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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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 آب

 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

 وری آب شالیزارها به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  ارائه طرح افزایش بهره
ریاست جمهوری وری آب در اراضی شالیزاری طی چند روز آینده تهیه و به معاونت علمی و فناوری  طرح افزایش بهره

 .ارائه خواهد شد

از ارائه طرح افزایش ( ایانا)عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

با توافق این مؤسسه با معاونت : وری آب در اراضی شالیزاری به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت بهره

شود و برای داوری، تأیید و اخذ بودجه به معاونت علمی و  حقیقات برنج کشور در مازندران این طرح طی چندروزه آینده تهیه میت

 .شود فناوری ریاست جمهوری ارائه می

شده  رفوری آب تنها میزان مصرف آب نیست، بلکه میزان برداشت محصول از آب مص محمدرضا یزدانی با بیان اینکه منظور از بهره

شده برای تولید برنج در نظر داریم عالوه بر کاهش مصرف آب  در این طرح با بررسی میزان آب مصرف: نیز حائز اهمیت است، افزود

 .با افزایش تولید، عملکرد را باال ببریم

های جبرانی از  قدامدنبال ا آبی خواهیم پرداخت و به های محصول به کم با کاهش مصرف آب به بررسی واکنش: وی خاطرنشان کرد

 .آبی خواهیم بود قبیل استفاده از ارقام مقاوم به کم

های هرز،  با تغییر فاصله کشت، عدم استفاده از آب برای مبارزه با علف: عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور تصریح کرد

وری آب در  دنبال افزایش بهره ی زمین در این طرح بهساز های هرز، استفاده کمتر از آب برای آماده معرفی سموم برای مبارزه با علف

 .اراضی شالیزاری هستیم

زمان انجام پروژه را بیش از  ناپذیر خواهد بود، مدت های آینده جبران یزدانی با تأکید بر اینکه تبعات بحران آب پیش رو در سال

سال و برای ارائه طرح ترویجی، قبول آن از سمت کشاورزان  گیری دو برای انجام تحقیقات و نتیجه: چهار سال اعالم کرد و ادامه داد

 .و گسترش آن نیز حداقل دو سال زمان الزم بوده و آنچه مهم است، شروع این طرح است

با توجه به آنکه کشت و : میلیون تومان عنوان کرد و یادآور شد 033وی بودجه مورد نیاز برای اجرای این طرح در استان گیالن را 

گیرد، برای اجرای این طرح در دو استان به دو برابر این بودجه نیازمندیم و  های گیالن و مازندران انجام می ج تنها در استانکار برن

 .پیشنهاد ما اجرای طرح همزمان در دو استان است

 وری آب در شالیزارها درصدی بهره 41افزایش پنج تا 

های دولت نیز مبنی  بر اینکه برنج، غذای اصلی مردم کشور است و سیاست عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور با تأکید

توانیم مانع از کشت این محصول شویم و باید بتوانیم با ترویج کشت  شک نمی بی: بر حمایت از کشت این محصول است، تأکید کرد

یم، میزان کاشت برنج را در حالت پایدار و توانیم کاشت را افزایش ده با آب کمتر مانع از عدم کاشت برنج شویم و حتی اگر نمی

 .ثابت داشته باشیم

صرفاً غذا است، در حالی که این محصول برای مردم ... های تهران، اصفهان، شیراز و برنج برای مردم استان: یزدانی اظهار داشت

 .شود مان است و جزئی از فرهنگ و اقتصاد ما محسوب می های گیالن و مازندران همه زندگی استان
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میلیون نفر غیرمستقیم از تولید این محصول  5.0هزار نفر مستقیم و  033های گیالن و مازندران  وی با اشاره به اینکه در استان

شود که این میزان در مقایسه با بسیاری  هزار مترمکعب آب مصرف می 53برای هر هکتار محصول برنج، : کنند، گفت امرارمعاش می

 .دنبال کاهش این مقدار آب هستیم شود و ما به ان قابل توجهی محسوب نمیاز محصوالت اصالً میز

با توجه به مصرف : افزود  وری آب را افزایش دهیم، درصد بهره 53کنیم با اجرای این طرح پنج تا  بینی می یزدانی با بیان اینکه پیش

 033تا  533وری آب خواهیم توانست  درصدی بهره 53تا دو میلیارد مترمکعب آب برای تولید برنج در استان گیالن با افزایش پنج 

 .جویی کنیم که میزان قابل توجهی خواهد بود میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفه

وری آب در اراضی شالیزاری را  در مراحل بعدی نیز با معرفی ارقام زودرس قادر خواهیم بود بهره: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./افزایش دهیم

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20092-1.html 
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 آب
 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

 ورود بخش خصوصی به بحران آب 
حسین »رئیس اتاق ایران، « رپو محسن جالل»نشست مرکز مطالعات راهبردی آب اتاق بازرگانی ایران با حضور 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با هدف بررسی وضعیت « عباس کشاورز»رئیس مرکز مطالعات راهبردی آب و « شریعتمدار

 .گذاری بخش خصوصی در مدیریت آب در محل اتاق ایران برگزار شد بحران آب و مشارکت و سرمایه

بحران شدید آب که : های صورت گرفته در چند سال اخیر گفت ها و کاستی یریتپور با اشاره به سوء مد بنا بر این گزارش ، جالل

تفاوتی و ورود نکردن بخش خصوصی به آن  بعضا بخش خصوصی نقش چندانی هم در آن نداشته است تا حدی جدی است که بی

: ت مربوط به حوزه مدیریت آب افزودپور با تاکید بر ورود بخش خصوصی در اجرائیا ل جال. تواند تهدیدهای شدیدتری ایجاد کند می

کند نه فقط در مشاوره، بلکه پیگیری مجدانه و مصرانه در امر اجرا  عنوان مشاور سه قوه، به موضوع بحران آب ورود می اتاق به

امی تدبیری است که نه الز وضعیت بحرانی موجود به قدری غیرقابل قبول و تا حدی نتیجه بی: وی در ادامه گفت. خواهد داشت

 .برای ورود وجود دارد و نه اصراری، بلکه بخش خصوصی بر حسب وظیفه و مسوولیت اجتماعی به این موضوع توجه خواهد کرد

گذاری واقعی برای آب و مشارکت  در بحث مدیریت بحران منابع آبی هیچ راهی به جز ریاضت بازار آب و قیمت: پور تاکید کرد جالل

با ملی شدن آب و توسعه  03در دهه : ر ادامه کشاورز، با اشاره به ضرورت توجه به بحران آب افزودد. واقعی خود مردم وجود ندارد

. سازی و شبکه آبیاری رویکردی جدیدی به وجود آمد؛ اما در تامین آب و مدیریت توزیع مصرف فاصله زمان زیادی ایجاد شد سد

و شبکه توزیع و مصرف، عدم تکمیل پروژه مربوط به شبکه آبیاری و  کشاورز ضمن انتقاد از گسستگی میان زنجیره تامین منابع آب

. های جدی این حوزه دانست های بدون بازده اقتصادی و مصوبات پیچیده برای حضور بخش خصوصی را از آسیب گذاری سرمایه

امین و توزیع تنها راه چاره مداخله غیرمستقیم دولت در مدیریت ت: سال گذشته گفت 03معاون وزیر کشاورزی با اشاره به تجربه 

 .برون رفت از بحران فعلی است

گذاری بوده است و  ها تا امروز به بخش خصوصی ابزاری و سرمایه متاسفانه نگاه دولت: همچنین در این نشست ،کشاورز گفت

توجه به ضرورت بحران ها، میدان برای عمل وجود نداشته است که امیدواریم با  گیری گذاری کالن و تصمیم گاه در سیاست هیچ

در ادامه شفیعی، با بیان نکاتی درخصوص الزام برای حضور بخش خصوصی برای مدیریت . فعلی منجربه تغییر نگرش بنیادین شود

باید برداشت : شفیعی افزود. منابع آبی و تسهیل شرایط ورود به این بخش، از طرح دفتر راهبردی آب در تامین آب رونمایی کرد

هزار حلقه آن نیز غیرمجاز است، همراه تغییر اقلیم و الگوی  033هزارحلقه چاه را که  033نابع تجدیدپذیر وحدود بیش از حد م

به اعتقاد وی، مدیریت دولتی حاکم بر منابع و مصرف آب برای برون رفت از . های بحران آب دانست مصرف کشور جزو ریشه چالش

ها به بخش  های طرح وی ضمن انتقاد از نحوه واگذاری. گذاری بخش خصوصی ندارد شرایط فعلی راهی جز مشارکت مردم و سرمایه

ها در حوزه حفر و تجهیز چاه بوده که خود منجربه چالش شده و در تامین و انتقال بخش خصوصی  عمدتا واگذاری: خصوصی گفت

 .نقش چندانی نداشته است

http//:www.iana.ir/water/item/20052-1.html 
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 آب
 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

 درصدی آب کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه  11جویی  هدف گذاری صرفه
 .ها برای احیای دریاچه ارومیه افزایش یافته است شده، امیدواری با اجرای برنامه از پیش تعیین

، رئیس کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه در حاشیه جلسه این گروه با اعالم (ایانا)اورزی ایران به گزارش خبرگزاری کش

توان  مراحل پیشرفت مطالعات اجرایی برای نجات دریاچه ارومیه قابل قبول است و با تسریع در عملیات اجرایی می: این خبر گفت

 .به احیای دریاچه امیدوار بود

ریزی با این  ویژه سازمان مدیریت و برنامه های جدی دولت به های این ستاد، همکاری یکی از امتیازات برنامه: ودمسعود تجریشی افز

های  های معاون اول رئیس جمهوری و دیدگاه از سویی حمایت. ستاد که نشان از عزم راسخ دولت یازدهم در این زمینه دارد

ب، کشاورزی و محیط زیست که مسئولیت عالی این ستاد را بر عهده دارند، قابل عنوان یک کارشناس آگاه به مسائل آ کالنتری به

 .تقدیر است

کارشناس و  033ماهه گروهی بیش از  وی با اشاره به اینکه ما از نسخه درمانی این مشکل پدیدآمده که حاصل تالش شش

بر همین اساس : نان داریم، خاطرشان کرددست آمده و به تصویب هیأت دولت رسیده است، اطمی متخصص ایرانی و خارجی به

 .کنیم آوری و هدایت آب به سوی دریاچه اقدام می سازی و جمع های آماده اجرای برنامه

دلیل عدم مدیریت صحیح آب به سمت خشکی رفت و این شرایط  طور که به مدت دو دهه دریاچه به همان: تجریشی ادامه داد

های خوب وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط  جویی آب و همکاری های صرفه وجود آورد، با برنامه بحرانی را به

 .سال آینده دریاچه احیا شود و حیات طبیعی خود را در سطح اکولوژیک ادامه دهد 53زیست امیدواریم طی 

گرم در لیتر خواهد بود  003ی حدود متر، دریاچه دارای شور 5000.5در تراز : وی به تعریف تراز اکولوژیکی پرداخت و تصریح کرد

 .عنوان تنها موجود زنده و اقتصادی دریاچه است و در این زمان احیای دریاچه حاصل خواهد شد که قابلیت زندگی آرتمیا به

شده که عملیات اجرایی تونل انتقال آب از رودخانه زاب نیز اخیراً آغاز : معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد

 .میلیون مترمکعب آب به دریاچه منتقل شود 033مستقیماً ساالنه  5031امیدواریم از سال 

های آذربایجان شرقی و غربی و  ای استان های فاضالب سدهای بزرگ و حاشیه تجریشی انتقال آب از سد سیلوه، هدایت پساب

های الزم تولیدات  بینی با توجه به پیش: ت و تأکید کردکارهای مهم دیگر دانس درصدی آب کشاورزی را از راه 03جویی  صرفه

کارگیری  کشاورزی به هیچ وجه کاسته نخواهد شد و با اجرای عملیات زراعی، آموزشی و ترویجی کشاورزان و همچنین با به

 .های نوین باید به افزایش محصول تولیدات امیدوار باشیم روش

عنوان آزمونی بزرگ نام برد که با توجه  ه برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده را بهجویی ک های صرف وی در پایان اجرای برنامه

 ./به مشکل آبی جدی کشور، الگوی مناسبی برای کل کشور خواهد بود

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20132-1.html 
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 آب
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۰, سه شنبه 

 های زیرزمینی در استان فارس ممنوعیت کشت برنج با استفاده از آب
های زیرزمینی در  کشت برنج با استفاده از آب: مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به محدودیت منابع آب گفت

 . استان فارس ممنوع اعالم شد

ای  حمد دهقان ، با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان فارس با حضور مسئوالن جهاد کشاورزی و آب منطقها

طور کامل در استان فارس  های زیرزمینی به با توجه به محدودیت منابع آب کشت برنج با استفاده از آب: این استان اظهار داشت

 .ممنوع شد

کشت برنج در حوزه سد دورودزن و مالصدرا : رد و ذخیره آب در سد دورودزن و مالصدرا بسیار کم است، افزودوی با بیان اینکه آو

 .هایی از شهرستان رستم امکان کشت برنج وجود دارد که آمار قابل توجهی نیست نیز ممنوع شده و تنها در قسمت

شود  ل کشت برنج در استان فارس از اوایل اردیبهشت آغاز میمدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه هر سا

کردند اما امسال این  رسانی دیرموقع کشاورزان ممنوعیت کشت برنج را رعایت نمی های قبل به دلیل اطالع سال: عنوان کرد

 .انندممنوعیت زود اعالم شده تا کشاورزان زمین خود را به کشت پاییزه اختصاص دهند و منتظر کشت برنج نم

بر پرهیز و مزارع خود را به  وی از کشاورزان درخواست کرد که برای استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی از کشت محصوالت آب

 .آب اختصاص دهند کشت کلزا و دیگر محصوالت کم

وزآباد، سد سلمان برداری در استان فارس عبارتند از سد درودزن، سد رودبال، سد تنگاب فیر گفتنی است سدهای درحال بهره

ای استان فارس از  فارسی، سد سیوند، سد مالصدرا، سد ایزدخواست و سد رودبال که براساس آمار دریافتی از شرکت آب منطقه

سد حجم آب قابل استفاده مثبت بوده است و مابقی سدها روند منفی در  0برداری این استان تنها در  سد در حال بهره 1تعداد 

 .اند فاده داشتهحجم آب قابل است

 513٫11میلیون مترمکعب و سد سلمان فارسی  03٫000میلیون مترمکعب، این میزان در سد مالصدرا  00٫0مخزن سد درودزن 

 .است -53و  -5،  -1،  -/.001حجم آب قابل استفاده در سدهای ایزدخواست، سیوند، تنگاب فیروزآباد و رودبال به ترتیب . است

میلیون مترمکعب است که  0100رودزن، ایزدخواست، سلمان فارسی، مالصدرا، سیوند، تنگاب و رودبال حجم کل مخازن سدهای د

میلیون مترمکعب حجم مفید است و درصد حجم کل آب موجود نسبت به  000خردادماه امسال تنها  00از این میزان تا تاریخ 

 .درصد است 55ن درصد و حجم آب مفید در سدها به حجم مفید مخاز 00حجم کل مخازن 
http//:iranecona.com/10252 
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 آب
 فودپرس 1931آبان ماه  1دو شنبه 

 آب معدنی های تولیدی کرمانشاه پاک هستند

 .هداشتی ندارندهای تولید شده در استان کرمانشاه هیچ گونه مشکل ب  آب معدنی و فرآورده -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

های معاونت غذا و   بر اساس بررسی: به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو کرمانشاه، دکتر سید محمود میرمعینی اظهار داشت

 .دارو، آب معدنی تولید شده در کرمانشاه سالم هستند و هیچ گونه مشکل بهداشتی ندارند

انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه تولید داخلی مواد غذایی از مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی د

های   ترین دغدغه مسئله امنیت مواد غذایی در تأمین مواد غذایی در حال حاضر از مهم: های سازمان غذا و دارو است، افزود  اولویت

 .دولت در تأمین رفاه غذایی کشور است

: کند، گفت  ز جهانی غذا فرصتی برای تصمیم گیری به منظور تأمین مواد غذایی سالم ایجاد میدکتر میرمعینی با بیان اینکه رو

 .های سازمان غذا و دارو است  ترین برنامه نظارت مستمر بر تمامی تولیدات مواد غذایی از مهم

های پی در پی   ها و نظارت  ه به بررسیبا توج: های بهداشتی آرایشی در استان، بیان کرد  وی با اشاره به نظارت مستمر بر فرآورده

 .توان از این محصوالت استفاده کرد  توسط معاونت غذا و دارو کرمانشاه با اطمینان می

در هنگام مصرف مواد : ای در هنگام خرید محصوالت غذایی ضرورت دارد، گفت  میرمعینی با بیان اینکه توجه به نشانگرهای تغذیه

 .د، انقضاء و مجوز ساخت و واردات و سیب سالمت توجه شودغذایی باید به تاریخ تولی

عدم درج شماره نظارتی بر روی : وی درباره ضرورت وجود شماره درج شده در زیر سیب سالمت در تمامی محصوالت، عنوان کرد

 . دهنده غیرمجاز بودن محصول غذایی و بهداشتی است محصوالت غذایی و بهداشتی نشان

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 آب
 فودپرس 1931آبان ماه  9یک شنبه 

 سرآمد صنعت آب بسته بندی شد« واتا»آب معدنی 

واحد همزمان با روز جهانی غذا در مراسم با حضور وزیر بهداشت از شرکت آب معدنی واتا به عنوان  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 . سرآمد صنعت آب بسته بندی تجلیل شد

در محل اجالس با  30مهر ماه  00، در همایش بزرگ روز جهانی غذا در تاریخ «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

واتا  حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان غذا و دارو و سایر مسووالن حوزه سالمت برگزار شد آب معدنی

 .برای دومین سال پیاپی موفق به اخذ تندیس واحد سرآمد صنعت بسته بندی آب در کل کشور شد

گفتنی است دریافت لوح و تندیس سرآمد از وزیر و مدیران وزارت بهداشت نشانه صحه گذاشتن بر کیفیت محصوالت این شرکت 

 .ت شرکت آب معدنی واتا بی دلیل نبوده استاست و ثابت می کند اعتماد مصرف کنندگان طی این سالها به محصوال

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

3 
 

 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  58: تاریخ

کشور ما پیشرو در زمینه / های خارجی در دوران پسابرجام درصدی شرکت 11حضور 

 سن و سرمواک
های خارجی در کنار  درصدی غرفه 03خوشبختانه در فضای بعد از تحریم شاهد حضور و رشد : مشاور و معاون وزیر گفت

 .ایم های داخلی نیز بوده شرکت

حقیقات آموزش ترویجات کشاورزی در اسکندر زند رئیس سازمان تخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

نمایشگاه سال جاری بر اساس اطالعات : المللی دام و طیور در جمع خبرنگاران اظهار داشت افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین

 .بدست آمده و شواهد عینی نسبت به سال گذشته رشد کمی و کیفی خوبی داشته است

درصد  03های خارجی و  درصدی غرفه 03در نمایشگاه امسال شاهد رشد : یشگاه گفتغرفه در این نما 033وی با اشاره به حضور 

 .داخلی هستیم غرفه

های داخلی  های خارجی در کنار شرکت بنابراین در فضای بعد از تحریم خوشبختانه شاهد اشتیاق حضور شرکت: زند در ادامه گفت

های داخلی از  اند و شرکت ی در این نمایشگاه حضور پیدا کردههای خارج هستیم و از طرفی این جای امیدواری است که شرکت

 .های خارجی در این نمایشگاه حضور داشته باشند اند پای به پای شرکت قوت و پشتیبانه خوبی نیز برخوردار هستند و توانسته

در مقایسه دو سال گذشته از سازی  غرفه واکسیناسیون و سرم: مشاور و معاون وزیر در خصوص تحقیقات دام و طیور اظهار داشت

نظر کیفی و کمی رشد خوبی را داشته و از طرفی کشور ما در زمینه واکس و سرم همیشه پیشرو بوده است و همچنین در زمینه 

 .تغذیه امور دام اقدامات خوبی صورت گرفته است

کنیم و  ر چهارچوب ایمنی زیستی حرکت میدر زمینه محصوالت تراریخته د: زند با اشاره به محصوالت تراریخته گیاهی بیان کرد

آنچه قانون گفته به آن پایبند هستیم و برای محصوالت تراریخته آنچه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است 

 .های آن در حال تدوین و تشکیل هستند نامه اختیارات الزم داده شده و آیین

دامداران ما از : ح نژاد در خصوص کیفیت خوراک دام و طیور اظهار داشتهمچنین محمدرضا مالصالحی رئیس دفتر اصال

کنند نیز باید نیاز خود را تامین کنند اما این معادله دو طرفه است  واحدهایی که به صورت تخصصی خوراک را فرآوری و تولید می

از طرفی سیاست معاونت امور دام مبنی بر این  و کارخانجات باید بتوانند از نظر کیفیت و قیمت اعتماد دامداران را جلب کنند و

است که به مرور به سمت واحدهای عظیم فرآوری که ایجاد شده برویم و در نهایت تصمیم دامداران به دو عامل قیمت و کیفیت 

 .بستگی دارد
http//:www.yjc.ir/fa/news/0901802 
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تصاد کالناق  
 ایسنا - 193۱آبان  0پنجشنبه 

 کشت فراسرزمینی اولویت اول اقتصاد ایران نیست: پورابراهیمی

های مطرح شده درباره کشاورزی فراسرزمینی گفت که این کار در اولویت  یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحث

 . اول اقتصاد ایران قرار ندارد

این که ما در حوزه کشاورزی با : ، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران  رابراهیمی در گفتمحمدرضا پو

توانیم تولیدمان را با آبیاری غیر غرقابی و  های موجود می طبیعی است؛ اما با ظرفیت  ایم، هایی در طول یک دهه اخیر مواجه شده محدودیت

 . که برای تولید نیازهای داخلی خودمان از بیرون منابع را تعریف کنیم از نظر ما قابل قبول نیست این. ابر کنیممکانیزه چند بر

مشخص نیست ارتباط ما . اینکه در خارج از کشور برای تامین نیاز داخلی کشور تولید محصول داشته باشیم ریسک است: وی ادامه داد

 .توانیم با کشور مقابل همکاری جدی داشته باشیم ست و چقدر میکشورهای دنیا تحت تاثیر چه عواملی ا

اینکه ما در سرزمین دیگری تولید محصول داشته باشیم و آن را به کشورمان منتقل کنیم کار خوبی است اما اول باید : پورابراهیمی تاکید کرد

کنم  فکر می. از نظر کارشناسان اشباع شد، آن زمان موافقیمخودمان خالءهای داخلی را پر کنیم؛ اگر یک روزی ظرفیت کشاورزی در کشور ما 

اولویت اول، استفاده از ظرفیت . نه این که این کار را نکنیم اما این کار اولویت دوم اقتصاد ایران است. ریسک این کار به مراتب بیشتر است

 . کامل در اقتصاد است

گوییم در جای دیگری کشاورزی کنیم که  درصد آب غرقابی است، بعد می 30مان، در حال حاضر در کشور: این عضو کمیسیون اقتصادی افزود

اگر یک روزی گفتیم دو سه درصد بیشتر آبیاری غرقابی نیست و همه جا مکانیزه شده، کشت اقتصادی . خوب این را درست کنیم. آب هست

 .های کشور پر شده آن وقت به سراغ این کار برویم شده و همه ظرفیت

http//:www.isna.ir/fa/news/31585059020 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 1931آبان ماه  9یک شنبه 

خودرو سازها نصف صنایع کشاورزی / عدم نگاه صادراتی در بسته خروج از رکود 

 صادرات نداشته اند 

در حالیکه میزان ارز آوری خودرو کمتر از نصف صنایع : یون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفترییس کمیس< صنایع غذایی

 . غذایی است اما در این بسته برای فروش خودرو تمهیداتی خاصی در نظر گرفته شده است

به  از اولویت باالیی نسبت  اگر دولت بر اساس نگاه صادراتی به صنایع کشور نگاه می کرد صنایع غذایی:کاوه زرگران اظهار داشت 

 .صنعت خودرو سازی برخوردار بود

با توجه به اینکه ما در حال حاضر در رکود به سر می بریم و دولت نیز از حیث تامین :وی با اشاره به مشکالت اقتصادی کشور گفت

 .نقدینگی و غذا مشکل دارد با این اوصاف من فکر نمی کنم ما از رکود خارج شویم

تواند در  تصویب برجام نمی:سیون کشاورزی اتاق تهران در خصوص تصویب برجام و اثرات آن بر روی اقتصاد کشور گفترئیس کمی

حال حال حاضر تاثیر خاصی بر روی اقتصاد کشور بگذارد و فقط از لحاظ روانی تاثیری موقت بر بازار خواهد گذاشت و امید به 

 .سی را اقتصاد کشور لمس نخواهد کردآینده را بیشتر خواهد کرد اما واقعیت ملمو

به نظر می رسد که این بسته بیشتر برای کاالهای سرمایه ای در نظر گرفته شده در :زرگران در خصوص بسته خروج ازرکود گفت

 .حالیکه باید بیشتر بر روی کاالهای غذایی و خوراکی مردم که جزو اولویت های هر دولت است مانور می داد

درصد از هزینه خانوارها مربوط به خوراک است اما در این بسته هیچ اهمیتی به این  00مطابق آمار بانک مرکزی : وی تاکید کرد

میلیارد تومان یارانه سود که برای همه صنایع در نظر  033تبدیلی داده نشده است و فقط در قالب -بخش و یا بخش کشاورزی

که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر نمی تواند کمک خاصی به این گرفته شده قرار است به صنایع کشاورزی کمک کنند 

 .بخش داشته باشد

با این اوصاف فکر نمی کنم این بسته کمکی به شرایط اقتصادی کشور بکند و نباید در ماه های آینده انتظار اتفاق خاصی داشته 

 .باشیم

ا ترین راه برای خروج رکود از کشور را پویایی صنعت دانست و گفت رئیس کمیسوین کشاورزی اتاق بازگانی تهران در بهترین و تنه

ما باید برای خروج از رکود فقط باید صنعت پویایی داشته باشیم که در حال حاضر یکی از مشکالت این بخش تامین نقدینگی و :

 .مشکالتی که توسط برخی از سازمانهای دولتی ایجاد می شود

من نمی دانم بر چه اساسی در این بسته اینقدر به :دولت برای صنایع خودرو سازی گفت  زرگران در خصوص بسته پیشنهادی

 .بخش خودرو سازی بها داده شده به طوریکه یک سر فصل جدا برای آن وجود دارد

یست در حالیکه کشاورزی و صنایع تبدیلی نسبت به این صنعت از لحاظ استراتژیک و کیفی دارای اهمیت بیشتر است این درحال

 500میلیون دالر صادرات داشته ایم در حالیکه خودرو سازان فقط  003که در سال گذشته فقط در صادرات گوجه و رب گوجه 

 .میلیون دالر صادرات داشته اند

صول حال با این اوصاف و مطابق ا. میلیون دالر صادرات داشته اند 033میلیارد و  5ماهه اول امسال صنایع غذایی  0در : وی افزود

 .اقتصادی که صادرات محرک موتور اقتصادی یک کشور است کامال مشخص است که این بسته صادرات محور نیست

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

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

 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

 ها و مراتع ابالغ شد   برداری از جنگل نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره   ینآی
ها و مراتع کشور را   برداری از جنگل اصالحی قانون حفاظت و بهره  99نامه اجرایی ماده   معاون اول رئیس جمهور آیین

 .که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابالغ کرد

 :به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، متن این آیین نامه به شرح زیر است( ایانا)کشاورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری 

 ها و مراتع کشور  برداری از جنگل  اصالحی قانون حفاظت و بهره 00نامه اجرایی ماده   آیین

 تعاریف و اصطالحات -فصل اول 

های طبیعی، جنگل دست کاشت  پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه نامه غیر از اصطالحات اراضی دولتی، در این آیین -5ماده 

های  عمومی، حریم قانونی تأسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگل

حات بعدی آن، الیحه قانونی و اصال -5000مصوب  -ها و مراتع  برداری از جنگل ، قانون حفاظت و بهره-5005مصوب  -کشور 

باشند، اصطالحات زیر در معانی مشروح   های مربوط می نامه و آیین -5003مصوب  -اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی 

 :روند  مربوط به کار می

و اصالحیه مورخ  -5010وب مص -ها و مراتع  برداری از جنگل اصالحی قانون حفاظت و بهره( 00)قانون اصالح ماده : قانون -الف 

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام 50/50/5033

و  -5010مصوب  -ها و مراتع  برداری از جنگل اصالحی قانون حفاظت و بهره ( 00)هیئت نظارت موضوع ماده : هیئت نظارت -ب 

 .مجمع تشخیص مصلحت نظام 50/50/5033اصالحیه مورخ 

صالح منتخب هیئت نظارت در شهرستان که به منظور بازدید و تهیه   ارشناسان ذیگروهی متشکل از سه نفر ک: عوامل نظارتی -ج

رییس )گزارش فنی و اجرایی از اراضی واگذار شده در چارچوب وظایف، انتخاب و حکم آنها توسط رییس هیئت نظارت استان 

 .شود  صادر می( سازمان جهادکشاورزی

های خدمات فنی و مهندسی دارای مجوز از سازمان   عوامل نظارتی از میان شرکت تواند به عنوان هیئت نظارت استان می -5تبصره 

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب مورد نیز استفاده 

 .نماید

های مردم نهاد، شوراهای اسالمی و سازمان  ازمانسازمان امور اراضی کشور مکلف است زمینه نظارت مردمی از جمله س -0تبصره 

 .ها فراهم کند  بسیج مستضعفین را بر واگذاری

میزان پیشرفت فیزیکی مطابق طرح مصوب در اراضی مورد واگذاری که درصد و مبنای محاسبه : درصد عملیات انجام شده طرح -د

 .گردد دید از طرح تعیین میبندی اجرای طرح و تطبیق عملیات اجرایی و باز آن بر اساس زمان

های متولی رسیده باشد و در زمان  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 ( 50)کمیسیون ماده 

های مصوب را بررسی و در مورد واگذاری یا عدم واگذاری  مراجعی که طبق ضوابط و مقررات، طرح : های واگذاری  کمیسیون -و 

 .نمایند  های ملی و دولتی قابل واگذاری اعالم نظر می  عرصه
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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)نموده باشد و مجری طرح 

 .دحدوث آن هیچ نقشی نداشته باشن

 .مسامحه و قصور مستأجر در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب: تعلل -ح 

 .عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط مندرج در قرارداد واگذاری زمین: تخلف -ط 

ت قابل اغماض نبوده و موجبات تعلل و تخلف آشکار و عذر غیرموجه مستأجر که بنا بر تشخیص هیئت نظار: 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 : های ملی و دولتی قابل واگذاری  عرصه -ک 

 .باشد های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی می بخشبرداری محصوالت  اقتصادی و بهره

 .هایی که در ماهیت، با اهداف طرح مصوب مغایرت داشته باشد تبدیل و تغییر کاربری: تبدیل و تغییر کاربری غیرمتجانس -ل 

واگذاری،  های صورت گرفته به بخش خصوصی و مؤسسات غیردولتی که در زمان واگذاری: المنفعه واگذاری برای امور عام  -م 

 .غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد

قانون حفاظت و بهسازی ( 0)ماده ( الف)مناطق موضوع بند : مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست -ن 

ر طبیعی ملی، پناهگاه که توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق پارک ملی، آثا -5000مصوب  -محیط زیست 

 .ماده یادشده تعیین و حدود آن تصویب شده باشد( 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 -5013مصوب  -وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  بهره قانون افزایش( 0)

 نحوه نظارت -فصل دوم 

های غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا  های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح به منظور نظارت بر اجرای طرح -0ماده 

های یادشده در هر استان، هیئت پنج نفره نظارت با حکم وزیر  انجام شده طرح تخلف و عذر موجه مستأجر و تعیین درصد عملیات

جهادکشاورزی مرکب از رییس سازمان جهادکشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رییس مرجع صادرکننده 

نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل  و یک( حسب مورد)االختیار وی  برداری یا نماینده تام موافقت اصولی و پروانه بهره

 .گردد می

ربط برای  کارشناس موضوع این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست سازمان امور اراضی کشور توسط مرجع ذی -تبصره 

 .گردد صدور حکم معرفی می

یادشده به عنوان رییس هیئت نظارت و  دبیرخانه هیئت نظارت در سازمان جهادکشاورزی استان مستقر و رییس سازمان -0ماده 

انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه، دعوت از اعضاء، ابالغ . مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو و دبیر هیئت نظارت است

 .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  -5تبصره 

 .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  دفتر مرکزی هیئت -0تبصره 

های نظارت  های نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیئت االنه هیئتایجاد وحدت رویه اجرایی، تدوین برنامه س

 .استانی را با مسئولیت رییس سازمان مذکور بر عهده دارد

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  قرارداد، بر نحوه اجرای طرح و درصد عملیات انجام شده بر اساس زمانطرح مصوب و مفاد 

تواند رأساً و یا از طریق  در صورتی که گزارش عوامل نظارتی مورد تایید هیئت نظارت قرار نگیرد، هیئت مذکور می. را معمول نماید

 .نامه اقدام نماید ت مجدد و تهیه گزارش الزم بر اساس این آیینعوامل نظارتی هم عرض نسبت به اعمال نظار

های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع   گزارش پرونده -5تبصره 

 .گردد  طبیعی هر استان به دبیرخانه هیئت نظارت ارایه می

رکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظف است پیوست زیست محیطی و برنامه مصرف دستگاه اجرایی و واحد صاد -0تبصره 

و   برداری از طرح را به سازمان جهادکشاورزی استان اعالم و نظارت الزم بر اجرای طرح مصوب و برنامه بهینه انرژی در مرحله بهره

ها را در مدت اجراء به طور ساالنه دوبار به  یزیکی طرحبرداری طرح معمول و گزارش پیشرفت ف پیوست مذکور را تا مرحله بهره

برداری مستأجرین اراضی ملی و  تمدید جواز تأسیس و یا موافقت اصولی و صدور پروانه بهره. دبیرخانه هیئت نظارت منعکس نماید

ر ظرف حداکثر یک ماه از دولتی از سوی مرجع صادرکننده آنها، منوط به اخذ استعالم از هیئت نظارت خواهد بود و هیئت مذکو

 .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  -0تبصره 

وی مستأجر مندرج در پرونده، در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مستأجر در قرارداد اجاره یا اعالمی از س

 .های صادر شده مراتب را در دستور کار هیئت نظارت قرار دهد به اخطاریه

شد و مراجع با 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

وارد خالف بین ظرف یک هیئت نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در م -0ماده 

 .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 

ظرف ده روز نسبت به ابالغ کتبی رأی مستأجر به نشانی دبیر هیئت نظارت موظف است پس از صدور رأی هیئت نظارت  -0ماده 

 .او مندرج در قرارداد اجاره و یا آخرین نشانی اعالمی از سوی او مندرج در پرونده، به نحو مقتضی اقدام کند

نظارت  علیه ادله خود را دایر بر عدم ابالغ صحیح رأی تقدیم هیئت نظارت نماید، موضوع توسط هیئت چنانچه محکوم -5تبصره 

 .گردد بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رأی به وی ابالغ و آثار قانونی ابالغ از این تاریخ جاری می

پس از ابالغ رأی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین، مدیریت امور اراضی استان ظرف مدت ده روز اقدام به تأمین  -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  مقرر، مستأجر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیئت نظارت استان ظرف مهلت مقرر می
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احکام قطعی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری جهت . االجراست قطعی و الزمقانونی اعتراض صورت نگرفت، رأی صادر شده 

 .گردد اجرا به هیئت نظارت ابالغ می

 :نماید پس از ابالغ رأی قطعی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین، مدیریت امور اراضی استان به شرح زیر اقدام می -1ماده 

هایی در راستای اجرای طرح مصوب نموده  رید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینهچنانچه مستأجر وجهی را بابت خ -الف 

باشد، بر اساس تقویم بهای روز پس از اخذ نظر کارشناس رسمی محاسبه و تأمین و به مستأجر پرداخت و یا در صندوق ثبت 

 .نماید تودیع می

ب احداث و تأمین دلیل شده باشد، بر اساس قیمت کارشناسی روز اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی که در راستای اجرای طرح مصو -ب 

بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم کرده و پس از کسر حقوق قانونی 

بینی  بودجه ساالنه قابل پیشها و مؤسسات مالی و اعتباری تسهیالت دهنده، مابقی را از محل ردیفی که در  دولت و مطالبات بانک

 .نماید است، به مستأجر پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع می 

های مستأجر قبلی را نیز  چنانچه متقاضی واجد شرایط برای جایگزینی مستأجر وجود داشته باشد و آمادگی پرداخت هزینه -ج 

 .دکن  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 استفاده نموده

شعبه یا اجرای احکام دیوان عدالت با قطعیت رأی هیئت نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رأی قطعی از  -3ماده 

 :گردد  اداری حسب مورد با توجه به مفاد رأی به شرح زیر اقدام می

، از سوی دبیر هیئت نظارت (1)در صورتی که رأی مذکور ناظر به فسخ قرارداد یا استرداد زمین باشد، مراتب با رعایت ماده  -الف 

دفترخانه مذکور موظف است ظرف یک ماه پس از اعالم مراتب، نسبت . گردد می کننده سند ابالغ به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم

به فسخ قرارداد اجاره و یا اصالح اسناد اجاره در مواردی که رأی هیئت نظارت دائر بر فسخ قسمتی از قرارداد باشد و همچنین در 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اقدام و اعالمنامه  لصورت انتقال زمین نسبت به اصالح سند به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگ

مربوط را به دبیر هیئت یادشده و مستأجر ابالغ و از طریق ادارات ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف یا صدور دفترچه 

 .مالکیت جدید اقدام کند

ی اجرای طرح باشد، مراتب توسط دبیر هیئت چنانچه رأی هیئت نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برا -ب 

 .گردد نظارت برای اجرا حسب مورد به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و مستأجر طرف قرارداد ابالغ می

یا پیمانی با فسخ قرارداد یا استرداد زمین و تخلیه یا خلع ید از مستأجر سابق، مدیریت امور اراضی استان به صورت امانی  -تبصره 

 .باشد مسئول نگهداری و حفاظت از عرصه و مستحدثات موجود در آن می

 قانون( 2)های واگذاری اراضی موضوع تبصره  نحوه رسیدگی به پرونده  -فصل سوم 

ویژه نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب  قانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابالغ این آیین( 0)در اجرای تبصره  -53ماده 

 .نماید مرکب از سه نفر از قضات با ابالغ رییس قوه قضاییه اقدام می

شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار  -5تبصره 

 .باشد آراء می
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های کارشناسی  ارت جهادکشاورزی از نظرات کارشناسان هیئتتوانند در صورت اقتضا با هزینه وز قضات شعبه ویژه می  -0تبصره 

 .استفاده نمایند

 .رسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است -0تبصره 

هایی که ظرف مهلت  وندهموظف است در مورد پر( سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)وزارت جهادکشاورزی  -55ماده 

قانون از سوی آن وزارت در محاکم صالح مطرح شده و در جریان رسیدگی است، در صورت وجود یکی ( 0)قانونی به استناد تبصره 

 :از شرایط ذیل نسبت به ادامه رسیدگی در شعبه یا شعب ویژه اقدام کند

استفاده از اختیارات خود به طور مستقیم و بدون طی گردش هایی که وزرای وقت جهادسازندگی و کشاورزی با   واگذاری -الف

 .اند  ها دستور انتقال سند را داده های واگذاری در استان  کمیسیون

 واگذاری بدون وجود طرح تصویب -ب 

 عدم اجرای طرح مصوب بدون عذر موجه -ج 

 اجرای طرح به میزان کمتر از چهل درصد -د 

 مجاز و غیرمتجانس با طرح مصوبتبدیل و تغییر کاربری غیر  -هـ 

قانون، بدون توجه به شرایط ( 0)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 

ست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق زیر تصمیم به موجب درخوا( 55)شعبه رسیدگی کننده در موارد ماده  -50ماده 

 :نماید گیری و رأی قطعی صادر می

 فسخ قرارداد واگذاری قطعی و تبدیل آن به اجاره -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  -50ماده 

های دادخواست به خواسته تعیین تکلیف اراضی واگذار شده از حیث اعالم فسخ قرارداد واگذاری و تبدیل آن به اجاره  در قالب برگه

ت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به حساب درآمد عمومی یا استرداد زمین یا تمدید قرارداد و تعیین مهل

 .در صورت توافق با مستأجر تقدیم نماید

ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در ( ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل)وزارت جهادکشاورزی  -5تبصره 

جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعالم آمادگی و یا عدم آمادگی مستأجر دادخواست اولیه با توجه به 

تواند موضوع  برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی، می

این ماده تا قبل از اعالم ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به  دادخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در

 .دادگاه اعالم نماید

هایی که قبل از تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت کنندگان اولیه پس  در خصوص آن دسته از زمین -0تبصره 

ه فروش و نقل و انتقال رسمی آن به اشخاص ثالث اقدام از انتقال سند مالکیت از سوی وزارت جهادکشاورزی به نام آنها نسبت ب

 .نموده باشند، ارزش زمین به قیمت روز زمان انتقال محاسبه و از دریافت کننده اولیه دریافت خواهد شد
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، در 5000المنفعه تا سال  های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام   در مورد اراضی واگذار شده به تعاونی -50ماده 

ها اجرا نگردیده باشد، به شرح   نسبت به این واگذاری 5001تا  5000های  قوانین بودجه سال( 00)و ( 00)های   صورتی که تبصره

 :گردد زیر اقدام می

قانون ( 0)های قسمت اخیر تبصره  فهرست کلیه واگذاری( ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل)وزارت جهادکشاورزی  -الف

در مورد  5001تا  5000های  قوانین بودجه سال( 00)و ( 00)های   به وزارت راه و شهرسازی اعالم تا نسبت به اعمال تبصره را

 .های مسکن اعم از بخش خصوصی و دولتی اقدام نماید اراضی واگذار شده به تعاونی

 .های دولتی مشمول رسیدگی مجدد نیستند کتو شر( ها و مؤسسات دولتی  وزارتخانه)های صورت گرفته به دولت   واگذاری -ب

هایی که به موجب رأی قضات شعبه ویژه منجر به فسخ قرارداد  قانون و نیز در عرصه( 0)های موضوع تبصره  در عرصه -50ماده 

باشد حسب  ط میقانون نیز مرتب( 0)نامه که به نحوی با تبصره  این آیین( 3)و ( 1)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 ( 5)قرارداد اجاره موضوع تبصره  -50ماده 

 .شود قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت اجاره، مطابق ترتیبات این ماده تمدید می .اسناد رسمی منعقد شود

در مواردی که هیئت نظارت در چارچوب مفاد قانون رأی به تمدید قرارداد صادر نماید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید  -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  -50ماده 

الزحمه هیأتها و عوامل  قانون و همچنین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حق( 0)مستحدثات موجود بر روی اراضی موضوع تبصره 

ریزی کشور   بینی و به سازمان مدیریت و برنامه دلیل و حفاظت و نگهداری از آنها را پیشهای کارشناسی، تأمین   نظارتی، هزینه

 .برای درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید

آوری آمار و اطالعات، ارزیابی عملکرد  های نظارت، جمع وزارت جهادکشاورزی مکلف است به منظور تشکیل بموقع هیئت -51ماده 

 .نامه، نسبت به ایجاد بانک اطالعات و تهیه نرم افزار مربوط اقدام نماید ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین هو برنام

های مربوط   نامه نسبت به تنظیم و ابالغ دستورالعمل  وزارت جهادکشاورزی مجاز است در چارچوب قانون و این آیین -53ماده 

 .اقدام نماید

. نامه اجرایی مربوط است ای اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهادکشاورزی در اجرای قانون و آیینه  کلیه دستگاه -03ماده 

نیروی انتظامی موظف است در صورت درخواست وزارت جهادکشاورزی همکاری الزم را برای اعزام نیروی رسمی خود جهت 

گزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت . نامه معمول نماید نهمراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذار شده موضوع این آیی

 .متصرفان یا مالکان یا مستأجران از انجام وظایف عوامل نظارتی، اماره عدم اجرای طرح است

و  50/0/5010ک مورخ 03301ت/03500های شماره   نامه نامه، تصویب االجرا شدن این آیین از تاریخ الزم  -05ماده 

 .گردد االثر اعالم می  ملغی 50/5/5033ک مورخ 00013ت/0150و  55/0/5013خ مور 01010/00000

برای اجرا به وزارت دادگستری و وزارت  00/0/5030اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 

 .جهادکشاورزی ابالغ کرد

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20101-1.html 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/25471-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

 درصدی آب کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه  11جویی  هدف گذاری صرفه
 .ستها برای احیای دریاچه ارومیه افزایش یافته ا شده، امیدواری با اجرای برنامه از پیش تعیین

، رئیس کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه در حاشیه جلسه این گروه با اعالم (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

توان  مراحل پیشرفت مطالعات اجرایی برای نجات دریاچه ارومیه قابل قبول است و با تسریع در عملیات اجرایی می: این خبر گفت

 .ار بودبه احیای دریاچه امیدو

ریزی با این  ویژه سازمان مدیریت و برنامه های جدی دولت به های این ستاد، همکاری یکی از امتیازات برنامه: مسعود تجریشی افزود

های  های معاون اول رئیس جمهوری و دیدگاه از سویی حمایت. ستاد که نشان از عزم راسخ دولت یازدهم در این زمینه دارد

کارشناس آگاه به مسائل آب، کشاورزی و محیط زیست که مسئولیت عالی این ستاد را بر عهده دارند، قابل  عنوان یک کالنتری به

 .تقدیر است

کارشناس و  033ماهه گروهی بیش از  وی با اشاره به اینکه ما از نسخه درمانی این مشکل پدیدآمده که حاصل تالش شش

بر همین اساس : یأت دولت رسیده است، اطمینان داریم، خاطرشان کرددست آمده و به تصویب ه متخصص ایرانی و خارجی به

 .کنیم آوری و هدایت آب به سوی دریاچه اقدام می سازی و جمع های آماده اجرای برنامه

دلیل عدم مدیریت صحیح آب به سمت خشکی رفت و این شرایط  طور که به مدت دو دهه دریاچه به همان: تجریشی ادامه داد

های خوب وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط  جویی آب و همکاری های صرفه وجود آورد، با برنامه بهبحرانی را 

 .سال آینده دریاچه احیا شود و حیات طبیعی خود را در سطح اکولوژیک ادامه دهد 53زیست امیدواریم طی 

گرم در لیتر خواهد بود  003متر، دریاچه دارای شوری حدود  5000.5در تراز : وی به تعریف تراز اکولوژیکی پرداخت و تصریح کرد

 .عنوان تنها موجود زنده و اقتصادی دریاچه است و در این زمان احیای دریاچه حاصل خواهد شد که قابلیت زندگی آرتمیا به

انه زاب نیز اخیراً آغاز شده که عملیات اجرایی تونل انتقال آب از رودخ: معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف یادآور شد

 .میلیون مترمکعب آب به دریاچه منتقل شود 033مستقیماً ساالنه  5031امیدواریم از سال 

های آذربایجان شرقی و غربی و  ای استان های فاضالب سدهای بزرگ و حاشیه تجریشی انتقال آب از سد سیلوه، هدایت پساب

های الزم تولیدات  بینی با توجه به پیش: کارهای مهم دیگر دانست و تأکید کرد راهدرصدی آب کشاورزی را از  03جویی  صرفه

کارگیری  کشاورزی به هیچ وجه کاسته نخواهد شد و با اجرای عملیات زراعی، آموزشی و ترویجی کشاورزان و همچنین با به

 .های نوین باید به افزایش محصول تولیدات امیدوار باشیم روش

عنوان آزمونی بزرگ نام برد که با توجه  جویی که برای دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده را به های صرف ای برنامهوی در پایان اجر

 ./به مشکل آبی جدی کشور، الگوی مناسبی برای کل کشور خواهد بود

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20132-1.html 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 الیحه حفاظت از خاک تاکنون نهایی نشده است
هایی شده اما رأی گیری نهایی و قطعی تاکنون در این زمینه نشده  در واقع روی این الیحه بحث: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .است

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو بابهرام بیرانو

در این الیحه ضوابط و مقررات مربوطه برای : درخصوص بررسی کلیات و جزئیات الیحه حفاظت از خاک در کمیسیون اظهار داشت

خاکی و جلوگیری از هر گونه آلودگی اعم از فیزیکی و شیمیایی توسط افراد بنگاه اقتصادی و معادن مشخص شده  حفظ منابع

 .است

های مربوطه  های پیشگیری و جریمه برای سوءاستفاده خاطیان از منابع خاکی اعمال شده و همچنین دستگاه انواع روش: وی افزود

 .زم را انجام دهندبرای مقابله با این امر باید اقدامات ال

هایی شده اما رأی گیری نهایی و قطعی تاکنون در این زمینه  در واقع روی این الیحه بحث: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .نشده است
http//:www.yjc.ir/fa/news/0902251 
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 انتصابات

   آیانا 1931آبان  51, دوشنبه

 ای گوشت مرغ شناخته شد  های تولید زنجیره تأسیس شرکت مدیره انجمن تازه هیأت
مدیره و بازرس  ای گوشت مرغ برگزار و ضمن تصویب اساسنامه هیأت های تولید زنجیره مجمع مؤسس انجمن شرکت

