 10/40/00مورخ  400400و ابالغیه شماره  4010ارز مصوب 

 :تعاریف: 4ماده 

 :مل به جهت جلوگیری از هرگونه ابهام و سوء برداشت به اختصار عبارتند ازکار رفته در این دستورالع تعاریف اصطالحات به

بسته قابل عرضه، فروش یا مصرف از هر فراورده بوده و /قلم/کوچک ترین واحد(: Unit of Use/Salable Unit) واحد فرآورده 

 .گذاری اختصاصی است نیازمند شناسه

شود که تحت نظارت  هایی اطالق می شود، به تمام فرآورده نامیده می "رآوردهف"که در این ضابطه به اختصار  :فرآوردۀ سالمت

های  های بیولوژیک، مکمل های دارویی، داروهای گیاهی، فراورده فرآورده: ها عبارتند از این فرآورده. سازمان غذا و دارو است

 .یزات و ملزومات پزشکی و لوازم کودکهای خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تجه ای، شیرخشک، فرآورده تغذیه

ای است که از طریق مسیر و شبکۀ مجاز مورد تأیید و تعریف سازمان غذا و دارو تأمین و تدارک گردیده  فرآورده: فرآورده اصیل

 .است و در حلقه های مختلف زنجیرۀ تأمین تا عرضه و حتی بعد از آن دارای صاحب و مسوول مشخص و پاسخگو هستند

المللی  هایی که بر طبق مقررات اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مخدر و یا قوانین بین کلیه فرآورده :های تحت کنترل دهفرآور

 .گردان یا پیش سازها هستند مشمول کنترل های خاص مخدر، روان

ی هویت یک فرآورده اصیل نموده شود که با تغییر و جعل هویت، سعی در القا ای اطالق می به هر نوع فرآورده :فرآورده غیراصیل

. و از این طریق برای کلیه حلقه های زنجیره تامین تا عرضه آن منافع بدون پاسخگویی و یا بدون قابلیت پاسخگویی ایجاد نماید

محتویات، مندرجات بسته بندی، مشخصات ظاهری و حتی مستندات قانونی مرتبط با اینگونه فرآورده ها می تواند مربوط به یک 

یاد کرده و نیز  SSFFCها شامل گروه فرآورده هایی که سازمان جهانی بهداشت از آن به عنوان  این فرآورده. فرآورده اصیل باشد

 .فرآورده های قاچاق، سرقتی و حتی واردات موازی بدون متولی مجاز و منطقی قانونی و سایر نمونه های ممکن است

 .سازمان غذا و دارو :سازمان

 .اونت ها یا مدیریت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانیمع :دانشگاه

شود، به منظور اجرای این ضابطه  نامیده می« کمیته»کمیتۀ فنی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت که در این ضابطه  :کمیته

 .شود یو نظارت بر حُسن اجرای آن در حوزۀ سازمان غذا و دارو تشکیل م

 .دبیرخانه کمیته بوده که وظایف اجرایی کمیته را زیر نظر دبیر کمیته برعهده دارد :دبیرخانه
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ها توسط سازمان به نام وی صادر و کلیه  شخص حقوقی است که پروانه ثبت فرآورده(: License Holder)صاحب پروانه 

بدیهی است این موضوع نافی . باشد پس از مصرف بر عهده وی می ها از تولید تا عرضه و مسوولیتهای کمی، کیفی و سالمتی فرآورده

 .مسوولیتهای سایر حلقه های زنجیره تامین نخواهد بود

 .شخص حقوقی دارای مجوز توزیع و پخش فرآورده از سوی سازمان است :توزیع کننده

عد از دریافت فرآورده از سوی توزیع شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از سوی مراجع ذیصالح است که ب: عرضه کننده نهایی

 .شوند ها مشمول این تعریف می داروخانه. رساند کننده آن را به دست مصرف کننده می

انبارهای مجاز قانونی دارای استانداردهای کیفی و فنی اعالمی و مورد تایید سازمان که وجود فرآورده در آن مجاز تلقی  :انبار مجاز

 .شود می

های اصیل از  ای است که هدف اصلی آن شناسایی فرآورده برنامه :گیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمتنظام ردیابی، ره

طریق ایجاد رابطه شفاف و مشخص مسوولیتی بین اینگونه فرآورده ها و شرکتهای مشخص صاحب پروانه و ایجاد امکان پاسخگویی 

 .ینفع می باشدمشخص برای مصرف کنندگان و سایر افراد و سازمان های ذ

های مالکیتی و   ، مبدا و مقصد و جابجائی(Tracking)کلیه اموری که منجر به تعیین محل فعلی  :فرایند ردیابی و رهگیری

 .شود ها می فرآورده( Tracing)مکانی و تشخیص مسیر جابجایی 

ه بوده و شامل سطوحی همانند کارتن، شامل بسته بندی ها در سطوح باالتر از واحد فراورد :های مادری فراورده بسته بندی

 .شرینگ، پالت و غیره است

های  شناسه اختصاصی و منحصر به فردی است که با ایجاد ارتباط منطقی بین شناسه (:Aggrigation ID)شناسه مادری 

کارتن فرآورده، امکان شود، بعنوان مثال شناسه مادری بر روی یک  بندی تعریف می ردیابی و رهگیری تعدادی فرآورده در یک بسته

امکان جهت بهبود عملکرد و سرعت فعالیت خواندن  این . آورد های داخل کارتن را فراهم می های تک تک فراورده بازیابی شناسه

 .شود ها در زنجیره تامین ایجاد می شناسه

ی، ماهیتی و موقعیتی مرتبط با شناسنامه الکترونیکی که واجد کلیه اطالعات هویت :شناسنامه الکترونیکی اختصاصی فرآورده

 .فرآورده بوده و در زمان استعالم از سازمان قابل ارائه خواهد بود

شماره منحصربه فرد است که سازمان در موقع صدور پروانه ثبت  (:Iran Registration Code :IRC)شماره پروانه 

 .دهد فرآورده به آن اختصاص می

قمی است که به هر شرکت صاحب پروانه جهت اجرای سیستم ردیابی و رهگیری ر 5یک پیش شماره  (:Prefix)پیش شماره

 .های منحصر بفرد کاربرد دارد این پیش شماره در ایجاد شناسه. تخصیص می یابد

جهت واحد فرآورده است ( Unique Identifier :UID)شناسه ایی ختصاصی و منحصر به فرد  :شناسه ردیابی و رهگیری

 07این شناسه . شود جهت رهگیری و ردیابی، تولید و بر روی واحد فراورده درج می 5ارد تدوین شده در ماده که بر اساس استاند

 .شود رقمی بوده و طبق پروتوکول پیوست تبادل اطالعات تولید می

یا شماره جهانی اقالم تجاری که شناسه ی اختصاصی ( Global Trade Item Number :GTIN)شناسه تجاری فرآورده 

صادر گردیده که در این طرح دارای طول ثابت در  GS4جهت هر فرآورده در سطح جهان است که بر مبنای استانداردهای سازمان 
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باشد معموال در کوچکترین  ها می با توجه به اینکه رقم اول این شناسه مربوط به سطح بسته بندی فراورده. است GTIN-40سطح 

 .می گرددلحاظ  –سطح صفر  –واحد بسته بندی 

شماره منحصر به فردی است که هر شرکت تولیدکننده در موقع ساخت  (:Batch/Lot Number)شماره سری ساخت 

فرآورده به هر سری ساخت اختصاص داده و بیانگر یکنواختی اجزاء و شرایط ساخت جهت بخشی از تولید بوده و جهت کنترل های 

 .یردکیفی، سالمتی و غیره مورد استفاده قرار می گ

رقم و با ترکیب  2صورت عددی با طول ثابت  تاریخ انقضای میالدی فرآورده باید به (:Exp Date)تاریخ انقضا 

 .باشد( YYMMDD)رقمی

ای است اختصاصی و منحصر به فرد که براساس استاندارد اعالمی کمیته جهت ایجاد امکان کنترل اصالت  شناسه :شناسه اصالت

این شناسه با الیه ای پوشانده شده و پس از برداشتن این الیه . شود ر روی هر واحد فرآورده الصاق میکننده نهایی ب توسط مصرف

( Prefix)رقم اول آن پیش شماره شرکت  5رقمی و کامال عددی است که  42این شناسه . شد کننده آشکار خواهد  توسط مصرف

پس از رمز گذاری بر اساس پروتکل های ارائه شده توسط سازمان این شناسه صرفا توسط شرکت صاحب پروانه ایجاد شده و . است

در قالب الگوی تعریف شده به بانکهای اطالعاتی سازمان منتقل گردیده و صرفا از طریق استعالم آن از طریق سامانه های معرفی 

 .شود شده ارائه می

و هماهنگ با ( ISO/IEC 42700اندارد با است) ECC077از نوع بارکد دوبعدی ورژن  :Data Matrixبارکد دو بعدی 

رقمی، شناسه  40با طول ثابت ( GTIN) باشد و طبق پروتکول پیوست شامل شناسه تجاری فرآورده می GS4استانداردهای 

حروفی، تاریخ انقضای میالدی فرآورده  -رقم، شماره سری ساخت فرآورده به صورت رقمی 07رهگیری و ردیابی با طول ثابت 

: ساختار کلی عدد داخل بارکد طبق پروتکول ارتباطی بدین شرح است. است( YYMMDD)رقم  2دی با طول ثابت صورت عد به

74GTIN04UID40YYMMDD47LOT 

های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و  بندی هر واحد فرآورده است که شناسه  قسمتی مشخص بر روی بسته :برچسب اصالت

 .شود الصاق می/اندارد تعریف شده بر روی آن درجسایر اطالعات مربوط بر اساس است

های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت  چاپ شناسه (:Personalization/Serialization Print)چاپ اختصاصی 

های صاحب پروانه درج  که بر روی برچسب و یا بسته بندی واحد فرآورده و سایر سطوح بسته بندی تعریف شده توسط شرکت

مورد بازخوانی و تائید قرار گیرد  ISO/IEC 45045:0744عملیات می بایست بر اساس استاندارد  این. شود می

(Verification) 

شود مجموعه از  نامیده می "سامانه تی تک"که به اختصار  (:TTAC System)سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت 

ها و استانداردهای فنی است که حسب نظر  ها، پروتکل عاتی، روالبانکهای اطالعاتی، نرم افزارهای مختلف، سرویس های اطال

سازمان غذا و دارو ایجاد شده و وظایف مختلف مرتبط با طرح همانند ایجاد شناسنامه الکترونیک اختصاصی فرآورده ها، تکمیل 

 .رد دیگر را برعهده داردآنها، امکان ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت ، بازرسی ها، برنامه ریزی ها و بسیاری از موا

 اهداف:۵ماده 

این دستورالعمل در نظر دارد شرایط و اصولی ایمن، پایدار، منظم و قانونی برای ضابطه مند نمودن نظام ردیابی، رهگیری و کنترل 

 :مهمترین اهداف این نظام عبارت است از. ها را فراهم آورد اصالت فرآورده
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 ها زنجیره تامین و تدارک فرآوردهایجاد بستر مناسب برای مدیریت . 0

های اصیل و پاسخگویی  ایجاد امکان کسب اطمینان برای مصرف کنندگان و تأمین امنیت روانی و اقتصادی در مصرف فرآورده. 0

عد از ها ذیل نظارت سازمان از ابتدای زنجیره تامین تا ب فعال، واقعی، مستمر، قابل اتکا و متناسب با مسوولیت نسبت به فرآورده

 مصرف

و  Recallایجاد ابزار مناسب برای اعمال فرآیندهای کنترل و نظارت کیفی در سطح عرضه توسط صاحبان پروانه فراورده شامل . 0

ADR  وPMS 

 ایجاد بستر مناسب برای سایر فعالیت های مبتنی بر فناوری اطالعات از جمله پرونده الکترونیک سالمت. 0

های  ها و مبارزه با توسعه تجارت فراورده برخورد فعال، هدفمند و هوشمند با تخلفات در حوزه فراورده ایجاد ابزار مناسب برای. 0

 غیر اصیل و تحت کنترل

 ایجاد امکان مدیریت هدفمند حمایت های مالی دولت و سایر بخش ها. 0

 کمیته نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت:9ماده 

ت بر حسن اجرای آن کمیته نظام ردیابی رهگیری و کنترل اصالت در حوزه سازمان غذا و دارو به منظور اجرای این ضابطه و نظار

 :اعضاء این کمیته عبارتند از. شود تشکیل می

 (رئیس کمیته)رییس سازمان غذا و دارو 

 (نایب رییس)معاون پشتیبانی 

 (دبیر جلسه)معاون نظارت و برنامه ریزی 

 مواد مخدر مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و

 مدیر کل نظارت و ارزیابی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 مدیر کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل

 مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

 مدیر کل آمار و فناوری اطالعات

 ه شکایاتمدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی ب

 مدیر کل حراست

 .یک نفر کارشناس فناوری اطالعات که با حکم رئیس سازمان غذا و دارو منصوب می شود

 :وظایف کمیته عبارتند از

 های سالمت سیاست گذاری و هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده

 سی در سطح بخش های مختلفهای فنی و کارشنا ایجاد کارگروه

 تعیین و تایید استانداردهای مورد قبول برای اجرای نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت

 انتخاب و نظارت بر عملکرد شرکت پشتیبان سامانه مرکزی سازمان و نظارت بر نحوه اجرای طرح و رسیدگی به تخلفات

 :ها ها و مسوولیت نقش:1ماده 

های  شرکت/ های تولیدکننده داخلی شامل و نه محدود به شرکت)در زنجیره تامین تا عرضه فرآورده ها نفعان دخیل  کلیه ذی

ها و اشخاص ثالث حقوقی که  عرضه کننده/ کننده های توزیع شرکت/ های تولیدکننده خارجی شرکت/ واردکنندۀ صاحب پروانۀ ثبت
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، ملزم به اجرای صحیح نظام ردیابی، رهگیری و کنترل (دهند نجام میها را ا به نمایندگی از آنها وظایف تعریف شده قانونی آن

 .ها بعنوان ناظر و ضامن حُسن انجام این کار هستند عالوه بر مدیر عامل، مسوول فنی هر یک از شرکت. ها هستند اصالت فرآورده

که این  در صورتی. باشند ر مبدأ تولید میهای خود ترجیحاً د دار کردن فرآورده های صاحب پروانه ملزم به شناسه شرکت :4تبصره 

سپاری  در صورت برون. سپاری را دارند های خود را نداشته باشند، امکان برون گذاری فرآورده ها خود توانایی الزم برای شناسه شرکت

با فرآورده های تحت بخش و یا تمامی فعالیت های مرتبط با طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت در ارتباط 

های مرتبط با صحت، دقت، کیفیت، عدم تکرار شناسه ها، اعتبار، اطمینان بخش بودن و  مسوولیت ایشان، کماکان کلیۀ مسوولیت

نظارت و تضمین . باشد فعالیتهای مرتبط با طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده ها برعهدۀ شرکت صاحب پروانه می

و اعتباربخشی الزامی به کلیۀ مراحل از ثبت اطالعات اولیه فرآورده تا تطبیق آنها با اطالعات درج شده و  صحت، دقت، کیفیت

ها، ثبت در سامانه، تا مرحله  ها، معتبرسازی شناسه ها، تجمیع شناسه ها، درج بر روی جعبه مرتبط با فرآورده ها تا تولید شناسه

عنوان قسمتی  ها در سطح عرضه، به ها و نظارت بر کارآمدی شناسه فعال شدن شناسهو در پی آن ( Release)آزادسازی فرآورده 

 .باشد از فرآیندهای تضمین کیفیت فرآورده ها، در سامانه برعهدۀ مسوول فنی شرکت می

حدهای طبق مقررات اعالمی توسط یکی از وا( بیولوژیک، خونی و غیره)ها  که مجوز توزیع برخی فرآورده در صورتی :۵تبصرۀ 

ها و  شود، کماکان آزادسازی الکترونیکی اینگونه فرآورده های علوم پزشکی صادر می نظارتی از قبیل سازمان غذا و دارو و دانشگاه

 .ها بر عهده مسوول فنی شرکت صاحب پروانه در سامانه خواهد بود فعال سازی شناسه

های توزیع و عرضه کننده این فرآورده  عرضه دارو و مکمل، شرکت با توجه به ضرورت و قابلیت اجرای طرح در تامین تا :9تبصره 

ها، مسوول نظارت بر ثبت و تبادل اطالعات مربوطه با سامانه مرکزی در  عالوه بر نظارت بر کیفیت و اعتبار شناسه( داروخانه)ها 

و اطالع رسانی به کارکنان مراکز حوزۀ سازی  قالب استانداردها و پروتکل های اعالمی از طریقه سامانه مرکزی سازمان و فرهنگ

های سالمت به هیچ وجه مجاز به تحویل فرآوردۀ فاقد شناسه معتبر به  عرضه کنندگان فرآورده. باشند سالمت و مردم می

 .باشد کننده نمی مصرف

تجهیزات و ملزومات  کننده، انبارها، مراکز عرضه مختلف بویژه در حوزه دارو، مکمل های غذایی، های توزیع شرکت :1تبصره 

های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و یا  های فاقد شناسه جایی، عرضه و فروش فرآورده داری، جابه پزشکی مجاز به دریافت، نگه

 .های نامعتبر نیستند و مسوولین فنی ضامن و ناظر اجرای این امر هستند واجد شناسه

دهای اعالمی این سازمان در رابطه با نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت ضوابط، مقررات، پروتکل ها و استاندار :5تبصره 

ها می بایست با دقت و جزییات کافی بوسیله مسوول فنی به اطالع کلیه مسووالن مرتبط در شرکت بویژه مدیر عامل، گروه  فرآورده

 .سانده شده و مورد اجرا قرار گیرندمسوول فنی و تضمین کیفیت، مسوول برنامه ریزی، مدیر فنی و فناوری اطالعات ر

های صاحب پروانه، تولید، واردات، توزیع و عرضه در نقش نمایندگان سازمان غذا و دارو،  کلیۀ مسوولین فنی شرکت :4تبصره 

ورده های موظف به آزادسازی اینگونه فرآورده ها پس از احراز برقراری دقت و صحت کافی و مورد نیاز در روالهای مربوطه و نیز فرآ

گذاری را  بایست خطاها و تخلفات احتمالی حوزۀ شناسه گذاری شده بوده و در صورت بروز هرگونه خطا و یا تخلف می شناسه

 .بالفاصله به سازمان گزارش نمایند

 :ها الصاق شناسه/های درج ویژگی:5ماده 
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موارد . باشد بندی در مبدا تولید می ی خط بستهصورت چاپ رو ها در این روش عمدتا به درج شناسه: های چاپ شده شناسه. 4،5

 .الزامی شامل بارکد دوبعدی، شناسه تجاری فرآورده، شناسۀ ردیابی و رهگیری، سری ساخت، تاریخ انقضا با طرح ذیل است

 شناسه تجاری فراورده

GTN 
 شناسه ردیابی و رهگیری

UID 
 شماره سری ساخت

LOT 
 تاریخ انقضا

EXP 
را نیز به هر نحو با رعایت استانداردها بر روی خط تولید ( زیر الیۀ پوشاننده)تواند شناسۀ اصالت  چنین می شرکت تولیدکننده هم

ها و ایجاد شناسه مادری بر کارتن یا شرینگ  ها باید بگونه ای باشد که امکان تجمیع شناسه جعبه محل درج شناسه. درج نماید

 .امکان پذیر باشد

درصورتی که شرکت صاحب پروانه به هر دلیل نتواند : های سالمت و کنترل اصالت فرآورده برچسب ردیابی، رهگیری. 0،5

. ها الصاق نماید ها را بصورت برچسب بر روی جعبه تواند این شناسه های الزم را بر روی جعبه در خط تولید چاپ نماید، می شناسه

های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت، شمارۀ  ی فرآورده، شناسهبرچسب به ابعاد و ساختار تعیین شده و ثابت بوده و شناسه تجار

 - www.ttac.irو سایت  07778800، پیامک 7042485تلفن  –سری ساخت، تاریخ انقضا، و روش استعالم از سامانه مرکزی 

سرد، گرم، خشک و )ایی ای باشد که در کلیه شرایط آب و هو گونه ها باید به کیفیت چاپ و تهیۀ این برچسب. شود روی آن درج می

در مورد . هیچ نحو پاک نشده، توسط چشم و ابزارهای خواندن بارکد خوانا باشد و از روی جعبه قابل جداسازی نباشد به( مرطوب

مربوطه قابل شناسایی نبوده و   خراشیدن آن، شناسه/الیه پوشاننده شناسۀ اصالت نیز کیفیت باید به نوعی باشد که قبل از حذف

 .خراشیدن آن نیز شناسه اصالت به راحتی هویدا شده و دچار پاک شدگی نشود/حذف بعد از

ها بر خالف هولوگرام ها و برچسب های امنیتی به خودی خود بیانگر  برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده: 4تبصره

رار گرفته و داده های مربوطه حتما باید از اصالت فراورده نبوده و جهت کسب اطمینان حتما می بایست مورد راستی آزمایی ق

گر امنیتی بودن برچسب  سامانه سازمان استعالم گردند لذا به هیچ وجه نباید از هر نوع رنگ، نشان، آرم، متن و هولوگرام که تداعی

طبق ضابطه . ، استفاده شود(Plumb)کننده باشد در آن استفاده شده و یا از آن به عنوان برچسب درب بند  برای مصرف

و بارکد میله ای بر روی بسته بندی مشروط به مغلوب و کوچکتر  IRCبندی درج سایر انواع بارکدها و شماره سریال مانند  بسته

 .بودن اندازه نسبت به شناسه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت مجاز است

شماره پنتون )با پس زمینه سفید و حاشیه زرد رنگ  میلی متر رنگ 07در  07اندازه برچسب ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت 

Yellow cC7 M7 Y477 K7  )محل الصاق باید بر قسمتی تخت بر روی بسته بندی بوده و مانع رویت اطالعات اصلی . باشد می

 .محل الصاق باید در آرت ورک به تایید مسوول فنی رسیده و مستند شود. مندرج بر فرآورده نباشد

های کوچکتر با درج شناسه های کلیدی با پیشنهاد مسوول فنی و  ها ، استفاده از برچسب وجه به ابعاد مختلف فرآوردهبا ت: 4تبصره 

 .تایید سازمان بالمانع است

 شناسه تجاری فراورده
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GTN 
 شناسه ردیابی و رهگیری

UID 
 شماره سری ساخت

LOT 
 تاریخ انقضا

EXP 
 شناسه اصالت

Scratched 
تمام فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی و مکمل که مشمول درج برچسب فارسی : اصالت فارسی نویس برچسب تلفیقی. 0،5

نویس هستند می توانند شناسه های کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی را با برچسب فارسی نویس خود تلفیق نموده و در بدو 

پس  5.0طراحی شکل برچسب با رعایت ترتیب و اصول ذکر شده در بند . دتولید در مبدا یا قبل از ورود به زنجیره توزیع درج نماین

 .از تایید و مستندسازی توسط مسوول فنی مجاز است

 :گذاری فرآیند شناسه: 4ماده 

ها و مجوزهای خود در سامانه سازمان غذا و  مسوول فنی و مدیرعامل هر شرکت صاحب پروانه پس از مشاهده و تایید کلیه پروانه

 :شوند گذاری بشرح ذیل می وارد فرایند شناسهدارو 

شرکت صاحب پروانه سامانۀ سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی الزم براساس استانداردهای اعالمی سازمان را فراهم ( الف

 .نماید می

ید و پس از احراز صحت و به ازای هر واحد فراورده از هر سری ساخت شناسه های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت الزم تول( ب

 .نماید می( برچسب)یا الصاق ( بصورت چاپ)دقت الزم و نیز انطباق با مشخصات فرآورده، آنها را بر روی فراورده های خود درج 

ه کیفیت، دقت، صحت و اعتبار الزم توسط ابزارهای کنترلی احراز گردیده و با سایر اطالعات مرتبط با فراورده شامل شماره پروان( ج

(IRC)برگه سبز گمرکی، سری ساخت، تاریخ انقضا و فیزیک فرآورده تطبیق /ترخیص/، تعداد سفارش، تعداد در مجوزهای تولید

 .شود داده می

به شناسه مادری مرتبط شده و برچسب مادری ( کارتن یا شرینک)های تعداد مشخص فراورده در بسته بندی بزرگ تر  شناسه( د

(Agrregation )لصاق می شوندتولید و ا. 

سامانه . شود گذاری شده، طبق ساختار و پروتکول پیوست به سامانه سازمان ارسال می های شناسه اطالعات مربوط به فراورده( هـ

سازمان اطالعات مذکور را پس از کنترلهای مجدد و اخذ هزینه، درصورت تایید به کارتابل مسوول فنی شرکت صاحب پروانه ارسال 

 .نماید می

ها فعال  نماید و شناسه ها، مجوز آزادسازی را در سامانه مرکزی صادر می فنی با کنترل مجدد فرآیندها و اطالعات فراورده مسوول( ز

های نیازمند مجوزهای خاص آزادسازی، پس از دریافت مجوز از  این موضوع در ارتباط با فرآورده)و امکان استعالم میسر می گردد 

 (.نده، انجام خواهد شدنهاد یا سازمان مجوز ده
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در صورتی که فراورده قبل از آزادسازی سیستمی توسط مسوول فنی، بصورت فیزیکی آزاد و روانه بازار شود، مصرف کنندگان در 

هنگام استعالم شناسه، پیغام تقلبی بودن فرآورده را از سامانۀ سازمان دریافت خواهند نمود و در این موارد سازمان اقدام به ریکال 

 .نماید فرآورده می

ها،  الصاق بر روی آرت ورک و طرح جعبه/ ها، الزم است محل درج برای اطمینان از دقت، صحت و تأیید محل درج شناسه: 4تبصرۀ 

صورت نمونه تهیه و پس از تأیید مسوول فنی در  گذاری به صورت برچسب، قبل از عملیات عمدۀ شناسه صورت چاپ و چه به به چه 

 .داری شود ی فرآورده نگهمستندات کیف

ها را با ساختار استاندارد  توانند شناسه شماره اختصاصی می های صاحب پروانه با اخذ پیش تمامی شرکت: گذاری در مبدأ شناسه

های درج شناسه در مبدا شامل دو مرحله  روش. ها چاپ و آماده نمایند بندی بر روی جعبه در خط بسته 5تعریف شده در مادۀ 

انجام عملیات کنترل و ایجاد شناسه مادری بر روی کارتن، در این مرحله ( ب. پرینت بارکد و شناسه ها بر روی جعبه( لفا: است

شرینگ بر حسب / بارکدها از نظر خوانا بودن با ابزار مناسب خوانده و کنترل شده و بارکدهای خوانده شدۀ هر جعبه به بارکد کارتن

 .شود شرینگ الصاق می/صورت برچسب بر روی کارتن اسه مادری بهشود و شن تعداد تخصیص داده می

بر روی برچسب با کیفیت و  5،0تمامی اطالعات الزم و ذکر شده در بند(: قبل از ورود به شرکت پخش)گذاری در غیرمبدأ  شناسه

و برچسب نهایی بر روی  قسمت شناسۀ کنترل اصالت توسط یک الیه پوشاننده مخفی. شود ساختار تعریف شده چاپ و آماده می

نحوی که ضمن خوانا  ها و محل الصاق آنها است، به ترین نکته در این روش کیفیت برچسب مهم. شود ها الصاق می جعبۀ فرآورده

چنین الصاق برچسب بر  هم. ها با ارتقای کیفیت چسب و استفاده از برش امنیتی وجود نداشته باشد بودن، امکان جداسازی برچسب

 .نحوی باشد که ضمن حفظ زیبایی و شأن فرآورده، مانع از خواندن اطالعات ضروری نشود بندی باید به هروی بست

هایی هستند که قبالً شناسه گذاری  الصاق برچسب در شرکت های پخش ممنوع است و شرکت های پخش ملزم به دریافت فرآورده

 .پذیر است یل و اخذ مجوز قبلی از سازمان، این امر امکانحسب مورد، در موارد خاص با ایجاد تمامی شرایط ذ. شده باشد

نحوی  های امنیتی به مشخص و مجزا نمودن قسمتی از انبار شرکت پخش به نام شرکت صاحب پروانه و تجهیز آن به دوربین: الف

 .اشدها قابل نظارت تصویری ب گذاری، معتبرسازی، تجمیع و خروج فرآورده که کلیۀ فرآیندهای ورود، شناسه

مدیر تضمین کیفیت شرکت صاحب / انجام عملیات الصاق توسط کارکنان آموزش دیده و تحت نظارت مستقیم مسوول فنی: ب

 .پروانه

 .ها ها و فرآیند الصاق آن انجام عملیات کنترل کیفی و اعتبار بخشی در مورد برچسب: ج

 (Aggregation)انجام عملیات تجمیع و ایجاد شناسه مادری : د

داری مستندات تا حداقل یک سال پس  گذاری از بدو ورود فرآورده تا تحویل به پخش و نگه ستند سازی کلیۀ فرآیندهای شناسهم: ه

 .از ورود فرآورده به بازار

 :های اجراکنندۀ نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت سایر شرکت:۰ماده 

توانند تمام یا قسمتی از  سپاری می ت موقت در صورت نیاز به برونواردا/های دارای پروانۀ ثبت فرآورده یا مجوز تولید شرکت

رجوع به استاندارد شناسۀ ردیابی، رهگیری و کنترل )گذاری، را با مسوولیت و استفاده از پیش شمارۀ خود  فرایندهای شناسه

های واسطه،  مجوز فعالیتی برای شرکت سازمان غذا و دارو هیچ. کار واگذار نمایند ، به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی پیمان(اصالت

 .کار یا کارگزار در این حوزه صادر نخواهد کرد پیمان
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اعتبار داشته و از آن پس  07/0/10مجوز فعالیت شرکت هایی که قبال در این حوزه از سازمان دریافت شده است لغایت : 4تبصره 

تحت مسوولیت آنها در حوزه شناسه گذاری امکان فعالیت  های صاحب فراورده و ها فقط در صورت همکاری با شرکت این شرکت

 .دارند

کلیه مسوولیت های اعتبارسنجی و نظارت بر شرکت های پیمانکار و فرایندهای اجرایی آنها بر عهده شرکت صاحب پروانه : 0تبصره 

 .است

 توزیع و عرضه:5ماده 

ستانی و عرضه کنندگان حسب اعالم سازمان موظف هستند های ا ها و پخش های آن کننده و شعب و نماینده های توزیع شرکت

امکانات سخت افزاری و نرم افزاری الزم مربوط به ردیابی و رهگیری فرآورده ها را فراهم نموده و نسبت به ثبت و تبادل اطالعات 

یتی، هویتی، مکانی و کلیه تراکنش های خرید، فروش، جابجایی، ضایعات، مرجوعی و هرگونه تراکنش مرتبط با جابجایی مالک

 .ماهیتی فراورده ها را طبق استاندارد و زمان اعالمی به سامانه مرکزی سازمان اعالم نمایند

 و تعرفۀ ارائۀ خدمات  هزینه:3ماده 

تواند برای هر واحد  های صاحب پروانه بوده و سازمان می هزینۀ پیاده سازی طرح ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت بر عهدۀ شرکت

شود، مبلغی را طبق مستندات ارائه شده، در تعیین قیمت  گذاری و واجد شناسنامه های الکترونیکی الزم می رآورده که شناسهف

این هزینه در موقع ارسال اطالعات به سامانه مرکزی به ازای هر واحد فرآورده از . گذاری لحاظ نماید های مشمول قیمت فرآورده

هزینه و تعرفه ارائه خدمات توسط کمیته . شود شامل شرکت های صاحب پروانه و غیره اخذ می شرکت های ارسال کننده اطالعات

 .شود پیشنهاد پس از تائید ریاست سازمان ابالغ می

 خطاها و تخلفات:4۷ماده 

تضمین سالمت  ها و باتوجه به اهمیت و نقش ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت در ایجاد دسترسی ایمن، سالم و عادالنه به فرآورده

 :ها، سازمان موظف است با هر گونه خطا و تخلف به شرح ذیل عمل نماید آن

، کمیته مکمل، کمیته غذا و 07مواردی که منجر به سلب صالحیت مسوول فنی به تشخیص کمیته و تصویب کمیسیون ماده  -47

ای قضایی مرتبط با تخلفات محرز قانونی در ارتباط بدیهی است اقدام فوق نافی پیگیری ه. شود آرایشی بهداشتی بسته به مورد می

 .با شرکت صاحب پروانه و حسب مورد مسوول فنی نخواهد بود

 تحویل دارو و مکمل فاقد شناسه به مصرف کننده در محل عرضه

 مجوز/صدور مجوز آزادسازی فراورده فاقد شناسه در شرکت های صاحب پروانه

 نطبق با مشخصات پروانه ثبت، تولید و وارداتهای نا م آزادسازی فراورده با شناسه

 برچسب نا معتبر، با کیفیت نامناسب، درج در محل نا مناسب/آزادسازی فراورده با شناسه

 این دستورالعمل 2عدم رعایت ماده 

 عدم رعایت ایجاد شناسه مادری بر روی بسته بندی ها

کنترل اصالت ناشی از عدم اطالع رسانی و آموزش کافی و صحیح هرگونه عملکرد شرکت بر خالف سیاست های ردیابی، رهگیری و 

 این دستورالعمل 0ماده  5مقررات و بخشنامه های سازمان به مدیران شرکت طبق تبصره 

 .شود مواردی که منجر به فراخوانی عمومی فراورده از سطح بازار می -0-47

 ثبت شده در سامانهفراورده فاقد شناسه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت صحیح و 
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 های تکراری بر روی فرآورده ها در سطح بازار وجود شناسه

 وجود فرآورده در بازار قبل از ارسال اطالعات به سامانه سازمان و آزادسازی سیستمی توسط مسوول فنی

 .های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت ناخوانا بودن و پاک شدن شناسه

 فراورده عدم مطابقت شناسه ها با مشخصات

 عدم مطابقت تاریخ انقضا یا شماره سری ساخت

 عدم مطابقت تعداد شناسه های داروی وارداتی با تعداد و تاریخ مجوز

 گزارش یک شناسه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت از محل جغرافیایی غیرمجاز

 فراورده دارای برچسب تقلبی، ظاهر متفاوت از ضابطه یا شناسه نامعتبر

 شناسه ها در محل نامناسب روی بسته بندی الصاق/درج

 2،0وجود فرآوردۀ بدون شناسه در انبار شرکت پخش بدون رعایت 

 .وجود فرآوردۀ بدون شناسه در داروخانه

به تصویب کمیته و ریاست سازمان غذا و دارو رسیده و جایگزین کلیه ضوابط و  45/0/10این دستورالعمل در ده ماده و در تاریخ 

 ./الزم به اجرا است 4/8/10مل های قبلی است و از تاریخ دستورالع

http//:www.iana.ir/food/item/05020-4.html 
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 سالمت  
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 زدایی از غذای مردم در پساتحریم کلید خورد  ماراتن سم
های نظارتی توجه بیشتری به کیفیت محصوالت داشته  زودی شروع خواهد شد باید دستگاه دوران پساتحریم که بهدر 

های گذشته آسیب رسانده  باشند، چرا که ما در شرایط تحریم از سمومی استفاده کردیم که به سالمت مردم در سال

 . شد

ر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در همایش روز جهانی غذا با ، وزی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کردند و بیشتر در  گذاران به موضوع غذا و مواد آشامیدنی توجه جدی نمی های گذشته سیاست اظهار تأسف از اینکه در سال

دهه گذشته، سالمتی اولویت  طی چند: گذاری شده است، گفت هایی مانند راه سازی و جاده، ساخت و ساز و مسکن سرمایه پروژه

های مهم تا امروز بوده است و امیدواریم بعد از برجام هم این  هشتم و نهم بوده، اما در دولت تدبیر و امید موضوع سالمتی از اولویت

 .رنگ نشود و مشکالت پیش روی ما برداشته شود موضوع کم

های گذشته  شود و در سال ط زیست و سالمت توجه کافی نمیسیدحسن هاشمی با بیان اینکه هنوز هم متأسفانه به موضوع محی

بندی و  دلیل عدم طبقه دهندگان خدمت به مردم به رنگ بوده و همچنین ارائه توان و حضورشان کم های نظارتی کم دستگاه

ه سمت الگوی صحیح باید شرایطی در کشور فراهم شود که مردم را ب: اند، افزود بندی تالشی در جهت ارتقای خدمات نکرده رتبه

مواد غذایی هدایت کنیم متأسفانه در اکثر مواقع مردم در کنار غذاهای مصرفی بیش از اندازه روغن و نمک مورد استفاده قرار 

 .دهند که این امر ناشی از عدم کنترل و نظارت در میزان مصرف مواد غذایی است که باید کنترل شود می

داریم این است که سازمان نظارت و غذا و دارو هماهنگ بوده تا شاهد رفتارهای تکراری در آنچه که انتظار : وی خاطرنشان کرد

گیرند که این موضوع باید پیگیری شود تا در  کشور نباشیم، چرا که سازمان استاندارد و غذا و دارو بیشتر در هم مقابل هم قرار می

 .شود از آنها سلب می راستای همدیگر حرکت کند؛ چرا که در این صورت اعتماد مردم

ها  باید کنترل و نظارت: دهیم، ادامه داد هاشمی با تأکید بر اینکه هیچ تعارفی با کسی نداریم و اجازه رانت به هیچ سازمانی نمی

ها امنیت در آنجا به جایی رسیده است  طور که در بسیاری کشورها با توسعه زیرساخت صورت دقیق در کشور اجرا شود و همان به

ویژه در موضوع غذا و سالمت که ارتباط به سالمت انسانها دارد شکل  کنند باید این امر در کشورما نیز به مردم به آنها اعتماد می که

 .بگیرد

 آسیب به سالمت مردم در دوران تحریم

های نظارتی   تگاهزودی شروع خواهد شد باید دس در دوران پساتحریم که به: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

توجه بیشتری به کیفیت محصوالت داشته باشند؛ چرا که ما در شرایط تحریم از سمومی استفاده کردیم که به سالمت مردم در 

 .های گذشته آسیب رسانده شد سال

خورد با متخلفان شود حمایت بیشتری صورت گیرد و در بر باید برای تأمین مواد اولیه که منجر به تولید غذا می: وی یادآور شد

 .میزان مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود

هایی  ها نیست، بلکه ناشی از سیاست ما در بخش نظارتی و صدور مجوز مشکالتی داریم که این ناشی از دستگاه: هاشمی تأکید کرد

شود  کنیم، نمی تر وضع نمی وانین را واضحها مرتبط است، وقتی نیروی کافی و اعتبار کافی در کشور نداریم و ق  است که به دستگاه

 .ای نیز داشت و مطالبه باید متوازن با امکانات موجود باشد  مطالبه
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 برخورد با متخلفان بدون رجزخوانی

گفتنی است، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه همایش روز جهانی غذا در سالن اجالس سران در جمع خبرنگاران، 

شود در آن مقطع مورد  اگر مجوزی داده می: شود، گفت های متخلف آبلیمو مجوز داده می این پرسش که چرا به شرکتدر پاسخ به 

شود این مواد بر اساس برخی  در زمینه مواد غذایی و آشامیدنی گفته می. تأیید بوده است، اما باید نظارت همیشگی کرد

آنچه باعث . ها ادامه داشته باشد تا در صورت تخلف، اقدامات الزم صورت گیرد استانداردهای خاص باید تولید شوند و باید نظارت

های متخلف باید بازدارنده باشد و ما  شوند، مجازات شرکت های متخلف شناسایی نمی شرمندگی است این است که چرا همه شرکت

خورد قانونی و سازنده داشته باشیم و در این کنند، بر واقعاً مصمم هستیم بدون رجزخوانی با کسانی که با سالمت مردم بازی می

 ./های دولت و قوه قضاییه نیاز داریم زمینه به حمایت

http//:www.iana.ir/food/item/05087-4.html 
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 سالمت
 فودپرس 4972مهر ماه  42شنبه 

 ها هزینه نکنید  خوراکیبرای این 

این غذاهای فرآوری شده دارای مواد شیمیایی خطرناک و سرطان زا هستند که به شدت سالمتی افراد را تهدید < غذا و تغذیه

 .کنند می

 .تر آنها را جایگزین انواع شیمیایی و سموم کنند های غذایی پاک و سالم متخصصان تغذیه قصد دارند با ارائه رژیم

های سالم، سبزیجات و گوشت های بهداشتی را جایگزین انواع پردازش شده و غذاهایی با  یه دارند که افراد بایستی میوهآن ها توص

 .ها کنند انواع افزودنی

 .گذارند متأسفانه غذاهای امروزه از سالمت کمتری برخوردار هستند به طوری که به سالمت و حتی محیط زیست اثر منفی می

 :گردد که الزم است تا حد امکان از آن پرهیز کرد غذاهای ناسالم اشاره می در اینجا به برخی

 کنسروهای گوجه فرنگی

 .های قلبی، چاقی و دیابت مرتبط است هستند که نوعی استروژن مصنوعی بوده و با بیماری-فنول های حلبی شامل بیس قوطی

 .شود میbpa باعث(فرنگی های بارز گوجه یکی از ویژگیه)متاسفانه اسیدیته

 .بر روی باروری افراد اثرات نامطلوبی داردBPA بر اساس مطالعات انجام شده

 .داردBPA میکروگرم 57نکته قابل توجه این است که در هر لیتر از گوجه فرنگی کنسروی 

 .دای آن را جایگزین نوع کنسروی شده آن کنی برای پیشگیری از مصرف این ماده غذایی خطرناک بهتراست نوع شیشه

 های مایکروفری کورن پاپ

 .گردد ها می ای از جمله ترکیباتی است که باعث ناباروری انسان موجود در پوشش های کیسهPFOA مواد شیمیایی از جمله

این مواد خطرناک . شضود در آزمایشات حیوانی مشخص شده است که مواد شیمیایی باعث مشکالت کبدی و سرطان پانکراس می

 .یابد بوداده انتقال می تبخیر شده و به ذرت  از طریق مایکروویو

 .های خطرناک انواع خانگی این پاپ دانه های آلی را جایگزین کنید شود که برای پیشگیری از بروز این بیماری لذا توصیه می

 یر تولید شده با هورمونهای مصنوعی

 .دان ها را ناسالم اعالم کرده پژوهشگران سرطان به شدت مصرف این نوشیدنی

 .گردد ها می گفتنی است که این نوع شیرها برای زنان نامناسب بوده و باعث ناسالم شدن سالمت شیردهی آن

های خطرناک نظیر سرطان سینه، روده بزرگ و دیگر سرطان مردان  موجود در شیرها باعث بروز سرطان -IGF 4سطح باالی

 .شود می

IGF-4 ود تا بتواند جذب بدن گردندگفته شده بایستی در دستگاه گوارش شکسته ش. 

 

مورد استفاده قرار گیرند و یا  Rbgh-Free های برای پیشگیری از مصرف این نوشیدنی الزم است شیرهای خام و یا با برچسب

 .می توان انواع پرداز نشده با هورمونهای مصنوعی و یا ارگانیک را خریداری کرد

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 سالمت
 فودپرس 4972مهر ماه  42جمعه 

 کننده پوست  خوردنی شفاف 5

تواند برای این منظور  تقریبا همه ما تمایل به داشتن پوستی روشن و شفاف داریم و مصرف برخی مواد خوراکی می< غذا و تغذیه

 .مفید باشد

ها با کمک به ترمیم و مرطوب ساختن پوست و افزایش تولید کالژن و اتصال عرضی  مالح معدنی و ویتامینمواد غذایی حاوی انواع ا

 .در شفاف کردن پوست تاثیرگذار هستند

های بهبوددهنده  میل در همین رابطه به معرفی برخی از مواد خوراکی پرداخته که به دلیلی برخورداری از ویژگی روزنامه دیلی

 :شود ف آنها توصیه میسالمت پوست مصر

هستند که به بهبود  0ای، سرشار از اسیدهای چرب امگا  این دو فاکتور اصلی از رژیم غذایی مدیترانه :زیتون و روغن زیتون -

های  این چربی. دارند کنند، گردش خون را بهبود داده و همچنین پوست را مرطوب نگه می ها کمک می سالمت مو، پوست و ناخن

افرادی که به . عالوه بر این روغن زیتون حاوی فوائد دیگری برای بدن است. هش قرمزی و حساسیت پوست هم موثرندسالم در کا

 .شوند عروقی از جمله فشارخون باال و سکته مغزی می –های قلبی  کنند کمتر دچار بیماری طور مرتب از روغن زیتون مصرف می

همچنین به دلیل دارا بودن . کند که به پیوند عرضی کالژن و درمان زخم کمک میاست  C هندوانه سرشار از ویتامین :هندوانه -

همچنین مصرف آب . سازی پوست را به دنبال دارد مقدار زیادی کاروتنوئید لیکوپن که برای بهبود گردش خون موثر است، شفاف

عروقی کمک  –های قلبی  و مقابله با بروز بیماریهندوانه با افزایش میزان دریافتی لیکوپن و کاروتن به قوی ماندن سیستم ایمنی 

 .کند می

های  بوده که به دلیل حفظ کالژن و مراقبت در برابر آسیب« پونیکاالگین»و « االجیک اسید»های انار حاوی  دانه :انار -

قرار . درمان زخم نقش دارددهد پوست انار در افزایش احتمال  نتایج مطالعات نشان می. شود های آزاد، مصرف آن توصیه می رادیکال

 .یابد دادن کرم تولید شده از پوست انار روی زخم حیوانات آزمایشگاهی نشان داد که با افزایش کالژن، روند درمان زخم بهبود می

 پذیری این ماده مغذی انعطاف. برای سالمت پوست مفید است« لوتئین»مصرف اسفناج به دلیل دارا بودن بتاکاروتن و  :اسفناج -

همچنین وجود منیزیم در این ماده خوراکی به کاهش سطح استرس و کلروفیل موجود در آن به . دهد پوست را افزایش می

 .کند پاکسازی بدن کمک می

. آیند ها هستند و منابعی مهمی از مواد مغذی به حساب می اکسیدان این سه ماده خوراکی مملو از آنتی :بلوبری، رزبری، تمشک -

عالوه بر این مصرف مداوم این . کنند قویت سطح ایمنی از التهاب پوستی، خشکی و قرمزی آن جلوگیری میهمچنین با ت

 .عروقی موثر است –های قلبی  ها در پیشگیری از بیماری خوراکی

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id 
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 سالمت
 فودپرس 4972مهر ماه  42ه جمع

 معجزه چغندر در الغری

در . شود خیلی زود احساس سیری بکنید چغندر یک سبزی کم کالری و حاوی فیبرهای غذایی است که باعث می< غذا و تغذیه

 .شود نتیجه نیاز به مصرف مواد غذایی دیگر کم شده و روند الغری شروع می

. ها آشنایی دارید های الغری تحقیق کرده باشید حتما با انواع و اقسام رژیم خصوص رژیماگر تصمیم به الغری گرفته باشید و در 

اما احتماال در خصوص الغری با چغندر چیزی . رژیم اتکینز، رژیم دوکان، رژیم سوپ، رژیم لیمو ترش، رژیم پارینه سنگی و غیره

ها برای کاهش وزن است که در عین حال  ترین و موثرترین روش یعیاما باید بدانید که استفاده از این سبزی یکی از طب. نشنیده اید

شود خیلی زود  چغندر یک سبزی کم کالری و حاوی فیبرهای غذایی است که باعث می. شود رژیمی سالم و مفید نیز محسوب می

 .احساس سیری بکنید

با ما باشید تا بیشتر با این روش ساده و موثر آشنا . شود در نتیجه نیاز به مصرف مواد غذایی دیگر کم شده و روند الغری شروع می

 .البته بهتر است قبل از تصمیم به الغری با چغندر با یک متخصص تغذیه مشورت کنید. شوید

 هاست ارزش چغندر باالتر از این حرف

ی  را دارد که در برنامه به همین دلیل ارزش این. شود العاده است که باعث ارتقای سطح سالمت می ی غذایی فوق چغندر یک ماده

های خونی رنج  این سبزی پرخاصیت همچنین برای افرادی که از کم خونی و دیگر بیماری. تان جا داشته باشد غذایی و رژیمی

 B4 ،B0 ،B0 های چغندر سرشار از آهن، بتاکاروتن و ویتامین. های باردار بسیار مفید است برند و همچنین برای کودکان و خانم می

 .باشد می B2 و

 گرم چغندر 477ارزش غذایی 

 کیلوکالری 04انرژی 

 گرم 4.5ها  پروتئین

 گرم 8.5کربوهیدرات 

 گرم 4.5فیبر 

 میلی گرم 051پتاسیم 

 میلی گرم 00فسفر 

 المللی واحد بین A 58.5 ویتامین

 چگونه انتخاب و نگهداری کنیم؟

در موقع انتخاب، چغندرهای سفت، گرد و بدون . بار خریداری کنید ه و ترهتوانید چغندر تازه را از بازارهای میو شما به راحتی می* 

 .ای کامال سبز را انتخاب کنید لک با برگ و ریشه

 .رنگ چغندر باید قرمز تیره باشد* 

دو تا  ها را به مدت حداقل توانید آن در این صورت می. ی پالستیکی و داخل یخچال قرار دهید چغندرهای انتخابی را داخل کیسه* 

 .سههفته نگهداری کنید

روز قابل استفاده  5های چغندر را بدون شستشو داخل کیسه پالستیکی گذاشته و در بخچال قرار دهید به مدت  اگر برگ* 
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 .مانند می

 .شوند توجه داشته باشید که نباید به هیچ عنوان چغندرهای خام را در فریزر قرار داد چون خیلی زود نرم می* 

 ه از چغندر در جهت الغریروش استفاد

توانید چغندر را خالی یا به همراه  می. توانید چغندر را به صورت خام، بخارپز شده و یا کنسروی مصرف کنید برای الغر شدن می

 .ساالد با سیر ، پیاز و کمی روغن زیتون و نمک و سرکه میل کنید

دار و سپس  را رنده کرده و با کمی روغن زیتون و لیموترش مزه توانید آن خواهید چغندر را به صورت خام میل کنید می اگر می

 .نوش جان کنید

پز کنید؛ در این  توانید چغندر را با پوست در آب و کمی نمک بیاندازید و آب می. کند تر آن کمک می پختن چغندر به هضم راحت

مدت حداقل یک ساعت بجوشانید و سپس پوست الزم است که چغندرها را به . کند صورت چغندرتان رنگ و طعم خود را حفظ می

 .ها را گرفته و میل کنید آن

ها را از فر خارج نکنید تا  خواهید چغندرتان را در فر آماده کنید حواستان باشد تا زمانیکه به طور کامل نپخته باشند آن اگر می

 .خواص خود را به طور کامل حفظ کنند

 .ی اسفناج قابل استفاده و مصرف است مان شیوههای چغندر به ه بهتر است بدانید که برگ

 شود با چغندر الغر شد؟ چگونه می

خواهید از روش الغری با چغندر به عنوان رژیم الغری جدی استفاده کنید آن را بیش از ده روز پیاپی ادامه  کنیم اگر می توصیه می

 .ندهید

نوشیدن آب چغندر باعث . ر شدن باید آب چغندر نیز بنوشیدبرای الغ. در طول مدت رژیم حداقل روزانه دو لیتر آب بنوشید

تر  خوشبختانه فیبرهای موجود در این سبزی کار معده را راحت. تان را جذب کنید شود که تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن می

 .الزم است که نوشیدنی چغندرتان را قبل از غذا میل کنید. شود کند؛ چون باعث کاهش اشتها می می

 چغندر و هویج و پرتقال آب

 ی نوشیدنی چغندر رژیمی دستور تهیه

 مواد الزم

 عدد 2چغندر 

 عدد 47هویچ 

 عدد 47پرتقال 

 روش تهیه

ای دربسته قرار داده  سپس ترکیب به دست آمده را داخل یک ظرف شیشه. جات را خرد کرده و داخل مخلوط کن بریزید این سبزی

 .و در یخچال بگذارید

 منوی رژیم

 .ر دچار مشکل معده نیستید یک ساعت قبل از صبحانه آب لیموترش بخوریداگ

 صبحانه

دار با پنیر کم چرب یا یک پیاله ماست با یک قاشق  یک فنجان چای یا یک فنجانقهوه با شیر بدون چربی، یک برش نان سبوس
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 .سبوس و یک عددسیب

 ناهار

 ک لیوان بزرگ نوشیدنی چغندر قبل از ناهار

وانید یک قاشق روغن زیتون نیز به ساالدتان  می . ه شده از خیار، گوجه فرنگی، اسفناج، کاهو به همراه گردوی خرد شدهتهی: ساالد

 .اضافه کنید

 با مرغ بدون پوست یا ماهی پخته شده در فر( قاشق غذاخوری سرخالی 2معادل حدود )یک سهم غذایی برنج

 یک عدد پرتقال

 شام

 در قبل از شامیک لیوان بزرگ نوشیدنی چغن

 سوپ سبزیجات و بادمجان پخته شده در فر

 یک عدد سیب یا یک برش هندوانه

 بدانید که

توانید به عنوان  البته می. بدون شک با نوشیدن یک لیوان بزرگ نوشیدنی چغندر اشتهای زیادی به غذا خوردن زیاد نخواهید داشت

 .میان وعده آجیل یا میوه نیز میل کنید

های  سعی کنید از پیروی از رژیم. ن است که قبل از دنبال کردن هر نوع رژیمی اول با پزشک متخصص مشورت کنیدی ما ای توصیه

بهتر است . کند های دریافتی کمکی به الغری نمی اند که شمردن کالری اخیرا محققان به این نتیجه رسیده. سخت پرهیز کنید

با یک متخصص مشورت . از آزار خودتان دست بردارید. جات را افزایش دهید مصرف میوه و سبزی. ی سالمی در پیش بگیرید تغذیه

 .ی سالم راز تناسب اندام است ورزش در کنار یک تغذیه. تر باشید تر از همه اینکه فعال کنید و مهم
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 سالمت
 فودپرس 4972مهر ماه  49به پنج شن

 خوراکی هایی که انرژی شما را حفظ می کند 

ها،  در میان انواع خوراکی. کنند خوریم، به اینکه در طول روز انرژی داشته باشیم، کمک می هایی که می خوراکی< غذا و تغذیه

تر کردن ما دارند و باعث بهبود خلق و  ر بانشاط نقش بیشتری د...( ای، نان کامل و مثل برنج قهوه)کننده قندخون  موادغذایی تنظیم

 .شوند خو می

 آجیل خام-4

منیزیم نقش کلیدی در متابولیسم قند و . ای دارند مالحظه مغزهای خامی مانند پسته، بادام و بادام هندی، پروتئین و منیزیم قابل

( مانند مغزهای یاد شده)ها  غالت کامل و برخی ماهی کند بنابراین خوردن منابع غذایی حاوی آن مانند تامین انرژی بدن بازی می

 .شود باعث انرژی داشتن شما در طول روز می

 گوشت بدون چربی-0

ای به نام تیروزین  روند و سرشار از اسیدآمینه گرفته مرغ، از منابع پروتئین به شمار می گوشت بدون چربی گوساله، بوقلمون و پوست

نفرین است که در افزایش تمرکز نقش  های دوپامین و نوراپی ننده سطح دو ترکیب شیمیایی به نامک آمینه تقویت این اسید. هستند

کند بنابراین برای داشتن  خوابی و افسردگی پیشگیری می نیز دارند و دریافتشان از بروز بی B40 ها ویتامین این گوشت. دارند

 .تان بگنجانید های اصلی خوی بهتر، آنها را در وعده و خلق

 ماهی چرب-0

های قلبی  هستند که از بدن در مقابل افسردگی و بیماری 0های چرب مانند ماهی سالمون، سرشار از اسیدهای چرب امگا  ماهی

شود  به همین دلیل، توصیه می. های برگ سبز تیره نیز چنین اثری دارند ها، مغزها و انواع سبزی به غیر از ماهی. کند محافظت می

 .نیز از قلم نیندازید در هفته ماهی را

 های برگ سبز سبزی-0

به . کند شود، احتمال ابتال به افسردگی را کم می های برگ سبز مثل اسفناج و کاهو دریافت می فوالتی که از طریق مصرف سبزی

 .شود شده از آنها در طول روز توصیه می همین دلیل مصرف ساالد تهیه

 آب-5

تواند به کاهش  می( حتی در حد متوسط)آبی  اند کم مطالعات نشان داده. کند پیشگیری میدریافت آب کافی نیز از بروز خستگی 

حل این مشکل بسیار ساده است؛ نوشیدن کافی  راه. متابولیسم بدن منجر و موجب شود تا انرژی کمی در طول روز داشته باشید

 .های غیرشیرین در طول روز آب و دیگر نوشیدنی

 فیبر فراوان-2

توانید با  می. کنند کند اما بسیاری از افراد فیبر کافی دریافت نمی یبر به داشتن انرژی و نشاط در طول روز کمک میدریافت ف

 .تان را تنظیم کنید و به حد قابل قبولی برسانید های کامل مقدار فیبر دریافتی مصرف بیشتر لوبیا، انواع میوه و سبزی تازه و دانه

 های تازه ها و سبزی میوه-0

طور طبیعی آب دارند، مثال یک سیب یا چند  های تازه است که به ها و سبزی راه دیگر حفظ آب بدن و انرژی داشتن، خوردن میوه

کننده آب مورد نیاز شامل جوی دوسر و پاستایی هستند که در غذاهای آبداری مانند سوپ  دیگر مواد غذایی تامین. ساقه کرفس
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 .کنند آب به خود جذب می شوند و حین حرارت دیدن، پخته می

 قهوه-8

البته خوردن یک . کند دهد و به تقویت قوای فکری و انرژی بدن کمک می کافئین موجود در قهوه، متابولیسم بدن را افزایش می

ه البته در صورتی که قهو. تر از این نوشیدنی دارد کنندگی بیشتری در مقایسه با فنجانی بزرگ فنجان کوچک قهوه خاصیت تقویت

 .انرژی بودنتان در طول روز خواهد شد خوابی، باعث بی شود، نباید آن را زیاد میل کنید زیرا در این صورت بی تان می خوابی باعث بی

 چای-1

اند این نوشیدنی نیز سطح هوشیاری و کارایی فرد را باال  ها نشان داده مطالعه. توانید کافئین دریافت کنید شما از چای هم می

هایی است که افراد استرس دارند و لحظات سختی را سپری  کند و یک انتخاب مناسب در زمان تقویت حافظه کمک می میبرد، به

 .کنند می

 شکالت تلخ-47

کننده به  کند زیرا کافئین موجود در شکالت با داشتن ترکیبی تحریک ای کوچک از شکالت تلخ نیز به باانرژی بودن کمک می تکه

 .شود کننده در طول روز می پرانرژی شدن مصرف نام تئوبرومین، باعث

 صبحانه فیبردار-44

اند افرادی که  ها نشان داده بررسی. خواهند، در طول روز انرژی داشته باشند صبحانه یک فرصت طالیی برای افرادی است که می

ها، منشأ گیاهی  لبته بهترین صبحانها. خورند خورند، خلق و خوی بهتری در مقایسه با افرادی دارند که صبحانه نمی صبحانه می

 .اند دارند و دارای فیبر فراوان هستند یعنی از غالت کامل و مقداری پروتئین تشکیل شده

 های مختصر تعدد وعده-40

البته خوردن . شود داشتن سطح قندخون می کند و باعث ثابت نگه های متعدد به باانرژی بودن در طول روز کمک می خوردن وعده

کره بادام زمینی مالیده شده روی برشی از . های بزرگ چنین اثری دارد بیشتر از وعده( ساعت یکبار 0تا  0هر )های کوچک  وعده

های  هایی از این وعده ای با شیر نمونه شده از آرد کامل، نصف یک ساندویچ بوقلمون با ساالد یا مقداری غالت صبحانه نان تهیه

 .ان هستندای فراو کوچک اما باارزش تغذیه
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 سالمت
 فودپرس 4972مهر ماه  42یک شنبه 

 یک نوشیدنی سبز الغر کننده 

ها  این قبیل نوشیدنی. کند های الغری باز می جات روز به روز جایگاه خود را در رژیم ها و سبزی درمان با آب میوه< غذا و تغذیه

 .عالوه بر دارا بودن خواص الغری برای سالمت عمومی بدن نیز مفید هستند

شود که برای بهبود  ها در یک نوشیدنی واحد باعث تجمع مواد مغذی ضروری می جات و برخی ادویه ترکیب کردن چند میوه، سبزی

با این حال مهم است که بدانید چه موادی را با هم ترکیب کنید تا . عملکرد متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن الزم هستند

دهیم که از آن به عنوان  ی یک نوشیدنی سبز را یادتان می ما در این مطلب طرز تهیه. چربی بیشتری بسوزانید و وزن کم کنید

ی سالم و ورزش برای رسیدن به  هگری جز داشتن تغذی شنوید هیچ روش معجزه البته از ما می. کنند گر یاد می نوشیدنی معجزه

هایی به عنوان  ی سالم و داشتن فعالیت بدنی مناسب از چنین نوشیدنی توانید در کنار تغذیه شما می. تناسب اندام وجود ندارد

 .مکمل الغری استفاده کنید

 نوشیدنی سبز الغری در یک نگاه

ها و مواد معدنی است که عناصر  ها، ویتامین اکسیدان ر از آنتیشود و سرشا این نوشیدنی طبیعی از سیب، خیارو زنجبیل تهیه می

ای که برای سالمتی دارند در جوار همدیگر  العاده این ترکیبات عالوه بر خواص فوق. شوند ی غذایی محسوب می ضروری در هر برنامه

 .کنند به الغری کمک زیادی می

 سیب

ی کم کالری و کم چرب سرشار از  این میوه. العاده است سالمتی فوقی سیب و به خصوص سیب سبز برای بهبود  مصرف روزانه

سیب به دلیل دارا بودن همین ترکیبات مفید به طور مؤثری روی متابولیسم یا همان سوخت . ها، مواد معدنی و فیبر است ویتامین

کیبات این میوه هستند که به هضم بهتر ترین تر فیبرهای موجود در سیب جزو فعال. گذارد و ساز بدن و هضم مواد غذایی تأثیر می

سیب همچنین به مقابله با احتباس آب و . کنند مواد غذایی و همچنین ایجاد احساس سیری بدون دریافت کالری زیاد کمک می

ه حل تواند ب خوشبختانه این میوه می. اطالع هستند اکثر مردم از اثرات این دو مشکل روی وزن بی. کند کلسترول بد خون کمک می

 .تان برساند این دو مشکل کمک کرده و شما را به اندام مورد عالقه

 خیار

آب یکی از مایعات . کند به همین دلیل نیز به الغر شدن در عین سالمتی کمک می. خیار از میزان زیادی آب تشکیل شده است

این . کند های دریافتی کمک می کالریباارزشی است که باعث فعال شدن سوخت و ساز بدن می شود و با حفظ آن به سوزاندن 

میوه همچنین منبع فالوونوئیدها، مواد معدنی و دیگر مواد مغذی مهم و ضروری است که به سم زدایی از بدن و کاهش وزن کمک 

 .کنند می

 زنجبیل

اصیت قدرت کاهش ی پرخ اول اینکه این ریشه. کند العاده ای دارد که به چند شیوه به کاهش وزن کمک می زنجبیل خواص فوق

عالوه بر این، زنجبیل باعث . شود باید بدانید که این دو عامل مانع از سوزاندن کالری می. التهاب و حساسیت بدن به گلوکز را دارد

ها گذشته، زنجبیل خواص  از این. مانید روی و پرخوری روزانه در امان می شود در نتیجه شما از زیاده ایجاد احساس سیری می

. برد ها را باال می کند و حرکات آن ها را تقویت می یعنی اینکه باعث تحریک ترشحات معده شده، عضالت روده. داردگوارشی 
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متخصصان بر این عقیده هستند که ترکیبات موجود در زنجبیل مانند ژینژرول و شوگائول، باعث تحریک متابولیسم، افزایش انرژی 

 .شوند یها م سوزی و سوزاندن هر چه بیشتری چربی

 خیار و زنجبیل و سیب

 ی نوشیدنی سبز روش تهیه

برای این کار به ترکیبات زیر نیاز . ی این نوشیدنی سبز الغر کننده ساده است و ترکیبات آن نیز در دسترس همه قرار دارد تهیه

 :دارید

 مواد الزم

 سیب سبز یک عدد

 خیار یک عدد

 گرم 0ی رنده شده یک قاشق معادل  زنجبیل تازه

 (لیتر میلی 077)ب یک لیوان آ

 روش تهیه

این دو . سپس آن را نیز خرد کنید. های آن را خارج کنید سیب را نیز پوست بکنید و دانه. ابتدا خیار را پوست کنده و خرد کنید

 .زنجبیل رنده شده و سپس آب را به مواد اضافه کرده و میکس کنید. میوه را داخل مخلوط کن بریزید و هم بزنید

کنیم که این نوشیدنی را به صورت ناشتا میل کنید  ی بهتر توصیه می برای دریافت نتیجه. شیدنی سبز را تازه به تازه مصرف کنیدنو

 .تر باشند تا ترکیبات مغذی آن بهتر جذب شده و فعال

 توجه توجه

برند توصیه  رنج می( التهاب روده)کرون زنجبیل برای افرادی که از مشکالت گوارشی مانند زخم معده، ورم معده، کولیت و بیماری 

 .اگر شما هم دچار چنین مشکالتی هستید نوشیدنی سبزتان را بدون زنجبیل تهیه و میل کنید. شود نمی
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 سالمت
 فودپرس 4972مهر ماه  42شنبه 

 ضربه فنی کنید  چاقی را با این سبزی

 .ترین سبزیجات است کاهو یکی از پرخاصیت< غذا و تغذیه

 .با خواص فراوان کاهو آشنا شوید و این سبزی پرخاصیت را در برنامه غذایی روزانه تان بگنجانید

 کاهو سبزی کم کالری و بدون چربی

توان این سبزی را همراه  به همین دلیل می.کالری است 40هو حدود گرم کا 477اگر دچار کالری هراسی هستید بدانید که هر 

 .خوب الغری و تناسب اندام دانست

 . این سبزی پرخاصیت حاوی فیبر و سلولز است. توانید با خیال راحت از آن مصرف کنید کاهو فاقد چربی است و شما می

همین تأثیر نیز باعث می شود که در کوتاه .شود د گوارش نیز میبنابراین عالوه بر اینکه شما را به خوبی سیر می کند باعث بهبو

 .شود فیبرها همچنین باعث دفع اسیدهای صفراوی می. مدت به راحتی وزن کم کنید

 برای داشتن قلبی سالم کاهو را فراموش نکنید

 . کنند و بتاکاروتن موجود در کاهو از اکسایش کلسترول پیشگیری می C ویتامین

 . کنیم ساالد سزار را دریابید توصیه می. کند ها و تشکیل لخته کاهش پیدا می ان تجمع پالکدر نتیجه امک

 47ی ما به اسید فولیک است و  درصد نیاز روزانه 07گرم کاهو حاوی  577. چون حاوی مواد مغذی سالم برای سالمت قلب است

 . کند درصد نیاز روزانه به فیبر را تأمین می

ی  دهد هرچه جذب اسیدفولیک از طریق مواد غذایی باالتر باشد خطر ابتال به سکته ققان فرانسوی نشان میهای مح نتایج پژوهش

 .کند های قلبی عروقی کاهش پیدا می مغزی و بروز بیماری

قلب  دهد که این مسئله نیز باعث ارتقای سالمت باید بدانید که فیبرهای محلول در آب نیز میزان کلسترول بد خون را کاهش می

 .می شود

 های کامل کاهو حاوی پروتئین

ی غذایی حتماً کاهو  برای کامل کردن یک وعده.شود های موجود در آن مربوط می درصد کالری موجود در کاهو به پروتئین 07

 .میل کنید

 کند تان مقابله می های کاهو با بی خوابی

مایع سفید رنگی که با خرد کردن کاهو سرازیر . شود د افزوده میبرن خوابی رنج می متأسفانه هر روز به تعداد افرادی که از بی

کافی . الکتوکاریوم خواص آرامبخش مشابه مواد مخدر دارد اما فاقد عوارض جانبی آن است. نامیده می شود« الکتوکاریوم»شود  می

 .است چند برگ کاهو میل کنید و یا آب کاهو بنوشید تا خوب بخوابید

 دارد کاهو خاصیت آلکالینه

در . کند ها یا همان مواد سمی بدن کمک کرده و تعادل اسیدی بازی را حفظ می مواد معدنی موجود در کاهو به دفع توکسین

 .صورت تعادل اسید و باز، بدن شما انرژی زیاد، پوست شفاف تر و سالم تر و خواب راحت تری را تجربه خواهد کرد

 کاهو شاخص گلیسمی پایینی دارد

این قبیل . از آنجایی که این سبزی کالری اندکی دارد شاخص گلیسمی آن نیز بسیار پایین است. ی کاهو باال نیستشاخص گلیسم
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 .مواد غذایی برای افرادی که نگران قند خون خود هستند بسیار مناسب است

 کاهو طعم دلچسبی دارد

این سبزی پرخاصیت عالوه بر اینکه سالم است لذت .کاهو با وجود اینکه کم کالری است اما طعم دلچسب و کمابیش شیرینی دارد

 . فراوانی به مصرف کننده می دهد

ترکیب کردن آن با سبزیجات دیگری مانند کلم، خیار، گوجه فرنگی، کلم قرمز و غیره عالوه بر افزایش طعم آن باعث جذب مواد 

 .معدنی و ویتامین های بیشتری می شود

 کاهو برای مقابله با سرطان

 . دهد ها را کاهش می دهد که کاهو خطر ابتال به برخی سرطان پژوهش های انجام شده نشان می نتایج

 .شود ی محققان مصرف منظم کاهو یعنی چندین مرتبه در هفته باعث کاهش خطر ابتال به سرطان ریه می به عقیده

 کاهو برای مقابله با بیماری های نورودژنراتیو

ها یا همان  دهند که ترکیبات موجود در کاهو باعث حفاظت هر چه بیشتر از نورون شان میهای آزمایشگاهی ن نتایج بررسی

 .کنند های نورودژنراتیو مانند آلزایمر پیشگیری می شوند و به این ترتیب از ابتال به برخی بیماری های عصبی می سلول

 .یر این سبزی روی انسان همچنان وجود داردهای تکمیلی برای اثبات تأث البته محققان معتقد هستند که نیاز به بررسی

در . کند ها یا همان مواد سمی بدن کمک کرده و تعادل اسیدی بازی را حفظ می مواد معدنی موجود در کاهو به دفع توکسین

 .تری را تجربه خواهد کرد صورت تعادل اسید و باز، بدن شما انرژی زیاد، پوست شفاف تر و سالم تر و خواب راحت

 ها برای تقویت چشمکاهو 

، لوتئین و زئاگزانتین خوبی به بدن می رسانند که همگی برای داشتن A ترکیب کاهو، اسفناج، کلم قرمز و غیره بتاکاروتن، ویتامین

 .های سالم مورد نیاز هستند چشم

د که به فیلتر شدن نور شدید ی طبیعی هستن لوتئین و زآگزانتین دو رنگدانه. کند به تقویت دید شبانه کمک زیادی می A ویتامین

 .کنند کمک می

 .های مورد نیاز چشم ها را به میزان زیادی تأمین می کند افزودن مقداری هویج رنده شده به ساالدتان ویتامین

 کاهو را با سس سرکه میل کنید

د که مصرف ساالد فصل تشکیل ها نشان می دهن نتایج پژوهش. شوند کاروتنوئیدها به همراه میزان اندکی چربی بهتر جذب بدن می

چربی موجود .کند شده از کاهو، گوجه فرنگی، هویج، اسفناج و غیره به همراه سس سرکه میزان زیادی کاروتنوئید جذب خون می

 .در سرکه باعث می شود که کاراتنوئیدها بهتر جذب بدن شوند
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 سالمت
 فودپرس 4972مهر ماه  4۲سه شنبه 

 با این ترفندها بوی بد دهان را از بین ببرید 

گویند این مشکل شایع که باعث  کند اما محققان می  تواند خیلی زود شما را به تنهاترین فرد جمع تبدیل بوی بد دهان می

 .وان با ترفندهای خانگی و تغییر رژیم غذایی برطرف کردت شود را به سادگی می شرمندگی مبتالیانش می

 درمان بوی بد دهان با رژیم غذایی

توانید پشت قاشق را  کند یا نه، می تان را کالفه می به نوشته دیلی میل، برای مطمئن شدن از اینکه بوی بد دهان، شما و اطرافیان

تان رسید، معنایش این است که شما با بدبویی  ی بدی به مشاماگر بعد از خشک شدن قاشق بو.بلیسید و صبر کنید خشک شود

 .دهید تان دیگران را آزار می نفس

تواند باعث بد بو  خورید هم می گویند غذایی که می به گزارش سالمت نیوز به نقل از مجله سیب سبز، گذشته از این محققان می

 .های زیر را رعایت کنید رها شدن از این وضعیت توصیهکنند که برای  تان شود و به همین دلیل توصیه می شدن دهان

 برای رفع بوی بد دهان کمتر گوشت بخورید

تواند علت اصلی آن را از بین  تان را برای لحظاتی خوشبو کند اما نمی تواند دهان گویند جویدن آدامس یا برگ نعنا می محققان می

خاطر بیشتر شدن  غذایی که پروتئین باالیی دارد، خداحافظی کنید تا به تان باید با رژیم برای کمتر کردن بوی بد دهان. ببرد

 .تان بوی بد نگیرد کنند، نفس هایی که در دهان شما فرصت زندگی کردن پیدا می باکتری

 برای رفع بوی بد دهان هویج بخورید

توانید با جویدن  و قهوه بروید اما می هایی مثل سیر، پیاز، غذاهای تند برای خالص شدن از این مشکل باید کمتر سراغ خوراکی

کنند از  هایی که دهان شما را بد بو می تان را تحریک کنید و باعث شوید با بیشتر شدن ترشح، باکتری هویج خام و سیب بزاق دهان

 .شان بروید توانید سراغ هایی هستند که برای تحریک بزاق می غذاهای ترش هم از دیگر گزینه. بین بروند

 دوست شوید  فع بوی بد دهان ادویهبرای ر

تان مشکالت  کنند و اگر علت بد بو شدن دهان هایی مانند دارچین، هل، میخک، رازیانه و شوید هم بوی بد دهان را کم می ادویه

 . توانید آن را از بین ببرند معده شما نباشد، می

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx? 
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 سالمت
 فودپرس 4972مهر ماه  49دو شنبه 

 پروتئین شیر عامل محافظت در مقابل بیماری های قلبی

پژوهش های جدید دانشمندان نشان می دهد که پروتئین های ویژه ای در شیر و غذاهای تخمیری طبیعی وجود < غذا و تغذیه

 .لکرد و افزایش سالمت قلب و عروق انسان شونددارند که می توانند باعث بهبود عم

 در تحقیقات انجام شده توسط تیمی مشترک از پژوهشگران دانشگاه های کره جنوبی، محققان در غذاهای آماده شده واکنش

Maillard ایی را به کار برده اند که یک واکنش شیمیایی بین اسیدهای آمینه و کاهش قند بوده و باعث تولید ترکیبات شیمی

 .جدید با کاهش کل سرم و پائین آمدن سطح تراکم لیپو پروتئین، کلسترول و تری گلیسیرید در موش ها می شود

در آزمایشگاه  Maillard بر اساس این پژوهش های جدید، پیش از این که ترکیب شمیایی فوق به موش ها داده شود، واکنش

ته پژوهشگران، ممکن است نتیجه یک مکانیسم دفاعی آنتی اکسیدانی باشد که انجام گرفته و با اسید الکتیک تخمیر شد، که به گف

 .ترکیب کلسترول و سوخت و ساز بدن را تنظیم کرده و نهایتا در بهبود سالمت قلب و عروق موثر است

ه به تخمیر شد Maillard ،cMRP ،cMRP پژوهشگران این تیم تحقیقاتی همچنین اعالم کردند که واکنش سدیم کازئینیت

که آنها ایجاد کرده اند، نیز ممکن است در جلوگیری و یا کاهش بیماری های  F- cMRP و H1 وسیله مخمر الکتوباسیلوس

 .عروقی نقش داشته باشد -قلبی 

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

 آیانامهر  4۲, سه شنبه

های زیردرختی برای صنایع غذایی  درصد سیب 9۷/ رایزنی برای صادرات سیب ایران به هندوستان و روسیه

 شود  بارگیری نمی
های تجاری کشاورزی برای صادرات سیب و انگور آذربایجان غربی به کشورهایی نظیر اقلیم کردستان عراق،  هیأت

های گذشته،  اند و عالوه بر بازارهای سنتی سال سیه فعالیت خود را آغاز کردهپاکستان، افغانستان، هندوستان و رو

 .صادرات به هندوستان و روسیه وارد فاز اجرایی خواهد شد

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه کشاورزی محصوالت باغی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار  077های سیب استان آذربایجان غربی، امسال تولید این محصول در این استان از حجم یک میلیون و  ری باغآو با سال: گفت

های صادراتی در شرایط پساتحریم این امکان را فراهم آورد تا بازارهای  تن فراتر رفت و با توجه به کیفیت مناسب آن، زمینه

 .جدیدی برای صادرات سیب دست و پا شود

هفته گذشته هیأتی از کردستان عراق وارد ایران شدند و مذاکراتی برای صادرات سیب صورت گرفت که طی : رادی افزودامیر م

 .های این محصول به مقصد اقلیم کردستان بارگیری خواهد شد های آینده محموله هفته

بندی و قیمت سیب و همچنین  دن نوع بستهمایه قرار دا سال گذشته رقبای ترک ایران توانسته بودند با دست: وی خاطرنشان کرد

هایی علیه سیب ایرانی کرده بودند که با بازدید تجار و کارشناسان  پاشی مواضع سیاسی، بازار را به نفع خود مصادره کنند و سم

 .محصوالت باغی کشور عراق زمینه برای صادرات دوباره سیب به این کشور فراهم شد

 .های سیب به کشورها افغانستان و پاکستان نیز در دستور کار قرار گرفته است اق، صادرات محمولهعالوه بر عر: مرادی ادامه داد

هایی برای بازاریابی به کشورهای هندوستان و روسیه فرستاده شده است که مذاکره برای صادرات  همچنین هیأت: وی تصریح کرد

 .های اولیه کار بارگیری خود را آغاز کنند محمولهرود  سیب به این دو کشور وارد فاز اجرایی شده و انتظار می

 ها واگذار شود عاملیت تنظیم بازار به تشکل

منظور خرید توافقی سیب فراخوان  هرچند سازمان تعاون روستایی به: مدیرعامل اتحادیه کشاورزی محصوالت باغی کشور یادآور شد

رسد برای صادرات و تنظیم بازار سیب، باید از  نظر می رده است، اما بهداده و فعالیت خود را در بازارهای آذربایجان غربی آغاز ک

 .بازوهای پرتوان بیشتری برخوردار بود

گذاری سیب و تعیین سقف قیمت خرید  سازی شب عید مبنای قیمت عالوه بر خرید توافقی، از آنجا که ذخیره: مرادی تأکید کرد

های  سازی، بخش دیگری از سیب شده جهت ذخیره هزار تن سیب خریداری 07تا  07شود، پیشنهاد شد تا عالوه بر  محسوب می

 .شود، در سبد خریداری دولت قرار گیرد های صنعتی نیز می تولیدی که بیشتر شامل سیب

های صنایع  شود و باید جذب کارخانه های تولیدی که اصطالحاً به آن زیردرختی گفته می درصد سیب 07اکنون : وی اظهار داشت

 .شوند و باید برای خارج کردن آنها از چرخه عرضه راهی اندیشیده شود دیلی شوند، بارگیری نمیتب

ها خواستار خرید  شود، کارخانه تومان برآورد می 407های صنعتی حداقل  شده سیب با وجود آنکه قیمت تمام: مرادی همچنین گفت

ال تولید میوه بسیار ناچیز خواهد بود و کشاورزانی که ناگزیرند تومان هستند که این هزینه در قب 87تا  27این سیب به قیمت 

 .نظر کنند ها صرف آوری سیب دهند از جمع بندی بپردازند، ترجیح می آوری و بسته های کارگری جهت جمع هزینه
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ها به استاندار  به تشکلهای صنعتی، پیشنهاد واگذاری تنظیم بازار شب عید و عاملیت خرید  عالوه بر خرید سیب: وی در ادامه افزود

ها در  استان آذربایجان غربی داده شده و از آنجا که شخص استاندار دارای دانش کشاورزی است و تعریف صحیحی از نقش تشکل

 .ها، موافقت کلی کرده است حوزه بازار دارد، با واگذاری عاملیت خرید به تشکل

 هزار تن انگور در آذربایجان غربی تولید شد 9۷۷

های گذشته که سرمازدگی مانع تولید انبوه میوه  بر خالف سال: عامل اتحادیه کشاورزی محصوالت باغی کشور خاطرنشان کردمدیر

هزار تن انگور مرغوب در آذربایجان غربی تولید  077های میوه بیش از  آوری باغ شد، امسال با سال در استان آذربایجان غربی می

 .شده است

ات انگور نیز به کشورهای منطقه در دستور کار قرار دارد، اما زمینه برای توزیع آن در بازارهای داخلی و صادر: مرادی ادامه داد

 .تواند از اشباع بازار این محصول جلوگیری کند منظور مصرف در صنایع تبدیلی می همچنین تغییر آن به

 شلیل و هلو در انبارها باقی ماندند

دار خود از عرضه تولیدات خود در فصل  ن به امید داشتن بازار بهتری برای محصوالت هستهای از باغدارا عده: وی تصریح کرد

علت اشباع بازار از انواع میوه به قیمت مناسب، عمالً زمان طالیی خود را از دست دادند و  اند و به مناسب در بازار خودداری کرده

 .شده در اوایل تابستان در انبارها باقی مانده است توان گفت بخش قابل توجهی از شلیل و هلوی برداشت اکنون می

فروش سیب خود به قیمت باالتر از عرضه سیب به قیمت روز  ای از باغداران به عمده سال گذشته نیز عده: مرادی یادآور شد

ا قیمت بسیار نازلی به تن سیب که در انبارها باقی مانده بود، ب 077تا  277خودداری کردند، اما بازار جدید پیدا نشد و بیش از 

 .فروش رفت و باغداران متضرر شدند

شود محصول خود را در بازار اگر به قیمت مناسب و سود معقول رسیده، به فروش برسانند  لذا به باغداران توصیه می: وی تأکید کرد

 ./پوشی کنند تر چشم ها به امید عرضه مناسب و از انبار کردن آنها در سردخانه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05017-4.html 
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 سیب درختی
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 اهر قطب تولید سیب در کشور/ میلیون دالری سیب  ۵۷۷صادرات 
هزار هکتار آن بارور  017هزار هکتار است که  000های مختلف کشور  تانسطح زیر کشت سیب در اس: کارشناس کشاورزی گفت

 .باشد می

، در رابطه با وضعیت تولید در بازار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانامیری کارشناس و عرضه کننده میوه در گفتگو با 

 .باشد هکتار آن بارور می 017هزار هکتار است که  000های مختلف کشور  یر کشت سیب در استانسطح ز: سیب اظهار داشت

میلیون دالر صادر  077هزار تن به ارزش  577میلیون تن سیب در کشور تولید و همچنین  075امسال بالغ بر : وی درادامه گفت

 .شد

های صادراتی ایران  حوزه خلیج فارس و قزاقستان را مقصد سیب امیری کشورهای روسیه، عراق، پاکستان، افغانستان و کشورهای

 .دانست

روید که  سیب در بیشترین مناطق ایران می: وی با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی ایران برای پرورش سیب مناسب است گفت

هایی  محال و بختیاری جز استانهای آذربایجان غربی و شرقی، تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، همدان و چهار  استان

های آذربایجان شرقی و غربی تهران اصفهان  هستند که بخش عمده سیب کشور را تولید کرده و صادرات سیب از مهر ماه از استان

 .فارس و خراسان رضوی آغاز می شود

از این شهرستان سیب صادراتی به : امیری شهرستان اهر را قطب کشاورزی و تولید سیب در آذربایجان شرقی معرفی کرد و افزود

 شود کشورهای عراق، امارات، ترکیه و اذربایجان صادر می

 .مشکل کم آبی تهدیدی برای تولید سیب است: های سیب کاران را کمبود آب دانست و گفت وی یکی از مشکالت و چالش

یی که سیب قرمز درجه یک نیز برای شب عید در امسال تولید سیب قرمز از سیب زرد بیشتر بوده و از آنجا: امیری در پایان گفت

 .شود این موضوع باعث باال رفتن قیمت سیب در بازار شده است سردخانه نگه داری می

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020810 
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 شیالت

 - 72/79/4۲فارس

 ماهی کپور معادل صادرات یک بشکه نفت 45صادرات هر 
در حال : یک کارآفرین اقتصاد مقاومتی درباره میزان تولید ماهی کپور و سود حاصل از آن در مجمع تولیدی گفت

 .هزار قطعه ماهی کپور هستم 9۷۷حاضر مشغول پرورش 

، احمد زائری درباره میزان تولید ماهی کپور و سود حاصله از آن در سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  فارس خبرگزاریبه گزارش 

 .ماهی کپور هستمهزار قطعه  077در حال حاضر مشغول پرورش ": مجمع تولیدی اش، اظهار می کند

 47قیمت هر کیلو ماهی کپور در بازار داخل حداقل . کیلو گرم برسند 4ماه طول می کشد تا بچه ماهی های کپور به وزن  8حدود 

 .هزار تومان است

لیارد می 0میلیارد تومان بدست می آورم که حداقل  0این بدین معنی است که پس از رشد کافی ماهی ها، از فروش آن ها در بازار 

 ".ماهی کپور، بازار بسیار خوبی در داخل دارد و هیچ نگرانی بابت فروش آن ندارم. تومان آن سود خالص است

درصد از مجموع پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان از ماهی تأمین  07حدود . امروزه ارزش پروتئین ها بر هیچ کس پوشیده نیست

 .ن پروتئین مصرفی خود را از ماهی به دست می آورندمی شود و تقریبا یک سوم مردم جهان بیشتری

. شود هزار تن ماهی گرمابی در ایران تولید می 407ساالنه حدود . ماهی های گرم آبی یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین است

 .کیلوگرم است که یک سوم متوسط سرانه جهانی آن است 8سرانه مصرف ماهی در کشور حدود 

دلیل ارزش غذایی باال و نیز برخورداری از بازار صادراتی مناسب از جمله عرصه هایی است که از منظر اقتصاد ماهی کپور به 

 .مقاومتی و امنیت غذایی موضوعیت دارد

 .وگویی ترتیب داده است خبرنگار بسیج سازندگی در همین زمینه با یک پرورش دهنده موفق ماهی کپور در استان هرمزگان گفت

ی که دانش آموخته ریاضیات است، به دلیل عالقه به کار تولید و نیز مزیت هایی که در عرصه پرورش ماهی کپور یافته، احمد زائر

 .هزار قطعه ماهی کپور است 077او اکنون در حال پرورش بیش از . این حوزه تولیدی را برای فعالیت برگزیده است

 مطلوب ترین ماهی پرورشی جهان

زیستگاه اصلی ماهی کپور در چین است است، اما بدلیل رشد سریع، زندگی گله ": یژگی های کپور می گویداحمد زائری درباره و

پذیر، امکان تکثیر مصنوعی و کیفیت مطلوب گوشت به عنوان مطلوب ترین ماهی پرورشی جهان معرفی و در تمام جهان تکثیر و 

 .پرورش داده می شود

درجه سانتی گراد به باال به خوبی تغذیه می کند  48ماهی کپور در دمای . شرایط گرماست از ویژگی های بارز ماهی کپور، پذیرش

درجه  40در دمای . درجه سانتی گراد محقق می شود 05ـ  08بهترین شرایط رشد آنها در دمای . یابد  و رشد و تکثیر می

درجه سانتیگراد به خواب زمستانی  0د و در دمای یاب سانتیگراد سرعت فرآیند تبدیل غذا به گوشت در ماهی های کپور کاهش می

 ".روند فرو می

من در دانشگاه در رشته ریاضیات تحصیل کردم و در ": او درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش ماهی کپور خاطرنشان می کند

به دنبال . تم جور در نمی آمدکار اداری و حقوق بگیری با روحیا. عین حال به کار تولیدی و ایستادن روپای خود، عالقمند بودم

عرصه ای بودم برای فعالیت تولیدی و در همین حین با تاکیدات عمومی رهبر انقالب بر امر اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و افزایش 

 ".ور رسیدمبا مطالعاتی که انجام دادم نهایتا به عرصه پرورش ماهی کپ. تولید ملی مواجه بودم که انگیزه های من را افزایش می داد

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3721815
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 میلیارد تومانی ۵در انتظار سود 

تحصیل در رشته ریاضیات به من کمک کرد تا ذهن خالقی داشته باشم و منتظر شغل اداری ": این تولید کننده موفق می افزاید

 .پس از گذراندن دوره های آموزشی کار احداث مجتمع پرورش ماهی گرمابی را با توکل به خدا آغاز کردم. نمانم

 ".نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است 47نفر به صورت مستقیم و برای  5مجتمع در حال حاضر برای  این

در حال حاضر مشغول ": احمد زائری درباره میزان تولید ماهی کپور و سود حاصله از آن در مجمع تولیدی اش، اظهار می کند

 .هزار قطعه ماهی کپور هستم 077پرورش 

 47قیمت هر کیلو ماهی کپور در بازار داخل حداقل . کیلو گرم برسند 4اه طول می کشد تا بچه ماهی های کپور به وزن م 8حدود 

میلیارد تومان بدست می آورم که  0این بدین معنی است که پس از رشد کافی ماهی ها، از فروش آن ها در بازار . هزار تومان است

 ".ماهی کپور بازار بسیار خوبی در داخل دارد و هیچ نگرانی بابت فروش آن ندارم. استمیلیارد تومان آن سود خالص  0حداقل 

 ماهی کپور معادل یک بشکه نفت 45هر 

ماهی کپور را می توان به عراق و کشورهای حاشیه ": این فعال اقتصاد مقاومتی با اشاره به بازار صادراتی ماهی کپور، می گوید

 .کرد و در حال حاضر بسیاری از همکاران من در حال صادرات این محصول هستندخلیج فارس و حتی روسیه صادر 

بنابراین باید تولید . ماهی کپور به کشورهای همسایه معادل یک بشکنه نفت برای کشورمان ارز آوری دارد 45تقریبا صادرات هر 

 ".ماهی کپور را جدی گرفت

بعد از فروش این . زار قطعه در سال نیازمند احداث استخرهای بیشتر هستمه 277برای افزایش ظرفیت تولید تا ": او می افزاید

عالوه بر این می خواهم با خرید زمین . هزار قطعه و بازگشت سرمایه فاز دوم توسعه مجتمع تولیدی را شروع می کنم 077

 ".کشاورزی، خودم اقدام به تولید غذای ماهی ها کنم تا هزینه های تولید کاهش یابد

 گان می تواند قطب اقتصاد مقاومتی باشدهرمز

استان هرمزگان به دلیل استعداد بالقوه خدادای می ": احمد زائری درباره مشکالت منطقه میناب و سیریک، خاطرنشان می کند

رهای بزرگتر اما متاسفانه بیشتر جوانان بعد از دریافت دیپلم، برای کارگری به شه. تواند قطب اقتصاد مقاومتی در جنوب کشور باشد

 .مهاجرت می کنند

هیچکس به آن ها نمی آموزد که چگونه می توانند روی پای خودشان بایستند و با استفاده از نعمت های خدادادی تولید ثروت 

پرداخت وام های خوداشتغالی در کنار آموزش کارآفرینی به صورت بومی می تواند بسیاری از جوانان را از کارگری به . کنند

میلیون تومانی بسیج سازندگی شروع کردم اما الزم است همه دستگاه ها به فکر  07من کار تولید را با وام . ینی سوق دهدکارآفر

من آماده ام تا به صورت رایگان پرورش ماهی کپور را به صورت عملی به جوانان عالقمند . اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی باشند

  ".هرمزگانی آموزش دهم

 .اقتصاد مقاومتی در کنار پرورش ماهی کپور، عرصه تولیدی دیگری نیز پیش روی خود گشوده استاین فعال 

 .نفر استغالزایی کرده است 0هزار بلدرچین است و در این عرصه نیز برای  47احمد زائری در حال حاضر مشغول پرورش 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008777001 
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 شیالت
 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 هزار تن انواع آبزیان ساالنه در کشور تولید می شود  555
ساالنه به طور متوسط سه هزار تن خاویار در دریای خزر تولید می :رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت

 .شود

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد پورکاظمی با اشاره به اینکه ( ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه 

اگر بخش خصوصی در زمین پرورش آبزیان سرمایه گذاری کند، : هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید می شود، افزود 885ساالنه 

 .سیعی ازتولید انواع آبزیان در کشور باشیممی توان ساالنه شاهد حجم و

سال سابقه، شبکه علمی  10رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با اشاره به اینکه موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با 

: است، گفت محقق و دانشمند پروژه های تحقیقاتی را در حوزه علوم شیالت اجرایی کرده 057خود در تمام نقاط کشور با بیش از 

 .این موسسه دارای بیش از یکصد هزار متر مربع فضای آزمایشگاهی است

وی انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی پرورش ماهی در ققس در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان را از مهم ترین 

منظور تنوع بخشی گونه ای در سیستم آبزی امسال با اخذ مجوز به : برنامه های کاری این موسسه در سال جاری دانست و گفت

 .پروری تعدادی گونه ماهی از خارج از کشور وارد کردیم

این شهرستان با توجه به منابع آبی، از : پور کاظمی به ظرفیت گچساران برای تولید ماهیان گرم آبی و زینتی، اشاره کرد و افزود

لید ماهیان گرم آبی و زینتی دارد و مسئوالن این شهرستان باید جمله سد کوثر و چمشیر ظرفیت های مناسبی در زمینه تو

 ./بازارهای هدف را نیز شناسایی کنند

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05007-4.html 
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 شیالت
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

 شف دو محموله قاچاق کوسه ماهیان در کنارک، برای نخستین بار در کشور ک
دو محموله قاچاق کوسه ماهیان به کشورهای همسایه برای : مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت

 .نخستین بار در کشور از دو لنچ صیادی در شهرستان کنارک واقع در جنوب استان کشف و ضبط شد

به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان سعید محمودی ( ایانا)خبرگزاری کشاورز یایران به گزارش

ماموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست کنارک با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان همزمان با فصل بازگیری : افزود

 .ته کلیه اسکله های صیادی جنوب استان را زیر نظر گرفتندپس از یکسری تحقیقات گسترده و میدانی به مدت یک هف

پس از پهلوگیری نخستین لنج های صیادی در اسکله کنارک با انجام عملیاتی منسجم در بازرسی از سردخانه لنج ها : وی گفت

 .عدد کوسه از انواع مختلف کوسه ماهیان و از لنج دیگر شش عدد کشف کنند 07موفق شدند از یک لنج 

محموله های یادشده ضبط و متخلفان به همراه پرونده تنظیمی : یرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه دادمد

 .تحویل مقامات قضایی شهرستان کنارک شدند

در بررسی های اولیه از محموله قاچاق کوسه ماهیان مشخص شد که بال اکثرکوسه های ضبط شده جهت : محمودی اظهار داشت

 .به خارج از کشور به منظور استفاده های درمانی و بهداشتی قطع شده اندقاچاق 

خانواده از ماهیان خلیج فارس و دریای عمان است که بررسی ها نشان می دهد، صید بی  47این تعداد کوسه متعلق به : وی افزود

ههای کوسه ماهیان از عوامل نابودی کوسه رویه، آلودگی های محیطی، استفاده از روش های نامناسب صید و از بین رفتن زیستگا

 .ماهیان در دریای عمان است

در اواخر سال گذشته در زمینه جلوگیری از صید کوسه ماهیان با شیالت سیستان و بلوچستان و سازمان مرکزی : وی بیان کرد

ه کل حفاظت محیط زیست شیالت ایران مکاتبات متعددی توسط معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین ادار

 .استان صورت گرفته ولی متاسفانه هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نشده است

نظارت مستمر بر صید، جلوگیری از روش های صید غیر مرسوم و : مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان بیان کرد

ای صیادی در آبهای ساحلی و کنترل آالینده ها با منشا خشکی و دریا غیر استاندارد و اصالح ادوات صید ، ممانعت از صید قایق ه

 .از جمله راهکارهای حفظ کوسه های دریای عمان به شمار می رود

کوسه ماهیان یکی از حیاتی ترین زنجیره های غذایی را در دریاها و اقیانوسها شکل می دهند و ماهیان پالژیک : محمودی افزود

ن ها، اره ماهی ها و مارلین ها نقش مهمی در ساختار و تنظیم عملکرد جمعیت گونه های دریایی دارند و بزرگ نظیر کوسه ها، تو

 .تعادل اکوسیستمی ایجاد می کنند

کاهش ذخایر کوسه در سطح جهانی باعث شده که انجمن های بین المللی حفظ و بقای حیات وحش و سایر انجمن : وی گفت

 .ن مورد تدابیری اندیشیده و ضمن نظارت بر مدیریت صید کوسه برنامه های اصالحی تدوین کنندهای مرتبط با این پدیده در ای

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/05057-4.html 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 سفره ایرانی میزبان آبزیان وارداتی/ هبود صادرات شیالت در پی تدبیر دولتامید به ب
شیالت ایران با تدوین برنامه اجرایی و با در اختیار گذاشتن امکانات و اختیارات به بخش خصوصی می تواند تولید آبزیان را در 

 .کشور افزایش دهد تا شاهد ورود آبزیان کم ارزش وارداتی نباشیم

گرچه کشورمان در صادرات برخی از محصوالت شیالتی جزو سه کشور  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرنگاربه گزارش 

سرآمد دنیا و از نظر کیفی بهترین محصول را در جهان دارا است، اما در برخی قسمت های آبزی پروری به سبب عدم استفاده از 

 .داکثر امکانات موجود، فاصله عجیبی غریبی از نظر رتبه بندی و میزان تولید با سایر کشورها داریمح

گفتنی است که نگاه دولتمردان به صنعت شیالت بیشتر تزئیناتی بوده و از همین سو این امر موجب شده تا برنامه اجرایی 

ینه از امکانات موجود و فناوری های روز و توسعه مکانیزاسیون این منسجمی در این زمینه صورت نگیرد تا بتوانیم با استفاده به

 .بخش، حرف اول را در تولید محصوالت شیالت در دنیا بزنیم

گرچه نباید فراموش کرد که مشکل کمبود سرمایه در گردش از گذشته تا کنون با تولیدکنندگان همراه بوده و عدم تامین به موقع 

 .و چالش هایی در این بخش شده استنهاده ها موجب کاهش تولید 

این در حالیست که شیالت ایران با تدوین برنامه اجرایی و با در اختیار گذاشتن امکانات و اختیارات به بخش خصوصی می تواند 

 .تولید ابزیان را در کشور افزایش دهد

لین بر این امر واقف هستند که باید فرصت حال با گشوده شدن درهای کشور در شرایط پساتحریم به سوی بازارهای جهانی، مسئو

 .به دست آمده را غنیمت شمارند تا با افزایش درامد حاصل از صادرات غیرنفتی بتوانیم ارز آوری خوبی را نصیب کشورمان کنیم

از میلیون دالر صورت گرفته که  000هزارتن صادرات محصوالت شیالت به ارزش  04بر اساس آمار گمرک سال گذشته مجموع 

 .میلیون دالر به صادرات میگو اختصاص داشته است 50این میزان 

 .درصد سبد صادراتی محصوالت شیالت را میگو تشکیل می دهد 07شایان ذکر است که در این میان 

هزارتن به ارزش  00میلیون دالر صادرات محصوالت شیالت و همچنین  51هزارتن به ارزش  04در پنج ماهه نخست سال جاری 

 . میلیون دالر واردات ماهی به کشور ثبت شده است 52

میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته باشد اما با استفاده ازمنابع  077الی  057در شرایط فعلی تنها صادرات میگو می تواند 

ه این امر مستلزم میلیارد دالر صادرات محصوالت شیالت را افزایش دهیم هرچند نباید فراموش کنیم ک 47موجود می توان تا 

 .برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح است

میلیون دالر محصوالت شیالتی  400هزارتن به ارزش  20براساس این گزارش، آمار گمرک نشان می دهد که سال گذشته حدود 

 .میلیون دالر واردات ماهیان کم ارزش را داشته ایم 07به کشور وارد شده که از این میزان 

ت که نباید رفع تحریم ها کلیدی برای باز شدن دروازه های واردات به کشورمان باشد به گونه ای که اقالم غیر شایان ذکر اس

 .ضروری با کمترین کیفیت به کشور وارد شود

 407براساس آمار های موجود : گفتباشگاه خبرنگاران جوان ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه ابزیان کشور در گفتگو با خبرنگار 

هکتار ظرفیت  077هزارو  0الی  0هزار هکتار استخر پرورش میگو و ماهی در کشور وجود دارد این در حالی است که تنها از 

 .موجود استفاده شده است

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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افزایش بهره وری و راندمان تولید در بخش آبزی پروری کشور در مقایسه با سایر کشورها به دالیلی اعم از عدم استفاده : وی افزود

فناوری روز، اصالح نژاد و آموزش و ترویج کاهش یافته است بطور مثال چین در مقایسه با ایران در بخش ماهیان گرم آبی از 

 .برابری راندمان تولید در هر هکتار را داراست 45ظرفیت 

مزارع جدید و سطح  تولید ماهیان گرم آبی به سبب عدم ایجاد: همچنین حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت

 .زیر کشت و معرفی گونه های جدید نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است

هزار تن از آن به صادرات اختصاص داده شده و همچنین  07هزار تن بوده که  457سال گذشته تولید ماهیان گرم آبی : وی افزود

 .برای سال جاری این میزان تولید نیز پیش بینی شده است 

توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی در بخش آبزی پروری یک ضرورت است زیرا با توجه به بحران منابع آبی در : اده بیان کردآقا ز

 .کشور این امر عالوه بر کاهش هزینه های تولید می تواند ارتقا و بهره وری در این بخش را افزایش دهد

در :از تراز تجاری مثبت در دنیا برخوردار است اما می توان گفتهرچند که بخش شیالت جز معدود بخش های کشاورزی است که 

راستای افزیش تولید و صادرات در این بخش، باید مسئوالن جدی تر به اجرای برنامه های از پیش تعیین شده نسبت به گذشته 

 .دست یافتنی خواهد بود 0740بپردازند، در این صورت با بکارگیری حداکثری از منابع موجود ، تحقق اهداف صادراتی افق 

http//:www.yjc.ir/fa/news/5051527 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 ضرورت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بخش ماهیان گرمابی
وسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این بخش تاثیر به سزایی در کاهش تلفات، هزینه های ت: مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرمابی گفت

 .تولید و افزایش بهره وری راندمان خواهد داشت

، در خصوص تاثیر ان جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگار حسن آقازاده مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان گرمابی در گفتگو با

با توسعه مکانیزاسیون در این بخش عالوه بر کاهش تلفات، هزینه : توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بخش آبزی پروری کشور گفت

های تولید، افزایش بهره وری و راندمان شاهد افزایش کیفیت محصول نیز خواهیم بود که از این سو این امر در بخش ماهیان 

 . سیار ضرورت داردگرمابی ب

در واقع با توجه به اینکه منابع آبی در کشور با بحران هایی روبروست می توان گفت که توسعه مکانیزاسیون به سبب : وی افزود

 . برگشت آب و استفاده مجدد از آن یک نیاز مبرم در این بخش احساس می شود

ایه کافی و ساختار تشکیالتی عالی ماهیان گرمابی کشورهای چین و تأمین به موقع نهاده ها، سرم: آقازاده در ادامه بیان کرد

تن در هر  0.5الی  0هندوستان منجر به ظرفیت سه برابری راندمان تولید در هر هکتار شده در حالی که برداشت در کشور ما 

 . هکتار است

ساله است که متأسفانه این امر  07الی  05 در واقع در کشور ما عمر استخرهای ماهیان گرمابی: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

تن در  0.5الی  0موجب شده عمق مفید و آبگیری استخرها به نصف تبدیل شود به گونه ای در چنین شرایطی به سختی می توان 

 .هکتار برداشت کرد و از سویی طرح هایی در این زمینه به شیالت و وزارت جهاد ارائه شده است

http//:www.yjc.ir/fa/news/5024400 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 آال درصدی تولید قزل 15واردات ماهی به سبب کاهش 
ه دالالن در واردات ماهیان استفاد آال موجب سوء در بین ماهیان قزل  VHSبیماری ویروسی : مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور گفت

 .ارزش شده است کم

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان کشور در گفتگو با 

جاری همانند سال گذشته حدود  آال در سال میزان تولید ماهی قزل: جاری اظهار داشت آال در سال درخصوص میزان تولید ماهی قزل

 .هزار تن خواهد بود 407

 VHSآال جزء پنج کشور تولیدکننده در دنیا هستیم اما متأسفانه بیماری ویروسی  با توجه به اینکه در تولید ماهی قزل: وی افزود

شکی در بین این ماهیان شیوع پیدا کرد موجب شد که برخی که از حدود چهار سال پیش به سبب ضعف عملکرد سازمان دامپز

 .ارزش در کشور کنند آال اقدام به واردات ماهیان کم درصدی تولید قزل 05استفاده از کاهش  دالالن با سوء

آال در  لهای سردسیری همچون لرستان، مازندران، کرمانشاه و کهکیلویه و بویر احمد قطب تولید قز استان: قاسمی در ادامه گفت

 .کشور هستند هر چند که سایر کشورها نیز به صورت پراکنده به تولید این ماهیان فعالیت دارند

ها عالقمند به خرید این ماهی  هر چند که روس: آال به روسیه تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه آبزیان کشور با اشاره به صادرات قزل

ای که در این زمینه وجود دارد تاکنون موفق به صادرات  ندگان و مشکالت عدیدههای الزم از تولیدکن هستند اما به سبب حمایت

 .ایم این نوع ماهیان به روسیه نبوده

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020700 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 گونه ماهی زینتی در ایران 3۷پرورش / میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور 44۷ید بیش از تول
ساز  های پرورش ماهی زینتی اشتغال پایدار، سودآوری مطلوب و زمینه یکی از مزیت: های زینتی دهنده ماهی کارشناس و پرورش

 .اشتغال خانگی آن است

، در رابطه با پرورش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانر گفتگو با های زینتی د دهنده و کارشناس ماهی حسنی پرورش

مرکز تولید  857میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور توسط  447در حال حاضر ساالنه بیش از : های زینتی اظهار داشت  ماهی

 .شود می

تعداد زیادی : های اصلی پرورش ماهی زینتی دانست و گفت یزد، آذربایجان شرقی و همدان را قطب های اصفهان، اراک، وی استان

 .آبی و سردآبی در همدان فعال است مزرعه پرورش ماهی گرم

این حرفه از : های زینتی را اشتغال پایدار و سودآوری مطلوب دانست و خاطرنشان کرد های پرورش ماهی حسنی یکی از مزیت

ها به  ساز اشتغال پایدار در خانواده تواند زمینه خواهد، می که آب و فضای کمی نسبت به ماهیان پرورشی خوراکی میآنجایی 

 .خصوص برای بانوان باشد

های زینتی یک از کاالهای صادراتی کشور است و به کشورهای اوکراین، عراق، قزاقستان، روسیه،  ماهی: حسنی خاطرنشان کرد

 .شود صادر میکویت و ترکمنستان 

زا، انواع سیچالید، گورامی،   گونه ماهی زینتی از جمله گلد فیش، انواع زنده 17در ایران : هایش افزود وی در بخش پایانی صحبت

 .شود ها و ماهی قرمز سفره هفت سین پرورش داده می تترا و بارب

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020445 
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 شیالت
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  4۲, سه شنبه 

 درصد از غذای ماهیان زینتی در ایران 1۷تولید 
 . درصد از غذای ماهیان زینتی در کشور تولید می شود 07: کارشناس ماهیان زینتی سازمان شیالت ایران گفت

پرورش ماهی زینتی، : پرورش ماهیان زینتی کهگیلویه وبویراحمد در گچساران افزودمحمد حسن الهی در همایش آموزشی تکثیر و 

 .میلیارد دالری را برای جهان به دنبال دارد 07تجارتی 

 .درصد از غذای ماهیان زینتی در کشور تولید می شود 07: وی بیان کرد

گونه غیربومی در حوزه آبزی پروری  077گونه داخلی و 87که در ایران  کارشناس ماهیان زینتی سازمان شیالت ایران با بیان این

شهرک های پرورش ماهیان زینتی در استان های کشور از جمله مازندان، مرکزی، سمنان، تهران و : زینتی وجود دارد عنوان کرد

 .کرمانشاه در حال ساخت است

بهداشتی، درمانی و تحقیقاتی، نقش مهمی در بهبود  دسترسی به دانش فنی پرورش ماهی عالوه بر تامین نیاز مراکز: وی ادامه داد

 .شاخص های سالمت به دنبال خواهد داشت

از مزیت های توسعه پرورش ماهی می توان به سرمایه گذاری قابل : کارشناس ماهیان زینتی سازمان شیالت ایران خاطرنشان کرد

 .انعطاف ماهیان زینتی و درآمد میلیاردی و مشاغل خانگی اشاره کرد

شهرستان گچساران با وجود پتانسیل های خوب و وجود رودخانه زهره وخیرآباد و سد کوثر می تواند در سرمایه : الهی اضافه کرد

 .گذاری در این بخش گام های موثری بردارد

http//:iranecona.com/02141 
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 شیالت
 ایسنا - 497۱مهر  4۲شنبه 

  مخالفت شیالت با تملیک مزارع چابهار از سوی بانک کشاورزی

میگو در سایت گواتر چابهار از سوی بانک کشاورزی، از مکاتبه   رییس سازمان شیالت ضمن مخالفت با مصادره شدن اسناد زراعی مزارع پرورش

دهندگانی که در مناطق صفر مرزی فعالیت  سایت گواتر و پرورش: داد و گفتدهندگان میگوی چابهار خبر  با این بانک برای حمایت از پرورش

 .میلیارد تومانی برای احیاء و بازگشت به تولید نیاز دارند 07کنند به اعتبار حدود  می

سایت گواتر را پس از در تالش بودیم تا  4010از سال : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد در گفت -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -حسن صالحی 

دهندگان، آن را به چرخه تولید بازگردانیم که با همت  مشکالتی که برای آن در گذشته به وجود آمد، مجدادا احیاء کنیم و با کمک پرورش

 .اند درصد مزارع آماده پرورش و احیاء شده 47هکتار و حدود  077تولیدکنندگانی که به میدان آمدند تاکنون بیش از 

اند؛ یکی  هایی که تا کنون به چرخه تولید بازنگشتند دو دسته هکتار است و آن 0777مزارع آماده پرورش سایت گواتر چابهار حدود : ودوی افز

های  هایی که معتقدند کانال توانند از سال آینده فعالیت خود را آغاز کنند و دوم آن آنهایی که هم اکنون مشکلی برای ادامه تولید ندارند و می

های صورت گرفته با استانداری، امیدواریم این اقدام نیز  شان به دلیل فعال نبودن طی چند سال اخیر نیاز به الیروبی دارد که با هماهنگی زارعم

 .به زودی انجام شود

انک کشاورزی و دهنده میگو در سایت گواتر چابهار از سوی ب رییس سازمان شیالت در خصوص مصادره شدن اسناد زراعی مزارع همه پرورش

ای با مدیرعامل بانک کشاورزی انجام شده است تا بتوانیم به عنوان  طی هفته گذشته مکاتبه: اظهار کرد  مزرعه، 05در اولویت بودن مصادره 

چابهار را  کنند، از تولیدکنندگان حمایت و سایت گواتر دهندگان میگو که در مناطق صفر مرزی فعالیت می گذار و حامی پرورش متولی، سیاست

ها، سازمان شیالت، سازمان دامپزشکی،  های متولی از جمله بانک احیاء کنیم، چرا که برای احیای تولید میگو در این منطقه همه دستگاه

 .دهندگان و تولید ملی حمایت کنند باید وارد عمل شوند و از پرورش... استانداری و

صنایع کشور با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند که امیداوریم با رویکرد جدید  دهندگان میگو مانند همه پرورش: صالحی تصریح کرد

 .دولت، کشور از این شرایط رکودی به وجود آمده عبور کند

دهندگان میگو نیز برای ادامه حیات اقتصادی خود به نقدینگی نیاز دارند و بر اساس  در چنین شرایطی سایت گواتر چابهار و پرورش: وی گفت

توان به احیای آن امیدوار بود و اکنون در حال  میلیارد تومان نقدینگی به این سایت تزریق شود، می 07وردهای صورت گرفته اگر حدود برآ

 های مختلف هستیم تامین این نقدینگی از طریق مکاتبه با بانک

. http//:www.isna.ir/fa/news/10700545100%/ 
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 شیالت
 ایسنا - 497۱مهر  49دوشنبه 

 هزار تن رسید 3۷۷صید به مرز 

 .شود هزار تن آبزی از دریای خزر و خلیج فارس صید می 885ساالنه : رییس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورگفت

های ایجاد شهرک تولیدی ماهیان زینتی در  در نشست بررسی پتانسیلبه گزارش خبرنگار ایسنا در کهگیلویه و بویراحمد، محمد پورکاظمی 

 .هایی در عرصه تولید ماهیان گرم آبی و زینتی دارد شهرستان گچساران با توجه به منابع آبی ظرفیت: گچساران اظهار کرد

 .بازارهای هدف گچساران برای تولید ماهیان زینتی باید شناسایی شود: وی اضافه کرد

ساالنه : هزار نفری در بخش آبزی پروری کشور خبر داد و گفت 07یر آبزی پروری موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور از اشتغال همچنین مد

 .شود تن خاویار پرورشی در کشور تولید می 577

 .شود هزار تن ماهی گرم آبی به عراق صادر می 07ساالنه : عباس متین اظهار کرد

 .شود مرکز در سطح کشور تولید می 40ن ماهی توسط میلیو 077به گفته وی ساالنه 

 .شود هزار تن ماهی سرد آبی در سطح کشور تولید می 477هزار تن ماهی گرم آبی و  057ساالنه : متین عنوان کرد

 .گونه ماهی زینتی در کشور وجود دارد 057: وی ادامه داد

هزار تن عنوان کرد و  07زان تولید ساالنه میگو در کشور را مدیر آبزی پروری موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور همچنین می

 .کنند هزار نفر در بخش آبزی پروری در کشور فعالیت می 07ساالنه : گفت

http//:www.isna.ir/fa/news/10700040500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94072717524


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

224 
 

 شیالت
 فودپرس 4972مهر ماه  42شنبه 

 آال هزارتن قزل41۷تولید/ آخرین وضعیت صادرات محصوالت شیالتی به روسیه 

امیدوار هستیم : هزار تن اعالم کرد و گفت 407حدود 10  آال را در سال معاون وزیر جهاد کشاورزی، میزان تولید قزل< مواد غذایی

 .ارتن برسدهز 5جاری به حدود  میزان صادرات محصوالت شیالتی به روسیه در سال

درصد کاهش یافته است،  45حدود  10نسبت به سال  10آال در سال  رئیس سازمان شیالت کشور با بیان اینکه تولید ماهی قزل

 .برسد 10آال به همان میزان سال  جاری این کاهش جبران شود و تولید قزل اظهارامیدواری کرد که در سال

آال از کشور  میزان صادرات ماهی قزل: هزار تن اعالم کرد و افزود 407جاری، حدود  آال را در سال حسن صالحی، میزان تولید قزل

هایی است که مردم تمایل زیادی به  چندان چشمگیر نیست، ضمن اینکه مصرف این ماهی در داخل کشور زیاد و یکی از گونه

 .مصرف آن دارند

آالی مورد نظر تجار روسی را تولید کنند، احتمال دارد صادرات   لدر صورتی که پرورش دهندگان ایرانی بتوانند قز: وی اضافه کرد

 .هزارتن برسد 0تا  0این ماهی حداکثر به حدود 

هایی از  محموله: معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات محصوالت شیالتی به کشور روسیه آغاز شده است، اظهارداشت

 .در این زمینه بین دو طرف انجام شده است کشور ما به روسیه ارسال و توافقات خوبی

اند که در مراکز عمده فروشی روسیه حضور دائمی داشته باشند  های منسجمی انجام داده ریزی تجار ایرانی برنامه: صالحی اضافه کرد

 .و در حال امضای قراردادهای بلند مدت با تجار روسی هستند

 5جاری به حدود  ار هستیم میزان صادرات محصوالت شیالتی به روسیه در سالرئیس سازمان شیالت کشور با بیان اینکه امیدو

 .شود، میگو است عمده محصوالتی که امسال به روسیه صادر می: هزارتن برسد، گفت

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 - 72/79/42ارسف

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از : و شکر گفت های قند  دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومانی آن توسط  ۵9۷التفاوت  تومان شد که مابه ۵9۷۷تومان و قیمت آن برای مصرف کننده  ۵59۷ها  کارخانه
 .شود ها پرداخت می دولت به کارخانه

پیشنهاد انجمن : ، افزودخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر در گفت یر انجمن صنفی کارخانهبهمن دانایی دب

تومان  0077تومان بود که در نهایت ستاد تنظیم بازار با قیمت  0247های قند و شکر برای افزایش قیمت شکر  صنفی کارخانه

 .ت کردموافق

 47درصد بود که در نهایت با افزایش  40.5های تولید برآورد ما برای افزایش قیمت شکر  با توجه به افزایش هزینه: وی افزود

 .درصدی قیمت این محصول موافقت شد

 .درصد افزایش یافته است 48درصد و دستمزدها  40.5در سال جاری قیمت چغندر : دانایی بیان داشت

براین : تومان تعیین شد، اظهار داشت 0077های قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته قیمت شکر  کارخانه رئیس انجمن صنفی

التفاوت به ازای هر کیلوگرم شکر  تومان مابه 077تومان اعالم شد و مقرر شد که مبلغ  0477اساس قیمت شکر برای مصرف کننده 

 .کنندگان پرداخت شود توسط دولت به تولید

تومانی به ازای هر کیلو شکر به  077التفاوت  برداری چغندر هنوز یک ریال از مابه ماه از پایان بهره 47با گذشت : وی افزود

 .ها پرداخت نشده است کارخانه

به : ها پرداخت نشده، بیان داشت التفاوت قیمت شکر هنوز به کارخانه میلیارد تومان مابه ۵۰5دانایی با بیان اینکه 

های قند و شکر قفل شده شده  کنندگان بخشی از نقدینگی کارخانه التفاوت شکر به تولید مابه علت عدم پرداخت

 .است

روی دولت بود که یا  درصد افزایش قیمت شکر دو گزینه پیش 47با تعیین : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومان به مصرف کننده فروخته شود و یا بخشی از  0507قیمت قبلی اضافه شود و شکر با  0077درصد به قیمت  47افزایش 

 .التفاوت جبران شود افزایش قیمت از طریق پرداخت مابه

تومان  0507تومان به  0477های انجام شده این نتیجه حاصل شد که افزایش قیمت شکر به یکباره از  با بررسی: وی تصریح کرد

نابراین براساس نظر ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا بخشی از افزایش قیمت برای مصرف شود ب  منجر به وارد شدن شوک به بازار می

 .ها پرداخت شود التفاوت به کارخانه کننده اعمال شود و بقیه آن به صورت مابه

و به ازای تومان افزایش یابد  0077تومان به  0477بر این اساس مقرر شد تا قیمت شکر برای مصرف کننده از : دانایی بیان داشت

 .تومان به کارخانجات پرداخت شود 007هر کیلو هم مبلغ 

شود و قیمت این  تومانی قیمت در مورد قند هم اعمال می 077افزایش : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .رسد تومان می 0077تومان به  0477محصول از هر کیلو 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000774540 
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 شکر
 4۲/9/72: تاریخ خبر

 فارابی حکیم نیشکر صنعت و کشت شرکت در شکر تن هزار 5۷ تولید بینی پیش
ما جشن : ت نیشکر در این شرکت گفتمحمود قدرتی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی در جشن آغاز برداش

برداشت را به خاطر اهمیتی که به تولید می دهیم جشن می گیریم و این جشن فرصتی است تا مسئوالن از نزدیک با کارهای بی 

 .نظیر دست اندرکاران نیشکر آشنا شوند

تا چه اندازه از ظرفیت های موجود استفاده  آموزه های دینی ما تالش و کار کردن را تشویق کردند و بستگی دارد که ما: وی افزود

 .کنیم

امسال پانزدهمین سال برداشت نیشکر در این شرکت است و به : مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر فارابی اظهار کرد

 .حمداهلل با کارهای اصالحی و خوبی که انجام شد تولید ما سال به سال افزایش می یابد

مینه تولید به ثبات برسیم و اگر به ثبات نرسیم سرمایه گذاری های ما آن بازدهی الزم را نخواهد داشت و ما باید در ز: وی بیان کرد

 .زحمت های ما به هدر خواهند رفت

 057هزار تن شکر تولید کرده ایم که امسال پیش بینی ما تولید  20هزار تن نیشکر و  204ما سال زراعی گذشته : قدرتی گفت

 .درصد افزایش تولید خواهیم داشت 07هزار تن شکر است که نسبت به سال قبل  87هزار تن نیشکر و 

ما در حال : وی با بیان اینکه ما در مجمع ساالنه پیش بینی های الزم را جهت رسیدن به تولید حداکثری بررسی کرده ایم افزود

آینده به تولید یک میلیون تن نیشکر و صد  پروژه اصالحی در بخش صنعت و کشاورزی هستیم که انشاهلل تا سه سال 48انجام 

 .هزار تن شکر که ظرفیت اسمی این شرکت است دست پیدا خواهیم کرد

دو پروژه کارخانه شکر دارویی و تصفیه خانه فاضالب صنعتی این : مدیر عامل شرکت کشت و صنعت نیشکر فارابی در پایان گفت

 .ند و در اسرع وقت به بهره برداری خواهند رسیدشرکت آخرین مراحل ساخت و تجهیز را پشت سر گذاشت

 شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی از جمله واحد های هفت گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد که در

 .باشد می واقع 05 کیلومتر آبادان، – اهواز جاده شرقی ضلع

: www.sugarcanenews.ir 
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 شکر
 - 72/79/44فارس

 شود ها پرداخت می التفاوت به کارخانه مابه/ تومان ۵59۷ها  قیمت خرید دولتی شکر از کارخانه
براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از : و شکر گفت های قند  دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومانی آن توسط دولت به  ۵9۷التفاوت  تومان شد که مابه ۵9۷۷برای مصرف کننده  تومان و قیمت آن ۵59۷ها  کارخانه

 .شود ها پرداخت می کارخانه

پیشنهاد انجمن : ، افزودخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر در گفت بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومان  0077تومان بود که در نهایت ستاد تنظیم بازار با قیمت  0247های قند و شکر برای افزایش قیمت شکر  فی کارخانهصن

 .موافقت کرد

 47درصد بود که در نهایت با افزایش  40.5های تولید برآورد ما برای افزایش قیمت شکر  با توجه به افزایش هزینه: وی افزود

 .موافقت شددرصدی قیمت این محصول 

 .درصد افزایش یافته است 48درصد و دستمزدها  40.5در سال جاری قیمت چغندر : دانایی بیان داشت

براین : تومان تعیین شد، اظهار داشت 0077های قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته قیمت شکر  رئیس انجمن صنفی کارخانه

التفاوت به ازای هر کیلوگرم شکر  تومان مابه 077شد و مقرر شد که مبلغ تومان اعالم  0477اساس قیمت شکر برای مصرف کننده 

 .کنندگان پرداخت شود توسط دولت به تولید

تومانی به ازای هر کیلو شکر به  077التفاوت  برداری چغندر هنوز یک ریال از مابه ماه از پایان بهره 47با گذشت : وی افزود

 .ها پرداخت نشده است کارخانه

به علت عدم : ها پرداخت نشده، بیان داشت التفاوت قیمت شکر هنوز به کارخانه میلیارد تومان مابه 005با بیان اینکه دانایی 

 .های قند و شکر قفل شده شده است کنندگان بخشی از نقدینگی کارخانه التفاوت شکر به تولید پرداخت مابه

روی دولت بود که یا  درصد افزایش قیمت شکر دو گزینه پیش 47تعیین با : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومان به مصرف کننده فروخته شود و یا بخشی از  0507قبلی اضافه شود و شکر با قیمت  0077درصد به قیمت  47افزایش 

 .التفاوت جبران شود افزایش قیمت از طریق پرداخت مابه

تومان  0507تومان به  0477این نتیجه حاصل شد که افزایش قیمت شکر به یکباره از های انجام شده  با بررسی: وی تصریح کرد

شود بنابراین براساس نظر ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا بخشی از افزایش قیمت برای مصرف   منجر به وارد شدن شوک به بازار می

 .خت شودها پردا التفاوت به کارخانه کننده اعمال شود و بقیه آن به صورت مابه

تومان افزایش یابد و به ازای  0077تومان به  0477بر این اساس مقرر شد تا قیمت شکر برای مصرف کننده از : دانایی بیان داشت

 .تومان به کارخانجات پرداخت شود 007هر کیلو هم مبلغ 

شود و قیمت این  ند هم اعمال میتومانی قیمت در مورد ق 077افزایش : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .رسد تومان می 0077تومان به  0477محصول از هر کیلو 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000774020 
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 شکر
 - 72/79/4۲فارس

 نیشکر هفت تپه خریدار نداشت

دو شرکت دولتی روز گذشته توسط سازمان خصوصی سازی روی میز فروش رفت که از این میان، خریداری  سهام

سهم این  44هزار و  ۰14میلیون و  431درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شامل  4۷۷برای بلوک 

 .شرکت پیدا نشد

روی میز فروش رفت  ، سهام دو شرکت دولتی روز گذشته توسط سازمان خصوصی سازیسنابه نقل از  رسخبرگزاری فابه گزارش 

هزار  004میلیون و  410درصدی سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شامل  477که از این میان، خریداری برای بلوک 

 .سهم این شرکت پیدا نشد 22و 

ریال  000و  هزار 007میلیون و  52میلیارد و  142هزار و  0ریال و ارزش کل پایه  40100این میزان سهام به قیمت پایه هر سهم 

 .ساله به مزایده گذاشته شده بود 8درصد نقد و بقیه اقساط  5به صورت 

هزار و  025میلیون و  08سهم به قیمت پایه هر سهم  0877درصدی سهام شرکت توسعه کشت ذرت شامل  07همچنین بلوک 

روز روی میز مزایده رفت که باالترین  ریال در این 077هزار و  008میلیون و  070میلیارد و  470ریال و ارزش کل پایه  870

 .میلیون ریال بود 075میلیارد و  470قیمت پیشنهادی برای آن 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008777057 
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 شکر
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 هزار تن چغندر قند ازمزارع پارس آباد  41۷پیش بینی برداشت 
 .هکتار مزارع شهرستان پارس آباد مغان برداشت می شود ۵5۷۷هزار تن چغندر قند از  41۷

 0877 در سال زراعی جاری: ازاستان اردبیل، علی اکبر حسنیان با اعالم این خبرافزود( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

مهرماه سال  45هکتار از اراضی حوزه عمل این شهرستان به زیر کشت چغندر قند رفته است و عملیات برداشت از این مزارع از 

 .جاری شروع شده است 

هزار تن چغندر قند از مزارع این  407تن در هکتار است و پیش بینی می شود  57متوسط عملکرد این محصول : وی افزود 

 .شت شودشهرستان بردا

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارس آباد به توانمندی استان در تولید قند و شکر و فرآورد ه های جانبی چغندر قند اشاره کرد و 

 .ما جزو استانهای سرآمد در تولید چغندر قند و استحصال محصوالت این حوزه هستیم: گفت

ند شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با قدمتی بیش از نیم قرن خوشبختانه کارخانه ق: حسنیان در پایان سخنان خود افزود

توان تولید شکر سفید، مالس و تفاله این محصول را دارد و این امر اهمیت این زراعت رادر قطع وابستگی به واردات این محصوال 

 .استراتژیک واز طرف دیگر اهمیت آن در ایجاد اشتغال و کارآفرینی می رساند 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05052-4.html 
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 شکر
 42/9/72: تاریخ خبر

 31-35 زراعی سال در جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت در شکر تن هزار 544 تولید بینی پیش
 و فراز پر سال 10-10 سال: گفت خبرنگاران با خبری نشست در جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت عامل مدیر صادقی نسیم

 از یکی انشاهلل هم جدید زراعی سال و گذاشتیم سر پشت را خوبی زراعی سال حال هر به اما بود نیشکر توسعه شرکت برای نشیبی

 .بود خواهد نیشکر توسعه های سال بهترین

 می شامل را کشور تولیدی شکر درصد 08 که کردیم تولید شکر تن هزار 577 باالی بار اولین ایبر گذشته سال در ما: افزود وی

 کنندگان تولید سایر از نیز شکر تن هزار 45 تا 47 به نزدیک داریم نگه متعادل و تنظیم را شکر بازار قیمت اینکه برای و شود

 .کردیم خریداری

 کرد خواهد برداشت نیشکر تولید هزارتن577 و میلیون 5 تا هزار077 و میلیون 5 نیشکر توسعه شرکت امسال: کرد بیان صادقی

 .کنیم تولید شکر تن هزار 505 تا 524 باشد خوب سرما و بارندگی وضعیت اگر شود می بینی پیش که

 و نیفتاد کشور رد هم اتفاقی هیچ و نداشتیم شکر واردات ماه 1: کرد خاطرنشان جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت عامل مدیر

 بتوانند که است همین هم االن کلی سیاست و داشت داخلی کنندگان تولید به کشاورزی جهاد که بود مثبتی نگاه نتیجه این

 .دهند ادامه را قبل سال های سیاست

 شکر تن هزار 077 دولتی بازرگانی شرکت ماه شهریور در: گفت نیز امسال ماه شهریور در شکر تن هزار 077 واردات توضیح در وی

 475 زمینه این در نیشکر توسعه شرکت سهم و شد داده شکر کنندگان تولید به شکر واردات اجازه اندازه همان به و کرد بازار وارد

 .داریم نگه متعادل و حفظ را بازار توانستیم هم طریق این از و بود تن هزار

 کارهای که کردیم ایجاد نیشکر توسعه شرکت واحدهای در را جدیدی فضای ما: کرد اظهار خود سخنان از دیگری بخش در صادقی

. استفاده کنند دارد امکان که چیزی هر از نهایتا و نیشکر باگاس از زمین، متر یک از بشود اگر حتی و دهند انجام را نیشکری غیر

 . دبدهن رونق تاالب این به الزم اقدامات انجام با نیشکر تاالب در کردیم تاکید حتی ما

 به نیشکری جدید های واریته کردن وارد و تولید ما تالش: کرد بیان همچنین جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت عامل مدیر

 نیشکر نوع 477 به تا کردیم پایش و کشت را بذر هزار 077 سال 48 طی در ما. است انجام حال در کار این که است مزارع

 . داد خواهیم ادامه زمینه این در را خود تحقیقات ما و کنیم تجاری توانستیم را اآنه از نوع 07 تقریبا االن و رسیدیم

 ما را پویایی و دهد می نشان پویا شرکت یک عنوان به را نیشکر توسعه شرکت که است تحقیقات: کرد خاطرنشان پایان در صادقی

 .بینیم می علمی رویکرد اتخاذ در

درصد شکر تولیدی داخل کشور بزرگترین تولید کننده شکر در  07صنایع جانبی با تولید الزم به ذکر است شرکت توسعه نیشکر و 

 .ایران است

www.sugarcanenews.ir 

http://www.sugarcanenews.ir/
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 شکر
 فودپرس 4972مهر ماه  42جمعه 

 شود پرداخت می ها التفاوت به کارخانه مابه/ تومان ۵59۷ها  قیمت خرید دولتی شکر از کارخانه

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از : و شکر گفت های قند  دبیر انجمن صنفی کارخانه< صنایع غذایی

ها  تومانی آن توسط دولت به کارخانه 007التفاوت  تومان شد که مابه 0077تومان و قیمت آن برای مصرف کننده  0507ها  کارخانه

 .شود پرداخت می

تومان بود که در نهایت ستاد  0247های قند و شکر برای افزایش قیمت شکر  پیشنهاد انجمن صنفی کارخانه: بهمن دانایی افزود

 .تومان موافقت کرد 0077تنظیم بازار با قیمت 

 47با افزایش  درصد بود که در نهایت 40.5های تولید برآورد ما برای افزایش قیمت شکر  با توجه به افزایش هزینه: وی افزود

 .درصدی قیمت این محصول موافقت شد

 .درصد افزایش یافته است 48درصد و دستمزدها  40.5در سال جاری قیمت چغندر : دانایی بیان داشت

براین : تومان تعیین شد، اظهار داشت 0077های قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته قیمت شکر  رئیس انجمن صنفی کارخانه

التفاوت به ازای هر کیلوگرم شکر  تومان مابه 077تومان اعالم شد و مقرر شد که مبلغ  0477ر برای مصرف کننده اساس قیمت شک

 .کنندگان پرداخت شود توسط دولت به تولید

تومانی به ازای هر کیلو شکر به  077التفاوت  برداری چغندر هنوز یک ریال از مابه ماه از پایان بهره 47با گذشت : وی افزود

 .ها پرداخت نشده است کارخانه

به علت عدم : ها پرداخت نشده، بیان داشت التفاوت قیمت شکر هنوز به کارخانه میلیارد تومان مابه 005دانایی با بیان اینکه 

 .های قند و شکر قفل شده شده است کنندگان بخشی از نقدینگی کارخانه التفاوت شکر به تولید پرداخت مابه

روی دولت بود که یا  درصد افزایش قیمت شکر دو گزینه پیش 47با تعیین : های قند و شکر تصریح کرد ارخانهدبیر انجمن صنفی ک

تومان به مصرف کننده فروخته شود و یا بخشی از  0507قبلی اضافه شود و شکر با قیمت  0077درصد به قیمت  47افزایش 

 .التفاوت جبران شود افزایش قیمت از طریق پرداخت مابه

تومان  0507تومان به  0477های انجام شده این نتیجه حاصل شد که افزایش قیمت شکر به یکباره از  با بررسی: تصریح کرد وی

شود بنابراین براساس نظر ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا بخشی از افزایش قیمت برای مصرف   منجر به وارد شدن شوک به بازار می

 .ها پرداخت شود التفاوت به کارخانه ورت مابهکننده اعمال شود و بقیه آن به ص

تومان افزایش یابد و به ازای  0077تومان به  0477بر این اساس مقرر شد تا قیمت شکر برای مصرف کننده از : دانایی بیان داشت

 .تومان به کارخانجات پرداخت شود 007هر کیلو هم مبلغ 

شود و قیمت این  تومانی قیمت در مورد قند هم اعمال می 077افزایش : دهای قند و شکر تصریح کر دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .رسد تومان می 0077تومان به  0477محصول از هر کیلو 

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 شیر و فراوردهها

 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 اتوم وزیر جهاد کشاورزی برای تعیین قیمت شیرخام اولتیم
بر اساس آخرین نامه محمود حجتی به معاونت اجرایی رئیس جمهوری؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان 

 .کنند ای تکلیف قیمت شیرخام را نهایی می های بازرسی، دامداران و نماینده وزارت جهاد کشاورزی در جلسه دستگاه

از تعیین تکلیف ( ایانا)دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون امور

ربط در حوزه  های ذی ای که وزیر جهاد کشاورزی به معاونت بر اساس آخرین نامه: قیمت شیر در آینده نزدیک خبر داد و گفت

 .زودی نرخ مشخصی برای شیرخام اعالم شود ارسال کرده، قرار است به کنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمایت مصرف

شود و تنها شیری که توسط سازمان  تومانی شیرخام در کشور رعایت نمی 007هزار و  چندی است قیمت یک: حسن رکنی افزود

ها از خرید شیرخام  و کارخانه کند، با این قیمت است مرکزی تعاون روستایی ایران از دامداران در قالب طرحی خاص خریداری می

 .کنند با این قیمت امتناع می

هزار و  تا یک 477هزار و  ای که از یک گونه های متنوعی است، به در حال حاضر شیرخام در کشور دارای قیمت: وی خاطرنشان کرد

 .تومان و شاید اندکی بیشتر یا کمتر در نوسان است 077

زودی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و  ای که به در جلسه: ولیدات دامی ادامه دادمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور ت

شود، امیدواریم که به قیمت واحدی در  های بازرسی و احتماالً نماینده دامداران و وزارت جهاد کشاورزی برپا می نمایندگان دستگاه

 .این حوزه دست پیدا کنیم

کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این بخش پس از برگزاری جلسه فوق، تمهیداتی را  ت مصرفسازمان حمای: رکنی تصریح کرد

 .اندیشد تا حق دامداران ضایع نشود می

اند و همیشه ضرر  شود که در تمامی ادوار تاریخی مظلوم واقع شده تولید شیرخام کشور به دست دامدارانی انجام می: وی یادآور شد

های  ه است، اما راهی نمانده تا این بخش مورد حمایت ویژه معاون اول رئیس جمهوری و سایر دستگاهو زیان متوجه آنها بود

 ./ربط قرار گیرند ذی

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05080-4.html 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 497۱ر مه 4۲: تاریخ

 تأسیس بانک شیر امری مهم در حمایت از صنعت لبنیات
های الزم این  پیشنهادتاسیس بانک شیر به دولت داده شده که در صورت حمایت: مدیر عامل اتحادیه فراورده لبنی کشور گفت

 .طرح اجرایی خواهد شد

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندر گفتگو با  محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل اتحادیه فراورده لبنی کشور

تومان از سوی  4007درحال حاضر اجرای مصوبه خرید شیر خام به نرخ : خرید شیر خام به نرخ مصوب از دامداران اظهار داشت

مردم امکان پذیر نیست هرچند که دامداران از شرایط مناسبی برای تولید برخوردار  ها به سبب عدم استقبال و توان خرید کارخانه

 .نیستند

های لبنی در بورس تنها یک الی  ها بهتر است زیرا بهترین بهره وری شرکت درواقع به مراتب وضعیت دامداران از کارخانه: وی افزود

 .کند میزان بهره وری در مورد همه دامداران صدق نمیدرصد است هرچند که این  00درصد درحالی که دامداران  4.5

همواره پیشنهاد تأسیس طرح بانک شیر یا خانه شیر به دولت داده شده که در صورت : اسماعیلی در ادامه خاطر نشان کرد

 .های الزم دولت از صنعت لبنیات این طرح نیز اجرایی خواهد شد حمایت

ها به صورت  بنابراین اجرای طرح بانک شیر موجب شده که دامداران و کارخانه: تصریح کردمدیر عامل اتحادیه فراورده لبنی کشور 

ها براساس کیفیت شیر را  متمرکز باهم سر و کار داشته باشند تا بتوانند شیر باکیفیت را در بازار عرضه کنند و گفتنی است کارخانه

 .کنند از دامداران خریداری می

http//:www.yjc.ir/fa/news/5025441%/ 
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 شیر و فرآورده ها  
 فودپرس 4972مهر ماه  49دو شنبه 

 پروتئین شیر عامل محافظت در مقابل بیماری های قلبی

غذاهای تخمیری طبیعی وجود پژوهش های جدید دانشمندان نشان می دهد که پروتئین های ویژه ای در شیر و < غذا و تغذیه

 .دارند که می توانند باعث بهبود عملکرد و افزایش سالمت قلب و عروق انسان شوند

 در تحقیقات انجام شده توسط تیمی مشترک از پژوهشگران دانشگاه های کره جنوبی، محققان در غذاهای آماده شده واکنش

Maillard ن اسیدهای آمینه و کاهش قند بوده و باعث تولید ترکیبات شیمیایی را به کار برده اند که یک واکنش شیمیایی بی

 .جدید با کاهش کل سرم و پائین آمدن سطح تراکم لیپو پروتئین، کلسترول و تری گلیسیرید در موش ها می شود

آزمایشگاه در  Maillard بر اساس این پژوهش های جدید، پیش از این که ترکیب شمیایی فوق به موش ها داده شود، واکنش

انجام گرفته و با اسید الکتیک تخمیر شد، که به گفته پژوهشگران، ممکن است نتیجه یک مکانیسم دفاعی آنتی اکسیدانی باشد که 

 .ترکیب کلسترول و سوخت و ساز بدن را تنظیم کرده و نهایتا در بهبود سالمت قلب و عروق موثر است

تخمیر شده به  Maillard ،cMRP ،cMRP ردند که واکنش سدیم کازئینیتپژوهشگران این تیم تحقیقاتی همچنین اعالم ک

که آنها ایجاد کرده اند، نیز ممکن است در جلوگیری و یا کاهش بیماری های  F- cMRP و H1 وسیله مخمر الکتوباسیلوس

 .عروقی نقش داشته باشد -قلبی 

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

 - 72/79/42فارس

 عرضه روغن زیتون وارداتی با برند داخلی/ کیفیت تن روغن زیتون بی 45۷۷واردات 
برخی : کیفیت است، گفت زیتون وارداتی بی  درصد روغن 3۷مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که 