 . آن انتخاب شدند

ای  های تولید زنجیره تأسیس شرکت پس از تصویب اساسنامه انجمن تازه ،(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .مدیره و بازرس قانونی این انجمن انتخاب شدند عنوان هیأت گوشت مرغ، افراد ذیل به

 :مدیره این انجمن به شرح ذیل است اسامی هیأت

 رأی 00مجتبی رسولی از شرکت سپید ماکیان با  -5

 رأی 53ت با مریم زاهد از شرکت سبزدش -0

 رأی 50رضاسواری از شرکت کیوان مرغ با  -0

 رأی 50عبدالعلی طهماسبی از گروه ساوانا با با  -0

 رأی 50غالمعلی فارغی از شرکت بهپرور با  -0

رأی هم به ترتیب اعضای  55بنا بر این گزارش، عزیز حسینی از شرکت اروم گوهردانه و محسن روشن از تعاونی قم هرکدام با 

 .البدل اول و دوم انتخاب شدند علی

البدل  عنوان بازرس اصلی و علی صنعت هم به ترتیب به زاده از شرکت زربال و سیدصالح مشکات از شرکت طیوران علیرضا غنی

 ./انتخاب شدند

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/20018-1.html 
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 بازار و قیمت ها

 - 31/58/50فارس

 مرکبات اعالم نشده است  قیمت نهایی 
 .مرکبات اعالم نشده است  قیمت نهایی : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت

برداشت برنج رتون در حال انجام است،  در ساری، با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  فر امروز در گفت عزیزاهلل شهیدی

 .ماه جاری ادامه دارد درصد محصول رتون مازندران برداشت شده و عملیات برداشت تا پایان آبان 03تاکنون بالغ بر : اظهار کرد

رو داریم توصیه ما به شالیکاران این است که در این  های شدید را پیش یل هفته آینده بارندگیبا توجه به اینکه اوا: وی بیان کرد

 .مانده نسبت به برداشت شالی هرچند نارس باشد، اقدام کنند تا منجر به خسارت نشود روزهای باقی

توصیه ما به : اییزه هستند، گفتمعاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به کشاورزان مشغول کشت پ

 .کشاورزان این است از این فرصت استفاده کنند

گیرد و هیچ  بذر گندم و کلزا و همچنین کودهای شیمیایی به میزان الزم در اختیار کشاورزان قرار می: فر یادآور شد شهیدی

 .کمبودی وجود ندارد

شود فرصت مناسبی برای  هزار ریال از کشاورزان خریداری می 00با توجه به اینکه کلزا با قیمت تضمینی : وی تصریح کرد

 .کشاورزان است تا اراضی خود را به کشت این محصول اختصاص دهند

توصیه ما به باغداران استان این : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد

تنها سودی ندارد بلکه سبب متضرر  مرکبات روی درخت است از مصرف سموم پرهیز کنند این سموم نهاست که تا زمانی که میوه 

 .شود شدن آنان می

 .منظور پایداری و سالمت درختان از محلول استفاده کنند توانند به باغداران پس از برداشت مرکبات می: فر اضافه کرد شهیدی

توانند برای اینکه محصول سالمی  باغداران می: شود، افزود سون یک ماه آینده آغاز میوی با اشاره به اینکه برداشت پرتقال تام

 .داشته باشند از کودهای ترکیبی استفاده کنند

در حال حاضر به نتایج خوبی دست : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران درباره قیمت مرکبات، اظهار کرد

 .ران این است از فروش محصول خودداری کنندیافتیم، توصیه ما به باغدا

با توجه به اینکه مازندران در تأمین میوه شب عید نقش مهمی دارد، باغداران تا هفته آینده از فروش : فر در پایان گفت شهیدی

بی به فروش محصول جلوگیری کنند تا قیمت نهایی و به وزارت جهاد کشاورزی اعالم شود و بتوانند محصول خود را با قیمت خو

 .برسانند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850551113 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 193۱آبان  ۰چهارشنبه 

 های تازه و مرغ ارزان شد میوه

ه بیشترین میزان ارزانی را در بین کاالهای خوراکی به خود اختصاص دادند در عین حال که سایر اقالم نیز های تاز در هفته گذشته مرغ و میوه

 . ای نداشتند افزایش قابل مالحظه

ماه  فروشی برخی کاالهای خوراکی در هفته منتهی به اول آبان به گزارش خبرنگار ایسنا، بنابر آنچه که بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده

این در . های تازه و گوشت مرغ ارزان شده است مرغ، میوه رش داده است، قیمت لبنیات، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی ثابت بوده، اما تخمگزا

 . های تازه، حبوبات و برنج با افزایش قیمت همراه بود حالی است که قند و شکر، سبزی

درصد کاهش  0.5مرغ  بت به مدت مشابه سال گذشته نیز ثابت بوده، اما قیمت تخمبراین اساس قیمت لبنیات در هفته پایان مهرماه امسال نس

 . فروش رفت 3033تا  0033ای  داشته و شانه

درصد افزایش  3.0و درجه دو  3.0گرچه در دوره مورد بررسی قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی تغییری نداشت، اما بهای برنج داخله درجه یک 

 . شده است  گران 0.1تا  3.5درصد ارزان شد ولی بهای اقالم سایر این گروه بین  3.0ت نیز عدس در گروه حبوبا. یافت

های تازه در هفته  تر شده است، اما سبزی درصد ارزان 50.0درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل  0.5های تازه در هفته آخر مهرماه  میوه

  .درصدی قیمت همراه بود 5.0مورد گزارش با رشد 

درصد ارزان شد و در  0.0در روزهای پایانی مهرماه گوشت قرمز اعم از گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله تغییر قیمتی نداشت، ولی مرغ 

 . تومان فروش رفته است 0033سطح شهر هر کیلو حدود 

درصد باال رفته ولی  3.5روغن نباتی جامد درصد و  5.0درصد، شکر  0.0طور که بانک مرکزی گزارش داده است در هفته گذشته قیمت قند  آن

 . قیمت چای خارجی و روغن نباتی مایع بدون تغییر بوده است

http//:www.isna.ir/fa/news/30313030330 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 ات قیمت گوشت در بازارثب
شود قیمت گوشت تا یک ماه آینده  بینی می پیش: رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره به رکود در بازار گفت

 .تغییری نکند

، با اشاره به ر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگاعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با 

 .قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده و بازار از رکود خاصی برخوردار است: قیمت گوشت گوسفند گفت

و  شود و با توجه به پایان ایام سوگواری کننده عرضه می هزار تومان به مصرف 03هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : وی افزود

 .شود ثبات قیمت گوشت ادامه بیابد بینی می بازگشت حجاج پیش

با توجه به اینکه عرضه بیش از تقاضا است و در فصل سرما مصرف مواد : رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تصریح کرد

 .شود شاهد کاهش قیمت گوشت نباشیم بینی می شود پیش گوشتی نیز بیشتر می

http//:www.yjc.ir/fa/news/0005500 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

سابقه میوه ارتباط به  پدیده ارزانی بی/ های نوبرانه پاییزی درصدی قیمت میوه 01کاهش 

 های سیاسی اخیر ندارد  تصمیم
های پاییزی نوبرانه در رکود  آوری میوه و هدایت درآمد مردم به ملزومات ماه مهر، بازار میوه لعلت سا در حالی که به

 .جوار باعث رونق دوباره بازار میوه نخواهد شد پشتی میوه به کشورهای هم برد، صادرات اندک و الک کامل به سر می

با اعالم ( ایانا)فتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیره شرکت تعاونی میوه و سبزی استان تهران امروز در گ رئیس هیأت

بار شده است که البته هیچ  سابقه در بازار میوه و تره های پاییزی و نوبرانه، باعث پدیده ارزانی بی رکود حاکم بر میوه: این خبر گفت

 .های دولتی ندارد های سیاسی و برنامه ارتباطی با تصمیم

علت کاهش توان خرید مردم پس از شهریورماه و هدایت درآمد خانوار به سمت ملزومات بازگشایی  به: حسین مهاجران افزود

 .های پاییزه نوبرانه راکد است های قبل شده و به همین دلیل بازار میوه تر از ماه رنگ مدارس، عمالً سبد خرید مواد غذایی مردم کم

زمان مشابه کنونی  ه باعث شده تا قیمت میوه نسبت به سال گذشته در مدتنظیر موجود در بازار میو رکود بی: وی خاطرنشان کرد

 .درصد کاهش پیدا کند که باعث ضرر و زیان کشاورزان است 03حداقل 

شود، بسیار باالتر از  های نوبرانه پاییزی مطرح می بار درباره میوه اکنون در بازار مرکزی میوه و تره قیمتی که هم: مهاجران ادامه داد

های پاییزه خود را به ثمن  توان گفت کشاورزان امسال ناگزیر شدند میوه شود؛ لذا می متی است که از کشاورزان خریداری میقی

 .بخس به فروش برسانند

 تومانی تا سیبی که خریداری ندارد 4111از خرمالوی 

هزار تا  ای که سال گذشته پنج نوبرانهقیمت نارنگی : مدیره شرکت تعاونی میوه و سبزی استان تهران تصریح کرد رئیس هیأت

 .هزار تومان برآورد شده است رسد، امسال کمتر از سه هزار تومان در میدان مرکزی به فروش می شش

تومان به ازای هر کیلوگرم  033هزار و  هزار تا شش قیمت پرتقال کوهستانی جیرفت که سال گذشته بین شش: وی یادآور شد

 033هزار و  تومانی نیز کمتر از یک 033هزار و  متر از چهارهزار تومان به فروش رفته و پرتقال دشتی سهبرآورد شده بود، امسال ک

 .تومان قیمت دارد

هزار تا  های اخیر قرار گرفته و به تناسب کیفیت بین یک ترین تنزل قیمتی خود طی سال خرمالو در پایین: مهاجران تأکید کرد

 .رسد هزار تومان به فروش می سه

رسید، اکنون در رنج دوهزار تا  هزار تومان به فروش می هزار تا هشت انگور قرمز و یاقوتی سال گذشته که هفت: وی اظهار داشت

 .تومانی قرار گرفته است 033چهارهزار و 

یوه به آوری باال باعث شده حجم تولید م شود، اما سال هرچند سیب نیز توسط دولت خرید توافقی می: مهاجران همچنین گفت

 .قدری افزایش پیدا کند که عمالً از میزان تقاضا بسیار باالتر است

 خورد پشتی میوه به درد تنظیم بازار نمی صادرات الک

انعقاد قراردادهایی برای صادرات میوه به اقلیم کردستان عراق : مدیره شرکت تعاونی میوه و سبزی استان تهران افزود رئیس هیأت

 .تواند به معنای تنظیم بازار باشد های صادراتی در مقابل میزان تولید اندک است، نمی در حالی که حجم میوهیا کشور نظیر امارات 
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هزار تنی سیب به اقلیم کردستان عراق در مقابل چهار میلیون تن سیب تولیدی کشور بسیار  صادرات یک: وی خاطرنشان کرد

 .ند بازار میوه را از رکود خارج کندتوا پشتی نمی ناچیز و کوچک است و چنین اقدامات الک

علت عدم وجود بسترهای صادراتی رونقی نداشته و با وجود کیفیت  جوار نیز به صادرات میوه به کشورهای هم: مهاجران ادامه داد

 .کند علت خریدار نداشتن حجم میوه، ضایعات هر روز افزایش پیدا می باالی میوه، به

 خودشان گرم استای به کشور  سروکله تجار ترکیه

های ایرانی به ایران پیدا شده تا کاالهای ایرانی را با نام خود به  هر چند تجار ترکیه در مواقعی برای خریداری میوه: وی تصریح کرد

 علت آنکه پاییز با شروع فصل برداشت انواع میوه در کشور ترکیه همراه است، عمالً کشور ترکیه یا سایر کشورها صادر کنند، اما به

 .خبری از حضور گسترده تجار ترکیه در ایران نیست

بار به صف  ای که در اوایل تابستان برای صادرات هندوانه در میدان مرکزی میوه و تره های تجار ترکیه تریلی: مهاجران یادآور شد

وستد در خود کشور ترکیه اند؛ چرا که این تجار اکنون در حال داد ها است گذری به میدان مرکزی نداشته ایستادند، مدت می

 ./هستند

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/20085-1.html 
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 بازار و قیمت ها
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۱, دوشنبه 

 جدول +جزئیات قیمت ها از بازار شیرین قند و شکر 
 . رسد تومان به فروش می 033هزار و  0هر کیلوگرم شکر فله به قیمت 

 :قیمت قند و شکر به شرح جدول زیر است

 قیمت وزن محصول

 تومان 033هزار و  0 گرم 333 شکر بسته بندی

 تومان 003هزار و  0 گرم 5133 شکر بسته بندی

 تومان 033هزار و  1 کیلوگرم 0 شکر بسته بندی

 هزار تومان 50 کیلوگرم 0 ته بندیشکر بس

 تومان 033هزار و  0 هر کیلوگرم شکر فله

 تومان 003هزار و  5 گرم 003 قند شکسته بسته بندی

 تومان 033هزار و  0 گرم 033 قند شکسته بسته بندی

 تومان 013هزار و  0 گرم 5133 قند شکسته بسته بندی

 تومان 333هزار و  1 کیلوگرم 0 قند شکسته بسته بندی

 تومان 103هزار و  0 هر کیلوگرم قند شکسته فله

 تومان 033هزار و  0 هر کیلوگرم قند کله فله

http//:iranecona.com/10110 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1931آبان ماه  9یک شنبه 

درصدی  ۷کاهش / گروه کاالیی در مهرماه 2۲قیمت  رشد:/مرکز آمار ایران خبر داد 

 <قیمت میوه و خشکبارمواد غذایی
 0گروه کاالیی رشد داشته و این شاخص برای میوه و خشکبار منفی  00براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه شاخص قیمت  

گروه در این ماه نسبت به شهریور ماه رشد  00گروه کاالیی از  00بر اساس شاخص قیمت مهرماه سال جاری .درصد گزارش شد

، «ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی»هایی کاالیی،  بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد شاخص گروه.دهد نشان می

اه در مهرماه نسبت به م« سبزیجات»و « میوه و خشکبار»، «داران ها و صدف ماهی»، «ها خوراکی»، «ها های و آشامیدنی خوراکی»

« درصد  -0.3میوه و خشکبار »طبق این آمار بیشترین رشد منفی شاخص به ترتیب مربوط به گروه کاالیی .قبل منفی بوده است

های کاالیی به  همچنین بیشترین رشد شاخص گروه.بوده است« درصد -3.1ها  ها و آشامیدنی خوراکی»و « درصد -3.3ها  خوراکی»

 بوده است« درصد 5.1خدمات »و « درصد 0.1سوخت   آب، برق،»درصد،  50ترتیب مربوط به آموزش 

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

 - 31/58/51فارس

 برداری از منابع زنده آبی دریای خزر تصویب شد نامه بهره الیحه موافقت
برداری از منابع زنده آبی  نامه بهره کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از تصویب الیحه موافقت عضو کمیسیون

 .دریای خزر در کمیسیون متبوعش خبر داد

( آبان ماه 0)مدرضا امیری کهنوج با اشاره به دستور کار امروز دوشنبه مح  ،خانه ملتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

  در ابتدای این جلسه مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت

 .زیست و هواشناسی کمیسیون صورت گرفت

ه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسالمی، از بررسی و رسیدگی به الیحه نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلع

این الیحه با موافقت : برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر در کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود نامه حفاظت و بهره موافقت

 .اعضای این کمیسیون به تصویب رسید

این موافقت نامه بین چند کشور تصویب شده و : مجلس شورای اسالمی، یادآور شدعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 

کمیسیون کشاورزی نمی توانست دخل و تصرف چندانی در آن کند، بنابر این اعضای کمیسیون آن را تصویب کردند، تا برای 

 .بررسی بیشتر به صحن مجلس برود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851551003 
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 برنامه و ساست ها
 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

های تولیدی، وارداتی و ماده  اعالم مدارک و مستندات الزم جهت بررسی حلیت فرآورده

   اولیه
های تولیدی، وارداتی و ماده اولیه از سوی مرکز تحقیقات حالل  فرآوردهاسناد و مدارک الزم جهت بررسی حلیت 

 . جمهوری اسالمی ایران اعالم و منتشر شد

، در این نامه که از سوی بهروز جنت، رئیس مرکز تحقیقات حالل جمهوری (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، کلیه شرکت ی دانشگاهاسالمی ایران خطاب به معاونان غذا و دارو

 :واردکننده و تولیدکننده نگاشته شده است، مطالبات این مرکز به شرح مدارک ذیل مطالبه شده است

 :های تولیدی درخصوص فرآورده

یرعامل و مسئول فنی با ذکر نشانی و تلفن واحد درخواست کتبی جهت دریافت گواهی حالل در سربرگ شرکت با مهر و امضای مد

 تولیدی

( در صورت وارداتی بودن)پروانه ساخت ماده مذکور و ( درصورت تولید داخل)پروانه ساخت و درمورد اجزاء متشکله داخل پروانه 

 مجوز ورود ماده مذکور

 (در صورت وجود)تصویر گواهی حالل صادره از مراکز اسالمی 

استفاده شده است برای تولید ( مرغ، بوقلمون، بلدرچین و گوشت قرمز)هایی که در ترکیبات آنها انواع گوشت  ردهدرباره کلیه فرآو

 .داخل، پروانه کشتارگاه و برای واردات، مجوز ورود الزم است

 .های تولیدی نیازی به ارسال نمونه نیست درباره فرآورده

 :ها و ماده اولیه وارداتی درخصوص فرآورده

است کتبی جهت دریافت گواهی حالل در سربرگ شرکت با مهر و امضای مدیرعامل و مسئول فنی با ذکر نشانی و تلفن درخو

 شرکت

در سربرگ کارخانه تولیدکننده با ( حیوانی، گیاهی، معدنی و آزمایشگاهی)اجزاء متشکله و فرمول محصول همراه با منشاء هریک 

 مهر و امضا مدیرعامل شرکت تولیدی

 .کار رفته و روش فرآوری ضروری است ره اجزاء با منشاء حیوانی ذکر گونه و منشاء بافت بهدربا

 (در صورت وجود)تصویر گواهی حالل صادره از مراکز اسالمی 

با برچسب مشخصات شامل نام فرآورده، سری ساخت، تاریخ )گرمی  03شش بسته نمونه از فرآورده و درباره ماده اولیه شش بسته 

 (انقضا تولید و

 .درباره ترکیبات موجودات دریایی در فرموالسیون فرآورده الزم است مستندات گونه دقیق علمی جاندار دریایی ضمیمه شود

پیوست )در صورت درخواست ارسال نمونه به آزمایشگاه همکار، الزم است فرم تعهدنامه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شرکت با مهر و امضا مدیرعامل و مسئول فنی شرکت ضمیمه مدارک شود در سربرگ( ذیل همین خبر

 تعهدنامه
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از کارخانه ......................... فروش / دارای نمانیدگی انحصاری.......................... مسئول فنی شرکت / مدیرعامل............................ اینجانب 

.............................. با نام تجاری ........................ تولیدکننده محصوالت ........................ کشور ........................ ...نماینده ذینفع / تولیدکننده

ها توسط این شرکت  گردم کلیه هزینه باشم و متعهد می های این شرکت به آزمایشگاه های همکار می درخواست ارسال نمونه

 .ت گرددپرداخ

http//:www.iana.ir/food/item/00010-5.html 
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 برنامه و ساست ها
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

 های منظم آماری است  کشاورزی نیازمند آمار و شاخص: معاون اول رئیس جمهوری
های منظم آماری هستند، فرهنگ،  ر جمعیت، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات که نیازمند آمار و شاخصعالوه ب

های کشور را مشخص  گیری توان با زبان آمار تبیین و بر اساس آن جهت سیاست، مسائل اجتماعی و علمی را نیز می

 . کرد

رئیس جمهوری صبح امروز در آیین بزرگداشت روز آمار و  ، معاون اول(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  ریزی که همزمان با پنجاهمین سال تأسیس مرکز آمار ایران برگزار شد، این روز را فرصتی مناسب برای توجه به شاخص برنامه

نخستین گام در : ی کرد و گفتنظران این عرصه ارزیاب ریزی مدنظر کارشناسان و صاحب های برنامه ترین شاخص عنوان مهم آماری به

ها، نیازها و تنگناهای اساسی  های موجود جامعه است تا ضمن شناسایی فرصت ریزی داشتن تصویری روشن از واقعیت فرایند برنامه

 .ریزی مناسب کرد را شناسایی و برای از بین بردن یا کاهش اثرات آن برنامه

های موجود نظیر مسائل زیست محیطی، کمبود آب، بیکاری، ایران  حل چالش ترین نیاز امروز کشور برای اسحاق جهانگیری مهم

آمارها و مستندات صحیح و علمی بهترین ابزار برای : ریزی دانست و افزود های منطقه و مشکالت اقتصادی را برنامه هراسی، ناامنی

 .ه باشدریزی منسجم و دقیقی داشت مدیریت کشور است تا دولت بتواند بر اساس آن برنامه

ریزی مدنظر کارشناسان و  های برنامه ترین شاخص عنوان مهم های آماری به وی این روز را فرصتی مناسب برای توجه به شاخص

های موجود  ریزی داشتن تصویری روشن از واقعیت نخستین گام در فرایند برنامه: صاحب نظران این عرصه ارزیابی کرد و ادامه داد

ریزی  ها، نیازها و تنگناهای اساسی را شناسایی و برای از بین بردن یا کاهش اثرات آن برنامه ایی فرصتجامعه است تا ضمن شناس

 .مناسب کرد

ریزی صحیح و علمی  ریزی بسیار مهم است؛ زیرا برنامه برخورداری از اطالعات و آمار صحیح در برنامه: جهانگیری خاطرنشان کرد

ریزی وجود  های موجود جامعه است و بدون داشتن اطالعات و آمار صحیح امکان برنامه یتنیازمند داشتن تصویری مناسب از واقع

 .ندارد

های مختلف،  نظران بر این موضوع اتفاق نظر دارند که برای توصیف واقعی وضعیت موجود در زمینه همه صاحب: وی تصریح کرد

گیری رسیدن به اهداف، نیازمند آمار صحیح و  مسیر و جهتها و همچنین  انداز و اهداف و برنامه شناخت جایگاه واقعی و چشم

 .ای جامع و علمی برای توسعه تدوین کنیم توانیم برنامه علمی است که بر پایه آن می

های منظم  عالوه بر جمعیت، اقتصاد، صنعت، کشاورزی و خدمات که نیازمند آمار و شاخص: معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد

های کشور را  گیری توان با زبان آمار تبیین و بر اساس آن جهت هنگ، سیاست، مسائل اجتماعی و علمی را نیز میآماری هستند، فر

 .مشخص کرد

بنای دولت تدبیر : گویی بر پایه اطالعات صحیح است و نه آمارسازی، اظهار داشت جهانگیری با تأکید بر اینکه آمار به معنای راست

ریزی  نیاز برنامه های آماری و بر مبنای علمی است که پیش حال و آینده کشور بر اساس واقعیتو امید توصیف وضعیت گذشته، 

 .صحیح برای کشور هستند

نظران و آحاد مردم کشور بدانند که در چه وضعیتی  سازی است تا نخبگان، صاحب هدف دولت تدبیر و امید شفاف: وی تأکید کرد

 .می مردم بر مشکالت کشور غلبه کرده و تهدیدها را مهار و تبدیل به فرصت کنیمهستیم و چگونه قرار است با مشارکت عمو
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باید مرجعیت : پذیر نیست، گفت جهانگیری با بیان اینکه توصیف واقعی وضعیت موجود جز از طریق تکیه بر آمار صحیح امکان

 .رسمی آمارهای ارایه شده از سوی مرکز آمار کشور به رسمیت شناخته شود

رهبر معظم انقالب در این زمینه تعبیر راهگشایی دارند مبنی بر اینکه آمارهای رسمی کشور که توسط مراجع : ین افزودوی همچن

 .رسمی تولید می شوند، نباید مورد خدشه قرار گیرند

درستی  در مرحله نخست باید به: های آمارهای رسمی و مستند را برشمرد و خاطرنشان کرد معاون اول رئیس جمهوری ویژگی

ریزی برای امروز کشور نیازمند چه آمارها و اطالعاتی است و سپس تولید به هنگام آمار و در نهایت  تشخیص داده شود که برنامه

 .هایی است که باید از کیفیت خوب برخوردار باشند تا بتوان بر آن اتکا کرد ارائه داده

ریزی از تفکر آماری فاصله خواهد گرفت و به  گیری و برنامه هنگام، تصمیم در فقدان نظام آماری باکیفیت و به: جهانگیری ادامه داد

گیری بر اساس حدس و گمان تابعی از شانس و اقبال  ریزی و تصمیم بدیهی است که برنامه. سوی حدس و گمان پیش خواهد رفت

 .ور را گرفتار خواهد کردهای متمادی کش ها سال گونه تصمیم شود که متأسفانه آثار این بوده و منجر به شکست می

باید بر اساس تغییراتی که : های آماری تصریح کرد وی با اشاره به ضرورت توجه به تحوالت جهانی و تغییرات اجتماعی در بررسی

های متناسب با آن را تعریف کنیم و همزمان با تغییرات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با  دهد بتوانیم شاخص در جامعه رخ می

ریزی الزم را برای برخورداری علمی با  آید آشنا شویم و برنامه وجود می های نوپدیدی که برای جامعه به ی جدید و آسیبها فرصت

 .های نوظهور انجام دهیم چالش

های مردم در عصر جدید را درک کنیم و متناسب  باید نیازها و مطالبات نسل جدید کشور و همچنین دغدغه: جهانگیری یادآور شد

 .ریزی کنیم برنامه با آن

هایی  های کلی اقتصاد مقاومتی هستیم، الزم است شاخص دنبال اجرای سیاست مثالً در شرایط امروز کشور که به: وی تأکید کرد

 .تعریف کنیم که بتوانیم عملکرد خود را در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی مورد ارزیابی قرار دهیم

ریزی متناسب با آن در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی  ه شناسایی تغییرات جدید و برنامهمعاون اول رئیس جمهوری با بیان اینک

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی  ها و نگرش در برنامه سوم توسعه طرح پیمایش ملی ارزش: تر است، اظهار داشت پیچیده

کرد، متأسفانه تداوم  اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم می مردم ایران که امکان رصد فرهنگی و اجتماعی جامعه و سنجش سرمایه

ها آغاز کرده که پس  نیافت، اما خوشبختانه در دولت تدبیر وامید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این پیمایش را در برخی از استان

 .گیران و نخبگان کشور قرار خواهد داد از تکمیل طرح، نتایج آن را در اختیار تصمیم

ای  داوری و برخورد سلیقه گیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید با استفاده از آمار صحیح بدون پیشجهان

های مادی و معنوی کشور  باید از اتالف سرمایه: برداری مطلوب از منابع مادی و معنوی کشور را فراهم آوریم، گفت زمینه بهره

 .ها قرار گیرد اندازی برخی افراد و گروه های کشور در معرض دست ثروتجلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که 

ریزی این  الزمه برنامه: ریزی به معنای هنر استفاده از زمان و منابع محدود برای پیشرفت کشور است، افزود وی با بیان اینکه برنامه

یر این صورت کشور در مسیر رشد و سعادت قرار ای عمل کنیم چرا که در غ های سلیقه است که طبق قانون و به دور از دخالت

 .نخواهد گرفت

ای اهمیت  ریزی و پرهیز از برخوردهای سلیقه جهانگیری با بیان اینکه در مقطع فعلی و در شرایط پساتحریم ضرورت برنامه

ای  رو بود، پرونده هسته ن روبههایی که دولت تدبیر و امید از آغاز کار با آ ترین چالش یکی از مهم: دوچندان دارد، خاطرنشان کرد

ای خشن و ترسناک از ایران  دنبال این بودند که چهره ریزی به ای ایران با برنامه دشمنان ملت ایران به بهانه برنامه هسته. کشور بود
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ل وجود داشت، و ایرانی در منطقه و جهان در معرض دید جهانیان قرار دهند، در برخورداری با این برنامه شوم دشمنان دو راه ح

 .یکی برخورد شعاری و دیگری برخورد علمی و مدبرانه

ریزی در جهت حل  دولت تدبیر و امید راه حل دوم را انتخاب کرد و پس از تبیین وضعیت موجود نسبت به برنامه: وی ادامه داد

ن اهداف عبارت بودند از صیانت از مدت با سه هدف مهم پیش رفت که ای ریزی کوتاه ای اقدام کرد و در یک برنامه پرونده هسته

 .های ظالمانه ای ملت ایران و لغو تحریم ای، تثبیت حقوق هسته دستاوردهای هسته

راه رسیدن به این سه هدف مذاکره، تعامل، استدالل و منطق بود و دولت تیم : معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد

ای  کننده این اهدف را انتخاب کرد که با مدیریت دکتر ظریف که مذاکرهای قدرتمند و باتجربه برای رسیدن به  کننده مذاکره

 .المللی است، توانست از مذاکرات سربلند خارج شود فرد در سطح بین منحصربه

گیری کشور از دولت در روند  شد که همه نهادهای مؤثر در نظام تصمیم ای عمل می گونه در شروع کار باید به: جهانگیری یادآور شد

ای را حمایت کنند و در این ارتباط رهنمودهای رهبر معظم انقالب و حمایت رؤسای سایر قوا نقش مؤثری در  کرات هستهمذا

 .ای ایفا کرد پیشبرد مذاکرات هسته

جانبه و سخت حاصل شد برای ملت ایران یک دستاورد بزرگ است،  ماه تالش همه 51ای که پس از  وی با بیان اینکه توافق هسته

کننده و استقامت  این توافق در نتیجه تدابیر هوشمندانه رهبر معظم انقالب، مدیریت رئیس جمهور و تجربه تیم مذاکره: کرد تأکید

 .و صبوری مردم به دست آمد

ترین اقدامات را در پیش گرفت و بالفاصله متن  ای، دولت شفاف پس از انجام توافق هسته: معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت

در مجلس شورای اسالمی و . گیری کشور قرار داد ای را ترجمه و در اختیار همه نهادهای مؤثر در نظام تصمیم ق هستهتواف

ها درباره ابعاد مختلف این توافق بحث و تبادل نظر شد و تمام کسانی که نظرات مخالف داشتند با  های آن روزها و ساعت کمیسیون

های جمعی دیدگاهشان را بیان کردند و نتیجه آن شد که این توافق در شورای عالی امنیت  های رسمی و رسانه استفاده از تریبون

تر و کارسازتر  ملی و در صحن علنی مجلس با رأی باال به تصویب رسید و در نهایت با تأیید مقام معظم رهبری که از همه مهم

 .مسیر اجرای توافق هموار شد  است،

های معتبر و رسمی کشور موافقت خود را با توافق  این، اکثریت مردم ایران هم در نظرسنجی عالوه بر: جهانگیری همچنین گفت

 .ای اعالم کردند هسته

مداری،  ای مثبت است، قانون های مسئول به توافق هسته حال که نظر اکثریت مردم و نهادها و دستگاه: وی در ادامه افزود

گیری نکند و دل مردم  کند که از این پس کسی علیه برجام موضع دوستی اقتضا می مداری و وطن مداری، مردم مداری، والیت اخالق

 .را خالی نکند

ای را با الزامات مورد نظر مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی  جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت مصمم است توافق هسته

های ملت خبر ندارند و خواهان ادامه مسیر گذشته  الت و گرفتاریای که انگار از مشک هرچند عده: اجرا کند، خاطرنشان کرد

ای برای حل مسائل جامعه استفاده کند؛ چرا که جامعه  هستند، اما دولت مصمم است از فرصت ایجادشده به واسطه توافق هسته

این را با تمام وجود حس  رو هستند و ما جوانان تحصیلکرده جویای کار دارد و مردم نیز با مشکالت اقتصادی متعددی روبه

 .کنیم می

های مرکز آمار مورد استناد دولت است و در  اطالعات و داده: وی در پایان با قدردانی از عملکرد مرکز آمار ایران تصریح کرد

 .د بودگیرد و این اطالعات برای ما در تدوین برنامه ششم توسعه مالک عمل خواه های کشور مورد استفاده قرار می ریزی برنامه
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در این آیین، رئیس مرکز آمار ایران نیز گزارشی از وضعیت این مرکز و نظام آماری کشور ارائه کرد و بر لزوم همکاری همه 

 ./گیری نظام آماری ثبتی کشور تأکید کرد آوری آمار و اطالعات صحیح و شکل های اجرایی با این مرکز برای جمع دستگاه

http//:www.iana.ir/majles/item/00000-5.html 
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 برنامه و ساست ها  
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 الیحه حفاظت از خاک تاکنون نهایی نشده است
ده اما رأی گیری نهایی و قطعی تاکنون در این زمینه نشده هایی ش در واقع روی این الیحه بحث: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .است

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

در این الیحه ضوابط و مقررات مربوطه برای حفظ منابع : ر کمیسیون اظهار داشتبررسی کلیات و جزئیات الیحه حفاظت از خاک د

 .خاکی و جلوگیری از هر گونه آلودگی اعم از فیزیکی و شیمیایی توسط افراد بنگاه اقتصادی و معادن مشخص شده است

های مربوطه  ال شده و همچنین دستگاههای پیشگیری و جریمه برای سوءاستفاده خاطیان از منابع خاکی اعم انواع روش: وی افزود

 .برای مقابله با این امر باید اقدامات الزم را انجام دهند

هایی شده اما رأی گیری نهایی و قطعی تاکنون در این زمینه  در واقع روی این الیحه بحث: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .نشده است

http//:www.yjc.ir/fa/news/0000035 
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 برنامه و سیلست ها
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  50: تاریخ

 درصدی بخش کشاورزی ۲0های نوین امری مهم در بازدهی  اجرای روش
های نوین به  ها با اجرای روش راندمان کشت محصوالت مقاوم به آب و گلخانه: نائب رئیس دوم کمیسیون دوم کشاورزی بیان کرد

 .درصد خواهد رسید 00

درخصوص  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با 

های نوین  الت مقاوم به آب وگلخانه ها با استفاده از روشراندمان کشت محصو: های نوین آبیاری اظهار داشت راندمان سیستم

 شود درصد متوسط کشورهای توسعه یافته نزدیک می 00درصد به  00الی  03آبیاری از 

ای و درختی  آبیاری نوین جایگاهی درکشت برنج و هندوانه ندارد اما اجرایان در راندمان و بهره وری سایرمحصوالت بوته: وی افزود

 ثیرگذار استبسیار تا

ها ی اخیر و هزینه باالی آبیاری های تحت فشار چاره جز اجرایان نیست زیرا این بخش  باتوجه به خشکسالی: نوری در ادامه گفت

های نوین میتواند تأثیر به سزایی در بهره وری اراضی  به سبب اینکه بیشترین تلفات آب را به خود اختصاص داده اجرای روش

 .دکشاورزی داشته باش

درصد کل هزینه  00با توجه به قانون پنجم توسعه دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید : نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی گفت

درصد نیز کمتر بوده است و از سویی با توجه به وضعیت و  03آبیاری های نوین را پرداخت کنند که متأسفانه تاکنون این میزان از 

 .نیاز به حمایت بیشتری دارندمشکالت کشاورزان این بخش 

http//:www.yjc.ir/fa/news/0000000 
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/58/58فارس

ها  درصدی حضور خارجی 11رشد / نظارت وزارت بهداشت بر تولید محصوالت تراریخته

 در نمایشگاه دام و طیور
عاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تولید محصوالت تراریخته کشاورزی براساس قانون ایمنی زیستی عمل م

های تولیدی مربوط به وزارت جهاد زیرنظر وزارت جهاد و بخش بهداشتی تولید  طبق قانون، بخش: کنیم، گفت می

 .محصوالت تراریخته، زیرنظر وزارت بهداشت است

، اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، امروز در مراسم خبرگزاری فارسگار اقتصادی به گزارش خبرن

های  ها برخی شرکت پس از تحریم: المللی دام و طیور و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران گفت افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین

 03های خارجی در نمایشگاه دام و طیور رشد  اند، بنابراین امسال شرکت بار در این نمایشگاه شرکت کرده برای اولین خارجی

 .درصدی داشتند

: های ایرانی و خارجی حضور دارند، تصریح کرد غرفه از شرکت 033معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در نمایشگاه امسال 

 .درصد رشد داشته است 03ن نمایشگاه حضور پررنگی دارند، به طوری که این رقم های داخلی در ای شرکت

 31امسال : کند،افزود های داخلی فراهم می پذیری شرکت های خارجی شرایط مناسبی را برای رقابت زند با بیان اینکه حضور شرکت

 .غرفه متعلق به کشورهای خارجی در این نمایشگاه حضور دارند

های تحریم روی پای خود  های دارویی داخلی در سال شرکت: حقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کردرئیس سازمان ت

 .اکنون حضوری قوی در این نمایشگاه دارند ایستادند و هم

های تحقیقاتی را  حضور فعال بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فصل جدیدی از فعالیت: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .زند و دولت یازدهم نیز به این موضوع تأکید دارد م میرق

برای تولید محصوالت تراریخته در کشاورزی و مصرف : معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد قانون محصوالت تراریخته بیان داشت

 .کنیم زیستی عمل می آن براساس قانون ایمنی

به وزارت جهاد کشاورزی است، از طریق وزارتخانه مورد رسیدگی قرار  طبق این قانون، باید هر بخش تولید که مربوط: وی افزود

 .گیرد و مسئولیت بخش بهداشتی محصوالت تولیدی نیز به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول شده است

دارد و همچنین البته سازمان محیط زیست نیز در شورای عالی ایمنی زیستی در هنگام تصویب قوانین حضور : زند بیان داشت

 .های مربوطه نیز در مورد تولید و مصرف محصوالت تراریخته تصمیماتی را برعهده دارند کمیسیون

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315858555103 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931آبان  59 ,یکشنبه

 سند راهبردی نظام فنی و اجرایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی ابالغ شد 
کشور، بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی و برنامه ( کاداستر)سازمان امور اراضی کشور در اجرای قانون جامع حدنگار 

بود و ساماندهی مدیریت زمین در های سازمان برای به های و سیاست انداز برنامه تدوین شده خود در قالب چشم

را تهیه و تصویب و برای اجرا به سازمان « سند راهبردی نظام فنی و اجرایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی»کشور 

 . های جهاد کشاورزی استان ابالغ کرده است

ی کشور در دوره جدید فعالیت، اجرای های سازمان امور اراض ترین برنامه ، یکی از محوری(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

برداری  های اطالعاتی مربوط به مالکیت و بهره طرح کاداستر اراضی کشاورزی و تهیه بانک اطالعات مکانی اراضی حاوی تمامی الیه

 .اراضی است که اجرای آن از اواخر سال گذشته آغاز شده است

های هوایی تمامی اراضی کشاورزی کشور و  کاداستر شامل تهیه عکسعنوان خروجی اجرای طرح  بانک اطالعات مکانی اراضی به

ها و همچنین اطالعات توصیفی  کننده حدود و مساحت اراضی و دیگر اطالعات حقوقی مرتبط با مالکیت های دقیق مشخص نقشه

که اجرای این طرح و  خواهد بود... های کشاورزی شامل کیفیت و وضعیت آب و خاک زمین، الگوی کشت و  فنی و اجرایی زمین

ها و اطالعات مستلزم داشتن سند راهبری جامع و تدوین نقشه راهی فراگیر برای اجرای تمامی فازهای این  دستیابی به این داده

 .طرح بزرگ است

سند »ان عنو ای را با  عنوان یکی از اقدامات مقدماتی مهم خود در این حوزه مجموعه بر این اساس سازمان امور اراضی کشور به

تهیه و تصویب کرده و برای اجرا به سازمان جهاد کشاورزی استان ها « راهبردی نظام فنی و اجرایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی

و « سند راهبردی نظام فنی و اجرایی طرح کاداستر اراضی کشاورزی»این سند، حاوی یک بخش اصلی با عنوان . ابالغ کرده است

 :ر استپیوست شامل موارد زی 55

 کشور و بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی( کاداستر)قانون جامع حدنگار : 5پیوست شماره 

 مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر طرح کاداستر: 0پیوست شماره 

 نقشه پراکنش اراضی کشاورزی: 0پیوست شماره 

 ساختار تشکیالتی، سازمان کار، گردش کار طرح: 0پیوست شماره 

 ( RFP)مالی  -اسناد فنی( RFQ)ناد ارزیابی کیفی اس: 0پیوست شماره 

 های اجرایی و نظارتی تهیه نقشه کاداستر دستورالعمل: 0پیوست شماره 

 دستورالعمل تکمیل فرم پرسشنامه اطالعات توصیفی کاداستر اراضی کشاورزی 0:پیوست شماره 

 تی سامانهو مستندات امنی OGC ،ISOهای  ها و پروتکل استاندارد: 1پیوست شماره 

 ها پیش نویس قرارداد: 3پیوست شماره 

 شرح خدمات 53:پیوست شماره 

 های ذیربط های همکاری با دستگاه نمونه تفاهمنامه: 55پیوست شماره 

های اصلی، ساختارها، فرآیندهای اصلی، نقش نهادها و وظایف آنها در طول دوره عمر طرح کاداستر اراضی  در این سند رویکرد

های اجرای بخشها و فازهای مختلف طرح تعیین  نامه ها و شیوه برداری و مجموعه دستورالعمل مرحله پدیدآوری تا بهره کشاورزی از
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تواند در سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمان امور  عنوان کتاب مرجع اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی می شده است و به

ها و  برداری کشور و سایر سازمانها، شرکت ریت های امور اراضی استان، سازمان نقشهاراضی کشور، سازمانهای جهاد کشاورزی و مدی

 .موسسات همکار یا طرف قرارداد در اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گیرد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20100-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

هزار تن  411برنامه ریزی برای صادرات / کیلوگرم مرکبات به ازای هر ایرانی 01تولید 

 پرتقال 
برای جلوگیری از : اورزی گفتمدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کش

انتشار آفت مگس میوه به هیچ وجه اجازه واردات مرکبات را نمی دهیم و واردات این گروه از میوه ها به کشور ممنوع 

 .است

اینکه رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسن پور با اشاره به  به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

براساس برآوردهای انجام شده در کشور به ازای هر : هزار تن پرتقال از باغات کشور برداشت می شود، افزود 033میلیون و  0امسال 

 .کیلو مرکبات تولید می شود، بنابراین با توجه به میزان باالی تولید هیچ نیازی به واردات نیست 03نفر 

و سوریه به آفت مگس میوه مدیترانه آلوده است و از آنجا که این آفت خطرناک قادر  هم اکنون مرکبات کشورهای مصر: وی گفت

 .نوع محصول میوه خسارت وارد کند بنابراین هیچ گونه مجوزی برای واردات صادر نخواهیم کرد 00است به 

عالوه براین نظارت های دقیقی : مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .برای ممانعت از ورود مرکبات از مرزهای کشور که معموالً در غالب تجارت پیله وری وارد می شود انجام خواهد شد

میزان تولید مرکبات در کشور به حدی است که امسال هیچ نگرانی برای تأمین نیاز بازار بویژه بازار شب عید : حسن پور گفت

 .هزار تن مرکبات خریداری و ذخیره سازی می شود 03ساس برنامه ریزی های انجام شده نداریم و برا

محصول مرکبات کشور از این آفت پاک است و آلودگی در باره : وی درباره وجود آفت مگس میوه در باغات مرکبات کشور افزود

 .مگس میوه به جز موارد محدودی وجود ندارد

امسال با توجه به بازار تولید : و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفتمدیرکل دفتر میوه های گرمسیری 

هزار تن از این محصول به کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس برنامه ریزی  533بویژه در محصول پرتقال برای صادرات 

 .شده است

نارنگی موردی از مگس میوه گزارش شد که بالفاصله کارشناسان به تازگی در منطقه بابلسر در یکی از باغات : حسن پور گفت

 .سازمان حفظ نباتات وارد عمل شدند و محصول را امحا کردند

 .تمام باغات مرکبات کشور پاک است و هیچ مشکلی وجود دارد: وی تاکید کرد

هزار تن آن مربوط  033میلیون و  0بانی میلیون تن تولید در بخش باغ 50مرکبات از مهمترین محصوالت باغبانی کشور است و از 

 .به مرکبات است

 ./هزار هکتار است که عمده آن در سه استان شمالی است 053سطح زیر کشت باغات مرکبات 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20000-1.html 
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است هابرنامه و سی  
 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

 آب، محیط زیست و صندوق های بازنشستگی از مسائل مورد توجه برنامه ششم می شود 
بدون تبصره به مجلس شورای اسالمی  30رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با تاکید بر اینکه الیحه بودجه سال 

بند آن تهیه می  21است های کلی اقتصاد مقاومتی و براساس در چارچوب سی 30بودجه سال : ارائه می شود، گفت

 . شود زیرا توسعه در کشور راهی جز سیاست های اقتصاد مقاومتی ندارد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در همایش نقش انجمن های ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شور که با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و سعید قاسمی مدیرعامل علمی در برنامه ششم توسعه ک

را تا جایی که امکان  30بودجه سال : بانک پاسارگاد و رییس شورای انجمن های علمی ایران در دانشگاه خاتم برگزار شد، افزود

ه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی در دولت با مسوولیت داشت متناسب با سیاست های اقتصاد مقاومتی تهیه می کنیم ضمن آنک

 .معاون اول امروز تشکیل شد و در دستور کار دولت قرار گرفت

امروز مجموعه ای از احکام برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسالمی ارائه شد که البته این احکام به معنای خود : وی گفت

 .ای برنامه های توسعه ای کشور بودبرنامه ششم نبود بلکه احکام مورد نیاز بر

وی با بیان آنکه نتایج و دستاوردهای اقدامات مجدانه که تاکنون براساس دستور مقام معظم رهبری و در راستای اقتصاد مقاومتی 

: ده است، افزودانجام شده تا اقتصاد کشور در برابر تکانه های خارجی مقاومت کند به دلیل کمبود منابع تاکنون به میزان دلخواه نبو

 .را در زمان قانونی به مجلس ارائه می دهیم و در آن به سیاست های اقتصاد مقاومتی توجه خواهیم کرد 30بودجه سال 

با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی باید زمانی برای برگزاری انتخابات داشته باشد زیرا : معاون رییس جمهوری اضافه کرد

 .به مجلس تقدیم می شود 30صله ای از ارائه بودجه الیحه برنامه ششم با فا

در این برنامه بر مسائل : نوبخت با تاکید بر اینکه اشتباهات برنامه های قبلی توسعه در برنامه ششم تکرار نمی شود، تصریح کرد

 .خاصی متمرکز شدیم زیرا اگر به آنها توجه نشود تبدیل به بحران خواهد شد

ست و صندوق های بازنشستگی از مسائل مورد توجه برنامه ششم بوده ضمن آنکه بحث علم و فناوری به گفته وی آب، محیط زی

 .نیز از موضوعات پیشران توسعه خواهد بود

هرچند در برنامه های چهارم و پنجم توسعه رشد هشت درصدی اقتصادی در نظر گرفته شده بود اما در این برنامه : وی افزود

 .وم از رشد محصول بهره وری باشدتصریح شده بود که یک س

موضوع دیگر در این برنامه : رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سرمایه گذاری را از دیگر موارد برنامه ششم اعالم کرد و گفت

قرار مکان محوری و قرار است سواحل مکران که دارای ظرفیت و استعداد ملی زیادی برای توسعه است برای سرمایه گذاری مدنظر 

 .گیرد

اجرایی شد اما کار برنامه  5000نخستین برنامه توسعه در کشور تدوین و سه برنامه پنج ساله تا سال  5001سال : نوبخت گفت

سال متوقف شد، سپس پنج برنامه توسعه ای پنج ساله برای کشور تدوین شد که در نهایت نتوانستیم به مرزهایی که  53ریزی در 

 .یک شویم و فاصله معناداری وجود داردبه عنوان هدف بود نزد
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انجمن های علمی و نخبگی در ساختار جدید : وی با اشاره به ساختار جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از احیاء آن، گفت

ته این سازمان مدیریت در راس تمام جایگاههای رسمی قرار گرفته و دبیرخانه انجمن های علمی و خبرگی کشور ایجاد شد که الب

 .دبیرخانه جایگاه تشریفاتی ندارد و رسمی است

از انجمن های علمی و : وی با بیان اینکه انجمن های علمی از نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی راهبرد توسعه ای دارند، گفت

زی تعریف شده، همکاری همچنین شورای انجمن های دعوت می کنم تا با جایگاه علمی که در ساختار سازمان مدیریت و برنامه ری

 .کنند

http//:www.iana.ir/water/item/20000-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931آبان  51, دوشنبه

آبرسانی به میلیون دالر برای اجرای طرح های  011اختصاص / مصوبه جدید دولت

 روستاها 
در جلسه هیئت دولت به ریاست دکتر روحانی گزارش وزارتخانه های صنعت معدن وتجارت و تعاون کار و رفاه 

 .بررسی شد"وضعیت واحد های تولیدی ،تولیدات صنعتی ومعدنی و صادرات غیر نفتی "اجتماعی در خصوص 

میلیون  033یگاه اطالع رسانی دولت، همچنین هیئت وزیران با اختصاص به نقل از پا( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دالر به وزارت نیرو از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیالت با نرخ متعارف نظام نامه آن صندوق برای اجرای طرح 