 .رسانند ای وارد کرده و با برند داخلی به فروش می کیفیت را فله روغن زیتون بی

سطح : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد رمضانی ملک رودی مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون در گفت

 .هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است 57دود هزار هکتار است که ح 87زیرکشت باغ های زیتون کشور 

متوسط عملکرد : نظیری در تولید زیتون دارند، افزود وی با بیان اینکه باغداران در برخی مناطق عملکرد بسیار زیاد و حتی بی

 .تن در هکتار است 0باغهای زیتون کشور 

براین کشت زیتون با توجه به کمبود آب به خصوص در مناطق زیتون نیاز آبی کمی دارد، بنا: رودی بیان داشت رمضانی ملک

 .شود گرمسیر و گرمسیر توصیه می نیمه

تن در هکتار عملکرد داشتند و حتی  47در منطقه کویری سمنان امسال تعدادی از باغات بیش از : مجری طرح زیتون بیان داشت

 .تن زیتون در هکتار شده است 57به تولید بیش از زراعی موفق  هکتاریش با اجرای عملیات به 8یک باغدار در باغ 

در برخی از این باغات ارقام : مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی به دالیل عمده افزایش عملکرد باغات زیتون اشاره کرد و بیان داشت

غذیه، محلول پاشی به اند و عوامل مختلف دیگری از جمله هرس، ت کم محصول با ارقام پرمحصول از طریق پیوند جایگزین شده

های هرز که رقیب جدی درخت برای مصرف آب است، از جمله عوامل مؤثر  موقع، مدیریت کف باغ و مدیریت آبیاری و حذف علف

 .در افزایش عملکرد بوده است

مترمکعب و در  هزار 0تا  0هر هکتار باغ زیتون ساالنه : رمضانی ملک رودی با اشاره به کم مصرف بودن درخت زیتون اظهار داشت

الی  47کند، بنابراین در مقایسه با درخت انار که در هر هکتار ساالنه  مترمکعب آب مصرف می 577هزار و  0شرایط تبخیر حدود 

 .کند، بسیار کم مصرف است هزار مترمکعب آب مصرف می 40

منوش زیتون، برگ زیتون، تفاله خشک محصوالت فراوانی در صنعت زیتون مانند کلوچه زیتون، د: مجری طرح زیتون تصریح کرد

زیتون و صابون زیتون تجاری سازی و وارد بازار شده و برخی در مرحله گرفتن مجوز از وزارت بهداشت است که این اقدامات باعث 

 .شده ما نسبت به صنعت زیتون موقعیت خوبی از نظر تولید و کسب و کار به دست آوریم

برنامه ششم در حال تدوین و اعتبارات مورد نیاز : زی را اصالح باغات موجود عنوان کرد و گفتوی اولویت اصلی وزارت جهاد کشاور

 .برای اصالح باغات زیتون در حال برآورد است

اگرچه تا قبل از آغاز برنامه ششم توسعه اصالح باغات در دستور کار وزارتخانه است، اما عمده : رمضانی ملک رودی بیان داشت

ایم، تا در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز عملکرد متوسط باغات را طی برنامه ششم  رنامه ششم توسعه گنجاندهبرنامه را در ب

 .تن در هکتار برسانیم 5توسعه به حدود 

هایی که قبال باغداران از عملکرد و وضعیت باغات زیتون به دلیل به کارگیری ارقام نامناسب ناراضی  در استان: وی تصریح کرد

 .اند ند، در حال حاضر به دلیل رفع بسیاری از اشکاالت و استفاده از ارقام مناسب، مردم عالقه مند به کشت زیتون شدهبود

در این : درصد باغات انار ساوه با مشکل کمبود آب مواجه است، بیان داشت 05مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .باغات انار، زیتون جایگزین شده استاستان به دلیل مصرف کم آب در برخی 

http://www.farsnews.com/
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درصد تولیدات معموال به کنسرو  05هزار تن بود که حدود  15حدود  10تولید زیتون در سال : رمضانی ملک رودی تصریح کرد

 .شود تبدیل می

ق تولیدات تن آن از طری 577هزار و  0هزار تن است که حدود  40مصرف ساالنه روغن زیتون در کشور حدود : وی بیان داشت

 .شود داخلی و بقیه از طریق واردات تأمین می

سیاست ما در تولید اقتصادی بودن است، بنابراین باغداران بر اساس صرفه اقتصادی زیتون برداشتی : مجری طرح زیتون تصریح کرد

 .کند کنند و وزارتخانه محدودیتی در این زمینه ایجاد نمی را به روغن زیتون یا کنسرو زیتون تبدیل می

کننده کنسرو زیتون بخشی از محصولش را به افغانستان صادر   به تازگی یک شرکت تولید: وی در مورد صادرات زیتون اظهار داشت

 .کند و مقدار صادرات این محصول از کشور بسیار ناچیز و حدود هزار تن است می

سیاست وزارت جهاد واردات روغن : سالمتی دارد گفترمضانی ملک رودی با اشاره به اینکه مصرف روغن زیتون نقش بسزایی در 

 02درصدی را برای واردات روغن زیتون پیشنهاد کرده که با تعرفه  00فرابکر و کیفی است، به همین دلیل معاون باغبانی تعرفه 

 .درصدی آن موافقت شد

 کیفیت است های وارداتی بی درصد روغن 3۷* 

براساس آمار گمرک میزان واردات روغن زیتون فرابکر به : ون نامرغوب به کشور تصریح کردوی با ابراز تاسف از واردات روغن زیت

 .کیفیت است درصد واردات این محصول بی 17های وارداتی است و حدود  درصد روغن 47کشور بسیار ناچیز و حدود 

شود که برخی  شود و گزارش می می کیفیت به صورت قاچاق وارد های بی بخشی از روغن زیتون: مجری طرح زیتون بیان داشت

 .رسانند کنند و سپس با نام و برند داخلی به فروش می ای وارد می کیفیت را به صورت فله روغن زیتون بی

های قدیمی که در برخی مناطق کشور مثل کویر،  براساس مطالعات انجام شده و تک درخت: رمضانی ملک رودی تصریح کرد

 .ده حاکی از آن است که منشاء درخت زیتون در کشور ریشه چند هزار ساله داردجنوب و شمال کشور باقی مان

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107005777102 
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 صادرات و واردات 
 - 72/79/4۲فارس

 ی کپور معادل صادرات یک بشکه نفتماه 45صادرات هر 
در حال : یک کارآفرین اقتصاد مقاومتی درباره میزان تولید ماهی کپور و سود حاصل از آن در مجمع تولیدی گفت

 .هزار قطعه ماهی کپور هستم 9۷۷حاضر مشغول پرورش 

، احمد زائری درباره میزان تولید ماهی کپور و سود حاصله از آن در سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هزار قطعه ماهی کپور هستم 077در حال حاضر مشغول پرورش ": مجمع تولیدی اش، اظهار می کند

 47قیمت هر کیلو ماهی کپور در بازار داخل حداقل . کیلو گرم برسند 4ماه طول می کشد تا بچه ماهی های کپور به وزن  8حدود 

 .هزار تومان است

میلیارد  0میلیارد تومان بدست می آورم که حداقل  0این بدین معنی است که پس از رشد کافی ماهی ها، از فروش آن ها در بازار 

 ".ماهی کپور، بازار بسیار خوبی در داخل دارد و هیچ نگرانی بابت فروش آن ندارم. است تومان آن سود خالص

درصد از مجموع پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان از ماهی تأمین  07حدود . امروزه ارزش پروتئین ها بر هیچ کس پوشیده نیست

 .از ماهی به دست می آورندمی شود و تقریبا یک سوم مردم جهان بیشترین پروتئین مصرفی خود را 

. شود هزار تن ماهی گرمابی در ایران تولید می 407ساالنه حدود . ماهی های گرم آبی یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین است

 .کیلوگرم است که یک سوم متوسط سرانه جهانی آن است 8سرانه مصرف ماهی در کشور حدود 

نیز برخورداری از بازار صادراتی مناسب از جمله عرصه هایی است که از منظر اقتصاد ماهی کپور به دلیل ارزش غذایی باال و 

 .مقاومتی و امنیت غذایی موضوعیت دارد

 .وگویی ترتیب داده است خبرنگار بسیج سازندگی در همین زمینه با یک پرورش دهنده موفق ماهی کپور در استان هرمزگان گفت

ت است، به دلیل عالقه به کار تولید و نیز مزیت هایی که در عرصه پرورش ماهی کپور یافته، احمد زائری که دانش آموخته ریاضیا

 .هزار قطعه ماهی کپور است 077او اکنون در حال پرورش بیش از . این حوزه تولیدی را برای فعالیت برگزیده است

 مطلوب ترین ماهی پرورشی جهان

زیستگاه اصلی ماهی کپور در چین است است، اما بدلیل رشد سریع، زندگی گله ": احمد زائری درباره ویژگی های کپور می گوید

پذیر، امکان تکثیر مصنوعی و کیفیت مطلوب گوشت به عنوان مطلوب ترین ماهی پرورشی جهان معرفی و در تمام جهان تکثیر و 

 .پرورش داده می شود

درجه سانتی گراد به باال به خوبی تغذیه می کند  48ر در دمای ماهی کپو. از ویژگی های بارز ماهی کپور، پذیرش شرایط گرماست

درجه  40در دمای . درجه سانتی گراد محقق می شود 05ـ  08بهترین شرایط رشد آنها در دمای . یابد  و رشد و تکثیر می

یگراد به خواب زمستانی درجه سانت 0یابد و در دمای  سانتیگراد سرعت فرآیند تبدیل غذا به گوشت در ماهی های کپور کاهش می

 ".روند فرو می

من در دانشگاه در رشته ریاضیات تحصیل کردم و در ": او درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش ماهی کپور خاطرنشان می کند

نبال به د. کار اداری و حقوق بگیری با روحیاتم جور در نمی آمد. عین حال به کار تولیدی و ایستادن روپای خود، عالقمند بودم

عرصه ای بودم برای فعالیت تولیدی و در همین حین با تاکیدات عمومی رهبر انقالب بر امر اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی و افزایش 

 ".با مطالعاتی که انجام دادم نهایتا به عرصه پرورش ماهی کپور رسیدم. تولید ملی مواجه بودم که انگیزه های من را افزایش می داد

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3721815
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 میلیارد تومانی ۵د در انتظار سو

تحصیل در رشته ریاضیات به من کمک کرد تا ذهن خالقی داشته باشم و منتظر شغل اداری ": این تولید کننده موفق می افزاید

 .پس از گذراندن دوره های آموزشی کار احداث مجتمع پرورش ماهی گرمابی را با توکل به خدا آغاز کردم. نمانم

 ".نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است 47نفر به صورت مستقیم و برای  5 این مجتمع در حال حاضر برای

در حال حاضر مشغول ": احمد زائری درباره میزان تولید ماهی کپور و سود حاصله از آن در مجمع تولیدی اش، اظهار می کند

 .هزار قطعه ماهی کپور هستم 077پرورش 

 47قیمت هر کیلو ماهی کپور در بازار داخل حداقل . کیلو گرم برسند 4هی های کپور به وزن ماه طول می کشد تا بچه ما 8حدود 

میلیارد تومان بدست می آورم که  0این بدین معنی است که پس از رشد کافی ماهی ها، از فروش آن ها در بازار . هزار تومان است

 ".یار خوبی در داخل دارد و هیچ نگرانی بابت فروش آن ندارمماهی کپور بازار بس. میلیارد تومان آن سود خالص است 0حداقل 

 ماهی کپور معادل یک بشکه نفت 45هر 

ماهی کپور را می توان به عراق و کشورهای حاشیه ": این فعال اقتصاد مقاومتی با اشاره به بازار صادراتی ماهی کپور، می گوید

 .ی از همکاران من در حال صادرات این محصول هستندخلیج فارس و حتی روسیه صادر کرد و در حال حاضر بسیار

بنابراین باید تولید . ماهی کپور به کشورهای همسایه معادل یک بشکنه نفت برای کشورمان ارز آوری دارد 45تقریبا صادرات هر 

 ".ماهی کپور را جدی گرفت

بعد از فروش این . احداث استخرهای بیشتر هستم هزار قطعه در سال نیازمند 277برای افزایش ظرفیت تولید تا ": او می افزاید

عالوه بر این می خواهم با خرید زمین . هزار قطعه و بازگشت سرمایه فاز دوم توسعه مجتمع تولیدی را شروع می کنم 077

 ".کشاورزی، خودم اقدام به تولید غذای ماهی ها کنم تا هزینه های تولید کاهش یابد

 مقاومتی باشد هرمزگان می تواند قطب اقتصاد

استان هرمزگان به دلیل استعداد بالقوه خدادای می ": احمد زائری درباره مشکالت منطقه میناب و سیریک، خاطرنشان می کند

اما متاسفانه بیشتر جوانان بعد از دریافت دیپلم، برای کارگری به شهرهای بزرگتر . تواند قطب اقتصاد مقاومتی در جنوب کشور باشد

 .نندمهاجرت می ک

هیچکس به آن ها نمی آموزد که چگونه می توانند روی پای خودشان بایستند و با استفاده از نعمت های خدادادی تولید ثروت 

پرداخت وام های خوداشتغالی در کنار آموزش کارآفرینی به صورت بومی می تواند بسیاری از جوانان را از کارگری به . کنند

میلیون تومانی بسیج سازندگی شروع کردم اما الزم است همه دستگاه ها به فکر  07ید را با وام من کار تول. کارآفرینی سوق دهد

من آماده ام تا به صورت رایگان پرورش ماهی کپور را به صورت عملی به جوانان عالقمند . اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی باشند

  ".هرمزگانی آموزش دهم

 .پرورش ماهی کپور، عرصه تولیدی دیگری نیز پیش روی خود گشوده استاین فعال اقتصاد مقاومتی در کنار 

 .نفر استغالزایی کرده است 0هزار بلدرچین است و در این عرصه نیز برای  47احمد زائری در حال حاضر مشغول پرورش 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008777001 
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 صادرات و واردات 
 - 72/79/4۲فارس

 قیمت باال و کیفیت پایین باعث افت صادرات/ مرغ کاهش صادرات تخم
مرغ   تن تخم 5۷۷تا  1۷۷های اخیر روزانه  در حالی که در ماه: گذار تهران گفت رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .تن در روز کاهش یافت ۵5۷ات این محصول به علت قیمت باال و افت کیفیت به شد، اما صادر صادر می

روز  47مرغ در  صادرات تخم: وگو با فارس، گفت گذار تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .تن در روز رسیده است 057گذشته کاهش یافته و به حدود 

تن تخم  577تا  077مرغ روزانه حدود  رفع مشکل آنفلوانزای پرندگان در کشور و از سرگیری صادرات تخموی با بیان اینکه پس از 

مرغ ایرانی وارد  تر از تخم در حال حاضر عراق بخشی از تخم مرغ مورد نیازش را از ترکیه با قیمت پایین: شد، گفت مرغ صادر می

 .کند می

مرغ در کشور باالست و از آنجا که ترکیه به  هزینه تمام شده تخم: هران بیان داشتگذار ت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شود دهد، بنابراین رقابت با این کشور در بازارهای صادراتی برای ما سخت می مرغ یارانه و مشوق صادراتی می صادرکنندگان تخم

های  مرغ ها تخم ی عامل دیگری است که باعث شده عراقیا کیفیت و سردخانه های بی مرغ صادرات تخم: پور شیری بیان داشت نبی

 .مورد نیازشان را از ترکیه تأمین کنند

 .مرغ ایرانی هستند عراق و افغانستان دو کشور عمده متقاضی تخم: وی افزود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008777518 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940728000598


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

241 
 

 
 صادرات و واردات 

 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 ! ها را به اشتباه انداخت؛ گندم از روسیه وارد کشور شده، نه هند تاجر هندی رسانه
انه ها تاجر هندی با واردات گندم از کشور روسیه شبهه ورود گندم هند که آلوده به سیاهک ناقص است را در رس

 .دامن زد

گندم وارد شده از کشور هندوستان، : ای اعالم کرد ، سازمان حفظ نباتات با ارسال بیانیه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

گونه که در سایت گمرک کشور نیز مشهود است دارای منشاء روسی بوده و هندوستان تنها طرف معامالتی در ورود این  همان

 .شود است؛ لذا ورود گندم هندی به کشور صحت نداشته و تکذیب می محموله بوده

هیچ مجوزی برای واردات گندم از : بنا به اعالم روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، رئیس این سازمان در این باره گفت

واردات گندم از کشورهایی  کشورهای ممنوعه و مشکوک به بیماری سیاهک ناقص گندم صادر نشده است و گمرک باید در زمینه

 .مانند هند، چین و ترکیه پاسخگو باشد

ای و بهداشتی  هر محصول کشاورزی که قرار است به کشور وارد شود باید ابتدا شرایط قرنطینه: میبدی افزود محمدعلی باغستانی

وارداتی را برای سازمان مطابق با  ش را از سازمان حفظ نباتات دریافت کند و پس از آن گواهی بهداشتی محموله مورد نظر ورود

شرایط اعالم شده به این سازمان تحویل دهد اما برای واردات گندم از کشورهایی ممنوعه مشکوک به بیماری سیاهک ناقص گندم 

 .ای اعالم نشده که مجوزی برای آن صادر شود بانت هیچ شرایط بهداشتی و قرنطینه یا کارنال

سازمان حفظ : ای مانند هند صادر نشده است، افزود جوزی برای واردات گندم از کشورهای ممنوعهکه هیچ م وی با تاکید بر این

نباتات با واردات گندم آلوده از کشورهای ممنوعه که فهرست آن را پیش از این منتشر کرده بود، شوخی ندارد و با حساسیت این 

 .های ممنوعه کرده است مجوز اقدام به واردات گندم از کشور مساله را پیگیری خواهد کرد تا متوجه شود چه کسی و با کدام

زراعت اصلی کشور وابسته به گندم است، چرا که بالغ بر شش میلیون هکتار از اراضی : رییس سازمان حفظ نباتات ادامه داد

ه امنیت ملی کشور را به کشاورزی کشور تحت کشت گندم قرار دارد و بر این اساس تهدید گندم داخلی نه تنها امنیت غذایی بلک

 .اندازد خطر می

: آفرین باشد، تصریح کرد تواند برای کشورهای مختلف قدرت که گندم مانند یک اسلحه نظامی می باغستانی میبدی با بیان این

ی ای مانند هند پاسخگو باشد، چراکه سیاهک ناقص گندم آفت گمرک باید نسبت به چگونگی واردات گندم از کشورهای ممنوعه

 .تواند کشاورزی یک کشور را از بین ببرد است که می

های رایج گندم و  با توجه به شیوع بیماری"پیش از این از سوی معاونت قرنطینه و کنترل آفات سازمان حفظ نباتات اعالم شده بود 

عراق،  افغانستان، کستان،در کشورهای آفریقایی، عربستان، هند، پا "علف هرز استریگا"و  "سیاهک ناقص" گزارش وجود بیماری

 .بنگالدش، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، میانمار، اندونزی، فیلیپین، ترکیه و مکزیک، واردات گندم از این کشورها به ایران ممنوع است

هزار  077میلیون و  000تن گندم به ارزش  077هزار و  570این در حالی است که طی شش ماهه نخست امسال یک میلیون و 

درصد نسبت به نیمه نخست سال  28درصد و از نظر ارزشی  20است که از نظر وزنی  کشور مختلف به ایران وارد شده 48ل از ریا

تر اینکه کشورهایی مانند هند، ترکیه و چین هم در میان واردکنندگان گندم به ایران قرار دارند  گذشته کاهش داشته است و جالب

ن سهم و ترکیه بیشترین سهم واردات گندم ممنوعه را به ایران داشته است که البته به غیر از که البته هند در این میان کمتری
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هند، ترکیه و چین هم به عنوان کشورهای آلوده به این بیماری و ممنوعه در فهرست واردکنندگان گندم قرار دارند که باید علت 

 .های نظارتی جویا شد آن را از دستگاه

ورزی معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگویی اعتراض شدید خود را به گمرک گفتنی است، عباس کشا

درباره واردات بیش از دوهزار تن گندم هندی از سوی یک تبعه هندی و از طریق مرز قزاقستان به ایران را اعالم کرد و گفت که 

 .باید گمرک در این باره پاسخگو باشد

ت، عسگری معاون امور فنی و گمرکی نیز در پاسخ به اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واردات گندم به ایسنا الزم به ذکر اس

های مربوطه که یکی از آنها قرنطینه نباتی است، ترخیص نشده و طبق  های گندم بدون مجوز از سازمان یک از محموله هیچ": گفت

 /".ینی از سه کشور هند، چین و ترکیه وارد نشده استها، هیچ گندمی در گمرک بندر امام خم بررسی

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05015-4.html 
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 صادرات و واردات
 آیانامهر  4۲, سه شنبه

های زیردرختی برای صنایع غذایی  درصد سیب 9۷/ ستان و روسیهرایزنی برای صادرات سیب ایران به هندو

 شود  بارگیری نمی
های تجاری کشاورزی برای صادرات سیب و انگور آذربایجان غربی به کشورهایی نظیر اقلیم کردستان عراق،  هیأت

های گذشته،  سنتی سال اند و عالوه بر بازارهای پاکستان، افغانستان، هندوستان و روسیه فعالیت خود را آغاز کرده

 .صادرات به هندوستان و روسیه وارد فاز اجرایی خواهد شد

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرعامل اتحادیه کشاورزی محصوالت باغی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار  077ن محصول در این استان از حجم یک میلیون و های سیب استان آذربایجان غربی، امسال تولید ای آوری باغ با سال: گفت

های صادراتی در شرایط پساتحریم این امکان را فراهم آورد تا بازارهای  تن فراتر رفت و با توجه به کیفیت مناسب آن، زمینه

 .جدیدی برای صادرات سیب دست و پا شود

یران شدند و مذاکراتی برای صادرات سیب صورت گرفت که طی هفته گذشته هیأتی از کردستان عراق وارد ا: امیر مرادی افزود

 .های این محصول به مقصد اقلیم کردستان بارگیری خواهد شد های آینده محموله هفته

بندی و قیمت سیب و همچنین  مایه قرار دادن نوع بسته سال گذشته رقبای ترک ایران توانسته بودند با دست: وی خاطرنشان کرد

هایی علیه سیب ایرانی کرده بودند که با بازدید تجار و کارشناسان  پاشی ازار را به نفع خود مصادره کنند و سممواضع سیاسی، ب

 .محصوالت باغی کشور عراق زمینه برای صادرات دوباره سیب به این کشور فراهم شد

 .ستان نیز در دستور کار قرار گرفته استهای سیب به کشورها افغانستان و پاک عالوه بر عراق، صادرات محموله: مرادی ادامه داد

هایی برای بازاریابی به کشورهای هندوستان و روسیه فرستاده شده است که مذاکره برای صادرات  همچنین هیأت: وی تصریح کرد

 .های اولیه کار بارگیری خود را آغاز کنند رود محموله سیب به این دو کشور وارد فاز اجرایی شده و انتظار می

 ها واگذار شود یت تنظیم بازار به تشکلعامل

منظور خرید توافقی سیب فراخوان  هرچند سازمان تعاون روستایی به: مدیرعامل اتحادیه کشاورزی محصوالت باغی کشور یادآور شد

ر سیب، باید از رسد برای صادرات و تنظیم بازا نظر می داده و فعالیت خود را در بازارهای آذربایجان غربی آغاز کرده است، اما به

 .بازوهای پرتوان بیشتری برخوردار بود

گذاری سیب و تعیین سقف قیمت خرید  سازی شب عید مبنای قیمت عالوه بر خرید توافقی، از آنجا که ذخیره: مرادی تأکید کرد

های  ی از سیبسازی، بخش دیگر شده جهت ذخیره هزار تن سیب خریداری 07تا  07شود، پیشنهاد شد تا عالوه بر  محسوب می

 .شود، در سبد خریداری دولت قرار گیرد های صنعتی نیز می تولیدی که بیشتر شامل سیب

های صنایع  شود و باید جذب کارخانه های تولیدی که اصطالحاً به آن زیردرختی گفته می درصد سیب 07اکنون : وی اظهار داشت

 .نها از چرخه عرضه راهی اندیشیده شودشوند و باید برای خارج کردن آ تبدیلی شوند، بارگیری نمی

ها خواستار خرید  شود، کارخانه تومان برآورد می 407های صنعتی حداقل  شده سیب با وجود آنکه قیمت تمام: مرادی همچنین گفت

ناگزیرند تومان هستند که این هزینه در قبال تولید میوه بسیار ناچیز خواهد بود و کشاورزانی که  87تا  27این سیب به قیمت 

 .نظر کنند ها صرف آوری سیب دهند از جمع بندی بپردازند، ترجیح می آوری و بسته های کارگری جهت جمع هزینه
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ها به استاندار  های صنعتی، پیشنهاد واگذاری تنظیم بازار شب عید و عاملیت خرید به تشکل عالوه بر خرید سیب: وی در ادامه افزود

ها در  ه و از آنجا که شخص استاندار دارای دانش کشاورزی است و تعریف صحیحی از نقش تشکلاستان آذربایجان غربی داده شد

 .ها، موافقت کلی کرده است حوزه بازار دارد، با واگذاری عاملیت خرید به تشکل

 هزار تن انگور در آذربایجان غربی تولید شد 9۷۷

های گذشته که سرمازدگی مانع تولید انبوه میوه  بر خالف سال: مدیرعامل اتحادیه کشاورزی محصوالت باغی کشور خاطرنشان کرد

هزار تن انگور مرغوب در آذربایجان غربی تولید  077های میوه بیش از  آوری باغ شد، امسال با سال در استان آذربایجان غربی می

 .شده است

د، اما زمینه برای توزیع آن در بازارهای داخلی و صادرات انگور نیز به کشورهای منطقه در دستور کار قرار دار: مرادی ادامه داد

 .تواند از اشباع بازار این محصول جلوگیری کند منظور مصرف در صنایع تبدیلی می همچنین تغییر آن به

 شلیل و هلو در انبارها باقی ماندند

ود از عرضه تولیدات خود در فصل دار خ ای از باغداران به امید داشتن بازار بهتری برای محصوالت هسته عده: وی تصریح کرد

علت اشباع بازار از انواع میوه به قیمت مناسب، عمالً زمان طالیی خود را از دست دادند و  اند و به مناسب در بازار خودداری کرده

 .شده در اوایل تابستان در انبارها باقی مانده است توان گفت بخش قابل توجهی از شلیل و هلوی برداشت اکنون می

فروش سیب خود به قیمت باالتر از عرضه سیب به قیمت روز  ای از باغداران به عمده سال گذشته نیز عده: ادی یادآور شدمر

تن سیب که در انبارها باقی مانده بود، با قیمت بسیار نازلی به  077تا  277خودداری کردند، اما بازار جدید پیدا نشد و بیش از 

 .دفروش رفت و باغداران متضرر شدن

شود محصول خود را در بازار اگر به قیمت مناسب و سود معقول رسیده، به فروش برسانند  لذا به باغداران توصیه می: وی تأکید کرد

 ./پوشی کنند تر چشم ها به امید عرضه مناسب و از انبار کردن آنها در سردخانه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05017-4.html 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان- 497۱مهر  4۱: تاریخ

 میلیون دالری شیرینی کشور 4۷۷ارزآوری / شیرینی و شکالت رتبه یک صادرات در صنایع غذایی
میلیون دالر ارزآوری  277ایی کشور داشته و ساالنه حدود صادرات شیرینی و شکالت در ایران همواره مقام اول را در صنایع غذ

 .دارد

، در خصوص وضعیت بازار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمغازه ای دبیر انجمن صنفی شیرینی و شکالت در گفتگو با 

 .وبی از شیرینی و شکالت دارند و بازار این کاالها وضعیت مطلوبی داردمردم استقبال خ: شیرینی و شکالت اظهار داشت

صادرات شیرینی و شکالت همواره مقام اول را در صنایع غذایی : وی در رابطه با صادرات شیرینی و شکالت به سایر کشورها افزود

 .میلیون دالر ارزآوری به همراه دارد 277کشور داشته و ساالنه حدود 

آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان و خراسان جزو استان هایی هستند که بهترین شیرینی و شکالت صنعتی را تولید : تمغازه ای گف

 .می کنند

تمام : وی عمده مشکل تولیدکنندگان و فعاالن این صنف را نبود نقدینگی، سرمایه در گردش و رکود حاکم بر جامعه دانست و گفت

 .دکنندگان در این زمینه حمایت کنیمتالش خود را می کنیم تا از تولی

واردات رسمی شیرینی و شکالت به طور ناچیز است و بیشتر : وی در ادامه در رابطه با واردات شیرینی و شکالت و مشتقاتش افزود

 .مربوط به واردات آدامس است

یه شیرینی، شکالت، انواع تافی کره از مواد اول: مغازه ای دبیر انجمن صنفی شیرینی و شکالت در بخش پایانی صحبت هایش گفت

ای و انواع بیسکویت و ویفر ساالنه با توجه به میزان تولید و نیاز ساالنه، دانه کاکائو و قهوه وارد می کنیم که در سال گذشته این 

 .هزار تن بوده است 07میزان واردات 

http//:www.yjc.ir/fa/news/5058028 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 سفره ایرانی میزبان آبزیان وارداتی/ امید به بهبود صادرات شیالت در پی تدبیر دولت
ند تولید آبزیان را در شیالت ایران با تدوین برنامه اجرایی و با در اختیار گذاشتن امکانات و اختیارات به بخش خصوصی می توا

 .کشور افزایش دهد تا شاهد ورود آبزیان کم ارزش وارداتی نباشیم

گرچه کشورمان در صادرات برخی از محصوالت شیالتی جزو سه کشور  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش خبرنگار

ی بهترین محصول را در جهان دارا است، اما در برخی قسمت های آبزی پروری به سبب عدم استفاده از سرآمد دنیا و از نظر کیف

 .حداکثر امکانات موجود، فاصله عجیبی غریبی از نظر رتبه بندی و میزان تولید با سایر کشورها داریم

و این امر موجب شده تا برنامه اجرایی گفتنی است که نگاه دولتمردان به صنعت شیالت بیشتر تزئیناتی بوده و از همین س

منسجمی در این زمینه صورت نگیرد تا بتوانیم با استفاده بهینه از امکانات موجود و فناوری های روز و توسعه مکانیزاسیون این 

 .بخش، حرف اول را در تولید محصوالت شیالت در دنیا بزنیم

ش از گذشته تا کنون با تولیدکنندگان همراه بوده و عدم تامین به موقع گرچه نباید فراموش کرد که مشکل کمبود سرمایه در گرد

 .نهاده ها موجب کاهش تولید و چالش هایی در این بخش شده است

این در حالیست که شیالت ایران با تدوین برنامه اجرایی و با در اختیار گذاشتن امکانات و اختیارات به بخش خصوصی می تواند 

 .کشور افزایش دهد تولید ابزیان را در

حال با گشوده شدن درهای کشور در شرایط پساتحریم به سوی بازارهای جهانی، مسئولین بر این امر واقف هستند که باید فرصت 

 .به دست آمده را غنیمت شمارند تا با افزایش درامد حاصل از صادرات غیرنفتی بتوانیم ارز آوری خوبی را نصیب کشورمان کنیم

میلیون دالر صورت گرفته که از  000هزارتن صادرات محصوالت شیالت به ارزش  04گمرک سال گذشته مجموع  بر اساس آمار

 .میلیون دالر به صادرات میگو اختصاص داشته است 50این میزان 

 .درصد سبد صادراتی محصوالت شیالت را میگو تشکیل می دهد 07شایان ذکر است که در این میان 

هزارتن به ارزش  00میلیون دالر صادرات محصوالت شیالت و همچنین  51هزارتن به ارزش  04ل جاری در پنج ماهه نخست سا

 . میلیون دالر واردات ماهی به کشور ثبت شده است 52

میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته باشد اما با استفاده ازمنابع  077الی  057در شرایط فعلی تنها صادرات میگو می تواند 

میلیارد دالر صادرات محصوالت شیالت را افزایش دهیم هرچند نباید فراموش کنیم که این امر مستلزم  47ود می توان تا موج

 .برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح است

میلیون دالر محصوالت شیالتی  400هزارتن به ارزش  20براساس این گزارش، آمار گمرک نشان می دهد که سال گذشته حدود 

 .میلیون دالر واردات ماهیان کم ارزش را داشته ایم 07ور وارد شده که از این میزان به کش

شایان ذکر است که نباید رفع تحریم ها کلیدی برای باز شدن دروازه های واردات به کشورمان باشد به گونه ای که اقالم غیر 

 .ضروری با کمترین کیفیت به کشور وارد شود

 407براساس آمار های موجود : گفتباشگاه خبرنگاران جوان تحادیه ابزیان کشور در گفتگو با خبرنگار ارسالن قاسمی مدیر عامل ا

هکتار ظرفیت  077هزارو  0الی  0هزار هکتار استخر پرورش میگو و ماهی در کشور وجود دارد این در حالی است که تنها از 

 .موجود استفاده شده است

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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دمان تولید در بخش آبزی پروری کشور در مقایسه با سایر کشورها به دالیلی اعم از عدم استفاده افزایش بهره وری و ران: وی افزود

از فناوری روز، اصالح نژاد و آموزش و ترویج کاهش یافته است بطور مثال چین در مقایسه با ایران در بخش ماهیان گرم آبی 

 .برابری راندمان تولید در هر هکتار را داراست 45ظرفیت 

تولید ماهیان گرم آبی به سبب عدم ایجاد مزارع جدید و سطح : نین حسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفتهمچ

 .زیر کشت و معرفی گونه های جدید نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است

صادرات اختصاص داده شده و همچنین  هزار تن از آن به 07هزار تن بوده که  457سال گذشته تولید ماهیان گرم آبی : وی افزود

 .برای سال جاری این میزان تولید نیز پیش بینی شده است 

توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی در بخش آبزی پروری یک ضرورت است زیرا با توجه به بحران منابع آبی در : آقا زاده بیان کرد

 .قا و بهره وری در این بخش را افزایش دهدکشور این امر عالوه بر کاهش هزینه های تولید می تواند ارت

در :هرچند که بخش شیالت جز معدود بخش های کشاورزی است که از تراز تجاری مثبت در دنیا برخوردار است اما می توان گفت

ذشته راستای افزیش تولید و صادرات در این بخش، باید مسئوالن جدی تر به اجرای برنامه های از پیش تعیین شده نسبت به گ

 .دست یافتنی خواهد بود 0740بپردازند، در این صورت با بکارگیری حداکثری از منابع موجود ، تحقق اهداف صادراتی افق 

http//:www.yjc.ir/fa/news/5051527 
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 صادرات و واردات
 جوان گارانخبرن - 497۱مهر  4۱: تاریخ

 صادرات دام سبک به افغانستان و عراق
در واقع دام سبک همچون گوسفند از استان های مرزی به : مدیرعامل اتحادیه دامپروری کشور با اشاره به صادرات دام تصریح کرد

 .کشورهای غربی، افغانستان و عراق صادر شده است

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانشور در گفتگو با جواد آزاد مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروری ک

راه اندازی زنجیره های تولیدی در این بخش می تواند تاثیر به سزایی : ایجاد زنجیره های تولیدی در بخش دامپروری اظهار داشت

 .ر و حل مشکالت فروش داشته باشددر کاهش قیمت تمام شده، تنظیم بازا

در واقع سیاست دولت در گذشته در موضوع ایجاد زنجیره های تولیدی در این بخش نبوده چنان چه در بخش طیور این : وی افزود

 .طرح به خوبی اجرا شده و از سوی تعاون توسعه روستایی و وزارت جهاد بودجه الزم را در این زمینه اختصاص دادند

هز چند که بخش طیور با دام به سبب ساده بودن زنجیره تولید تفاوت های دارد، اما می توان گفت که : دامه بیان کردآزاد در ا

 .ایجاد زنجیره های تولید در بخش دامپروری یک ضرورت است

استان های مرزی به در واقع دام سبک همچون گوسفند از : مدیرعامل اتحادیه دامپروری کشور با اشاره به صادرات دام تصریح کرد

کشورهای غربی، افغانستان و عراق صادر شده و از سوی درخواست های از کشورهای دیگر برای دام سنگین صورت گرفته که بعد 

 .از پیگیری های الزم صادرات به این کشورها انجام خواهد شد

http//:www.yjc.ir/fa/news/5051040 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا – 497۱/ مهر /  4۲, یکشنبه 

 میلیون دالری محصوالت کشاورزی از مازندران 414صادرات 
هزار دالر  084میلیون و  404مدیر تنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات 

 . ورزی در شش ماه امسال از گمرک های این استان خبر دادمحصوالت کشا

در شش ماهه نخست امسال : به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حسین نگهدار اظهار کرد

قبل از لحاظ وزنی  هزار تن انواع محصوالت کشاورزی مازندران صادر شد که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال477

 .درصد افزایش داشته است 00.04درصد و از لحاظ ارزشی 00.0

درصد رشد داشته بطوری که  07.00صادرات فرآورده های لبنی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی : وی اظهار کرد

 .است هزار دالر افزایش یافته 070میلیون و  408هزار دالر به  000میلیون و  472از 

صادرات فرآورده های لبنی از لحاظ : مدیر تنظیم بازار نهاده ها و محصوالت کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد

 .تن نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است 027هزار و  10درصدی به  00.1تن با افزایش  502هزار و  02وزنی نیز از 

هزار تن شیر خام و فعالیت کارخانه های لبنی با برندهای معتبر جهانی از نظر  502ان ساالنه با تولید مازندر: نگهدار خاطرنشان کرد

 .کمی و کیفی جایگاه ویژه ای را در تولید و تنوع فرآورده های لبنی در کشور به خود اختصاص داده است

ی خزر به خصوص ترکمنستان، قزاقستان، عراق، محصوالت و فرآورده های لبنی مازندران به کشورهای حاشیه دریا: وی افزود

 .افغانستان و فدراسیون روسیه صادر می شود

هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است که ساالنه بیش از شش میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی و باغی در  027مازندران دارای 

 .این اراضی تولید می شود

http//:iranecona.com/02000 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 4972مهر ماه  42شنبه 

 آال هزارتن قزل41۷تولید/ آخرین وضعیت صادرات محصوالت شیالتی به روسیه 

امیدوار هستیم : فتهزار تن اعالم کرد و گ 407حدود 10  آال را در سال معاون وزیر جهاد کشاورزی، میزان تولید قزل< واد غذایی

 .هزارتن برسد 5جاری به حدود  میزان صادرات محصوالت شیالتی به روسیه در سال

درصد کاهش یافته است،  45حدود  10نسبت به سال  10آال در سال  رئیس سازمان شیالت کشور با بیان اینکه تولید ماهی قزل

 .برسد 10آال به همان میزان سال  لید قزلجاری این کاهش جبران شود و تو اظهارامیدواری کرد که در سال

آال از کشور  میزان صادرات ماهی قزل: هزار تن اعالم کرد و افزود 407جاری، حدود  آال را در سال حسن صالحی، میزان تولید قزل

ادی به هایی است که مردم تمایل زی چندان چشمگیر نیست، ضمن اینکه مصرف این ماهی در داخل کشور زیاد و یکی از گونه

 .مصرف آن دارند

آالی مورد نظر تجار روسی را تولید کنند، احتمال دارد صادرات   در صورتی که پرورش دهندگان ایرانی بتوانند قزل: وی اضافه کرد

 .هزارتن برسد 0تا  0این ماهی حداکثر به حدود 

هایی از  محموله: ه آغاز شده است، اظهارداشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات محصوالت شیالتی به کشور روسی

 .کشور ما به روسیه ارسال و توافقات خوبی در این زمینه بین دو طرف انجام شده است

اند که در مراکز عمده فروشی روسیه حضور دائمی داشته باشند  های منسجمی انجام داده ریزی تجار ایرانی برنامه: صالحی اضافه کرد

 .ردادهای بلند مدت با تجار روسی هستندو در حال امضای قرا

 5جاری به حدود  رئیس سازمان شیالت کشور با بیان اینکه امیدوار هستیم میزان صادرات محصوالت شیالتی به روسیه در سال

 .شود، میگو است عمده محصوالتی که امسال به روسیه صادر می: هزارتن برسد، گفت

http//:www.foodpress.ir/Post.aspx? 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 4972مهر ماه  4۲سه شنبه 

 ! الواردات هندی، گمرک را دور زدند های ممنوع گندم

از سوی این  های هندی به دلیل مشکوک بودن به بیماری، مجوز واردات گندم: معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد< کشاورزی

وزارتخانه را نداشتند اما واردات آن از سوی یک شرکت هندی و از طریق قزاقستان انجام شده است که در این باره اعتراض شدید 

 .خودمان را به گمرک اعالم کردیم

ن وارد شده است تن گندم هندی از سوی یک تبعه هندی و از طریق مرز قزاقستان به ایرا 0777بیش از : عباس کشاورز اظهار کرد

 .که به محض اطالع، اعتراض شدید خود را به گمرک اعالم کردیم تا در این زمینه پاسخگو باشد

در این کشور  "سیاهک ناقص گندم"گندم هندی هیچ مجوزی برای واردات به کشور ندارد، چرا که بیماری مانند : وی افزود

گندمکاران را برای افزایش تولید داخلی تحت تاثیر قرار دهد؛ لذا تهدیدی های دولت، وزارت جهاد کشاورزی و  تواند همه تالش می

 .رود شمار می برای گندم ایرانی به

تن  077هزار و  570به گزارش ایسنا، براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران طی شش ماهه نخست امسال یک میلیون و 

درصد و از نظر  20است که از نظر وزنی   مختلف به ایران وارد شده کشور 48هزار ریال از  077میلیون و  000گندم به ارزش 

درصد نسبت به نیمه نخست سال گذشته کاهش داشته است اما کشورهایی مانند هند، ترکیه و چین هم در میان  28ارزشی 

هم واردات گندم ممنوعه را به واردکنندگان گندم به ایران قرار دارند که البته هند در این میان کمترین سهم و ترکیه بیشترین س

ایران داشته است که البته به غیر از هند، ترکیه و چین هم به عنوان کشورهای آلوده به این بیماری و ممنوعه در فهرست 

 .واردکنندگان گندم قرار دارند

ه کارشناسان بخش کشاورزی تن گندم از هند به ایران وارد شده است و به گفت 0777طبق این آمار در این بازه زمانی بالغ بر 

تواند مزارع گندم و تولید این محصول استراتژیک را به مخاطره بیندازد  واردات گندم آلوده به این بیماری از هر کشوری به ایران می

 .توان در آن منطقه گندم کاشت های سال، نمی ای وارد شود تا سال و اگر این آفت به مزرعه

ت جهاد کشاورزی و دیگر مسئوالن مانند گمرک نسبت به واردات گندم از کشورهای مختلف حساسیت رود وزار بنابراین انتظار می

 .بیشتری به خرج دهند و اکنون که این واردات صورت گرفته از خروج آن از انبار گمرک و توزیع آن در کشور جلوگیری شود
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 صنایع غذایی

 - 72/79/42فارس

برند  ۵5اعطای نشان ایمنی به / گسترش شبکه آزمایشگاهی برای پیشگیری از ورود غذای تقلبی به بازار

 محصول غذایی
ا با گسترش شبکه آزمایشگاهی کشور به سرعت مواد غذایی وارداتی یا تولیدی ر: رئیس سازمان غذا و دارو گفت

 .کنیم کنترل کرده و در صورت وجود تقلب، از ورود آن به بازار جلوگیری می

، رسول دیناروند امروز در همایش روز جهانی غذا که در سالن اجالس سران در تهران خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  بسیاری از بیماری: برگزار شد، به نقش و اهمیت غذای سالم اشاره کرد و گفتبا حضور برندهای برتر صنایع غذایی 

شده وابسته به غذاست که دالیل مختلفی از جمله آالیندگی میکروبی، فلزات سنگین، باقی مانده سموم و بیوتکنولوژی  شناسایی

 .های نظارتی مبارزه با این مشکالت است ای مهم دستگاهتواند از طریق غذا به بدن و سالمت انسانها آسیب برساند و یکی از کاره می

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تقلب در تولید مواد غذایی را یکی از مشکالتی عنوان کرد که با رشد و پیشرفت تکنولوژی در 

وع هستند و در همین راستا البته این مسئله فقط مخصوص ایران نیست، بلکه تمام دنیا گرفتار این موض: حال افزایش است و افزود

کنیم تا شبکه آزمایشگاهی خود را تقویت کنیم تا امکان تقلب در مواد غذایی چه از مبادی ورودی کشور و چه از تولید  تالش می

 .داخل به سرعت شناسایی و جلوی آن گرفته شود

مواد غذایی ندارند، در کشور ما بسیار کم است،  در عین حال، اینکه بگوییم افراد دسترسی به: رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد

درصد از حد  07درصد مردم به دلیل مصرف باالی کالری اضافه وزن دارند و میانگین دریافت کالری  57ولی از آن طرف بیش از 

 .متوسط باالتر است

حصول غذایی جدید توسط سازمان م 02همچنین سیدهدایت حسینی معاون سازمان غذا و دارو از اعطای نشان ایمنی و سالمت به 

 کنند که مواد غذایی که فاقد افزودنی نگهدارنده و مواردی شبیه به این هستند، این نشان را دریافت می: غذا و دارو خبر داد و گفت

محصول دیگر به آن اضافه  02و امروز نیز  محصول غذایی این نشان را از وزارت بهداشت اخذ کرده بودند 415تاکنون 

 .شود می

تنقالت به دلیل داشتن نمک، شکر و اسیدهای چرب ترانس مورد تأیید ما : وی به اهمیت سالمت مواد غذایی اشاره کرد و گفت

تواند در  های کنجدی و خرما به عنوان تنقالت دارای نشان ایمنی می های خشک، فراورده نیست، اما برخی تنقالت از جمله میوه

 .سبد مصرف خانوار جای گیرد

مانده در برخی محصوالت کشاورزی از جمله برنج ایرانی خبر داد  عاون سازمان غذا و دارو همچنین از کاهش آالیندگی سموم باقیم

 .درصد کاهش یافته است 57های برنج تا  در برخی برندها با کارهای تحقیقاتی که انجام شده الودگی: و گفت
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 صنابع غذایی
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

"Benecol"  با رژیم غذایی بدون مخاطره به بازار آمد 
ی که کمترین به سوی تولید مواد غذای "Benecol"بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی جهان ازجمله کمپانی 

 .اند آسیب را به بدن برساند و فاقد هرگونه چربی و کلسترول مضاعف باشد روی آورده

، از آنجا که این روزها استفاده از مواد خوراکی که کمترین آسیب را به بدن برساند و فاقد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شمگیری رشد پیدا کرده و از اهمیت بسیار باالیی در سبد کاالی خوراکی مردم هرگونه چربی و کلسترول مضاعف باشد، به میزان چ

گونه مواد غذایی  به سوی تولید این "Benecol"برخوردار شده است، بسیاری از تولیدکنندگان مواد غذایی جهان ازجمله کمپانی 

 .اند روی آورده

امالً متفاوت به بازار چین وارد شده و کلیه مواد خوراکی و غذایی بنابراین گزارش، این کمپانی از ابتدای ماه گذشته با ظاهری ک