 .ی می رسند موافقت کردبه بهره بردار 5030و  5030های آبرسانی به روستاها با اولویت طرح هایی که در سال های 

 .تعیین کشورهای دارای شرایط ویژه برای پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت دولت بود

 .با تصویب دولت همچنین اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اصالح گردید

ات را مکلف کرد بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی مخابراتی،فناوری هیئت وزیران همچنین وزارت ارتباطات وفناوری اطالع

اطالعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات وفناوری اطالعات، مبالغی به عنوان حق االمتیاز و حق السهم دولت و جریمه 

 ./قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول وبه حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید

http//:www.iana.ir/water/item/20138-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931آبان  51, دوشنبه

اندازی نخستین کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار بخش کشاورزی در معاونت  راه

 ریاست جمهوری 
افقت اصولی کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان به عنوان نخستین کانون وابسته به معاونت علمی و مو

 . فناوری ریاست جمهوری در بخش کشاورزی صادر شد

بازار های هماهنگی دانش، صنعت و  ، با توجه به تصویب و ابالغ اساسنامه کانون(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های هیأت مؤسس، موافقت اصولی کانون  توسط شورای عالی انقالب فرهنگی و دبیرخانه اجرای نقشه جامع علمی کشور و پیگیری

عنوان نخستین کانون وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بخش  هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان به

 .کشاورزی صادر شد

، نخستین جلسه هیأت مؤسس نیز پیش از تعطیالت تاسوعا و عاشورای حسینی در محل سازمان تحقیقات، بنا بر این گزارش

عنوان نماینده هیأت مؤسس، ضمن بیان سوابق عملکردی  آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد و در این جلسه عباسعلی مطلبی به

گیری بخش کشاورزی از ظرفیت قانونی جدید  ضرورت بهره خورشیدی به 5030تا  5013کانون هماهنگی دانش و صنعت از سال 

عنوان عضو کمیسیون هماهنگی  ایجاد شده اشاره کرد که با درخواست ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به

زی به نام های دانش و صنعت در معاونت فناوری ریاست جمهوری اعالم شده و موافقت اصولی نخستین کانون بخش کشاور کانون

 .آبزیان صادر شده است

ریزی استراتژیک سازمان و دبیر دو کانون هماهنگی دانش و صنعت قبلی در حوزه شیالت  همچنین شریف روحانی، مدیر برنامه

های جدید پرداخته و در نهایت با بحث و  به تشریح اساسنامه ابالغی ریاست جمهوری در زمینه کانون( پروری و فرآوری آبزی)

 .ی هیأت مؤسس ترکیب شورای مرکزی کانون جهت اعالم به معاونت علمی و صدور احکام مربوطه نهایی شدبررس

های اجرایی  نفر از نمایندگان دستگاه 03عنوان اختیارات نخستین هیأت مؤسس کانون با اتفاق مطلق  طبق اساسنامه قبلی به

عنوان رئیس کانون  های خصوصی فعال، مطلبی به قاتی و شرکتها، مراکز تحقی های صنفی، دانشگاه مرتبط، اتحادیه و تشکل

 .هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان انتخاب شد

 ./کند ها را معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صادر می احکام رئیس و شورای مرکزی کانون

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20053-1.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/25509-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

10 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

 آبه هامون گره خورده است  های ما با افغانستان به حق تمام همکاری: ظریف
ها  اگر افغان: فتوزیر امور خارجه با بیان اینکه بحث حقابه جزئی از بسته همکاری ایران با افغانستان خواهد بود، گ

حمایتی خود را ادامه دهد و نسبت به رسیدگی به وضع مهاجران افغان و توسعه این   توقع دارند که ایران سیاست

 . کشور جدی باشد، ضرورت دارد که به موضوع حقابه ایران توجه کنند

ی اسالمی در پاسخ به پرسش حسینعلی ، محمدجواد ظریف در نشست علنی مجلس شورا(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورز یایران

وزارت خارجه حمایت خود از حقوق مردم ایران : شهریاری نماینده مردم زاهدان درخصوص حقابه هامون از سوی افغانستان گفت

 .بخصوص مرزنشینان را همواره در برنامه کاری خود قرار داده است

های ایثارگران است و  امنیت و اقتدار ما مرهون تالش: مجلس ادامه داد وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه با تشکر از نمایندگان

 .دانم از شهریاری و سایر نمایندگان که نسبت به حقوق مردم حساسیت دارند، تشکر فراوان کنم وظیفه می

عنوان یکی از  رود بهوزارت امور خارجه معتقد است که موضوع حقابه جمهوری اسالمی ایران در هامون، هیرمند و حریر : وی افزود

موضوعات اساسی در روابط ایران با افغانستان باید پیگیری شود و این موضوع در مالقات رئیس جمهور با روسای جمهور سابق و 

های بنده با دبیر شورای امنیت ملی افغانستان، وزیر خارجه، رئیس اجرایی و مقامات افغان  کنونی افغانستان و همچنین در مالقات

عنوان یکی از  ه پیگیری شده و امروز موضوع حقابه و رساندن آب به ایران هم در هیرمند، هم در هامون و هم در حریر رود بههموار

 .شود مطالباتی است که در مذاکره با افغانستان پیگیری می

 .اجرا کند 5005قرارداد وزارت امور خارجه در حال حاضر اصرار دارد دولت افغانستان تعهد خود را بر اساس : وی تاکید کرد

آنچه گاها : ظریف با انتقاد از اینکه دولت افغانستان در مورد آب معمولی رودخانه به تعهدات خود به اندازه کافی پایبند نیست، گفت

 .ها است و به آب رودخانه ارتباطی ندارد شود به دلیل جاری شدن سیالب سبب افزایش میزان آب می

ر خارجه همواره این موضوع را پیگیری کرده، لذا دغدغه و نکات مطرح شده از سوی نماینده سیستان وزارت امو: وی تاکید کرد

 .موضوع حق آبه سیستان نه تنها سیاسی نیست بلکه موضوع مشترک نمایندگان استان سیستان و بلوچستان است. قابل تائید است

خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز در خصوص حق آبه رودخانه نمایندگان مردم خراسان شمالی، : وزیر امور خارجه یادآور شد

 .هیرمند مشکالتی دارند که از سوی وزارت امور خارجه در حال پیگیری است

های وزارت  حق آبه کشور ما در سه محیط آبی هامون، حریر رود و هیرمند و البته توسعه شرق کشور از اولویت: ظریف تاکید کرد

 .امور خارجه است

یقت یکی از موضوعات مذاکره با دولت افغانستان حق آبه مردم سیستان بوده که نیاز است دولت افغانستان نیازهای مردم در حق

 .ایران و مرزنشینان را به خصوص در شرایط خشکسالی کشور برطرف کنند

ها از جمله وزارت  سایر وزارتخانه هایی برای تامین آب سیستان و بلوچستان دارد که از سوی دولت ایران برنامه: ظریف یادآور شد

 .نیرو اجرا خواهد شد

 4904قرارداد 
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 00حقابه ایران از رود هیرمند برابر  5005به گزارش دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران، طبق قرارداد موسوم به 

رارداد با یک معاهده در خصوص آب این ق. مترمکعب در ثانیه در نظر گرفته شده و افغانستان تامین حقابه ایران را تضمین کرد

 .توافق شد و به امضای طرفین رسید 5005اسفندماه  00هیرمند و دو پروتکل در تاریخ 

 5000در اثر کودتا رژیم پادشاهی افغانستان سقوط کرده و به جمهوری تغییر یافت و در نهایت در خردادماه  5000در تیرماه سال 

 .اهده را الزم االجرا اعالم کرددولت جمهوری افغانستان نیز این مع

در دوره طالبان مسیر رود هیرمند به روی ایران بسته شد اما پس از سقوط طالبان نیز با وجود تغییر حکومت در افغانستان هیرمند 

ب و این در حالی است که منطقه سیستان ایران برای چندین سال متوالی با کمبود شدید منابع آ. همچنان بسته نگه داشته شد

 .وضعیت خشکسالی روبه رو است

 5005طی مذاکراتی که در طی سال های اخیر بین مقامات دو کشور صورت گرفته، دولت ایران خواستار اجرای دوباره قرارداد سال 

 است که به درستی از سوی مقامات کشور افغانستان اجرا نمی شود و عمال دولت ایران حتی به حقوق مندرج در این معاهده نیز

 0/0تا  5/0حدود ( سدی که روی رود هیرمند در افغانستان بسته شده)دست نمی یابد، درحالی که حجم آب پشت سد کجکی 

 .میلیارد مترمکعب تخمین زده می شود

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20015-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

 نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی ابالغ شد 
ضوابط جدید و اصالحات فرآیندی صدور مجوزها پس از بازنگری و کار کارشناسی مشترک مابین سازمان نظام 

ت جهادکشاورزی در قالب نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و وزار

 .قارچ خوراکی تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی جهت اجرا ابالغ شد

ساله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  1، براساس این نظام و تجربه موفق (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

خانه و قارچ خوراکی، همچنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مسئول اجرای نظام طبیعی در صدور مجوز گل

 .صدور پروانه های گلخانه و قارچ خوراکی در کشور است

بنابر این گزارش، ضوابط جدید و اصالحات فرآیندی صدور مجوزها پس از بازنگری و کار کارشناسی مشترک مابین سازمان نظام 

ورزی و منابع طبیعی و وزارت جهادکشاورزی در قالب نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مهندسی کشا

 .تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی جهت اجرا ابالغ شد

ی شده براین اساس، در این نظام ضمن توجه به اهمیت کشت های گلخانه ای شرایط مناسبی برای فرآیند صدور پروانه ها پیش بین

 .است تا سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از ظرفیت قانونی و نظام فنی ایجاد گلخانه نسبت به دریافت پروانه اقدام نمایند

 .کاهش فرایند صدور و نیز حذف استعالمهای غیرضروری از مهم ترین تغییرات ایجاد شده در این نظام است

ای استفاده از آخرین تکنولوژیهای روز با استفاده از توان فنی شرکت ها و صاحب همچنین نقش بخش خصوصی و نیز زمینه الزم بر

 .نظران در این نظام فراهم شده است

نظام گلخانه ای با تدوین مقررات حمایتی سعی دارد نسبت به افزایش سرمایه گذاری در این بخش با استفاده از مقررات ساده و نیز 

 .ام نمایدراهنمایی الزم سرمایه گذاران اقد

http//:www.iana.ir/tashakkol/item/20185-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1931آبان  51, دوشنبه

 بسته خدماتی سطح یک بیمه روستائیان و عشایر اعالم شد  جزئیات
 یک بیمه روستائیان و عشایر جزئیات بسته خدماتی سطح

نامه همکاری فی مابین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران از ابالغ تفاهم

 . هزار نفر خبر داد 21ایران پیرامون خدمات سطح یک روستائیان، عشایر و شهرهای زیر 

نامه اظهار  سازمان امور عشایر، محمدجواد کبیر در توضیح جزئیات این تفاهم به نقل از( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

نامه به منظور ارتقای خدمات سالمت و ارائه خدمات بیمه پایه سالمت به جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر  این تفاهم: کرد

 .هزار نفر کشور به امضا رسید 03

یک با استقرار تیم سالمت و محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در سطح بر این اساس، ارائه خدمات سطح : وی افزود

 .نامه مدنظر است اول به ذینفعان انجام می شود و ارتقای سالمت و خدمات پیشگیری و درمان به صورت ادغام یافته در این تفاهم

درصد 00سهم توزیع سرانه در بسته خدمتی سطح اول؛ ای، از مجموع  ماده 03این تفاهم نامه  0بر اساس ماده : کبیر ادامه داد

 50جمعیت زیر )های هدف  سهم خدمات پزشکی، هفت درصد خدمات سالمت دهان و دندان جهت کل جمعیت بخصوص گروه

 .درصد خدمات دارویی اعالم شده است50و ( سال و زنان باردار

درصد به  55د جهت تامین ماما و سایر نیروهای انسانی و درص 53همچنین : مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران اظهار کرد

 .منظور آماده سازی و بهبود استانداردهای واحدهای مجری برنامه اختصاص یافته است

باتوجه به نقش و جایگاه پزشک و دندانپزشک در برقراری ارتباط با جمعیت تحت پوشش و پاسخگویی به نیازهای : وی عنوان کرد

 .م کردن امکان بیتوته در مرکز بهداشتی درمانی محل خدمت به عنوان یک الزام و ضرورت باید مدنظر قرار بگیردفوری جامعه، فراه

نفر  0333به ازای هر : کبیر چگونگی توزیع ارائه دهندگان خدمات در تیم سالمت به ازای جمعیت را نیز توضیح داد و گفت

نفر جمعیت تحت پوشش بیمه روستایی یک کارشناس ماما یا  0333ر جمعیت تحت پوشش بیمه روستایی یک پزشک، به ازای ه

 .هزار نفر جمعیت تحت پوشش بیمه روستایی یک دندانپزشک باید وجود داشته باشد 03مراقب سالمت خانواده و به ازای هر 

ت به منظور پرونده الکترونیک نامه بر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطا در این تفاهم: مدیرعامل سازمان بیمه سالمت افزود

به مدت یک سال برای  5030سالمت و فرهنگ سازی و توانمندسازی بیمه شدگان تاکید شده است و مفاد آن از اول فروردین ماه 

 تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و ادارات کل بیمه سالمت استان ها الزم االجرا است

http//:www.iana.ir/majles/item/20019-1.html 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا

 متقاضیان کشاورزی در برزیل به وزارت کشاورزی مراجعه کنند

گذاری و مشارکت بخش  سرمایهها در برزیل با  الملل وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه کشت فراسرزمینی ایرانی مدیر کل بین

هزار هکتار از اراضی کشاورزی در این کشور تحت کشت ذرت از  03اکنون  هم: خصوصی آغاز شده و در حال توسعه است، گفت

 . سوی ایرانیان قرار گرفته است

است که در سال کشت فراسرزمینی در برزیل حاصل توافقات وزارت جهاد کشاورزی با طرف برزیلی : هومن فتحی ، اظهار کرد

هزار هکتار از اراضی کشاورزی برزیل در اختیار  533ای که پس از این توافقات و در مدت کوتاهی حدود  گذشته انجام شد؛ به گونه

 .گذار بخش خصوصی ایرانی زیرکشت ذرت رفته است های سرمایه هزار هکتار آن از سوی شرکت 03اکنون  ایران قرار گرفت که هم

کشت : کننده محصوالتی مانند ذرت، کنجاله سویا، گوشت و غیره از برزیل هستیم، گفت که در حال حاضر وارد وی با بیان این

های تولید و دیگر مزایا یک  تواند ضمن افزایش عملکرد محصول، کاهش هزینه فراسرزمینی در کشورهای مستعدی مانند برزیل می

تواند نسبت به تامین این  مدت ایران می های روغنی باشد و در بلند منبع تامین مطمئن برای محصوالت اساسی مانند دانه

 .محصوالت اطمینان خاطر بیشتری داشته باشد

الملل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مذاکره و توافقات درحال انجام با برزیل برای توسعه صادرات انواع محصوالت  مدیر کل بین

های بخش خصوصی ایرانی وجود دارد  الت کشاورزی که پتانسیل تولید آن از سوی شرکتمحصو: کشاورزی به این کشور ادامه داد

های نسبی از نظر شرایط  این محصوالت دارای مزیت  های روغنی، کنجاله سویا و غیره است، چرا که برزیل در زمینه ذرت، دانه

یشتر در راستای توسعه کشت فراسرزمینی در این اکنون در حال رایزنی برای دریافت اراضی ب اقلیمی و میزان بارش است و هم

 .کشور هستیم

گذاری در برزیل برای کشت فراسرزمینی در این کشور  خصوصی عالقمند به سرمایه  های بخش که همه شرکت فتحی با بیان این

نند برزیل تسهیل شود، توانند به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا بسترهای الزم برای حضور آنها در کشورهای هدف ما می

هایی است  گذاران ایرانی بتوانند در کشورهای هدف به کشت فراسرزمینی بپردازند یکی از سیاست ها و سرمایه که شرکت این: گفت

 .کنند تامین محصوالت اساسی کشاورزی اعمال می  شان در زمینه که همه کشورهای مشابه ایران برای تامین نیازهای اساسی

شان دارای یک  های ضروری مدت برای تامین نیازمندی تواند به مسئوالن این تضمین را بدهد که در دراز ین اقدام میا: وی افزود

. های ارزی مناسبی برای کشور در کاهش واردات محسوب شود جویی تواند صرفه منبع تامین معتبر هستند و از نظر اقتصادی نیز می

 .شود به کشور وارد کرد کمتری آن محصول را که توسط ایرانیان تولید می از سوی دیگر با هزینه و قیمت تمام شده

سقف مشخصی برای سطح کشت فراسرزمینی در کشورهایی مانند برزیل وجود ندارد، چراکه بستگی به : فتحی اعالم کرد

گذار،  شرکت سرمایهگذار و استقبال و پتانسیل مشارکت در کشورهای هدف دارد و در حال حاضر چندین  های سرمایه شرکت

 .های کشاورزی در برزیل هستند هزار هکتار از زمین 033تا بیش از  533متقاضی اجاره 
http//:iranecona.com/10210 

 

 

 

http://iranecona.com/47247


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

02 
 

 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 193۱آبان  ۱دوشنبه 

  ماه دیگر های کشاورزی برزیل به ایران تا چند اجاره زمین

 .وزیر توسعه صنعت و تجارت خارجی برزیل از اجرایی شدن پیشنهاد کشت فراسرزمینی ایران در برزیل تا چند ماه دیگر خبر داد

طرح کشت فراسرزمینی پیشنهادی است : آرماندو منتیرونتو در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، درباره طرح کشت فراسرزمینی ایران در برزیل گفت

ت اقتصادی برزیل در اتاق بازرگانی ایران از آن مطلع شدند و قرار است با بازگشت ما به برزیل تحت بررسی مقامات مسئول در حوزه که هیا

 .کشاورزی قرار گیرد و پیش بینی می شود تا چند ماه دیگر این طرح عملی شود

در دیدار سال گذشته خود با همتای برزیلی اش از  -زی ایران وزیر جهاد کشاور -این گفته وزیر صنعت برزیل در حالی است که محمود حجتی

تصمیم ایران برای اجاره بلند مدت اراضی کشور برزیل توسط شهروندان ایرانی برای تولید و تامین محصوالت مورد نیاز کشورمان خبر داده 

 .بود

ی صنعتی برزیل برای همکاری مشترک اقتصادی با ایران اعالم همچنین منتیرو در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره اینکه کدام یک از بخش ها

توانم به بخش داروسازی، خودرو،  از بخش های صنعتی کشور برزیل که برای همکاری اقتصادی با ایران تمایل دارند می: اند؟ گفت آمادگی کرده

 .العات نام ببرمتجهیزات ماشینی، هواپیما و بخش خدمات از جمله بخش نرم افزاری و بخش فناوری اط

وزیر توسعه صنعت و تجارت خارجی برزیل در پایان با اشاره به توان صادرات گوشت قرمز به ایران در حد نیاز، درباره حجم صادرات اقالم 

درصد  33ظرفیت صادرات اقالم خوراکی چون گوشت، شکر و سویا به اندازه ای است که می توانیم حجم صادرات آن را به : خوراکی اظهار کرد

 . برسانیم

http//:www.isna.ir/fa/news/31585151801 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94080401851


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

09 
 

 برنج

 - 31/58/50فارس

 هزار تن برنج تولید شد ۰11یک میلیون و 
ح زیر کشت برنج در درصدی سط 11مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش 

 .هزار تن برنج امسال تولید شد ۰11هزار تن افزایش، یک میلیون و  401با : مناطق غیرشمالی، اعالم کرد

: تگف خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کاوه خاکسار مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی در گفت

هزار تن  133هزار تن افزایش نسبت به سال قبل به یک میلیون و  503براساس برآوردهای انجام شده تولید برنج امسال با حدود 

 .رسید

نیاز به واردات برنج را بخش بازرگانی : وی شرایط آب و هوایی و مدیریت منابع آب را عامل افزایش تولید برنج دانست و افزود

 .کند وزارتخانه تعیین می

اگرچه واردات برنج امسال به دلیل موجودی برنج از : مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

گیری در این رابطه برعهده بخش  های قبل ممنوع بوده، اما بخشی از نیاز داخلی باید از طریق واردات انجام شود که تصمیم سال

 .تبازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اس

کنندگان داخلی باید هرگونه  برای جلوگیری از لطمه به تولید: میلیون تن عنوان کرد و گفت 0وی مصرف ساالنه برنج را حدود 

 .ریزی باشد وارداتی با برنامه

 درصد از سطح زیر کشت برنج در مناطق غیرشمالی 03تا  00امسال : خاکسار با اشاره به کمبود منابع آبی در کشور تصریح کرد

 .کاسته شد

علیرغم کاهش سطح زیر کشت برنج در مناطق غیرشمالی به دلیل : مدیرکل غالت و محصوالت وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 .هزار تن افزایش تولید داشت 503کمبود آب، اما تولید برنج به دلیل کشت مجدد و کشت رتون برنج در مناطق شمالی، حدود 

 .بینی شده است رنج و افزایش عملکرد در طرح اقتصاد مقاومتی برنج در وزارتخانه پیشکاهش سطح زیر کشت ب: وی افزود

هایی که در مورد میزان و  با دستورالعمل: شود ، گفت گیری میزان سموم مرتبا پایش می وی با بیان اینکه مزارع برنج برای اندازه

 .دهیم که محصولی آلوده تولید شود جازه نمیشود، ا نحوه به کارگیری سموم در اختیار کشاورزان قرار داده می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851551131 
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 برنج
 - 31/58/50فارس

 کنیم مانده سموم در برنج را تکذیب می باقی
پذیری ارقام بومی برنجی که در مازندران و گیالن  رزی مازندران با بیان اینکه میزان سمرئیس سازمان جهاد کشاو

تاکنون هیچ گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر باقی ماندن سموم در برنج : شود کم است، گفت کشت می

 .تولیدی به ما گزارش نشده است

در مورد مباحث مطرح  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ر گفتدالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران د

از آنجا که مصرف کود در استان مازندران از متوسط کشوری : شده در مورد باقیمانده نیترات و سموم کشاورزی در برنج، گفت

 .مانده سموم در برنج بپذیریم ر مورد باقیتوانیم اظهارات مطرح شده را د تر است نمی پایین

 .شود که این ارقام کودپذیری پایینی دارند های مازندران و گیالن برنج محلی کشت می در استان: وی افزود

 :شود، بیان داشت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه کود ازته بر اثر تجزیه تبدیل به نیترات شده و جذب گیاه می

دهد و نتایج حاصل از آن را به ما اعالم  دانشگاه علوم پزشکی بطور دائم محصوالت کشاورزی از جمله برنج را مورد پایش قرار می

 .کند و تاکنون گزارشی در مورد باقی مانده سموم به ما اعالم نشده است می

هایی که انجام  طبق اطالعات، آزمایشات و پایش: کنم، گفت حیدر پور با تأکید بر اینکه باقی مانده سم در برنج را تکذیب می

گویم که باقیمانده سموم در برنج وجود ندارد و شاید سازمان غذا و دارو با آزمایش روی  درصد می 33شود با احتمال بیش از  می

 .های خارجی به این نتیجه رسیده است نمونه

کند و دانشگاه علوم پزشکی هم محصول نهایی را مورد  یش میمؤسسه خاک و آب میزان سموم را در خاک و گیاه پا: وی افزود

 .دهد پایش قرار می

یکی از وظایف سازمان : شود، گفت حیدرپور در پاسخ به این سؤال که آیا به کشاورزان در مورد بکارگیری سموم آموزش داده می

 .آموزشی است های ها و برگزاری کارگاه جهاد کشاورزی آگاه سازی کشاورزان از طریق اطالعیه

این : شود، تصریح کرد ها واقع در استان پایش و طبق قانون با مراکز غیرمجاز عرضه سم برخورد می فروشی  وی با بیان اینکه سم

 .های عرضه سموم در آن به اجرا درآمده است استانی است که بصورت پایلوت طرح بازرسی از فروشگاه 0استان یکی از 

اما در مجموع همکاران ما در : ست برخی کشاورزان به علت عدم آگاهی از سم بیشتری استفاده گفتوی با بیان اینکه ممکن ا

های کم بهره و  دهند و با پرداخت وام های سم پاش انجام می های الزم در جهت کارایی سم و تغییر تکنولوژی سازمان آموزش

 .دهیم های قدیمی کشاورزان را تغییر پاش بالعوض در تالش هستیم تا سم

هنوز برداشت کشت رتون و دوم به : حیدرپور با اشاره به اینکه برداشت کشت اول برنج در مازندران به پایان رسیده است، گفت

 .هزار تن شلتوک برنج از این استان است 033پایان نرسیده اما برآورد ما تولید یک میلیون و 

 .تدرصد اس 00ضریب تبدیل شلتوک به برنج حدود : وی افزود

... سازمان غذا و دارو در آخرین پایش خود از چند محصول کشاورزی از جمله برنج، پیاز، گوجه فرنگی، خیار و : براساس این گزارش

 .درصد این محصوالت باقی مانده سموم کشاورزی بیش از حد مجاز است 1اعالم کرده که در 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850551123 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  50: تاریخ

 گیرد واردات برنج تنها برحسب نیاز کشور صورت می
 .است رویه ارزان قیمت به رقیبی سرسخت برای آن تبدیل شده برد و واردات بی برنج ایرانی تنها از گرانی رنج نمی

، در خصوص گران بودن برنج خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با

بودن ی مصرفی، کوچک بودن قطعات زمین، دستی بودن اعمال کشاورزی، کم  ی کشت و کار، میزان هزینه نحوه: کشور گفت

 .های محلی و باال بودن دستمزد کارگران از عوامل افزایش قیمت برنج در کشور است عملکرد برنج

باید مقداری واردات داشته باشیم اما نباید مقدار آن زیاد باشد که : وی با بیان اینکه برنج ما، توان تغذیه کل کشور را ندارد، گفت

 .های کشاورزان ما به فروش نرسد برنح

 .ی مصرف نباشد آبی کشور و نبود امکانات تولید هم سبب شده که تولیدات کشور به اندازه کم: مه دادوی ادا

دالالن برنج را از : کاران در آن بسیار اندک است، گفت رسد و سهم برنج شیرمحمدی با بیان اینکه اغلب سود این کار به دالالن می

 .رسانند یب کرده و با نام برنج اعالی ایرانی به فروش میهای دیگر ترک کشاورزان گرفته و گاهی هم با برنج

گیرد،  شود اما با آن قیمت در دست مشتری قرار نمی این کارشناس با بیان اینکه این برنج با قیمت بسیار ارزانی به کشور وارد می

 .گذارند میهزینه گمرک، حمل و نقل، انبارداری، سود دالالن و احتکار بر افزایش قیمت آن تأثیر : گفت

 .کنند برابری قیمت برنج دانست که بر حسب نیاز افراد آن را تعیین می 0وی تأثیر احتکار را افزایش چهار الی 

: شیرمحمدی تولید زیاد برنج در کشورهای واردکننده را باال بودن میزان بارندگی و ورود به تغییرات ژنتیکی دانست و اذعان داشت

 .گیرد اما وسعت کشت در کشور کم است یکی صورت میدر کشور ما هم تغییرات ژنت

 .دهد همچنین هزینه پایین کارگر در این کشورها، هزینه تولید را کاهش می: وی ادامه داد

اگر این آمارها را : شیرمحمدی با بیان اینکه ما در تولید هر نوع ماده غذایی آمار کامل و کافی از میزان مصرف و تولید نداریم، گفت

توانیم تصمیمات درستی در خصوص تولید و مصرف برای یک توزیع اقتصادی خوب داشته  ستی در اختیار داشته باشیم میبه در

 .باشیم

گذاری صحیح، دسترسی به آمار خوراک و آب در دسترس و همچنین الگوی کشت مناسب نه  سیاست: وی در پایان خاطرنشان کرد

شود بلکه ما را به یک توزیع اقتصادی مناسب و یک نقطه  به دیگر کشور میتنها سبب کاهش قیمت برنج و کاهش وابستگی 

 .کند مطلوب نزدیک می
http//:www.yjc.ir/fa/news/0909225 
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 برنج
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۰, سه شنبه 

 های زیرزمینی در استان فارس ممنوعیت کشت برنج با استفاده از آب
های زیرزمینی در  کشت برنج با استفاده از آب: مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به محدودیت منابع آب گفت

 . استان فارس ممنوع اعالم شد

ای  ن جهاد کشاورزی و آب منطقهاحمد دهقان ، با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه آب و کشاورزی استان فارس با حضور مسئوال

طور کامل در استان فارس  های زیرزمینی به با توجه به محدودیت منابع آب کشت برنج با استفاده از آب: این استان اظهار داشت

 .ممنوع شد

دزن و مالصدرا کشت برنج در حوزه سد دورو: وی با بیان اینکه آورد و ذخیره آب در سد دورودزن و مالصدرا بسیار کم است، افزود

 .هایی از شهرستان رستم امکان کشت برنج وجود دارد که آمار قابل توجهی نیست نیز ممنوع شده و تنها در قسمت

شود  مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه هر سال کشت برنج در استان فارس از اوایل اردیبهشت آغاز می

کردند اما امسال این  رسانی دیرموقع کشاورزان ممنوعیت کشت برنج را رعایت نمی یل اطالعهای قبل به دل سال: عنوان کرد

 .ممنوعیت زود اعالم شده تا کشاورزان زمین خود را به کشت پاییزه اختصاص دهند و منتظر کشت برنج نمانند

بر پرهیز و مزارع خود را به  حصوالت آبوی از کشاورزان درخواست کرد که برای استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی از کشت م

 .آب اختصاص دهند کشت کلزا و دیگر محصوالت کم

برداری در استان فارس عبارتند از سد درودزن، سد رودبال، سد تنگاب فیروزآباد، سد سلمان  گفتنی است سدهای درحال بهره

ای استان فارس از  ار دریافتی از شرکت آب منطقهفارسی، سد سیوند، سد مالصدرا، سد ایزدخواست و سد رودبال که براساس آم

سد حجم آب قابل استفاده مثبت بوده است و مابقی سدها روند منفی در  0برداری این استان تنها در  سد در حال بهره 1تعداد 

 .اند حجم آب قابل استفاده داشته

 513٫11میلیون مترمکعب و سد سلمان فارسی  03٫000میلیون مترمکعب، این میزان در سد مالصدرا  00٫0مخزن سد درودزن 

 .است -53و  -5،  -1،  -/.001حجم آب قابل استفاده در سدهای ایزدخواست، سیوند، تنگاب فیروزآباد و رودبال به ترتیب . است

ست که میلیون مترمکعب ا 0100حجم کل مخازن سدهای درودزن، ایزدخواست، سلمان فارسی، مالصدرا، سیوند، تنگاب و رودبال 

میلیون مترمکعب حجم مفید است و درصد حجم کل آب موجود نسبت به  000خردادماه امسال تنها  00از این میزان تا تاریخ 

 .درصد است 55درصد و حجم آب مفید در سدها به حجم مفید مخازن  00حجم کل مخازن 
http//:iranecona.com/10252 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 31/58/50فارس

 درصد ارقام زراعی کشور توسط سازمان تحقیقات کشاورزی معرفی شده است ۲0
درصد آن را سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  ۲0شاورزی معرفی شده که رقم زراعی به بخش ک ۲44تاکنون 

 .کشاورزی معرفی کرده است

، اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ما با بیان این که محققان سازمان تحقیقات، آموزش و آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

رویکرد ما در ارقام جدید، ارایه ارقام پرمحصول و : رقم جدید زراعی معرفی کرده اند، اظهار داشت 00ترویج کشاورزی سال گذشته 

 .راندمان باال در زمینه آب است

تولید می کند و در زمینه تولید هسته های اولیه محصوالتی مانند  این سازمان هسته های اولیه اکثر بذور و نهال را: زند ادامه داد

 .گندم، جو، برنج و ذرت خودکفا هستیم

موسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و : هزارتن بذر گواهی شده به کشاورزان کشور، گفت 003وی با اشاره به تحویل ساالنه نزدیک به 

 .دنهال، بذرهای تولیدی را ارزیابی و گواهی می کن

بانک ژنی  53ایران دارای یکی از : معاون وزیر به توانمندی این سازمان در حوزه حفاظت و ذخایر ژنتیکی نیز اشاره و تصریح کرد

 .هزار نمونه نگهداری می شود 00بزرگ دنیا است و در بانک ژن ملی گیاهان ایران از 

 .نمونه انار در آن نگهداری می شود 003هزار نمونه مانند  0از  ایستگاه و کلکسیون درختان میوه داریم که بیش 00: وی اضافه کرد

 .میلیون حشره است 0این مجموعه دارای : ایستگاه مجموع تنوع زیستی ایران نیز اشاره کرد و گفت 50زند همچنین به 

تا : نست و اذعان داشتوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را موثرترین نهاد کشور از نظر تحقیقات گیاهپزشکی دا

 .های هرز توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشکی دستورالعمل کنترل، تهیه شده است آفت و بیماری و علف 033کنون برای 

 .سم در کشور را از دیگر دستاورهای موسسه تحقیقات گیاهپزشکی عنوان کرد 003وی ثبت نزدیک به 

رم، واکسن وفرآورده های بیولوژیک را از دیگر توانمندی های این سازمان معرفی نوع فرآورده از نظر س 03این مقام مسوول، تولید، 

 .کرد

 .درصد واکسن انسانی را داریم 13درصد واکسن طیور و 33درصد واکسن دامی 533ما در حال حاضر ظرفیت تولید : وی افزود

: قیقات،آموزش و ترویج کشاورزی برشمرد و گفتنقشه مهم در حوزه کشاورزی را اقدام های مهم سازمان تح 50زند، تهیه بیش از 

 .نقشه پوشش گیاهی، خاک های کشور و کیفیت گندم از جمله نقشه هایی است که تهیه شده است

ساله سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی اشاره کرد و این سازمان را یک برند برای وزارت جهاد 533معاون وزیر به قدمت 

 .کشاورزی دانست

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850555018 
 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Event&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=46519ddf-97e0-4657-9f91-89bf3e4d98ad
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940805000518


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

02 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 - 31/58/59فارس

 شود نخستین همایش فناوری نوین پلیمری در کشاورزی برگزار می

 .شود بهمن در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می 20و  21ورزی نخستین همایش فناوری نوین پلیمرها در کشا

کارگیری فناوری پلیمری در  اندیشی ملی فناوری نوین پلیمر در کشاورزی با عنوان به ، نخستین همخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میماه در محل  بهمن 00و  00ها  کشاورزی و گلخانه

این همایش به همت معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت پویا پلیمر تهران و با همکاری و 

دسی حمایت سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشکده مهن

، اداره کل تدوین (شرکت ملی صنایع پتروشیمی)دستی پتروشیمی  شیمی و پلیمر دانشگاه تهران، دفتر توسعه صنایع پایین

 .استاندارد برگزار خواهد شد

توانند، آخرین دستاوردهای تحقیقاتـی خـود را پیرامون  استاید، محققان، صنعتگران، کارشناسان، مهندسان و دانشجویـان می

 .ارسال کنند 5030آبان ماه  00اندیشی تا تاریخ  منظور ارائـه در این هم  ی ذیل بهمحورها

 :اندیشی عبارتند از محورهای این هم

 (کدام فیلم برای کدام محصول، کدام اقلیم)های پلیمری برای کشت در محصوالت کشاورزی و گلخانه  های فیلم ویژگی - 5

 های پلیمری د به فیلمهای محصوالت کشاورزی نیازمن اولویت - 0

 های پلیمری در کشاورزی و گلخانه تکنولوژی تولید فیلم - 0

 های کشاورزی و گلخانه معیارهای انتخاب پلیمرها و مواد افزودنی در تولید فیلم - 0

 های پلیمری و کشاورزی در ده سال آینده برآورد مصرف فیلم - 0

 شده در کشاورزی های بازیافت مالچ پالستیک استفاده مکانیزم و طرح های پلیمری و برداری از فیلم های بهره روش - 0

 (توسط متخصصان داخلی و خارجی)های اجرائی  استراتژی -0

 (کدام گلخانه برای کدام گیاه)های اقتصادی  ای از دیدگاه نوع محصول و جنبه های گلخانه معیارهای طراحی سازه - 1

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315859555035 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 - 31/58/50فارس

 درصد ارقام زراعی کشور توسط سازمان تحقیقات کشاورزی معرفی شده است ۲0
صد آن را سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در ۲0رقم زراعی به بخش کشاورزی معرفی شده که  ۲44تاکنون 

 .کشاورزی معرفی کرده است

، اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

سازمان تحقیقات، آموزش و آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که محققان 

رویکرد ما در ارقام جدید، ارایه ارقام پرمحصول و : رقم جدید زراعی معرفی کرده اند، اظهار داشت 00ترویج کشاورزی سال گذشته 

 .راندمان باال در زمینه آب است

تولید هسته های اولیه محصوالتی مانند این سازمان هسته های اولیه اکثر بذور و نهال را تولید می کند و در زمینه : زند ادامه داد

 .گندم، جو، برنج و ذرت خودکفا هستیم

موسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و : هزارتن بذر گواهی شده به کشاورزان کشور، گفت 003وی با اشاره به تحویل ساالنه نزدیک به 

 .نهال، بذرهای تولیدی را ارزیابی و گواهی می کند

بانک ژنی  53ایران دارای یکی از : این سازمان در حوزه حفاظت و ذخایر ژنتیکی نیز اشاره و تصریح کرد معاون وزیر به توانمندی

 .هزار نمونه نگهداری می شود 00بزرگ دنیا است و در بانک ژن ملی گیاهان ایران از 

 .نمونه انار در آن نگهداری می شود 003هزار نمونه مانند  0ایستگاه و کلکسیون درختان میوه داریم که بیش از  00: وی اضافه کرد

 .میلیون حشره است 0این مجموعه دارای : ایستگاه مجموع تنوع زیستی ایران نیز اشاره کرد و گفت 50زند همچنین به 

تا : وی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را موثرترین نهاد کشور از نظر تحقیقات گیاهپزشکی دانست و اذعان داشت

 .های هرز توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشکی دستورالعمل کنترل، تهیه شده است آفت و بیماری و علف 033برای  کنون

 .سم در کشور را از دیگر دستاورهای موسسه تحقیقات گیاهپزشکی عنوان کرد 003وی ثبت نزدیک به 

ولوژیک را از دیگر توانمندی های این سازمان معرفی نوع فرآورده از نظر سرم، واکسن وفرآورده های بی 03این مقام مسوول، تولید، 

 .کرد

 .درصد واکسن انسانی را داریم 13درصد واکسن طیور و 33درصد واکسن دامی 533ما در حال حاضر ظرفیت تولید : وی افزود

: زی برشمرد و گفتنقشه مهم در حوزه کشاورزی را اقدام های مهم سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاور 50زند، تهیه بیش از 

 .نقشه پوشش گیاهی، خاک های کشور و کیفیت گندم از جمله نقشه هایی است که تهیه شده است

ساله سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی اشاره کرد و این سازمان را یک برند برای وزارت جهاد 533معاون وزیر به قدمت 

 .کشاورزی دانست

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850555018 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  59: تاریخ

 صادرات تخم مرغ به عراق نصف شد/ میلیارد تومانی مرغداران ۲04زیان 
ده روز گذشته تا کنون صادرات تخم مرغ به عراق به نصف کاهش یافته از : دبیر کل کانون پرورش دهنگان مرغ تخم گذار گفت

 .است

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهنگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

هزارتن از این  033تن تخم مرغدار کشور تولید شده که  033حال حاضر روزانه دو هزار و در : خصوص زیان مرغداران اظهار داشت

های صادراتی کشورتوان رقابت با  میزان مازاد تولید است که باید در قالب صادرات خارج شود اما متأسفانه به سبب عدم مشوق

 .گذشته به نصف کاهش یافته است کشور ترکیه را ندارد که به همین خاطر میزان صادرات نسبت به ده روز

ماه نخست سال جاری به طور میانگین به  0مرغداران ذر : میلیارد تومانی مرغداران در سال گذشته گفت 133وی با اشاره به زیان 

ل اند که همین امر موجب شده مرغداران به بدهکاران بزرگ بانکی کشور تبدی میلیون تومان متضرر شده 005غیر از سال گذشته 

 .شوند

تومان بوده درحالی  033هزار و  0در حال حاضر قیمت تخم مرغ درب مرغداری به طور متوسط کیلویی : طال کش در ادامه گفت

تومانی مرغداران را در  033تومان است و این امر زیان هزار و  533هزار و  0شده محصول با محاسبه سود مرغدار  که قیمت تمام

 .دهد هر کیلو نشان می

های پیر از  در واقع تنها راه بیرون رفت از وضعیت کنونی حذف مرغ: ر کل کانون پرورش دهنگان مرغ تخم گذار تصریح کرددبی

ای از مرغداران از  چرخه تولید و ساز و کار صادراتی است زیرا در صورت ادامه این روند تا پایان سال جاری و طول سال آینده عده

 .چرخه تولید خارج خواهد شد
http//:www.yjc.ir/fa/news/0903103 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 31/58/51فارس

 تن محصول سیب در تکاب 411هزار و  22تولید سالیانه 
تن و متوسط  411هزار و  22تولید سالیانه محصول سیب در شهرستان تکاب : مدیر جهاد کشاورزی تکاب گفت

 .تن در هکتار است 4۷عملکرد باغات منطقه 

: گو با خبرنگار فارس در تکاب با اشاره به برداشت سیب از باغات این شهرستان، اظهار داشت و محسن طاهری امروز در گفت

 033بارور بوده و  هکتار 033هکتار سطح زیر کاشت باغات سیب بوده که از این میزان هزار و  033شهرستان تکاب دارای هزار و 

 .هکتار غیربارور است

: تن در هکتار است، ادامه داد 50تن و متوسط عملکرد باغات منطقه  533هزار و  00وی با بیان اینکه تولید ساالنه محصول سیب 

مزه خاص سیب تولیدی این شهرستان متاثر از آب و هوا و خاک مناسب و همچنین وجود اختالف دما و سایر شرایط دارای طعم و 

 .است

های منحصر به فرد بوده و در نتیجه  مدیر جهاد کشاورزی تکاب با بیان اینکه ماندگاری زیاد سیب جهت فصول مختلف از ویژگی

شده اوال محصول تولیدی در هنگام  آل سیب تولیدی موجب  مزایا و شرایط ایده: قابل پسند برای مشتریان گشته است، یادآور شد

عالقه خرید دارند و ثالثا این باغات زیردرختی نداشته و به ... های تهران، قم و  واقع شده، ثانیا مشتریان استاندهی مورد پسند  گل

 .خوری است لحاظ کیفیت مناسب تازه

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851555010 
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 تولیدات باغی
 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

جای خالی دمنوش و کنسرو عناب در سبد / تن عناب در خراسان جنوبی 1911تولید 

 غذایی ایرانی 
شمار آمده که  عنوان یک میوه یا خشکبار به در حالی که در کشورهای هند و پاکستان و حتی جنوب اروپا عناب به

 . گیرد، در ایران ناشناخته باقی مانده است کنسرو و دمنوش مورد استفاده قرار میصورت  به

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون تولیدات گیاهی استان خراسان جنوبی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خوری و خشک در سبد  صورت تازه عناب استفاده شده و به حالی که در پاکستان و هندوستان از عناب کنسروشده و چای با طعم

 .غذایی مردم قرار دارد، عناب ایرانی ناشناخته باقی مانده است

عناب یکی از محصوالت مهم و استراتژیک باغبانی خراسان جنوبی است که با توجه به کارآمدی آن در : عبدالرضا رضایی افزود

ای در اقتصاد کشاورزی استان دارد، اما هنوز نتوانسته در سبد غذایی  سالی، نقش ویژهآبی و مقاومت آن به خشک شرایط خوب کم

 .مردم و سبد صادراتی، جای خود را پیدا کند

ها در قالب یک داروی گیاهی به فروش رسیده و  های سنتی و عطاری عناب تولیدشده ایرانی بیشتر در داروخانه: وی خاطرنشان کرد

عنوان یک میوه یا تنقالت  م آمده است، در حالی که در کشورهای هند و پاکستان و حتی جنوب اروپا، بهکمتر در سبد غذایی مرد

 .شمار آمده که در کنار سایر خشکبار، جایگاه خود را پیدا کرده است به

 تن عناب تولید شد 1911

 033اراضی کشاورزی، بیش از چهارهزار و  هکتار 003از سطح دوهزار و : معاون تولیدات گیاهی استان خراسان جنوبی ادامه داد

 .تن عناب برداشته شده که نسبت به سال گذشته سه درصد افزایش وزنی دارد

هزار تومان محاسبه کنیم، ارزش ریالی تولیدات امسال  50در صورتی که قیمت میانگین هر کیلوگرم عناب را : رضایی تصریح کرد

 .میلیارد ریال خواهد بود 050

جوار، تهران و  های هم خوری از مردادماه به مرور وارد بازارهای داخلی، استان صورت خشک و تازه عناب تولیدی به: شدوی یادآور 

 .گیرد مشهد شده است و کمتر در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می

 ترین تولیدکنندگان عناب دنیا چین و آمریکا بزرگ

هکتار برآورد شده  003هرچند سطح زیر کشت عناب در ایران دوهزار و : أکید کردمعاون تولیدات گیاهی استان خراسان جنوبی ت

 .است، اما ایران سطح زیر کشت این محصول نسبت به کشورهای چین و آمریکا چندان زیاد نیست

خود آن را به  شود که در کنار محصوالت خشکبار ترین تولیدکننده عناب دنیا شناخته می عنوان بزرگ چین به: رضایی اظهار داشت

 .عنوان یک ماده غذایی با ارزش باال شناخته شده است فروش رسانده و در داخل این کشور نیز به

پزی، صنایع غذایی، کمپوت و همچنین آرد برای تهیه غذاهای  یافته، از عناب برای شیرینی در کشورهای توسعه: وی همچنین گفت

 .شود، اما در ایران به مصرف دارویی آن اکتفا شده است شی استفاده میآرای -خانگی در کنار مصرف دارویی و بهداشتی 

 سازی است افزایش سرانه مصرف عناب نیازمند فرهنگ



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

00 
 

ویژه  خوری عناب در شهرهای بزرگ به های گذشته مصرف تازه هرچند طی سال: معاون تولیدات گیاهی استان خراسان جنوبی افزود

 .اما برای افزایش سرانه مصرف آن باید از صداوسیما کمک گرفت پایتخت افزایش نسبی پیدا کرده است،

های قابل  با تکلیف قانونی مجلس، شبکه بازار صداوسیما روزانه برنامه: وری خاطرنشان کرد رضایی با اشاره به قانون افزایش بهره

سازی به مصرف مواد غذایی مفید و  گها به تبلیغ و فرهن کند که باید بخشی از این برنامه توجهی در بخش کشاورزی تولید می

 .ترین آنها است طور یقین عناب یکی از مهم ناشناخته بپردازد که به

در طب سنتی ایران، مصرف جوشانده عناب برای درمان سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا و انواع گلودرد توصیه شده : وی ادامه داد

مواد قندی و مقدار زیادی ویتامین ث و کربوهیدرات، مواد معدنی، کلسیم، فسفر، است، اما این میوه دارای لعاب فراوان، پروتئین، 

دهنده فشار خون، ضدسرطان نیز شناخته  کنندگی و کاهش آهن، کاروتن، تیامین و ویبوفالوین است که با داشتن خاصیت تصفیه

 .شده است

دارد که رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده  درصد تولید عناب ایران به خراسان جنوبی اختصاص 31: رضایی تصریح کرد

تن به ترتیب بیشترین میزان عناب استان را به خود اختصاص  500هزار و  های سربیشه، خوسه و بیرجند به تولید یک و شهرستان

 ./اند داده

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20131-1.html 
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 تولیدات باغی
 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

 وارد و تکثیر شد  "مجول"نهال تجاری خرما به نام 
هزار هکتار از باغات اقتصادی کشور با نهال های  311: سرپرست گروه تولید نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی گفت

 . دار جایگزین می شود استاندارد و شناسه

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صغری خوشکام با اشاره به اینکه  به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ر میلیون نهال استاندارد د 51هم اکنون حدود : آغاز شده افزود 10تولید نهال استاندارد و ساماندهی نهالستان های کشور از سال 

 .نهالستان مجاز تولید و به باغداران عرضه می شود 033

براساس : وی ساماندهی نهالستان های کشور را از مهم ترین اولویت های معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت

ارند، بنابراین طرح نهالستان برای تولید مجوز د 033نهالستان در کشور فعال است که فقط  5033برآوردهای انجام شده حدود 

 .نهالستان دیگر باید اجرا شود 5533ساماندهی در 

برای افزایش و ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره وری از منابع : سرپرست گروه تولید نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی تاکید کرد

 .ضروری است تولید به ویژه آب، تولید و جایگزینی نهال های استاندارد شناسه دار امری

با توجه به تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، کم آبی، افزایش گرما ، تغییرات ناگهانی دما، طغیان آفات، تولید نهال : خوشکام افزود

 .های میوه مقاوم به این شرایط برای توسعه باغات ضروری است و باید طرح اصالح و بازسازی بتدریج در باغات اجرا شود

صمیمات وزارت جهاد کشاورزی تولید و جابجایی نهال بدون شناسه و غیر استاندارد ممنوع است و متخلفان براساس ت: وی گفت

 .مشمول جریمه خواهند شد

سرپرست گروه تولید نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی همچنین از واردات و تکثیر نهال از پایه های مادری اصیل درختان که با 

با همکاری بخش : دودیت های منابع آبی کشور سازگارند با همکاری بخش خصوصی خبرداد و افزودشرایط آب و هوایی و مح

خصوصی پایه های مادری اصیل و مرغوب میوه ها در کشورهای مختلف شناسایی شده است و نهال های تولید شده از این پایه ها 

 .اند برای تکثیر و توزیع بین باغداران وارد شده استکه به خشکسالی، کم آبی ، آفات و دیگر تغییرات آب و هوایی مقاوم 

اصالح و بازسازی باغات با نهال های استاندارد شناسه دار از محصوالت صادراتی مثل پسته، انار، گردو، بادام، خرما و : خوشکام گفت

 .سیب آغاز می شود

و خرمالو نیز اقدام شده و نهال تجاری خرما به نام همچنین برای تولید نهال استاندارد ارقام تجاری خرما، مرکبات : وی افزود

رقم مجول از طرفی از جمله درشت ترین خرماهای جهان و از طرفی دیگر دارای بذری نسبتا کوچک بوده و نسبت ) "مجول"

 .به منظور افزایش تولید و کیفیت محصول خرمای کشور وارد و تکثیر شده است( گوشت به بذر آن زیاد است

تا پیش از پایان امسال طرح تکثیر و تولید انبوه نهال های استاندارد : وه تولید نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی گفتسرپرست گر

 ./و جایگزینی آنها با درختان کنونی در باغات بویژه در باغات محصوالت تجاری انجام می شود

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20080-1.html 
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 تولیدات باغی   
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

 تأیید آنالیز آزمایشگاهی در آلمان / جای پای زرشک ایران در آلمان محکم شد
رشک همراه شد و ها به کشور با تقاضای صادرات ز صادرات زرشک به کشور آلمان پس از آنالیز آزمایشگاهی آلمانی

 .شود نخستین محموله صادراتی زرشک ایران پس از ارسال نمونه آزمایشگاهی سال گذشته، امسال عازم آلمان می

از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون تولیدات گیاهی استان خراسان جنوبی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن زرشک خشک تولید شد که نسبت به  033هزار و  50ح زیر کشت زرشک استان خراسان جنوبی، هکتار سط 001هزار و  50

 .هزار تن افزایش تولید داشته است علت افزایش عملکرد، حدود یک گذشته، به

 .میلیارد ریال برآورد شده است 001هزار و  ارزش ریالی زرشک تولیدشده یک: عبدالرضا رضایی افزود

 لمان رونق گرفتصادرات زرشک به آ

تنی به کشور آلمان صادر شد و  033ای  منظور بازاریابی در کشورهای اتحادیه اروپا، محموله سال گذشته به: وی خاطرنشان کرد

 .صورت رسمی وارد کشور آلمان خواهد شد توانست نتایج مثبتی را با خود به همراه آورد و امسال محموله صادراتی زرشک به

گرفته در  علت تأیید آنالیز آزمایشگاهی صورت سال گذشته صادرات زرشک جنبه آزمایشی داشت، اما امسال به: رضایی ادامه داد

 .کشور آلمان، تقاضا برای صادرات زرشک به این کشور افزایش یافته است

شود، جزو محصوالت  یاز آنجا که زرشک تولیدشده در ایران بدون سم و با اتکا به کودهای آلی و زیستی تولید م: وی تصریح کرد

شود در صورت بازاریابی و بازارسازی در این کشور،  بینی می گیرد؛ لذا پیش رود که مورد توجه اروپاییان قرار می شمار می سالمی به

 .بتوان انتظار ایجاد یک بازار جدید برای زرشک ایران داشت

 امارات و کشورهای عربی، بازار سنتی زرشک ایران

هرچند میزان صادرات زرشک تولیدشده در کشور با میزان تولید آن موازنه : اهی استان خراسان جنوبی یادآور شدمعاون تولیدات گی

ویژه  های دور صادرات زرشک به کشورهای عربی به تر از حجم تولید است، اما از گذشته منطقی ندارند و میزان صادرات پایین

 .امارات، توسط بخش خصوصی کلید زده شده است

صادرات زرشک به کشورهای عربی هرچند به شکل سنتی از گذشته صورت گرفته است، اما برای یافتن بازارهای : یی تأکید کردرضا

های بازرگانی کلید بخورد تا بتوان عالوه بر زرشک خشک، سایر  ویژه اتاق جدید باید تیم مطالعاتی و پژوهشی در بخش خصوصی به

 .وارد سبد صادراتی کردمحصوالت تولیدشده از زرشک را نیز 

 افزایش مصرف زرشک تازه

های  گرفته برای رونق ناوگان حمل و نقل داخلی کشور، صادرات زرشک تازه به استان های صورت دنبال تالش به: وی اظهار داشت

 .شده است شهرهای کشور های اخیر، زرشک تازه برای مصرف غذایی نظیر مربا وارد کالن جوار رونق گرفته است و طی سال هم

رود با افزایش  سرانه مصرف زرشک در داخل کشور بسیار ناچیز و محدود برآورد شده است؛ لذا انتظار می: رضایی همچنین گفت

تولید محصوالت ثانویه از زرشک نظیر ساخت بستنی یخی با زرشک، کنسانتره زرشک و ورود آن به صنایع غذایی بتوان ذائقه مردم 

 .گره زد را با این محصول بیشتر
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اندازی شده است که تجهیزات آن دو سال پیش از سوئیس  گفتنی است، واحد کنسانتره زرشک، انار و انگور در خراسان جنوبی راه

رود با افزایش تولیدات این مرکز صنایع تبدیلی، بتوان شاهد ورود محصوالت جدید تولیدشده از زرشک  وارد کشور شده و انتظار می

 ./به کشور باشیم

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20010-1.html 
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 تولیدات باغی
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

ای دما  درجه 4.0بینی افزایش  پیش/ های مازندران نیست خطر سرمازدگی متوجه پرتقال

 ر زمستان امسال د
زدگی و سایر مشکالت  شود، بنابراین احتمال خطر یخ دلیل آنکه محصول مرکبات تا آذرماه سال جاری برداشت می به

 .شود متوجه محصوالت درختی نمی

: خبر گفت با اعالم این( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .میلیون تن مرکبات تولید خواهیم کرد 0.0ای که  گونه شود، به بینی می امسال برای مرکبات استان مازندران تولید مناسبی پیش

 .دهد فروت تشکیل می میلیون تن مربوط به پرتقال و مابقی آن را نارنگی، نارنج و گریپ 5.0حدود : دالور حیدرپور افزود

 .های استان مازندران برداشت شود هزار تن کیوی از باغ 503شود  بینی می ال پیشامس: وی خاطرنشان کرد

باغداران باید نسبت به برداشت محصول خود تا آذرماه سال جاری اقدام کنند تا این محصول درگیر سرما، : حیدرپور ادامه داد

 .ها نشود زدگی و شکستگی شاخه یخ

موقع محصول مرکبات توسط باغداران، ضرر و زیانی متوجه آنها شد و  شت نکردن بهدلیل بردا به 5030از سال : وی تصریح کرد

های الزم به باغداران شده  دلیل سنگینی میوه و بارش شدید برف، دچار شکستگی شد که امسال نیز توصیه ها به بسیاری از شاخه

 .است

 هزار تن از مرکبات مازندران را از بین برد ۷1تگرگ 

های  هایی که ناسا برای وقوع پدیده النینو در ایران و وقوع سیل بینی د کشاورزی استان مازندران درباره پیشرئیس سازمان جها

 5.0بینی زمستانی معتدل و افزایش  سازمان هواشناسی جمهوری اسالمی ایران پیش: سهمگین در کشور داشته است، یادآور شد

 .ای دما را در زمستان سال جاری داشته است درجه

های  شود، اما باغداران باید توصیه بینی نمی های استان مازندران مشکل خاصی در سال جاری پیش برای باغ: یدرپور تأکید کردح

 .فنی را مدنظر قرار داده و به آنها عمل کنند

تگرگ چند روز  رود و تنها خوبی پیش می های استان مازندران نیز به در حال حاضر وضعیت تولید در سایر بخش: وی اظهار داشت

هزار تن از محصول مرکبات استان از بین برود که این رقم در مقایسه با تولید بسیار  03تا  03گذشته باعث شده است که حدود 

 .باالی امسال، قابل توجه نیست

 .رو نشده است های مرکبات استان مازندران با هیچ بیماری و مشکل خاصی روبه باغ: حیدرپور در پایان گفت

بینی کرده است که امسال ایران شاهد زمستانی بسیار سرد خواهد بود و عالوه بر آن، وقوع  نی است، سازمان فضایی ناسا پیشگفت

های زیاد و وقوع  های آبان و آذر باعث بارش های پاییز و زمستان و در ماه ویژه در فصل های سهمگین را به پدیده النینو که سیل

ای به  زند که در این راستا، سازمان مدیریت بحران کشور نیز ضمن ارسال اطالعیه ا دامن میسیل خواهد شد، زمستان سرد ر

های تمامی مناطق کشور این خطر را گوشزد کرده است و عالوه بر آن، وزیر نیرو نیز درباره احتمال وقوع  ها و استانداری فرمانداری

رای آماده بودن و تهیه ادوات و وسایل الزم بسیج کرده است، در حالی که ربط را ب های ذی ها و ارگان زمستانی بسیار سرد، سازمان

 !/نظر سازمان هواشناسی کشور چیز دیگری است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20091-1.html 
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 تولیدات باغی
 ناآیا 1931آبان  50, سه شنبه

هزار تن چوب  4۷2واردات / اندازی پایگاه قرنطینه چوبی آمادگی بخش خصوصی برای راه

 به کشور 
 .نفس، پایگاه قرنطینه چوبی را با همکاری دولت احداث کند بخش خصوصی آمادگی دارد در بندر ترکمن و خواجه

یکی از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ورزی ایران دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشا

مسائلی که باعث ایجاد مشکالت زیادی در بخش تولیدات چوبی شده، واردات چوب است که به دالیل زیادی ازجمله 

 .های سازمان حفظ نباتات، شرایط دشواری برای واردات مواد اولیه چوبی به کشور ایجاد کرده است گیری سخت

های سازمان حفظ نباتات و تسهیل فعالیت  منظور احترام به حساسیت بخش خصوصی در نظر دارد به: اجانی افزودعبدالعظیم آق

نفس که در  صنف فعاالن چوب با هزینه بخش خصوصی اقدام به تشکیل پایگاه قرنطینه چوبی در منطقه بندر ترکمن یا بندر خواجه

 .منتهاالیه شرقی دریای خزر قرار دارد، کند

این منطقه که در کرانه جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد، جزو دورترین بنادر به منطقه جنگلی محسوب شده : اطرنشان کردوی خ

تواند پس از اقدام دولت برای تأسیس  که در صورت تأیید سازمان حفظ نباتات برای ایجاد قرنطینه چوبی، بخش خصوصی می

ها و همچنین الیروبی برای ایجاد مساحت جغرافیایی و فضای فیزیکی  تن کشتیسازی برای پهلو گرف ها نظیر اسکله زیرساخت

 .قرنطینه گیاهی و همچنین تأمین تجهیزات را بر عهده بگیرد

ربط و همچنین سازمان حفظ  های ذی این پیشنهاد پیش از این در همایش مدیریت پایدار جنگل به وزارتخانه: آقاجانی ادامه داد

 .تنباتات داده شده اس

 هزار مترمکعب چوب به کشور ۲91واردات 

دالر وارد  000هزار و  000میلیون و  10تن به ارزش  001هزار و  505تا پایان شش ماهه نخست سال جاری، : وی تصریح کرد

 .کشور شده است که این مواد اولیه در استفاده از کاغذ اوراق فشرده و همچنین تخته و الوار کاربرد دارد

تواند در مصارف صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار گیرد و  درصد تخته و الوار بوده است که نمی 30از این مقدار : آور شدآقاجانی یاد

های سازمان حفظ  گیری های گرد هستند که با سخت های خود نیازمند واردات چیپس چوب یا چوب صنایع چوبی برای فعالیت

 .گیرد نباتات، واردات آن به کندی صورت می

 اردات چوب با پوست، هیچ خطری برای محیط زیست نداردو

های غیرالوار است، اما سازمان  صنعت کاغذ و صنایع فشرده چوب نیازمند چوب: دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب تأکید کرد

مورد تأکید قرار شود، مخالف است و ممنوعیت آن را همچنان  حفظ نباتات برای واردات چوب با پوست که بازدهی و ضدعفونی می

 .داده است

بروماید و فسفین ضدعفونی شده و تمام موجودات زنده و  شده با نوعی گاز به نام متیل چوب با پوست ضدعفونی: وی اظهار داشت

رود؛ این در حالی است که سازمان حفظ نباتات همچنان از واردات چوب با پوست جلوگیری  آفات موجود در پوست آن از بین می

 .واردات این نوع چوب در انتظار ابالغیه این سازمان است کرده و

تواند در همه مصارف صنعت چوب نظیر کاغذ و نئوپان کاربرد داشته باشد و صرفه  چوب با پوست می: آقاجانی همچنین گفت

 .اقتصادی برای واردات آن بیشتر از شرایط کنونی است
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یافته نظیر آلمان استفاده صنعتی فراوانی دارد و پس از ضدعفونی  شورهای توسعهچوب وارداتی با پوست که در ک: وی در ادامه افزود

 .گیرد اعتنایی قرار می های صنایع کاغذ و چوب فشرده است که مورد بی شرط شود، یکی از پیش کشی وارد سیستم تولید می و آفت

تواند چوب مورد نیاز خود را  کند که ایران می میمیلیون مترمکعب چوب تولید  033کشور روسیه ساالنه : آقاجانی خاطرنشان کرد

 .از این کشور وارد کند

با توجه به آنکه تعرفه بازرگانی واردات چوب صفر مشخص شده، در صورتی که سازمان حفظ نباتات دست : وی در پایان تصریح کرد

ازمان مجوز صادر کند، فعالیت صنف های خود بردارد و برای واردات چوب با پوست تحت شرایط و نظارت آن س گیری از سخت

تواند ارزش اقتصادی را افزایش داده و رقابت با سایر کشورها را برای ایران  های صنعتی نظیر مسکن چوبی و مبل می چوب در بخش

 ./فراهم کند

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20090-1.html 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  52: تاریخ

 کشورهای اروپایی مقصد اصلی نارنج صادراتی ایران
 .مقصد اصلی نارنج صادراتی به کشورهای اروپایی، حوزه خلیج فارس و مناطق سردسیر است: کارشناس کشاورزی گفت

در رابطه با وضعیت تولید نارنج در کشور  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ورزی در گفتگو بااصغری کارشناس کشا

 تن محصول برداشت 03های جهرم به کشت درخت نارنج اختصاص یافته و از هر هکتار،  هکتار از باغ 00در حال حاضر : گفت

 .شود می

مقصد اصلی نارنج صادراتی به کشورهای اروپایی ،حوزه خلیج فارس و مناطق : وی در خصوص صادرات نارنج به دیگر کشورها گفت

 .سردسیر است

تر است و  این درخت مقاومت مناسبی نسبت به سرما دارد و نسبت به سایر مرکبات کم توقع: این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود

 .ماند تا اواخر فصل بهار روی درخت میمیوه آن 

تواند زمینه صادرات  ها می شود که همه این از نارنج، مربا، شربت و سایر مشتقات تولید می: هایش افزود وی در بخش پایانی صحبت

 .و ارزآوری را فراهم کند

http//:www.yjc.ir/fa/news/0908900%/ 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  59: تاریخ

 درصد مقام اول تولید زرشک درکشور را دارد 3۰خراسان جنوبی با تولید 
هزار تن  51ایم و تولید محصول زرشک به بیش از  امسال نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته: کارشناس کشاورزی گفت

 .ه استرسید

، در رابطه با میزان تولید و صادرات زرشک خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانامیری کارشناس کشاورزی در گفتگو با 

 .شود ر کشور مصرف میشود و مابقی د صادر می 033هزار تن زرشک تولید و از میان تنها  50ساالنه حدود : در کشور اظهار کرد

ایم و تولید  امسال نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته: وی در رابطه با پیش بینی تولید زرشک در سال زراعی جاری گفت

 .هزار تن برسد 50محصول زرشک به بیش از 

ندارد و با توجه به مشکل کم  از آن جایی که زرشک گیاهی کم آب است و با خشکسالی سازگار است روی آن اثر: در ادامه افزود

 .آبی موجود در کشور باید به گسترش این محصول و بازاریابی برای صادرات آن اندیشید

 .درصد مقام اول را در جهان برای تولید زرشک به دست آورد 31استان خراسان جنوبی توانسته با تولید : وی گفت

کشورهای عربی مثل دبی را مقصد اصلی زرشک صادراتی ایران دانست و در  امیری کشورهای کانادا، آمریکا آسیا میانه مثل روسیه

توانیم  کند که اگر بتوانیم بازاریابی مناسبی برای زرشک در کشور پیدا کنیم می ژاپن از زرشک ایرانی استقبال خوبی می: ادامه گفت

 .این محصول را در مقادیر مناسب آن کشور صادر کنیم
http//:www.yjc.ir/fa/news/0908902 
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 تولیدات باغی
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۰, سه شنبه 

 رکورد تولید انار در کشور شکسته شد
   .جاری خبر داد سال های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی از تولید یک میلیون تن انار در مدیرکل دفترمیوه

های مدیریت باغ،  امسال با اجرای طرح: هزار هکتار است، افزود 10با اشاره به اینکه سطح زیر کشت انار حدود  پور  ابوالقاسم حسن

 .شود هزار هکتار باغ اقتصادی، یک میلیون تن انار برداشت می 00هرس و تغذیه به موقع و مناسب از 

های صادرات محصول انار به بازارهای  هزار تن عنوان کرد و از بازسازی زیرساخت 303سال گذشته را وی، میزان تولید انار در 

 .جهانی خبرداد

رها سازی حشره تریکوگراما برای مبارزه با این آفت، پاک : پور درباره وضعیت آفت کرم گلوگاه انار در باغات کشور نیز گفت حسن

ه از اشعه طول موج کوتاه و حتی پوشاندن درخت و میوه انار از راهکارهایی است که برای مقابله ها، استفاد سازی گلوگاه انار از پرچم

 .با آفت در باغات سراسر کشور اجرا شده است

های بیولوژیک مقابله با   در پی اجرای روش: مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ه، جمعیت این آفت در باغات انار کاهش یافته استآفت کرم گلوگا

صورت صدرصد امکان پذیر نیست اما  از آنجا که این حشره قادر به پرواز است، اعتقاد داریم که مقابله با آن به: حسن پور اضافه کرد

ت کرم گلوگاه انار انجام نشود، درصد کاهش یافته است، ضمن اینکه اگر مبارزه به موقع با آف 03جمعیت این آفت در باغات بیش از 

 .درصد محصول از بین خواهد رفت 03
http//:iranecona.com/10205 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/58/58فارس

غ صادر مر هزار تن تخم 01/ های مرغ پایان دوره میلیارد تومان به حذف گله 0اختصاص 

 شد
مرغ صادراتی  مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نظارت کامل بر روی کیفیت تخم

میلیارد تومان بودجه در اختیار اتحادیه مرکزی مرغداران میهن برای حذف مرغان پایان  0مبلغ : شود، گفت انجام می

 .ستدوره در راستای تنظیم بازار قرار گرفته ا

المللی دام و طیور  امینی مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد، امروز در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین  حبیب

مرغ  شود به دلیل صادرات تخم و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می

های صادراتی، هم دامپزشکی کشور و هم  مرغ بر روی تخم: ادرات این محصول کاهش یافته است، گفتای، ص کیفیت و سردخانه بی

 .شود کیفیت از کشور داده نمی مرغ بی کنند و اجازه خروج تخم بخش خصوصی نظارت می

ن محصول، به خوبی در مرغ دارد و روند صادرات ای اتحادیه مرکزی مرغداران میهن نظارت دقیقی بر روی صادرات تخم: وی افزود

 .حال انجام است

 .مرغ صادر شده است هزار تن تخم 03از ابتدای سال تاکنون حدود : امینی تصریح کرد

مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برای افزایش تولید و بازار نابسامان این 

های پایان دوره به اتحادیه مربوطه تخصیص داده  میلیارد تومان برای حذف گله 0مبلغ : گفت محصول چه اقدامی انجام شده است،

 .شده است

های مرغ پایان دوره، تنظیم بازار  اکنون در اختیار اتحادیه مرکزی مرغداران میهن قرار گرفته تا با حذف گله این مبلغ هم: وی افزود

 .حال انجام است این محصول صورت گیرد و این کار به خوبی در

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315858555950 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

رغداری باید برای های م زنجیره/ برندسازی در صنعت مرغداری وارد فاز اجرایی شد

 صادرات تصمیم بگیرند 
 91شرکت تولیدکننده گوشت مرغ برای حضور در قالب زنجیره تولید مرغ وجود دارند که حدود  04در حال حاضر 

 .شرکت فعال است

ور کشور برای صنعت طی: با اعالم این خبر گفت( ایانا)دبیر انجمن ملی طیور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هزار واحد مرغ گوشتی اعمال کند 00ریزی جامعی برای تولید  آنکه بتواند به ثبات برسد، الزم است برنامه

های تولیدی در این بخش  به نقطه ثبات قیمتی و تناسب تولید با توزیع نخواهیم رسید، مگر آنکه زنجیره: فرد افزود سعید اصغری

 .ن تعداد واحدهای مرغداری را ساماندهی کنیمشکل بگیرد و بتوانیم در قالب آ

ترتیب بتوانیم به ثبات  های تولید باید قادر باشند عملیات مربوط به صادرات را نیز انجام دهند تا بدین زنجیره: وی خاطرنشان کرد

 .نسبی دست پیدا کنیم

هزار تن تولید مرغ  یت هستند و پنج تا شششرکت در قالب زنجیره تولید در حال فعال 03در حال حاضر : فرد ادامه داد اصغری

 .اند که تعدادی از آنها غیرفعال است شرکت در این چرخه به ثبت رسیده 05دارند که البته تعداد 

ای گوشت مرغ تشکیل شد که قرار است  های زنجیره در اواسط شهریورماه سال جاری تشکلی به نام انجمن شرکت: وی تصریح کرد

توانند فعالیت کنند،  گوشتی فعال در این انجمن به ثبت برسد و سپس تولیدکنندگانی که در قالب زنجیره میتعداد واحدهای مرغ 

 .تجمیع شوند

 شود ریزی بهتر می های تولیدکننده مرغ باعث برنامه محدودیت شرکت

ی، تولید، توزیع و صادرات وجود ریز های مربوط به جوجه در صورتی که انجمنی واحد بر فعالیت: دبیر انجمن ملی طیور یادآور شد

های  ترتیب هماهنگی های خود را با این انجمن در میان گذاشته و بدین تواند برنامه داشته باشد، وزارت جهاد کشاورزی نیز می

 .رسد بیشتری در این بخش به انجام می

ترتیب برندسازی  ده و محدود شود، بدینهای موجود در زنجیره تولید مشخص ش در صورتی که تعداد شرکت: فرد تأکید کرد اصغری

 .گیرد ترتیب رقابت شکل می وجهه بهتری خواهد گرفت و بدین

کنندگان گوشت مرغ به برندهای موجود توجهی ندارند، اما در صورتی که در قالب زنجیره  در حال حاضر مصرف: وی اظهار داشت

 .کنندگان نیز حق انتخاب خواهند داشت ترتیب مصرف ینگیرد و بد تولید مرغ انجام شود، برندها مورد توجه قرار می

در  "سیمرغ"و  "زربال"اند و برندهایی همچون  ای از قبل از انقالب نیز فعال بوده های زنجیره شرکت: فرد همچنین گفت اصغری

هایی در این بخش  هماهنگیها و همزمان با افزایش صدور مجوزها، نا ای از محدودیت دلیل پاره گذشته نیز مطرح بوده است، اما به

 .وجود آمده است به

ترتیب دیگر  در صورتی که تمامی تولید مرغ کشور در قالب زنجیره انجام شود، توان تولیدی باال رفته و بدین: وی در پایان افزود

 ./مشکل مازاد یا کمبود تولید نخواهیم داشت، زیرا تمامی چرخه فوق مشخص است

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20099-1.html 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/25533-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

03 
 

 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  52: تاریخ

استفاده از هورمون از / آرامش خاطر مصرف کنندگان با شناسنامه دار شدن مرغ ها

 شایعه تا واقعیت
 .سنامه مرغ ها می تواند نگرانی های ذهنی مصرف کنندگان از توزیع مرغ غیر سالم را به حداقل برسانداجرای کد رهگیری و شنا

اگرچه طی ماه های اخیر در شبکه های مجازی و سطح شهر استفاده از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش خبرنگار 

جهت رشد بیشتر مرغ زیاد به گوش می رسد، اما در این میان سازمان دامپزشکی کشور که نسبت به سالمت محصول و  هورمون در

مصرف کنندگان پاسخگو است، گمانه زنی ها و کمبود اطالعات برخی افراد صاحب نظر را رد کرده، زیرا تا کنون ردپایی از مصرف 

 .ورمون در گوشت مرغ در کشور دیده نشده است

طرح پایش سالمت محصوالت و فرآورده های پروتئینی از جمله گوشت مرغ در دستور  13برهمین اساس؛ با توجه به اینکه از سال 

کار سازمان دامپزشکی قرار گرفته، گفتنی است که دامن زدن به شایعات تنها موجب تردید و نگرانی افراد نسبت به استفاده از این 

 . محصول خواهد شد

است طبق نظر کارشناسان استفاده از هورمون در رشد بیشتر مرغ توجیه علمی و اقتصادی ندارد و به همین خاطر  شایان ذکر

همواره از مردم تقاضا شده که با در نظر گرفتن واقعیت های زیستی، به مراکز مسئول و قانونی اعتماد داشته باشند و به اخبار کذب 

 .و شایعات جامعه توجهی نکنند

ید فراموش کرد که ارزانترین پروتئین مصرفی در سبد خانوار گوشت مرغ است که همواره اگر مردم نسبت به استفاده از گرچه نبا

آن بد بین شوند، قطعا مصرف پروتئین در کشور به سبب امکان پذیر نبودن تامین آن از طریق واردات و خرید سایر کاالهای 

 .پروتئینی با چالش هایی مواجه خواهد شد

چند که استفاده از هورمون در پرورش طیور وجود ندارد اما در این میان سازمان دامپزشکی از دو سال گذشته با همکاری هر

شرکت های تعاونی و اتحادیه سراسری نسبت به اجرای صدور مجوز جوجه ریزی برای واحدهای مرغداری کشور اقدام کردند و از 

هزار واحد پرورش مرغ گوشتی در سطح  03رح کد رهگیری و شناسنامه مرغ ها در سویی قرار بود که در یک ماه گذشته نیز ط

 . کشور اجرایی شود تا نگرانی های ذهنی مصرف کنندگان از توزیع مرغ غیرسالم به حداقل برسد 

مسئوالن این در حالیست که تا کنون این امر توسط سازمان دامپزشکی کشور محقق نشده و همچنان در حال پیگیری است اما 

معتقدند که با توجه به امکانات سیستم تشکل و کشتارگاه ها این برنامه قابلیت اجرا شدن را دارد و از سویی سالمت این محصول 

 . بدون ارائه کد رهگیری نیزکامال تضمین شده است

استفاده از هورمون : اظهار داشت گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در 

در پرورش طیور در کشور جایگاهی ندارد و از طرفی تنها دلیل اصلی رشد سریع طیور اصالح نژاد، تغذیه مناسب و شرایط زیست 

 .محیطی مرغ پرورشی است که موجب افزایش رشد مرغ پرورشی شده است

روز در حالیکه در کشورهای آمریکا و برزیل که  03الی  01دهم و سن کشتار  0الی  5.0ضریب تبدیل مرغ در ایران بین : افزود وی

 .روز است 00الی  00دهم و سن کشتار  5.0الی  5.0پیشرو صنعت و طیورند ضریب تبدیل بین 

تفاده شود سازمان دامپزشکی بدون اغماض ، آن را به افراد در واقع اگر در مرغ پرورشی از هورمون اس: حجت در ادامه بیان کرد

 .اطالع رسانی خواهد کرد و به همین خاطرمردم نباید اختیار تفکر خود را به افرادی که مسئولیت قانونی ندارند واگذار کنند

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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ت می گرفت اما در حال حاضر هر چند که تا چند سال اخیر واردات مرغ به کشور صور: وی با اشاره به شایعات چند ماه اخیر گفت

صادر کننده مرغ به برخی کشور ها هستیم که همین امر می تواند موجب لطمه به پروسه اقتصادی برخی صادر کنندگان باشد تا 

 .بتوانندبا شایعه پراکنی ها ومشغول کردن افکارعمومی به اهداف شوم خود دست یابند وبه فرهنگ مصرف مرغ لطمه بزنند

در واقع کد رهگیری مرغ ها هیچ ارتباطی با : حادیه مرغداران در خصوص شناسنامه دار کردن مرغ ها تصریح کردمدیر عامل ات

مصرف هورمون در مرغ ندارد به گونه ای که تنها شناسنامه و هویت مرغ تولیدی نشان دهنده سالمت کاال است زیرا اگر کاالی غیر 

 .امپزشکی هویت مرغ را تایید نمی کندمجاز در تولید استفاده شود مطمئنا سازمان د

گرچه اخیرا برخی شایعات و گمانه زنی های استفاده از هورمون در رشد سریع مرغ مصرفی در جامعه افکار عمومی را به خود 

ارد و مشغول کرده، اما سازمان دامپزشکی و مسئوالن ذی ربط در این میان معتقدند که استفاده از هورمون در دنیا وجود خارجی ند

این در حالیست که اجرای هرچه سریعتر شناسنامه مرغ ها به سبب کاهش نگرانی های مردم از توزیع مرغ غیر سالم می تواند 

 .راهکاری برای پایان شایعات کذب باشد
http//:www.yjc.ir/fa/news/0908502 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  58: تاریخ

 در صدی تولید میگو در سال جاری 01کاهش / میلیارد تومانی مرغداران ۲04زیان 
میزان تولید میکو در سال جاری به علت شیوع / میلیارد تومان رسید 005در هفت ماهه نخست سال جاری زیان مرغداران به 

 .درصدی مواجه شد 03اهش بیماری لکه سفید با ک

صنعت کشاورزی در طی هفته گذشته شاهد تحوالت بسیاری بود که مهم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ؛به گزارش خبرنگار 

 :ترین آنها بدین شرح است
 وقتی چراغ تولید خاموش می شود/ فراز و نشیب های تولید قارچ در کشور

تولیدقارچ در کشور به دلیل عدم ثبات بازار و نوسانات قیمت ها فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده و این امر نتیجه ای جز 

 .کاهش ظرفیت تولید را نداشته است
 الیحه حفاظت از خاک تاکنون نهایی نشده است

هایی شده اما رأی گیری نهایی و قطعی تاکنون در این زمینه نشده  در واقع روی این الیحه بحث: ضو کمیسیون کشاورزی گفتع

 .است
 افزایش صادرات میگو در دوران پسابرجام

ها درجهت حفظ منابع  ها و حذف واسطه در دوران پسابرجام با کاهش هزینه: مدیر عامل اتحادیه و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .ه شاهد افزایش صادرات خواهیم بودتولیدکنند
 انتقاد وزارت جهاد کشاورزی خراسان از شورای ملی زعفران

وزارت جهاد کشاورزی در خصوص آمار اعالم شده وضعیت زعفران از تشکل و شورای ملی زعفران : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .انتقاد کرده است
 رات تنها راه حل مشکالت صنایع لبنیتسهیل صاد

ها با اتحادیه میتواند یکی از راهکارهای  صادرات لبنیات به شرط همکاری سازمان: مدیر عامل اتحادیه فراورده های لبنی گفت

 .رفت از مشکالت باشد برون
 صادرات تخم مرغ به عراق نصف شد/ میلیارد تومانی مرغداران 156زیان 

از ده روز گذشته تا کنون صادرات تخم مرغ به عراق به نصف کاهش یافته : دبیر کل کانون پرورش دهنگان مرغ تخم گذار گفت

 .است
 درصدی تولید میگو با شیوع بیماری لکه سفید 55کاهش 

در سال جاری میزان تولید میگو به علت شیوع بیماری لکه سفید در مزارع : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان کشور گفت

 .درصدی تولید مواجه است 00الی  03باکاهش 
 استفاده از هورمون از شایعه تا واقعیت/ آرامش خاطر مصرف کنندگان با شناسنامه دار شدن مرغ ها
 .نی مصرف کنندگان از توزیع مرغ غیر سالم را به حداقل برسانداجرای کد رهگیری و شناسنامه مرغ ها می تواند نگرانی های ذه

 ضرورت حمایت از چایکاران برای بازگشت به دوران طالیی تولید
تواند موجب ایجاد امید و انگیزه بیشتر  تضمینی در راستای حمایت از چایکاران میافزایش نرخ خرید : رئیس اتحادیه چایکاران گفت

 .در راستای افزایش تولید شود
http//:www.yjc.ir/fa/news/0909550 

http://www.yjc.ir/fa/news/5372320/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5372201/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/5372201/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/5372176/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/news/5372176/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/print/انتقاد%20وزارت%20جهاد%20کشاورزی%20خراسان%20از%20شورای%20ملی%20زعفران%20عضو%20شورای%20ملی%20زعفران%20گفت:%20وزارت%20جهاد%20کشاورزی%20در%20خصوص%20آمار%20اعلام%20شده%20وضعیت%20زعفران%20از%20تشکل%20و%20شورای%20ملی%20زعفران%20انتقاد%20کرده%20است.
http://www.yjc.ir/fa/print/انتقاد%20وزارت%20جهاد%20کشاورزی%20خراسان%20از%20شورای%20ملی%20زعفران%20عضو%20شورای%20ملی%20زعفران%20گفت:%20وزارت%20جهاد%20کشاورزی%20در%20خصوص%20آمار%20اعلام%20شده%20وضعیت%20زعفران%20از%20تشکل%20و%20شورای%20ملی%20زعفران%20انتقاد%20کرده%20است.
http://www.yjc.ir/fa/news/5370786/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/print/زیان-651-میلیارد-تومانی-مرغداران-صادرات-تخم-مرغ-به-عراق-نصف-شد
http://www.yjc.ir/fa/print/کاهش-50-درصدی-تولید-میگو-با-شیوع-بیماری-لکه-سفید
http://www.yjc.ir/fa/print/آرامش-خاطر-مصرف-کنندگان-با-شناسنامه-دار-شدن-مرغ-ها-استفاده-از-هورمون-از-شایعه-تا-واقعیت
http://www.yjc.ir/fa/print/ضرورت-حمایت-از-چایکاران-برای-بازگشت-به-دوران-طلایی-تولید
http://www.yjc.ir/fa/print/ضرورت-حمایت-از-چایکاران-برای-بازگشت-به-دوران-طلایی-تولید
http://www.yjc.ir/fa/news/5373005
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 - 31/58/50فارس

 ان تحقیقات کشاورزی معرفی شده استدرصد ارقام زراعی کشور توسط سازم ۲0
درصد آن را سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  ۲0رقم زراعی به بخش کشاورزی معرفی شده که  ۲44تاکنون 

 .کشاورزی معرفی کرده است

، اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که محققان سازمان تحقیقات، آموزش و آم

رویکرد ما در ارقام جدید، ارایه ارقام پرمحصول و : رقم جدید زراعی معرفی کرده اند، اظهار داشت 00ترویج کشاورزی سال گذشته 

 .راندمان باال در زمینه آب است

این سازمان هسته های اولیه اکثر بذور و نهال را تولید می کند و در زمینه تولید هسته های اولیه محصوالتی مانند : زند ادامه داد

 .گندم، جو، برنج و ذرت خودکفا هستیم

ثبت و گواهی بذر و موسه تحقیقات : هزارتن بذر گواهی شده به کشاورزان کشور، گفت 003وی با اشاره به تحویل ساالنه نزدیک به 

 .نهال، بذرهای تولیدی را ارزیابی و گواهی می کند

بانک ژنی  53ایران دارای یکی از : معاون وزیر به توانمندی این سازمان در حوزه حفاظت و ذخایر ژنتیکی نیز اشاره و تصریح کرد

 .دهزار نمونه نگهداری می شو 00بزرگ دنیا است و در بانک ژن ملی گیاهان ایران از 

 .نمونه انار در آن نگهداری می شود 003هزار نمونه مانند  0ایستگاه و کلکسیون درختان میوه داریم که بیش از  00: وی اضافه کرد

 .میلیون حشره است 0این مجموعه دارای : ایستگاه مجموع تنوع زیستی ایران نیز اشاره کرد و گفت 50زند همچنین به 

تا : رویج کشاورزی را موثرترین نهاد کشور از نظر تحقیقات گیاهپزشکی دانست و اذعان داشتوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ت

 .های هرز توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشکی دستورالعمل کنترل، تهیه شده است آفت و بیماری و علف 033کنون برای 

 .زشکی عنوان کردسم در کشور را از دیگر دستاورهای موسسه تحقیقات گیاهپ 003وی ثبت نزدیک به 

نوع فرآورده از نظر سرم، واکسن وفرآورده های بیولوژیک را از دیگر توانمندی های این سازمان معرفی  03این مقام مسوول، تولید، 

 .کرد

 .درصد واکسن انسانی را داریم 13درصد واکسن طیور و 33درصد واکسن دامی 533ما در حال حاضر ظرفیت تولید : وی افزود

: نقشه مهم در حوزه کشاورزی را اقدام های مهم سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی برشمرد و گفت 50بیش از  زند، تهیه

 .نقشه پوشش گیاهی، خاک های کشور و کیفیت گندم از جمله نقشه هایی است که تهیه شده است

کرد و این سازمان را یک برند برای وزارت جهاد ساله سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی اشاره 533معاون وزیر به قدمت 

 .کشاورزی دانست

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850555018 
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 تولیدات زراعی
 ایسنا - 193۱آبان  8جمعه 

 ای بسته عراقهندوانه ایرانی این بار پشت دره

های جلوگیری از صادرات آب مجازی، صادرات هندوانه در نیمه امسال کاهش یافته است اما صادرات این محصول  گرچه در پی اعمال سیاست

ف ترین مشتری هندوانه ایرانی قطع شده که از نظر مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تاکنون دلیلی برای آن از سوی طر به عراق به عنوان بزرگ

 . عراقی عنوان نشده است

کشور  01هزار دالر به  033میلیون و  530تن هندوانه به ارزش  133هزار و  000به گزارش خبرنگار ایسنا، طی نیمه نخست امسال بالغ بر 

 .دهد می درصد کاهش نسبت به شش ماهه سال گذشته را نشان 00.30درصد و از نظر ارزشی  00.03جهان صادر شده است که از نظر وزنی 

درصدی در بازار  03رود و سهم حدود  شمار می تن هندوانه نخستین مشتری این محصول به 530هزار و  000در این میان عراق با خرید 

 . هندوانه ایرانی دارد

دلیل آغاز  این در حالی است که معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان چندی پیش از توقف صادرات هندوانه به عراق به

صادرات این محصول از مرزهای شملچه و با اعالم دولت عراق مبنی بر وارد نشدن هندوانه،: برداشت هندوانه در این کشور خبر داد و گفت

 .چذابه متوقف شد
شود که  هندوانه ایرانی به بسیاری از کشورهای اروپایی صادر می: خبرنگار ایسنا گفتالبته یحیی ابطالی، معاون سازمان حفظ نباتات به 

 . دهنده کیفیت و سالمت این محصول است نشان

تاکنون هیچ گزارشی از سوی طرف عراقی مبنی بر علت توقف خرید هندوانه که به سالمت و کیفیت آن ارتباطی داشته باشد به : وی افزود

 . های شیمیایی ندارد مانده ارسال نشده و این محصول هیچ مشکلی از نظر باقی سازمان حفظ نباتات

مت با توجه به سهم باالی عراق در بازار صادراتی هندوانه ایرانی باید پرسید که سرنوشت حجم انبوه تولید این محصول که با آب فراوان و قی

های روی  ترین مشتری آنها پاپس کشیده است با هندوانه حاال که بزرگ کنندگان شود، چیست و تولید پایین به کشورهای مختلف صادر می

 کار باید بکنند؟ شان چه دست مانده

جات از  بر مانند انواع صیفی گرچه وزارت جهاد کشاورزی همواره توصیه کرده بود که کشاورزان کمتر به سمت کشت و تولید محصوالت آب

کنندگان دست به کار شوند تا  این شرایط وزارت جهاد کشاورزی باید در راستای حمایت از تولیدجمله هندوانه و خربزه اقدام کنند اما در 

 . کنندگان هندوانه مشخص شود کنندگان و تولید تکلیف صادر

http//:www.isna.ir/fa/news/31585859322 
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 چای

 - 31/58/51فارس

میلیارد تومانی  13طلب / برداشت برگ سبز چای در شمال کشور امروز به پایان رسید

 چایکاران

میلیارد  49۷هزارتن برگ سبز چای به ارزش  ۰۷چایکاران گیالن و مازندران امسال : رییس سازمان چای کشور گفت

 .درصد برخوردار است99تومان برداشت کردند که نسبت به پارسال از رشد 

چایکاران گیالن و : ؛ محمد ولی روزبهان رییس سازمان چای کشور گفتخبرگزای صدا وسیمابه نقل از  خبرگزاری فارسارش به گز

 .درصد بیشتر از پارسال است00یارد تومان برداشت کردند که میل500هزارتن برگ سبزچای به ارزش  10مازندران امسال 

درصدی  05شرایط مساعد آب وهوا، رغبت چایکاران به تولید بیشتر به علت پرداخت به موقع مطالبات وافزایش : روزبهان افزود

در گیالن و مازندران  سال گذشته، تغذیه و هرس باغ های چای ازدالیل افزایش برداشت برگ سبز چای 0بهای برگ سبزچای در 

 .است

 .است 0درصد برگ سبز چای برداشت شده درجه یک و بقیه درجه  00به گفته وی بیش از 

و  0میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شد  11تا کنون : رییس سازمان چای کشور در مورد مطالبات چایکاران هم گفت

 .ه به حسابشان واریز می شودنیم میلیارد تومان دیگر هم اوایل هفته آیند

 .سازی گیالن و مازندران تولید شد کارخانه چای500تن چای خشک در  033هزارو53امسال : محمد ولی روز بهان افزود

 تعیین شد 533هزار و ریال 50ریال و درجه دو  133هزار و 05قیمت خرید تضمینی هرکیلو برگ سبزچای درجه یک امسال 

 .هزار هکتارباغ چای دارند 00مازندران  هزار خانوار گیالن و 00

 .درصد چای کشوردرگیالن تولید می شود 33

واردات بی رویه چای خشک خارجی قدیمی بودن ساختار باغ ها ، انباشت وغیرقابل مصرف شدن چای خشک سنواتی،نبود صنایع 

 .فرآوری وهزینه زیادتولید ازمهمترین مشکالت صنعت چای ایران است

رید تضمینی ، نظارت بیشتربرای جلوگیری ازورود چای خشک سنواتی به بازارهای مصرف، پرداخت وام های بهزراعی افزایش نرخ خ

باغ های چای به چایکاران برای ترغیب آنها به تولید برگ سبز با کیفیت ازمهمترین سیاست های دولت برای رونق بازرگانی چای 

 .ایرانی است

 .است مقر سازمان چای کشور در الهیجان

توسط میرزا محمد کاشف السلطنه کنسول وقت ایران در هندوستان به صورت قاچاق وارد  5010اولین بوته های چای در سال 

های گیالن  هزار هکتار از کوهپایه 03ایران شد و در الهیجان کاشته شد و کم کم جای گیاه صنعتی کنف را گرفت و اکنون حدود 

 .زیر کشت باغ چای قرار دارد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851555531 
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 چای
 ایران اکونا – 193۱/ آبان /  52, شنبه 

 همه نقلب ها در چای خارجی ایرانی
دارو با بیان اینکه نسبت تقلب در چای ایرانی بسیار کمتر از چای های مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و  مدیرکل آزمایشگاه

هایی غیر خوراکی و اجزایی به جز  گیرد، استفاده از اسانس های خارجی صورت می یکی از تقلباتی که در چای: خارجی است، گفت

 . برگ چای در آنها است

چای : های بی کیفیت به عنوان چای ایرانی، گفت برخی چایدکتر حسین رستگار درباره برخی تقلبات انجام شده در چای و عرضه 

شود و دوم اینکه  ها استفاده می کش ایرانی به دو علت تقریبا بهترین چای در سطح دنیاست؛ یکی اینکه در آن از کمترین آفت

ویژه آنهایی که بسیار خرد ها ب اند، درحالیکه مشخص نیست که در سایر چای بوده و از برگ چای تهیه شده  های ایرانی خالص چای

 .اند، چه موادی به کار رفته و ممکن است مواد جانبی به جای برگ چای به آن اضافه شده باشد شده

اگر بتوانیم چای ایرانی را از منبع درست و معتبر تهیه کرده و چای اصل شمال را پیدا : وی با اشاره به فواید چای ایرانی، افزود

 .شود و هم ضرر کمتری دارد درمانی مفید است و نوعی دارو محسوب میکنیم؛ هم ازجنبه خاصیت 

 شود؟ چه تقلباتی در چای انجام می

هایی  گیرد، استفاده از اسانس شوند، صورت می های خارجی که به کشور وارد می یکی از تقلباتی که در چای: رستگار ادامه داد

 .افزودن مواردی به جز برگ چای به آن است از دیگر تقلبات در این زمینه. غیرخوراکی در آنهاست

ها  های خارجی را در زیرپله برخی از چای: وی با بیان اینکه نسبت تقلب در چای ایرانی بسیار کمتر از چای خارجی است، گفت

 .بنابراین میزان خطا در آنها بیشتر است. کنند های آن را با برند چاپ می تولید و جعبه

بنابراین : هایی در زمینه خرید چای کرد و گفت مرجع کنترل غذا و دارو سازمان غذا و دارو به مردم توصیههای  مدیرکل آزمایشگاه

دانیم چای  های معتبری که می هایی که بتوانیم چای اصیل و غیرتقلبی را خریداری کنیم، این است که آن را از فروشگاه یکی از راه

اقدام دیگر این است که افراد از شمال کشور چای معتبر را خریداری کنند؛ . فت کنیمکنند، دریا های مربوطه تهیه می را از شرکت

شود، از جنبه سالمت  های کمتری در آن استفاده می کش چرا که هم از جنبه درمانی خاصیت بهتری دارد و از آنجایی هم از آفت

 .نیز موثر و مفیدتر است
http//:iranecona.com/10528 
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 حبوبات 

 آیانا 1931آبان  50, پنجشنبه

 دانید؟  درآستانه سال جهانی حبوبات؛ از فواید و مضرات حبوبات چه می
را با هدف افزایش آگاهی  214۲سال ( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

لذا این سال . عنوان بخشی از تولید مواد غذایی پایدار، به حبوبات اختصاص داد غذیه حبوبات بهعمومی از مزایای ت

فرصت مناسبی برای افزایش استفاده از پروتئین مبتنی بر حبوبات، تولید بیشتر حبوبات در جهان، استفاده متناوب از 

به این مساله و همراهی خبرگزاری کشاورزی  با توجه. های موجود در تجارت حبوبات است حبوبات و مقابله با چالش

که دو ماه دیگر فرا می رسد، گزارشی از خواص این مواد مغذی را  214۲با نام انتخابی فائو برای سال ( ایانا)ایران

گردآوری کرده ایم که فهرستی از حبوبات مغذی دارای فیبر و پروتئین زیاد برای مقابله با بیماری ها توصیه شده 

ده ای بسیار مقوی و مفید که البته برای برخی از اشخاص زیان دارد و نمی توانند از مواهب بسیار خوب آن ما. است

 .استفاده کنند

لوبیا بوستون، نخود، لوبیا فلفلی قرمز، لوبیا فاوا، نخود سبز فرنگی، حبوبات رنگی لوبیا سبز، نخود سبز و )فهرست حبوبات شامل 

بیا لیما، لوبیا سیاه و سفید مکزیکی، لوبیا قرمز مکزیکی، ماش، بادام زمینی، لوبیا قرمز، لوبیا سفید زرد، حبوبات کلیوی، عدس، لو

 .شود است؛ در این مقاله یک نگاه مختصری در شواهد ذکر شده در باره خواص حبوبات بیان می( کوچک، لپه، سویا

 حبوبات چه هستند؟

” حبوبات“در این مقاله، استفاده از اصطالح . کند ه با دانه ای در داخل تولید میخانواده بقوالت، شامل گیاهانی است که یک پوست

. حبوبات خوراکی معمول شامل عدس، نخود، نخود، لوبیا، سویا و بادام زمینی است. رود برای توصیف دانه های این گیاهان بکار می

 .تندانواع مختلف تا حد زیادی در تغذیه، ظاهر، طعم و استفاده متفاوت هس

 حبوبات منحصراً از پروتئین و فیبر غنی هستند

برای نمونه، ارزش غذایی یک فنجان . حبوبات مشخصات تغذیه کامال قابل توجه، و یک منبع غنی از فیبر و پروتئین سالم است