 .خود را با کمترین کلسترول و چربی عرضه کرده است

کامالً رژیمی بوده و برای هر سنی در هر شرایط جسمی مفید است و در واقع چندین  "بِنِکول"این محصوالت جدید کمپانی 

 .اند وراکی سالم و رژیمی دخیل بوده و با تأیید آنها به بازار چین وارد شدهپزشک متخصص تغذیه در تولید این محصوالت خ

میالدی بخش  0745توانند تا پایان سال  می "Benecol"نکته جالب توجه اینجاست که طبق برآورد کارشناسان، محصوالت 

 ./افزایش دهنددرصد  05عمده بازار چین را در اختیار گرفته و میزان فروش این کمپانی را تا بیش از 

http//:www.iana.ir/food/item/05004-4.html 
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 صنایع غذایی
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 المللی  قابلیت ایران برای فتح بازارهای بین/ 35تحول صنایع غذایی کشور تا بهار 
المللی  کننده بازارهای بین داشتن پتانسیل عظیمی در صنایع غذایی این موقعیت این را دارد که فتحایران به لحاط 

 .شاهد تحوالت چشمگیری در این عرصه خواهیم بود 35ماه سال  طوی که فروردین و اردیبهشت باشد؛ به

صنایع غذایی امروز در همایش روز جهانی با های صنفی  ، رئیس کانون انجمن(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اگر : های سالم دارد، گفت های مادی نیاز داشته باشد، نیاز به انسان بیان اینکه رشد و توسعه پایدار قبل از اینکه به پول و ثروت

 .های سالم است بخواهیم کشوری با رشد و توسعه پایدار داشته باشیم، نخستین نکته داشتن نسل

مرتضوی با عنوان اینکه سالمت انسان و تضمین سالمت بشر به دو فاکتور مهم روح انسان و سالمت جسمی بستگی  سیدمحمدرضا

های جاری و آینده را  در کنار سالمت روح مردم، باید به سالمت جسم نیز توجه اساسی شود که این موضوع نسل: دارد، افزود

 .حفاظت خواهد کرد

ی سالم و پرانرژی عالوه بر سالمت روح نیاز به سالمت جسم دارد و تضمین سالمت جسم نقش ها داشتن نسل: وی خاطرنشان کرد

های ایرانی تکلیف بسیار خطیری  بدیل در رشد و توسعه کشور دارد که صنایع غذایی کشور در حفاظت و صیانت از سالمت نسل بی

 .دار شده است را عهده

ترین موضوع در سطح توجهات صنعت غذایی است که به سالمت  ترین و اساسی ممرتضوی با اشاره به اینکه در تجارت جهانی مه

ترین صنایع کشور صنعت  صنعت غذایی ایران دارای تاریخچه روشن و گویا است که یکی از قدیمی: جامعه بستگی دارد، ادامه داد

سال سابقه در صنایع  07بیش از ساله در صنعت آرد و  477ساله در صنعت قند و شکر و قدمت  477غذایی است که سابقه 

 .آید طوری که جز صنایع برتر در منطقه خاورمیانه به حساب می گوشتی دارد؛ به

 40سهم صنعت غذایی ایران در اشتغال حدود : وی با اعالم اینکه ایران از نظر برند از نیم قرن سابقه برخوردار است، تصریح کرد

 .شغل در صنعت غذایی فعال است هزار 007اکنون  طوری که هم درصد است؛ به

شده در ایران نسبت به سایر  قوانین بهداشتی و استانداردهای تدوین: های صنفی صنایع غذایی یادآور شد رئیس کانون انجمن

 .های مهم در صنعت غذایی کشور است شود که این یکی از شاخصه گیرانه تنظیم و اجرا می کشورها بسیار سخت

های اساسی که در صنعت غذایی مغفول مانده این است که بخشی از صنایع دارای شناسنامه و  ی از موضوعیک: مرتضوی تأکید کرد

کننده هستیم باید غذا از مزرعه تا زمانی که به دست  بخشی بدون شناسنامه هستند، اگر به فکر تضمین سالمت غذایی مصرف

 .رسد، مورد تضمین اساسی قرار گیرد کننده می مصرف

تکلیف ما این است که این موضوع را از مزرعه : ای در کشور تدوین شده است، اظهار داشت گیرانه اره به اینکه قوانین سختوی با اش

نظام توزیع در ایران آنطور که باید و شاید با : مرتضوی همچنین گفت.رسد تضمین کنیم کننده می تا زمانی که به دست مصرف

 .ند و این موضوع باید بازنگری شود ز کننده و واردکننده می ود آسیب جدی به مصرفامکانات مدرن روز هماهنگ نیست که خ

کننده بازارهای  ایران به لحاط داشتن پتانسیل عظیمی در صنایع غذایی این موقعیت این را دارد که فتح: وی در پایان افزود

ت چشمگیری در این عرصه خواهیم بود و صنعت غذایی شاهد تحوال 15ماه سال  طوی که فروردین و اردیبهشت المللی باشد؛ به بین

 ./گذاری بسیاری در این زمینه با صنایع کشورهای خارجی انجام دهد ایران این آمادگی را دارد که سرمایه
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 صنایع غذایی
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 زدایی از غذای مردم در پساتحریم کلید خورد  ماراتن سم
های نظارتی توجه بیشتری به کیفیت محصوالت داشته  زودی شروع خواهد شد باید دستگاه در دوران پساتحریم که به

های گذشته آسیب رسانده  یم که به سالمت مردم در سالباشند، چرا که ما در شرایط تحریم از سمومی استفاده کرد

 . شد

، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز در همایش روز جهانی غذا با (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کردند و بیشتر در  نمیگذاران به موضوع غذا و مواد آشامیدنی توجه جدی  های گذشته سیاست اظهار تأسف از اینکه در سال

طی چند دهه گذشته، سالمتی اولویت : گذاری شده است، گفت هایی مانند راه سازی و جاده، ساخت و ساز و مسکن سرمایه پروژه

های مهم تا امروز بوده است و امیدواریم بعد از برجام هم این  هشتم و نهم بوده، اما در دولت تدبیر و امید موضوع سالمتی از اولویت

 .رنگ نشود و مشکالت پیش روی ما برداشته شود وضوع کمم

های گذشته  شود و در سال سیدحسن هاشمی با بیان اینکه هنوز هم متأسفانه به موضوع محیط زیست و سالمت توجه کافی نمی

بندی و  قهدلیل عدم طب دهندگان خدمت به مردم به رنگ بوده و همچنین ارائه توان و حضورشان کم های نظارتی کم دستگاه

باید شرایطی در کشور فراهم شود که مردم را به سمت الگوی صحیح : اند، افزود بندی تالشی در جهت ارتقای خدمات نکرده رتبه

مواد غذایی هدایت کنیم متأسفانه در اکثر مواقع مردم در کنار غذاهای مصرفی بیش از اندازه روغن و نمک مورد استفاده قرار 

 .ناشی از عدم کنترل و نظارت در میزان مصرف مواد غذایی است که باید کنترل شوددهند که این امر  می

آنچه که انتظار داریم این است که سازمان نظارت و غذا و دارو هماهنگ بوده تا شاهد رفتارهای تکراری در : وی خاطرنشان کرد

گیرند که این موضوع باید پیگیری شود تا در  هم قرار میکشور نباشیم، چرا که سازمان استاندارد و غذا و دارو بیشتر در هم مقابل 

 .شود راستای همدیگر حرکت کند؛ چرا که در این صورت اعتماد مردم از آنها سلب می

ها  باید کنترل و نظارت: دهیم، ادامه داد هاشمی با تأکید بر اینکه هیچ تعارفی با کسی نداریم و اجازه رانت به هیچ سازمانی نمی

ها امنیت در آنجا به جایی رسیده است  طور که در بسیاری کشورها با توسعه زیرساخت قیق در کشور اجرا شود و همانصورت د به

ویژه در موضوع غذا و سالمت که ارتباط به سالمت انسانها دارد شکل  کنند باید این امر در کشورما نیز به که مردم به آنها اعتماد می

 .بگیرد

 دوران تحریمآسیب به سالمت مردم در 

های نظارتی   زودی شروع خواهد شد باید دستگاه در دوران پساتحریم که به: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد

توجه بیشتری به کیفیت محصوالت داشته باشند؛ چرا که ما در شرایط تحریم از سمومی استفاده کردیم که به سالمت مردم در 

 .ده شدهای گذشته آسیب رسان سال

شود حمایت بیشتری صورت گیرد و در برخورد با متخلفان  باید برای تأمین مواد اولیه که منجر به تولید غذا می: وی یادآور شد

 .میزان مجازات متناسب با جرم در نظر گرفته شود

هایی  ، بلکه ناشی از سیاستها نیست ما در بخش نظارتی و صدور مجوز مشکالتی داریم که این ناشی از دستگاه: هاشمی تأکید کرد

شود  کنیم، نمی تر وضع نمی ها مرتبط است، وقتی نیروی کافی و اعتبار کافی در کشور نداریم و قوانین را واضح  است که به دستگاه

 .ای نیز داشت و مطالبه باید متوازن با امکانات موجود باشد  مطالبه
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 برخورد با متخلفان بدون رجزخوانی

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه همایش روز جهانی غذا در سالن اجالس سران در جمع خبرنگاران،  گفتنی است، وزیر

شود در آن مقطع مورد  اگر مجوزی داده می: شود، گفت های متخلف آبلیمو مجوز داده می در پاسخ به این پرسش که چرا به شرکت

شود این مواد بر اساس برخی  ینه مواد غذایی و آشامیدنی گفته میدر زم. تأیید بوده است، اما باید نظارت همیشگی کرد

آنچه باعث . ها ادامه داشته باشد تا در صورت تخلف، اقدامات الزم صورت گیرد استانداردهای خاص باید تولید شوند و باید نظارت

متخلف باید بازدارنده باشد و ما  های شوند، مجازات شرکت های متخلف شناسایی نمی شرمندگی است این است که چرا همه شرکت

کنند، برخورد قانونی و سازنده داشته باشیم و در این  واقعاً مصمم هستیم بدون رجزخوانی با کسانی که با سالمت مردم بازی می

 ./های دولت و قوه قضاییه نیاز داریم زمینه به حمایت

http//:www.iana.ir/food/item/05087-4.html 
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 صنایع غذایی
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

 توزیع صبحانه سالم بین کارکنان / تمام خوراکی های تولیدی تا پایان سال دارای نشانگر رنگی می شود
ایران ضمن توزیع صبحانه سالم در بین کارکنان، به مناسبت روز جهانی غذا، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

 .مراسمی در سالن اجتماعات معاونت برگزار کرد

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهران والیی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اروی وزارت بهداشت، با اشاره به این که در سال گذشته مسائل گوناگونی معاونت غذا ود 10معاون غذا و دارو پیرامون عملکرد سال 

 .را در حوزه غذا شاهد بودیم، اهم مواردی که معاونت غذا ودارو با آن ها روبرو بوده است را برشمرد

تن کرده  007ار تن به هز 057وی در خصوص روغن پالم با اشاره به اینکه سازمان غذا و دارو اقدام به کاهش واردات روغن پالم از 

روغن پالم بعنوان یک روغن اشباع شده محسوب می شود که مصرف مقادیر زیاد آن برای سالمتی بدن مضر و البته : است گفت

 .برای مصارف سرخ کردنی مناسب است

نمونه آزمایش شده  04از : والیی در ادامه به آزمایش های صورت گرفته معاونت غذا و دارو بر روی آب آشامیدنی ها اظهار کرد

 .توسط این معاونت به غیر از یک نمونه نامنطبق سایر نمونه آب آشامیدنی ها مشکلی نداشته است

در ادامه وی به عدم مصرف شیر و ماست های فله ای به دلیل بار میکروبی باالی آن ها تاکید کرد و همچنین کم کردن شکر، نمک 

 .انستو چربی را برای خانوارها امری ضروری د

معاون غذا و دارو ضمن الزام داشتن نشانگر رنگی برای کلیه محصوالت تولیدی، این اهم را جزو برنامه های امسال معاونت غذاو دارو 

می بایست تا پایان امسال باهمکاری مدیر غذا و مدیر آزمایشگاه طبق برنامه اقدام گردد و کلیه محصوالت تولیدی : دانست و گفت

 ./ه علوم پزشکی ایران، نشانگر رنگی را داشته باشنددر حوزه دانشگا

http//:www.iana.ir/food/item/05070-4.html 
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 صنایع غذایی 
 خبرنگاران جوان- 497۱مهر  4۱: تاریخ

 میلیون دالری شیرینی کشور 4۷۷رزآوری ا/ شیرینی و شکالت رتبه یک صادرات در صنایع غذایی
میلیون دالر ارزآوری  277صادرات شیرینی و شکالت در ایران همواره مقام اول را در صنایع غذایی کشور داشته و ساالنه حدود 

 .دارد

، در خصوص وضعیت بازار گار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنمغازه ای دبیر انجمن صنفی شیرینی و شکالت در گفتگو با 

 .مردم استقبال خوبی از شیرینی و شکالت دارند و بازار این کاالها وضعیت مطلوبی دارد: شیرینی و شکالت اظهار داشت

اول را در صنایع غذایی صادرات شیرینی و شکالت همواره مقام : وی در رابطه با صادرات شیرینی و شکالت به سایر کشورها افزود

 .میلیون دالر ارزآوری به همراه دارد 277کشور داشته و ساالنه حدود 

آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان و خراسان جزو استان هایی هستند که بهترین شیرینی و شکالت صنعتی را تولید : مغازه ای گفت

 .می کنند

تمام : بود نقدینگی، سرمایه در گردش و رکود حاکم بر جامعه دانست و گفتوی عمده مشکل تولیدکنندگان و فعاالن این صنف را ن

 .تالش خود را می کنیم تا از تولیدکنندگان در این زمینه حمایت کنیم

واردات رسمی شیرینی و شکالت به طور ناچیز است و بیشتر : وی در ادامه در رابطه با واردات شیرینی و شکالت و مشتقاتش افزود

 .اردات آدامس استمربوط به و

از مواد اولیه شیرینی، شکالت، انواع تافی کره : مغازه ای دبیر انجمن صنفی شیرینی و شکالت در بخش پایانی صحبت هایش گفت

ای و انواع بیسکویت و ویفر ساالنه با توجه به میزان تولید و نیاز ساالنه، دانه کاکائو و قهوه وارد می کنیم که در سال گذشته این 

 .هزار تن بوده است 07ان واردات میز

http//:www.yjc.ir/fa/news/5058028 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 غذایی درصدی اشتغال در صنعت 4۰سهم / نظام توزیع در ایران متناسب با امکانات مدرن نیست
این : های صنایع غذایی با اشاره به اینکه نظام توزیع در ایران متناسب با امکانات مدرن روز جهان نیست، گفت رئیس کانون انجمن

 .زند کننده و تولیدکننده مواد غذایی در کشور می موضوع آسیب جدی به مصرف

های صنایع غذایی در همایش روز جهانی غذا  ، مرتضوی رئیس کانون انجمنقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار ابه گزارش 

های سالم دارد اگر  های مادی نیاز داشته باشد نیاز به انسان رشد و توسعه پایدار اساس قبل از اینکه به پول و ثروت: اظهار داشت

 .های سالم است باشیم اولین نکته داشتن نسلبخواهیم کشوری با رشد و توسعه پایدار داشته 

سالمت انسان و تضمین سالمت بشر به دو فاکتور مهم روح انسان و سالمت جسمی بستگی دارد که در کنار : وی تصریح کرد

های جاری و آتی را حفاظت خواهد کرد داشتن  سالمت روح مردم باید به سالمت جسم نیز توجه اساسی شود که این موضوع نسل

 .های سالم و پرانرژی عالوه بر سالمت روح نیاز به سالمت جسم دارد نسل

بدیل در رشد و توسعه کشور دارد صنایع غذایی کشور در حفاظت و صیانت از  تضمین سالمت جسم نقش بی: مرتضوی تأکید کرد

 .دار شده است های ایرانی تکلیف بسیار خطیری را عهده سالمت نسل

ترین موضوع در سطح توجهات صنعت غذایی  ترین و اساسی در تجارت جهانی مهم: نایع غذایی گفتهای ص رئیس کانون انجمن

است که به سالمت جامعه بستگی دارد از طرفی دیگر صنعت غذایی ایران دارای تاریخچه روشن و گویا است که یکی از 

شکر و یک صد ساله در صنعت آرد و بیش از ساله در صنعت قند و  477ترین صنایع کشور صنعت غذایی است که سابقه  قدیمی

 .آید سال سابقه در صنایع گوشتی دارد به طوری که جز صنایع برتر در منطقه خاورمیانه به حساب می 07

 40همچنین ایران از نظر برند از نیم قرن سابقه برخوردار است از طرفی سهم صنعت غذایی ایران در اشتغال حدود : وی تأکید کرد

 .هزار شغل در صنعت غذایی فعال است 007به طوری که هم اکنون درصد است 

گیرانه تنظیم و اجرا  قوانین بهداشتی و استانداردهای تدوین شده در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار سخت: مرتضوی ادامه داد

 .های مهم در صنعت غذایی کشور است شود که این یکی از شاخصه می

ز موضوعات اساسی که در صنعت غذایی مغفول مانده این است که بخشی از صنایع دارای شناسنامه و یکی ا: مرتضوی تأکید کرد

کننده هستیم باید غذا از مزرعه تا زمانی که به دست  باشد اگر به فکر تضمین سالمت غذایی مصرف بخشی بدون شناسنامه می

 .رسد مورد تضمین اساسی قرار گیرد کننده می مصرف

گیرانه در کشور تدوین شده و تکلیف ما این است که این موضوع را از مزرعه تا زمانی که به دست  قوانین سخت :وی ادامه داد

 .رسد تضمین نماییم کننده می مصرف

نظام توزیع در ایران آن طور که باید و شاید با امکانات مدرن روز هماهنگ نیست که خود آسیب جدی به : مرتضوی افزود

 .ند باید این موضوع بازنگری شود ز کننده میکننده و وارد مصرف

های جدید در گوشه و  هم اکنون در اقصی نقاط کشور شاهد افتتاح فروشگاه: های صنایع غذایی تصریح کرد رئیس کانون انجمن

ی حفاظت از کنار کشور هستیم که اقبال مردم را برای خرید از این خدمات بیشتر می کند بایستی در این راستا تالش بیشتری برا

 .ها اقدام به گران کردن محصوالت خود نمایند قدرت خرید مردم صورت گیرد تا بعضی از دستگاه

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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رسد  کننده می موضوع دیگر در نظام توزیع نگهداری صحیح مواد غذایی از زمان تولید تا زمانی که به دست مصرف: وی ادامه داد

های دولتی این نقایص  نداریم باید با ایجاد کنسرسیوم بزرگ و حمایت دستگاهاست که متأسفانه در این زمینه نظارت های بیشتری 

 .را به حداکثر برسانیم

ایران به لحاط داشتن پتانسیل عظیمی در صنایع غذایی این موقعیت این را دارد که فتح کننده : وی در پایان خاطرنشان کرد

شاهد تحوالت چشمگیری در این عرصه خواهیم بود و  15ماه سال  المللی باشد به طوی که فروردین و اردیبهشت بازارهای بین

 .گذاری بسیاری در این زمینه با صنایع کشورهای خارجی انجام دهد صنعت غذایی ایران این آمادگی را دارد که سرمایه

http//:www.yjc.ir/fa/news/5027577 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  49, دوشنبه 

 چیست؟ "ناجی"مشکل استاندارد آبلیموی 
برند آبلیمو به عنوان برندهای غیراستاندارد اعالم شد که نام برند  45چندی پیش از سوی رییس سازمان ملی استاندارد اسامی 

ال آنکه اکنون اداره استاندارد استان اصفهان اعالم کرده که غیراستاندارد بودن این خورد، ح نیز در این اسامی به چشم می "ناجی"

 . های باالتر بوده است برند تنها به دلیل مشکل در توزیع این محصوالت در وزن

ها را  آنبرند آبلیمو،  45در نشست خبری هفته گذشته خود با اشاره به نام  -رییس سازمان ملی استاندارد  -نیره پیروزبخت 

غیراستاندارد  "ناجی"برند از جمله  45براساس مشاهده بازرسان استاندارد، آبلیموهای تولیدی : غیراستاندارد اعالم کرد و گفت

 .اند شناسایی شده و توقیف شده

خواهند  افرادی که می :تر شده است، اظهار کرد که تاکنون چهار بار استاندارد آبلیمو تغییر کرده و هربار سختگیرانه وی با بیان این

 .ها را تغییر دهیم کنند و به همین دلیل ما مجبوریم که استاندارد ها را پیدا می تخلف کنند، پس از مدتی راه گریز از کنترل

های  قصد داریم وارد روش: سنجی مواد غذایی در این سازمان گفت رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به طرح پژوهش اصالت

ایم که در این صورت دیگر امکان تخلف برای متخلفان ایجاد  های مربوط به آن را پیدا کرده سنجی شویم و دستگاه التنوین اص

 .شود نمی

وگو با ایسنا، با تاکید  در گفت -دبیر انجمن صنفی صنعت آبلیمو  -این در حالی است که پس از این اظهارات، رویا جعفری شاهی 

شان در لیست اعالمی نبوده است، به مشکالت این برند  اسم "ناجی"های معتبر آبلیموهای تولیدی به جز کدام از برند بر اینکه هیچ

دهنده تقلب در تولید آبلیمو  ممکن است در برخی موارد یک یا دو فاکتور باال و پایین باشد، اما این نشان: اشاره و تصریح کرد

مربوط به اوزان بوده است، یعنی وقتی محصول باالی سه لیتر باشد اجازه مشکل تنها  "ناجی"نیست؛ برای مثال در مورد شرکت 

 .ها عرضه شود ها و ارگان ها را ندارد و باید به آشپزخانه توزیع در فروشگاه

 مغایرت فرمولی از نظر کیفیت و "ناجی"برند : گیری شده است، اظهار کرد های تولیدی معتبر نمونه که از همه واحد وی با بیان این

 .سالمت با استاندارد نداشته است

های جعفری شاهی را تایید و اعالم کرده است که مشکل آبلیموی  حال پس از همه این اتفاقات، اداره کل استاندارد تهران صحبت

 .استاندارد مربوط به اوزان است

به ( تولیدکننده آبلیموی ناجی) "سپاهان پاکنام سپهر"بر اساس این گزارش متن این نامه اداره استاندارد استان اصفهان به شرکت 

 :شرح زیر است

اداره کل استاندارد استان تهران به اطالع  00/70/10های انجام شده از سوی این اداره کل و براساس اعالم نظر مورخ  طی بررسی"

ی دو لیتر تا چهار لیتر برای مصارف بندی فرآورده آبلیمو ترش در اوزان باال ، بسته440رساند، مطابق با استاندارد ملی به شماره  می

در این راستا . ، بیمارستان و مراکز مصرف عمده، مشروط به عقد قرارداد و مجوز الزم از مراجع ذیصالح است عمده مانند پادگان

 ".علت برخورد قانونی با آن شرکت مشاهده احجام باالی دو لیتر در بازار بوده است

عنوان شده است، تنها مربوط  "غیراستاندارد"این آبلیمو که در یک نشست خبری رسمی،  به این ترتیب مشخص شده که مشکل

های استاندارد اقدام به تولید  به مشکل در وزن توزیع شده است و شاید بهتر بود که به این دلیل، نام یک برند معتبر که با فرمول
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دارد معرفی نشود و این موضوع به صورت مذاکره با کارخانه تولیدی های عمومی به عنوان آبلیموی غیراستان کند در رسانه آبلمیو می

 .حل شود، چراکه مردم این نظر را دارند که آبلیموی غیراستاندارد برای سالمتی مضر است

http//:iranecona.com/02840 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 4972مهر ماه  42شنبه 

 ها هزینه نکنید  برای این خوراکی

این غذاهای فرآوری شده دارای مواد شیمیایی خطرناک و سرطان زا هستند که به شدت سالمتی افراد را تهدید < غذا و تغذیه

 .کنند می

 .ع شیمیایی و سموم کنندتر آنها را جایگزین انوا های غذایی پاک و سالم متخصصان تغذیه قصد دارند با ارائه رژیم

های سالم، سبزیجات و گوشت های بهداشتی را جایگزین انواع پردازش شده و غذاهایی با  آن ها توصیه دارند که افراد بایستی میوه

 .ها کنند انواع افزودنی

 .گذارند منفی میمتأسفانه غذاهای امروزه از سالمت کمتری برخوردار هستند به طوری که به سالمت و حتی محیط زیست اثر 

 :گردد که الزم است تا حد امکان از آن پرهیز کرد در اینجا به برخی غذاهای ناسالم اشاره می

 کنسروهای گوجه فرنگی

 .های قلبی، چاقی و دیابت مرتبط است هستند که نوعی استروژن مصنوعی بوده و با بیماری-فنول های حلبی شامل بیس قوطی

 .شود میbpa باعث(فرنگی های بارز گوجه ژگیهیکی از وی)متاسفانه اسیدیته

 .بر روی باروری افراد اثرات نامطلوبی داردBPA بر اساس مطالعات انجام شده

 .داردBPA میکروگرم 57نکته قابل توجه این است که در هر لیتر از گوجه فرنگی کنسروی 

 .را جایگزین نوع کنسروی شده آن کنیدای آن  برای پیشگیری از مصرف این ماده غذایی خطرناک بهتراست نوع شیشه

 های مایکروفری کورن پاپ

 .گردد ها می ای از جمله ترکیباتی است که باعث ناباروری انسان موجود در پوشش های کیسهPFOA مواد شیمیایی از جمله

ین مواد خطرناک ا. شضود در آزمایشات حیوانی مشخص شده است که مواد شیمیایی باعث مشکالت کبدی و سرطان پانکراس می

 .یابد بوداده انتقال می از طریق مایکروویو تبخیر شده و به ذرت 

 .های خطرناک انواع خانگی این پاپ دانه های آلی را جایگزین کنید شود که برای پیشگیری از بروز این بیماری لذا توصیه می

 یر تولید شده با هورمونهای مصنوعی

 .اند ها را ناسالم اعالم کرده شیدنیپژوهشگران سرطان به شدت مصرف این نو

 .گردد ها می گفتنی است که این نوع شیرها برای زنان نامناسب بوده و باعث ناسالم شدن سالمت شیردهی آن

های خطرناک نظیر سرطان سینه، روده بزرگ و دیگر سرطان مردان  موجود در شیرها باعث بروز سرطان -IGF 4سطح باالی

 .شود می

IGF-4 ه بایستی در دستگاه گوارش شکسته شود تا بتواند جذب بدن گردندگفته شد. 

 

مورد استفاده قرار گیرند و یا  Rbgh-Free های برای پیشگیری از مصرف این نوشیدنی الزم است شیرهای خام و یا با برچسب

 .می توان انواع پرداز نشده با هورمونهای مصنوعی و یا ارگانیک را خریداری کرد

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

 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  49: تاریخ

 هزار تومان 4۵۷قیمت یک کیلو عسل تا !/های نجومی؟ فروشگاه عسل دیوار دفاعی قیمت
رتومان که بعضا در شهر خبرهایی از فروش عسل مرغوب و هزا 57الی  07متوسط قیمت عسل با کیفیت در سطح بازاربین کیلویی 

 .هزارتومان نیز به گوش می رسد که این امر اجحاف در حق مصرف کننده است 407درجه یک به قیمت کیلویی 

هزارتن عسل هشتمین تولید  08ر با تولید ؛ کشورمان در حال حاضخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های دنیا از آن کشور است، که متاسفانه در  کننده این محصول در جهان شناخته شده و عالوه بر این یکی از مرغوب ترین عسل

 .رسیده است 40سال جاری به سبب کاهش میزان برداشت این رتبه به 

 40میلیون کندو دارد و طبق اصول برداشت عسل باید بطور متوسط ساالنه  2.5این در حالی است که بعد از کشور چین، کشور ما 

های اخیر،ریزگردها، شرایط ناپایدار، بیماری و آفت  کیلوگرم از هر کندو برداشت داشته باشیم، اما این رقم به سبب خسکسالی

 .کیلوگرم است 5الی  0اخیر بین ها و عدم اختصاص بودجه به زنبورداران متوسط میزان برداشت در ده سال  زنبورستان

گرچه نباید فراموش کرد که همواره دولت در برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم به صنعت زنبورداری هیچ گونه توجهی نداشته و 

این موضوع در حالیست که صنعت زنبور عسل در راستای اقتصاد مقاومتی با پتانسیل یک میلیون شغل سبز خواهان جایگاهی برای 

 .ود در برنامه ششم توسعه استخ

گفتنی است که حذف استانداردهای اجباری به تشویقی موجب شرایط نابه سامان رشد فرصت طلبان در این میان شده به گونه ای 

اند از سویی این امر موجب شد که زنبورداران  که با سواستفاده بیش از حد خود اقدام به وجود شبه عسل هایی در بازار داشته

 .تکش با وجود سختی های تولید، نتوانند عسل خود را به بازار عرضه کنندزحم

شایان ذکر است که مدیران صنعت زنبورداری در راستای حمایت از زنبورداران و اطمینان خاطر مردم در هفته گذشته اولین 

 .قم، البرز، خراسان و قزوین دایر هستند فروشگاه تعاونی عسل در تهران را افتتاح کردند و همواره این فروشگاه ها در استان های

بنابر این گزارش؛ هدف از ایجاد و راه اندازی این فروشگاه ها عرضه عسل با کیفیت و به دور از قیمت های نجومی به مصرف 

از هزارتومان که بعضا در شهر خبرهایی  57الی  07کنندگان است زیرامتوسط قیمت عسل با کیفیت در سطح بازاربین کیلویی 

هزارتومان نیز به گوش می رسد که می توان گفت این امر اجحاف در حق  407فروش عسل مرغوب و درجه یک به قیمت کیلویی 

 .مصرف کننده است در حالیکه تنظیم بازار از سوی دولت در این میان می تواند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت موجود داشته باشد

در این خصوص اظهار  خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوانیه زنبورداران کشور در گفتگو با عفت رئیسی سرحدی مدیرعامل اتحاد

در واقع بروز عوامل و مشکالتی همچون خشکسالی های اخیر، ریزگردها وبیماری و آفت زنبورستان ها موجب کاهش میزان : داشت

تان مازندران، گیالن وگلستان توانستند از هر کندو سال اخیر شده به گونه ای که در سال جاری تنها سه اس 47برداشت عسل در 

و از سویی برداشت عسل سایر زنبورداران در استان های مختلف نیز .کیلو برداشت داشته باشند 45الی  47به طورمتوسط بین 

 .جوابگوی هزینه هایشان نبوده است

اطر مردم نباید عسل با موم استفاده کنند عسل طبیعی چیزی جز شهد گل نیست وبه همین خ: وی در خصوص عسل طبیعی گفت

 .زیرا موم منشا و مرکز تجمع سموم و آفت کش هایی که در آن رسوخ می کنند 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
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از مهمترین چالش صنعت زنبورداری نداشتن ردیف بودجه برای زنبورداران و وجود شبه عسل در : رئیسی در ادامه خاطر نشان کرد

ی و تغییر ان به تشویقی است که در این راستا از سازمان غذا و دارو واستاندارد خواستار بازار به سبب حذف استانداردهای اجبار

 .شناسنامه دار شدن و استانداردهای اجباری عسل هستیم تا حداقل سالمتی محصول تضمین شود

اشت امتیازات خاصی اعم از در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با وجود کاهش هزینه های تولیدو افزایش برد: وی بیان کرد

سوبسید و یارانه برای زنبورداران در نظر می گیرند زیرا صنعت زنبور عسل تنها صنعتی است که در حفظ اکوسیستم ها، افزایش 

 .بهره وری و ازبین نرفتن گونه های گیاهی تاثیر بسزایی دارد

کشور رنج می برند اما در این میان برخی فرصت طلبان با سال اخیر زنبورداران کشور از کاهش برداشت عسل در 47هرچند که از 

عرضه شبه عسل در بازاربه مشکالت این قشر زحمتکش دامن زدند که خوشبختانه اتحادیه زنبورداران ایران با ایجاد فروشگاه عرضه 

ومی به مصرف کنندگان خدمت عسل توانسته است عالوه بر حمایت از زنبورداران با ارائه عسل با کیفیت به دور از قیمت های نج

 .کند

http//:www.yjc.ir/fa/news/5020078 
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 علوفه

 - 72/79/47فارس

 شود کاران به زودی پرداخت می مطالبات ذرت
: گیری خرید تضمینی ذرت گفت ویل و نمونهمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مراسم بازدید از مراحل تح

 .ای نزدیک پرداخت خواهد شد مطالبات کشاورزان ذرت کار در آینده

از طرح خرید مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا ولی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .د و در جریان روند اجرای آن قرار گرفتهای لرستان، کرمانشاه و خوزستان بازدی تضمینی ذرت در استان

های  گیری خرید تضمینی ذرت نسبت به کیفیت خرید و تسریع در ارسال محموله وی طی بازدید از مراحل تحویل و نمونه

 .خریداری شده به انبارهای شرکت تاکید کرد

کار پرداخت خواهد  مطالبات کشاورزان ذرت ای نزدیک با توجه به پیگیری های وزارت جهاد کشاورزی، در آینده: ولی تصریح کرد

 .شد

ایجاد محیط امن برای کارکنان، فراهم : کنی، اظهار کرد مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در بازدید از مراکز ذرت خشک

 .این شرکت استهای آینده  گری به بخش خصوصی و مباشران از جمله برنامه های اجرایی و واگذاری امور تصدی ساختن زیرساخت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107001774701 
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 علوفه
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 ای زیرسطحی  درصدی تولید یونجه با آبیاری قطره ۰۷رکورد افزایش 
درصد افزایش  ۰۷سوم، میزان تولید تا  ای زیرسطحی با کاهش مصرف آب تا یک ی طرح سیستم آبیاری قطرهبا اجرا

 .کند پیدا می

ای زیرسطحی در استان قزوین امروز  ، طراح و مجری طرح سیستم آبیاری قطره(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بار در  های شاخص آبیاری زیرطحی مزارع استان قزوین، با بیان اینکه این پروژه برای نخستین در جمع خبرنگاران در بازدید از پروژه

سوم  های سنتی یک با اجرای این طرح، میزان مصرف آب نسبت به روش: سطح کشور طراحی شده و به اجرا درآمده است، گفت

 .ش پیدا کرده استدرصد افزای 07کاهش پیدا کرده و میزان تولید علوفه یونجه در این طرح 

برابر افزایش  شده پنج درصدی میزان مصرف آب، میزان ماده خشک برداشت 87در اجرای این پروژه، با کاهش : بابک صابری افزود

 .یافته است

در طرح سیستم آبیاری : بار توسط مهندسان ایرانی اجرا شده است، خاطرنشان کرد وی با تأکید بر اینکه این طرح برای نخستین

راحتی از  ایم به های زراعی توانسته سازی زمین ای زیرسطحی، به لحاظ تبخیر، باد و گرما هدررفت آب نداریم و با یکپارچه رهقط

 .ها را افزایش دهیم آالت کشاورزی استفاده کنیم و عالوه بر مصرف انرژی کمتر، تعداد برداشت ماشین

برای اجرای : میلیون تومان اعالم کرد و ادامه داد 40تا  47ای نوین آبیاری ه صابری هزینه تجهیز هر هکتار از اراضی را به سیستم

شود که با توجه به افزایش تولید در سال  میلیون تومان برای هر هکتار هزینه می 07تا  48ای زیرسطحی  طرح سیستم آبیاری قطره

 .گردد بردار بازمی گرفته برای اجرای این طرح به بهره گذاری صورت نخست، سرمایه

زمانی آبیاری و برداشت عنوان کرد که در نهایت منجر به افزایش اقتصادی تولید  وی دیگر مزایای برداشت در این شیوه را هم

 ./شود می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05025-4.html 
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 قارچ

 - 72/79/49رسفا

 مصرف سرانه قارچ یک چهارم میانگین جهانی/ ایران رتبه هشتم تولید قارچ دنیا را دارد
هزار تن قارچ خوراکی دارای رتبه  4۷۷ایران با تولید ساالنه : های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی گفت رئیس گروه قارچ

 .هشتم تولید این محصول در دنیا است

بر : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی در گفت قارچ  وهفر رئیس گر الهام فتاحی

هزار تن از این محصول در کشور  448حدود  10اساس برآورد وزارت جهاد و آمار غیر رسمی از میزان تولید قارچ خوراکی در سال 

 .تولید شده است

ماه ابتدای امسال  2هزار تن قارچ خوراکی در کشور تولید شده و همچنین در  470حدود  10مطابق آمار رسمی سال : وی افزود

 .تن از این محصول صادر شده است 277الی یک هزار و  577حدود یک هزار و 

میلیون  0.0اتی در نیمه نخست امسال ارزش دالری قارچ صادر: های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد رئیس گروه قارچ

 .درصد رشد داشته است 10درصد رشد و از نظر ارزشی  27دالر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 

صادرات قارچ نیازمند به فرآوری و تجهیزات حمل و نقل سرد است، اما : فر به موانع صادراتی این محصول اشاره کرد و گفت فتاحی

ا که صنایع تبدیلی این محصول به حد کفایت و متناسب با رشد تولید قارچ در کشور افزایش نیافته است، صادرات قارچ از آنج

 .بسیار محدود است

های مورد نظر وزارتخانه در برنامه ششم توسعه افزایش واحدهای پرورش  یکی از برنامه: های خوراکی بیان داشت رئیس گروه قارچ

 . صادرات بیشتر این محصول است قارچ و فراهم آوردن

پذیری این محصول باالست و توسعه صنایع تبدیلی در کنار رشد تولید این محصول ضرورت  وی با بیان اینکه قدرت فساد

ها در نیمه دوم سال  تقاضا برای قارچ صادراتی ایران وجود دارند و با توجه به افزایش درخواست: ناپذیری است، تصریح کرد اجتناب

 .شود ماه ابتدای سال بیشتر می 2سوی کشورهای عراق و کویت میزان صادرات معموال در نیمه دوم سال در مقایسه با  از

هزارتن از این محصول در سال  470براساس آمار فائو با تولید : فر در مورد رتبه جهانی تولید ایران در تولید قارچ بیان داشت فتاحی

محصول با سایر کشورهای تولید کننده کشورمان حائز رتبه هشتم دنیا در تولید قارچ خوراکی  و مقایسه میزان تولید این 0740

 .است

کشورهای عمده تولید کننده قارچ در دنیا به ترتیب چین، آمریکا، لهستان، هلند و ایتالیا : های خوراکی بیان داشت رئیس گروه قارچ

 . کند رچ رقم قابل توجهی از این محصول را تولید میاست، البته چین به عنوان بزرگترین تولید کننده قا

 0میانگین مصرف سرانه قارچ خوراکی در دنیا : کیلوگرم عنوان کرد و گفت 4.0وی میانگین مصرف سرانه قارچ خوراکی در کشور را 

 .کیلوگرم است 5کیلوگرم است و در کشورهای عمده تولید کننده قارچ 

های مختلف  رت جهاد افزایش تولید، افزایش عملکرد در واحد سطح و همچنین گسترش تولید گونهبرنامه وزا: فر تصریح کرد فتاحی

 .است، ولی الزمه این امر ورود بخش خصوصی و اختصاص تسهیالت بانکی است

این محصول جایگزین مناسبی برای پروتئین حاصل از گوشت قرمز است و تمام : های خوراکی تصریح کرد رئیس گروه قارچ

بسیار  Dو  Bهای گروه  کند، ضمن اینکه از نظر امالح و مواد معدنی مانند ویتامین یدهای امینه ضروری را برای بدن تأمین میاس

 .قابل توجه است

http://www.farsnews.com/
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شود و ویژگی بارز آن  های کنترل شده تولید می این محصول در محیط: وی با اشاره به کم مصرف بودن این محصول اظهار داشت

 .ات کشاورزی برای تولید این محصول استاستفاده از ضایع

 .ها است بستر کشت قارچ از کلش گندم، کود مرغی و سایر افزودنی: فر اظهار داشت  فتاحی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107002777028 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 ایجاد برند مشترک مواد غذایی / پیوند کشاورزی ایران و بلغارستان در حوزه پرورش گل و گیاهان دارویی
سفیر بلغارستان در تهران با رئیس اتاق ایران روز یکشنبه بیست و ششم مهرماه سال جاری همزمان با شروع برجام 

 . در این دیدار بر پیوند بخش های کشاورزی دو کشور در حوزه پرورش گل و گیاهان دارویی تاکید شد.دار کرددی

رئیس اتاق ایران، با اشاره به « محسن جالل پور»به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ایط فعلی فضا برای توسعه بخش های خصوصی دو کشور کامالً باز و متفاوت استدر شر: سیاست های اقتصادی دولت اظهار داشت

به هیأت : ایم، ادامه داد جالل پور با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد اعزام هیأت های تجاری از کشورهای مختلف به ایران بوده

 .پررنگ و پایدار خود را در ایران بررسی کنند های تجاری توصیه می شود که یک نگاه جدید به ایران داشته باشند و حضور

زمانی اقتصاد ایران بر پایه منابع نفتی و ارز حاصل از آن و نیز حجم واردات به ایران زیاد بوده، ولی اکنون تأکید بر همکاری های 

 .مشترک، پایدار و دراز مدت است

ه گل، گیاهان دارویی و محصوالت ارگانیک با استفاده از بخش های کشاورزی دو کشور را در حوز: رئیس اتاق ایران تاکید کرد

 .تجارب بلغارها و عالقه مندی و استفاده از ظرفیت های ایرانی ها به هم پیوند دهیم

. ایران دارای منطقه ای خشک با ارتفاع بلند است که برای پرورش گیاهان دارویی و معطر مناسب است: وی خاطر نشان کرد

 .استان ها دارای هزار نوع گیاه دارویی می باشدهمچنین در بعضی از 

میلیون نفری منطقه ی آشوب زده و بروز حوادث طبیعی و عدم سالمتی مردم بعلت  077با توجه به جمعیت : جالل پور افزود

می توانیم کل غذای ناسالم میزان مصرف دارو در این منطقه به اندازه تمام دنیا است که اگر با هم همکاری مشترک داشته باشیم 

 .منطقه را پوشش دهیم

رئیس اتاق ایران زمینه های همکاری بین دو کشور را کشاورزی، گل، گیاهان دارویی، مواد غذایی، صنعتی، پتروشیمی، گردشگری 

 .می توانیم در این زمینه ها شرکت های مشترک و برند مشترک داشته باشیم: و حمل ونقل اعالم کرد و گفت

تواند دروازه ورود تولیدات  تواند دروازه ورود محصوالت ایرانی به کشورهای اروپایی و ایران هم می لغارستان میب: وی اضافه کرد

 .بلغاری به کشورهای خاور میانه، مشترک المنافع و آسیایی باشد

را از عوامل توسعه  جالل پور برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور، انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی و تبادل هیات های بازرگانی

 .همکاری های اقتصادی ایران و بلغارستان دانست

رئیس اتاق ایران از اعزام یک هیات تخصصی در حوزه محصوالت کشاورزی، گل و گیاه و تولید زعفران در خرداد سال آینده به 

 .بلغارستان خبر داد

م های ارشد کشورش برای تحکیم مناسبات با ایران در همه سفیر جدید بلغارستان، اراده مقا« خریستو پولنداکف»در ادامه دیدار 

صوفیه در  –در طول دوران مأموریتم در تهران، تالش خواهم کرد تا همکاری های تهران : زمینه ها را خاطرنشان ساخت و گفت

 .همه زمینه ها بویژه در عرصه اقتصادی و فرهنگی افزایش یابد

با توجه به صرفه اقتصادی بلغارستان : سوق الجیشی بلغارستان به عنوان دروازه اروپا گفت با اشاره به موقعیت "خریستو پولنداکف"

 .می تواند مسیر انتقال انرژی و همچنین پل ترانزیت کاال و حمل و نقل بین منطقه، ایران و اروپا باشد
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یخی، فرهنگی و معماری است و می تواند ایران دارای جاذبه های فراوان تار: وی بر توسعه روابط دو ملت نیز تاکید کرد و گفت

 .مقصد گردشگران بسیاری از کشورهای اروپایی باشد

 .سفیر بلغارستان در تهران از سفر وزیر خارجه این کشور به ایران در آینده نزدیک خبرداد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05004-4.html 
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 گل و گیاهان صنعتی
 47:77 - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 کشور جایگاهی در صادرات گیاهان دارویی ندارد
تاکنون هزار نوع گونه گیاهی در کشور شناخته شده که متاسفانه در صادرات این تولیدات  :رئیس انجمن گیاهان دارویی گفت

 .دنیا نداریمجایگاهی در 

، در خصوص گیاهان خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدباقر رضایی رئیس انجمن گیاهان دارویی کشور در گفتگو با 

شناخته شده هرچند که هزار گونه گیاهی هزار نوع آن در کشور  47تاکنون از : دارویی شناخته شده در کشور اظهار داشت

 . متأسفانه در صادرات این تولیدات جایگاهی در دنیا نداریم

در دنیا  40ساله باید به رتبه  07است که براساس سند چشم انداز  27جایگاه کشور در رشته گیاهان دارویی در جهان : وی افزود

 . ستدست یابیم که تاکنون این امر به سبب عدم حمایت های الزم عملی نشده ا

دهه گذشته عرصه ها مملو از گیاهان دارویی بوده در حالی که با افزایش رویکرد برداشت از  0الی  0در : رضایی در ادامه بیان کرد

طبیعت و سنتی بودن کشت شاهد تخریب عرصه های منابع طبیعی در کشور هستیم و چنانچه عرصه قابل توسعه ای برای زراعت 

 . ار باید بخش اعظمی از نیاز جامعه را از طریق واردات تأمین کنیمدر کشور وجود ندارد به ناچ

در حال حاضر توسعه مکانیزاسیون در گیاهان دارویی ما به سبب عدم ماشین آالت و : رئیس انجمن گیاهان دارویی تصریح کرد

ی دولت توسعه مکانیزاسیون در امکانات نقشی ندارد که همواره بایستی با سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی و حمایت ها

تمامی مراحل تولید، فرآوری و بسته بندی در این بخش صورت گیرد تا بتوانیم همانند گذشته به جایگاه خوبی در صادرات در دنیا 

 . دست یابیم

http//:www.yjc.ir/fa/news/5024480 
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و گیاهان صنعتیگل   
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  4۲, یکشنبه 

 صادرات گیاهان دارویی ندارد درایران هیچ جایگاهی 
تاکنون هزار نوع گونه گیاهی در کشور شناخته شده که متاسفانه در صادرات این تولیدات جایگاهی در دنیا  :رئیس انجمن گیاهان دارویی گفت

 . نداریم

 47تاکنون از : انجمن گیاهان دارویی کشور در خصوص گیاهان دارویی شناخته شده در کشور اظهار داشت محمدباقر رضایی رئیس

 . هزار گونه گیاهی هزار نوع آن در کشور شناخته شده هرچند که متأسفانه در صادرات این تولیدات جایگاهی در دنیا نداریم

در دنیا  40ساله باید به رتبه  07است که براساس سند چشم انداز  27جایگاه کشور در رشته گیاهان دارویی در جهان : وی افزود

 . دست یابیم که تاکنون این امر به سبب عدم حمایت های الزم عملی نشده است

دهه گذشته عرصه ها مملو از گیاهان دارویی بوده در حالی که با افزایش رویکرد برداشت از  0الی  0در : رضایی در ادامه بیان کرد