 :عدس پخته شده، عبارت است از

 .گرم پروتئین 51

 .گرم فیبر 50

 .گرم کربوهیدرات 03

 .برای آهن است( روزانهنیاز ) RDAدرصد از  00

 .برای فوالت RDAدرصد از  33

 .برای منیزیم RDAدرصد از  51

 .برای پتاسیم RDAدرصد از  05

 .، فسفر، روی، مس و منگنزB0و  B5 ،B0 ،B0برای ویتامین  RDAاز  ٪53بیش از 

 ، ارزش غذایی باالیی دارد291حبوبات با برچسب کالری 

 .سازد نیتروژن جزء ضروری اسیدهای آمینه، که بلوک های از پروتئین را می. اتمسفر را داردحبوبات توانایی رفع نیتروژن از 
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حبوبات نه تنها بسیار مغذی، بلکه بسیار ارزان نیز هستند آنها جزء اصلی مهم مواد غذایی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه 

 .هستند

 .ارد آنها همچنین ارزان و به طور گسترده ای در دسترس هستندحبوبات بسیار مغذی، پروتئین و فیبر بسیار باالیی د

 مزایای حبوبات در سالمتی

با توجه به مطالعات مشاهده ای، حبوبات با کاهش خطر ابتال به بیماری . تنوع حبوبات با منافع مختلف دیگر سالمت مرتبط است

 .های قلبی و سطوح پایین تر کلسترول همراه است

دهد که مصرف منظم حبوبات ممکن است فشار خون را کاهش دهد و اثرات  شده شاهددار، همچنین نشان میکارآزمایی تصادفی 

 .مطلوب بر سطح کلسترول و تری گلیسیرید داشته باشد

 .فیبر باال و میزان پروتئین حبوبات، ممکن است مصرف مواد غذایی را کاهش دهد و منجر به از دست دادن وزن در دراز مدت شود

مصرف حبوبات ممکن است فشار خون را بهبود بخشد و باعث کاهش کلسترول خون شده و خطر ابتال به بیماری های قلبی : توجه

 .شود را کمتر و سبب ترویج کاهش وزن در دراز مدت می

 .حبوبات با منافع مختلف سالمت در ارتباط است

با این حال، مانند بسیاری از غذاهای گیاهی . ین گیاهی استآنها مشخصات تغذیه ای قابل توجه، و یکی از بهترین منابع پروتئ

حتی ممکن است زمانی که لوبیا به . دیگر، همچنین حاوی ضد مواد مغذی هستند که ممکن است ارزش غذایی خود را خراب کنند

 .صورت خام مصرف شود سمی باشد

در طول قرون، روش های سنتی . رد استفاده قرار دادتوان برای خنثی کردن این ضد مواد مغذی مو استراتژی های مختلف را می

 .شود مانند غوطه ور کردن، جوانه و جوشاندن سبب اثر خوب حبوبات می

در پایان روز، حبوباتی که به درستی آماده شده باشد بسیار سالم هستند که به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل مبتنی بر 

 .شود مواد غذایی واقعی مصرف می

 حبوبات دارای ضد مواد مغذی هستند

 .متاسفانه، حرکت نزولی برای کیفیت تغذیه ای حبوبات وجود دارد

 .تواند با هضم و جذب سایر مواد مغذی تداخل نماید آنها همچنین شامل به اصطالح ضد مواد مغذی، موادی که می

 اسید فیتیک موجود در حبوبات

شود و این باعث اختالل در جذب آهن، روی و  گیاهی خوراکی، از جمله حبوبات یافت میاسید فیتیک، یا فیتات در تمام دانه های 

 .شود و ممکن است خطر کمبود مواد معدنی را در طول زمان افزایش دهد کلسیم غذا می

ی از وعده با این حال، این تنها مربوط به زمانی است که مصرف گوشت کم است و غذاهای با فیتات باال به طور منظم بخش بزرگ

 .دهند های غذایی را تشکیل می

جذب آهن و روی از گوشت حتی در حضور اسید . گوشت خواران در معرض کمبود مواد معدنی ناشی از اسید فیتیک نیستند

 .فیتیک کارآمد است

غلب در مورد در مقابل، وقتی که قسمت بزرگی از رژیم غذایی از حبوبات و بقوالت است، اسید فیتیک نگرانی جدی است که ا

 .گیاهخواران نیز ممکن است در معرض خطر باشند. کشورهای در حال توسعه است
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توان برای کاهش مقدار اسید فیتیک و افزایش ارزش تغذیه ای حبوبات انجام داد که این شامل  در این شرایط، چند استراتژی را می

 .خیساندن، جوانه و تخمیر است

 لکتین موجود در حبوبات

آنها در . درصد از کل پروتئین را تشکیل دهند 53والت یک خانواده از پروتئین موجود در حبوبات است که ممکن است تا لکتین بق

 .کنند و برخی از آنها ممکن است روی سلول های آستر روده تاثیر بگذارد برابر هضم مقاومت می

ب لکتین، فیتوهماگلوتیمین است که در بسیاری از انواع یکی مطالعه خو. بسیاری از انواع مختلف لکتین در بقوالت وجود دارند

 .لوبیا، به خصوص لوبیا قرمز وجود دارد

 .فیتوهماگلوتیمین در مقادیر باال، سمی است و چند مسمومیت پس از مصرف لوبیا خام یا نادرست پخته شده گزارش شده است

 .و باعث عالئم در انسان نمی شود در بسیاری از دیگر حبوبات خوراکی، مقدار لکتین خیلی باال نیست

 .با این حال، به عنوان یک قاعده کلی، لوبیا هرگز نباید خورده شود مگر اینکه به طور کامل پخته شده و آماده شده باشد

دقیقه، سبب تنزل فیتوهماگلوتیمین و دیگر لکتین  53به مدت حداقل  C ° 533خیساندن حبوبات در طول شب و جوشاندن در 

 .شود می بقوالت

 ساپونین حبوبات

آنها به هضم مقاوم هستند، اما ممکن است روی سلول های . ساپونین، گروه متنوعی از مواد مغذی موجود در انواع گیاهان است

 .آستر روده تاثیر بگذارد

شود و منجر به طیف  میبرخی بر این باورند که آنها ممکن است نفوذپذیری روده را افزایش دهد و همچنین روده سوراخ دار نامیده 

 .شود وسیعی از مشکالت سالمتی می

 .در حال حاضر، این یک نظریه است و هیچ مدرک معتبری که ساپونین در حبوبات باعث آسیب در انسان شود وجود ندارد

توانید  سب میکه ممکن است باعث آسیب شوند که با روش آماده سازی منا” ضد مواد مغذی“حبوبات خام حاوی مواد به نام : توجه

 .از بسیاری از آنها خالص شوید

 حبوبات سرشار از فیبر سالم هستند

نشاسته مقاوم و فیبرهای محلول چند چیز . حبوبات به ویژه غنی از الیاف سالم، مانند نشاسته مقاوم و فیبرهای محلول هستند

رسند جایی که باکتری های ساکن  وده بزرگ میآنها هضم نشده از طریق معده و روده کوچک عبور کرده تا به ر. مشترک دارند

و عوارض جانبی ناخوشایندی اغلب شامل گاز و نفخ دارند اما آن نیز سبب شکل گیری اسیدهای چرب . کنند روده از آن تغذیه می

ال به سرطان شود که ممکن است سالمت روده بزرگ را بهبود بخشد و منجر به کاهش خطر ابت با زنجیره کوتاه، مانند بوتیرات می

 .شود روده بزرگ می

شوند و ممکن است مصرف مواد غذایی در دراز مدت منجر به از دست  هر دو نشاسته مقاوم و فیبرهای محلول نیز سبب سیری می

 .دادن وزن شود

 .بود بخشدعالوه بر این، آنها در تعدیل سطح قند خون بعد از غذا بسیار موثر هستند و ممکن است حساسیت به انسولین را به

 .حبوبات منبع غنی از الیاف هستند که ممکن است اثرات مفید گوناگونی بر سالمت داشته باشد: توجه

 خواص نخود

 .رسد سانتیمتر می 03نخود گیاهی است یکساله و از خانواده حبوبات که بلندی بوته آن به حدود 
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ویتامین ها و مواد معدنی  دارا بودن اسید های آمینه مختلف،نخود بعلت .نخود یکی از حبوبات مغذی و انرژی زا و پر مصرف است

 .نخود کمی ملین است واثر ادرار آور و قاعده آور دارد.غذای بسیار خوبی است

 .برای برطرف کردن درد سینه و ریه بای نخود را با کمی نمک پخت و آب ژله مانند آنرا خورد.نخود کرم کش است

روغن نخود برای تقویت مو موثر است .ه باید نخود را با کمی نمک پخت و آب ژله مانند آنرا خوردبرای برطرف کردن درد سینه و ری

 .شب ها آن را به سر بمالید و صبح مو را بشوئید

 .کند بمالید درد را برطرف خواهد کرد روغن نخود را بر روی دندانی که درد می.هد روغن نخود را اگر به سر بمالید سردرد را شفا می

 .ود درمان کننده قولنج های کلیوی استنخ

 خواص لوبیاچیتی

کالری از آن به  010کالری آن به چربی،  05کالری دارد که از این میزان،  003گرم از آن  530یک فنجان لوبیای چیتی یا 

 .کالری به پروتئین موجود در آن اختصاص دارد 500کربوهیدرات موجود در لوبیا و 

لوبیا چیتی به دلیل داشتن پروتئین . لسترول بوده و قند موجود در آن در مقایسه با انواع لوبیا کمتر استاین ماده غذایی فاقد ک

 .رود فراوان، منبع غذایی مفیدی برای تأمین پروتئین روزانه و پیشگیری از ابتال به اختالالت کلیوی و پوکی استخوان به شمار می

 .وع لوبیا از انواع دیگر آن بیشتر استگفتنی است، میزان پروتئین موجود در این ن

بوده، همچنین میزان کلسیم، آهن، سدیم و پتاسیم موجود در این نوع لوبیا قابل « ث»این ماده غذایی منبع مناسبی از ویتامین 

 .توجه است

ای غذایی حاوی لوبیا چیتی ه وعده قرار دادن میان. تیامین، منیزیم، نیاسین و فسفر از جمله مواد معدنی موجود در این لوبیا است

 .در پیشگیری از سرطان روده بزرگ نقش مهمی دارد

دهد این هورمون نقش  تحقیقات نشان می. شود اکثر مواد غذایی بویژه مواد غذایی پرچرب سبب افزایش هورمون لپتین در خون می

 .مهمی در افزایش اشتها و ابتال به اضافه وزن دارد

ذایی حاوی لوبیا چیتی باعث ترشح حداقل میزان لپتین در خون شده و از ابتال به چاقی ناشی از این در حالی است که رژیم غ

 .کند افزایش اشتها پیشگیری می

 خواص لپه

دانید که حبوبات ارزش غذایی بسیار باالیی دارند  می. گیرد ای است و در خانواده نخود جای می لپه از گروه حبوبات، یک گیاه دولپه

 .ین جایگزین برای گوشت هستند زیرا عالوه بر پروتئین، مقداری نشاسته هم دارندتر و مناسب

 .رسانند کننده می کنند و هم پروتئین مورد نیاز را به مصرف بنابراین هم انرژی بدن را تامین می

بیشترین ارزش  .گرم وزن دارد 33تا  03هر واحد غذایی لپه که حدود یک فنجان نپخته است، معادل یک واحد گوشت یعنی 

گردد و برای افرادی که دچار سوءتغذیه هستند، کودک یا سالمندند یک انتخاب مناسب تلقی  شان باز می غذایی حبوبات به پروتئین

 .شوند می

لپه منبع غنی فیبر هم هست و به . گرم پروتئین دارد 50کیلوکالری انرژی و  005از نظر انرژی یک واحد غذایی لپه پخته، حدود 

 .شود عروقی توصیه می -های قلبی  تنظیم قندخون و کاهش بیماری  ین دلیل برای پیشگیری از یبوست، کاهش کلسترول خون،هم

به . سازد، وجود پتاسیم است عروقی و تنظیم فشارخون برجسته می -های قلبی  عامل دیگری که باز هم لپه را در کاهش بیماری

در مقابل پتاسیم، مقدار سدیم لپه کم است و به همین خاطر به افراد . پتاسیم دارد گرم میلی 053طوری که هر واحد آن حدود 
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و اسیدفولیک نیز است البته به شرطی که خیلی پخته  5B ،0Bلپه منبع خوب ویتامین . شود فشار خونی خوردن آن توصیه می

 .در برابر حرارت ناپایدارند Bهای گروه  نشود چون ویتامین

لپه از نظر مواد معدنی منبع . شود های بارز لپه در مقایسه با سایر حبوبات این است که سریع پخته می یژگیدر ضمن، یکی از و

 .آید خون هستند، ماده غذایی مناسبی به حساب می خوب آهن بوده و برای افرادی که کم

ند سایر حبوبات نفاخ است اما چون پوست البته لپه هم مان. بهتر است لپه در برنامه غذایی هفتگی حداقل یکی، دو بار مصرف شود

کنند با  شود به مراتب نفخش کمتر از سایر حبوبات بوده و خیلی نیاز به خیساندن ندارد اما افرادی که احساس می آن گرفته می

 .شوند، بهتر است آن را خیسانده، آب آن را دور بریزند و بعد آن را به غذایشان اضافه کنند مصرف لپه دچار نفخ می

 خواص لوبیاقرمز

برگ های آن سبز رنگ، پهن، بزرگ . پیچد لوبیا گیاهی است از تیره بقوالت، علفی وباال رونده که بدور درختان و یا گیاهان دیگر می

گل های آن سفید مایل به زرد یا بنفش و میوه آن باریک و غالف مانند . و نوک تیز است که شامل سه برگچه بشکل قلب است

شود که به نام لوبیای سبز  از پوست و دانه های لوبیا هنگامی که لوبیا سبز است استفاده می. ه های لوبیا در آن قرار دارداست که دان

شود، دانه های داخل آن به صورت لوبیای خشک که به رنگ قرمز یا سفید  معروف است، ولی هنگامی که پوست غلف سفت می

 .گیرد است مورد استفاده غذایی قرار می

 :خواص داروییلوبیاقرمز

 .لوبیا قرمز از نظر طب قدیم ایران گرم و تر است و لوبیای سفید معتدل است

 .کند ادرارآور است و حجم ادرار را زیاد می -5

 .درمان کننده بیماری های دستگاه ادراری است -0

 .کند سنگ کلیه را برطرف می -0

 .کند سینه و ریه را نرم می -0

 .سازد ارج میآب را از بدن خ -0

 .لوبیای سبز مقوی قلب است -0

 .کند نیروی جنسی را تحریک می -0

 .قاعده آور است -1

 .آورد کلسترول خون را پائین می -3

 .ضد سرطان است -53

 .برای رفع بیماری های قلبی مفید است -55

 .کند به دلیل داشتن مقدار زیادی الیاف روده ها را تمیز می -50

 .آورد پائین میفشار خون را  -50

 .کند یبوست را برطرف می -50

 .در استعمال خارجی، لوبیا را خمیر کرده و روی زخم های اگزما بگذارید تا آنها را التیام دهد -50
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میالدی در محافل علمی و رسانه ای جهان مورد  0350با توجه به این نکات و البته ده ها دستاورد تازه که انتظار می رود در سال 

اتفاقی که باید دید بخش . قرار گیرد، به نظر می رسد فصل تازه ای برای این دسته از محصوالت کشاورزی آغاز شود توجه

 /؟!کشاورزی و رسانه های ایرانی چه خوابی برای روشنگری های آن دیده اند

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20038-1.html 
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 خرما 

 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

 وارد و تکثیر شد  "مجول"نهال تجاری خرما به نام 
هزار هکتار از باغات اقتصادی کشور با نهال های  311: سرپرست گروه تولید نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی گفت

 . سه دار جایگزین می شوداستاندارد و شنا

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، صغری خوشکام با اشاره به اینکه  به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در  میلیون نهال استاندارد 51هم اکنون حدود : آغاز شده افزود 10تولید نهال استاندارد و ساماندهی نهالستان های کشور از سال 

 .نهالستان مجاز تولید و به باغداران عرضه می شود 033

براساس : وی ساماندهی نهالستان های کشور را از مهم ترین اولویت های معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت

دارند، بنابراین طرح  نهالستان برای تولید مجوز 033نهالستان در کشور فعال است که فقط  5033برآوردهای انجام شده حدود 

 .نهالستان دیگر باید اجرا شود 5533ساماندهی در 

برای افزایش و ارتقای کیفیت تولید و افزایش بهره وری از منابع : سرپرست گروه تولید نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی تاکید کرد

 .ری ضروری استتولید به ویژه آب، تولید و جایگزینی نهال های استاندارد شناسه دار ام

با توجه به تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، کم آبی، افزایش گرما ، تغییرات ناگهانی دما، طغیان آفات، تولید نهال : خوشکام افزود

 .های میوه مقاوم به این شرایط برای توسعه باغات ضروری است و باید طرح اصالح و بازسازی بتدریج در باغات اجرا شود

تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی تولید و جابجایی نهال بدون شناسه و غیر استاندارد ممنوع است و متخلفان  براساس: وی گفت

 .مشمول جریمه خواهند شد

سرپرست گروه تولید نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی همچنین از واردات و تکثیر نهال از پایه های مادری اصیل درختان که با 

با همکاری بخش : محدودیت های منابع آبی کشور سازگارند با همکاری بخش خصوصی خبرداد و افزودشرایط آب و هوایی و 

خصوصی پایه های مادری اصیل و مرغوب میوه ها در کشورهای مختلف شناسایی شده است و نهال های تولید شده از این پایه ها 

 .م اند برای تکثیر و توزیع بین باغداران وارد شده استکه به خشکسالی، کم آبی ، آفات و دیگر تغییرات آب و هوایی مقاو

اصالح و بازسازی باغات با نهال های استاندارد شناسه دار از محصوالت صادراتی مثل پسته، انار، گردو، بادام، خرما و : خوشکام گفت

 .سیب آغاز می شود

ت و خرمالو نیز اقدام شده و نهال تجاری خرما به نام همچنین برای تولید نهال استاندارد ارقام تجاری خرما، مرکبا: وی افزود

رقم مجول از طرفی از جمله درشت ترین خرماهای جهان و از طرفی دیگر دارای بذری نسبتا کوچک بوده و نسبت ) "مجول"

 .به منظور افزایش تولید و کیفیت محصول خرمای کشور وارد و تکثیر شده است( گوشت به بذر آن زیاد است

تا پیش از پایان امسال طرح تکثیر و تولید انبوه نهال های استاندارد : گروه تولید نهال و بهبود ارقام معاونت باغبانی گفتسرپرست 

 ./و جایگزینی آنها با درختان کنونی در باغات بویژه در باغات محصوالت تجاری انجام می شود

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20080-1.html 
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 خرما
 فودپرس 1931آبان ماه  1دو شنبه 

 برابری قیمت خرما از نخلستان تا بازار  41افزایش 

 5333تا  133امسال هر کیلوگرم خرما را : دبیر انجمن خرما از کاهش برداشت خرما در سال جاری خبر داد و گفت< مواد غذایی

 .تومان فروخته می شود 3333ها تا کیلویی  ان از نخلداران خریدند، در حالیکه این محصول در مغازهتوم

هنوز خرماهای تولیدی سال گذشته در : ها اظهار کرد علی اصغر موسوی با اشاره به وضعیت نامطلوب تولید خرما و نخلستان

 .ستسردخانه ها باقی مانده و محصول امسال هم به آن اضافه شده ا

 کاهش برداشت خرما در سال جاری

تومان از  5333تا  133امسال هر کیلوگرم خرما : وی با بیان این که فرآیند خرید و توزیع خرما ظلم به باغداران است، گفت

رسد که این یک ظلم  تومان به فروش می 3333تا  1333نخلداران خریداری شد و این در حالی است که خرما در مغازه ها بین 

 .شکار به تولیدکنندگان استآ

به طور متوسط ساالنه یک میلیون تن خرما برداشت : موسوی با اشاره به کاهش برداشت این محصول در سال جاری اذعان کرد

شود سال دیگر افزایش قیمت  هزار تن هم نمی رسد و همین کاهش میزان برداشت باعث می 333کردیم که امسال این رقم به  می

 .ه باشیمخرما را داشت

 ای است درصد از صادرات خرما فله 33

صادرات فله ای ما در حالی اتفاق : ای است، گفت درصد خرمای صادراتی ایران به صورت فله 33دبیر انجمن خرما با بیان این که 

ی که خرمای ما را گیرد و شبکه دالالن کشورهای اروپایی و عرب  افتد که هیچ اقدامی برای فرآوری محصول در داخل صورت نمی می

کنند و با نفوذی که دارند اجازه بسته بندی در  خرند، بعد از بسته بندی به چند برابر قیمت این محصول را به نام خود صادر می می

 .دهند داخل کشور را نمی

د تضمینی از سوی نرخ خری: موسوی با بیان این که چندین سال است که حمایت دولتی از تولید و صادرات خرما نمی شود، افزود

دهد، مقداری از خرماهای بوشهر و هرمزگان است که نسبت به دیگر خرماهای  دولت اعالم شده و نهایت خریدی که دولت انجام می

 .کشور کیفیتی پایین تر و قیمتی ارزان تر دارد

 ها هشدار نسبت به بیابانی شدن نخلستان

قیمت خرید از نخلدار به قدری کم است که اصال صرفه : ن محصول ادامه دادوی با اشاره به هزینه باالی نخلداری و برداشت ای

اقتصادی برای تولید وجود ندارد، چراکه هر نوبت باال و پایین رفتن کارگر روی درخت نخل برای چیدن محصول، آرایش خوشه یا 

رق برای تولید محصول و دیگر هزینه ها باعث همچنین هزینه آب و ب. هزار تومان هزینه دارد 533برای باغدار ... گرده افشانی و 

 .ها را به حال خود رها کنند شده بسیاری از باغداران نخل

 03اند و نخل هایی که حداقل  امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از نخلداران، نخلستان ها را رها کرده: دبیر انجمن خرما ادامه داد

این در حالی است که در این مناطق غیر از نخل، . شوند شده است، خشک می سال زمان برای به ثمر رسیدن آنها صرف 00تا 

 .شوند ها در صورت متروکه شدن، به بیابان تبدیل می قابلیت رشد گیاه و درخت دیگری وجود ندارد و نخلستان

http//:www.foodpress.ir/ 
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 خرید تضمینی

 - 31/58/51فارس

 غفلت از عواقب تأخیر در اعالم قیمت تضمینی گندم
های تولید تعیین و پیش از آغاز  دولت باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را بر اساس تورم ساالنه و هزینه

رسد دولت از عواقب منفی اعالم  روز از این موعد چنین نشده است به نظر می 90فصل زراعی، اعالم کند اما با گذشت 

 .یرهنگام غافل مانده استد

میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور به کشت این  0به گزارش فارس، محصول گندم از چند جهت حائز اهمیت است؛ بیش از 

مرکز آمار بیش از یک و نیم میلیون کشاورز به کشت گندم  30محصول اختصاص دارد همچنین بر اساس گزارش سرشماری 

سرانه مصرف گندم در ایران که حدود دو و نیم برابر میانگین جهانی است، اهمیت تأمین کمی و کیفی از طرف دیگر . پردازند می

 .مناسب این محصول را چندین برابر کرده است

هزار تن  13میلیون و  1درصدی نسبت به سال قبل از آن، به حدود  51حجم خرید تضمینی گندم با رشد  30-30در سال زراعی 

میلیون تنی مصارف نان در داخل کشور،  3.0نکه خرید تضمینی این محصول افزایش یافته اما با توجه به نیاز با وجود ای. رسید

 .میلیون تن تا انتهای امسال وارد شود 5.0پیش بینی شده برای تأمین مابقی نیاز داخلی حدود 

ی گندم و اعالم به موقع آن، دو عامل موثر در نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که تعیین قیمت مناسب خرید تضمین

هرچند که بر اساس قانون دولت موظف است قیمت تضمینی . رشد تولید و فروش آن به دولت و نهایتاً کاهش نیاز وارداتی، هستند

لت هنوز قیمت روز از این موعد دو 00محصوالت کشاورزی، بویژه گندم را تا پیش از آغاز فصل زراعی اعالم کند، اما با گذشت 

 .تضمینی این محصول را اعالم نکرده است

اند و به گفته قائم مقام  مسئوالن وزات جهاد کشاورزی از ارائه قیمت پیشنهادی خود به هیئت دولت در اواسط شهریور ماه خبر داده

 .این وزارتخانه نیز بر سر قیمت پیشنهادی، در شورای اقتصاد اختالف نظر وجود دارد

های مختلفی از سوی مسئوالن داده شده، اما تا کنون خبری از این قیمت نشده است که  ز ابتدای مهرماه تاکنون وعدههرچند که ا

 .به گفته بسیاری از کارشناسان، این تأخیر دولت موجب کاهش تولید این محصول خواهد شد

ن تن گندم در سال زراعی جاری خبر داده که به میلیو 50این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی از برنامه خود برای تولید 

 .رسد تأخیر دولت در اعالم قیمت خرید تضمینی این محصول منجر به کاهش تولید و محقق نشدن این برنامه خواهد شد نظر می

ن محصول از طرف دیگر تعلل دولت در اعالم قیمت تضمینی گندم، این نگرانی را بوجود آورده که تعیین قیمت خرید تضمینی ای

 .اند های جهانی خواهد بود که اخیراً روندی کاهشی را دنبال کرده متأثر از قیمت

های تولید  طبق قانون دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را بر اساس تورم ساالنه و با در نظر گرفتن هزینه

رسد دولت از عواقب و نتایج منفی تأخیر در  این حال به نظر می با. در داخل کشور تعیین و تا پیش از شروع فصل زراعی، اعالم کند

 .اعالم قیمت تضمینی گندم غفلت کرده و تالشی مبنی بر اعالم این قیمت نکرده است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19325020551911 
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 خرید تضمینی
 ایسنا - 193۱آبان  ۰شنبه  سه

 های خرید تضمینی محصوالت کشاورزان همچنان منتظر اعالم نرخ

علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان قانونی برای اعالم نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، کشاورزان همچنان بالتکلیفند و نمی 

زارت کشاورزی از سوی دولت تصویب نمی شود و در این میان همچون همیشه، دالالن هستند که از دانند چرا هنوز نرخ های پیشنهادی و

 .شرایط سود می برند و حاکم بر کشاورزان و بازار محصوالت آنها هستند

ال افزایش نیافتن البته با توجه به اظهارات برخی مسئوالن وزارت کشاورزی و اعالم نشدن نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، احتم

 .نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال جاری وجود دارد

سال است که بر اساس قانون، وزارت کشاورزی موظف است نرخ های خرید تضمینی این محصوالت را تا  03به گزارش خبرنگار ایسنا، حدود 

قیمت های خرید ( تا آخر شهریور ماه)اید پیش از آغاز فصل زراعی پایان تیر ماه به دولت پیشنهاد دهد و بر اساس همین قانون نیز دولت ب

 .تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی را از طریق رسانه های عمومی اعالم کند تا از تولیدکنندگان خود حمایت کرده باشد

  االخره کی اعالم می شود؟نه نرخی اعالم شده و نه مشخص است که ب 30-30اما علیرغم گذشت بیش از یک ماه از سال زراعی جدید 

به منظور حمایت از تولید محصوالت  "آمده است 5001در ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی مصوب مهر ماه سال 

ساله  همه ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و

را تضمین ( زمینی، پیاز و حبوبات چای، سیب های روغنی، گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش،دانه )خرید محصوالت اساسی کشاورزی 

 ."نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعالم و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید

ساله قیمت خرید تضمینی محصوالت  وزارت کشاورزی موظف است همه"انون نیز به این موضوع اشاره شده که در تبصره های اول تا سوم این ق

برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و  بهره های واقعی تولید و در یک واحد الذکر را با رعایت هزینه فوق

آخر شهریور  )ت تقدیم نماید و دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دول

 ."های عمومی اعالن و ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید از طریق رسانه( ماه

الت دیگر مانند کشمش، خرما، برگه، مرکبات، سیب، انار، انجیر، محصوالت نیز برخی محصو 5000البته در اصالحیه همین قانون در تیر ماه 

 .فهرست خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی شدند  دامی و پیله ابریشم مشمول

و در این میان  اما گویا کشاورزان مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که حتی برای اجرا نکردن قانون دیواری کوتاه تر از دیوار آن ها وجود ندارد

تر این نرخ ها که می تواند برنامه ریزی کشاورزان را برای فصل زراعی  حتی نمایندگان مجلس اقدام موثری برای تصویب و اعالم هر چه سریع

 .پیش رو تغییر دهد، انجام نداده اند

ه اند اما گویا گوش شنوایی در متولیان گرچه در این ایام تشکل های بخش خصوصی واکنش های متفاوتی نسبت به این مسئله نشان داد

 .کشاورزی وجود ندارد که اینگونه نسبت به این موضوع بی تفاوتند

با وجود تالش وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر برای بخش کشاورزی : گفت-رییس نظام صنفی کشاورزی  -در این میان موسی رهنمایی 

کننده امنیت  رسد اجرا نمی شود و توجه چندانی به بخش کشاورزی به عنوان تامیناما مشخص نیست چرا وقتی قانون به این بخش می 

 . های تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم کنند تر نرخ شود هر چه سریع لذا از مسئوالن درخواست می. شود غذایی، نمی

های خرید تضمینی محصوالت  یافتن نرخاز احتمال افزایش ن -مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی  -همچنین علی خان محمدی 

های تولید برای کشاورزان افزایش یافته و علیرغم گذشت حدود یک هفته از  کشاورزی در سال زراعی پیش رو انتقاد کرد و گفت که هزینه

 .های تضمینی تصویب و اعالم نشده است فصل کشت هنوز نرخ
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شاورزی داشتیم اعالم شد که با توجه به کاهش یافتن قیمت محصوالت کشاورزی در به گفته وی در مذاکراتی که با مسئوالن وزارت جهاد ک

های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تغییر پیدا نکند که باید گفت که اگر دولت این تصمیم را دارد باید بتواند  جهان احتمال دارد که نرخ

 .شاورزان ثابت نگه دارد که البته تا امروز موفق نشده استرا برای ک... ها، دستمزد و های تولید مانند قیمت نهاده هزینه

مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی اظهار کرد که گرچه برخی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی مجدادا اظهارات خود را پس گرفتند اما 

بندهای تراکتور و دستمزد  و تجهیزاتی مانند دنبالهآالت  های کشاورزی مانند بذر، کود و سم و ماشین نهاده  باید گفت در شرایطی که قیمت

 .ها منطقی نیست کاراگران افزایش یافته است عدم افزایش نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و اعالم نکردن به موقع این قیمت

الت کشاورزی و علت اعالم نشدن درباره نرخ های تضمینی خرید محصو -دبیرکل خانه کشاورز و وزیر اسبق کشاورزی  -البته عیسی کالنتری 

جمهور به نیویورک  های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به دلیل سفرهای رییس آن به خبرنگار ایسنا می گوید تاخیر در تصویب و ابالغ نرخ

 .زی اعالم شودتر نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاور و مسائل به وجود آمده در مورد فاجعه منا بوده است که بهتر است هر چه سریع

ها و احتماالت برای افزایش یافتن یا نیافتن نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی تنها کشاورزانی زیان می بینند که  زنی در این گمانه

یا حتی  پیش از این تنها پناهشان دالالنی بودند که منافع شخصی و سودجویی شان را بر همه چیز ترجیح می دهند و در این راه، معیشت

تر نرخ های خرید تضمینی  بودن و نبودن کشاورزان برایشان اهمیتی ندارد و اینجاست که به گفته کارشناسان، دولتمردان باید هرچه سریع

 .محصوالت کشاورزی را تصویب و به کشاورزان ابالغ کرد

http//:www.isna.ir/fa/news/31585052200 
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 خشکسالی

 ایسنا - 193۱آبان  ۰شنبه  سه

 زایی گزارش نماینده ایران در کنوانسیون مقابله با بیابان

 عضو کمیسیون کشاورزی که به عنوان نماینده ایران در کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ملل متحد در اجالس آنکارا شرکت کرده گزارشی از

 .ردهای این کنوانسیون ارائه داددستاو

زایی ملل  کنوانسیون مقابله با بیابان: به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، غالمرضا نوری قزلجه، در نشستی خبری در تشریح این کنوانسیون گفت

ای جهان در دوازدهمین نشست این های پارلمان بسیاری از کشوره مهر ماه امسال در آنکارا برگزار شد و نماینده 03و  01متحد در روزهای 

 . کنوانسیون شرکت کردند

 . های مربوط به خشکسالی و تغییرات محیطی در دو سال گذشته مطرح شد در اجالس آنکارا بحث

 . بر دادزایی از سوی قاره آسیا به مدت دو سال خ این نماینده مجلس همچنین از عضویت ایران در کمیته راهبردی کنوانسیون مقابله با بیابان

ی پایانی استفاده شد و اعضا و کشورهای عضو  گذاری کشورمان در بیانیه در این کنوانسیون از تجارب قانون  :نوری قزلجه همچنین عنوان کرد

 . زدایی و جنگل زایی داشته باشند های قانونی را در امر بیابان ترغیب شدند که پشتیبانی

این . شد که ترکیه یکی از کشورهای موفق در مقابله با بیابان زایی و حفظ منابع جنگلی استاین عضو کمیسیون کشاورزی همچنین متذکر 

 اند توسط هایی که سطحشان را افزایش داده خیلی از جنگل. کشور کارهای خوبی انجام داده و رمز موفقیتش هم در مشارکت مردم است

NGO ها صورت گرفته و مردم حضوری فعال در این زمینه دارند. 

البته ما در حوزه . رساند که بیابان زدایی یک باور جهانی است و باید با آن مقابله شود ما را به این باور می  این مسئله با این برنامه: او ادامه داد

ی ما  اندازهدانم کشوری به  بعید می. های خوبی روی کاغذ داشتیم ترین کشورها بودیم و قوانین و ضوابط و هماهنگی گذاری از موفق قانون

 . هایی در این زمینه داشته باشد اما در اجرا هنوز فاصله داریم مقررات و دستورالعمل

البته تغییرات اقلیمی . کند و یکی از ملزومات مبارزه با آن تامین منابع مالی برای این کار است بیابان زایی کشور ما را تهدید می  :قزلجه افزود

در همین کنوانسیون بحث شد که دربعضی از کشورها حضور . های تروریستی در این بحث را نباید نادیده گرفت یتها و فعال تاثیر برخی ناآرامی

 .تروریسم و اشغال آنها باعث بیابان زایی و مانع از کنترل این معضل شده است

http//:www.isna.ir/fa/news/31585052219 
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 زعفران

 - 31/58/52فارس

 تن زعفران صادر شد 403/ درصد زعفران دنیا در ایران 31تولید 
شود،  درصد زعفران دنیا در ایران تولید می 31معاون امور گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

 .تن زعفران صادر شد 403سال گذشته : گفت

با  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  میترا مجدزاده معاون امور گل و گیاهان زینتی و دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفت

تن زعفران در کشور  013سال گذشته حدود : ه این محصول، گفتکنند های تولید اشاره به آغاز برداشت زعفران در برخی استان

ها ادامه دارد، هنوز برآورد دقیقی از میزان تولید آن در سال جاری  تولید شد، اما از آنجا که برداشت زعفران در برخی از استان

 .توان داشت نمی

درصد از این رقم مربوط  01ختصاص یافت که حدود هزار هکتار از مساحت باغات کشور به کشت زعفران ا 11، 30سال : وی افزود

 .شود درصد خراسان جنوبی و بقیه کرمان، فارس و یزد می 50به خراسان رضوی، 

ها به اتمام  برداشت در برخی استان: بردار زعفران است، گفت هزار نفر بهره 503مجدزاده با بیان اینکه خراسان رضوی دارای حدود 

 .یابد ها تا اوایل آذرماه هم ادامه می رایط آب و هوایی برداشت در برخی استانرسیده، اما با توجه به ش

: شود، گفت درصد از زعفران دنیا در کشورمان تولید می 30ای با اشاره به اینکه  معاون امور گل و گیاهان زینتی و محصوالت گلخانه

 .شود درصد زعفران تولیدی کشورمان صادر می 03ساالنه حدود 

بنابراین محصول تولیدی زعفران ایران در کشورهایی : شود، گفت ای صادر می نتقاد از اینکه زعفران ایران بیشتر به صورت فلهوی با ا

 .شود بندی می دیگر بسته

براساس اطالعات اخذ شده از پایگاه اینترنتی اتحادیه صادرکنندگان زعفران و اطالعات حاصله از گمرک : مجدزاده اظهار داشت

میلیون دالر به کشورهای مختلف از جمله امارات، چین،  000تن زعفران به ارزش  503اسالمی ایران در سال گذشته  جمهوری

 .کنگ و ایتالیا صادر شد هنگ

های الزم با وزارت بازرگانی، گمرک و  در این زمینه هماهنگی: وی با تأکید بر اینکه خروج و صادرات پیاز زعفران ممنوع است، گفت

شود، ممنوعیت صادرات در مورد آن اعمال  نتظامی انجام شده و از آنجا که پیاز زعفران ژرم پالسم کشور محسوب مینیروی ا

 .شود می

توانیم بر روی خروج غیرقانونی پیاز زعفران صحه بگذاریم،  اگرچه نمی: معاون امور گل و گیاهان زینتی و گیاهان دارویی تصریح کرد

صوالت به صورت غیرقانونی از کشور خارج شود و این امر فقط منحصر به خروج پیاز زعفران ولی ممکن است بسیاری از مح

 .شود نمی

جایی پیاز زعفران از نظر سالمت و میزان در داخل کشور و از استانی به استان دیگر  حتی برای جابه: مجدزاده تصریح کرد

 .دستورالعمل وجود دارد

در برخی باغات زعفران طرح : ای دارد، گفت تخانه برای افزایش تولید این محصول برنامهوی در پاسخ به این سوال که آیا وزار

 .آرمانی افزایش تولید زعفران به اجرا در آمده است

http://www.farsnews.com/
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با همکاری مشترک بانک کشاورزی و یونیدو در این باغات روی افزایش : معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی گفت

های  های نوین آبیاری و روش استفاده از پیازهای درشت و استاندارد و تغذیه مناسب گیاه، بکارگیری شیوه وری آب و خاک، بهره

 .شود و حتی نتایج مثبتی هم حاصل شده است اصولی کاشت، داشت و برداشت برای افزایش تولید در واحد سطح کار می

م در هکتار است، اما در برخی مزارع که عملیات به زراعی مطابق گر  کیلو 0.0متوسط عملکرد مزارع زعفران : مجدزاده بیان داشت

اند، عملکرد در هکتار به  های نوین آبیاری و مکانیزاسیون استفاده کرده دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و از شیوه

 .مراتب بیشتر بوده است

اند که از هر  برداران افرادی بوده در بین این بهره: وان کرد و افزودهزار نفر عن 510برداران زعفران در کشور را  وی تعداد کل بهره

 .اند کیلوگرم محصول به دست آورده 03هکتار باغ زعفران 

معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی با بیان اینکه زعفران یک محصول ملی است و باید رتبه اول تولید و صادرات آن را 

المللی مختلف باید شرایط بهتری را برای  های بین صادرکنندگان زعفران هم با شرکت در نمایشگاه: وددر دنیا حفظ کرد، افز

 .صادرات این محصول با برند ایران فراهم کنند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851555129 
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 زعفران
 - 31/58/50فارس

 برابری زعفران در هر هکتار 41برداشت / طرح آرمانی زعفران نتیجه داد
کیلو زعفران از هر هکتار شده،  91زعفران کار نمونه کشور که با اجرای طرح آرمانی تولید زعفران موفق به تولید 

 .ستبرابر متوسط تولید کشور ا 41این مقدار تولید : گفت

وگو با خبرنگار  کیلوگرم زعفران از هر هکتار زمین شده در گفت 03منوچهر مالکی کشاورز زعفران که موفق به کسب رکورد تولید 

زراعی و عمل به  کیلوگرم است، اما با اقدامات به 0.1میانگین تولید زعفران از هر هکتار حدود : گفت خبرگزاری فارساقتصادی 

 .کیلو زعفران در هکتار رسیدم 03کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی به تولید   توصیه

به دلیل شرایط  30سال : کسب کردم، اظهار داشت 30کیلوگرم زعفران از هر هکتار را سال  03وی با بیان اینکه رکورد تولید 

کنم،  کیلوگرم بود، اما امسال با توجه به شرایط آب و هوایی فکر می 00تم وهوایی بیشترین میزان زعفرانی که از هر هکتار برداش آب

 .کیلوگرم زعفران را از هر هکتار به دست آورم 03دوباره همان 

وزارت جهاد : دهید، گفت این باغدار زعفران در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی برای رسیدن به این میزان تولید انجام می

های آن به رکود  طرحی را با عنوان طرح آرمانی تولید زعفران به کشاورزان ارائه کرد که با اجرای دستورالعمل 33کشاورزی از سال 

 .کیلوگرم زعفران در هکتار رسیدم 03تولید 

دانه )گرم، در عملکرد بسیار مؤثر است، ضمن این که در روش جدید کاشت  1انتخاب پیاز زعفران با وزن باالی : مالکی گفت

متر فاصله و فاصله  سانتی 0تا  0شود و براساس دستورالعمل وزارت جهاد باید در هر ردیف بین  پیازها دستی کشت می( بیحیتس

 .متر باشد سانتی 50تا  53بین دو ردیف هم باید 

آبیاری از روش گیرد و در  تن کود دامی مورد استفاده قرار می 03تا  03برای هر هکتار زمین هم : این زعفران کار تصریح کرد

 .شود متر از هم استفاده می 0دار به فاصله  ها روزنه آبیاری بارانی با لوله

مترمکعب آب در هکتار مصرف  0033مصرف آب در روش مذکور بسیار اندک است و در کل دوره رشد گیاه در هر هکتار : وی افزود

 .شود رمکعب آب مصرف میهزار مت 0تا  0شود، در حالی که در روش کرتی در هر دوره رشد  می

 .شود در روش کرتی آبیاری حدود یک سوم زمین به دلیل محل عبور آب از زیر کشت خارج می: مالکی بیان داشت

این زعفران کار با بیان اینکه کارشناسان در طرح آرمانی کشت زعفران در طول دوره رشد گیاه به طور دائم از مزارع بازدید 

پاشی براساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات الزم برای افزایش عملکرد محصول  لولدو نوبت مح: کنند، گفت می

 .است

های هرز در  وجین کردن علف: کنم، گفت های هرز استفاده نمی های شیمیایی برای مبارزه با علف وی با بیان اینکه هرگز از روش

شود، ضمن اینکه یکی از عوامل بروز علف هرز در زمین زعفران، ورود  باغات زعفران توسط کارگران و به شیوه دستی انجام می

 .گوسفند به مزارع است، بنابراین به شدت از ورود این دام به باغات زعفران باید جلوگیری شود

های اول  ر سالساله است و د 1پیاز زعفران : مالکی آبیاری به موقع باغات را هم از عوامل مؤثر بر عملکرد عنوان کرد و تصریح کرد

 .یابد های سوم و چهارم تولید زعفران افزایش می و دوم میزان تولید کم است، اما در سال

هزینه کشت هر هکتار زعفران شامل : هزار تومان عنوان کرد و گفت 0این باغدار قیمت هر کیلوگرم پیاز زعفران مرغوب را بیش از 

 .میلیون تومان است 00تا  03رگر حدود های جانبی دیگر از جمله کا  پیاز، کود و هزینه

http://www.farsnews.com/
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ها را  توان گل زعفران برداشت کرد، اما در سال آخر پیاز سال از آن زمین می 1پس از کشت پیاز زعفران در باغ زعفران تا : وی افزود

 .دهند از خاک خارج کرده و چند سال با کشت محصوالت دیگر از قبیل جو، چغندر و یونجه به زمین استراحت می

باغدارانی که زمین زیادی در اختیار ندارند، پس از چند سال برداشت، گل زعفران خاک زمین را تعویض : مالکی تصریح کرد

 .کنند می

: کیلوگرم در هر هکتار عنوان کرد و گفت 50وی میزان تولید زعفران در هکتار را قبل از اجرای طرح آرمانی تولید زعفران حدود 

کیلوگرم  0خراسان رضوی قطب تولید زعفران دنیا است و میانگین تولید زعفران در این شهرستان حدود شهرستان زاوه در استان 

 .است

های زعفران این شهرستان تولید  هزار هکتار زمین 0تن از زعفران تولیدی در کشور از  33تقریبا : کار بیان داشت این زعفران

 .شود می

هایشان  ل گذشته به کشاورزانی که اقدام به اجرای طرح آرمانی تولید زعفران در زمینوزارت جهاد کشاورزی سا: مالکی تصریح کرد

 .کرد، یک میلیون تومان به ازای هر هکتار به صورت بالعوض کمک کرد

 اند، هدف کاهش قیمت و بز خری محصول دالالن در کمین نشسته*

در فصل برداشت یکی از مشکالت زعفران کاران است، به محصول بر اثر مداخله دالالن   کاهش ناگهانی قیمت: وی تصریح کرد

هزار تومان کاهش  03هزار تومان به  33طوری که از یک ماه گذشته که برداشت زعفران آغاز شده، قیمت هر کیلو گل زعفران از 

 .یافته است

میلیون  0هزار تومان بود، با  033میلیون و  0همچنین قیمت هر کیلو زعفران که بطور متوسط حدود : کار بیان داشت این زعفران

 .هزار تومان رسیده است 033میلیون و  0تومان کاهش به حدود 

یابد، اما اجرای  ها با اجرای طرح آرمانی تولید زعفران افزایش می اگرچه هزینه: هکتار زمین زعفران در اختیار دارد، گفت 00وی که 

 .شود بازدیدهای آنها در نهایت موجب افزایش تولید و کسب سود بیشتر میهای کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و  دقیق توصیه

 . اش را صرف تولید طالی سرخ در باغات زعفران کرده است ساله 00سال از عمر  03مالکی که مهندس آبیاری است 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850555838 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940805000898


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

151 
 

 زعفران
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 انتقاد وزارت جهاد کشاورزی خراسان از شورای ملی زعفران
وزارت جهاد کشاورزی در خصوص آمار اعالم شده وضعیت زعفران از تشکل و شورای ملی زعفران : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .ده استانتقاد کر

، درخصوص وضعیت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضوهیات رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

روند خوبی  باتوجه به شرایط جوی حاکم وضعیت برداشت زعفران درسال جاری نسبت به سال گذشته: تولید زعفران اظهار داشت

ها و شورای ملی زعفران انتقاد  را پشت سر گذاشته اما متاسفانه وزارت جهاد درخصوص آمار اعالم شده وضعیت زعفران از تشکل

ها در اطالعات امار زعفران دخالت کنند و این امر بر عهده ماست و ازطرفی وزارت جهاد  کرده زیرا معتقد است نباید تشکل

 دهد تا بتوانیم برای صادرات محصول بازار یابی کنیم تی درمورد وضعیت تولید در اختیار ماقرار نمیکشاورزی خراسان اطالعا

هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران بوده که به طور متوسط باید از هر  13طبق آمار وزارت جهاد سال گذشته حدود : وی افزود

که درسال گذشته به  سال اخیر کاهش پیدا کرده به گونه ای 03در  کیلو گرم زعفران برداشت شود که متاسفانه این امر 0هکتار 

سه کیلو گرم در هکتار رسیده است و به همین خاطر وزارت جهاد باید در مورد انتخاب زمین و پیاز زعفران و مراحل کاشت 

 .آموزش های الرم را به زعفران کاران بدهد

با توجه به تولید انبوه و عرضه محصول گل زعفران در حال رسیدن به درحال حاضر قیمت زعفران : حسینی درادامه بیان کرد

 .قیمت واقعی خود است

درواقع با توجه به پیک برداشت و عرضه محصول با کاهش تقاضا روبه رو هستیم و گفتنی است که : عضوهیات رئیسه تصریح کرد

 .غیر استتومان مت 033میلیون و  0الی  0در حال حاضر قیمت زعفران بین کیلویی 
http//:www.yjc.ir/fa/news/0901302 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  58: تاریخ

 زای عربستان زعفران، سوغات سرطان
زا  د، رنگ خوراکی غیرمجاز و سرطانشو موادی که به عنوان رنگ و عصاره زعفران از عربستان وارد می: کارشناس کشاورزی گفت

 .است

، در خصوص رنگ و خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسرحدی کارشناس کشاورزی و تولیدکننده زعفران در گفتگو با 

ار موجود است که در بیشتر مواقع از کشور عربستان وارد موادی به عنوان رنگ و عصاره زعفران در باز: عصاره زعفران، اظهار داشت

 .باشد زا می شود، نوعی رنگ خوراکی غیرمجاز است که سرطان کشور می

تری هستند، مردم  وی با تأکید بر اینکه، این مواد، رنگ و شکل زعفران را دارند و نسبت به زعفران معمولی دارای قیمت پایین

دهند، به خاطر  ، غافل از اینکه این مواد خواص زعفران را ندارند و اگر هم بوی زعفران میشوند نسبت به خریدش ترغیب می

 .زنند که آن هم خوراکی نیست اسانسی است که به آن می

مردم باید مراقب باشند و زعفرانی را خریداری کنند که برند : سرحدی با اشاره به این موضوع که تقلب در زعفران زیاد است، گفت

 .ها خودداری کنند آرم سازمان غذا و دارو و پروانه بهداشت داشته باشند و از خرید زعفران از دستفروش مشخص،

مردم با خریداری زعفران اصل و با برند : هایش افزود سرحدی کارشناس کشاورزی و تولیدکننده زعفران در بخش پایانی صحبت

کاران کمک  شوند و هم به بازار تولید و عرضه زعفران و زعفران میمنده  مشخص، هم از خواص و عطر و بوی زعفران اصل بهره

 .کنند می
http//:www.yjc.ir/fa/news/0901329 
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 سالمت

 - 31/58/51فارس

مصرف محصوالت / زی استوزارت بهداشت مسئول تشخیص سموم در محصوالت کشاور

 کند تراریخته را قانون تعیین می
تعیین سالمت محصوالت کشاورزی از نظر : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .مانده سموم یا نیترات بر عهده وزارت بهداشت است باقی

در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رزی در گفتکاوه خاکسار مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاو

رد یا تایید : مانده سموم در برخی از محصوالت کشاورزی گفت مورد اظهارات اخیر رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر وجود باقی

نظر قطعی در این مورد بر عهده وزارت  ینجانب خارج است و اظهارباقی مانده سموم در محصوالت کشاورزی از حوزه اختیارات ا

 .بهداشت است

: وی با بیان اینکه از مطرح شدن موضوع باقی مانده سموم توسط سازمان غذا و دارو در محصوالت کشاورزی اطالعی ندارم، افزود

 .سالمت محصوالت بر عهده وزارت بهداشت است کند اما هرگونه اظهار نظر درباره اگرچه بحث سالمت را وزارت جهاد پیگیری می

برنج تولید داخل مشکلی از نظر باقی مانده سموم ندارد زیرا تاکنون موردی : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی اظهار داشت

 .شود گزارش نشده است مبنی بر آلودگی به سم در برنج براساس آزمایشاتی که در جاهای مختلف انجام می

اند که محصوالت تراریخته مثل  اندرکاران تولید محصوالت تراریخته در کشور مدعی ر پاسخ به این سؤال که برخی دستخاکسار د

توان  نمی: تر است، گفت شود به دلیل عدم استفاده از سم سالم برنج نسبت به محصوالتی که به شیوه معمول در کشاورزی تولید می

شود پس از برداشت فرآیندهای مختلفی تا زمان رسیدن به مصرف  وه معمول تولید میچنین ادعایی کرد زیرا برنجی که به شی

 .رود مانده سموم در آن از بین می کند و با گذشت زمان باقی  کننده طی می

آن مصرف محصوالت تراریخته، بد یا خوب بودن : وی با بیان اینکه سموم مورد استفاده در برنج مشکلی برای سالمتی ندارد، افزود

 .به قوانین کشور و مباحث مربوط به قانون ایمنی زیستی بستگی دارد

اگر قرار باشد محصولی که به شیوه تراریخته تولید : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ی اقدام به مصرف کندکننده از تراریخته بودن آن مطلع باشد و براساس آگاه شده به مصرف عموم برسد باید مصرف

رئیس سازمان غذا و دارو هفته گذشته از وجود باقیمانده بیش از حد مجاز نیترات و سموم کشاورزی در : براساس این گزارش

 .محصوالت زراعی خبرداده بود

 1اعالم کرده که در . ..سازمان غذا و دارو در آخرین پایش خود از چند محصول کشاورزی از جمله برنج، پیاز، گوجه فرنگی، خیار و 

 .درصد این محصوالت باقی مانده سموم کشاورزی بیش از حد مجاز است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851555003 
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 سالمت   
 - 31/58/58فارس

ها  درصدی حضور خارجی 11رشد / ولید محصوالت تراریختهنظارت وزارت بهداشت بر ت

 در نمایشگاه دام و طیور
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تولید محصوالت تراریخته کشاورزی براساس قانون ایمنی زیستی عمل 

بخش بهداشتی تولید های تولیدی مربوط به وزارت جهاد زیرنظر وزارت جهاد و  طبق قانون، بخش: کنیم، گفت می

 .محصوالت تراریخته، زیرنظر وزارت بهداشت است

، اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، امروز در مراسم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  ها برخی شرکت پس از تحریم: ور و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران گفتالمللی دام و طی افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین

 03های خارجی در نمایشگاه دام و طیور رشد  اند، بنابراین امسال شرکت بار در این نمایشگاه شرکت کرده خارجی برای اولین

 .درصدی داشتند

: های ایرانی و خارجی حضور دارند، تصریح کرد رفه از شرکتغ 033معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در نمایشگاه امسال 

 .درصد رشد داشته است 03های داخلی در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند، به طوری که این رقم  شرکت

 31ل امسا: کند،افزود های داخلی فراهم می پذیری شرکت های خارجی شرایط مناسبی را برای رقابت زند با بیان اینکه حضور شرکت

 .غرفه متعلق به کشورهای خارجی در این نمایشگاه حضور دارند

های تحریم روی پای خود  های دارویی داخلی در سال شرکت: رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تصریح کرد

 .اکنون حضوری قوی در این نمایشگاه دارند ایستادند و هم

های تحقیقاتی را  ور فعال بخش خصوصی در کنار بخش دولتی فصل جدیدی از فعالیتحض: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .زند و دولت یازدهم نیز به این موضوع تأکید دارد رقم می

برای تولید محصوالت تراریخته در کشاورزی و مصرف : معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد قانون محصوالت تراریخته بیان داشت

 .کنیم زیستی عمل می منیآن براساس قانون ای

طبق این قانون، باید هر بخش تولید که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، از طریق وزارتخانه مورد رسیدگی قرار : وی افزود

 .گیرد و مسئولیت بخش بهداشتی محصوالت تولیدی نیز به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محول شده است

سازمان محیط زیست نیز در شورای عالی ایمنی زیستی در هنگام تصویب قوانین حضور دارد و همچنین البته : زند بیان داشت

 .های مربوطه نیز در مورد تولید و مصرف محصوالت تراریخته تصمیماتی را برعهده دارند کمیسیون

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315858555103 
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 سالمت
 - 31/58/58فارس

 یک مورد آنفوالنزای پرندگان در قزوین مشاهده شد
با : سازی رازی از مشاهده یک مورد آنفوالنزای پرندگان در قزوین خبر داد و گفت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

ا هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور و مؤسسه رازی اقدامات برای ها احتمال شیوع وجود دارد ولی ب افزایش بارندگی

 .کنترل آن انجام شده است

المللی دام و طیور و  حمید کُهرام رئیس موسسه واکسن و سرم سازی رازی امروز در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین

اخیرا این مورد مشاهده شده و : نزای پرندگان در قزوین گفتصنایع وابسته در جمع خبرنگاران با اشاره به مشاهده یک مورد آنفوال

 .اقدامات فوری برای کنترل آن توسط سازمان دامپزشکی انجام شده است

سازی رازی با  یابد و سازمان دامپزشکی و موسسه واکسن و سرم با افزایش بارندگی احتمال شیوع آنفوالنزا افزایش می: وی افزود

 .دهند ت الزم را برای کنترل این بیماری انجام مییکدیگر اقداما  هماهنگی

سه ماه پیش آنفوالنزای پرندگان از طریق پرندگان مهاجر به کشور وارد شد و : سازی رازی تصریح کرد رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .های مربوطه کنترل و از بین رفت پس از مدتی به طور کامل توسط سازمان

مورد واکسن به بازار معرفی شده  53در سال جدید : سازی رازی بیان داشت سسه واکسن و سرموی در مورد دستاوردهای جدید مؤ

 .توان به واکسن روغنی طیور و واکسن گامبورو اشاره کرد ها می است که از جمله این واکسن

شود که با آغاز تولید  می یک میلیون دز واکسن گامبرن ساالنه به کشور وارد  :سازی رازی اظهار داشت رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .درصد از نیاز بازار از طریق تولیدات داخلی تأمین شود 03داخلی آن امیدواریم 

شود اما خط تولید این محصول به دلیل ارتقاء این  سال است که در کشور تولید می 03برفکی حدود  واکسن تب: کُهرام تصریح کرد

ارتقاء یافته و هم اکنون در حال تولید  0PD03به  0PD03ست و این واکسن از کیفیت متوقف شده بود که تولید آن آغاز شده ا

 .است

سازی رازی اشاره کرد  تمیز در موسسه واکسن و سرم 0اندازی اتاق کالس  میلیارد تومانی برای راه 53وی در ادامه به بودجه حدود 

آنفوالنزای پرندگان مورد نیاز است که متأسفانه در حال کنترل و انجام آزمایشات مربوط به  تمیز برای تشخیص، 0اتاق : و گفت

 .سازی رازی فاقد این اتاق است حاضر مؤسسه واکسن و سرم

هایی که آنفوالنزای پرندگان دارد امکان آزمایشات مربوط به این ویروس و بیماری در  به دلیل حساسیت: کُهرام تصریح کرد

تخصصی در اختیار این موضوع قرار گیرد که در حال حاضر بودجه   د یک آزمایشگاههای دیگر مؤسسه وجود ندارد و بای آزمایشگاه

 .اندازی این اتاق در نظر گرفته شود آن تأمین نشده اما امیدواریم در برنامه ششم توسعه بودجه الزم برای تأسیس و راه

محصوالت : اکسن این مؤسسه رضایت دارند، گفتوی در پاسخ به این سوال که دامداران و مرغداران تا چه حد از کیفیت تولیدات و

های کشور  های خارجی بر اساس تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه سازی رازی در مقابل نمونه تولیدی مؤسسه واکسن و سرم

 .تری ندارد های خارجی کیفیت پایین دارای کیفیت خوبی است و نسبت به مشابه

در بخش دامی میزان واکسنی که   :سازی رازی در مورد صادرات محصوالت این مؤسسه تصریح کرد رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .های دامی را نداریم کنیم به اندازه مصرف داخل است بنابر این امکان صادرات واکسن تولید می
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ایسه با بازارهای منطقه داریم اما بخشی از تولیدات واکسن اما در بخش طیور اگر چه بازار بزرگی در داخل کشور در مق: وی افزود

 .شود طیور این مؤسسه بیش از نیاز داخل است و به همین دلیل بخشی از آن صادر می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315858555210 
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 سالمت
 - 31/58/50فارس

 کنیم مانده سموم در برنج را تکذیب می باقی
پذیری ارقام بومی برنجی که در مازندران و گیالن  رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه میزان سم

باقی ماندن سموم در برنج تاکنون هیچ گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر : شود کم است، گفت کشت می

 .تولیدی به ما گزارش نشده است

در مورد مباحث مطرح  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت

از آنجا که مصرف کود در استان مازندران از متوسط کشوری : فتشده در مورد باقیمانده نیترات و سموم کشاورزی در برنج، گ

 .مانده سموم در برنج بپذیریم توانیم اظهارات مطرح شده را در مورد باقی تر است نمی پایین

 .شود که این ارقام کودپذیری پایینی دارند های مازندران و گیالن برنج محلی کشت می در استان: وی افزود

: شود، بیان داشت کشاورزی مازندران با بیان اینکه کود ازته بر اثر تجزیه تبدیل به نیترات شده و جذب گیاه میرئیس سازمان جهاد 

دهد و نتایج حاصل از آن را به ما اعالم  دانشگاه علوم پزشکی بطور دائم محصوالت کشاورزی از جمله برنج را مورد پایش قرار می

 .مانده سموم به ما اعالم نشده استکند و تاکنون گزارشی در مورد باقی  می

هایی که انجام  طبق اطالعات، آزمایشات و پایش: کنم، گفت حیدر پور با تأکید بر اینکه باقی مانده سم در برنج را تکذیب می

یش روی گویم که باقیمانده سموم در برنج وجود ندارد و شاید سازمان غذا و دارو با آزما درصد می 33شود با احتمال بیش از  می

 .های خارجی به این نتیجه رسیده است نمونه

کند و دانشگاه علوم پزشکی هم محصول نهایی را مورد  مؤسسه خاک و آب میزان سموم را در خاک و گیاه پایش می: وی افزود

 .دهد پایش قرار می

یکی از وظایف سازمان : شود، گفت حیدرپور در پاسخ به این سؤال که آیا به کشاورزان در مورد بکارگیری سموم آموزش داده می

 .های آموزشی است ها و برگزاری کارگاه جهاد کشاورزی آگاه سازی کشاورزان از طریق اطالعیه

این : شود، تصریح کرد ها واقع در استان پایش و طبق قانون با مراکز غیرمجاز عرضه سم برخورد می فروشی  وی با بیان اینکه سم

 .های عرضه سموم در آن به اجرا درآمده است که بصورت پایلوت طرح بازرسی از فروشگاه استانی است 0استان یکی از 

اما در مجموع همکاران ما در : وی با بیان اینکه ممکن است برخی کشاورزان به علت عدم آگاهی از سم بیشتری استفاده گفت

های کم بهره و  دهند و با پرداخت وام انجام میهای سم پاش  های الزم در جهت کارایی سم و تغییر تکنولوژی سازمان آموزش

 .های قدیمی کشاورزان را تغییر دهیم پاش بالعوض در تالش هستیم تا سم

هنوز برداشت کشت رتون و دوم به : حیدرپور با اشاره به اینکه برداشت کشت اول برنج در مازندران به پایان رسیده است، گفت

 .هزار تن شلتوک برنج از این استان است 033ک میلیون و پایان نرسیده اما برآورد ما تولید ی

 .درصد است 00ضریب تبدیل شلتوک به برنج حدود : وی افزود

... سازمان غذا و دارو در آخرین پایش خود از چند محصول کشاورزی از جمله برنج، پیاز، گوجه فرنگی، خیار و : براساس این گزارش

 .ت باقی مانده سموم کشاورزی بیش از حد مجاز استدرصد این محصوال 1اعالم کرده که در 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850551123 
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 سالمت
 آیانا 1931آبان  58, جمعه

 واکسن جدید دام و طیور در سال جاری عرضه شد  41
قلم واکسن وارداتی طی سال  41: سازی رازی با اشاره به تالش محققان داخلی گفت سسه واکسن و سرمرئیس مؤ

 .سازی رازی تولید و به بازار عرضه شده است جاری توسط مؤسسه واکسن و سرم

هاردهمین نمایشگاه ، حمید کهرام، امروز آدینه، در حاشیه آیین افتتاحیه چ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های  از این تعداد واکسن، واکسن نیوفلو رازی از یکی از واکسن: المللی دام، طیور و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران گفت بین

صورت  اکنون با تولید داخل به شد، اما هم روزه تزریق می های یک سی به جوجه صورت نیم سی روغنی طیور است که از گذشته به

 .سی قابل تزریق است دودهم سی

شده واکسن گامبرو است که در گذشته به  های جدید معرفی از دیگر واکسن: وی از تولید واکسن گامبورو در کشور خبر داد و افزود

درصد  03شود و امیدواریم امسال بیش از  اکنون این واکسن در داخل تولید می شد، اما هم میزان یک میلیارد دز به کشور وارد می

 .ر را در اختیار بگیردبازا

های جدید مربوط به دام و طیور واکسن کلون است که  از دیگر واکسن: سازی رازی خاطرنشان کرد رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .ایم و امیدواریم تا سالیان سال این واکسن نیز وارد بازار شود اکنون به تولید داخلی رسیده شد و خوشبختانه هم قبالً وارد می

سال است که در  03این واکسن بیش از : گانه تب برفکی نام برد و ادامه داد ها را واکسن روغنی سه کی دیگر از این واکسنکهرام ی

 .های خارجی به بازار عرضه کنیم تری را نسبت به واکسن ایم واکسن کیفی شده، اما با عرضه واکسن جدید توانسته کشور تولید می

 .کند های وارداتی برابری می رفکی از لحاظ کیفیت با تمامی واکسنواکسن جدید تب ب: وی تصریح کرد

اکنون این مشکالت رفع شده و این  رو شدیم که هم در ابتدای کار برای تولید واکسن جدید با مشکالتی روبه: کهرام یادآور شد

 .واکسن در حال تولید است تا نیاز کشور را تأمین کند

یکی از مسائل و مشکالت ما برای شناسایی و کنترل بیماری آنفلوآنزای طیور، نبود اتاق : ید کردوی درباره اتاق کالس سه تمیز تأک

 .تمیز کالس سه است

حاد پرندگان نیازمند اتاق تمیز  موقع بیماری آنفلوآنزای فوق های ما برای تشخیص و کنترل به برخی آزمایشگاه: کهرام اظهار داشت

 .ای باالیی را برای کشور دربر دارده کالس سه است که ایجاد آن هزینه

در نظر داریم اعتبار مورد : میلیارد تومان عنوان کرد و گفت 53وی اعتبار مورد نیاز ایجاد اتاق تمیز کالس سه را حدود هشت تا 

 .ها را در کشورمان داشته باشیم ریزی تأمین شود تا این آزمایشگاه نیاز این بخش از طریق سازمان مدیریت و برنامه

همچنین در نظر داریم این اتاق تمیز کالس سه مراحل احداثش از سال آینده و در : سازی رازی افزود رئیس مؤسسه واکسن و سرم

 .برنامه ششم توسعه ایجاد شود

وارد طی سه ماه گذشته در مازندران بیماری آنفلوآنزا توسط پرندگان مهاجر از روسیه : کهرام درباره آنفلوآنزای مرغی ادامه داد

 .سازی رازی این بیماری به طور کامل کنترل شده است های سازمان دامپزشکی و مؤسسه سرم کشور شد، اما خوشبختانه با تالش

اخیراً یک مورد جدید از بیماری آنفلوآنزای مرغی در قزوین دیده شده بود که این نیز کنترل شده و مشکلی را : وی خاطرنشان کرد

 ./کند تی ایجاد نمیبرای واحدهای صنعتی و سن
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  58: تاریخ

کشور ما پیشرو در زمینه / های خارجی در دوران پسابرجام درصدی شرکت 11حضور 

 رمواکسن و س
های خارجی در کنار  درصدی غرفه 03خوشبختانه در فضای بعد از تحریم شاهد حضور و رشد : مشاور و معاون وزیر گفت

 .ایم های داخلی نیز بوده شرکت

آموزش ترویجات کشاورزی در  اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقاتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

نمایشگاه سال جاری بر اساس اطالعات : المللی دام و طیور در جمع خبرنگاران اظهار داشت افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین

 .بدست آمده و شواهد عینی نسبت به سال گذشته رشد کمی و کیفی خوبی داشته است

درصد  03های خارجی و  درصدی غرفه 03در نمایشگاه امسال شاهد رشد : گفتغرفه در این نمایشگاه  033وی با اشاره به حضور 

 .داخلی هستیم غرفه

های داخلی  های خارجی در کنار شرکت بنابراین در فضای بعد از تحریم خوشبختانه شاهد اشتیاق حضور شرکت: زند در ادامه گفت

های داخلی از  اند و شرکت ین نمایشگاه حضور پیدا کردههای خارجی در ا هستیم و از طرفی این جای امیدواری است که شرکت

 .های خارجی در این نمایشگاه حضور داشته باشند اند پای به پای شرکت قوت و پشتیبانه خوبی نیز برخوردار هستند و توانسته

یسه دو سال گذشته از سازی در مقا غرفه واکسیناسیون و سرم: مشاور و معاون وزیر در خصوص تحقیقات دام و طیور اظهار داشت

نظر کیفی و کمی رشد خوبی را داشته و از طرفی کشور ما در زمینه واکس و سرم همیشه پیشرو بوده است و همچنین در زمینه 

 .تغذیه امور دام اقدامات خوبی صورت گرفته است

کنیم و  چوب ایمنی زیستی حرکت میدر زمینه محصوالت تراریخته در چهار: زند با اشاره به محصوالت تراریخته گیاهی بیان کرد

آنچه قانون گفته به آن پایبند هستیم و برای محصوالت تراریخته آنچه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت است 

 .های آن در حال تدوین و تشکیل هستند نامه اختیارات الزم داده شده و آیین

دامداران ما از : در خصوص کیفیت خوراک دام و طیور اظهار داشت همچنین محمدرضا مالصالحی رئیس دفتر اصالح نژاد

کنند نیز باید نیاز خود را تامین کنند اما این معادله دو طرفه است  واحدهایی که به صورت تخصصی خوراک را فرآوری و تولید می

فی سیاست معاونت امور دام مبنی بر این و کارخانجات باید بتوانند از نظر کیفیت و قیمت اعتماد دامداران را جلب کنند و از طر

است که به مرور به سمت واحدهای عظیم فرآوری که ایجاد شده برویم و در نهایت تصمیم دامداران به دو عامل قیمت و کیفیت 

 .بستگی دارد
http//:www.yjc.ir/fa/news/0901802 
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 سالمت
 فودپرس 1931آبان ماه  9شنبه یک 

 آنتی هیستامین طبیعی را بشناسید 

ها بسیار مفید  توانند در رفع حساسیت های طبیعی می های گیاهی به عنوان آنتی هیستامین برخی میوه ها و دمنوش< غذا و تغذیه

 .باشند

ینی و ترشحات پشت حلق به تدریج آب ریزش ب: دکتر حسن اکبری محقق آسیب شناس و متخصص طب اسالمی ایرانی بیان کرد

شود و این مشکل در افرادی است که مستعد آلرژی یا مستعد غلبه مزاج سردی و تری هستند اما اگر  با رفتن به فصل سرما زیاد می

ها را مصرف  های غلط روزمره کنیم دیگر برای بر طرف کردن این مشکل آنتی هیستامین عاداتی صحیح غذایی را جایگزین عادت

 .کنیم نمی

تحرکی، پرخوری و  تحرکی یا بی ها و داروها با طبع سرد، کم زیاد مصرف کردن ماست و دوغ، مصرف غذاها و دمنوش: وی افزود

کند و ترشحات بینی و پشت حلق را موجب  خوردن شیر سرد با مواد نگهدارند در صبحها فرد را دچار سوء مزاج سرد و تر می

 .شود می

: ها تصریح کرد ک به جلوگیری از سوء مزاج سرد و تر و همچنین کمتر استفاده کردن آنتی هیستامیندکتر اکبری برای کم

جایگزین کردن گوشت گوسفند به جای گوشت گاو و روغن های کنجد و زیتون طبیعی به جای روغن های صنعتی که امروزه 

 .ها کمک کنند مینتوانند به مصرف کمتر آنتی هیستا اند می بیشتر با پارافین مخلوط شده

درصد  03انار ویتامین باالیی دارد و . کند هایی مثل خرمالو، انجیر و انار میزان ترشحات را کم می مصرف میوه: وی عنوان کرد

کند همچنین به دلیل فیبر باال،  کند انار با خاصیت آنتی اکسیدانی سیستم ایمنی بدن را تقویت می روزانه را تامین می C ویتامین

بخشد و از همه مهمتر جایگزین مناسبی برای آنتی هیستامین ها برای کاهش  خونی را بهبود می کم E وA فولیک، ویتامین اسید

 .ترشحات بینی و پشت حلق است

گیاهانی چون زعفران، عناب، بابونه، دارچین، زنجبیل، نعنا، پونه، گل گاوزبان و   دمنوش: این متخصص طب سنتی اظهار داشت

های طبیعی شناخته  کند و به طور کلی آنتی هیستامین و آویشن به جای چای روزانه نیاز به آنتی هیستامین را کم میچای کوهی 

 .شوند می

های سفید مایل به صورتی  ای با شاخههای سبز و گل ، گیاهی خوشه تره گیاهی با خاصیت آنتی هیستامین شاه: وی خاطرنشان کرد

استکان دمنوش آویشن با ؟ در  5ساعت  1باشد همچنین هر  ها بسیار کمک کننده می نزلهرنگ است که در درمان ترشحات و 

 .کند هنگام مریضی و حساسیت کلی از مشکالت را بر طرف می

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت
 فودپرس 1931آبان ماه  9یک شنبه 

 B بع ویتامینآشنایی با من

 .ای رنگی است که برنج سفید را دربر گرفته است سبوس برنج پوسته قهوهB سبوس برنج؛ منبع غنی ویتامین< غذا و تغذیه

ای رنگ سرشار  این غشای قهوه. آید های ساینده از برنج جدا شده و برنج سفید به دست می ها و دستگاه این پوسته به وسیله آسیاب

 .د معدنی و پروتئین استها، موا از ویتامین

های خونی و  ها، اعمال متابولیکی مختلفی را در سیستم اعصاب، سلول این ویتامین. است B های گروه سبوس منبع غنی از ویتامین

 .دهد عضالت انجام می

عامل  B های ینشدن ویتام کم. های مهم و ضروری برای حفظ سالمت موهاست یکی از ویتامین B های گروه عالوه بر این ویتامین

 .اصلی پیری و سفیدشدن و ریختن مو است

کند و تاثیر بسزایی  های زنده و فعال پیاز مو را تحریک می ساز سلول و در سبوس برنج سوخت B وجود مقادیر قابل توجه ویتامین

 .در رشد و حفظ موها و جلوگیری از ریزش مو دارد

به این صورت که مقداری از سبوس را داخل . ای، برای تقویت موها استفاده کنیدکرده آن به جای چ توانید از دم به این منظور می

توانید جوشانده را به صورت چای مصرف کنید یا در هر  اکنون می. آب بجوشانید سپس سبوس داخل آن را جدا کرده و دور بریزید

 .غذای آبکی مثل سوپ ریخته و میل کنید

شدن یا جلوگیری از سفیدی زودرس  برای سیاه. نظیر سبوس برنج است از خواص بی شدن مو نیز یکی دیگر جلوگیری از سفید

 .کردن میل کنید سیر سبوس و لیمو عمانی را در کمی آب بجوشانید، صاف کرده و پس از دم  موهایتان روزانه نیم

عصاره سبوس برنج رطوبت را . دهای سبوس برنج عصاره سبوس است که تأثیرات مختلفی روی پوست بدن دار یکی دیگر از فرآورده

 .شود  کند، پوست را روشن کرده و موجب کاهش چین و چروک پوست می در خود حفظ می

شدن پوست جلوگیری کرده و از پوست محافظت  وشو از خشک عصاره سبوس برنج با تشکیل یک الیه روی پوست بعد از شست

 .کند می

های شاخی و مرده سطح پوست متصل شده و آنها را به آرامی از  به سلولهمچنین اسیدهای چرب موجود در روغن سبوس برنج 

 .شود پس از ماساژ مالیم صورت با روغن برنج، پوست شما کامال صاف، نرم و براق شود این امر باعث می. روی پوست برمی دارد

یک قاشق غذاخوری . نید استفاده کنیدتوا های ریز نیز می های کثیف و جوش بردار برای پوست از سبوس برنج به عنوان یک الیه

مرغ، کمی عسل و یک قاشق چایخوری شیر خشک را با هم مخلوط کرده به طوری که تا حد معینی رقیق  سبوس، یک زرده تخم

 .دقیقه به حال خود گذاشته و سپس از روی پوست جدا کنید 03مدت  این خمیر را روی پوست صورت قرار داده به. شود

نکردن سبوس در سیستم گوارشی بدن  گونه که کاهش یا مصرف وس برنج این نکته را نیز مد نظر داشته باشید هماندر رابطه با سب

 جام جم .روی در مصرف سبوس نیز عوارضی همچون انسداد روده و اسهال به همراه دارد کند، افراط و زیاده اختالل ایجاد می

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت
 فودپرس 1931آبان ماه  1دو شنبه 

 تولید داروی ضدسرطان با استفاده از مرکبات 

های  های خزه مانند تنه و شاخه پژوهشگران درمطالعات خود دریافتند که ماده موسوم به پاریتین موجود در گلسنگ< غذا و تغذیه

 .تواند برای ساخت داروهای ضدسرطان مورد استفاده قرار گیرد و نارنج، می درختان مرکباتی همچون لیمو، پرتقال

در این مطالعات، دانشمندان موسسه مطالعات سرطان دانشگاه اموری در ایالت جورجیا آمریکا کشف کردند که پاریتین که با نام 

 .خون لوسمی و نابودی آنها است نیز شناخته می شود قادر به کُند کردن روند رشد سلول های سرطان physcion فیشن

همچنین، پژوهشگران در مطالعات آزمایشگاهی خود دریافتند که این ماده قادر به نابود کردن بخش عمده ای از سلول های 

 . سرطانی موجود در نمونه های خونی بوده و هیچ نوع عارضه نامطلوب و ماده سمی نیز در خون تولید نمی کند

به طور تصادفی خاصیت ضدسرطانی ماده  0PGDدر حین بررسی خواص بازدارنده متابولیک آنزیم ها  سرپرست این پژوهش

 . پاریتین را کشف کرد

این بخش از اثر واربورگ موجب تغییر ساختار سوخت و ساز سلول های سرطانی »: در رابطه با این موضوع می گوید« جینگ چن»

 «.سوخت و ساز سلول های سرطانی در انواع مختلف سرطان دارد نقش مهمی در 0PGDشده و ما دریافتیم که آنزیم 

تیم پژوهشی این موسسه مطالعاتی سرطان برای بررسی دقیق تر این تاثیرات، اقدام به نمونه برداری از بافت های سرطانی یک 

از کشت این سلول ها در پژوهشگران پس . بیمار مبتال به سرطان خون کردند که این بیماری در وی به مرحله حاد رسیده بود

ساعت دریافتند که بیش از نیمی از سلول های سرطانی  01محیط آزمایشگاه به آنها ماده موسوم به پاریتین را اضافه کرده و پس از 

 .در نمونه مورد کشت قرار گرفته، به طور کامل از بین رفته و همچنین هیچ کدام از سلول های خونی سالم، آسیب ندیده اند

http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 فودپرس 1931آبان ماه  1دو شنبه 

 <غذا و تغذیه! خوراکی هایی که نمی دانستیم خطرناکند
ان ها هستند اما برخی از این در طبیعت، میوه ها و سبزیجات فراوانی وجود دارند که هر کدام منشا زندگی و سالمتی برای انس 

اگرچه خوردن روزانه میوه و سبزی بهترین راه برای داشتن یک رژیم غذایی سالم .خوراکی ها با حواشی خطرناکی همراه شده اند

دانه های :در مصرف میوه ها و سبزی ها باید به نکاتی توجه کرد.است اما افراط کردن در مصرف این نوع مواد هم توصیه نمی شود

حاوی نوعی هیدروژن سیانید به نام اسید پروسیک است که باعث بروز مسمومیت، سردرد، : سیب، هسته آلو، زردآلو، گیالس

 55مصرف . حاوی اسید اگزالیک است که می تواند منجر به سنگ کلیه شود: برگ ریواس.سرگیجه، اضطراب و استفراغ خواهد شد

مصرف بیش از حد این ادویه می تواند منجر به عوارض جدی و یا حتی : جوز هندی.پوند از این برگ می تواند حتی کشنده باشد

تب و خشکی دهان به همراه تپش قلب نیز ناشی از مصرف بیش از حد این ادویه . تشنج، اسپاسم معده، تهوع و استفراغ شود

علت . رد، کما و یا حتی مرگ شودساقه و جوانه سیب زمینی می تواند منجر به دل درد، اسهال، سرد: سیب زمینی سبز.است

سوالنین ماده ای سمی است که بر سیستم مرکزی عصبی تاثیر . سبزشدن سیب زمینی تراکم باالی ماده ای به نام سوالنین است

ی نوع تلخ بادام حاوی مقادیر زیادی هیدروژن سیانید است که گفته م. دو نوع بادام تلخ و شیرین وجود دارد: بادام تلخ.می گذارد

: عسل خام.بادام تلخ خام می تواند برای کودکان کشنده باشد و عوارض جدی روی بزرگساالن بگذارد 53تا  0شود حتی خوردن 

عسلی که فرایند پاستوریزاسیون را نگذارنده باشد، حاوی سموم خطرناک است که می تواند منجر به سرگیجه، ضعف، تعریق بیش 

ساقه و برگ گوجه فرنگی حاوی سموم قلیایی است که می تواند باعث تحریک : رنگی نارسگوجه ف.از حد، تهوع، و استفراغ شود

افرادی که مشکالت کلیوی درمان نشده دارند، یا این که کلیه : بادام هندی.گوجه فرنگی سبز نارس همین اثرات را دارد. معده شود

دریافت زیاد اگزاالت ممکن است موجب کاهش . رهیز کنندها و یا کیسه صفرای شان را در آورده اند باید از مصرف این آجیل پ

 همچنین بادام هندی در برخی افراد واکنش های آلرژیک شدید به همراه دارد. جذب کلسیم نیز بشود

http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 سالمت
 دپرسفو 1931آبان ماه  1دو شنبه 

 هشدار درباره مرکبات رنگ شده 

نایب رییس اتحادیه باغداران افزایش دو برابری تولید مرکبات و کاهش چشمگیر قیمت انواع میوه نسبت به سال < کشاورزی

 .گذشته خبر داد و نسبت به مضر و خطرناک بودن مصرف مرکبات رنگ شده هشدار داد

هزار تومان  53سال گذشته در این زمان نارنگی با قیمت عمده : صل پاییز اظهار کردمجتبی شادلو با اشاره به فراوانی میوه در ف

تومان و به معنای کاهش پنج برابری قیمت این  0033تا  0333شد در حالی که درحال حاضر قیمت عمده نارنگی بین  عرضه می

 .میوه پاییزی است

 0333تا  0333فروشی سیب هم از  قیمت عمده: ست و ادامه دادوی همچنین این کاهش قیمت را برای مابقی محصوالت صادق دان

 0333درصد کاهش قیمت کیلویی  03تا 03همچنین انار هم با حدود . تومان رسیده است 0333تا  0333تومان سال گذشته به 

 .شود تومان عرضه می 0033تا 

 کاهش چشمگیر قیمت انواع میوه

در شرایط افزایش هزینه های تولید و محدودیت زمانی ارائه، محصوالت فساد پذیر به شادلو با بیان این که کاهش قیمت محصوالت 

درصد افزایش  00تا  03در حال حاضر با شرایطی روبرو هستیم که هزینه تولید برای باغداران بین : بازار بوده است، تصریح کرد

 .د و شرایط بازار در بحث عرضه و تقاضاستشود به علت افزایش حجم تولی یافته و کاهش قیمتی که در بازار دیده می

حجم تولید مرکبات امسال نسبت به سال گذشته : وی میزان تولید در سال جاری را نسبت به سال گذشته مناسب دانست و گفت

 .حداقل دو برابر خواهد بود

 هشدار نسبت به مصرف مرکبات گرما دیده و رنگ شده

شاهد این هستیم که نارنگی و پرتقال هایی : دهی مصنوعی به مرکبات گفت تقاد از رنگاین عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی با ان

شوند که این رنگ دهی ها نه تنها به طول عمر  که باید اآلن سبز باشند با رنگ دهی مصنوعی به رنگ نارنجی به بازار عرضه می

شود که در  افتد باعث اسیدی شدن و فساد داخل میوه می افزاید بلکه از آنجا که این کار با روش گرما دهی اتفاق می میوه نمی

 .نهایت مصرف آنها برای سالمتی بسیار مضر و خطرناک است

اکنون آماده ارائه به بازار است که ماهیت  کیوی هم: وی در ادامه با بیان اینکه کیوی در اول فصل ماهیت سفت و نارس دارد، گفت

ن یک سیب درون کیسه کیوی در عرض دو روز، یک میوه نرم و مطلوب داشته باشند و سفتی دارد و مردم می توانند با انداخت

 .دانیم اکیدا از گرما دادن برای نرم کردن کیوی استفاده نکنند که هر شکل گرما دهی به میوه را برای سالمت آن مضر می

چه در خرداد ماه به کمبود هایی بر خوردیم اما در گر : نایب رییس اتحادیه باغداران درباره وضعیت میوه در نیمه اول سال نیز گفت

توان  شوند و می مجموع تولید میوه در بهار و تابستان بسیار مطلوب بود؛ به طوری که هنوز میوه های تابستانی در بازار عرضه می

 .انواع هلو و شلیل را در مغازه ها دید

 .ها حداکثر نصف قیمت زمان مشابه در سال گذشته بود ، قیمت میوهبه گفته وی با وجود این حجم باالی تولید در نیمه اول سال
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 سیب درختی

 - 31/58/51فارس

 تن محصول سیب در تکاب 411هزار و  22تولید سالیانه 
تن و متوسط  411هزار و  22سیب در شهرستان تکاب  تولید سالیانه محصول: مدیر جهاد کشاورزی تکاب گفت

 .تن در هکتار است 4۷عملکرد باغات منطقه 

: گو با خبرنگار فارس در تکاب با اشاره به برداشت سیب از باغات این شهرستان، اظهار داشت و محسن طاهری امروز در گفت

 033هکتار بارور بوده و  033ده که از این میزان هزار و هکتار سطح زیر کاشت باغات سیب بو 033شهرستان تکاب دارای هزار و 

 .هکتار غیربارور است

: تن در هکتار است، ادامه داد 50تن و متوسط عملکرد باغات منطقه  533هزار و  00وی با بیان اینکه تولید ساالنه محصول سیب 

ختالف دما و سایر شرایط دارای طعم و مزه خاص سیب تولیدی این شهرستان متاثر از آب و هوا و خاک مناسب و همچنین وجود ا

 .است

های منحصر به فرد بوده و در نتیجه  مدیر جهاد کشاورزی تکاب با بیان اینکه ماندگاری زیاد سیب جهت فصول مختلف از ویژگی

ل تولیدی در هنگام شده اوال محصو آل سیب تولیدی موجب  مزایا و شرایط ایده: قابل پسند برای مشتریان گشته است، یادآور شد

عالقه خرید دارند و ثالثا این باغات زیردرختی نداشته و به ... های تهران، قم و  دهی مورد پسند واقع شده، ثانیا مشتریان استان گل

 .خوری است لحاظ کیفیت مناسب تازه

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851555010 
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 سیب زمینی
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 شیالت

 - 31/58/51فارس

 برداری از منابع زنده آبی دریای خزر تصویب شد نامه بهره الیحه موافقت
از منابع زنده آبی  برداری نامه بهره عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، از تصویب الیحه موافقت

 .دریای خزر در کمیسیون متبوعش خبر داد

( آبان ماه 0)محمدرضا امیری کهنوج با اشاره به دستور کار امروز دوشنبه   ،خانه ملتبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

  در ابتدای این جلسه مروری بر اخبار کشاورزی، آب، منابع طبیعی، محیط: ون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفتکمیسی

 .زیست و هواشناسی کمیسیون صورت گرفت

نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب در مجلس شورای اسالمی، از بررسی و رسیدگی به الیحه 

این الیحه با موافقت : برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر در کمیسیون متبوعش خبر داد و افزود نامه حفاظت و بهره موافقت

 .اعضای این کمیسیون به تصویب رسید

این موافقت نامه بین چند کشور تصویب شده و : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، یادآور شد

کمیسیون کشاورزی نمی توانست دخل و تصرف چندانی در آن کند، بنابر این اعضای کمیسیون آن را تصویب کردند، تا برای 

 .بررسی بیشتر به صحن مجلس برود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851551003 
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 شیالت
 - 31/58/51فارس

صادرات میگو به دوبی به / درصد بدون تسهیالت بانکی 91تولید میگو با سود خالص 

 سبک جوانان هرمزگان
دهد، اما موفق  با وجود این که بانک کشاورزی تسهیالت ریالی برای پرورش میگو نمی: یک پرورش دهنده میگو گفت

 .ین محصول را به دوبی صادر کردیمبه این کار شدیم و ا

برخورداری از  ، پرورش میگو، از جمله حوزه هایی است که به دلیلسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بازار صادراتی مناسب و موقعیت رو به توسعه در سبد غذایی خانواده های ایرانی، ظرفیتی قابل توجه برای ارزآوری و اشتغالزایی به 

 .ویژه در جنوب کشور به حساب می آید

ستند با دستیابی به اگرچه طی سال های اخیر پرورش دهندگان میگو در استان هایی چون خوزستان، بوشهر و هرمزگان توان

بازارهای صادراتی موفقیت های قابل توجهی به دست آوردند، اما صنعت میگوی ایران در عین حال با مشکالت متعددی دست و 

و به دلیل باال بودن هزینه های تولید میگو،  هزار تومان هزینه دارد 53تولید هر کیلوگرم میگو رقمی معادل . پنجه نرم می کند

ان این محصول برای تامین سرمایه در گردش نیازمند تسهیالت بانکی و حمایت مستمر بانک ها هستند، امری که پرورش دهندگ

متاسفانه به درستی محقق نمی شود و پرورش دهندگان میگو نمی توانند به موقع وام و تسهیالت بانکی مورد نیاز خود را از بانک 

 .های عامل به ویژه بانک کشاورزی دریافت کنند

هدایت اهلل میرمرادزهی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در 

شکست پیاپی طرح های حمایتی از صنعت میگو، از بی برنامگی در این بخش حکایت : حمایت از تولید میگو در کشور، می گوید

 .نشانه گرفته است می کند و نابودی این صنعت در کشور را

 وقتی دولت پا پس کشید

 .وگو کرده است خبرنگار ما در همین زمینه با یکی از پرورش دهندگان موفق میگو در استان هرمزگان گفت

احمد درویشی که تحصیالتش را به صورت تخصصی در رشته پرورش میگو به سرانجام رسانده، درباره نحوه ورودش به این عرصه و 

در . سال قبل در هرمزگان رواج یافت 50پرورش میگو از حدود ": ریزی دولت برای حمایت از صنعت میگو، می گوید کیفیت برنامه

آن مقطع دولت با مشاهده وضعیت مناسب صادرات میگو پس از انجام کار کارشناسی اقدام به واگذاری زمین های مستعد پرورش 

اما با شیوع . پرداخت تسهیالت امکان احداث استخرهای پرورش میگو را فراهم کندمیگو به افراد واجد شرایط کرد و قول داد تا با 

یک بیماری و نیز ایجاد مشکل مقطعی در بازار صادرات دولت به صورت ناگهانی این عرصه را رها کرد و زمین های واگذار شده به 

 ".همان صورت باقی ماند

 بانک کشاورزی تسهیالت ریالی نداد

سال متوقف ماند تا اینکه پس از  0پروژه احداث استخرها در میناب به دلیل فقدان نقدینگی و سرمایه الزم به مدت ": او می افزاید

. مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید طی چند سال اخیر، مجددا امیدواری در دل عالقمندان به این عرصه پیدا شد

هکتار زمین،  41ک های سپه و کشاورزی مراجع کردم، اما با وجود برخورداری از بانشخصا برای دریافت تسهیالت بانکی به 

حتی شیالت . این بانک ها مدعی بودند که طرح پرورش میگو توجیه اقتصادی ندارد و ریالی تسهیالت پرداخت نکردند
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اقتصادی دارد، اما هیچ فایده ای  استان هم در نامه ای خطاب به این دو بانک تاکید کرد که طرح پرورش میگوی اینجانب توجیه

 ".نداشت

اوضاع به همین منوال ادامه داشت تا اینکه متوجه شدم بسیج سازندگی سپاه میناب از طرح ": احمد درویشی خاطرنشان می کند

 .های تولیدی اقتصاد مقاومتی حمایت می کند

مان تسهیالت شدم و با پولی که خودم داشتم، در ملیون تو 00با مراجعه به بسیج سازندگی منطقه خودمان موفق به دریافت 

 .استخر یک و نیم هکتاری را در فاز اول آغاز کردم 0میلیون تومان کار احداث  533مجموع با رقم 

سرانجام سال گذشته موفق به الرو ریزی و برداشت محصول شدم که خدا را شکر سود مناسبی در پی داشت و ان شاهلل به زودی 

 ".خرهای جدید را شروع خواهم کردکار احداث است

 !درصد سود خالص توجیه اقتصادی ندارد؟ 91کسب 

درجه سانتی  03تا  1میگو در دمای بین ": این فعال اقتصادی درباره مزیت های استان هرمزگان برای پرورش، تصریح می کند

ور حتی در استان بوشهر فقط یک بار در سال می در اکثر نقاط کش. ماه زمان می برد 0هر دوره پرورش میگو . گراد زندگی می کند

توان اقدام به الرو ریزی و پرورش میگو کرد اما استان هرمزگان به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی که دارد، امکان الرو ریزی در 

 0یم هکتاری حداقل از هر استخر یک و ن. دونوبت را فراهم می کند که باعث افزایش دوبرایری تولید و سود حاصل از آن می شود

یعنی من در هر دوره الروریزی . هزار تومان در حال حاضر به فروش می رود 50تن میگو برداشت می شود و هر کیلو میگو حدود 

. درصد آن سود خالص است 03میلیون تومان پول به دست می آورم که حداقل  003تن میگو برداشت می کنم و از فروش آن  51

حاال تصور کنید که بانک های عامل می گفتند پرورش . فر به صورت مستقیم اشتغال زایی صورت گرفته استن 0ضمن اینکه برای 

 "!میگو توجیه اقتصادی ندارد

 !دقیقه به دوبی می برند 03مردم میگو را با قایق ظرف 

ی و کارگاه های فراوری این محصول صنعت میگو نیازمند صنایع تبدیل": این تولید کننده موفق درباره بازار صاراتی میگو می گوید

 .است تا با قیمتی بهتر و بسته بندی مناسب قابلیت صادرات پیدا کند

دقیقه با قایق می توان  03از منطقه ما ظرف . در حال حاضر به دلیل فقدان این امکانات، میگو به صورت فله ای به فروش می رسد

ی خرند و خودشان را با قایق به دوبی می رسانند و میگوها را می فروشند و درآمد به دوبی رسید، جوانان هرمزگانی میگو را از ما م

البته این کار خطراتی در پی دارد اما اگر انجام نشود با انباشت محصول، قیمت میگو بسیار کاهش می یابد و ضرر . خوبی هم دارند

 ".باید فکری به حال این وضعیت بیاندیشد واقعیت این است که این شیوه از صادرات اصولی نیست و دولت. می کنیم

 چرخه تولید میگو در هرمزگان بومی است

در هرمزگان چندین . چرخه پرورش میگو در استان هرمزگان کامال بومی است": احمد درویشی در عین حال خاطرنشان می کند

 .کردمزرعه تکثیر الرو وجود دارد و غذای مناسب میگو را نیز به راحتی می توان تهیه 

غذای میگو ترکیبی از پودر ماهی، کنستانتره، ذرت، جو و آرد است که بر اساس جیره غذایی مشخص و علمی تهیه می شود و البته 

از آنجایی که هیچ ماده شیمیایی در ترکیب غذایی . بیشترین هزینه برای تولید میگو در بخش تهیه غذای آن صرف می شود

 ".میگوها بسیار نزدیک است به میگوهای طبیعی که از دریا صید می شوند میگوهای پرورشی وجود، کیفیت این
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میگو روز به روز جای بیشتری در سبد غذایی خانواده ها باز می کند که اتفاق مبارکی ": او درباره خواص میگو خاطرنشان می کند

ت قرمز، گوشت سفید و حتی از ماهی هم بهتر میگو فسفر بسیار باالیی دارد و کیفیت پروتئین آن از گوش. برای سالمت مردم است

 ".مصرف میگو می تواند انواع سرطان ها از بین ببرد. است

 هیچ تحرکی از دولت مشاهده نمی کنیم

در بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت ": احمد درویشی درباره اقتصاد مقاومتی و جایگاه صنعت پرورش میگو در این عرصه، می گوید

فرمایشات رهبر انقالب درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی هر روز از تلویزیون، رادیو و . کاری صورت می گیرد از تولید واقعا کم

 .مطبوعات به گوش مردم می رسد، اما در عمل مسئوالن کاری نمی کنند

در منطقه . یمدولت باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی همت کند، اما ما در منطقه میناب هیچ تحرکی از دولت مشاهده نمی کن

 0تا امروز  30بسیج سازندگی میناب از ابتدای سال . میناب فقط بسیج سازندگی و سپاه زیر بال و پر تولید کننده ها را گرفته اند

میلیارد تومان وام برای حمایت از تولید و اشتغالزایی پرداخت کرده و خیلی از پرورش دهندگان میگو را که زمین خورده بودند، 

 .حیا کرده استدوباره ا

اگر روزی دولت به صورت جدی وارد عرصه اقتصاد مقاومتی شود و مو به مو به فرمایشات رهبری عمل کند، مطمئن باشید وضعیت 

 .اشتغال و تولید در کشور متحول می شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=50303130335530 
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 شیالت
 - 31/58/51فارس

صادرات میگو به دوبی به / درصد بدون تسهیالت بانکی 91تولید میگو با سود خالص 

 سبک جوانان هرمزگان
ا موفق دهد، ام با وجود این که بانک کشاورزی تسهیالت ریالی برای پرورش میگو نمی: یک پرورش دهنده میگو گفت

 .به این کار شدیم و این محصول را به دوبی صادر کردیم

ه حوزه هایی است که به دلیل برخورداری از ، پرورش میگو، از جملسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بازار صادراتی مناسب و موقعیت رو به توسعه در سبد غذایی خانواده های ایرانی، ظرفیتی قابل توجه برای ارزآوری و اشتغالزایی به 

 .ویژه در جنوب کشور به حساب می آید

ستان، بوشهر و هرمزگان توانستند با دستیابی به اگرچه طی سال های اخیر پرورش دهندگان میگو در استان هایی چون خوز

بازارهای صادراتی موفقیت های قابل توجهی به دست آوردند، اما صنعت میگوی ایران در عین حال با مشکالت متعددی دست و 

ای تولید میگو، و به دلیل باال بودن هزینه ه هزار تومان هزینه دارد 53تولید هر کیلوگرم میگو رقمی معادل . پنجه نرم می کند

پرورش دهندگان این محصول برای تامین سرمایه در گردش نیازمند تسهیالت بانکی و حمایت مستمر بانک ها هستند، امری که 