ت و سنتی بودن کشت شاهد تخریب عرصه های منابع طبیعی در کشور هستیم و چنانچه عرصه قابل توسعه ای برای زراعت طبیع

 . در کشور وجود ندارد به ناچار باید بخش اعظمی از نیاز جامعه را از طریق واردات تأمین کنیم

در گیاهان دارویی ما به سبب عدم ماشین آالت و  در حال حاضر توسعه مکانیزاسیون: رئیس انجمن گیاهان دارویی تصریح کرد

امکانات نقشی ندارد که همواره بایستی با سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی و حمایت های دولت توسعه مکانیزاسیون در 

صادرات در دنیا  تمامی مراحل تولید، فرآوری و بسته بندی در این بخش صورت گیرد تا بتوانیم همانند گذشته به جایگاه خوبی در

 . دست یابیم

http//:iranecona.com/02070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/46704


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

273 
 

 گندم

 - 72/79/4۲فارس

 روز از مهلت اعالم نرخ خرید تضمینی ۵5گذشت /گندم همچنان بالتکلیف
مت تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کند در حالی بر اساس قانون دولت باید قبل از آغاز فصل زراعی جدید قی

ها را اعالم نکرده است در این میان به ویژه زارعان محصوالت استراتژیک گندم  روز هنوز دولت قیمت ۵5که با گذشت 

 .بیشتر بال تکلیفند

های تضمینی  اتمام است که هنوز کشاورزان منتظر اعالم قیمت ، ماه نخست فصل زراعی در حالی روبهخبرگزاری فارسبه گزارش 

هرچند که طبق قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، دولت موظف است تا پیش از آغاز فصل زراعی، . از سوی دولت هستند

 .ها را تعیین و اعالم کند، اما تا کنون دولت اقدامی در این زمینه انجام نداده است این قیمت

های تضمینی محصوالت کشاورزی، از بالتکلیفی  ن میان برخی نمایندگان مجلس ضمن اعتراض به تأخیر دولت در اعالم قیمتدر ای

 4057به گفته این نمایندگان، قیمت مناسب خرید تضمینی گندم در سال جاری . ها خبر دادند کشاورزان با اعالم نشدن این قیمت

 .ه شده است اما هنوز معلوم نیست چه قیمتی از سوی دولت اعالم خواهد شدتومان برای هر کیلو تخمین زد 4077تا 

های تضمینی بر سر دو راهی  رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران نیز با بیان اینکه کشاورزان به دلیل اعالم نشدن قیمت

ن امکان را دارند هر محصول دیگری را در اراضی آبی کشت گندم، کشاورزان ای: اند، گفت گیری نوع کشت قرار گرفته تصمیم

 .جایگزین کنند که تأخیر در اعالم قیمت تضمینی این محصول، بر روی تولید در این اراضی موثر است

های تضمینی هرچه زودتر اعالم شود؛  از طرف دیگر برخی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی نیز از دولت درخواست کردند که قیمت

وری تولید گندم، اعالم  گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای حمایت از کشاورزان و افزایش بهره در این میان مجری طرح

 .به موقع نرخ خرید تضمینی این محصول ضروری است، از دولت درخواست کرد این قیمت هرچه زودتر اعالم شود

شته در نتیجه اعالم به موقع و مناسب قیمت خرید درصدی حجم تولید و خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذ 07رشد حدود 

در همین راستا مجری طرح گندم، کاهش واردات این محصول در سال گذشته که در . تضمینی این محصول در ابتدای آن سال بود

وان کرده میلیون دالری برای کشور عن 077هزار تنی تولید داخلی بوده را موجب صرفه جویی  077نتیجه افزایش یک میلیون و 

 .است

تأخیر یک ماهه دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، خصوصاً گندم، در حالی است که : این گزارش می افزاید

 .وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خود را در اواسط شهریورماه به هیئت دولت ارائه کرده است

رسد دلیل اصلی تأخیر یک  اد تنظیم بازار در حال بررسی است که به نظر میها در شورای اقتصاد و ست از سوی دیگر این قیمت

 .های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی است ماهه، اختالف نظر بر سر قیمت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107008774004 
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 گندم
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

 تشکیل بنیاد توانمندسازی گندمکاران پیشگاه استان فارس 
بنیاد توانمندسازی گندمکاران پیشگام این استان در راستای طرح افزایش ضریب خوداتکایی در تولید گندم تشکیل 

 .شد

گندم کار پیشگام : ورزی استان فارس با اعالم این خبر گفت، رئیس سازمان جهاد کشا(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .های علمی و تحقیقاتی در جهت تولید کمی و کیفی به نحو مطلوب استفاده کرده است گیری از یافته با بهره

زی گندمکاران پیشگام تجربیات خود را در راستای اهداف طرح ضریب خوداتکایی گندم و توانمندسا: محمدمهدی قاسمی افزود

 .کنند گیری می عنوان کارگاه آموزشی بهره سایر کشاورزان اعالم کرده و از مزارع خود به

افزایش مشارکت گندم کاران پیشگام در سیاستگذاری، بهبود امور تولید، : وی درباره اهداف تشکیل این بیناد خاطرنشان کرد

وری منابع آب و خاک و  سازی در جهت افزایش بهره رهنگتقویت روحیه همکاری بین گندمکاران پیشگام با سایر گندمکاران، ف

های مختلف، کاهش  های نوین به گندمکاران در زمینه های فکری، نوآوری و انتقال تکنولوژی های تولید، جذب سرمایه تمامی نهاده

ل دوجانبه با تولید و های تولید و کاهش ضایعات در فرآیند تولید گندم، فرآوری و مصرف نان، ایجاد ارتباط و تعام هزینه

منظور بهبود و کارایی  برخی از اهداف است و آموزش به( آالت و ادوات کشاورزی کود، سم، بذر، ماشین)ها  کنندگان نهاده تأمین

آوری و انعکاس مسائل، مشکالت و پیشنهادات گندمکاران ازجمله ساماندهی، تنظیم و ارتقاء بازار گندم در  هرچه بیشتر آنها، جمع

 .شود ربط از سایر اهداف محسوب می ور به مراجع ذیکش

بندی و طرح امید در اراضی کشاورزی استان فارس اجرا  در سال زراعی جاری دو طرح بزرگ در قالب طرح پهنه: قاسمی ادامه داد

 .شود می

آبخیزداری نیاز اصلی بخش  های مدیریت منابع آب و حوزه: وی بر لزوم مدیریت صحیح منابع آبی استان تأکید کرد و یادآور شد

ریزی بلندمدت در این بخش دارد و چنانچه تمام معیارها و فاکتورهای اقتصادی  کشاورزی است و مدیریت منابع آب نیاز به برنامه

 .انجام گیرند، رونق بخش کشاورزی حتمی است

 وری آب هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح تحول بهره نیاز به اعتبار سه

وری آب  طرح تحول بهره: وری آب استان تصریح کرد سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به برنامه تحول در بهرهرئیس 

 .هزار میلیارد تومان اعتبار است نیازمند سه

حصول های تخصصی برای پیگیری امور مربوط به هر م اندازی انجمن و تشکل دولت تدبیر و امید در صدد راه: قاسمی تأکید کرد

 .تولیدی است تا رفتار علمی را به کل جامعه تولیدکنندگان تسری دهد

ای،  با تشکیل بنیاد توانمندسازی گندمکاران پیشگام فارس، مشارکت کشاورزان مجرب در ایجاد الگوهای حرفه: وی اظهار داشت

 .شود استراتژیک دنبال میایجاد مزارع الگویی و ارائه راهکار برای دستیابی به حداکثر تولید در این محصول 

گفتنی است، از بین افراد منتخب گندمکاران پیشروی شهرستانی جهت عضویت در هیأت اجرایی اسانی بنیاد توانمندسازی 

 ./عنوان بازرس انتخاب شد عنوان اعضای اصلی و یک نفر به گندمکاران استان فارس، پنج نفر از گندمکاران پیشروی شهرستانی به

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05048-4.html 
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 گندم
 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 ! ها را به اشتباه انداخت؛ گندم از روسیه وارد کشور شده، نه هند تاجر هندی رسانه
ود گندم هند که آلوده به سیاهک ناقص است را در رسانه ها تاجر هندی با واردات گندم از کشور روسیه شبهه ور

 .دامن زد

گندم وارد شده از کشور هندوستان، : ای اعالم کرد ، سازمان حفظ نباتات با ارسال بیانیه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

وستان تنها طرف معامالتی در ورود این گونه که در سایت گمرک کشور نیز مشهود است دارای منشاء روسی بوده و هند همان

 .شود محموله بوده است؛ لذا ورود گندم هندی به کشور صحت نداشته و تکذیب می

هیچ مجوزی برای واردات گندم از : بنا به اعالم روابط عمومی سازمان حفظ نباتات کشور، رئیس این سازمان در این باره گفت

واردات گندم از کشورهایی  ک ناقص گندم صادر نشده است و گمرک باید در زمینهکشورهای ممنوعه و مشکوک به بیماری سیاه

 .مانند هند، چین و ترکیه پاسخگو باشد

ای و بهداشتی  هر محصول کشاورزی که قرار است به کشور وارد شود باید ابتدا شرایط قرنطینه: میبدی افزود محمدعلی باغستانی

فت کند و پس از آن گواهی بهداشتی محموله مورد نظر وارداتی را برای سازمان مطابق با ش را از سازمان حفظ نباتات دریا ورود

شرایط اعالم شده به این سازمان تحویل دهد اما برای واردات گندم از کشورهایی ممنوعه مشکوک به بیماری سیاهک ناقص گندم 

 .ی برای آن صادر شودای اعالم نشده که مجوز بانت هیچ شرایط بهداشتی و قرنطینه یا کارنال

سازمان حفظ : ای مانند هند صادر نشده است، افزود که هیچ مجوزی برای واردات گندم از کشورهای ممنوعه وی با تاکید بر این

نباتات با واردات گندم آلوده از کشورهای ممنوعه که فهرست آن را پیش از این منتشر کرده بود، شوخی ندارد و با حساسیت این 

 .های ممنوعه کرده است پیگیری خواهد کرد تا متوجه شود چه کسی و با کدام مجوز اقدام به واردات گندم از کشور مساله را

زراعت اصلی کشور وابسته به گندم است، چرا که بالغ بر شش میلیون هکتار از اراضی : رییس سازمان حفظ نباتات ادامه داد

ن اساس تهدید گندم داخلی نه تنها امنیت غذایی بلکه امنیت ملی کشور را به کشاورزی کشور تحت کشت گندم قرار دارد و بر ای

 .اندازد خطر می

: آفرین باشد، تصریح کرد تواند برای کشورهای مختلف قدرت که گندم مانند یک اسلحه نظامی می باغستانی میبدی با بیان این

انند هند پاسخگو باشد، چراکه سیاهک ناقص گندم آفتی ای م گمرک باید نسبت به چگونگی واردات گندم از کشورهای ممنوعه

 .تواند کشاورزی یک کشور را از بین ببرد است که می

های رایج گندم و  با توجه به شیوع بیماری"پیش از این از سوی معاونت قرنطینه و کنترل آفات سازمان حفظ نباتات اعالم شده بود 

عراق،  افغانستان، در کشورهای آفریقایی، عربستان، هند، پاکستان، "استریگا علف هرز"و  "سیاهک ناقص" گزارش وجود بیماری

 .بنگالدش، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، میانمار، اندونزی، فیلیپین، ترکیه و مکزیک، واردات گندم از این کشورها به ایران ممنوع است

هزار  077میلیون و  000تن گندم به ارزش  077و هزار  570این در حالی است که طی شش ماهه نخست امسال یک میلیون و 

درصد نسبت به نیمه نخست سال  28درصد و از نظر ارزشی  20است که از نظر وزنی  کشور مختلف به ایران وارد شده 48ریال از 

ایران قرار دارند تر اینکه کشورهایی مانند هند، ترکیه و چین هم در میان واردکنندگان گندم به  گذشته کاهش داشته است و جالب

که البته هند در این میان کمترین سهم و ترکیه بیشترین سهم واردات گندم ممنوعه را به ایران داشته است که البته به غیر از 
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هند، ترکیه و چین هم به عنوان کشورهای آلوده به این بیماری و ممنوعه در فهرست واردکنندگان گندم قرار دارند که باید علت 

 .های نظارتی جویا شد دستگاه آن را از

گفتنی است، عباس کشاورزی معاون بهبود تولیدات زراعی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگویی اعتراض شدید خود را به گمرک 

درباره واردات بیش از دوهزار تن گندم هندی از سوی یک تبعه هندی و از طریق مرز قزاقستان به ایران را اعالم کرد و گفت که 

 .ید گمرک در این باره پاسخگو باشدبا

الزم به ذکر است، عسگری معاون امور فنی و گمرکی نیز در پاسخ به اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واردات گندم به ایسنا 

و طبق  های مربوطه که یکی از آنها قرنطینه نباتی است، ترخیص نشده های گندم بدون مجوز از سازمان یک از محموله هیچ": گفت

 /".ها، هیچ گندمی در گمرک بندر امام خمینی از سه کشور هند، چین و ترکیه وارد نشده است بررسی

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05015-4.html 
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 گندم
 ایران اکونا - 497۱/ آبان /  74, شنبه 

 هزارتن گندم تضمینی از کشاورزان 5۷خرید هشت میلیون و 
هزار تن گندم در  87هزار میلیارد ریال برای برای خرید هشت میلیون و  10بیش از : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 . سالجاری به کشاورزان پرداخت شد

تضمینی گندم در کشور، دولت تمام پول کشاورزان بابت فروش گندم را به آنها  همزمان با پایان فصل خرید:علی قنبری افزود 

 .پرداخت کرد

میلیارد ریال مانده مطالبات گندمکاران از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین شد تا به حساب  457به گفته وی ، مبلغ 

 .کشاورزان واریز شود

مزمان با خرید تضمینی گندم و پرداخت کامل بهای آن به گندمکاران، فصل خرید ه: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .به پایان رسید 4010تضمینی سال 

مرکز خرید مستقر در سراسر کشور صورت گرفت و این  00هزار تن گندم توسط یکهزار و  87خرید هشت میلیون و : قنبری گفت 

هزار محموله گندم از کشاورزان، فصل خرید تضمینی گندم داخلی را با  077ن و مراکز توانستند با تحویل گرفتن بیش از یک میلیو

 .موفقیت به پایان برسانند

هزار تن گندم دروم نیز  077میلیارد ریال است و امسال حدود  27هزار و  10به گفته وی ، رقم پرداختی به کشاورزان مبلغ 

 .خریداری شد

هزار تن از این  077روم موجب شده تا شرکت بازرگانی دولتی ایران، برنامه صادرات مزیت نسبی صادرات گندم د: قنبری افزود 

 .محصول را در دستور کار قرار دهد

هزار  077امسال علیرغم کاهش بارشها، با ایجاد انگیزه و حمایت از کشاورزان، حدود یک میلیون و : این مقام مسئول تصریح کرد

ر خریداری شد، تا با وجود ذخایر استراتژیک این کاال، نیازی به واردات گندم برای تامین تن گندم بیشتر از سال گذشته در کشو

 .آرد مورد نیاز واحدهای نانوایی نباشد

دولت امسال گندم را به قیمت : قنبری برنامه ی دولت تدبیر و امید را حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ذکر کرد و گفت

تومان  577هزارو  40تومان از کشاورزان خریداری کرد که با هزینه های جانبی قیمت تمام شده آن به  455هر کیلوگرم یکهزار و 

 .تومان به نانوایی ها عرضه می کند تا نان مصرفی مردم با قیمت پایین تری تامین شود 225می رسد ، اما با قیمت هرکیلو گرم 

http//:iranecona.com/00707 
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 گندم
 ایسنا - 497۱مهر  4۲شنبه  سه

 های آلوده پاسخ گمرک به ورود گندم

های  گندم از کشورهای غربی با اشاره به مجوز معاون امور فنی و امور گمرکی در پاسخ به اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واردات 

های  های گندم وارد شده تصریح کرد که هیچ یک از محموله ه وزارت جهاد برای واردات محمولهسازمان قرنطینه نباتی به عنوان زیرمجموع

 . های مربوطه که یکی از آنها قرنطینه نباتی است ترخیص نشده است گندم بدون اخذ مجوز از سازمان

چه به صورت موقت دریافت مجوزهای چندگانه از  در ارتباط با واردات گندم چه به صورت قطعی و: وگو با خبرنگار ایسنا، گفت عسگری در گفت

 . وزارت بهداشت قرنطینه نباتی و استاندارد الزامی است

ی و از طریق قزاقستان که مجوز واردات گندم به یک شرکت هند مبنی بر این عباس کشاورز معاون جهاد کشاورزی وی در پاسخ به این صحبت

شود نه به اشخاص  های مختلف از جمله قرنطینه نباتی به محموله داده می ها برای واردات از سوی سازمان مجوز: داده شده است، تصریح کرد

 . که چه کسی مالک آن است شود نه این حقیقی و حقوقی و تنها وضعیت محموله بررسی می

ها صادر شده در  اسناد واردات گندم و مجوزهایی که از سوی قرنطینه نباتی برای هر کدام از محموله: دمعاون امور فنی و امور گمرکی افزو

 . کنند که گندم بدون مجوز آمده باید مدارک خود را ارائه دهند اسناد ما وجود دارد و اگر آنها ادعا می

ها را در دست دارد و هر یک از  وزارت جهاد کشاورزی شرایط ورود گندمکه سازمان قرنطینه نباتی به عنوان زیرمجموعه  عسگری با تاکید بر این

شود و من این مساله را امروز  ای ترخیص نمی بنابراین بدون اخذ مجوز هیچ محموله: کند، ادامه داد برداری بررسی می ها را با نمونه این محموله

ها با  شود نیز چک کردم و مطمئن شدم که تمام گندم ی که گندم از آن وارد میترین گمرکات به عنوان یکی از اصلی( ره)از فرودگاه امام خمینی 

 . مجوز و تعیین قرنطینه نباتی و سایر مجوزها وارد شده است

از سه کشور هند، چین و ترکیه ( ره)تا به حال طبق بررسی ما هیچ گندمی در گمرک بندر امام خمینی : معاون امور فنی و امور گمرکی گفت

اند، از طریق آمریکا، کانادا، آلمان، روسیه و استرالیا بودند و از سمت  ها که با مجوز و از مبادی قانونی به کشور آمده شده و بیشترین گندموارد ن

 . ایم شمال نیز ما بیشتر از قزاقستان و روسیه گندم خریداری کرده

ای بدون مجوز سازمان  شود و بنابراین هیچ محموله اخذ مجوز احاله می های مربوطه برای ها به سازمان به گفته وی برای ترخیص تمام محموله

 . های گمرکی ثبت شده است قرنطینه نباتی ترخیص نشده و تایید این موضوع نیز در سامانه

http//:www.isna.ir/fa/news/10700848007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://isna.ir/fa/news/94072818215
http://isna.ir/fa/news/94072818215
http://www.isna.ir/fa/news/94072818470


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

279 
 

دمگن  
 فودپرس 4972مهر ماه  4۲سه شنبه 

 ! الواردات هندی، گمرک را دور زدند های ممنوع گندم

های هندی به دلیل مشکوک بودن به بیماری، مجوز واردات از سوی این  گندم: معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد< کشاورزی

یق قزاقستان انجام شده است که در این باره اعتراض شدید وزارتخانه را نداشتند اما واردات آن از سوی یک شرکت هندی و از طر

 .خودمان را به گمرک اعالم کردیم

تن گندم هندی از سوی یک تبعه هندی و از طریق مرز قزاقستان به ایران وارد شده است  0777بیش از : عباس کشاورز اظهار کرد

 .در این زمینه پاسخگو باشدکه به محض اطالع، اعتراض شدید خود را به گمرک اعالم کردیم تا 

در این کشور  "سیاهک ناقص گندم"گندم هندی هیچ مجوزی برای واردات به کشور ندارد، چرا که بیماری مانند : وی افزود

های دولت، وزارت جهاد کشاورزی و گندمکاران را برای افزایش تولید داخلی تحت تاثیر قرار دهد؛ لذا تهدیدی  تواند همه تالش می

 .رود شمار می ندم ایرانی بهبرای گ

تن  077هزار و  570به گزارش ایسنا، براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران طی شش ماهه نخست امسال یک میلیون و 

درصد و از نظر  20است که از نظر وزنی   کشور مختلف به ایران وارد شده 48هزار ریال از  077میلیون و  000گندم به ارزش 

د نسبت به نیمه نخست سال گذشته کاهش داشته است اما کشورهایی مانند هند، ترکیه و چین هم در میان درص 28ارزشی 

واردکنندگان گندم به ایران قرار دارند که البته هند در این میان کمترین سهم و ترکیه بیشترین سهم واردات گندم ممنوعه را به 

و چین هم به عنوان کشورهای آلوده به این بیماری و ممنوعه در فهرست ایران داشته است که البته به غیر از هند، ترکیه 

 .واردکنندگان گندم قرار دارند

تن گندم از هند به ایران وارد شده است و به گفته کارشناسان بخش کشاورزی  0777طبق این آمار در این بازه زمانی بالغ بر 

تواند مزارع گندم و تولید این محصول استراتژیک را به مخاطره بیندازد  ان میواردات گندم آلوده به این بیماری از هر کشوری به ایر

 .توان در آن منطقه گندم کاشت های سال، نمی ای وارد شود تا سال و اگر این آفت به مزرعه

تلف حساسیت رود وزارت جهاد کشاورزی و دیگر مسئوالن مانند گمرک نسبت به واردات گندم از کشورهای مخ بنابراین انتظار می

 .بیشتری به خرج دهند و اکنون که این واردات صورت گرفته از خروج آن از انبار گمرک و توزیع آن در کشور جلوگیری شود

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

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

281 
 

 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ

 - 72/79/47فارس

 تومان شد 5۰۷۷کاهش تقاضای گوشت مرغ در بازار؛ قیمت 
 4۷۷۷به علت کاهش تقاضا در هفته جاری قیمت هر کیلوگرم مرغ : رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی کشور گفت

 .شود تومان عرضه می ۰5۷هزار  5و ها این محصول با قیمت هر کیل تومان کاهش یافته و امروز در خرده فروشی

از سیر نزولی قیمت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد یوسفی رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی کشور در گفت

تومان و هر کیلو گرم مرغ گرم کشته  877هر کیلو گرم مرغ زنده نسبت به هفته گذشته : مرغ در هفته جاری خبر داد و گفت

 .تومان کاهش داشته است 4777نسبت به هفته قبل

همچنین با اعالم شرکت پشتیبانی : کنند، افزود وی با بیان اینکه در ایام محرم مردم برای نزورات بیشتر از گوشت قرمز استفاده می

 .کنند خود مرغ را از این شرکت خریداری می امور دام برای عرضه مرغ به تکایا و غیره اغلب مردم برای نزورات

این عوامل منجر به کاهش تقاضای مرغ گرم در بازار شده به طوری که : رئیس هیأت مدیره انجمن مرغ گوشتی کشور تصریح کرد

 .تومان است 057هزار و 5ها  امروز قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در خورده فروشی

هزار تن مرغ به کشورهای عراق و  5مشکلی در این زمینه وجود ندارد و ماهانه حدود : یوسفی درباره صادرات مرغ اظهار داشت

 .شود افغانستان صادر می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107001777000 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 رسد تومان می 44۷۷قیمت مرغ به 
با پرداخت یارانه و افزایش تقاضا پیش بینی شده که قیمت مرغ در اواخر هفته به قیمت : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .واقعی خود برسد

، در خصوص ذخایر خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

در ابتدای سال جاری با توجه به ممنوعیت صادراتی فروش مرغ به شرکت پشتیبانی   :استراتژیک مرغ در ایام ماه محرم اظهار داشت

کشور انجام شده مشکلی برای تأمین این محصوالت در ایام عزاداری و صورت گرفته و در حالی که ذخیره سازی کافی مرغ در 

 . محرم در بازار وجود ندارد

تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می شوند نیازی به  577با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت مرغ گرم در هر کیلو : وی افزود

وارم شرکت پشتیبانی براساس نیاز اقدام به عرضه مرغ منجمد عرضه مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی نیست که از سویی امید

 . در بازار کند

تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  0077الی  0477در حال حاضر متوسط قیمت مرغ زنده بین کیلویی : حجت گفت

فزایش تقاضا در پایان هفته قیمت مرغ تومان است که از سویی پیش بینی شده با پرداخت یارانه و ا 2277الی  2577بین کیلویی 

تومان که مورد تائید وزارت جهاد است برسد که در این صورت حقوق تولیدکننده و  0577الی  0به قیمت واقعی خود حدود 

 . مصرف کننده حفظ خواهد شد

http//:www.yjc.ir/fa/news/5024450 
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 ماشین آالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

285 
 

 متفرقه

 - 72/79/42فارس

 تأمین گوشت و مرغ ایام محرم/ ذخایر استراتژیک گوشت و مرغ کافی است
گوشت و مرغ به : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه ذخایر استراتژیک گوشت و مرغ کافی است، گفت

 .م عزاداری و محرم موجود است و نیازی به تزریق ذخایر استراتژیک نیستاندازه کافی در بازار برای ایا

این شرکت وظیفه : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در گفت

ه دارد، اما در حال حاضر مشکلی برای تأمین این محصوالت برای ایام عزاداری و محرم تنظیم بازار و تأمین گوشت و مرغ را بر عهد

 .در بازار وجود ندارد و به حد نیاز گوشت و مرغ در بازار موجود است

د در صورتی که تشخیص داده شود که بای: وی با بیان اینکه ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه کافی است، گفت

 .کنیم گوشت یا مرغ به بازار تزریق شود، اقدام به این کار می

اگرچه ذخایر به : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام میزان ذخایر استراتژیک گوشت و مرغ این شرکت را اعالم نکرد، اما گفت

و هر جا که الزم باشد بالفاصله بخشی  ها موجود است، اما فعال مشکلی برای ورود به بازار احساس نشده اندازه کافی در همه استان

 .شود  از ذخایر گوشت و مرغ به بازار تزریق می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107005777725 
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 متفرقه
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 برگزاری دوره آشنایی با روش های تولید نشاء مکانیزه سبزی و صیفی در گلخانه 
دوره آموزشی آشنایی با روش های تولید نشا مکانیزه سبزی و صیفی در گلخانه ها از سوی معاونت امور باغبانی 

 .وزارت جهادکشاورزی در قزوین برگزار شد

ل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، در این دوره آموزشی چهار روزه که به نق( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کارشناس گلخانه از استان های کشور آموزش دیدند که در این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش فنی و  57مهر آغاز شد،  05از 

 .گلخانه منتقل خواهند کردمهارت بر پا شده و کارشناسان اطالعات خود را به تولیدکنندگان در حوزه 

بر پایه این گزارش، محورهای آموزشی در بخش نخست شامل مقدمه ای بر تولید نشا مکانیزه در گلخانه و مقایسه وضعیت موجود 

جهانی با ایران، مقایسه دو روش سنتی و مکانیزه نشا سبزی و صیفی از نظر اقتصادی، میزان مصرف آب، مزایا و معایب دو روش 

مکانیزه، آشنایی با روش های تولید سبزی و صیفی در گلخانه ها، کشت بذر اعم از آماده سازی بستر، انتخاب بذر،  سنتی و

تیمارهای بذری و جوانه زنی بذر؛ مدیریت تغذیه در تولید نشا، مدیریت آبیاری در فرایند تولید نشا، تاثیر عوامل محیطی بر برداشت 

و علف های هرز در گلخانه ها است که توسط دکتر جمال جوانمردی عضو هیات علمی دانشگاه  نشا، و مدیریت آفات و بیماری های

 .شیراز از تدریس می شود

بخش دوم، آموزش در مورد تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر تولید نشا و تولید نشا پیوندی، اهمیت بکارگیری مکانیزاسیون در تولید 

انبارکردن و انتقال نشا به گلخانه و اقتصاد و بازاریابی نشا است که توسط دکتر محمدرضا  :نشا مدیریت پس از برداشت نشا شامل

 .حسن دخت، عضو هیات علمی دانشگاه تهران ارایه می شود

 .دوره آموزشی آشنایی با روش های تولید نشایی مکانیزه سبزی و صیفی در قالب شش کالس چهارساعته، برنامه ریزی شده است

 14-10دستور العمل تولید نشا مکانیزه سبزی و صیفی در سطح تجاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سال گفتنی است، 

 .تدوین شده است

کاهش مصرف آب، استفاده حداکثری از زمین کشاورزی، زودرس کردن محصول و افزایش دوره برداشت محصول به ویژه در مناطق 

های کارگری و  کم مناسب بوته، کاهش هزینه بذر کاهش مصرف سوخت، کاهش هزینهسردسیر، افزایش عملکرد محصول پاییزه، ترا

 ./تولید نشا عاری از بیماری از جمله مزایای کشت نشا مکانیزه به شمار می رود

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05004-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 4972مهر  97, پنجشنبه

 درگذشت موسس و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز 
 .سالگی دار فانی را وداع گفت 51فعال اجتماعی، معلم و از موسسین خانه کشاورز در استان خراسان، در 

خانه کشاورز که مدت ها عضو شورای  ، شادروان غالمرضا صادقی از موسسین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

مرکزی خانه کشاورز دار فانی را وداع گفت و بر اساس اطالع واصله عیسی کالنتری، دبیرکل خانه کشاورز و سایر اعضای شورای 

مرکزی این تشکل یکشنبه راهی مشهد خواهند شد تا ظهر یکشنبه هفته آینده، پس از حضور در آیین پیش بینی شده در مسجد؛ 

ر مجلس یادبود و گرامیداشت زنده یاد غالمرضا صادقی که دو ساعت بعد در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی د

 .استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد، شرکت کنند

با سابقه، مؤسّس  خورشیدی در تربت جام بود و به عنوان معلّم و فرهنگی 4047شادروان حاج غالمرضا صادقی، فرزند خلیل، متولّد 

 4052سال از عمر گرانقدرش را به فعّالیت فرهنگی، آموزشی و تربیتی تا سال  07که ( اندیشه ) و(تربیت  کمال) های ملّی  دبستان

 .سپری کرد

دار ، در بخش کشاورزی فعّالیت مستمرّ نمود و کشاورز و باغ4010سال تمام تا سال  00او پس از بازنشستگی از آموزش و پرورش، 

 .ی کشاورز و اتّحادیه کشاورزان خراسان بود نمونه و از مؤسّسین خانه

شادروان غالمرضا صادقی یک فعّال اجتماعی خستگی ناپذیر و دلسوز مردم بود و تمام عمر خودش را بی کم و کاست وقف آموزش، 

 .تولید و خدمت به مردم کرد

ستان خراسان که در تماس های تلفنی با خبرگزاری کشاورز یایران خواستار به گزارش ایانا و به گفته برخی از فعاالن کشاورزی ا

منابع آب و خاک ) برداری درست از  اشاره به ویژگی های اخالقی او می کردند، مشخص شد که او ارشادکننده به استفاده و بهره

های آینده بوده و حتی  مین آب برای نسلو حفاظت از آن برای نسل های آینده بوده و طی سال های اخیر نیز نگران تأ( کشور 

 .گفته می شود به خاطر آب گریه کرده است

های بعد از خودش، به شدّت حساس بوده و بر اسا  این در حالی است که وی برای امنیت و رونق آینده کشور و جوانان عزیز و نسل

ما را ببخشید، زندگی شما را خراب ": گفت آنان میرسید با گریه به  قول همراهانش در این چند سال آخر ، به جوانان که می

 "!کردیم، ولی شما آن را بسازید

 .فرزند به نام های ناصر، سعید، مریم، میترا، علی به یادگار مانده است 5از زنده یاد غالمرضا صادقی، 

 !چون آستین ما کهنه است و سفره مان خالی ما را تحویل نمی گیرند

که هم اکنون در رم مقر فائو بسر می برد و پیش تر در ( FAO)ایران در سازمان خوار وبار ملل متحد علی فریدونی، معاون سفیر

دوره پیشین وزارت محمود حجتی، به عنوان ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان بزرگ فعالیت می کرد و در تعامل 

نیز به خبرگزاری کشاورز یایران ارسال کرد، با ابراز تاسف از نزدیک با زنده یاد صادقی بود، در پیامی که نسخه ای از آن را 

مردی که شب . از رحلت این مرد نجیب و صادق توسط احدی از فرهیختگان بخش مطلع شدم ":درگذشت غالمرضا صادقی، نوشت

 .و روزش را وقف اعتالی بخش کشاورزی نمود

شور، هیچ وقت کسوت مقدس کشاورزی و معلمی را از تن مرحوم صادقی علیرغم عضویتش در شورای مرکزی خانه کشاورر ک

می رفت و یا میز خطابه اش  "کت شمشیر"هرفرصتی که فراهم می شد، یا با بیل و قیچی اش به باغش در روستای ! بیرون نیاورد
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ضمن انتقاد از بی توجهی برپا نموده و . . .( از جمله شورای برنامه ریزی و شورای کشاورزی استان و کشور و )را در جلسات مختلف 

ما را .... چون آستین ما کهنه است و سفره مان خالی و ! دوستان": مسووالن به بخش کشاورزی و خطاب به ما اظهار می داشت

چه، کشوری که قوت . ولی ما با قدرت منطقمان در بیان و عمل صالحمان خود را بر آنها تحمیل خواهیم کرد! تحویل نمی گیرند

 "!به خویشتن خویش بازگردیم و خودمان را باور کنیم! عزیزان! خودش تولید نکند هیچ چیز ندارد الیموتش را

اینجانب که افتخار دوستی و کار ازنزدیک با ایشان را داشتم؛ این ضایعه ! آری پیر دیر بخش کشاورزی رفت و ما را تنها گذاشت

صرخان و سعیدآقا و همه فعاالن نجیب بخش کشاورزی تسلیت عرض مولمه را به همسر وفادارش و فرزندان صالحش و به ویژه نا

نموده و امیدوارم آقازاده های متخصص و سخت کوششان بتوانند با تالش وهمت، پرچم فروافتاده خانه کشاورز استان را کما فی 

 /".السابق به اهتزاز در آورند

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/05000-4.html 
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 متفرقه
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

جدول + اعالم نتایج نهایی هفتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 نتایج 
 .ندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اعالم شدنتایج نهایی هفتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مه

به نقل از معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی این سازمان، هیچ گونه اعتراضی نسبت به ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 pdfکه فایل نتایج اعالم شده نتایج نهایی هفتمین آزمون کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 

 .آن از پیوست همین خبر قابل دانلود است، در این مرحله وارد نیست

 .رسانی انجام خواهد شد در خصوص زمان و مکان برگزاری دوره آموزشی ویژه پذیرفته شدگان نهایی، متعاقبا اطالع

 :شود بنابراین گزارش، پروانه کارشناسی رسمی در گرایش های زیر صادر می

 یگرایش کشاورز

 گرایش منابع طبیعی

 گرایش دامپروری

 گرایش شیالت و آبزیان

 گرایش محیط زیست

 گرایش آب و آبیاری و زهکشی

 گرایش صنایع تکمیلی و تبدیلی محصوالت کشاورزی

 گرایش ماشین های کشاورزی

 :رشته های مرتبط با گرایش کشاورزی

 کشاورزی عمومی

 مهندسی تولیدات گیاهی

 زراعت

 اتاتزراعت و اصالح نب

 باغبانی

 آگرونومی

 خاکشناسی

 گیاهپزشکی

 آموزش ترویج کشاورزی

 اقتصاد کشاورزی

 مهندسی کشاورزی

 تولیدات باغی

 مدیریت توسعه روستایی
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 مهندسی فضای سبز

 بیوتکنولوژی

 :رشته های مرتبط با گرایش منابع طبیعی

 جنگلداری

 منابع طبیعی

 مرتع و آبخیزداری

 صنایع چوب

 تکنولوژی جنگلداری

 جنگلداری و اقتصاد جنگل

 احیا مناطق خشک و کوهستانی

 مدیریت مناطق بیابانی

 مدیریت مناطق کویری

 بیابان زادیی

 :رشته های مرتبط با گرایش آبیاری 

 آبیاری و آبادانی

 آبیاری و زهکشی

 مهندسی آب

 تاسیسات آبیاری

 مهندسی آب و خاک

 :رشته های مرتبط با گرایش محیط زیست 

 محیط زیست

 ریزی، مدیریت و اموزش محیط زیست نامهبر

 مهندسی طراحی محیط زیست

 رشته های مرتبط با گرایش شیالت 

 شیالت

 :رشته های مرتبط با گرایش دامپروری

 علوم دامی

 طیور

 زنبور عسل

 دامپروری

 ژنتیک و اصالح نژاد دام

 بهداشت و تغذیه دام
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 مهندسی تولیدات دامی

 :های کشاورزیرشته های مرتبط با گرایش ماشین 

 مهندسی ماشین های کشاورزی

 آالت کشاورزی ماشین

 مکانیزاسیون

 :رشته های مرتبط با گرایش صنایع تکمیلی و تبدیلی محصوالت کشاورزی

 مهندسی علوم و صنایع غذایی

 مهندسی صنایع تبدیلی کشاورزی

 های کشاورزی مهندسی صنایع فرآورده

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/05070-4.html 
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 مرکبات

 آیانا 4972مهر  44, چهارشنبه

 هزار تن نارنگی و پرتقال باغ های استان مازندران به دلیل خشکسالی  ۰۷تا  5۷ریزش 
تخصیص یارانه صادرات محصوالت کشاورزی به هیئت دولت رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارائه پیشنهاد 

 . خبر داد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، دالور حیدر پور در 

ازمان های جهاد کشاورزی کشور با رویکرد آئین آغاز به کار گردهمایی دو روزه معاونین بهبود تولیدات گیاهی و مدیران باغبانی س

انجام تحقیقات برای تولید محصوالت کشاورزی با هدف حضور در بازار جهانی مهم : توسعه بیمه محصوالت باغی در بابلسر گفت

 .ترین ماموریت جهاد کشاورزی در استان است

زندران را به لحاظ کیفی و کمی خوب توصیف رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران وضعیت تولید محصوالت کشاورزی در ما

 .ورود تولیدات مازندران به بازار های آسیایی و خاورمیانه که رقابت جدی است ، سخت است: کرد و افزود

هر چند بررسی های انجام شده نشان می دهد : وی وضعیت تولید مرکبات در مازندران را هم مناسب ارزیابی کرد و گفت

هزار تن نارنگی و پرتقال باغ های استان شد، اما این رقم در برابر بیش از دو میلیون محصول این  07تا  57خشکسالی باعث ریزش 

 .باغ ها بسیار ناچیز است

درصد خسارت  87تا  07این میزان خسارت مربوط به پنج هزار هکتار از باغ های مرکباتی است که به دلیل خشکسالی : او افزود

 .دیدند

حضور در بازار جهانی بدون کمک دولت و : راه برای کمک به باغداران را ایجاد بازارهای صادراتی دانست و گفتحیدر پور تنها 

یارانه صادراتی امکان پذیر نیست و به همین دلیل در سفر رئیس جمهوری به استان پیشنهاد دادیم تا دولت برای هر کیلوگرم 

 .خت کندصادرات مرکبات پنج هزار ریال یارانه نقدی پردا

: هزار هکتار باغ در استان خبر داد و گفت 477رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از اجرای طرح توسعه و اصالح 

 .تغذیه در باغ دچار مشکالتی است که باید در کنار اصالح، به آن توجه شود

 .ا به عنوان یک مزیت در استان بومی کنیمباید دانش تولید محصوالت کشاورزی گلخانه ای را در مازندران ر: وی افزود

بیمه موجب بقای تولید محصوالت کشاورزی : حیدر پور توجه به بیمه کشاورزی را در مازندران ضروری و مهم توصیف کرد و گفت

 .می شود و عامل کاهش خطر پذیری در فعالیت کشاورزی است

 .آورد و پرداخت کندوی از صندوق بیمه کشاورزی خواست تا خسارت را بالفاصله بر

 .گردهمایی معاونان بهبود تولیدات گیاهی و مدیران باغبانی سازمان های جهاد کشاورزی استان های کشور فردا هم ادامه می یابد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 
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 سخنرانی، بازدیدها مصاحبه ،

 - 72/79/42فارس

براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت خرید دولتی شکر از : و شکر گفت های قند  دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومانی آن توسط  ۵9۷التفاوت  تومان شد که مابه ۵9۷۷تومان و قیمت آن برای مصرف کننده  ۵59۷ها  کارخانه
 .شود ها پرداخت می دولت به کارخانه

پیشنهاد انجمن : ، افزودخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر در گفت بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومان  0077یمت تومان بود که در نهایت ستاد تنظیم بازار با ق 0247های قند و شکر برای افزایش قیمت شکر  صنفی کارخانه

 .موافقت کرد

 47درصد بود که در نهایت با افزایش  40.5های تولید برآورد ما برای افزایش قیمت شکر  با توجه به افزایش هزینه: وی افزود

 .درصدی قیمت این محصول موافقت شد

 .استدرصد افزایش یافته  48درصد و دستمزدها  40.5در سال جاری قیمت چغندر : دانایی بیان داشت

براین : تومان تعیین شد، اظهار داشت 0077های قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته قیمت شکر  رئیس انجمن صنفی کارخانه

التفاوت به ازای هر کیلوگرم شکر  تومان مابه 077تومان اعالم شد و مقرر شد که مبلغ  0477اساس قیمت شکر برای مصرف کننده 

 .پرداخت شودکنندگان  توسط دولت به تولید

تومانی به ازای هر کیلو شکر به  077التفاوت  برداری چغندر هنوز یک ریال از مابه ماه از پایان بهره 47با گذشت : وی افزود

 .ها پرداخت نشده است کارخانه

به : تها پرداخت نشده، بیان داش التفاوت قیمت شکر هنوز به کارخانه میلیارد تومان مابه ۵۰5دانایی با بیان اینکه 

های قند و شکر قفل شده شده  کنندگان بخشی از نقدینگی کارخانه التفاوت شکر به تولید علت عدم پرداخت مابه

 .است

روی دولت بود که یا  درصد افزایش قیمت شکر دو گزینه پیش 47با تعیین : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

تومان به مصرف کننده فروخته شود و یا بخشی از  0507اضافه شود و شکر با قیمت  قبلی 0077درصد به قیمت  47افزایش 

 .التفاوت جبران شود افزایش قیمت از طریق پرداخت مابه

تومان  0507تومان به  0477های انجام شده این نتیجه حاصل شد که افزایش قیمت شکر به یکباره از  با بررسی: وی تصریح کرد

شود بنابراین براساس نظر ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا بخشی از افزایش قیمت برای مصرف   ک به بازار میمنجر به وارد شدن شو

 .ها پرداخت شود التفاوت به کارخانه کننده اعمال شود و بقیه آن به صورت مابه

تومان افزایش یابد و به ازای  0077تومان به  0477بر این اساس مقرر شد تا قیمت شکر برای مصرف کننده از : دانایی بیان داشت

 .تومان به کارخانجات پرداخت شود 007هر کیلو هم مبلغ 

شود و قیمت این  تومانی قیمت در مورد قند هم اعمال می 077افزایش : های قند و شکر تصریح کرد دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .رسد تومان می 0077تومان به  0477محصول از هر کیلو 
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 مصاحبه ،سخنرانی، بازدیدها
 - 72/79/49فارس

 نامه انجمن ارگانیک ایران به رئیس مجلس برای جلوگیری از واردات محصوالت تراریخته

ای به رئیس مجلس و کمیسیونهای مرتبط، خواستار مقابله با واردات محصوالت  مهانجمن ارگانیک ایران طی نا

 .تراریخته به کشور به دلیل اثرات جبران ناپذیر آن به محیط زیست وسالمتی مردم شد

های  به رئیس مجلس شورای اسالمی، کمیسیون ای ،انجمن ارگانیک ایران طی نامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

انتقاد ( دستکاری ژنتیکی)کشاورزی، بهداشت و امنیت ملی مجلس، از وجود جریانی در کشور برای واردات محصوالت تراریخته

، های جبران ناپذیر به محیط زیست و سالمت مردم کرده و بر اساس قانون توقف واردات اینگونه محصوالت را به دلیل آسیب

 .خواسته است

 :متن کامل نامه به این شرح است

همانطور که مستحضرید آگاهی عموم جامعه نسبت به ماهیت مواد غذایی و آشامیدنی و مخاطرات آنها، یک حق طبیعی در تمامی 

 .آید شمار می جوامع بشری به

هایی نظیر  با طرح کلیدواژه( تراریخته)یکی های اخیر شاهدیم مدافعان واردات و تولید محصوالت دستکاری ژنت متأسفانه در هفته

گرایی سعی دارند مانع آگاهی جامعه، دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس نسبت به  دانایی ستیزی، فناوری هراسی و واپس

انجمن ارگانیک ایران بنا بر رسالت ملی و شرعی خود، کمیسیون تخصصی نقد . های این محصوالت در جامعه شوند واقعیت

حصوالت دستکاری شده ژنتیکی را تشکیل داده و پس از بررسی و تحقیقات الزم موارد زیر را به اطالع حضرتعالی و نمایندگان م

 :رساند محترم مجلس شورای اسالمی می

قانون ایمنی زیستی کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، واردات و صادرات محصوالت دستکاری ژنتیکی  0مطابق ماده  -4

طرف بوده و فارغ از تبلیغ و بزرگنمایی مانند یک داور و  به لحاظ قانونی، دولت باید بی. برعهده بخش غیردولتی است( راریختهت)

 .کنندگان محترم نیز حق انتخاب بدهد را ایجاد کند و به مصرف« تمهیدات الزم»ناظر 

ه در برابر مصرف محصوالت دستکاری شده ژنتیکی و مردود گیران کنندگان اروپایی و اتخاذ موضع سخت با توجه به رفتار مصرف -0

درصد جامعه اروپا، این حقیقت باید مورد توجه متولیان بخش کشاورزی و سالمت جامعه  87دانستن این محصوالت توسط بیش از 

وابسته است، نه چیز شده آن محصول  های ادراک کنندگان به رابطه میان فواید محصول غذایی و ریسک قرار گیرد که رفتار مصرف

 .دیگر

پردازند که در آمار  می« مونسانتو آمریکایی»درحالی در ظاهر به مخالفت با مافیای « محصوالت دستکاری شده ژنتیکی»موافقان  -0

شده کمپانی مونسانتوی آمریکا  شده ژنتیکی در دنیا، اگر بذرهای کشت میلیون هکتاری اراضی زیر کشت محصوالت دستکاری 484

شده ژنتیکی و وام گرفتن آمار  بنابراین هرگونه تبلیغ محصوالت دستکاری. حذف کنند، چیزی باقی نخواهد ماند که به آن ببالندرا 

 !!کشت آنها، عمالً تبلیغ مونسانتوی آمریکا است

گالیفوسیت کش  شده ژنتیک دنیا دارای ژن مقاومت به علف درصد محصوالت دستکاری 87الزم به توضیح است که بیش از  -0

تر، آلودگی محیط زیست و مخاطرات سالمتی  یعنی تولید گیاهان تراریخته مساوی است با مصرف سم بیش. هستند( راندآپ)