متاسفانه به درستی محقق نمی شود و پرورش دهندگان میگو نمی توانند به موقع وام و تسهیالت بانکی مورد نیاز خود را از بانک 

 .بانک کشاورزی دریافت کنند های عامل به ویژه

هدایت اهلل میرمرادزهی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت در 

شکست پیاپی طرح های حمایتی از صنعت میگو، از بی برنامگی در این بخش حکایت : حمایت از تولید میگو در کشور، می گوید

 .نابودی این صنعت در کشور را نشانه گرفته استمی کند و 

 وقتی دولت پا پس کشید

 .وگو کرده است خبرنگار ما در همین زمینه با یکی از پرورش دهندگان موفق میگو در استان هرمزگان گفت

به این عرصه و احمد درویشی که تحصیالتش را به صورت تخصصی در رشته پرورش میگو به سرانجام رسانده، درباره نحوه ورودش 

در . سال قبل در هرمزگان رواج یافت 50پرورش میگو از حدود ": کیفیت برنامه ریزی دولت برای حمایت از صنعت میگو، می گوید

آن مقطع دولت با مشاهده وضعیت مناسب صادرات میگو پس از انجام کار کارشناسی اقدام به واگذاری زمین های مستعد پرورش 

اما با شیوع . شرایط کرد و قول داد تا با پرداخت تسهیالت امکان احداث استخرهای پرورش میگو را فراهم کندمیگو به افراد واجد 

یک بیماری و نیز ایجاد مشکل مقطعی در بازار صادرات دولت به صورت ناگهانی این عرصه را رها کرد و زمین های واگذار شده به 

 ".همان صورت باقی ماند

 ریالی نداد بانک کشاورزی تسهیالت

سال متوقف ماند تا اینکه پس از  0پروژه احداث استخرها در میناب به دلیل فقدان نقدینگی و سرمایه الزم به مدت ": او می افزاید

. مطرح شدن بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید طی چند سال اخیر، مجددا امیدواری در دل عالقمندان به این عرصه پیدا شد

هکتار زمین،  41بانک های سپه و کشاورزی مراجع کردم، اما با وجود برخورداری از ریافت تسهیالت بانکی به شخصا برای د

حتی شیالت . این بانک ها مدعی بودند که طرح پرورش میگو توجیه اقتصادی ندارد و ریالی تسهیالت پرداخت نکردند

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3729505
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پرورش میگوی اینجانب توجیه اقتصادی دارد، اما هیچ فایده ای  استان هم در نامه ای خطاب به این دو بانک تاکید کرد که طرح

 ".نداشت

اوضاع به همین منوال ادامه داشت تا اینکه متوجه شدم بسیج سازندگی سپاه میناب از طرح ": احمد درویشی خاطرنشان می کند

 .های تولیدی اقتصاد مقاومتی حمایت می کند

ملیون تومان تسهیالت شدم و با پولی که خودم داشتم، در  00موفق به دریافت با مراجعه به بسیج سازندگی منطقه خودمان 

 .استخر یک و نیم هکتاری را در فاز اول آغاز کردم 0میلیون تومان کار احداث  533مجموع با رقم 

اهلل به زودی سرانجام سال گذشته موفق به الرو ریزی و برداشت محصول شدم که خدا را شکر سود مناسبی در پی داشت و ان ش

 ".کار احداث استخرهای جدید را شروع خواهم کرد

 !درصد سود خالص توجیه اقتصادی ندارد؟ 91کسب 

درجه سانتی  03تا  1میگو در دمای بین ": این فعال اقتصادی درباره مزیت های استان هرمزگان برای پرورش، تصریح می کند

در اکثر نقاط کشور حتی در استان بوشهر فقط یک بار در سال می . ان می بردماه زم 0هر دوره پرورش میگو . گراد زندگی می کند

توان اقدام به الرو ریزی و پرورش میگو کرد اما استان هرمزگان به دلیل شرایط ویژه آب و هوایی که دارد، امکان الرو ریزی در 

 0از هر استخر یک و نیم هکتاری حداقل . می شوددونوبت را فراهم می کند که باعث افزایش دوبرایری تولید و سود حاصل از آن 

یعنی من در هر دوره الروریزی . هزار تومان در حال حاضر به فروش می رود 50تن میگو برداشت می شود و هر کیلو میگو حدود 

. لص استدرصد آن سود خا 03میلیون تومان پول به دست می آورم که حداقل  003تن میگو برداشت می کنم و از فروش آن  51

حاال تصور کنید که بانک های عامل می گفتند پرورش . نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی صورت گرفته است 0ضمن اینکه برای 

 "!میگو توجیه اقتصادی ندارد

 !دقیقه به دوبی می برند 03مردم میگو را با قایق ظرف 

ت میگو نیازمند صنایع تبدیلی و کارگاه های فراوری این محصول صنع": این تولید کننده موفق درباره بازار صاراتی میگو می گوید

 .است تا با قیمتی بهتر و بسته بندی مناسب قابلیت صادرات پیدا کند

دقیقه با قایق می توان  03از منطقه ما ظرف . در حال حاضر به دلیل فقدان این امکانات، میگو به صورت فله ای به فروش می رسد

ن هرمزگانی میگو را از ما می خرند و خودشان را با قایق به دوبی می رسانند و میگوها را می فروشند و درآمد به دوبی رسید، جوانا

البته این کار خطراتی در پی دارد اما اگر انجام نشود با انباشت محصول، قیمت میگو بسیار کاهش می یابد و ضرر . خوبی هم دارند

 ".ز صادرات اصولی نیست و دولت باید فکری به حال این وضعیت بیاندیشدواقعیت این است که این شیوه ا. می کنیم

 چرخه تولید میگو در هرمزگان بومی است

در هرمزگان چندین . چرخه پرورش میگو در استان هرمزگان کامال بومی است": احمد درویشی در عین حال خاطرنشان می کند

 .نیز به راحتی می توان تهیه کردمزرعه تکثیر الرو وجود دارد و غذای مناسب میگو را 

غذای میگو ترکیبی از پودر ماهی، کنستانتره، ذرت، جو و آرد است که بر اساس جیره غذایی مشخص و علمی تهیه می شود و البته 

از آنجایی که هیچ ماده شیمیایی در ترکیب غذایی . بیشترین هزینه برای تولید میگو در بخش تهیه غذای آن صرف می شود

 ".های پرورشی وجود، کیفیت این میگوها بسیار نزدیک است به میگوهای طبیعی که از دریا صید می شوندمیگو
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میگو روز به روز جای بیشتری در سبد غذایی خانواده ها باز می کند که اتفاق مبارکی ": او درباره خواص میگو خاطرنشان می کند

و کیفیت پروتئین آن از گوشت قرمز، گوشت سفید و حتی از ماهی هم بهتر  میگو فسفر بسیار باالیی دارد. برای سالمت مردم است

 ".مصرف میگو می تواند انواع سرطان ها از بین ببرد. است

 هیچ تحرکی از دولت مشاهده نمی کنیم

و حمایت  در بحث اقتصاد مقاومتی": احمد درویشی درباره اقتصاد مقاومتی و جایگاه صنعت پرورش میگو در این عرصه، می گوید

فرمایشات رهبر انقالب درباره اهمیت اقتصاد مقاومتی هر روز از تلویزیون، رادیو و . از تولید واقعا کم کاری صورت می گیرد

 .مطبوعات به گوش مردم می رسد، اما در عمل مسئوالن کاری نمی کنند

در منطقه . حرکی از دولت مشاهده نمی کنیمدولت باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی همت کند، اما ما در منطقه میناب هیچ ت

 0تا امروز  30بسیج سازندگی میناب از ابتدای سال . میناب فقط بسیج سازندگی و سپاه زیر بال و پر تولید کننده ها را گرفته اند

زمین خورده بودند، میلیارد تومان وام برای حمایت از تولید و اشتغالزایی پرداخت کرده و خیلی از پرورش دهندگان میگو را که 

 .دوباره احیا کرده است

اگر روزی دولت به صورت جدی وارد عرصه اقتصاد مقاومتی شود و مو به مو به فرمایشات رهبری عمل کند، مطمئن باشید وضعیت 

 .اشتغال و تولید در کشور متحول می شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851551130 
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 شیالت
 آیانا 1931آبان  51, دوشنبه

 ارزآوری ششصد هزار دالری صادرات میگوی گلستان 
هزار دالر ارزآوری برای کشور داشته  034صادرات میگو گلستان به کشورهای همسایه و آسیای شرقی امسال تا کنون 

 .تاس

از پایگاه اطالع رسانی اداره کل شیالت گلستان، مدیر کل شیالت استان با اعالم این ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دالر به ازای هر یک  0تن میگو به کشورهای عمان، امارات و ویتنام صادر شد که به طور میانگین  551/ 033حدود : خبر گفت

 .به همراه داشته است کیلوگرم ارزآوری برای کشور

مقادیر دیگری از : سید جواد قدس علوی با اشاره به ادامه دار بودن روند صادرات میگوی استان طی روزهای آینده بیان داشت

میگوی صادراتی آماده رسیدن به دست مشتری است که با اعالم نیاز بازارهای جهانی، صادرات این محموله ها نیز انجام خواهد 

 .گرفت

تن از مزارع پرورش میگو استان  005.5تاکنون : ا اشاره به رشد قابل توجه میزان برداشت میگو امسال در گلستان اظهار کردوی ب

 .تن هم خواهد رسید 133برداشت شده که با توجه به زمان باقیمانده صید میگو پیش بینی می شود این رقم به حدود 

گرم بود و امسال با  50میگوی صید شده استان در سال گذشته با میانگین وزن : وی در خصوص میانگین وزنی میگو گلستان گفت

 .گرم صید شد که از این نظر نیز امسال رشد داشتیم 50وزن 

مدیر کل شیالت استان با بیان اینکه میگوی گلستان در کشور به لحاظ کیفیت، با توجه به شفافیت رنگ و نرمی و طعم خوب 

میگو استان به یک برند تبدیل شده است و دلیل آن استفاده از آب سالم دارای کلسیم، : نشان کرد گوشت منحصربفرد است خاطر

دما و شوری مناسب است که این آب طی عملیات سنگین کانال کشی صورت گرفته در سال گذشته، مستقیم از دریا به مجتمع 

 .می رسد

عمده تولید ما با توجه به شرایط ایده ال، صرف صادرات و : میگو گفت قدس علوی در پایان با اشاره به افزایش سرانه مصرف داخلی

عرضه در بازارهای جهانی می شود، اما هدف شیالت استان افزایش سرانه مصرف داخلی است تا همه ی شهروندان بتوانند این 

 .ی به این هدف رسیده ایممحصول با کیفیت را که در دنیا زبانزد است در سبد غذایی خود قرار دهند که امسال تا حدود

 .گفتنی است فصل برداشت میگو از مزارع پرورش میگو گمیشان از نیمه مهرماه آغاز شده است و تا نیمه آبان ماه ادامه دارد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20022-1.html 
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 شیالت
 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

 سفید دامن زد  تعلل میگوکاران بوشهری، به گسترش لکه
در حالی که سازمان دامپزشکی کشور برای برداشت زودهنگام میگو در استان بوشهر هشدار داده بود، اما تعلل 

 .ها باشد میگوکاران باعث شد که خسارت این بیماری در استان بوشهر بیشتر از سایر استان

های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

سفید در مزارع پرورشی میگو در کشور بومی شده و سازمان  چند سالی است که بیماری لکه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .کنار بیماری را توصیه کرده استدامپزشکی، تولید در 

ها  سفید میگو بودیم، اما این استان های جنوبی ازجمله هرمزگان و خوزستان شاهد بیماری لکه امسال در استان: امراهلل قاجاری افزود

 .ندگان نشدهای دامپزشکی، نسبت به برداشت زودهنگام اقدام کردند و خوشبختانه ضرر و زیانی عاید تولیدکن با توجه به توصیه

شهریورماه نسبت به برداشت میگوی تولیدی  50در استان بوشهر هشدار داده شده بود که تولیدکنندگان تا : وی خاطرنشان کرد

ترتیب شاهد  رو شدیم و بدین میگوها را جدی بگیرند، اما متأسفانه با تعلل آنها روبه خود اقدام کنند و عالوه بر آن، تغذیه مناسب بچه

 .ده این بیماری در استان بوشهر بودیمشیوع گستر

سفید میگو در هوای گرم فعالیت پایینی دارد، میگوکاران باید پیش از تغییرات آب و هوایی  از آنجا که ویروس لکه: قاجاری ادامه داد

 .کردند و سرد شدن هوا، نسبت به برداشت محصول خود اقدام می

 !زد ولید بدون ویروس را رقم میجایی میگوی مزارع، ت تغذیه مناسب و عدم جابه

سیاست تولید در کنار بیماری چند : های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

انع جایی بین مزارع م میگوها و عدم جابه سالی است که به تمامی مزارع پرورشی ابالغ شده است که در این راستا تغذیه مناسب بچه

 .از گسترش بیماری شده و عالوه بر آن، باید تولیدکنندگان دقت داشته باشند که از استرس به میگوها جلوگیری شود

وجود  صورت کامل جمع کردند و هیچ مشکلی برای آنها به در حال حاضر میگوکاران خوزستانی محصول خود را به: وی یادآور شد

 .اند که متوجه ضرر و زیان و خسارت شوند تعلل خود باعث شدهنیامد، اما برخی میگوکاران بوشهری، با 

سفید هستند، هیچ مشکلی برای  دهد که میگوهایی که آلوده به بیماری لکه های بهداشتی نشان می بررسی: قاجاری تأکید کرد

 .برداشت خود را انجام داهندها نداشته و تنها تولیدکنندگان باید در زمانی که میگوها دارای وزن متوسطی هستند،  سالمت انسان

هزار تن میگوی پرورشی و دریایی برداشت شود؛ در  00شد تولید میگو بیش از سال گذشته یعنی بیش از  بینی می امسال پیش

هزار تن  50سفید باعث شده است که نتوانیم بیش از  اند که شیوع گسترده بیماری لکه بینی کرده ها پیش حالی که برخی اتحادیه

 ./داشته باشیم تولید

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20188-1.html 
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 شیالت
 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

خبری از واکسن / دستاورد تحقیقاتی میگوی عاری از لکه سفید، تجاری نشد

 اسپات نیست  وایت
سفید  رین عاملی که باعث شده است میگوهای تولیدشده در کشورمان بیش از گذشته درگیر بیماری لکهت بزرگ

سفید است که تولیدکنندگان را ناگزیر کرده نسل هشتم مولدان را  باشند، نبود مولدان مقاوم و عاری از بیماری لکه

 .استفاده کنند

با ( ایانا)لستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های پرورشی میگوی گمیشان استان گ مدیر یکی از سایت

تواند کاهش تولید را  سفید چند سالی است در کشور وجود دارد و در سال جاری دو دلیل می بروز بیماری لکه: اعالم این خبر گفت

 .رقم بزند

ی یکی از دالیلی است که باعث شده تعداد تولیدکنندگان در حال حاضر افول قیمت میگو در بازارهای جهان: امیدرضا اصغری افزود

 00سفید نیز مزید بر علت شده و باعث شده است که نتوانیم به آمار  میگو در کشور کاهش پیدا کند و عالوه بر آن، بروز بیماری لکه

 .هزار تنی سال گذشته نزدیک شویم

رهای دنیا وجود دارد و موضوعی است که تمامی تولیدکنندگان این سفید میگو در بسیاری از کشو بیماری لکه: وی خاطرنشان کرد

 .تر از سایر کشورها نیستند رو هستند و تولیدکنندگان ایرانی نیز عقب بخش با آن روبه

سیاست تولید در کنار بیماری چند سالی است توسط سازمان دامپزشکی کشور ابالغ شده است، اما یکی از : اصغری ادامه داد

تواند تولیدی موفق را رقم بزند، افزایش تعداد مولدان مقاوم به بیماری یا مولدان عاری از بیماری است که متأسفانه  ه میمباحثی ک

 .کشور در این دو مقوله دارای ضعف است

 زمان به ثمر نشستن تولید تجاری مولدان میگوی مقاوم و عاری از ویروس بود

های فوق  های گذشته تیم تحقیقاتی شیالت در زمینه باید از سال: ستان تصریح کردکارشناس آبزیان و تولیدکننده میگو در گل

توانستیم واحدهای تجاری تولید مولدان  رساند تا در سال جاری شاهد به بار نشستن آن بودیم؛ یعنی می اقداماتی را به انجام می

 .عاری از بیماری را در کشور داشته باشیم

و عاری از ویروس تولید کند، اما  SPFت علوم شیالتی کشور اعالم کرده است که توانسته میگوی مؤسسه تحقیقا: وی یادآور شد

 .سازی آن در حد انبوه انجام نشده است این امر در حد تحقیقات باقی مانده و هنوز تجاری

گذراند و  هشتم خود را می های گذشته به کشور وارد شده است و اکنون نسل مولدان عاری از بیماری از سال: اصغری تأکید کرد

 .سفید در کشور باشیم ترتیب شاهد افزایش بیماری لکه طبیعی است که تفرق ژنتیکی در آنها رخ داده باشد و بدین

سفید میگو آلوده است، اما تولیدکنندگان با رعایت  های استان خوزستان به ویروس لکه در حال حاضر تمامی آب: وی اظهار داشت

 .کنند ام به تولید میبرخی موازین اقد

گونه که باید در محیط شهری که سرماخوردگی در آن  توان از وجود چنین ویروسی فرار کرد، همان نمی: اصغری همچنین گفت

 .رواج دارد، خود را مصون از بیماری کنیم
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یدی مناسب داشته باشند، اما دهندگان میگو نیز مجبور هستند با شرایط فوق خود را وفق داده و تول پرورش: وی در ادامه افزود

ترین مشکل، تأمین مولدان بوده که الزم است یا مراکز تکثیر بتوانند مولدان عاری از ویروس یا مقاوم تولید کرده و در حد  بزرگ

 .انبوه در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، یا آنکه اجازه واردات از کشورهای پاک را بدهند

 میگو معنا نداردسفید  کنی بیماری لکه ریشه

سفید میگو مطرود  کنی در زمینه لکه بحث ریشه: های پرورشی میگوی گمیشان استان گلستان خاطرنشان کرد مدیر یکی از سایت

 !دنبال تولید باشیم، حتی در کنار بیماری است و باید به

اند، اما در عرصه تولید خبری از چنین  هاسپات را کرد های تولیدکننده ادعای تولید واکسن وایت برخی شرکت: اصغری ادامه داد

 .واکسنی نیست

اند و مابقی نیز در روزهای  میگوهای تولیدشده در استان گلستان در حال حاضر در دوسوم مزارع برداشت شده: وی تصریح کرد

 .شود آینده برداشت می

کشور وجود دارد و استان گلستان از وجود  های پرورشی جنوب سفید میگو در حال حاضر در سایت بیماری لکه: اصغری یادآور شد

 .های جنوبی تهیه کنند این بیماری پاک است؛ هرچند که تولیدکنندگان ناگزیر هستند مولدان خود را از استان

 00گفتنی است، امیدرضا اصغری پیش از این در سمت مدیرکل میگو و آبزیان دریایی و پرورشی در سازمان شیالت بود و پس از 

لیت در این سمت، در حال حاضر مدیریت شرکت کاسپین کیان پاد که سایت پرورشی میگوی گمیشان استان گلستان سال فعا

 ./است را دارا بود

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20180-1.html 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 193۱آبان  52: تاریخ

 انحصار، سدی برای صادرات محصوالت شیالت
 .انحصار صادر کنندگان مانع صادرات محصوالت شیالت به روسیه شده است: مدیرعامل اتحادیه آبزیان بیان کرد

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان کشور در گفتگو با 

تن میگو به صورت پایلوت و آزمایشی  03در حال حاضر تنها : ، درخصوص صادرات محصوالت شیالت به روسیه اظهار داشتجوان

الت مبنی بر این که تعداد محصولی به روسیه صادر شده و گفتنی است که ایجاد انحصار غیر قانونی توسط سازمان دامپزشکی و شی

 .رود های صادرات به روسیه به شمار می ترین چالش ها مجوز صادرات به بازار روسیه را دارند از مهم از شرکت

های جدا از هم هستند هرچند که ممکن است یک صادر کننده تولید کننده خوبی باشد و بالعکس  تجارت و تولید مقوله: وی افزود

شود و به همین خاطر نباید فراموش  نباید هم تولید کننده و صادر کننده باشد زیرا این امر موجب انحصار بر صادرات میاما لزوماً 

 .کرد تا انحصار صادرات به روسیه حل نشود امکان ورود به بازارهای روسیه را نخواهیم داشت

هزار تن بوده که درهمان سال تنها کشور ما  513نیا حجم واردات میگو روسیه به کشورهای مختلف د 0350در سال : قاسمی گفت

درصد از بازار روسیه را جوابگو خواهد بود  53هزار تن تولید داشته و این امر به این معنا است که تولید میگو در کشور ما تنها  50

 .ر وجود داردهزار تن میگو در کشو 033درحالی که با توجه به امکانات زیر ساختی کشور امکان تولید بیش از 

http//:www.yjc.ir/fa/news/0908552 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  51: تاریخ

 حیات جدید ماهیان در قفس/ پرورش ماهی در قفس نگاه جدید آبزیان به دریا 
ی ساحلی در شمال و جنوب کشورمان فرصت مناسبی را برای پرورش ماهی در قفس فراهم کیلومتر نواح 033وجود سه هزار و 

های خدادادی کشورمان بتوانیم گامی را در راستای امنیت غذایی، ایجاد اشتغال  کرده تا با استفاده حداکثری از امکانات و توانمندی

 .و صادرات پایدار برداریم

از منابع  برداری بهرهفراوان در  های محدودیت؛ در حال حاضر با توجه به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 توسعهدر جهان رشد و  سرعت بهصیادی در دهه گذشته  های فعالیتآبی، توجه به توسعه پرورش ماهی در قفس و جایگزینی آن با 

 .است یافته

راهکاری مطمئن  عنوان به، فقدان آب شیرین و کمبود غذا این طرح توانسته زیست محیط؛ در کشور ما به دلیل تخریب گفتنی است

 . جایگزین مناسبی برای صید و پرورش ماهی در استخرهای بتونی شود نیاز موردپروتئین  تأمیندر  صرفه به مقرونو 

هواده  های سیستمهمچون تهویه مطلوب آب در قفس، عدم احتیاج به  ای تهبرجساست که زندگی ماهیان در قفس مزایای  ذکر شایان

 .از سطح استاندارد را برای فعاالن این عرصه به ارمغان داشته است تر پایینداری با هزینه بسیار مناسب و و نگهو تعمیر 

 کنترلورش این نوع ماهیان در محیط بسته و خاویار، پر های گونهجلوگیری از انقراض  های راهنکته حائز اهمیت این است که یکی از 

ماهی،  گونه اینسال صید  0است، حال با توجه به این امر که خاویار ایرانی از محبوبیت جهانی در دنیا برخوردار است و طی  شده

زارع خاویاری در دریایی در کنار م های قفس، توسعه پرورش این ماهیان در شده اعالمدر دریای خزر به دلیل کاهش ذخایر ممنوع 

 .از منابع آبی وتولید بهینه این محصول است برداری بهرهسطحی راهکار مناسبی برای  های آبدریا و 

کیلومتر نواحی ساحلی در شمال و جنوب کشورمان فرصت مناسبی را برای پرورش این ماهی در  033هزار و  سهعالوه بر این وجود 

خدادادی کشورمان بتوانیم گامی را در راستای امنیت غذایی،  های توانمندیاز امکانات و  قفس فراهم کرده تا با استفاده حداکثری

 .ایجاد اشتغال و صادرات پایدار برداریم

اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان کشور در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص اظهار  عامل مدیرارسالن قاسمی 

کشور نروژ تنها از پرورش ماهی در قفس  طوری که بهدر قفس از سابقه طوالنی در دنیا برخوردار است پرورش ماهیان : داشت

که بر اساس آمارهای موجود، کل تولید محصوالت شیالت در  حالی استتن محصول تولید کند این در  میلیون 5.0توانسته بیش از 

 .تن است هزار 033حدود  کشور ما

با این  توان میاست و از طرفی  پذیر امکانکشور پرورش بسیاری از ماهیان در قفس  های توانمندیمکانات و با توجه به ا: وی افزود

 .شیوه از منابع و امکانات کشور حداکثر استفاده را برده و محصوالت شیالت را افزایش دهیم

تن ماهی در قفس وجود  میلیون 0ر، امکان تولید و استفاده صحیح از منابع کشو ریزی برنامهبا  واقع در: قاسمی در ادامه بیان کرد

 .دارد

خاویار وحشی یکی از  به زوال روظرفیت  وجود با: همچنین ناصر کرمی راد مدیر دفتر بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیالت گفت

 .است شده کنترلپرورش در محیط بسته و  ها گونه اینجلوگیری از انقراض  های راه

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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که ارزشمندترین  ماهی فیلگونه  سازی ذخیرهپرورش ماهی در قفس موجب می شود که میزان  به اینکه روش کرمی راد با اشاره 

اما به همان نسبت میزان ذخایر  کرده پیدابا وجود اینکه میزان ذخایر این گونه در دریا کاهش : نوع خاویار است منقرض نشود افزود

 .ات بزرگ سازمان شیالت ایران بوده استدر خشکی افزایش داشته و این امر یکی از اقدام

میزان تولید و صادرات  تواند میحال با تمام این تفاسیر شکی نیست که با استفاده حداکثری از منابع کشور پرورش آبزیان در قفس 

طرح اختصاص محصوالت شیالت را افزایش دهد و امیدواریم با اعتبارات مناسبی که صندوق توسعه ملی برای توسعه و ترویج این 

 .یابیم دستبرنامه اقتصاد مقاومتی در این حوزه  5030چشمگیری در افق  های موفقیتداده بتوانیم به 

http//:www.yjc.ir/fa/news/0900050 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 ایش صادرات میگو در دوران پسابرجامافز
ها درجهت حفظ منابع  ها و حذف واسطه در دوران پسابرجام با کاهش هزینه: مدیر عامل اتحادیه و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .تولیدکننده شاهد افزایش صادرات خواهیم بود

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان در گفتگو با

از این میزان به کشورهای مختلف  33هزارتن بوده که حدود  50ساالنه مجموع تولید میگو در کشور : صادرات میگو اظهار داشت

 .هزارتن است 033شود و این درحالی است که پتانسیل تولید میگو در کشور  صادر می

میگو کاهش قیمت چندانی نداشته که قابل توجه باشد واز سویی قیمت میگو در : وی با اشاره به کاهش قیمت جهانی میگو گفت

ها و دالالن فاصله دارد و  کشور ما با میگو جهانی به سبب عدم ارتباط مستقیم به بازارهای جهانی و وجود بیش از حد واسطه

 .ا پنج درصد نوسانات قیمت تاثیری دربازار ما نخواهد داشتگفتنی است که سه ت

ها شده است که  یکی از مهمترین مشکالت در سالهای تحریم نقل و انتقال پول بوده که موجب افزایش هزینه: قاسمی تصریح کرد

بتوانیم میزان صادرات را ها در جهت حفظ منابع تولید کننده  ها و حذف واسطه امیدواریم در دوران پسابرجام با کاهش هزینه

 .افزایش دهیم
http//:www.yjc.ir/fa/news/0902100 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  58: تاریخ

 در صدی تولید میگو در سال جاری 01کاهش / میلیارد تومانی مرغداران ۲04زیان 
میزان تولید میکو در سال جاری به علت شیوع / میلیارد تومان رسید 005فت ماهه نخست سال جاری زیان مرغداران به در ه

 .درصدی مواجه شد 03بیماری لکه سفید با کاهش 

صنعت کشاورزی در طی هفته گذشته شاهد تحوالت بسیاری بود که مهم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ؛به گزارش خبرنگار 

 :رین آنها بدین شرح استت
 وقتی چراغ تولید خاموش می شود/ فراز و نشیب های تولید قارچ در کشور

ز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده و این امر نتیجه ای جز تولیدقارچ در کشور به دلیل عدم ثبات بازار و نوسانات قیمت ها فرا

 .کاهش ظرفیت تولید را نداشته است
 الیحه حفاظت از خاک تاکنون نهایی نشده است

هایی شده اما رأی گیری نهایی و قطعی تاکنون در این زمینه نشده  در واقع روی این الیحه بحث: عضو کمیسیون کشاورزی گفت

 .است
 ابرجامافزایش صادرات میگو در دوران پس

ها درجهت حفظ منابع  ها و حذف واسطه در دوران پسابرجام با کاهش هزینه: مدیر عامل اتحادیه و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .تولیدکننده شاهد افزایش صادرات خواهیم بود
 انتقاد وزارت جهاد کشاورزی خراسان از شورای ملی زعفران

وزارت جهاد کشاورزی در خصوص آمار اعالم شده وضعیت زعفران از تشکل و شورای ملی زعفران : عفران گفتعضو شورای ملی ز

 .انتقاد کرده است
 تسهیل صادرات تنها راه حل مشکالت صنایع لبنی

اند یکی از راهکارهای ها با اتحادیه میتو صادرات لبنیات به شرط همکاری سازمان: مدیر عامل اتحادیه فراورده های لبنی گفت

 .رفت از مشکالت باشد برون
 صادرات تخم مرغ به عراق نصف شد/ میلیارد تومانی مرغداران 156زیان 

از ده روز گذشته تا کنون صادرات تخم مرغ به عراق به نصف کاهش یافته : تدبیر کل کانون پرورش دهنگان مرغ تخم گذار گف

 .است
 درصدی تولید میگو با شیوع بیماری لکه سفید 55کاهش 

در سال جاری میزان تولید میگو به علت شیوع بیماری لکه سفید در مزارع : فتمدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش آبزیان کشور گ

 .درصدی تولید مواجه است 00الی  03باکاهش 
 استفاده از هورمون از شایعه تا واقعیت/ ندگان با شناسنامه دار شدن مرغ هاآرامش خاطر مصرف کن

 .اجرای کد رهگیری و شناسنامه مرغ ها می تواند نگرانی های ذهنی مصرف کنندگان از توزیع مرغ غیر سالم را به حداقل برساند
 ضرورت حمایت از چایکاران برای بازگشت به دوران طالیی تولید

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
http//:www.yjc.ir/fa/news/0909550 

http://www.yjc.ir/fa/news/5372320/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/5372201/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/5372201/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.ir/fa/news/5372176/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85
http://www.yjc.ir/fa/print/انتقاد%20وزارت%20جهاد%20کشاورزی%20خراسان%20از%20شورای%20ملی%20زعفران%20عضو%20شورای%20ملی%20زعفران%20گفت:%20وزارت%20جهاد%20کشاورزی%20در%20خصوص%20آمار%20اعلام%20شده%20وضعیت%20زعفران%20از%20تشکل%20و%20شورای%20ملی%20زعفران%20انتقاد%20کرده%20است.
http://www.yjc.ir/fa/print/انتقاد%20وزارت%20جهاد%20کشاورزی%20خراسان%20از%20شورای%20ملی%20زعفران%20عضو%20شورای%20ملی%20زعفران%20گفت:%20وزارت%20جهاد%20کشاورزی%20در%20خصوص%20آمار%20اعلام%20شده%20وضعیت%20زعفران%20از%20تشکل%20و%20شورای%20ملی%20زعفران%20انتقاد%20کرده%20است.
http://www.yjc.ir/fa/news/5370786/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/news/5370786/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/print/زیان-651-میلیارد-تومانی-مرغداران-صادرات-تخم-مرغ-به-عراق-نصف-شد
http://www.yjc.ir/fa/print/کاهش-50-درصدی-تولید-میگو-با-شیوع-بیماری-لکه-سفید
http://www.yjc.ir/fa/print/آرامش-خاطر-مصرف-کنندگان-با-شناسنامه-دار-شدن-مرغ-ها-استفاده-از-هورمون-از-شایعه-تا-واقعیت
http://www.yjc.ir/fa/print/ضرورت-حمایت-از-چایکاران-برای-بازگشت-به-دوران-طلایی-تولید
http://www.yjc.ir/fa/print/ضرورت-حمایت-از-چایکاران-برای-بازگشت-به-دوران-طلایی-تولید
http://www.yjc.ir/fa/news/5373005
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۰, سه شنبه 

 شود ها ریخته نمی زه آب نیشکر به رودخانه
آبی از  زه گونه در حال حاضر هیچ: های کشت نیشکر در این استان گفت آب رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره زه

 . شود ها ریخته نمی نیشکر به رودخانه

های  شد، آب اگر نیشکر در خوزستان کشت نمی: کیخسرو چنگلوایی، با بیان اینکه خاستگاه نیشکر، خوزستان است، اظهار کرد

غیرقابل میکروموس که  03باالی  ECاز سوی دیگر اراضی با . رفت ریخت و بدون استفاده هدر می زیادی به خلیج فارس می

های واحدهای کشت و  آب زه. شد، با کشت نیشکر احیا شدند ها انجام نمی استفاده مانده بودند و به دلیل نامطلوب بودن کشت در آن

 .ریزد های واحدهای شرق نیز به تاالب می آب صنعت غرب کارون نیز به سمت مرزها هدایت شده و زه

تاثیراتی که کشت این محصول در تولید ملی، اقتصاد و اشتغال : کرد ستان تصریحهای کشت نیشکر برای خوز وی با اشاره به مزیت

کردیم و از طرفی  هزار تن شکر وارد می 033منطقه داشته، غیرقابل انکار بوده است و اگر این صنعت را نداشتیم، قطعا امروز باید 

 .هزار نفر نیروی بیکاری داشتیم 51

کشور ما : توانیم چغندر قند را در کنار نیشکر توسعه دهیم، عنوان کرد که می با بیان این رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

 50کشت چغندر پس از . نیاز شویم توانیم با توسعه کشت چغندر قندر در کنار نیشکر به واردات بی نیازمند واردات شکر است و می

های تولید قند در استان  هکتار رسیده است؛ اگر کارخانه 0333 هکتار شروع و امسال به 0333با  30سال صورت گرفته و از سال 

 .هزار هکتار توسعه دهیم 00توانیم کشت این محصول را تا  اندازی شود، قطعا می راه

کند  نیشکر گیاهی است که آب فراوانی مصرف می: کرد چنگلوایی با اشاره به مضرات کشت و صنعت نیشکر به خوزستان خاطرنشان

های خوبی انجام شده، به طوری که  در ارتباط با مصرف آب واحدهای نیشکر اخیرا فعالیت. شوند ساز می آن نیز مشکل های و پساب

شوند  کش استفاده می ها در زمین به جای کانال این لوله. شود در بیشتر مزارع نیشکر برای آبیاری از سیستم هیدوفولوم استفاده می

 .نندتا میزان تبخیر را به حداقل برسا

های آبیاری  توان با یکسری کارهای مدیریتی و بهبود روش نیشکر گیاهی پر مصرف از نظر مصرف آب است اما می: وی بیان کرد

 .رویه ارز مضرات آن را کاهش داد؛ در شرایط فعلی حذف نیشکر یعنی واردات و خروج بی

ت و در کنار کاهش واردات شکر، اشتغال زیادی را نیشکر صنعت مفید و مثبت اس: رییس سازمان جهادکشاورزی خوزستان گفت

های نیشکر پس از برداشت نیز این صنعت به سمتی رفته که با دستگاه برداشت انجام  ایجاد کرده است؛ در بخش سوزاندن زمین

 .محیطی برای استان ندارد گونه آلودگی زیست شود و دیگر هیچ می
http//:iranecona.com/10253 
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 شکر
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۱, دوشنبه 

 جدول+ جزئیات قیمت ها از بازار شیرین قند و شکر 
 . رسد تومان به فروش می 033هزار و  0هر کیلوگرم شکر فله به قیمت 

 :قیمت قند و شکر به شرح جدول زیر است

 قیمت وزن محصول

 تومان 033هزار و  0 گرم 333 شکر بسته بندی

 تومان 003هزار و  0 گرم 5133 شکر بسته بندی

 تومان 033هزار و  1 کیلوگرم 0 شکر بسته بندی

 هزار تومان 50 کیلوگرم 0 شکر بسته بندی

 تومان 033هزار و  0 هر کیلوگرم شکر فله

 تومان 003هزار و  5 گرم 003 قند شکسته بسته بندی

 تومان 033هزار و  0 گرم 033 یقند شکسته بسته بند

 تومان 013هزار و  0 گرم 5133 قند شکسته بسته بندی

 تومان 333هزار و  1 کیلوگرم 0 قند شکسته بسته بندی

 تومان 103هزار و  0 هر کیلوگرم قند شکسته فله

 تومان 033هزار و  0 هر کیلوگرم قند کله فله

http//:iranecona.com/10110 
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 شکر
 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

 شود  آوران نیشکر ایران برگزار می هشتمین همایش ملی فن
ماه   بهمن 2۰و  2۷آوران نیشکر ایران و چهارمین نمایشگاه تخصصی نیشکر و صنایع وابسته  هشتمین همایش ملی فن

 . شود دانشگاه شهیدچمران اهواز برگزار می امسال در دانشکده علوم

های تجدیدپذیر و صنعت دوستدار  پایدار، انرژی  نیشکر، توسعه"، این همایش با عنوان (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی  نعنوان بیست و چهارمین عضو انجمن بی آوری نیشکر ایران به محور و توسط جمعیت علمی فن 50، در "محیط زیست

 .شود آوران نیشکری جهان برگزار می فن

سازی محیط و ایجاد اشتغال  نقش صنعت نیشکر در ظرفیت"، "تنوع تولید، بازارسازی و استفاده از زنجیره ارزش محصوالت قندی"

تولید "، "های رقابتی در صنعت نیشکر بررسی وضعیت اقتصادی تولید شکر و چگونگی کسب و ارتقاء مزیت"، "مولد در منطقه

و  "های کشاورزی، تناوب زراعی و استفاده از مواد بیولوژیک و پسماندهای صنعت نیشکر پایدار نیشکر با تأکید بر کاهش نهاده

از محورهای این همایش اعالم  "ها و راهکارها جهت ارتقاء محصول با نگرش به حفظ محیط زیست برداشت سبز نیشکر، چالش"

 .شده است

نقش مکانیزاسیون در تولید "، "های نوین آبیاری به منظور ارتقاء بازده مصرف آب در تولید نیشکر ری از روشگی بهره"همچنین 

ریزی  نقش مدیریت نوین و برنامه"، "های نوین در تولید بهینه نیشکر و شکر استفاده از فناوری"، "وری انرژی پایدار و افزایش بهره

نقش "و  "آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در تعالی سازمانی صنعت نیشکر"، "شکراستراتژیک در افزایش اثربخشی صنایع نی

 .از دیگر محورهای این همایش است "های زنجیره تأمین در پشتیبانی صنعت نیشکر شرکت

آوری نیشکر  نسایت جمعیت ف ماه از طریق وب توانند مقاالت خود را حداکثر تا اول دی مندان برای شرکت در این همایش می عالقه

 305-00503003به دبیرخانه همایش ارسال کنند و یا برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن  www.irssct.comایران به نشانی 

 ./تماس بگیرند

http//:www.iana.ir/food/item/20039-1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/food/item/25593-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

115 
 

 دههاشیر و فراور

 - 31/58/58فارس

 کارت هوشمند شیر رونمایی شد؛ ثبت فرآیند تولید تا بازار در سامانه جدید
 .های شیر خبر داد وزیر جهاد کشاورزی در سفر به استان فارس از تهیه کارت هوشمند شیر برای دامداران و کارخانه

این : ، محمود حجتی در سفر به استان فارس با رونمایی از کارت هوشمند شیر گفتبرگزاری فارسخبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

گیرد تا میزان دقیق شیر تولیدی و جریان گردش شیرخام از دامداران به  های لبنی قرار می کارت دراختیار دامداران و کارخانه

 .گذاری توسط این کارت هوشمند مشخص شود یمتهای فرآوری و نیز میزان دقیق تولید شیر و مسائل ق کارخانه

در حالی که .شود میلیون تن ارقام اعالم می 53تا  1به گزارش فارس، میزان دقیق تولید شیر در کشور رقم دقیقی نیست و از 

شود بقیه شیرخام توسط دامداران به صورت  میلیون تن است، اما گفته می 0ظرفیت پذیرش صنایع لبنی در کشور حدود 

 .شود خودمصرفی و سنتی فرآوری می

 0های نوین آبیاری مبلغ  ها به آبیاری تحت فشار و سامانه برای کمک به تجهیز مزارع و باغ: وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت

طبق قانون بودجه، برای تچهیز مزارع به . کند اختصاص پیدا می 30هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که در سال 

درصد از سوی کشاورزان تأمین  50درصد هزینه توسط دولت و  10ای و تحت فشار  های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره مانهسا

 .شود می

میلیون هکتار به صورت آبی و بقیه به صورت دیم زیر کشت قرار  1میلیون هکتار زمین قابل کشت فقط  51به گزارش فارس از 

 .گیرد می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315858555111 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

 گرمی برای نخستین بار در جنوب کشور  021افتتاح خط تولید پنیر باف 
ارت جهاد کشاورزی بر انتخاب، اصالح و تکثیر بهترین نژادهای دام و طیور مورد نیاز در معاون بهبود تولیدات دامی وز

 . کشور تاکید کرد

 003به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس، رکنی در بازدید از خط تولید پنیر باف 

شود، حفظ ذخایر ژنتیکی و اصالح نژاد دام و  در جنوب کشور افتتاح می گرمی در شرکت شیر پگاه فارس که برای نخستین بار

های پربازده و اصالح  بازده و افزایش دام های کم ها در جهت کاهش جمعیت دام طیور کشور، تغییر در ترکیب جمعیت دام

ها را از  ها و مرغداری ساختارهای مدیریتی واحدهای پرورشی و بهسازی و نوسازی جایگاه، تأسیسات و تجهیزات دامداری

 .های معاونت امور دام برشمرد سیاست

سازی واحدهای  وری در واحدهای فعال و فعال های موجود در جهت ارتقای بهره گذاری وی، تالش در حفظ و توسعه سرمایه

و بقایای زراعی و صنعتی در تغذیه ای جدید، پسماندها  برداری از منابع علوفه های رایج و بهره فعال و راکد، ارتقای کیفیت علوفه نیمه

ریزی در تأمین خوراک مورد نیاز جمعیت دام و طیور از طریق منابع داخلی، تالش در ارتقای سطح دانش فنی و  دام، برنامه

های غیردولتی و  های علمی و واردات توسط بخش آالت مربوطه از طریق نوآوری تکنولوژی نوین صنعت خوراک دام و ماشین

 .های این معاونت برشمرد أمین منابع مالی، تسهیالت بانکی، بیمه و سایر خدمات حمایتی را از دیگر سیاستپیگیری ت

های نمونه برای دامپروری و پرورش  معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، وظایف اساسی این معاونت را ایجاد مؤسسه

ی نوین، انجام تحقیقات مربوط به دامپروری و ارائه طرق حل مشکالت با توجه به های دامداری و مرغدار طیور به منظور ادامه روش

کشی و انجام سایر اقدامات الزم برای بهبود صنایع لبنی  های به عمل آمده و ایجاد کارخانه نمونه لبنیات و جوجه تحقیقات و بررسی

 .و پرورش طیور دانست

ها با کاهش قیمت همراه بوده که سبب کمک به توسعه  حث واردات، قیمت نهادهامروز با سیاست اتخاذ شده در ب: وی یادآور شد

 .دامپروری در کشور شده است

های کشاورزی و  عزم سازمان بر حمایت از مجتمع: قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز در این بازدید گفت

 .ها پشتیبان و کمک باشند شتوانند برای سایر بخ ها می دامپروری است زیرا این مجتمع

 .تواند در بخش صادرات بسیار فعال عمل کند های بسیار خوبی که دارد، می این مجتمع با پتانسیل: وی افزود

 0033راس گاو شامل  0013این مجتمع دارای : در این بازدید شجاعی مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت پگاه فارس نیز گفت

 .مولد است 0033گوساله نر پرواری و  033ماه،  0ر راس گوساله زی 013راس دوشا، 

 .های صورت گرفته توسط این مجتمع پرداخت وی به ارائه توضیحات کامل در خصوص فعالیت

 00ای بالغ بر  گرمی در شرکت شیر پگاه فارس برای نخستین بار در جنوب کشور با هزینه 003گفتنی است؛ خط تولید پنیر باف 

 ./برداری رسید پاکت در ساعت افتتاح و به بهره 0333د میلیارد ریال و تولی

http//:www.iana.ir/food/item/20089-1.html 
 

 

http://www.iana.ir/food/item/25583-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

112 
 

 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۱: تاریخ

 تسهیل صادرات تنها راه حل مشکالت صنایع لبنی
ها با اتحادیه میتواند یکی از راهکارهای  صادرات لبنیات به شرط همکاری سازمان: ل اتحادیه فراورده های لبنی گفتمدیر عام

 .رفت از مشکالت باشد برون

: درات لبنیات اظهار داشت، در خصوص صاخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با  محمدرضا اسماعیلی در گفت

 .ها مواجه بود صنعت لبنیات کشور از دو سال کذشته با مشکالتی همچون کمبود نقدینگی و عدم کشش بازار برای افزایش قیمت

 ها با اتحادیه ها ها و سازمان در این میان صادرات لبنیات به شرط همکاری ارگان: های لبنی کشور افزود مدیر عامل اتحادیه فراورده

 .تواند یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکالت باشد می

تواند تأثیر  های صادراتی دولت به صنایع می ها و در اختیار گذاشتن مشوق درواقع واگذاری اختیارات به اتحادیه: وی ادامه داد

 .بسزایی در افزایش صادرات و ارزآوری کشورمان داشته باشد

ضر وضعیت صادرات نسبتاً مطلوب است و ازسویی محصوالت لبنی کمک بسزایی به صنایع و در حال حا: اسماعیلی تصریح کرد

 .کیفیت و ارائه محصول با رقبا خواهد داشت

تواند موجب ارائه محصول  ها و نظارت عالیه به دولت می این امر درحالی است که واگذاری اختیارات جز به اتحادیه: وی افزود

 .ها نیست و به همین خاطر دچار مشکالت فراوان شده است ین ابزارها در اختیار اتحادیهباکیفیت شود که متاسفانه ا
http//:www.yjc.ir/fa/news/0905080 
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 شیر و فرآورده ها
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۰, چهارشنبه 

 ها های لبنی برای کاهش هزینه با درجه میکروبی باال در کارخانهاستفاده از شیرهای 
های گذشته به دلیل باال رفتن  های لبنی در سال رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادعا کرد که برخی کارخانه

یی استفاده کردند که درجه ها های تولیدشان کمیت و کیفیت محصوالت خود را کاهش دادند و در مواردی از شیر هزینه

 . شان باال بوده است میکروبی

شان باال بوده یا  هایی که درجه میکروبی های لبنی از شیر های گذشته بعضی از کارخانه درسال: سایه گفت گران خسرو فروغان

 .اند های نامعتبر استفاده کرده خشک شیر

. شود رسد چند اقدام انجام می یابد و به بیش از قیمت عرضه آن می می زمانی که قیمت تمام شده تولیدکنندگان افزایش: وی افزود

کند اما اگر این کار را انجام ندهد کمیت یا کیفیت محصول را کاهش  یک راه این است که کارخانه، تولید خود را تعطیل می

 .کنندگان بستگی دارد دهد که البته کاهش کیفیت، کار خطرناکی است و به سالمتی مصرف می

صنایع و تولیدکنندگان لبنیات مشکالت خاص خود را دارند، یکی از این مشکالت : رییس کمیسیون بازرگانی داخلی ادامه داد

های لبنی به قطعه نیاز داشتند با مشکل  خانه های گذشته وقتی کار های تولید لبنی است و در سال نوسازی و مدرن شدن دستگاه

 .رفت شان باال می های تمام شده هشدند و هزین تعویض قطعه روبرو می

اگر بخواهیم . های مناسبی نداریم همچنین در زمینه دامداری، تولید شیر و تهیه مواد اولیه لبنیات زیرساخت: فروغان ادامه داد

ی باید هم در این تغییر و نوساز. ثباتی در وضعیت لبنیات داشته باشیم باید بازنگری اساسی در نحوه تولید مواد لبنی داشته باشیم

 .ها رقابت کنیم افزاری صورت بگیرد تا بتوانیم با صنایع لبنی سایر کشور زمینه فیزیکی و هم در زمینه نرم

های تولید را کاهش داد و قدرت رقابت پذیری را با رقبای خارجی  توانی هزینه های مناسب، می با تهیه زیرساخت: وی تصریح کرد

 .ایجاد کرد

های  هایی که قرار است به عنوان پول  ارائه بسته جدید اقتصاد و حجم: انی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفترییس کمیسیون بازرگ

 .تواند باعث افزایش قیمت محصوالت مختلف از جمله لبنیات در آینده شود مختلف تزریق شود می
http//:iranecona.com/10951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/47304


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

111 
 

 شیر و فرآورده ها

 فودپرس 5030آبان ماه  0سه شنبه 

کارخانجات مواد   بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص استفاده از خامه استحصالی

 لبنیصنایع غذایی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه ای در مورد لزوم رعایت موارد بهداشتی در استفاده از خامه  -اقتصاد غذا 

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، مدیر کل نظارت و . کارخانجات مواد لبنی راهکارهای پیشنهادی را اعالم کرد  حصالیاست

مورخ  530000/000ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخشنامه شماره 

به :انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور به شرح زیر اعالم کردرا خطاب به معاون غذا و دارو د 01/0/5030