 .تر فجایع اجتماعی ـ اقتصادی بازگشت و از همه مهم بی
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ر راستای تأمین امنیت شده ژنتیکی را د متأسفانه برخی از متخصصان داخلی واردات، تولید و رهاسازی محصوالت دستکاری -5

ترین  و به مخاطره انداختن تغذیه ملت ایران بزرگ« غذا یک سالح است»کنند، ولی باید قبول کرد که  غذایی کشور مطرح می

 .باشد طلب و دشمنان انقالب اسالمی می خدمت به بیگانگان منفعت

ولی رهاسازی غیرمسئوالنه آزوالی فیلیپینی هم سالیان  ترین مشکالت شالیکاران است، خوار برنج یکی از بزرگ اگرچه کرم ساقه -2

شود  های محترم کشاورزی و محیط زیست مجلس تقاضا می لذا از کمیسیون. مدیدی است که کام برنجکاران را تلخ کرده است

زیرا رهاسازی عجوالنه ها اقدام عاجل نمایند،  شناسی فاجعه آزوال و بررسی عملکرد معکوس آن در شالیزاران و تاالب نسبت به آسیب

 .وجود بیاورد تر ازآزوال را به ای مخرب تواند فاجعه شده ژنتیکی در اکوسیستم می بذرهای دستکاری

های بهداشتی، این محصوالت  دهند که در ارزیابی شده ژنتیکی درحالی نوید محصول سالم را می مدافعان محصوالت دستکاری -0

اصالح قانون ایمنی زیستی و تصویب آزمایشات جهت ارزیابی »شوند، لذا  بررسی می جدید، هم ارز محصوالت کشاورزی رایج

 .مورد تقاضا است« مخاطرات سالمتی و زیست محیطی و ردیابی محصوالت تراریخته

ی توسعه الملل المللی اقدام به برگزاری سومین همایش بین اخیراً، انجمن ارگانیک ایران با دعوت از دانشمندان و متخصصان بین -8

این همایش با هزینه بخش . شده ژنتیکی شده کرد کارگیری موجودات دستکاری های به محصوالت ارگانیک با موضوع ریسک

های جانبی آن  المللی و کارگاه کنندگان در همایش نیز با پرداخت هزینه از برگزاری این همایش بین غیردولتی بوده و شرکت

های کاربردی الگوبرداری شود و  در راستای اقتصاد مقاومتی از اجرای چنین همایشامید است . استقبال چشمگیری کردند

نمایندگان محترم ملت نیز در راستای توسعه سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در کشور حمایت های قانونی الزم را داشته 

 .باشند

شود به مسئوالن محترم دولتی تذکر فرمایید تا ضمن  یگذاری کشور تقاضا م عنوان باالترین مقام قانون در خاتمه از حضرتعالی به

قانون ایمنی زیستی، به این نکته توجه کنند که بخش دولتی مکلف به استفاده از امکانات دولتی جهت تبلیغات و  0احترام به ماده 

 .ترویج محصوالت دستکاری شده ژنتیکی نیست
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 72/79/42فارس

 «ما می توانیم»گرای غلط ندهید، / کشاورزی باید به رأس امور بازگردد
گرای غلط « توانیم می»به جای ترویج ما رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان این که برخی 

 .کشاورزی باید به رأس امور برگردد: دهند، گفت می

به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، محمدرضا جهانسوز مسئول سازمان بسیج  خبرگزاری فارسبه گزارش 

گری مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز استان  طبیعی درحاشیه همایش آموزش تخصصی و تسهیلمهندسین کشاورزی و منابع 

خراسان رضوی با بیان اینکه، متاسفانه امروزه در بخش کشاورزی شاهد افزایش واردات کاالهای اساسی در کشور هستیم، اظهار 

دکفایی در این بخش داشتیم، اما در بسیاری از محصوالت این در حالی است که علیرغم موفقیت هایی که در ارتباط با خو: داشت

 .همچنان وابستگی وجود دارد

 .درصد وابستگی داریم 57در برخی محصوالت کشاورزی همچون ذرت، روغن، سویا، برنج و شکر بیش از : وی افزود

یط اقلیمی، نوسان بسیار زیادی در این محصول باتوجه به سطوح مدیریت و به ویژه شرا: جهانسوز در مورد واردات گندم گفت

 .داریم

برخی مشکالت عدیده در بخش کشاورزی هم چون؛ کمبود آب کشاورزی، فرسایش خاک، شرایط اقلیمی، عدم : وی تصریح کرد

ای  همدیریت کارآمد باعث شده تا عده ای بر این باور غلط باشند که کشور ما، توان تولید ندارد و مسئله تولید در داخل مسئله بیهود

 .است و در نهایت مجبوریم به واردات رو بیاوریم و باید نیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کنیم

البته این تفکر در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست و کشورهای : رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، ادامه داد

در جهت امنیت داخلی محصوالت اساسی کشور خود، حاضرند با پرداخت  پیشرو مانند، ژاپن به دلیل حفظ سطح ویژه خودکفایی

همچنین حاضرند چندین برابر برنج های وارداتی هزینه کنند، . یارانه بسیار سنگین، محصوالت اساسی را در کشورشان تولید کنند

 .اما در مقابل برنج تولیدی خود را مصرف کنند

ها نشان میدهد، اختالف میانگین تولید بین  آمار: کشاورزان خبره و متوسط ملی عنوان کرد وی با اشاره به فاصله عملکرد تولید بین

برابر در برنج  0تا  0کشاورزان نمونه و متوسط ملی باالست بطور مثال؛ در محصوالت استراتژیک همچون گندم این تفاوت حدود 

 .ر ثبت شده استبراب 48برابر و در برخی محصوالت باغبانی مثل پسته تا  0بیش از 

این نشان می دهد که علیرغم وجود تمام مشکالت موجود در بخش کشاورزی کشور میزان تولید ما با باال : جهانسوز بیان داشت

 .بردن راندمان قابل افزایش است

ید شود قطعا ما اگر فضای کشاورزی کشور را به سمتی هدایت کنیم که علم و تجربه کشاورزان نمونه وارد عرصه تول: وی افزود

 .موفقیت های خاص و ویژه ای خواهیم داشت اشتباه است که فکر کنیم نمی توانیم تولید را باال ببریم

 80بنده از سال : جهانسوز با تاکید بر کمبود آب در کشور چالش اصلی در مورد مسئله کمبود آب را مدیریتی دانست و اضافه کرد

ا طرح مسائلی هم چون الگوی کشت، خاک ورزی حفاظتی در سطح کشور و در خصوص مسئله آب هم هشدار داده و هم ب

 .کشاورزی آب محور در پی بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی بودیم

درصد اعالم کرده اند و  07درصد و آمار وزارت جهاد که این مقدار را  00وی با اشاره به راندمان مصرف آب توسط وزارت نیرو که 

با استفاده از تکنولوژی آبیاری : درصد اظهار داشت  15های استفاده بهینه از منابع آب با راندمان نزدیک به با توجه به وجود روش 
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گیری بهبود بخشید و به تبع آن راندمان تولید را در این بخش باال برد از  تحت فشار میتوانیم، راندمان مصرف آب را به صورت چشم

 .د در این شرایط بسیار موثر واقع شودطرف دیگر الگوی کشت مناسب نیز می توان

دهد که با توجه به وضعیت کنونی کشور، توان تولید بسیار را چه از لحاظ فنی و  تمامی این مسائل نشان می: وی بیان داشت

کنیم که ما تکنولوژی گیاه و چه از نظر حفظ منابع آب و خاک داریم و باید دور شعار ما نمی توانیم را خط بکشیم و به دنیا اعالم 

 .می توانیم

الزمه این امر، تغییر دیدگاه و بینش مسئولین کالن کشوری و تبعیت از تاکیدات ولی فقیه در زمینه اهمیت دادن به : وی افزود

 .بخش کشاورزی است

نشویم و همانطور  تا زمانی که اقدامات الزم از نظر مادی، معنوی انجام ندهیم و جایگاهی برای کشاورزی قائل: جهانسوز تصریح کرد

توانیم انتظارات زیادی از بخش کشاورزی  و مقام معظم رهبری فرمودند کشاورزی در رأس امور قرار نگیرد، نمی( ره)که امام راحل 

 .داشته باشیم

باید حمایت ویژه ای از بخش کشاورزی صورت گیرد تا : رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی بیان داشت

نیم علم را در عرصه تولید وارد کنیم که با این کار قطعا وابستگی ها از بین خواهد رفت و اولین قدم این است که کار را جدی بتوا

 .های مختلف را درست برنامه ریزی کنیم بگیریم و بودجه ها و فعالیت

اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی  با توجه وابستگی ها و بنا به ضرورت ورود علم به عرصه تولید و تحقق: وی تصریح کرد

این سازمان با روحیه انقالبی و بسیجی خود و در جهت اعتالی کشاورزی کشور طرحی را با نام طرح بسیج همگام با کشاورز یا 

 .علمی کردن کشاورزی را راه اندازی کرد

از اهداف اصلی این طرح : اشاره کرد و گفترئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به اهداف تشکیل این طرح 

سازی کشاورزی است که با اجرای این طرح در نهایت، فاصله  ارتقای عملکرد محصوالت کشاورزی در سطوح مختلف از طریق علمی

 .یابد متوسط عملکرد کشاورزان نمونه با سایر کشاورزان کاهش می

پایگاه مقاومت بسیج  277هزار و  8در این راستا حدود : کشاورز گفتوی با اشاره به اهم فعالیت های طرح بسیج همگام با 

 .پایگاه آن تحت پوشش طرح قرار گرفته اند 57هزار و  2روستایی داریم که خوشبختانه تا کنون حدود 

ز جهانسوز فعال سازی پایگاه های روستایی در زمینه فعالیت های کشاورزی و فرهنگ سازی در جهت رونق بخش کشاورزی ا

 .طریق علمی کردن کشاورزی در روستاها را از وظایف مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز برشمرد

در هر شهرستان پنج محصول برتر : های مقاومت بسیج روستایی است اضافه کرد وی با بیان اینکه، بستر حرکت های ما پایگاه

ربیان طرح بسیج همگام با کشاورز شاهد آن خواهیم بود که کشاورزی انتخاب می شود که با اجرای عملیات آموزشی و ترویجی م

این مهم، منجر به کاهش فاصله بین وضعیت موجود و سطح عملکرد کشاورزان نمونه ملی که بیانگر وجود پتانسیل تولید است 

 .خواهد شد

ن کشاورزی و منابع طبیعی برای رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه، سازمان بسیج مهندسی

که هدف از آن آماده سازی مردم برای مشارکت در اجرای )گری  اولین بار ترکیبی از آموزش های تخصصی در کنار آموزش تهسیل

مجموعه ای از این آموزش ها با هدف تسریع در انتقال دانش : کند تصریح کرد را در سطح روستا های کشوراجرایی می( طرح است

 .م کشاورزی با هدف ارتقاء بهره وری و افزایش عملکرد در جهت تامین امنیت غذایی اجرا می شودو عل
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نفر از مربیان  4077در سال گذشته : گری از ابتدای اجرای طرح تا کنون گفت وی با اشاره به آمار آموزش های تخصصی و تسهیل

مهندس کشاورزی فعال در پایگاه های  4100جاری نیز آموزش  الزم در این زمینه را دریافت نمودند در سال  این طرح آموزش

نفر از سر مربیان محصولی  4277روستایی از برنامه های اجرای درقالب طرح بسیج همگام با کشاورز است، همچنین آموزش حدود 

 .تا اواسط آذر ماه سال جاری را در نظر داریم

استان  07گری مربیان طرح بسیج همگام با کشاورز در  تخصصی و تسهیلتا کنون دوره سه روزه آموزشی : جهانسوز تصریح کرد

 .اجرایی شده است

در این راستا، در پژوهشکده کشاورزی و امنیت غذایی این سازمان با همکاری مشترک معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج : وی افزود

دستورالعمل راهنمای محصوالت کشاورزی کرده ایم و کشاورزی جهاد کشاورزی، که حامی اصلی این طرح است مبادرت به تولید 

 .نسخه از کتب علمی به چاپ رسیده است و تعداد دیگر آن طی چند ماه آینده تولید خواهد شد 0تا کنون 

جهانسوز تهیه دستورالعمل مشترک و اتحاد میان ترویج وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع 

در حال حاضر این اتصال به نحوی صورت : خراسان رضوی را از فعالیت های ویژه ای این استان برشمرد و گفت طبیعی استان

 .گرفته که امیدواریم به زودی شاهد حرکت جهشی تاثیرگذاری در این استان باشیم

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107005774500 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4972مهر  44, چهارشنبه

 شود  وارد بازار کشاورزی می "گپ ایران"استاندارد 
دها شده و سالم و به صفر رساندن خطرات ناشی از باقیمانده سموم و کو گپ برای تولید محصول گواهی استاندارد ایران

 .آید در محصوالت به اجرا درمی

، اجرای (ایانا)رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 Iran)استاندارد عملیات خوب کشاورزی ایران : گپ برای محصوالت کشاورزی در آینده نزدیک خبر داد و گفت استاندارد ایران

Good Agriculture Practices ) محصول کشاورزی تعریف و منتشر شده و آماده اجراست 57برای حدود. 

کنندگان از خطرات ناشی از سموم و کودهای  احمد کبیری هدف از تعریف این استاندارد و الزام رعایت آن را حفظ سالمت مصرف

با اجرای این استاندارد، هم تولیدکننده عادت به تولید : د و افزودشیمیایی و مشخص کردن مسئول رخ دادن این خطرات عنوان کر

 .کند محصول سالم را حتی با وجود قیمت بیشتر خریدار و مصرف کند کننده عادت می محصول سالم خواهد کرد و هم مصرف

تولیدکننده از ابتدای تولید  با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد،: وی در تعریف این استاندارد خاطرنشان کرد

محصول، ملزم به رعایت استانداردهای الزم خواهد بود و این استاندارد همانند نقشه راهی است برای اجرایی شدن عملیات خوب 

شود و حتی تولیدکننده ملزم به رعایت دوره کارنس پس از مصرف سموم  کشاورزی که مانع از مصرف بیش از حد کود و سموم می

راحتی قابل شناسایی  گیرد، مقصر نهایی به بود و در صورت بروز هر مشکلی نیز با توجه به کدهایی که روی محصول قرار می خواهد

 .خواهد بود

هدف ما تعریف استانداردهایی است که با حفظ پایداری محیط زیست، محصوالت با کیفیت بهتری تولید کنیم و : کبیری ادامه داد

 .هم نیازمند کمک دولت و تولیدکنندگان هستیمبرای اجرایی شدن این م

 شده و سالم گپ، گامی برای تولید محصول گواهی استاندارد ایران

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه تاکنون در مبانی نظری و تعاریف این استانداردها 

شده و  گام به تولید محصول گواهی به گپ، گام د که با اجرایی شدن استاندارد ایرانمشکلی وجود نداشته است، اظهار امیدواری کر

 .بهداشتی نزدیک شویم

 .گپ، تولیدکننده ناچار به استفاده اصولی از کود و سم و بر اساس نیاز گیاه و خاک است در استاندارد ایران: وی تصریح کرد

محصول دیگر در  077ول کشاورزی تعریف شده است، از تعریف استاندارد برای محص 57کبیری با بیان اینکه این استاندارد برای 

 .برنامه ششم خبر داد

با : وی با بیان اینکه برای اجرایی شدن این طرح و تولید محصول سالم و قابل ردیابی نیازمند یک عزم ملی هستیم، یادآور شد

دار هستند که  های تکثیری، بذر، نشاء، نهال، سم و کود شناسنامه از نهاده گپ، تولیدکنندگان ملزم به استفاده اجرای استاندارد ایران

 .کنترل بهداشتی روی آنها صورت گرفته است

کننده مطلع شود که از چه  در استفاده از محصوالت تراریخته نیز باید اطالعات محصول ثبت شود و مصرف: کبیری تأکید کرد

 .کند محصولی و با چه شرایطی استفاده می
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تر از  گپ شاید گران تولید محصول با استاندارد ایران: وی هدف نهایی این طرح را تولید محصول سالم اعالم کرد و اظهار داشت

کنندگان خواهد داشت و آنها را از  تر ارزش باالیی برای مصرف تر، اما سالم شک خرید محصول گران محصوالت عادی باشد، اما بی

 .دارد ای شیمیایی در امان نگه میخطرات ناشی از سموم و کوده

 گپ ها با استاندارد ایران به صفر رساندن آلودگی

دهد در برخی از محصوالت  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه تحقیقات نشان می

استاندارد : المللی است، گفت انداردهای بینشده و است کشاورزی تولیدشده در کشور، میزان مصرف سموم باالتر از حد توصیه

 .آید ها به اجرا درمی گپ برای به صفر رساندن آلودگی ایران

: عنوان متولیان اجرای این طرح نام برد و افزود کبیری از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به

صورت پایلوت به اجرا  مادگی دارد این طرح را در یک یا دو استان کشور بهسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور آ

 .درآورد

های مرجع جهت تشخیص باقیمانده سموم و عناصر سنگین در  برای اجرای این طرح، نیازمند آزمایشگاه: وی خاطرنشان کرد

 .محصوالت هستیم

مند شوند و با  ولیدکنندگان باید از دانش روز کشاورزی بهرهآمیز این طرح، ت برای اجرای موفقیت: کبیری در پایان تصریح کرد

شک واضح است که زمان تولید سنتی به سر آمده و برای  صالح به نتایج دلخواه برسند، چون بی استفاده از کارشناسان ذی

 ./ساماندهی تولید باید از آخرین دستاوردهای علمی استفاده کرد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05008-4.html+ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4972مهر  42, یکشنبه

 حضور نماینده هلند در ایران برای انتقال دانش تولید بذرهای سبزی و صیفی 
 . مراه از مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر بازدید کردزیگر اوتو، نماینده شرکت رکزوان هلند و هیأت ه

منظور ارائه  ، زیگر اوتو، نماینده شرکت رکزوان از کشور هلند و هیأت همراه او به(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مابین در زمینه تبادل  های فی مکاریو معرفی فعالیت شرکت مذکور در تولید بذرهای سبزی و صیفی و بررسی راهکارهای ه

 .برداری از منابع ژنتیکی گیاهی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر انجام شد اطالعات، حفاظت و بهره

میرک معاون پشتیبانی، خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و  ای با حضور توحید نجفی در ابتدا جلسه

ئیس بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران و عابدی رئیس بخش تحقیقات سبزی و صیفی و حبوبات بذر، سرخی ر

 .در سالن شورای مؤسسه برگزار شد... آبی و

های مؤسسه را ارائه کرد و سپس زیگر اوتو توضیحات مشروحی از  ها و توانمندی ای از فعالیت میرک خالصه در این جلسه نجفی

 .و دستاوردهای شرکت رکزوان هلند ارائه کردها  فعالیت

در ادامه، بازدید از نمایشگاه دائمی و دستاوردهای تحقیقاتی مؤسسه و بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران انجام 

 .شد

انند امکان مشارکت های دوجانبه انجام شد که مواردی م ای برای بررسی راهکارها و موارد همکاری در پایان این بازدید، جلسه

مؤسسه در آزمون ارقام جدید معرفی شده شرکت رکزوان در مناطق مختلف، امکان دسترسی مؤسسه به زمینه ژنتیکی مورد 

های مختلف، امکان  شده شرکت مذکور، امکان تبادل اطالعات درباره ارقام مقاوم به بیماری استفاده در فرایند اصالح ارقام معرفی

های آموزشی برگزار شده توسط شرکت مذکور درباره تولید بذر و اصالح نبات و امکان تبادل  نی در دورهشرکت محققان ایرا

 ./پالسم بین این شرکت و مؤسسه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت های ژرم شده از نمونه مستندات تهیه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05007-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 راهکارهای فرار از مصرف محصوالت تراریخته برای دلواپسان آنها 
ارهایی شده، مصرف غذاهای ارگانیک، خرید محصوالت محلی و تولید محصول راهک اجتناب از خرید غذاهای فرآوری

تواند دلواپسان به محصوالت تراریخته را از خطرات احتمالی، فرضی یا قطعی محصوالت تراریخته دور  است که می

 .کند

اند، به  ، محصوالت تراریخته که امروزه سر و صدای زیادی در دنیا به پا کرده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اصالحی، تغییراتی روی آنها صورت گرفته و سپس وارد  با استفاده از مهندسی ژنتیک و تکنیکشود که  محصوالتی اطالق می

محیطی بسیاری در طی چند سال اخیر نگران خطرات احتمالی  های زیادی زیست کنندگان و گروه دانشمندان، مصرف. شوند بازار می

ای که بسیاری از مردم در نقاط مختلف دنیا ازجمله ایاالت  نهگو محیطی استفاده از این محصوالت هستند، به بهداشتی و زیست

 .متحده آمریکا، خواستار تولید و مصرف محصوالت غذایی غیرتراریخته هستند

گیرد، راهکارهایی برای  هایی که از سوی بخشی از اقشار مردمی برای مصرف این محصوالت صورت گرفته و می با توجه به مخالفت

خواهند  الت برای مخالفان در کشورهای وابسته به این محصوالت ارائه شده که راهنمایی برای آنهاست که میاجتناب از این محصو

 .محصول ارگانیک یا غیرتراریخته مصرف کنند

 شده اجتناب از مصرف غذاهای فرآوری -4

شده  درصد غذاهای فرآوری 07ش از بی. شوند، پرهیز کنید شده که شامل ذرت، سویا، کلزا، چغندرقند می از مصرف غذاهای فرآوری

عالوه بر این، نیمی از قند مورد استفاده در . های دنیا حاوی ذرت، سویا و کلزای تراریخته هستند ها و رستوران موجود در فروشگاه

 .شود محصوالت غذایی از چغندرقند تراریخته تأمین می

 دنبال محصوالت غیرتراریخته باشید به -۵

 .نبال محصوالتی باشید که روی آنها تأیید شده باشد که غیرتراریخته هستندد در هنگام خرید به

 مواد غذایی ارگانیک بخورید -9

تواند تضمینی برای دوری از خطرات مهندسی ژنتیک باشد، چون استفاده از مواد تراریخته در  خرید غذاهای ارگانیک نیز می

 .تولیدات ارگانیک ممنوع است

 یداری کنیدمواد غذایی محلی خر -1

خرید مواد غذایی محلی عالوه بر حمایت از ! شوند، نیست صورت محلی تولید می هیچ چیز بهتر از میوه و سبزیجاتی که به

 .شود کشاورزان، باعث حفظ پول در جامعه می

 تولید خود را داشته باشید -5

نید و برای مصرف خود به تولید مستقل های کشاورزی شرکت ک توانید در پروژه باغبانی یک سرگرمی بزرگ است، شما می

 ./محصوالت کشاورزی بپردازید

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05041-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 آیانا 4972مهر  44, چهارشنبه

 میر شدن، منبع انتشار بیماری شدند میلیون مرغ پیر به جای خ 41
شده باالی این  کند، صادرکنندگان ایرانی با قیمت تمام مرغ یارانه پرداخت می در حالی که ترکیه برای صادرات تخم

 .اند مرغ به عراق از دست داده رو هستند و توان رقابت با این کشور را برای صادرات تخم محصول روبه

با وجود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مپزشکان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیره جامعه دا رئیس هیأت

مرغ به کشورهای همسایه آغاز شده، اما وجود رقیب سرسختی چون ترکیه مانع از آن شده که تولیدکنندگان  آنکه صادرات تخم

 .ایرانی بتوانند با آنها رقابت کنند

مرغی که از  کند؛ بنابراین قیمت تخم مرغ صادراتی پنج دالر یارانه پرداخت می دولت ترکیه بابت هر کیلوگرم تخم: ودپور افز ناصر نبی

 .مرغ آنها رقابت کند تواند با تخم شود، نمی ایران به کشوری همچون عراق صادر می

تومان درب مرغداری بود، در حال  477و هزار  مرغ در سال گذشته سه در حالی که قیمت هر کیلوگرم تخم: وی خاطرنشان کرد

 .تومان قیمت دارد 277رو شده و هر کیلوگرم آن دوهزار و  حاضر با سقوط آزاد بزرگ روبه

مرغ از آنچه هست، کمتر شود؛ زیرا مردم برای نذورات  شود مصرف تخم بینی می های محرم و صفر نیز پیش در ماه: پور ادامه داد نبی

 .کنند؛ بنابراین باز هم جای امیدواری نداریم مز و سفید استفاده میخود بیشتر از گوشت قر

ریزی بسیار  صدور بیش از اندازه پروانه توسط سازمان دامپزشکی کشور باعث شده است که شاهد جوجه: وی تصریح کرد

 .وحشتناکی در بخش باشیم، اما هنوز مشتریان خاصی برای این محصول پیدا نشده است

 شود بینی می داری در زمستان پیش رو، أسفناک پیشوضعیت صنعت مرغ

شود، اما وجود  مرغ ایرانی به کشور عراق و افغانستان صادر می در حال حاضر تخم: مدیره جامعه دامپزشکان یادآور شد رئیس هیأت

 .رقبا مانع از آن شده است که تولیدکنندگان به سود مناسبی دست پیدا کنند

 40تا  40شود و با وجود آنکه حدود  حاد پرندگان تهدیدی جدی برای فصل زمستان محسوب می آنزای فوقآنفلو: پور تأکید کرد نبی

شود که وضعیت  بینی می توانند منبع بزرگ آلودگی و انتشار بیماری باشند، پیش ها وجود دارد که می میلیون مرغ پیر در مرغداری

 .صنعت مرغداری در زمستان پیش رو أسفناک باشد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید خمیر مرغ را ممنوع کرده است، در حالی که هنوز فکری به حال : هار داشتوی اظ

های خود نگهداری کنند، در حالی  ها را مدت بیشتری در فارم های پایان دوره نشده و تولیدکنندگان مجبور هستند که این مرغ مرغ

 .های مختلف مؤثر باشد تواند در انتقال بیماری کند، می رد و خوراک را بر آنها متحمل میکه این امر عالوه بر آنکه هزینه خو

های پیر را خریداری کرد، در حالی که ستاد تنظیم بازار  اتحادیه مرکزی مرغداران میهن بخشی از این مرغ: پور همچنین گفت نبی

های پایان  ا ریالی از آن به این اتحادیه نرسیده است و پروژه خرید مرغمیلیارد تومان بابت این خرید هزینه کند، ام 47قول داده بود 

 .دوره همچنان مسکوت مانده است

 ./ای جامع مشکالت این بخش مرتفع شود صنعت مرغداری در خطر جدی قرار دارد که امید است با برنامه: وی در پایان افزود

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05000-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4972 مهر 44, چهارشنبه

 ایرانیان در طول تاریخ از دریا گریزان بوده اند : معاون رییس جمهوری
نواره دانش آموزی دریا با اشاره معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در جمع برگزیدگان نخستین نمایشگاه و جش

باید با فعالیت های فرهنگ سازی : به این که فرهنگ دریا فرهنگ توجه به اهمیت اقتصادی و فناورانه دریا است، گفت

 .وترویجی مثل برگزاری جشنواره ها، توجه بیشتری به دریا داشته باشیم

از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست  به نقل از به نقل( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس بنیاد ملی نخبگان در آیین افتتاحیه نخستین جشنواره 

در دوره جدید خالقیت و نوآوری  دانش آموزی دریا با اشاره به این که دوره ی ارزش گزاری بر منابع زیرزمینی و معادن گذشته و

باید به نیروی انسانی از جمله جوانان کشور به دید یک دارایی ارزنده نگاه : نیروی انسانی اصلی ترین دارایی کشورها است، بیان کرد

 .چرا که خالقیت و نوآوری نیروی انسانی باعث می شود، درآمدی صدها برابر منابع نفتی نصیب کشور شود. کرد

با اشاره به این که پیش از این شرکت های بزرگ نفتی، گازی جزء شرکت هایی با دارایی های زیاد و ثروتمند بوده اند، به ستاری 

در حال حاضر ثروتمند ترین شرکت ها آن هایی هستند که به خالقیت و نوآوری نیروی انسانی : تغییر این روند اشاره کرد و گفت

گذشته که در آن شرکت هایی با دارایی های فیزیکی زیاد و شرکت های بزرگ نفتی جزو  خود تکیه دارند و بر خالف دیدگاه

ثروتمندترین شرکت ها بوده اند، اکنون شرکت هایی که بر دارایی های فکری و فناوری مبتنی هستند، جزو برترین شزکت ها 

این حرکت . می توانیم از فکر ثروت آفرینی کنیم چرا که در اقتصاد دانش بنیان مهم این است که بدانیم چگونه. محسوب می شوند

سال موفق شدند به درآمدهای قابل توجهی دست پیدا  07فناورانه در کشور ما نیز آغاز شده و شرکت هایی با مدیران میانگین 

 .کنند

 ضرورت بازنگری توجه دوباره به دریا

ما به : بر ضرورت توجه به دریا وصنایع و فناوری های دریایی گفترییس ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، با تاکید 

 .طور تاریخی از دریا گریزان بوده ایم و پایه های توجه به دریا به عنوان یک دارایی خدادادی نیازمند تقویت و توجه ویژه است

و توجه خاصی به دریا داشته اند اما ما وی با اشاره به اینکه اکثر کشورهای دارای ساحل پایتخت خود را کنار ساحل ساخته اند 

متاسفانه فرهنگ گذشته دریا : پیوسته و در طول تاریخ پایتخت خود را دور از دریا ساخته ایم و همواره از دریا دور بودیم بیان کرد

گیری از علم و  همواره به عنوان یک چالش دیده شده در حالی که منبع بزرگ و به عنوان یک ثروت به شمار می آید که با بهره

 .تلفیق آن با فناوری می تواند موجب تولید ارزش افزوده فراوانی برای کشور در این حوزه می شود

انقالب آینده در : به عنوان یکی از مظاهر تحول در دنیای جدید عنوان کرد( NBICS)وی با اشاره به ظهور فناوری های همگرا 

جدید خواهد بود و حوزه دریا دارای ظرفیت بسیار ارزنده برای ثروت آفرینی از طریق  و( انبیکس)حوزه علوم و فناوری های همگرا 

 .این فناوری های جدید است

رییس ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با اشاره به ضرورت تغییر دیدگاه در رویکرد جامعه به اقتصاد دانش 

اصلی ترین هدف ما از اجرای این جشنواره ها این است که نگاه جامعه از جمله : کرد بنیان و توجه بخشی بیشتر به دریا اظهار

دانش آموزان را به حوزه دانش تغییر دهیم و آنان را با فناوری و مفاهیم کارآفرینی از همین سنین آشنا کنیم تا در آینده به سمت 

 .ای دانش بنیان خود هدایت شوندثروت آفرینی و خلق ارزش افزوده و نوآوری از طریق ایجاد شرکت ه
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وی با اشاره به همکاری معاونت علمی و فناوری و وزارت آموزش و پرورش در فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان به پژوهش سراهای 

توسعه و ترویج فناوری های نوین از طریق پژوهش سراهای دانش آموزی از اهداف معاونت علمی و : دانش آموزی اشاره کرد و گفت

 .با آموزش و پرورش همکاری داریم، از این حوزه نیز حمایت کرده وخواهیم کرد« شهاب»فناوری است و همانطوری که در طرح 

در پایان نفرات اول بخش های گوناگون جشنواره دانش آموزی دریا، لوح تقدیر و تندیس خود را از دستان دکتر سورنا ستاری 

 .میر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران دریافت کردندمعاون علمی و فناوری رییس جمهوری و ا

نخستین جشنواره دانش آموزی دریا با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دریایی کشور و آثار دانش آموزان، مسابقات شناورهای 

 .غ موزه دفاع مقدس برپاستمهرماه سال جاری در با 00و  04کنترل از راه دور و کارگاه های آموزشی، 

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05077-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 به شبکه جهانی غذا  لزوم طراحی برنامه استراتژیک در ایران، برای پیوستن

روز کردن امکانات در عرصه  در ارتقای دانش و به: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت

ماندگی داریم و برای وصل شده به شبکه جهانی و بازار جهانی، نیازمند تدوین یک برنامه استراتژیک  کشاورزی عقب

 .هستیم

، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز در همایش روز (ایانا)کشاورزی ایران  خبرنگار خبرگزاریبه گزارش 

های گذشته با تالش گسترده همه مسئوالن جایگاه مناسبی را در کشور به  جهانی صنعت غذا با بیان اینکه صنعت غذا در دهه

 .ها تالش کنیم برای اینکه بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم باید به شدت در تمام بخش: ست، گفتدست آورده ا

در کشور ما عمدتاً کشاورزان : پور با عنوان اینکه برای حمایت از بخش کشاورزی ما راه طوالنی را در پیش داریم، افزود محسن جالل

وقت در جهت  شود، اما هیچ های نفت بخشی از ضعف آنها جبران می تزریق پولاز اقشار ضعیف و نیازمند جامعه هستند که گاهی با 

برداری بیشتر و  ایم که جا دارد به جهت بهره روز کردن علم و فناوری این بخش کوشش جدی به عمل نیاورده ارتقای دانش و به

 .استفاده حداکثری از نیروی متخصص تالش خود را دوچندان کنیم

باید برای وصل شدن به شبکه جهانی یک برنامه : ها طی چند ماه آینده خاطرنشان کرد اشته شدن تحریموی با اشاره به برد

دلیل فضای بسته سیاسی و اقتصادی ایران چندان در این زمینه موفق نبوده  استراتژیک در کشور شکل بگیرد؛ چرا که در گذشته به

 .حداکثری از توان داخلی و تولیدات در بازار دنیا حضور داشته باشیم است، اما اکنون شرایط عوض شده است و باید با استفاده

حضور در بازارهای جهانی زمینه را برای توسعه صنعت غذایی کشور : رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد

ار صنعت غذایی کشور این است که در جهت عنوان سمبل و علمد کند و توقع ما از کانون انجمن صنایع غذایی به هموارتر می

 .گذاری و حمایت از نیروی انسانی مجرب فراهم کند رسیدن به بازارهای جهانی زمینه را برای جذب سرمایه

برای : ماندگی داریم، تصریح کرد روز کردن امکانات در عرصه کشاورزی عقب پور با اشاره به اینکه هنوز در ارتقای دانش و به جالل

 .دن به شبکه جهانی و بازارهای جهانی باید برنامه استراتژیک تدوین شودوصل ش

رو هستیم و برای حضور جدی باید به فکر  هایی است که امروز ما با آن روبه بحث آب و تولید یکی از نگرانی: وی یادآور شد

و برای تولید بیشتر و حضور فعال در  های فرا مرزی در کشورهای منطقه باشیم تا شرایط بهتری را در اینده فراهم کنیم کشت

 .بازارهای جهانی تالش کنیم

ها در بازارهای جهانی باید در آینده مورد توجه بسیار از مسئوالن کشور قرار گیرد؛ چرا  اعطای ظرفیت: پور در پایان تأکید کرد جالل

ست همراهی و کسب اطالعات در این زمینه است و ها بهره برد، آنچه امروز نیاز ا که بعد از برجام باید از حضور حداکثری شرکت

 ./مسئوالن باید نگاه ظریف و جدی در این راستا داشته باشند

http//:www.iana.ir/food/item/05001-4.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ان جوانخبرنگار - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 های فرامرزی حضور جدی ایران در کشت/ تالش ایران برای پیوستن به شبکه جهانی غذا
ماندگی داریم  رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هنوز در ارتقای دانش و به روز کردن امکانات در عرصه کشاورزی عقب

 .ه استراتژیک تدوین شودبرای وصل شده به شبکه جهانی و بازارهای جهانی باید برنام

پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران در  ، محسن جاللخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

مسئوالن جایگاه مناسبی را در کشور به  های گذشته و تالش گسترده همه صنعت عذا در دهه: همایش روز جهانی صنعت غذا گفت

 .ها تالش نماییم  دست آورده است برای اینکه بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم باید به شدت در تمام بخش

برای حمایت از بخش کشاورزی ما راه طوالنی را در پیش داریم عمدتا کشاورزان از اقشار ضعیف و نیازمند جامعه : وی تصریح کرد

های نفت بخشی از ضعف آنها جبران می شود هیچوقت در جهت ارتقای دانش و به روزکردن علم و  ه گاها با تزریق پولهستند ک

برداری بیشتر و استفاده حداکثری از نیروی متخصص  ایم جا دارد به جهت بهره فناوری این بخش کوشش جدی به عمل نیاورده

 .تالش خود را دو چندان کنیم

تونیم این مسیر را در  میلیون نفر توانستند بر فقر غلبه نمایند ما می 457در حمایت از کشاورزی در کل دنیا : دپور ادامه دا جالل

توانیم به جایگاه  ایران که کشوری دارای ایده و آرمان است مد نظر قرار دهیم با حامیت اجتماعی نظارتی درست بر این صنعت می

 .عالی دست پیدا کنیم

صنعتی که طی دهه گذشته همیشه در شرایط سخت توانسته کشور را از بسیاری از نیازها مرتفع : نی اظهار داشترئیس اتاق بازرگا

 .نماید باید از آنها حمایت شود

ایم در بازارهای جهانی  امروزه چقدر توانسته: ایم گفت جالل پور با اشاره به اینکه در تولیدات کشاورزی چه میزان فرآوری داشته

بنابراین با توجه به اینکه چند ماه آینده تحریمها برداشته خواهد شد باید برای وصل شدن به شبکه جهانی یک برنامه  وارد شویم

استراتژیک در کشور شکل بگیرد چرا که در گذشته به دلیل فضای بسته سیاسی و اقتصادی ایران چندان در این زمینه موفق نبوده 

 .ید با استفاده حداکثری از توان داخلی و تولیدات در بازار دنیا حضور داشته باشیماست اما اکنون شرایط عوض شده است با

حضور در بازارهای جهانی زمینه را برای توسعه صنعت غذایی کشور هموارتر می کند توقع ما از کانون انجمن : وی تأکید کرد

هت رسیدن به بازارهای جهانی زمینه را برای جذب صنایع غذایی به عنوان سمبل و علم دار صنعت غذایی کشور این است که در ج

 .گذاری و حمایت از نیروی انسانی مجرب فراهم نماید سرمایه

کشور دنیا به عووان بازارهای هدف دسترسی دارد با توجه به اینکه ما باید  45ایران به لحاظ موقعیت استراتژیک به : وی ادامه داد

 .ذای سالم و ارگانیک در کشور مورد توجه جدی قرار گیرددر وضعیت حالل غذایی فعال شویم باید غ

هایی است که امروز ما با آن روبرو هستیم و برای حضور جدی باید به فکر  بحث آب و تولید یکی از نگرانی: جالل پور ادامه دا

فید باشد که این امر های فرامرزی در کشورهای منطقه باشیم که حضور ما در کشورهایی آفریقایی و کشورهای همسایه م کشت

 .کند زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم می

درصد ارزش افزوده در صنعت غذایی است اگر به فکر تولید بیشتر در کشت فرامرزی باشیم شرایط آینده  47بیش از : وی ادامه داد

 .اییمبهتر خواهد بود االن باید برای تولید بیشتر و حضور فعال در بازارهای جهانی تالش نم

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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در صنعت غذا و توسعه بازارهای برون مرزی ست که  ifbiآنچه که امروزه در صنعت غذا مورد توجه است جذب : وی ادامه داد

های بیشتری را برای فعال شدن در  وصل شدن به این بازارها و ارزیابی جدی صنعت غذایی کشور در کوتاه مدت می تواند شرکت

لیل انتظار اتاق ایران این است که در زمینه داشتن اطالعات و به روز کردن امکانات و پیوند عرصه جهانی هدایت کند به همین د

 .دادن به صنعت جهانی همه امکانات خود را بکار گیرد که در این زمینه انجمن صنایع غذایی ورود پیدا کند

وجه بسیار از مسئوالن کشور قرار گیرد چرا که بعد از ها در بازارهای جهانی باید در آینده مورد ت اعطای ظرفیت: پور ادامه داد جالل

ها بهره برد شاید آنچه که امروز نیاز است همراهی و کسب اطالعات در این زمینه است و مسئوالن  برجام از حضور حداکثری شرکت

 .باید نگاه ظریف و جدی در این راستا داشته باشند

http//:www.yjc.ir/fa/news/5027207 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 شود وقتی صادرات پوره محصوالت کشاورزی از درآمد نفتی هم بیشتر می
 .ت نفت خام هم ارزآوری بیشتری دارددر برخی کشورها صادرات پوره محصوالت کشاورزی از صادرا: یک کارشناس کشاورزی گفت

در بخش توزیع محصوالت : ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانزاده کارشناس کشاورزی در گفتگو با  شعبانعلی قلی

 .جات را با چالش روبرو کرده است وه و صیفیکشاورزی با مشکالتی از جمله کمبود سردخانه مواجه هستیم که نگهداری می

این امر بر روی قیمت تمام شده تأثیرگذار : گذاری روبرو هستیم گفت وی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل نیز با کمبود سرمایه

 .خواهد بود

و حمل و نقل میوه طی سه سال اخیر در کشورهایی مانند آلمان و ژاپن در بحث نگهداری، توزیع : زاده یادآور شد قلی

 .ها ناچیز بوده است گذاری های باالیی انجام شده، اما در کشورمان میزان سرمایه گذاری سرمایه

های نگهداری  گذاری در زیرساخت ماندگی کشور در بحث سرمایه کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه احتماال یکی از دالیل عقب

به عنوان نمونه سرانه مصرف پرتقال : گردد، اظهار داشت رست مصرف در این بخش برمیو توزیع محصوالت کشاورزی به الگوی ناد

 .کیلوگرم در سال است 07تا  48کیلوگرم است، در حالی که مصرف سرانه این میوه در دنیا  50در کشور 

شاورزی نیازمند تدوین درآمدزایی در بخش صادرات محصوالت ک: وی در ادامه به صادرات محصوالت کشاورزی اشاره کرد و گفت

 .یک الگوی مصرف اصولی است

 47میزان صادرات خرما و زعفران در مقایسه با سال گذشته : وی با اشاره به مزیت رقابتی کشور به صادرات زعفران و خرما گفت

جاری و زعفران  لهزار تن در سا 420هزار تن در سال گذشته به  402درصد رشد داشته است به طوری که میزان صادرات خرما از 

 .هزار تن افزایش یافته است 457هزار تن به  400از 

صادرات هر تن : زاده با اشاره به اینکه کشور ظرفیت تبدیل شدن به رتبه اول تولید محصوالت کشاورزی در دنیا را دارد افزود قلی

تواند کشور را از اتکا به  دارد که این امر خود میهزار دالر برای اقتصاد کشور ارزآوری به همراه  0محصوالت کشاورزی بین هزار تا 

 .نفت خارج کند

مقایسه بین صادرات نفت خام و پوره یک میوه خاص حکایت از : وی در خصوص ارزآوری محصوالت ارگانیک کشاورزی نیز گفت

و این مسئله به حفظ منابع  آن دارد که میزان ارزآوری محصوالت کشاورزی و ارگانیک به مراتب بیشتر از صادرات نفت خام بوده

 .ملی کشور کمک خواهد کرد

http//:www.yjc.ir/fa/news/5051024 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 جوان خبرنگاران - 497۱مهر  97: تاریخ

 لیتراست 5مصرف سرانه ماءالشعیر در ایران به ازای هر نفر 
 15: لیتر است گفت 5الی  0دبیر انجمن تولید کنندگان ماءالشعیر با بیان اینکه سرانه مصرف ماءالشعیر و نوشیدنی مالت هر ایرانی 

 .شود های مالت در کشور از طریق تولید کنندگان داخلی انجام می درصد از نیاز بازار کشور به انواع ماءالشعیر و نوشیدنی

شرکت و  87، با اشاره به اینکه هم اکنون خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانر گفت و گو با سید حمیدرضا کمال علوی د

 میلیارد 0های مالت  میزان تولید ماءالشعیر و انواع نوشیدنی: کارخانه تولید کننده انواع ماءالشعیر و مالت در کشور فعال است گفت

 . باشد میلیون لیتر می 077الی  277سی سی است که معادل  007بطری 

میلیون لیتر است و بخشی از تولیدات نیز به کشورهای اروپایی امریکای و آسیای میانه  277میزان مصرف نیز در حدود : وی افزود

 . شود و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می

تمهیداتی اندیشیده شده : های مالت در کشوری نظیر المان در سال است اظهار کرد یدنیعلوی با اشاره به اینکه سرانه مصرف نوش

 . لیتر افزایش یابد 47به  4077که میزان سرانه مصرف هر ایرانی تا انتهای سال 

و های مالت از آنجایی که مردم آگاهی چندانی نسبت به خواص ماءالشعیر  به گفته دبیر انجمن تولید کنندگان نوشیدنی

 . هایی بر پایه مالت ندارند از این رو سرانه مصرف هر ایرانی در حد پایینی قرار دارد نوشیدنی

است  Dشود که حاوی ویتامین گروه  های مالت از مواد اولیه گیاهی دانه مالت و رازک تهیه می ماءالشعیر و نوشیدنی: وی ادامه داد

  .که برای تصفیه خون ونیز کلیه بسیار کاربرد دارد

http//:www.yjc.ir/fa/news/5022200 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 497۱/ مهر /  49, دوشنبه 

 بروز مسائل حاشیه ای در تحقیق و تفحص از شرکت جهاد نصر
برخی ها با مطرح کردن موضوع تحقیق و تفحص از جهاد نصر به دنبال : گفتعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 

 . مسائل حاشیه ای و جزئی هستند

: حجت االسالم سیدمحمد سادات ابراهیمی درباره درخواست برخی نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شرکت جهاد نصر افزود

 .شاورزی مطرح و در این کمیسیون رد شددرخواست تحقیق و تفحص از جهاد نصر چندی پیش در کمیسون ک

در هنگام بررسی این تحقیق و تفحص، وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون حضور یافت و در این باره با نمایندگان : وی ادامه داد

 .سخن گفت، نمایندگان در آن جلسه صحبت های وزیر را قانع کننده دانستند و این طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون رد شد

نماینده مردم شوشتر و گتوند با تاکید بر این که امروز کار بزرگی از سوی جهاد نصر در حال انجام است و مسئوالن این شرکت باید 

اخیرا تعدادی از نمایندگان درخواست تحقیق و تفحص از جهاد نصر را مطرح کرده اند : بیشتر مورد حمایت قرار گیرند، اضافه کرد

 .نشدن برخی پروژه های این شرکت و عدم استفاده از نیروهای بومی بیان شده است که محورهای آن، اجرایی

برخالف این گفته ها، شرکت جهاد نصر اقدامات خوبی را تاکنون انجام داده و پروژه های آن، تنها پروژه : سادات ابراهیمی ادامه داد

 .هایی هستند که تعطیل نشده اند

مدیران، کارمندان و کارگران این شرکت غیر بومی هستند در حالی که بررسی ها نشان می برخی ها می گویند : وی اضافه کرد

 .دهد این طور نیست و از نیروهای بومی نیز در این شرکت استفاده شده است

به نظر می رسد برخی ها با مطرح کردن این تحقیق و تفحص به دنبال مسائل حاشیه ای و : عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد

 .این افراد نباید برای مسئوالن این پروژه مشغله فکری ایجاد کنند. جزیی هستند و سروصدا می کنند

هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایالم که یک و نیم میلیارد  557امروز مجری پروژه آبیاری و زه کشی : سادات ابراهیمی یادآور شد

آن مشکلی ندارد شاید نواقصی باشد که می توان آن نواقص را با گفت و گو حل دالر اعتبار دارد در دست جهاد نصر است، نقدینگی 

 . کرد و نیازی به تحقیق و تفحص نیست

 اجرای پروژه های جهاد نصر نیاز به همکاری و همراهی تمامی دستگاه ها دارد**

هی و همکاری تمامی دستگاه ها دارد، وی با بیان این که پروژه جهاد نصر در استان خوزستان بسیار بزرگ است و نیاز به همرا

هزار  557یکی از کارهای بسیار بزرگ و تاثیرگذار دولت در استان خوزستان پروژه های مربوط به طرح آبیاری و زه کشی : گفت

 .هزار هکتار آن مربوط به خوزستان است 577هکتار از اراضی خوزستان و ایالم بوده که 

محدودیت های مالی شدید دولت در بحث نقدینگی و فروش نفت، اما این طرح خوشبختانه هرگز علیرغم : این نماینده مجلس افزود

 .تعطیل نشده و فعال بوده است

سادات ابراهیمی با بیان اینکه عده ای از نمایندگان در کنار اجرای این طرح بزرگ در استان خوزستان، مطالبات منطقه ای نیز 

ن زمینه جهاد نصر و به عبارت دیگر وزارت جهادکشاورزی به درخواست هایی که اجرای آنها امکان البته باید در ای: داشته اند، گفت

 . پذیر است، توجه بیشتری داشته باشد

در گفت وگوهایی هم که با نمایندگان شده، گزارش هایی رسیده که بر اساس آن برخی از درخواست ها، : وی خاطر نشان کرد

داشته باشند و کارشناسی شده نیست، لذا مسئولین مربوطه نمی توانند این درخواست ها را  درخواست هایی نیست که خروجی
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 .برآورده کنند

متاسفانه به دلیل وجود مشکل تخصیص آب محدودیت برای سازمان آب و برق خوزستان ایجاد : عضو کمیسیون کشاورزی افزود

 .استکرده که به همین دلیل باعث کندی انجام پروژه ها نیز شده 

البته نمایندگان مجلس یک سری راهکارها هم برای حل این موضوع پیشنهاد داده اند که اگر : سادات ابراهیمی خاطر نشان کرد

 .روی این پیشنهادات توجه شود قطعا بخش مهمی از این معضل حل شود

از آب رودخانه هستند که البته تعداد کشاورزانی که به صورت سنتی درحال استفاده : نماینده مردم شوشتر در مجلس توضیح داد

آنها کم نیست و بدون محدودیت نیز در حال برداشت هستند؛ اگر وزارت نیرو همه این مجوزها را تجمیع کند، می توان مشکل 

 .مردم استان خوزستان را حل کرد

http//:iranecona.com/02800 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 497۱مهر  47چهارشنبه 

 "سازی اراضی یکپارچه"تاکید یک نماینده بر عملیاتی کردن قانون 

تواند  تاکید کرد و گفت که اجرای این قانون می "سازی اراضی یکپارچه"یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بر لزوم عملیاتی کردن قانون 

 .یی شودباعث حفظ امنیت غذا

تواند به  هکتار باشد نمی 47بر اساس این قانون، زمینی که کمتر از : وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا عنوان کرد سید راضی نوری در گفت

 . تر ادامه پیدا کند تر تقسیم شود و تقسیم آن به واحدهای کوچک های کوچک قطعه

هکتا زمین دارد؛ چند فرزند هم دارد که وارثین به دنبال این هستند که زمین را  07یا  07، 07آید کشاوزی،  گاهی پیش می: او ادامه داد

کند تا این که در نهایت این زمین، غیرقابل کشاورزی  این فرآیند به همین شکل ادامه پیدا می. بندی و آن را بین خود تقسیم کنند قطعه

 . شود می

شود چون در  فه کشاورزی منافات دارد و خود به خود باعث تغییر کاربری زمین میاین مساله با فلس: این نماینده مجلس خاطرنشان کرد

 .توان کشاورزی کرد های خیلی کوچک نمی زمین

 . زمین کشاورزی باید یک مجموعه واحد باشد که به کشاورزی اختصاص داده شود و از این طریق، امنیت غذایی هم حفظ شود: نوری افزود

http//:www.isna.ir/fa/news/10700141420 
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 مصاحبه، سخنرانی بازدیدها
 فودپرس 4972مهر ماه  47چهار شنبه 

 ایم  به مک دونالد مجوز نداده

دو شرکت زنجیره ای کی اف سی و  تا کنون هیچ مجوز فعالیتی برای: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت< مواد غذایی

 .مک دونالد صادر نشده است

تا کنون هیچ مجوز فعالیتی برای دو شرکت زنجیره ای کی اف سی و مک دونالد صادر : قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت

 .نشده است

بخواهد وارد بازار ما شود باید ضوابط و  هر شرکتی از فروشگاه های زنجیره ای که: مجتبی خسروتاج در جمع خبرنگاران اظهار کرد

 . مقررات موجود را طی کند

شرکت هایی که خواهان فعالیت در ایران هستند باید از اتحادیه مربوط مجوز را کسب کند سپس در اداره ثبت : وی ادامه داد

 .نمی شود شرکت ها به ثبت برساند و سرمایه گذار آن مشخص شود و تا این مراحل طی نشود مجوزی داده

 .تا کنون هیچ تقاضایی و هیچ ثبتی برای فعالیت دو شرکت یادشده صورت نگرفته است: وی اضافه کرد

البته برخی از شرکت های اروپایی درخواست هایی برای فعالیت در ایران داشته اند که باید با رعایت ضوابط، در : خسروتاج گفت

 .ایران به ثبت برسد

ما برای : راحل ثبت درخواست فروشگاه های زنجیره ای اروپایی آغاز شده است با تأیید این مطلب افزودوی در این باره که آیا م

توسعه بازار و همکاری ها با کشورهای اروپایی و آسیایی با شرط حرکت در چارچوب ضوابط و مقررات کشور، حتما همکاری می 

 .کنیم

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

 آیانا 4972مهر  44, چهارشنبه

 ناکامی تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی در فروش کود زیستی به خدمات حمایتی 
در حالی که اثرات مثبت کودهای بیولوژیک از لحاظ قیمتی و حجم استفاده بسیار اقتصادی است، اما هنوز ترویج 

 .رف آن در بخش کشاورزی به اندازه کافی انجام نشده استمص

با اعالم این خبر ( ایانا)دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برداران بخش  فاده کم از سوی بهرهبا وجود آنکه اثرات مثبت استفاده از کودهای بیولوژیک ثابت شده است، اما همچنان با است: گفت

 .رو هستیم کشاورزی روبه

بر اساس قرارداد منعقدشده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، قرار است کودهای آلی و زیستی تولیدشده : زاده افزود احمد الزمی

 .گرم از این کودها را نیز خریداری نکرده است 477این شرکت را خریداری کند، اما هنوز 

ویژه ترویج و آموزش بین کشاورزان بیشتر شناسانده شود،  الزم است کودهای زیستی توسط بخش دولتی به: طرنشان کردوی خا

 .زیرا اثرات مثبت بسیار زیادی دارد

تی درس دلیل آنکه به سوم کودهای شیمیایی مصرفی را بگیرد، اما به قرار بود که کودهای آلی و زیستی جای یک: زاده ادامه داد الزمی

 .شود شناسانده نشده است، هنوز به مقدار کافی توزیع نمی

تیم تحقیقاتی این شرکت، اقدامات مؤثری را درباره معرفی و تولید بهترین نوع کود زیستی انجام داده، اما نیاز : وی تصریح کرد

 .است بخش دولتی در این راستا بیشتر کمک کند

 ود شیمیاییکیلوگرم ک 4۷۷گرم کود بیولوژیک، معادل  4۷۷

ای توانسته  های آموزشی و جلسات مشترک تا اندازه برگزاری کالس: دبیر انجمن تولیدکنندگان کودهای آلی و زیستی یادآور شد

ها انجام  های بیشتری با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سایر بخش است در شناسایی این کود مؤثر باشد، اما الزم است رایزنی

 .شود

کیلوگرم مصرف کود شیمیایی است  477اثری که یک کود بیولوژیک بر محصوالت کشاورزی دارد، به اندازه : کید کردزاده تأ الزمی

 .های ناشی از مصرف کودهای شیمیایی را نیز ندارد کند، هزینه که ضمن آنکه محصولی سالم تولید می

گرمی آن  477است و از لحاظ قیمتی یک بسته  کیلوگرم کود شیمیایی 477گرم کود بیولوژیک معادل  477: وی اظهار داشت

 .ها دارد هزار تومان قیمت دارد، در حالی که کودهای شیمیایی قیمتی بیش از این 42حدود 

 ./الزم است در شناساندن و ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک، اقدامات مؤثرتری انجام شود: زاده در پایان گفت الزمی

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 
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 نهاده
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 عرضه کود اوره در بورس کاال منتفی شد 
های  ادلهها، خرید اوره بخش کشاورزی از بورس کاال منتفی شده است، مگر آنکه  بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه

 .محکمی برای این منظور آورده شود

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیرعامل جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در تماس با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

اسی شمرده عنوان یکی از کاالهای ضروری و اس ها به کود اوره طبق اسناد و مدارک موجود و توسط ستاد هدفمندی یارانه: گفت

 .شده و در کنار سایر اقالم مصرفی مردم قرار گرفته است

ورود کود اوره به بورس کاال و معامله آن به روش سایر محصوالت پتروشیمی، ضرر بزرگی به بخش کشاورزی : یزدان سیف افزود

ترتیب دیگر کشاورزان ما امکان  دینهای جهانی خواهد بود و ب کند؛ زیرا اگر این اتفاق بیفتد، قیمت آن بر اساس قیمت وارد می

 .خرید این کاالی باارزش که در تولید محصوالت کشاورزی نقش اساسی را دارد، نخواهند داشت

شود تا جایی که از مقداری که باید مصرف کنیم، یعنی حدود  ترتیب میزان کود مصرفی کم و کمتر می بدین: وی خاطرنشان کرد

م کرد و به زیر یک میلیون تن خواهیم رسید و این امر در کشوری که در شرایط خشکسالی قرار پنج میلیون تن سقوط آزاد خواهی

 !ای جز استفاده از عوامل موجود نداریم، یعنی از بین رفتن کل کشاورزی ایران دارد و چاره

شده است و هیأت وزیران  ها، خرید اوره بخش کشاورزی از بورس کاال منتفی بر اساس مصوبه هدفمندی یارانه: سیف تصریح کرد

 .های محکمی برای این منظور آورده شود ای آن را مورد تأکید قرار داد، مگر آنکه ادله نیز در جلسه

گفتنی است، در صورتی که خرید کورد اوره از بورس کاال انجام شود، قیمت آن تابع نرخ جهانی و نرخ ارز آزاد تعیین خواهد شد که 

عالوه بر آن، در . برداران و بخش کشاورزی نیست اند که این رقم به نفع بهره بینی کرده درصدی را پیش 25کارشناسان رشد قیمتی 

صورت اتخاذ سیاست ثبات قیمت فروش اوره به کشاورزان، دولت باید به ازای هر کیلوگرم، چهارهزار ریال یارانه پرداخت کند که 

درصد افزایش یارانه در هر کیلوگرم را  477حدود دوهزار ریال،  4010در سال  در مقایسه با یارانه هر کیلوگرم کود اوره پرداختی

 ./کند طلب می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 
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 نهاده
 آیانا 4972مهر  4۲, سه شنبه

 ر ترخیص سه ردیف از داروهای وارداتی دامپزشکی الزامی شد اخذ مجوز بهداشتی د
های سازمان  لیزین و سایر اسیدهای آمینه تنها با مجوز و گواهی ترخیص سه قلم کاالهای وارداتی متیونین، آل

 . پذیر شد دامپزشکی امکان

شکی کشور، مدیرکل دفتر دارو، درمان و و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپز( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز بهداشتی از  پیش از این بخشنامه: های سازمان دامپزشکی کشور در این باره گفت آزمایشگاه

 .طریق دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت برای واردات این اقالم صادر شده بود

هایی مکررا اعالم کرد که این کاالها برای مصرف مرتبط با امور دام و  رئیس سازمان دامپزشکی در نامه: زودنژاد اف محسن مهدوی

های  های سازمان دامپزشکی کشور دارند و در زمان ترخیص نیز آزمایش های علمی و اخذ گواهی دامپزشکی است و نیاز به بررسی

 .انطباق آنها با مراجع و استانداردهای علمی اجازه مصرف برای آنها صادر شود الزم توسط این سازمان باید انجام شود و در صورت

های علمی و اخذ  از آنجا که این کاالها برای مصرف مرتبط با امور دام و دامپزشکی است، نیاز به بررسی: وی خاطرنشان کرد

م توسط این سازمان باید انجام شود و در صورت های الز های سازمان دامپزشکی کشور دارند و در زمان ترخیص نیز آزمایش گواهی

 .انطباق آنها با مراجع و استانداردهای علمی اجازه مصرف برای آنها صادر شود

نژاد با اشاره به اینکه اجازه ورود، ترخیص و یا مصرف این اقالم در خوراک دام و طیور بدون اخذ مجوزهای بهداشتی سازمان  مهدوی

منظور لغو بخشنامه صورت  در این راستا پیگیری و مکاتبات الزم به: مقررات جاری کشور است، ادامه داددامپزشکی خالف قانون و 

ها، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در شهریورماه امسال  دنبال این پیگیری گرفت که به

لیزین و سایر اسیدهای آمینه  د که بر اساس آن، کاالهای متیونین، الای خطاب به گمرک جمهوری اسالمی ایران صادر کر بخشنامه

های سازمان دامپزشکی کشور دارند و در زمان  های علمی و اخذ گواهی برای مصرف مرتبط با امور دام و دامپزشکی نیاز به بررسی

 ./های الزم توسط آن سازمان باید انجام گیرد ترخیص نیز آزمایش

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05018-4.html 
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 نهاده
 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 کاهش سموم کشاورزی در تاالب بین المللی روستای ازباران با حضور پرندگان مهاجر 
اجر در این شهرستان موجب شده تا مصرف سموم در اراضی کشاورزی و حضور پرندگان مه: فرماندار فریدونکنار گفت

 .درصد کاهش و کشت ارگانیک افزایش یابد 5۷شالیزارها 

مهرداد ابراهیمی شامگاه یکشنبه در حاشیه رهاسازی تعدادی از پرندگان شامل انواع فیلوش، خوتکا و غاز پیشانی سفید بزرگ در 

حضور پرندگان مهاجر در تاالب بین المللی فریدونکنار برای منطقه امتیاز بسیار زیادی دارد که : ودتاالب بین المللی فریدونکنار افز

 .یکی از آنها نقش آفرینی در افزایش کیفیت برنج محلی فریدونکنار است

لی فریدونکنار می این پرندگان مهاجر فاصله چهار هزار کیلومتری را برای زمستان گذرانی از سیبری به تاالب بین المل: وی گفت

 .آیند

انتظار داریم اگر مردم صیادان و قاچاقچیان پرندگان مهاجر را دیدند مراتب را به ماموران حفاظت محیط : فرماندار فریدونکنار گفت

 .زیست اطالع دهند

محیط زیست نشان  وی با اشاره به اینکه مردم باید مشارکت خود را در امر خیر خواهانه رهاسازی پرندگان مهاجر و حمایت از

 .همه ساله شاهد حضور بیش از دو میلیون قطعه انواع پرنده در تاالب های فریدونکنار هستیم: دهند، بیان کرد

سال گذشته فریدونکناری ها میزبان بیش از سه هزار قطعه قو فریادکش و گنگ بودند که در تاالب بین المللی : ابراهیمی ادامه داد

 .فتند و در دوران مهاجرت این قوها بهترین وضعیت امنیت و تغذیه برای آنها ایجاد شدروستای ازباران حضور یا

امسال نیز با میزبانی شایسته از پرندگان مهاجر نشان می دهیم که فریدونکناری ها دوستدار محیط زیست هستند و : وی اظهار کرد

 .بال های سفید پرندگان ارمغان آورنده صلح و دوستی هستند

با برنامه ریزی انجام شده در مسیری گام برمی داریم که فرهنگ حفاظت از محیط زیست، حفاظت از کره زمین را : ی گفتابراهیم

 .در منطقه ترویج کنیم

جلسات متعددی برای حفاظت از محیط زیست و تامین امنیت پرندگان مهاجر تاالب بین المللی : فرماندار فریدونکنار بیان کرد

 .انداری فریدونکنار برگزار شده است و تمام صیدها باید به صورت قانونی انجام شودفریدونکنار در فرم

فرماندار فریدونکنار با تاکید بر اینکه صید پرندگان مهاجر فقط با مجوز و پروانه اداره حفاظت از محیط زیست قابل قبول است؛ 

صید پرندگان مهاجر اقدام کنند، با جدیت با آنها برخورد اگر شکارچیانی بدون مجوز اداره حفاظت از محیط زیست نسبت به : گفت

 .می شود

هکتاری فریدونکنار عالوه بر تنها قطعه درنای سفید، پذیرای سایر پرندگان مهاجر نیز است که همچون  077  تاالب پنج هزار و 

 .سال های گذشته این تاالب را برای زمستان گذرانی خود انتخاب کرده اند

ن به پناهگاه های حیات وحش مازندران به خصوص به تاالب بین المللی میانکاله و تاالب فریدونکنار آغاز شده و هر مهاجرت پرندگا

 ./هزار پرنده تاالب های مازندران را برای زمستان گذرانی انتخاب می کنند 577  ساله افزون بر یک میلیون و 

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/05050-4.html 
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 گزارشات جهانی

 گزارشات جهانی
 - 72/79/49فارس

 شود سال آینده بهتر می 45سطح زندگی زنان روستایی تا :مون بانکی
زنان روستایی فرصت مناسبی برای رساندن ندا و تجارب زنان  دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه روز بین المللی

 .زندگی زنان روستایی باید تغییر یابد: روستایی به جهانیان است، گفت

متحد در پیامی به به نقل از مرکز اطالعات سازمان ملل، دبیرکل سازمان ملل  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

مهر ماه جاری، گفت این روز فرصت مناسبی است تا ندا و  00برابر با  0745اکتبر  45مناسبت روز بین المللی زنان روستایی،

 .تجارب زنان روستایی را به جهانیان برساند

 :متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است

در ماه  0707، دقیقا پس از تصویب تاریخی دستور کار توسعه پایدار تا سال امسال، بزرگداشت روز بین المللی زنان روستایی »

های پیش آمده توسط این چارچوب جدید  در حال حاضر چالش ما بهره گیری از فرصت. گذشته توسط رهبران جهان قرار دارد

 .الهام بخش برای تغییر زندگی زنان روستایی است

آنان کشاورزان و کارگران مزرعه، باغداران و . مهمی از بشریت را تشکیل می دهندزنان روستایی بخش حیاتی، قابل توجه و 

زنان روستایی ستون معیشت پایدار و تامین امنیت مواد غذایی برای خانواده و . فروشندگان بازار، بازرگانان و رهبران محلی هستند

ای روستایی و اقتصاد محلی بلکه برای اقتصاد ملی با نقش آنان نه تنها برای پیشرفت خانواده ه. جامعه خود محسوب می شوند

 .سهیم شدن در زنجیره های ارزش کشاورزی حائز اهمیت است

. این در حالیست که زنان روستایی به طور نامتناسبی از فقر رنج برده و با اشکال متعدد تبعیض، خشونت و ناامنی روبرو می شوند

درتمامی . ه هزاره تنها بهبود کمی در وضعیت زنان روستایی ایجاد کرده استسال تالش تحت آرمان های توسع 45دستاورد 

شاخص آرمان های توسعه هزاره که داده های آن در دسترس است، شاهد وضعیت وخیم تر زنان روستایی نسبت به مردان 

 .روستایی و مردان و زنان شهری هستیم

و توانمندسازی زنان در کانون آرمان های توسعه پایدار جدید قرار دارد و برابری جنسیتی . زمان تغییر این موضوع فرار سیده است

. را در بر می گیرد "دو برابر کردن بهرهوری کشاورزی و درآمد تولید کنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک، به ویژه زنان "هدف 

 .یاتی دارندآرمان توسعه پایدار نقش ح 40در واقع زنان روستایی در تحقق بخشیدن به تمامی 

سال آینده در حوزه زنان روستایی بهتر عمل  45با بهره گیری از تجربیات حاصل از اجرای اهداف توسعه هزاره می توانیم طی 

ما باید نظام های انعطاف پذیر حمایت اجتماعی، بازار کار و محصول، نهادهای . فقر شدید پدیده ای به ویژه روستایی است. کنیم

های جامعه مدنی ایجاد کنیم، به گونه ای که زنان روستایی بتوانند عالوه بر کمک به توسعه پایدار، از آن بهره حکومتی و سازمان 

 .مند شوند

بیایید به تعهد مان . روز بین المللی زنان روستایی فرصت مناسبی برای آن است تا ندا و تجارب زنان روستایی را به جهانیان برساند

رای زنان روستایی در خالل تمام اهداف مربوطه عمل کنیم و در نتیجه پیشرفت برای همه افراد بشر را در راستای ایجاد فرصت ب

 «.رقم زنیم

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107044777004 
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 گزارشات جهانی
 - 72/79/44فارس

 فائو خواستار بخشی از تولید ناخالص داخلی دنیا برای ریشه کنی فقر شد

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اعالم کرد، با اختصاص ساالنه سه دهم درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا برای 

 .مبارزه با فقر، این معضل ریشه کن خواهد شد

،  0707، اعالم کرد از امروز تا سال (فائو)به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ساالنه سه دهم درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا به ارزش دویست و شصت و پنج میلیون دالر را در بخش کشاورزی و برنامه 

 .مردمی که در دنیا از فقر و گرسنگی جان خود را از دست می دهند، جلوگیری شودهای حمایت اجتماعی هزینه کرد تا از 

 .فائو در گزارش خود اعالم کرد، هنوز حدود هشتصد میلیون نفر در دنیا در فقر شدید زندگی می کنند

مایتی در مناطق روستایی دور به ویژه درباره برنامه های ح  این پایگاه اینترنتی نوشت، گزارش امسال سازمان خواربار و کشاورزی،

فائو در نظر دارد کمک های غذایی و مالی، برنامه های عمومی کار، بیمه های تامین اجتماعی، یارانه ها و دوره های . افتاده، است

 .اشتغال را برای مناطق روستایی دور افتاده در نظر بگیرد

ما باید برای پایان دادن به دور باطل فقر، از حمایت های اجتماعی  :در همین زمینه، خوزه گراتسیانو دا سیلوا مدیر کل فائو گفت

حمایت های اجتماعی منابع زیادی در اختیار بخش تولید و تربیت قرار می دهند و موجب تحریک تقاضا برای . استفاده کنیم

 .محصوالت محلی می شود

حمایت نه تنها اشخاص را نجات می . ر به تولید می شودحمایت منج: خومو سوندارام معاون سازمان خواربار و کشاورزی نیز گفت

 .دهد، بلکه موجب سرمایه گذاری، تولید زیاد و بنابراین، منجر به توسعه می شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107000777000 
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 گزارشات جهانی
 - 72/79/42فارس

 کند فائو برنامه مدیریت پایدار منابع را در ایران اجرا می
اندازی برنامه یکپارچه استراتژیکی است که امکان  در حال راه( فائو)بار جهانی سازمان خوارو: نماینده فائو اعالم کرد

 .سازد یم در ایران را فراهم میمدیریت پایدار منابع از طریق پیوند آب ـ غذا ـ انرژی اقل

سازمان »، امسال مراسم روز جهانی غذا با گرامیداشت هفتمین سال تأسیس فائو خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .زمان شد هم« خواروبار و کشاورزی ملل متحد

اسم روز جهانی غذا که در سالن اجالس سران با حضور برندهای مطرح صنایع غذایی و سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران در مر

کشور از جمله جمهوری  401کشور از مجموع  00درحال حاضر اکثر کشورهای جهان، : رؤسای سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت

متحد، یعنی به نصف رساندن تعداد افراد دارای سوء  ترین اهداف توسعه هزاره ملل اند در زمینه تحقق مهم اسالمی ایران، توانسته

 .بکوشند 0745تغذیه تا سال 

 40به  4117درصد در سال  00گذرانند، از  اکنون تعداد افرادی که با فقر شدید در کشورهای درحال توسعه روزگار می: وی افزود

برند و حدود یک  فر در جهان از گرسنگی رنج میمیلیون ن 877چنان بالغ بر  درصد در سال میالدی جاری رسیده است، اما هم

 .کنند میلیارد نفر نیز با فقر شدید دست و پنجه نرم می

که توسط فائو در اوایل این سال منتشر شد، در کشورهای فقیر  0745انداز غذا و کشاورزی جهان در سال  براساس چشم: وی افزود

المنفعه  های عام چون انتقال مستقیم وجوه مالی، تغذیه در مدارس و فعالیت حمایت اجتماعی که عمدتاً دربرگیرنده اقداماتی هم

های اقتصادی جهت ایجاد فرصتی برای خروج افراد مبتال به فقر مطلق در عین بهبود سالمت  عنوان یکی از روش باشد، به می

 .کودکان و آموزش و پرورش مطرح شده است

برند،  های اجتماعی بهره می های مختلف حمایت ان کشورهای در حال توسعه از روشمیلیارد نفر از جمعیت ساکن 0.4درحال حاضر 

 .میلیون نفر از فقر شدید رهایی یابند 457ای که این اقدامات باعث شده تا  به گونه

. است هایی درخصوص امنیت منابع آب، انرژی و غذا به همراه داشته های اخیر نگرانی توسعه اقتصادی سریع در ایران طی دهه

ویژه خشکسالی که تحت تأثیر احتمالی تغییرات آب و هوایی قرار  تعدادی از رخدادهای شدید اقلیمی در فاصله دو دهه گذشته به

اندازی برنامه یکپارچه استراتژیکی است که  ای را بر منابع آب کشور وارد ساخته است، لذا فائو در حال راه دارد، فشار قابل مالحظه

 .ایدار منابع از طریق پیوند آب ـ غذا ـ انرژی اقلیم در ایران را فراهم خواهد ساختامکان مدیریت پ

ای کمبود  عنوان کشور کانونی در زمینه اجرای ابتکار منطقه جدیت بحران کمبود آب در کشور باعث شده است تا فائو، ایران را به

 .انتخاب نمایند 0742آب در سال 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=40107005774408 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 4972مهر  49, دوشنبه

 کاهش قیمت جهانی گندم کانادا و روغن سویا آرژانتین 
نسبت به  ۵۷45اکتبر  49ی منتهی به  هقیمت جهانی گندم کانادا، روغن سویا آرژانتین و روغن پالم مالزی در هفت

 .ی قبل کاهش یافت هفته

براساس : ،مدیر کل هماهنگی خریدهای خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ر در هر تن، روغن دال 0، قیمت گندم کانادا 0745اکتبر  40ی منتهی به  گزارش شورای جهانی غالت و شکر آنالین در هفته

 .ی گذشته کاهش داشت دالر در هر تن نسبت به هفته 5سویای آرژانتین یک دالر و روغن پالم مالزی 

، برنج اروگوئه و روغن پالم اندونزی بدون تغییر قیمت در بازار  4571در این مدت برنج هندی باسماتی : مسعود رحیم زاده افزود

 .جهانی معامله شد

گندم استرالیا و آلمان، برنج هندی : اکتبر، گروه دیگری ازکاالهای اساسی شامل 40در هفته منتهی به : کردرحیم زاده تاکید 

 .، روغن سویای برزیل در معامالت جهانی با افزایش قیمت مواجه شدند4404باسماتی 

شود، در  اساسی از آن یاد میقیمت شکر نیز که به عنوان یکی از کاالهای : مدیر کل هماهنگی خرید خارجی شرکت تصریح کرد

 .این مدت اندکی افزایش قیمت داشته است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/05000-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 دالری فائو برای مبارزه با ابوال، مرس و آنفلوآنزای مرغی  میلیون 5۰اختصاص بودجه 
 .کند میلیون دالر حمایت می 5۰های حیوانی با  های فائو برای مبارزه با تهدیدات بیماری ایاالت متحده آمریکا از تالش

با سالمت انسان درگیر هستند و های ابوال، مرس و آنفلوآنزای مرغی  ، بیماری(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .گیر شدن در آفریقا، آسیا و خاورمیانه ار دارند پتانسیل بالقوه همه

گیر حیوانات در  های همه های فائو برای مبارزه با تهدیدهای بیماری از تالش( USAID)المللی ایاالت متحده  آژانس توسعه بین

 .کند ری حمایت میمیلیون دال 80آفریقا، آسیا و خاورمیانه با بودجه 

بیش از یک دهه است که در جهت کنترل ( فائو)المللی ایاالت متحده و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  آژانس توسعه بین

 007تاکنون حدود  0770این آژانس از سال . کنند های حیوانی و مدیریت تمهیدات سالمت انسان با یکدیگر همکاری می بیماری

 .ی پشتیبانی از این کار هزینه کرده استمیلیون دالر برا

ها در نظر گرفته شده است، به نظارت و مراقبت، مطالعات اپیدمیولوژیک، پیشگیری و  وجوه جدیدی که برای مبارزه با این بیماری

ن سالمت های دامپزشکی در آسیا، آفریقا و خاورمیانه و ترویج ارتباط بین متخصصا ها، همچنین بهبود ظرفیت کنترل فعالیت

 .یابد حیوانات و بخش بهداشت و درمان عمومی اختصاص می

: مدت آمریکا گفته است های طوالنی ها و همکاری با اظهار قدردانی از حمایت( فائو)مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

میت این امر زمانی بیشتر خواهد شد که ما های فرامرزی برای فائو و سازمان ملل دارد و اه این امر نشان از میزان اهمیت بیماری

 .بخواهیم در آینده به اهداف توسعه پایدار دست پیدا کنیم

ها وابسته هستند و معیشت آنها باید حفظ  ها نفر از مردم برای بقاء، درآمد و تغذیه به دام میلیون: گرازیانو داسیلوا افزود است خوزه

 .شود

های  ژانس با بیان اینکه ما از آنچه تاکنون در همکاری با فائو برای مبارزه با تهدید بیماریمدیر امنیت و توسعه بهداشت جهانی آ

فائو از برنامه دادن به آژانس برای مقابله با تهدیدهای ناشی از : ایم، خشنود هستیم؛ خاطرنشان کرد گیر حیوانی به دست آورده همه

میلیون  80کند، کمک  زا خطرناک سهم حائز اهمیتی را ایفا می مل بیماریهای جدید و انتشار عمدی یا اتفاقی عوا ظهور بیماری

 .ها و همکاری بین دو سازمان خواهد شد کند، صرف تقویت برنامه دالری که آژانس به فائو می

شناسایی آن سازی برای جلوگیری از شیوع بیماری،  میلیون دالر این بودجه به مبارزه جهانی علیه ویروس ابوال با ظرفیت 57حدود 

 .یابد گیر شدن آن اختصاص می و جلوگیری از همه

المللی ایاالت متحده، فائو قادر به انجام مطالعات در غرب و شرق آفریقا جهت شناسایی  با منابع مالی جدید آژانس توسعه بین

 ./یماری خواهد بودهای مشابه آن و نقش احتمالی دام در شیوع و انتقال این ب مخازن بالقوه حامل ابوال و بیماری

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/05001-4.html 
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 گزارشات جهانی  
 آیانا 4972مهر  42, شنبه

 ایران برای مطالعه بحران آب در منطقه انتخاب شد : نماینده فائو
یران کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و داشتن سهمی در رشد اقتصاد از طریق توسعه کشاورزی مأموریت فائو در ا

 .و توسعه روستایی است

، نماینده فائو در ایران امروز در همایش روز جهانی روز غذا با اشاره به اینکه روز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شوند تا تعهد خود را  های جهان دور هم جمع می ضو فائو تأسیس شد و هر سال در این روز ملتجهانی غذا از طرف کشورهای ع

رفت از فقر و  گذاری در بخش کشاورزی و توسعه روستایی را بهترین راه برای برون برای از بین بردن گرسنگی انجام دهند، سرمایه

 .گرسنگی اعالم کرد

 407از بین بیش از : ین سالگرد تأسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد است گفتسرج ناکوزی با بیان اینکه امسال هفتادم

تغذیه برسند و به  اند به هدف توسعه یعنی مبارزه با کمبود مواد غذایی و سوء کشور توانسته 00کشور عضو، اکثریت کشورها یعنی 

 .درصد کاهش دادند 57به  0745تغذیه را تا سال  کشور کمبود مواد غذایی و سوء 00این ترتیب این 

درصد کاهش یافته  40به  00کنند در مناطق توسعه یافته از  زندگی می  وی با اعالم اینکه در ایران سهم افرادی که در فقر مطلق

 میلیون نفر در دنیا از گرسنگی 877صورت یکسان نبوده و در حال حاضر  البته پیشرفت در همه کشورها به: است، خاطرنشان کرد

 .کنند برند و یک میلیون نفر نیز در فقر مطلق زندگی می  رنج می

های  است، به اهمیت حفاظت 0707کن شدن آن تا سال  ناکوزی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف فائو از بین بردن گرسنگی و ریشه

ت که بتوانیم مردم را از فقر شدید نجات هایی اس پرداخت یارانه نقدی در کارهای عمومی ازجمله راه: اجتماعی اشاره کرد و افزود

 .میلیون نفر را در دنیا از فقر شدید نجات دهد 457تواند  بدهیم و این اقدامات می

: شعار امسال روز جهانی غذا بوده است، ادامه داد "حفاظت اجتماعی و کشاورزی و شکستن چرخه فقر روستایی"وی با بیان اینکه 

پذیر  های اجتماعی بسیاری از اقشار آسیب ن گرسنگی و فقر نقش مهمی دارد و بدون پوششحفاظت اجتماعی در از بین برد

 .توانند خود را از دام فقر نجات دهند نمی

گذاری در  شود و دراین راستا سرمایه های آینده می گرسنگی و بیماری باعث باقی ماندن فقر برای نسل: نماینده فائو تصریح کرد

 .باشد 0707کن شدن گرسنگی تا سال  راهکاری برای ریشهتواند  بخش کشاورزی می

تواند فقر و  تنهایی نمی های حفاظت اجتماعی مانند پرداخت یارانه و اقدامات عمومی به ناکوزی به این نکته نیز اشاره کرد که برنامه

 .دهای عمومی و دولتی و خصوصی ترکیب شو گذاری گرسنگی را از بین ببرد، بلکه باید با سرمایه

مأموریت فائو در ایران کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و داشتن سهمی در رشد اقتصاد از طریق توسعه : وی یادآور شد

های اخیر موجب آسیب به منابع آبی و غذایی شده و  تحوالت اقتصادی در دهه: ناکوزی تأکید کرد.کشاورزی و توسعه روستایی است

ای برای مدیریت  بسیاری بر منابع ایران وارد کرده است و در این راستا این سازمان برنامهسال گذشته فشار  07خشکسالی در طول 

بهتر آب در این منطقه دارد و ایران را به عنوان کشوری در منطقه انتخاب کرده تا مطالعات خود را در بخش آب روی آن انجام 

تواند نقش مؤثری را ایفا کند و از طریق  بخش خصوصی می در مبارزه با گرسنگی و مدیریت مواد غذایی: وی اظهار داشت.دهد

 ./های مثبتی را در این بخش بردارد تواند گام تقویت کشاورزی و ماهیگیری می

http//:www.iana.ir/food/item/05005-4.html 
 

http://www.iana.ir/food/item/25275-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

326 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 4972مهر  44, چهارشنبه

 شود  برگزار می "هفته غذای کره"نمایشگاه 
 .شود در سئول کره جنوبی برگزار می ۵۷45نوامبر  ۵4تا  45در تاریخ  "هفته غذای کره"نمایشگاه 

 07تا  00) 0745نوامبر  04تا  48در تاریخ  "هفته غذای کره"، نمایشگاه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود در سئول کره جنوبی برگزار می( 4010اه م آبان

های آن به صاحبان  چهارم غرفه المللی پربازدید کشور کره جنوبی است که بیش از یک های بین یکی از نمایشگاه "هفته غذای کره"

 .صنایع خارج از این کشور تعلق دارد

غرفه  577هزار و  کشور مختلف جهان در یک 08ه از نمایند 407غرفه موجود در نمایشگاه، بیش از  800نیز از  0740در سال 

 .کشور جهان از این نمایشگاه استقبال کردند 08بازدیدکننده از  000هزار و  00حضور داشتند و حدود 

ا، آلمان، کشورهای کره، چین، ژاپن، تایوان، هند، مالزی، اندونزی، تایلند، فیلیپین، سنگاپور، ویتنام، الئوس، میانمار، لهستان، استرالی

 .لیتوانی، روسیه و ازبکستان سال گذشته در این نمایشگاه حضور پیدا کردند

های معتبر تأیید شده است، فرصت کسب و کار مناسبی را برای صاحبان صنایع  نمایشگاه هفته غذای کره که از سوی سازمان

های  ها، فروشگاه ا مانند برندهای معتبر سوپرمارکتبسیاری از نمایندگان صنایع خدمات غذایی بزرگ دنی. مربوطه فراهم کرده است

 .های تجاری در جستجوی محصوالت غذایی باکیفیت هستند کنندگان، خدمات غذایی و شرکت رفاه، توزیع

درصد آنها  15اند و  کنندگان این نمایشگاه به نتایج دلخواه رسیده درصد از شرکت 84در سال گذشته، در یک نظرسنجی اعالم شد 

 ./های برگزارشده اعالم رضایت کردند از مالقاتنیز 

http//:www.iana.ir/food/item/05078-4.html 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4972مهر  47, چهارشنبه

 نامه همکاری فائو با یک شرکت بزرگ مواد غذایی  انعقاد توافق
ویژه در کشورهای در حال توسعه، فائو و شرکت مارس  برای رسیدن به امنیت غذایی بهتر و کیفیت باالتر به

 .اینکورپوریتد آغاز به همکاری کردند

و شرکت تولید مواد غذایی ( فائو)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

برای . های بزرگ جهانی تولید مواد غذایی در جهان است که یکی از شرکت( Mars Incorporated)رپوریتد مارس اینکو

 .ویژه در کشورهای در حال توسعه آغاز به همکاری کردند رسیدن به امنیت غذایی بهتر و کیفیت باالتر در طول زنجیره غذایی به

المللی جهت امنیت و کیفیت مواد غذایی، بهبود مدیریت امنیت  نداردهای بیننامه همکاری را با هدف ترویج استا دو سازمان توافق

 .های ناشی از مواد غذایی امضا کردند منظور کاهش بیماری مواد غذایی بر اساس اصول علمی به

های  ارشناسان در زمینههای امنیت غذایی فائو با ارائه اطالعات ایمنی مواد غذایی و ک نامه، شرکت مارس از برنامه بر اساس این توافق

 .کند کلیدی حمایت می

. کند تمرکز می( Mycotonen)مارس بر کاهش خطرات ایمنی مواد غذایی مربوط به آلودگی میکوتوکسین  -همکاری فائو 

شوند و ممکن است روی تمامی  وسیله قارچ خاصی تولید می ها، مواد سمی برای شیر و حیوانات هستند که به میکوتوکسین

ها یک فاکتور بسیار مهم در بهبود  محدود کردن مصرف میکوتوکسین. ت اصلی مانند گندم، ذرت و سورگوم یافت شودمحصوال

 .بهداشت عمومی و بهداشت دامی در سراسر جهان است

های فائو بسیار  های مرتبط به آلودگی میکوتوکسین که توسط شرکت مارس توسعه یافته در گسترش فعالیت ها و دانش داده

 .ودمند خواهد بودس

منظور بهبود ایمنی مواد غذایی در سطح جهان بسیار مهم است و ایمنی مواد غذایی  داند که مشارکت با بخش خصوصی به فائو می

 .امری پیچیده است که نیازمند یک رویکرد چندوجهی است

برد و به اقتصاد کشورهای در  ن نفر را از بین میغذاهای ناسالم روزانه هزارا: نامه خاطرنشان کرد نماینده شرکت مارس در این توافق

 .کند و ما برای رسیدن به امنیت غذایی و تأمین آن متعهد هستیم حال توسعه آسیب وارد می

 ./چیزی که ایمن نیست، غذا نیست: دیو کریان معتقد است

http//:www.iana.ir/food/item/05008-4.html 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/food/item/25428-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

328 
 

 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 497۱مهر  4۲: تاریخ

 در جهان ۵۷9۷کن کردن گرسنگی تا سال  ریشه
گذاری  سرمایه: گفت 0707کن کردن گرسنگی در جهان تا سال  های این سازمان برای ریشه نماینده فائو در ایران با اشاره به برنامه

 .رفت از فقر و گرسنگی است توسعه روستایی بهترین راه برای بروندر بخش کشاورزی و 

، رجنا کوزی نماینده فائو در ایران صبح امروز در همایش روز جهانی روز غذا خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

شوند تا تعهد  های جهان دور هم جمع می عضو فائو تأسیس شد و هر سال در این روز ملتروز جهانی غذا از طرف کشورهای : گفت

 .خود را برای از بین بردن گرسنگی انجام دهند

کشور عضو اکثریت کشورها  407از بین بیش از : وی با اشاره به اینکه امسال هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان فائو است گفت

کشور  00تغذیه برسند و به این ترتیب این  به هدف توسعه یعنی مبارزه با کمبود مواد غذایی و سوء اند کشور توانسته 00یعنی 

 .درصد کاهش دادند 57به  0745تغذیه را تا سال  کمبود مواد غذایی و سوء

درصد کاهش یافته  40ه ب 00کنند در مناطق توسعه یافته از  زندگی می  به گفته نماینده فائو در ایران سهم افراد که در فقر مطلق

 .است

میلیون نفر در دنیا از گرسنگی رنج می  877البته پیشرفت در همه کشورها به صورت یکسان نبوده و در حال حاضر : وی ادامه داد

 .کنند برند و یک میلیون نفر نیز در فقرمطلق زندگی می 

سرمایه گذاری در : است گفت 0707کن شدن آن تا سال  هوی با تأکید بر اینکه یکی از اهداف فائو از بین رفتن گرسنگی و ریش

 .کن کردن فقر و گرسنگی است بخش کشاورز ی و توسعه روستایی بهترین راه برای ریشه

هایی است  پرداخت یارانه نقدی در کارهای عمومی از جمله راه: های اجتماعی گفت نماینده فائو در ایران با اشاره به اهمیت حفاظت

 .میلیون نفر را در دنیا از فقر شدید نجات دهد 457تواند  ردم را از فقر شدید نجات بدهیم و این اقدامات میکه بتوانیم م

حفاظت اجتماعی و کشاورزی و شکستن دایره فقر روستایی شعار امسال است که بر : وی به شعار امسال فائو نیز اشاره کرد و گفت

های اجتماعی بسیار از  بین بردن گرسنگی و فقر نقش مهمی دارد و بدون پوششحفاظت اجتماعی در از : توان گفت اساس آن می

 .توانند خود را از دام فقر نجات دهند پذیر نمی اقشار آسیب

گذاری در بخش  شود و دراین راستا سرمایه های آینده می به گفته نماینده فائو گرسنگی و بیماری موجب باقی ماندن فقر برای نسل

 .باشد 0707کن شد گرسنگی تا سال  ند راهکاری برای ریشهتوا کشاورزی می

تواند فقر و  های حفاظت اجتماعی مانند پرداخت یارانه و اقدامات عمومی به تنهایی نمی وی به این نکته نیز اشاره کرد که برنامه

 .های عمومی و دولتی و خصوصی ترکیب شود گذاری گرسنگی را از بین ببرد بلکه باید با سرمایه

مأموریت سازمان فائو در ایران کاهش فقر، حفاظت از محیط زیست و داشتن سهمی در : به گفته نماینده فائو در ایران تصریح کرد

 .رشد اقتصاد از طریق توسعه کشاورزی و توسعه روستایی است

سال گذشته  07لی در طول های اخیر موجب آسیب به منابع آبی و غذایی شده و خشکسا تحوالت اقتصادی در دهه: وی ادامه داد

ای برای مدیریت بهتر آب در این منطقه دارد و ایران  فشار بسیاری بر منابع ایران وارد کرده است و در این راستا این سازمان برنامه

 .را به عنوان کشوری در منطقه انتخاب کرده تا مطالعات خود را در بخش آب بر روی آن انجام دهد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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تواند نقش موثری را ایفا  در مبارزه با گرسنگی و مدیریت مواد غذایی بخش خصوصی می: ر ایران تصریح کردبه گفته نماینده فائو د

 .های مثبتی را در این بخش بردارد تواند گام کند و از طریق تقویت کشاورزی و ماهیگیری می

http//:www.yjc.ir/fa/news/5027501 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 4972مهر ماه  47چهار شنبه 

 درصد محصوالت وارداتی کشاورزی و صنعت را حذف کرد 35،4ژاپن تعرفه 

رصد د 15،4تعرفه واردات ( ترانس پاسفیک)دولت ژاپن در اقدامی نادر اما تحت پیمان اقتصادی و بازرگانی حاشیه اقیانوس آرام 

 .محصوالت کشاورزی و صنعتی را حذف کرد

درصد  477این اقدام غیر از لغو تعرفه گمرکات تقریبا شامل : خبرگزاری کیودوی ژاپن روز سه شنبه با اعالم این خبر افزود

 .محصوالت وارداتی از کشورهای عضو این پیمان دو سوی اقیانوس آرام است

ر آمریکا پس از پنج روز بحث و بررسی و اختالف سرانجام در مورد جزئیات پیمان مهرماه د 40کشور دو سوی اقیانوس آرام 40

 .یا ترانس پسفیک به توافق رسیدند( TPP)« تی پی پی»تجارت آزاد موسوم به 

درصد  15،0این گزارش به نقل از آکیرا آماری، نماینده اقتصادی ژاپن در ترانس پسفیک اعالم کرد که توکیو در عین حال 

 .ت صنعتی وارداتی از کشورهای عضو این پیمان را از تعرفه های گمرکی معاف می کندمحصوال

 82،1در عین حال کشورهای عضو این پیمان نیز اعالم کردند تعرفه : وی روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت

 .درصد محصوالت وارداتی خود از ژاپن را لغو می کنند

تالش کشورهای دو سوی اقیانوس آرام به سرکردگی آمریکا با امضای این پیمان مبارزه با تجارت بین المللی به گزارش ایرنا، اگرچه 

نخست وزیر ژاپن هفته گذشته ضمن ستایش این پیمان ابراز امیدواری کرده بود که چین نیز هر چه « شینزو آبه»چین است اما 

 .ی جهان است، به آن بپیونددزودتر با درک اینکه این پیمان بزرگترین پیمان تجار

درصد مبادالت  07کشورهای ژاپن، آمریکا، کانادا، مالزی، زالندنو، سنگاپور، استرالیا، ویتنام، برونئی، مکزیک، شیلی و پرو که جمعا 

را میان خود  جهان را در اختیار دارند با امضای این پیمان تجارت همه محصوالت به غیر از برنج، گندم، لبنیات، شکر و گوشت قرمز

 . آزاد کردند

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