اطالع می رساند با توجه به بازرسی های به عمل آمده از واحد های لبنی، مشاهده گردیده است برخی از کارخانه های لبنی کوچک 

ز سانتریفوژ که صرفا حرارت پیش گرم کن در اول خط با ظرفیت دریافت شیرکم ، به دلیل کم بودن میزان خامه استحصالی بعد ا

و یا با افزودن روغن ها وچربی های گیاهی و شیرین ( حیوانی)پاستوریزاسیون را گذرانده اند، آن را مستقیماً به عنوان خامه قنادی 

عوامل بیماریزا نظیر بروسال می کننده ها به عنوان مینارین عرضه می کنند که باعث ایجاد مخاطرات شدید و به ویژه انتقال برخی 

لذا مقتضی است ضمن بازرسی های دقیق و مستمر از مراکز مذکور، جهت جلوگیری از بروز مشکالت فوق، به یکی از روش . شود

جمع آوری روزانه خامه های استحصالی در ظروف مناسب بهداشتی و ارسال سریع با رعایت زنجیره سرد ( 5: های زیر اقدام گردد

تنظیم قرارداد فروش خامه پاستوریزه نشده با کارخانه های مذکور ) رخانه های تولید کننده خامه استریل و یا کره پاستوریزه به کا

و همچنین مستند سازی محموله های ارسالی از نظر وزن، تاریخ تولید و ارسال جهت نظارت ،کنترل وپایش های بعدی ضروری 

دقیقه در پایان  0درجه سانتی گراد و زمان حداقل  10-33ای استحصالی با فرآیند دمایی پاستوریزاسیون خامه ه( 0(. می باشد

در شهرستان هایی که تعداد کارخانه های لبنی ( 0. شیفت تولید در کارخانه های کوچک و نگهداری کوتاه مدت در سردخانه ها

جمع آوری روزانه خامه های پاستوریزه نشده و  محدود است و به دالیل بعد طوالنی مسافت، دمای باالی محیط، عدم امکان

همچنین عدم امکان پاستوریزاسیون خامه های با اوزان کم ، امکان انجام موارد فوق فراهم نباشد، الزم است خامه حیوانی 

ا معاونت همچنین مقتضی است دستور فرمایید هماهنگی های الزم ب. استحصالی در تولید محصوالت لبنی پاستوریزه استفاده شود

و مینارین ورودی به قنادی ها ( حیوانی)های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی مربوطه برای نظارت دقیقتر بر خامه های قنادی 

ضمناً شایان ذکر است به دلیل . و الزام نمودن آنها به دریافت و مصرف خامه های پاستوریزه شده دارای پروانه ساخت، به عمل آید

 امه های پاستوریزه نشده ، نگهداری طوالنی مدت آنها به صورت سرد و حتی منجمد نیز وجود نداردفساد شیمیایی خ

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

 - 31/58/59فارس

امتیاز دادیم و / ر تنتر در ه یورو گران ۰11بازار گوشت ایران در انحصار برزیل آنهم

 چیزی نگرفتیم
تر از سایر کشورها  یورو گران ۰11بازار گوشت ایران در انحصار برزیل است و : رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل گفت

میلیونی در اختیارشان گذاشتیم  ۰1بازار مصرف . زنند های مختلف هم به این کار دامن می فروشد؛ واسطه به ایران می

 .زی نگرفتیمهیچ امتیا

، با بیان اینکه وزرای توسعه صنعت و تجارت خارجی، معادن و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  میرقاسم مؤمنی در گفت

گذاری را  های سرمایه فرصتاند تا  نفره از فعاالن اقتصادی و تولیدی برزیل امروز به کشور آمده 03انرژی برزیل به همراه هیأت 

اند،مسئوالن نباید بازار  های گذشته به ایران آمده در مبادالت تجاری با این کشور و کشورهای دیگری که در ماه: بررسی کنند، گفت

 .میلیونی ایران را به راحتی دراختیار آنان قرار دهند 13

ها  ان توسعه تجارت جهانی، رسم بر این است زمانی که دولتدر مناسبات سازم: رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل تصریح کرد

 .دهند، باید امتیاز خاصی بگیرند، اما این مسئله در کشور ما برعکس شده است بازار کشور را دراختیار دیگران قرار می

را به صادرکنندگان کشور گونه امتیازی  در حالی که بازار ایران مونوپل صادرات گوشت برزیل شده است، این کشور هیچ: وی افزود

کننده محصوالت  دهد، در کنار آن، مسئوالن کشور هم بدون ایجاد تنوع واردات از کشورهای دیگر، به بازار صرف مصرف ما نمی

 .اند برزیلی به ویژه گوشت بدل شده

گونه کمکی به  این کشور هیچدر مقابل، : کند، گفت میلیون دالر گوشت از برزیل وارد می 033وی با بیان اینکه ایران ساالنه 

 .های گمرکی را طوری تنظیم کرده که امکان صادرات ما برای آن کشور بسیار پایین است برزیل تعرفه. کند  صادرکنندگان ما نمی

میزان صادرات ایران به  0350به گفته مؤمنی، حجم صادرات ایران به برزیل بسیار پایین است به طوری که براساس آمار در سال 

برابر صادرات  0میلیون دالر رسیده ؛ یعنی حجم واردات ما  000میلیون دالر بوده در حالی که واردات از این کشور به  00رزیل ب

میلیون دالر بوده اما میزان واردات ما از این  0.0صادرات ایران به برزیل حدود  0350ماهه نخست سال  0همچنین در . بوده است

 .است میلیون دالر شده 050کشور 

 فروشد یورو گرانتر به ایرانه می ۰11برزیل گوشت را 

هر تن : فروشد، گفت یورو در هر تن گرانتر از کشورهای دیگر به ایران می 133وی با بیان اینکه برزیل گوشت صادراتی به ایران را 

این در حالی است .یورو است 0033دهد  شود، که قیمت که به کشورهای دیگر می هزار یورو به ایران فروخته می 0گوشت برزیلی 

 .دهد گونه تغییری در نرخ گوشت ایجاد نمی رغم افزایش ارزش دالر و کاهش ارزش رئال هیچ که علی

کنند و جالب است با آگاهی از زمان تقاضای  در عین حال، قیمت گوشت را آنها تعیین می:رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل گفت

 .کند برد و در این میان تعدادی واسطه هم به نفع آنها عمل می ها را باال می حرم یا ماه رمضان این قیمتباال در کشور نظیر ایام م

این سؤال را باید از دولت پرسید که چرا با اتخاذ تدابیر و تنوع در بازارهای صادراتی، مانع سوءاستفاده کنندگان در این : وی گفت

 شوند؟ زمینه نمی

http://www.farsnews.com/
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مذاکرات و تعامالت طوری باشد تا تراز بازرگانی ما با این کشور بهتر شود و اینطور نباشد که ایران به عنوان  وی تأکید کرد باید نوع

های گمرکی باید صحبت شود و راه را برای صادرات محصوالت ایرانی به برزیل نیز  درباره تعرفه. بازار مصرف برزیل به حساب بیاید

 .باز کنند

کنند، در  شود و آن را بسیار بزرگنمایی می ها درباره حجم صادرات مابین کشور اغراق می خی رسانهمتأسفانه در بر: مؤمنی گفت

 .تر است حالی که با استناد به آمارهای گمرک، حجم صادرات ما به این کشور بسیار پایین

به ایران شده است، سود  های گذشته، سفرهای تجاری که متأسفانه طی ماه: رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل همچنین گفت

کنند و مسئوالن ما باید بتوانند  میلیون نفری به ایران سفر می 13آنچنانی برای کشور نداشته و آنها با هدف بازار بزرگ مصرف 

 .امتیازات بهتری از آنها بگیرند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315859555318 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

 هزار تن گندم دروم صادر می شود  111امسال 
یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل این است که مردم به جای مصرف کاالهای خارجی با خرید کاالی 

 . کنندگان ایرانی را حمایت کنند از تولیدات داخلی استفاده کرده و تولید داخلی،

، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در خصوص پدافند غیرعامل (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ردن فرهنگ پدافند غیر عامل تأکید کردکارهای خوبی از نظر علمی، فرهنگی و اقتصادی صورت گرفته است، بر ضرورت عمومی ک

علی قنبری ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، پدافند غیر عامل را دفاع غیر نظامی دانست که بدون به کارگیری جنگ افزار 

ضربه زدن به  و تنها با ایجاد ساختارهای ناب و سالم سازی فضاهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابله با تهاجم دشمنان برای

 .شود یک سیستم، انجام می

اینگونه دفاع مختص کشور ما نیست و در حال حاضر تمامی دولتها برنامه هایی را برای مقابله با تهدیدات نوین دشمنان : وی افزود

 .کنند و مقابله با بحران های احتمالی اجرا می

های پدافند غیرعامل کشور به فرهنگ عمومی تبدیل شود و  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ضرورت دارد تا سیاست

وزارت جهاد کشاورزی و : جامعه و مردم، دولت را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یاری کنند، اظهار کرد

و هم اکنون دولت با اتخاذ روش های  اند شرکت بازرگانی دولتی ایران، محور اقتصاد مقاومتی را در این زمینه مورد تأکید قرار داده

 .دفاع اقتصادی، رشد و توسعه ی اقتصادی، تصحیح سیاست های بازرگانی و مدیریت اقتصادی را در دستور کار دارد

میلیون تن گندم به نرخ تضمینی از کشاورزان سراسر کشور خریداری شد و برای تأمین  1وی با اشاره به اینکه امسال بیش از 

نیاز مصرف خبازی کشور از انجام واردات این کاالی اساسی و استراتژیک بی نیاز شدیم، این اتفاق مبارک را مصداق  گندم مورد

 .عملکرد در حوزه پدافند غیر عامل و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی دانست

أمین نان، روغن، شکر و برنج برای تأمین کاالهای اساسی همچون گندم برای ت: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد

طلبد و این شرکت تاکنون مؤفق شده با مدیریت صحیح، تأمین این کاالها را از داخل و  نیاز مصرفی مردم، عملکردی گسترده را می

امنیت ی مطمئنی در این کاالها داریم و کشور به یک  ای که در حال حاضر ذخیره به گونه. بخشی را از طریق واردات انجام دهد

 .غذایی مطلوبی رسیده که خود مصداق پدافند غیرعامل است

 033در خصوص کاالهای اساسی به ویژه گندم نه تنها امسال وارداتی انجام نشد، بلکه در صدد هستیم تا حدود : قنبری تشریح کرد

اهی، همدلی و همکاری تمامی معاون وزیر جهاد کشاورزی همر.هزار تن گندم دروم را که مصرف صنف وصنعت دارد، صادر کنیم

: نهادهای مسئول، چه دولتی و چه غیر دولتی و به ویژه مردم را در انجام وظایف پدافندی و اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و گفت

گذاری از سوی مراجع ذیصالح، برای  سازی و قانون مصرف منابع عمومی و کاال در کشور باید به نحو خوبی مدیریت شود و تصمیم

ی  یجاد ساختارهای مناسب بایدانجام شود، تا با همراهی و عملکرد مطلوب مردم و با در نظر گرفتن منافع ملی، ضمن تحقق توسعها

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان .ای مطلوب و ایمن فراهم شود ی ایجاد جامعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه

یق اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل این است که مردم به جای مصرف کاالهای خارجی با خرید کاالی یکی از مصاد: تصریح کرد

 .کنندگان ایرانی را حمایت نمایند داخلی، از تولیدات داخلی استفاده کرده و تولید

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20030-1.html 
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 صادرات و واردات
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

 تأیید آنالیز آزمایشگاهی در آلمان / جای پای زرشک ایران در آلمان محکم شد
ک همراه شد و ها به کشور با تقاضای صادرات زرش صادرات زرشک به کشور آلمان پس از آنالیز آزمایشگاهی آلمانی

 .شود نخستین محموله صادراتی زرشک ایران پس از ارسال نمونه آزمایشگاهی سال گذشته، امسال عازم آلمان می

از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون تولیدات گیاهی استان خراسان جنوبی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تن زرشک خشک تولید شد که نسبت به  033هزار و  50زیر کشت زرشک استان خراسان جنوبی، هکتار سطح  001هزار و  50

 .هزار تن افزایش تولید داشته است علت افزایش عملکرد، حدود یک گذشته، به

 .میلیارد ریال برآورد شده است 001هزار و  ارزش ریالی زرشک تولیدشده یک: عبدالرضا رضایی افزود

 ان رونق گرفتصادرات زرشک به آلم

تنی به کشور آلمان صادر شد و  033ای  منظور بازاریابی در کشورهای اتحادیه اروپا، محموله سال گذشته به: وی خاطرنشان کرد

 .صورت رسمی وارد کشور آلمان خواهد شد توانست نتایج مثبتی را با خود به همراه آورد و امسال محموله صادراتی زرشک به

گرفته در  علت تأیید آنالیز آزمایشگاهی صورت ل گذشته صادرات زرشک جنبه آزمایشی داشت، اما امسال بهسا: رضایی ادامه داد

 .کشور آلمان، تقاضا برای صادرات زرشک به این کشور افزایش یافته است

شود، جزو محصوالت  از آنجا که زرشک تولیدشده در ایران بدون سم و با اتکا به کودهای آلی و زیستی تولید می: وی تصریح کرد

شود در صورت بازاریابی و بازارسازی در این کشور،  بینی می گیرد؛ لذا پیش رود که مورد توجه اروپاییان قرار می شمار می سالمی به

 .بتوان انتظار ایجاد یک بازار جدید برای زرشک ایران داشت

 امارات و کشورهای عربی، بازار سنتی زرشک ایران

هرچند میزان صادرات زرشک تولیدشده در کشور با میزان تولید آن موازنه : ی استان خراسان جنوبی یادآور شدمعاون تولیدات گیاه

ویژه  های دور صادرات زرشک به کشورهای عربی به تر از حجم تولید است، اما از گذشته منطقی ندارند و میزان صادرات پایین

 .امارات، توسط بخش خصوصی کلید زده شده است

صادرات زرشک به کشورهای عربی هرچند به شکل سنتی از گذشته صورت گرفته است، اما برای یافتن بازارهای : تأکید کرد رضایی

های بازرگانی کلید بخورد تا بتوان عالوه بر زرشک خشک، سایر  ویژه اتاق جدید باید تیم مطالعاتی و پژوهشی در بخش خصوصی به

 .رد سبد صادراتی کردمحصوالت تولیدشده از زرشک را نیز وا

 افزایش مصرف زرشک تازه

های  گرفته برای رونق ناوگان حمل و نقل داخلی کشور، صادرات زرشک تازه به استان های صورت دنبال تالش به: وی اظهار داشت

 .ده استشهرهای کشور ش های اخیر، زرشک تازه برای مصرف غذایی نظیر مربا وارد کالن جوار رونق گرفته است و طی سال هم

رود با افزایش  سرانه مصرف زرشک در داخل کشور بسیار ناچیز و محدود برآورد شده است؛ لذا انتظار می: رضایی همچنین گفت

تولید محصوالت ثانویه از زرشک نظیر ساخت بستنی یخی با زرشک، کنسانتره زرشک و ورود آن به صنایع غذایی بتوان ذائقه مردم 

 .ره زدرا با این محصول بیشتر گ
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اندازی شده است که تجهیزات آن دو سال پیش از سوئیس  گفتنی است، واحد کنسانتره زرشک، انار و انگور در خراسان جنوبی راه

رود با افزایش تولیدات این مرکز صنایع تبدیلی، بتوان شاهد ورود محصوالت جدید تولیدشده از زرشک  وارد کشور شده و انتظار می

 ./به کشور باشیم

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20010-1.html 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – 193۱آبان  52: تاریخ

 انحصار، سدی برای صادرات محصوالت شیالت
 .انحصار صادر کنندگان مانع صادرات محصوالت شیالت به روسیه شده است: ردمدیرعامل اتحادیه آبزیان بیان ک

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان کشور در گفتگو با 

تن میگو به صورت پایلوت و آزمایشی  03در حال حاضر تنها : به روسیه اظهار داشت، درخصوص صادرات محصوالت شیالت جوان

به روسیه صادر شده و گفتنی است که ایجاد انحصار غیر قانونی توسط سازمان دامپزشکی و شیالت مبنی بر این که تعداد محصولی 

 .رود صادرات به روسیه به شمار میهای  ترین چالش ها مجوز صادرات به بازار روسیه را دارند از مهم از شرکت

های جدا از هم هستند هرچند که ممکن است یک صادر کننده تولید کننده خوبی باشد و بالعکس  تجارت و تولید مقوله: وی افزود

د فراموش شود و به همین خاطر نبای اما لزوماً نباید هم تولید کننده و صادر کننده باشد زیرا این امر موجب انحصار بر صادرات می

 .کرد تا انحصار صادرات به روسیه حل نشود امکان ورود به بازارهای روسیه را نخواهیم داشت

هزار تن بوده که درهمان سال تنها کشور ما  513حجم واردات میگو روسیه به کشورهای مختلف دنیا  0350در سال : قاسمی گفت

درصد از بازار روسیه را جوابگو خواهد بود  53تولید میگو در کشور ما تنها هزار تن تولید داشته و این امر به این معنا است که  50

 .هزار تن میگو در کشور وجود دارد 033درحالی که با توجه به امکانات زیر ساختی کشور امکان تولید بیش از 

http//:www.yjc.ir/fa/news/0908552 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  51: تاریخ

 میلیون دالر صرف واردات موز شد 22۷
 .هزا رتن موز سبز تازه یا خشک کرده به کشور وارد شد 030.0بر اساس آمار گمرک درنیمه نخست سال جاری 

هزار تن موز  030.0، بر اساس آمار گمرک در نیمه نخست سال جاری اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار به گزارش 

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 000.0سبز تازه یا خشک کرده به ارزش 

یش را نشان درصد افزا 50.50درصد و از نظر ارزشی  00.03این میزان واردات درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .میدهد

میلیون دالر به کشور  03.0هزار تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ارزش  03.1بر اساس این گزارش در شهریور ماه سال جاری 

 .وارد شد

 .درصد افزایش یافته است 03درصد واز نظر ارزشی  00.30این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .ساس این گزارش موز سیزدهمین کاالی وارداتی در شهریور ماه به کشور استبر ا

http//:www.yjc.ir/fa/news/0908520/220 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  52: تاریخ

 نارنج صادراتی ایران کشورهای اروپایی مقصد اصلی
 .مقصد اصلی نارنج صادراتی به کشورهای اروپایی، حوزه خلیج فارس و مناطق سردسیر است: کارشناس کشاورزی گفت

طه با وضعیت تولید نارنج در کشور در راب خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اصغری کارشناس کشاورزی در گفتگو با

تن محصول برداشت  03های جهرم به کشت درخت نارنج اختصاص یافته و از هر هکتار،  هکتار از باغ 00در حال حاضر : گفت

 .شود می

ق مقصد اصلی نارنج صادراتی به کشورهای اروپایی ،حوزه خلیج فارس و مناط: وی در خصوص صادرات نارنج به دیگر کشورها گفت

 .سردسیر است

تر است و  این درخت مقاومت مناسبی نسبت به سرما دارد و نسبت به سایر مرکبات کم توقع: این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود

 .ماند میوه آن تا اواخر فصل بهار روی درخت می

تواند زمینه صادرات  ها می که همه اینشود  از نارنج، مربا، شربت و سایر مشتقات تولید می: هایش افزود وی در بخش پایانی صحبت

 .و ارزآوری را فراهم کند

http//:www.yjc.ir/fa/news/0908900%/ 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۱: تاریخ

 ع لبنیتسهیل صادرات تنها راه حل مشکالت صنای
ها با اتحادیه میتواند یکی از راهکارهای  صادرات لبنیات به شرط همکاری سازمان: مدیر عامل اتحادیه فراورده های لبنی گفت

 .رفت از مشکالت باشد برون

: ، در خصوص صادرات لبنیات اظهار داشتانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جووگو با  محمدرضا اسماعیلی در گفت

 .ها مواجه بود صنعت لبنیات کشور از دو سال کذشته با مشکالتی همچون کمبود نقدینگی و عدم کشش بازار برای افزایش قیمت

ا با اتحادیه ها ه ها و سازمان در این میان صادرات لبنیات به شرط همکاری ارگان: های لبنی کشور افزود مدیر عامل اتحادیه فراورده

 .تواند یکی از راهکارهای برون رفت از این مشکالت باشد می

تواند تأثیر  های صادراتی دولت به صنایع می ها و در اختیار گذاشتن مشوق درواقع واگذاری اختیارات به اتحادیه: وی ادامه داد

 .بسزایی در افزایش صادرات و ارزآوری کشورمان داشته باشد

در حال حاضر وضعیت صادرات نسبتاً مطلوب است و ازسویی محصوالت لبنی کمک بسزایی به صنایع و : کرد اسماعیلی تصریح

 .کیفیت و ارائه محصول با رقبا خواهد داشت

تواند موجب ارائه محصول  ها و نظارت عالیه به دولت می این امر درحالی است که واگذاری اختیارات جز به اتحادیه: وی افزود

 .ها نیست و به همین خاطر دچار مشکالت فراوان شده است د که متاسفانه این ابزارها در اختیار اتحادیهباکیفیت شو
http//:www.yjc.ir/fa/news/0905080 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

های وارداتی با سه برابر قیمت به  میوه/ گرمسیری فقط مجوز واردات دارندمیوه های 

 رسند فروش می
میوه گرمسیری مجوز  0باتوجه به حجم باالی تولید میوه در داخل نیاز به واردات میوه نداریم و فقط : یک تولیدکننده میوه گفت

 .واردات به کشور را دارد

های وارداتی تصریح  ، درخصوص میوهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگو با ارسی تولید و عرضه کننده میوه در گفت

ها  میوه گرمسیری موز، انبه، نارگیل و آناناس مجوز ورود به کشور را دارند و واردات این میوه 0واردات میوه ممنوع است و تنها : کرد

 .گیرد ور قانونی صورت میبه کشور به ط

شود که نیاز مردم را پاسخگو است و ما دیگر نیازی  میلیون تن محصوالت باغبانی در کشور تولید می 50سالیانه : وی در ادامه گفت

هایی  به واردات میوه نداریم اما شاهد ورود میوه به طور قاچاق به کشور هستیم که چون نظارتی روی آنها نیست بعضاً در آنها آفت

 . شود که مصرفش تهدیدی برای سالمت مردم است دیده می

های وارداتی برای واردکنندگان سود باالیی دارند و از آنجایی که نظارتی هم بر روی قیمت گذاری آنها نیست به هر  میوه: وی گفت

 .رسند قیمت خرید به فروش میهای وارداتی سه برابر  فروشند حتی دیده شده میوه ها را می خواهند این میوه قیمتی که می

های  مردم تصور می کنند که میوه های خارجی از کیفیت بهتری نسبت به میوه: ارسی تولید و عرضه کننده میوه تصریح کرد

گذارند و به عنوان میوه خارجی  های خارجی می های داخلی را در ظرف میوه داخلی برخوردارند، غافل از اینکه گاهی میوه

 .فروشند می
http//:www.yjc.ir/fa/news/0901338 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  50: تاریخ

 گیرد واردات برنج تنها برحسب نیاز کشور صورت می
 .یمت به رقیبی سرسخت برای آن تبدیل شده استرویه ارزان ق برد و واردات بی برنج ایرانی تنها از گرانی رنج نمی

، در خصوص گران بودن برنج خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با

ت زمین، دستی بودن اعمال کشاورزی، کم بودن ی مصرفی، کوچک بودن قطعا ی کشت و کار، میزان هزینه نحوه: کشور گفت

 .های محلی و باال بودن دستمزد کارگران از عوامل افزایش قیمت برنج در کشور است عملکرد برنج

باید مقداری واردات داشته باشیم اما نباید مقدار آن زیاد باشد که : وی با بیان اینکه برنج ما، توان تغذیه کل کشور را ندارد، گفت

 .های کشاورزان ما به فروش نرسد برنح

 .ی مصرف نباشد آبی کشور و نبود امکانات تولید هم سبب شده که تولیدات کشور به اندازه کم: وی ادامه داد

دالالن برنج را از : کاران در آن بسیار اندک است، گفت رسد و سهم برنج شیرمحمدی با بیان اینکه اغلب سود این کار به دالالن می

 .رسانند های دیگر ترکیب کرده و با نام برنج اعالی ایرانی به فروش می گرفته و گاهی هم با برنجکشاورزان 

گیرد،  شود اما با آن قیمت در دست مشتری قرار نمی این کارشناس با بیان اینکه این برنج با قیمت بسیار ارزانی به کشور وارد می

 .گذارند ن و احتکار بر افزایش قیمت آن تأثیر میهزینه گمرک، حمل و نقل، انبارداری، سود دالال: گفت

 .کنند برابری قیمت برنج دانست که بر حسب نیاز افراد آن را تعیین می 0وی تأثیر احتکار را افزایش چهار الی 

: ذعان داشتشیرمحمدی تولید زیاد برنج در کشورهای واردکننده را باال بودن میزان بارندگی و ورود به تغییرات ژنتیکی دانست و ا

 .گیرد اما وسعت کشت در کشور کم است در کشور ما هم تغییرات ژنتیکی صورت می

 .دهد همچنین هزینه پایین کارگر در این کشورها، هزینه تولید را کاهش می: وی ادامه داد

اگر این آمارها را : نداریم، گفتشیرمحمدی با بیان اینکه ما در تولید هر نوع ماده غذایی آمار کامل و کافی از میزان مصرف و تولید 

توانیم تصمیمات درستی در خصوص تولید و مصرف برای یک توزیع اقتصادی خوب داشته  به درستی در اختیار داشته باشیم می

 .باشیم

گذاری صحیح، دسترسی به آمار خوراک و آب در دسترس و همچنین الگوی کشت مناسب نه  سیاست: وی در پایان خاطرنشان کرد

شود بلکه ما را به یک توزیع اقتصادی مناسب و یک نقطه  ا سبب کاهش قیمت برنج و کاهش وابستگی به دیگر کشور میتنه

 .کند مطلوب نزدیک می
http//:www.yjc.ir/fa/news/0909225 
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 صادرات و واردات
 ایسنا - 193۱آبان  9یکشنبه 

 کاهش واردات اسب به کشور

سر بوده است که با تمهیدات انجام  133تعداد اسب وارد شده به کشور رد سال گذشته: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . سر برسانیم 503شده توانسته ایم این تعداد را به 

شهرستان راز و جرگالن با برجستگی هایی که در زمینه اسب اصیل : به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان شمالی، حسن رکنی اظهار کرد

 .ترکمن، نوغانداری، زنبور عسل و تولید شیر دارد جز سرمایه های ملی محسوب می شود و باید توجه ویژه به این شهرستان شود

اسیون و جهاد کشاورزی تشکیل می شود در این مساله با جلساتی که بین فدر: وی با اشاره به صدور شناسنامه اسب اصیل ترکمن اظهار کرد

 .حال حل شدن است

زمینه تولید این محصول هشتمین کشور هستیم که باید با آموزش علمی و تخصصی این عدد را : رکنی در رابطه با پرورش زنبور عسل نیز گفت

 .به پایین ترین حد خود برسانیم

هم اکنون در سطح کشور از هر : ال تنوع باشیم تا بهترین محصول را تولید کنیم، ادامه دادوی با بیان اینکه باید در زمینه ژن زنبور عسل به دنب

 .گرم تولید عسل می شود و الزم است با استفاده از تجارب دیگر کشورها به تولید انبوه در این زمینه برسیم 50تا  53کندو 

ایران جز کشورهای مصرف کننده ابریشم است در حالی که این : توضیح داد رکنی در ادامه به فعالیت فراموش شده نوغانداری نیز اشاره کرد و

 .توانایی در کشور ما وجود دارد و اصال به مقوله پرورش کرم ابریشم و نوغانداری نگاهی نمی اندازیم

به خصوص در شهرستان رازو سهم نوغانداران خراسان شمالی و : هزار اصله توت در سطح کشور اشاره کرد و افزود533وی به توزیع ساالنه 

 .جرگالن بسیار اندک بوده است

http//:www.isna.ir/fa/news/31585951182 
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 صنایع غذایی

 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 رونق بازار مواد غذایی با ورود برندهای اروپایی
آوردهای دوران پسابرجام است و به این ترتیب  ورود برندهای اروپایی در حوزه صنایع غذایی یکی از ره: ناس اقتصادی گفتکارش

 .شاهد رونق بازار مواد غذایی و تعدیل قیمت خواهیم بود

در خصوص ورود  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،پور کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با  همایون زندی

ورود برندهای اروپایی به بازار مواد غذایی، یکی از : برندهای اروپایی در حوزه صنایع غذایی بعد از اجرای برجام تصریح کرد

های آنها، بتوان  ها و تکنولوژی گذاری یههای اروپایی، سرما توان امیدوار بود که با ورود شرکت رهاوردهای دوران پسابرجام است و می

 .های خالی کارخانجات صنایع غذایی را پر کرد که این امر باعث رونق بازار مواد غذایی و تعدیل قیمت خواهد شد ظرفیت

م را که همکاری و مشارکت با کشورهای اروپایی در زمینه صنایع غذایی، هم تولید داخلی را افزایش و هم مرد: وی در ادامه افزود

شود و صادرات را  کند که این باعث گردش چرخش اقتصادی کشور می تمایل زیادی به مصرف مواد غذایی درجه یک دارند، زیاد می

 .دهد افزایش می

های فرآوری شده، صنایع گوشتی فرآوری شده، انواع  ما باید در زمینه غالت، نان: هایش گفت پور در بخش انتهایی صحبت زندی

گذاری برندهای اروپایی،  با ورود سرمایه... صوالت لبنی، انواع آب میوه و مشتقات میوه، انواع بیسکویت و شکالت و پاستا، مح

وضعیت تولید و صادرات این محصوالت را بهبود ببخشیم و صادرات آنها را افزایش دهیم که ارزآوری برای کشور را به دنبال خواهد 

 .داشت
http//:www.yjc.ir/fa/news/0909999 
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 صنایع غذایی
 ایسنا - 193۱آبان  ۰شنبه  سه

 المللی صنایع غذایی خاورمیانه افتتاح شد بیستمین نمایشگاه بین

 .ایش یافتدر دوبی گش( شنبه سه)المللی صنایع غذایی خاورمیانه، امروز  بیستمین دوره از نمایشگاه بین

شرکت تولیدکننده و توزیع  5033به گزارش خبرنگار ایسنا در دوبی، در بیستمین دوره از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی خاورمیانه بیش از 

 .اند کننده مواد غذایی جهان حضور دارند و آخرین دستاوردهای خود را در صنعت مواد غذایی و نوشیدنی ها به نمایش گذاشته

ارش ایسنا، بخش مواد اولیه و ماشین آالت از نمایشگاه جدا شده و در قالب نمایشگاه تخصصی ترکیبات مواد اولیه و ماشین آالت و به گز

 .صنعت بسته بندی، هفته آینده برگزار می شود

 .این نمایشگاه به مدت سه روز در مرکز نمایشگاه های دوبی دایر است

http//:www.isna.ir/fa/news/31585052213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94080502249


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

103 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس 1931آبان ماه  1دو شنبه 

 <صنایع غذایی39درصدی شیرینی و شکالت در صادرات صنایع غذایی سال  91سهم 
های خوبی با مسئوالن دولتی برای  مایشگاه امسال مذاکرهدر ن: دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران گفت 

المللی  ای ضمن ارزیابی چهاردهمین نمایشگاه بین جمشید مغازه.ها به زودی محقق شود رفع موانع تولید انجام شد و امیدواریم وعده

ما از . نعت و مردم روبرو شدهای قبل با استقبال چشمگیر فعاالن این ص نمایشگاه امسال هم مثل سال: شیرینی و شکالت، گفت

های تولیدکنندگان ایرانی شیرینی و شکالت، با مسئوالنی که برای بازدید  فرصت نمایشگاه استفاده کردیم و ضمن معرفی توانمندی

: دوی افزو.های مساعدی هم گرفتیم به نمایشگاه آمده بودند برای رفع مشکالت تولیدکنندگان به گفتگو و مذاکره پرداختیم و قول

های اقتصادی به تولیدکنندگان تحمیل شد، تولید مواداولیه یکی از مشکالت اصلی این صنعت  عالوه بر مشکالتی که در دوره تحریم

با توجه به اینکه آرد، شکر، شیرخشک و روغن از مواداولیه پرمصرف در تولید نان و شیرینی و شکالت است، با مسئوالن . بود

مسئوالن . تولیدکنندگان بتوانند در شرایط بحرانی هم این مواد را از منابع داخلی و خارجی تامین کنندهایی انجام دادیم تا  صحبت

در حاشیه نمایشگاه، با : ای افزود مغازه.هم پس از مشاهده استقبال مردم و توان باالی صنعتگران این حوزه، قول همکاری دادند

هایی داشتیم و مسئوالن وزارت بهداشت نیز  ها مذاکره گذاری و صدور پروانه سبمدیران ارشد سازمان غذا و دارو نیز در مورد برچ

دبیر انجمن .های بیشتری با تولیدکنندگان شیرینی و شکالت داشته باشند قبول کردند با هدف حمایت از تولید داخل، همکاری

نندگان و تجار خارجی از نمایشگاه چهاردهم صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران در ادامه به میزان استقبال تولیدک

. کشور افزایش یافته بود 50شرکت از  00شرکت در نمایشگاه حاضر بودند اما امسال این تعداد به  00پارسال : اشاره کرد و گفت

حصول به نمایشگاه گذاری و خرید م ای از کشورهای قزاقستان، اکراین، لبنان، عراق و افغانستان نیز برای سرمایه های تجاری هیات

، در این نمایشگاه 0+5البته ما انتظار داشتیم با توجه به توافق حاصل شده میان ایران و کشورهای : وی خاطر نشان کرد.آمدند

های خارجی باشیم اما به دلیل اینکه رسیدن به توافق بیش از حد انتظار طول کشید،  شاهد حضور تعداد بیشتری از شرکت

امیدواریم با بازشدن فضای . مند شود ای بهره شکالت نتوانست از فضای مثبت ایجاد شده بعد از توافق هسته نمایشگاه شیرینی و

ای به حجم صادرات شیرینی و  مغازه.تجاری میان ایران و کشورهای غربی، بتوانیم شاهد توسعه صادرات این محصوالت باشیم

درصد کل  03رینی و شکالت صادر شده، این میزان صادرات، معادل میلیون دالر شی 033سال قبل : شکالت اشاره کرد و گفت

ناگفته نماند که تولیدکنندگان ایرانی توان صادرات یک و نیم میلیارد دالر محصول را دارند . صادرات صنایع غذایی کشور بوده است

در حال حاضر محصوالت : وی افزود.ستاما موانعی که در حال حاضر وجود دارد، صادرات را تا حدودی با محدودیت مواجه کرده ا

شود اما به دلیل مشکالتی که در منطقه وجود  فارس، صادر می ، عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیجCIS ایرانی به کشورهای

یانه ایجاد ای امن و با ثبات و بیرون از منطقه خاورم دهند بازار اصلی خود را در منطقه دارد، تولیدکنندگان این صنعت ترجیح می

بندی کاالهای ایرانی، قابل رقابت با محصوالت اروپایی است، امیدواریم پس از  با توجه به اینکه میزان ماندگاری و نوع بسته. کنند

های ایرانی در  ای به حضور شرکت مغازه.ها بتوانیم در بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی حضور پایداری داشته باشیم رفع تحریم

تولیدکنندگان ایرانی همواره سعی دارند، کیفیت محصوالت خود را : المللی شیرینی و شکالت اشاره کرد و گفت های بین اهنمایشگ

های خارجی در کشورهای فرانسه، انگلیس، ترکیه، روسیه و آلمان  به همین دلیل در نمایشگاه. در باالترین سطح ممکن حفظ کنند

های پایانی سال شمسی  مهمترین نمایشگاه این صنعت در ماه. ت ارتباط مستقیمی برقرار کنندکنند تا با فعاالن این صنع شرکت می

امیدواریم برای نمایشگاه . های توانمند ایرانی نیز در این نمایشگاه حضور فعاالنه دارند شود و معموال شرکت در کلن آلمان برگزار می
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ویون اختصاصی برای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کنیم تا بتوانیم برای امسال بتوانیم با همکاری سازمان توسعه تجارت، یک پا

 سال آینده حجم صادرات شیرینی و شکالت کشور را به شکل چشمگیری افزایش دهیم

 http//:www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1931آبان ماه  9ه یک شنب

 تکذیب ابتال به آلزایمر با افزودن آهن به آرد از سوی وزیر بهداشت 

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی شایعه ابتالی مردم به آلزایمر در صورت اضافه کردن آهن به آرد را تکذیب < مواد غذایی

 .یا دو گزارش نمی توان چنین ادعایی کردتا بحال چنین چیزی ثابت نشده و بر مبنای یک : کرد و گفت

اگر بخواهیم عطاری ها را ساماندهی کنیم ضروری است   :ها گفت دکتر سید حسن هاشمی با تاکید بر اینکه لزوم ساماندهی عطاری

لیست تا در طب سنتی در زمینه تربیت متخصصان این طب و گسترش داروخانه های گیاهی سرمایه گذاری کنیم، البته این درحا

 .که هنوز اراده جدی برای احیای طب ملی در کشور وجود ندارد

تا کنون اختیارات، منابع : وزیر بهداشت با بیان اینکه همه برای احیای طب ملی انتظار دارند و مطالبه گری می کنند، اظهار داشت

نشده و در صورتی که با برنامه ریزی صحیح، الزم و دستورات قانونی برای سپردن تولیت به وزارت بهداشت به گونه مناسبی انجام 

مجلس و دولت، قوانین الزم را به تصویب برسانند و امکانات الزم را در اختیار ما قرار دهند، می توان اطمینان حاصل کرد که ظرف 

و مداخالت عطاری سال آینده، یکی از گرانبهاترین میراث های کشور یعنی طب ملی را تقویت کنیم و شاهد بد رفتاری ها  03-03

 .ها به شیوه ای غیر اصولی در سالمت مردم نباشیم

در برخی موارد شاهدیم که افراد از : هاشمی نظارت بر عطاری ها را در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت

اشتن دانش آن می کنند که این قشرهای مختلف و با نیت سودجویی، مبادرت به تجویز برخی داروهای گیاهی و سنتی بدون د

افراد از طریق وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به مراجع قضایی معرفی شده اند اما متاسفانه محکومیت آنها بازدارنده نبوده و 

 .در بسیاری از موارد حتی محکوم هم نشده اند

محصوالت کشاورزی از سوی وزارت بهداشت و وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به کنترل باقی مانده سموم در 

امکانات ما در این حوزه با وظایفی که داریم همخوانی ندارد در صورتی که باید آزمایشگاه : سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود

و بازدارندگی را به ما های مجهز، نیروی انسانی کافی جهت نظارت و همچنین قوانینی را در اختیار داشته باشیم که قدرت مداخله 

 .بدهد

تفاوت نبوده ایم و همواره میزان سموم باقی مانده در مرکبات،  ها، تا کنون بی با وجود تمام این محدودیت: دکتر هاشمی تأکید کرد

د انتظار ما برنج و غالت به گونه مناسبی کنترل می شود و در صورت بروز تخلف، برخوردهای الزم را کرده ایم اما هنوز با نقطه مور

 .و مردم فاصله داریم

عالوه بر این، : وزیر بهداشت به نقش ویژه آزمایشگاه های مجهز جهت کنترل و نظارت بهتر بر مواد غذایی اشاره کرد و اظهار داشت

و یا حتی برون  الزم است تا سازمان مدیریت نیز ردیفی را در اختیار ما قرار دهد که بتوانیم برای نظارت بهتر، افرادی را استخدام

 .سپاری کنیم

در بخش نظارت و کنترل محدودیت داریم اما در آینده مقدار هزینه ای که دولت و مجلس باید برای : دکتر هاشمی تصریح کرد

سالمتی و درمان معلولیت مردم ناشی از نبود نظارت های دقیق پرداخت کنند بسیار بیشتر از آن میزانی است که در حال حاضر 

 .ند در جهت پیشگیری و رعایت استانداردها پرداخت کنندمی توان

وزیر بهداشت اظهار امیدواری کرد که به سازمان های استاندارد و غذا و دارو توجه ویژه شود و بخشی از بیماری های حال حاضر را 

 .ناشی از کم توجهی به بخش نظارت در این حوزه دانست
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تا بحال چنین : آلزایمر در صورت اضافه کردن آهن به آرد را تکذیب کرد و گفت دکتر هاشمی همچنین شایعه ابتالی مردم به

مواد افزودنی به آرد را کارشناسان تغذیه صاحب دانش . چیزی ثابت نشده و بر مبنای یک یا دو گزارش نمی توان چنین ادعایی کرد

تجارت پیشنهاد می دهند و تصمیم گیری ها در این  و تجربه و آگاه از آخرین استاندارهای بین المللی به وزارت صنعت، معدن و

 .حوزه خلق الساعه نیست

نیز به آرد اضافه شود چرا  D عالوه بر آهن و ید، وزارت بهداشت عالقه مند است که ویتامین: براساس گزارش وبدا، وی تصریح کرد

 .دواریم منابع مورد نیاز آن تأمین شودکه طبق تحقیقات علمی با کمبود شدید این ویتامین در کشور مواجه هستیم و امی

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی   
 فودپرس 1931آبان ماه  9یک شنبه 

 <سنگک، با کیفیت ترین نان شدمواد غذایی
براساس گزارش مرکز پژوهش های غالت و به منظور سنجش .منتشر شد 30یورماهگزارش سنجش کارشناسی کیفیت نان در شهر 

کارشناسی کیفیت نان آزمایشگاه های شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق ماهانه از واحدهای نانوایی استان با در نظر 

ویژگی ها و روش های  0001ا استاندارد گرفتن پراکنش جغرافیایی واحدهای نانوایی و نوع نان تولیدی نمونه برداری و مطابق ب

آزمون نان های سنتی و فرمت ارزشیابی نان مرکز پژوهش های غالت نمره کیفیت نمونه های نان استان را تعیین و به مرکز 

باتوجه به نحوه درجه بندی، مشخص شد که نان های سنگک، بربری، لواش و تافتون نمره .پژوهش های غالت ارسال می کنند

براساس گزارش مرکز پژوهش های غالت، نان های سنگک و تافتون در شهریورماه نسبت به .یفیت را بدست آورده اندخوب ک

  صدای اقتصاد:منبع.مرداد، نمره باالتری از کیفیت را بدست آورده اند و کیفیت نان های بربری و لواش بدون تغییر باقی مانده است

http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1931آبان ماه  1جمعه 

 میزان نمک مصرفی در نان صنعتی چقدر است؟ مواد غذایی
ل پوکی استخوان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید براینکه جوش شیرین در نان سنتی اصلی ترین عام< 

نان صنعتی و : قباد محمدی افزود.نان صنعتی بر روی حرارت اندک پخت می شود و نمک مصرفی آن نیز اندک است: است گفت

نان های سنتی به دلیل : وی اظهار کرد.بسته بندی شده تحت کنترل سازمان غذا و داروست و دارای تاریخ تولید و انقضاست

به گفته محمدی، طبق اعالم .ت به کپک آلوده شود که عاملی برای ابتال به سرطان کبد خواهد شدنداشتن تاریخ انقضا ممکن اس

های  مدیر مرکز توسعه، تحقیق و آموزش.سازمان بهداشت جهانی، صنعتی شدن مواد غذایی نشانه ای برای سالمت و امنیت غذاست

تولیدکنندگان : باید به سالمت مواد غذایی حساس باشند ادامه داد مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز با تاکید براینکه مردم

مصرف غذای تازه و : وریا رحیمی اظهار کرد.مجوزدار حتما نسبت به درج شرایط نگهداری بر روی بسته موادغذایی اقدام می کنند

ظور برنامه هایی امسال در مدارس توجه به شرایط نگهداری آن در منزل، مهم ترین شعار در هفته جهانی غذاست که به همین من

 برگزار می شود و اطالع رسانی الزم در این زمینه انجام خواهد شد

http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 علوفه

 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  50: تاریخ

 ت غالت کاهش یافتواردا
 .آمار گمرک حاکی از آن است که در نیمه نخست سال واردات غالت به کشور با کاهش مواجه شده است

ر هزا 010میلیون و  0جاری  ، بر اساس آمار گمرک در نیمه نخست سالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .هزار دالر به کشور وارد شد 001میلیون و  030تن غالت به ارزش یک میلیارد و 

درصد کاهش را نشان  01.00درصد و از نظر ارزشی  00.03این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

 050هزار و  003میلیون و  055تن غالت به ارزش  000ر و هزا 00جاری یک میلیون و  افزاید در شهریور ماه سال این گزارش می

 .دالر به کشور وارد شد

درصد کاهش را نشان  00.03درصد و از نظر ارزشی  00.05این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می
http//:www.yjc.ir/fa/news/0902320 
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 وقتی چراغ تولید خاموش می شود/ فراز و نشیب های تولید قارچ در کشور
ای جز تولیدقارچ در کشور به دلیل عدم ثبات بازار و نوسانات قیمت ها فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده و این امر نتیجه 

 .کاهش ظرفیت تولید را نداشته است

کشورمان در تولید قارچ رتبه هفتم جهانی را در کارنامه خود به ثبت  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش 

یست که کشور چین به عنوان بزرگترین تولید کننده قارچ در دنیا رسانده و در کنار سایر رقبا به امر صادرات می پردازد، این در حال

 .مطرح است

هزارتن قارچ در کشور به ثمر برساند  503الی  530در حال حاضر تولید قارچ با وجود فرازو نشیب های بسیارتوانسته ساالنه حدود 

 .و بخشی از آن را به کشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس صادر کند 

تولید کنندگان این واحدهای تولیدی این روزها با حداقل ظرفیت به امر تولید می پردازند و در این بین نوسانات شدید  گفتنی است

 .قیمت ها،کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خود بر کسادی بازاراین محصول دامن زده است

ید کنندگان قارچ برای وضعیت ثبات قیمت ها این گزارش حاکی از این است که از چند ماه گذشته وزارت جهاد با انجمن تول

تصمیمی مبنی بر افتتاح صندوق تضمینی قارچ راگرفته است تا تولید مازاد را به سمت صنایع تبدیلی هدایت کرده تا از این طریق 

 .از زیان مصرف کننده وتولید کننده جلوگیری کند

اعتبارات معلق مانده و موجب شده که تولید کنندگان همچنان چشم اما نباید فراموش کرد که این طرح متاسفانه به دلیل کمبود 

 . انتظارحمایت از سوی دولت باشند

: اظهار داشت خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوانمحمد حسن افشار رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کننده قارچ کشور در گفتگو با 

هزارتن  503قارچ در کشور تولید شده و در سال جاری این رقم به هزار تن  530براساس آمار وزارت جهادکشاورزی سال گذشته 

 . خواهد رسید

در برخی اوقات تولید کنندگان به سبب نوسانات شدید قیمت ها موفق به پر کردن سالن های خود نیستند که به همین : وی گفت

سالن های خود ،قیمت ها روند نزولی را پیش دلیل با افزایش قیمت قارچ مواجه هستیم و از سویی با خرید کامپوست و پر کردن 

 . خواهند گرفت و همین امر موجب می شود تا واحد های تولیدی با حداقل ظرفیت کار کنند

عمده ترین صادرات قارچ کشور به عراق است که متاسفانه به خاطر دیدگاه خاص مردم عراق که در : افشار در ادامه بیان کرد

میلیون دالر به کشورهای  0هزارتن قارچ به ارزش ریالی  0اع میکنند تنها در شش ماه نخست سالتابستان از مصرف قارچ امتن

 1امارات و همسایه شمالی صادر شده و از سویی با توجه به خنک شدن هوا پیش بینی می شود میزان صادرات به عراق ماهیانه 

 .هزارتن برسد 0هزارتن و به کشورهای حاشیه خلیج فارس 

با توجه به اینکه قارچ کاالیی فاسد شدنی است : ت مدیره انجمن تولید کننده قارچ با اشاره به موانع صادرات افزودرئیس هیئ

صادرات آن باید از طریق هوایی صورت گیرد که متاسفانه به دلیل عدم حمایت دولت در پرداخت سوبسید و هزینه های باالی 

 . حمل ونقل این امر امکان پذیر نیست

هرچند که کیفیت قارچ چین در مقایسه با کشور ما از کیفیت پایینی برخوردار است اما نیروی کار ارزان و : ر نشان کردوی خاط

 . حمایت دولتش در پرداخت سوبسید باعث شده تا این صنعت رونق یابد و از بزرگترین تولیدکنندگان قارچ در دنیا به شمار رود 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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هزارتن قارچ در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، که الزمه این امر افزایش صادرات است و  033تولید: افشار در ادامه بیان کرد

در حالیکه واحد ها به دلیل نوسانات قیمت ها با حداقل ظرفیت کار می کنند ومیزان تولید آن ها جوابگوی بازار داخلی نیست که 

سبب مشکالت بعد از تحریم محدودیت هایی در زمینه اعتبارات باید چاره ای برای این صنعت اندیشید، از طرفی دولت نیز به 

 . تولید کنندگان دارد 

قیمت قارچ از ابتدای سال جاری نوسانات بسیاری را تجربه کرده، به گونه : رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کننده قارچ تصریح کرد

هزارتومان است و گفتنی است با توجه به قیمت تمام شده  0ای که در حال حاضر با توجه به ایام محرم قیمت قارچ فله درجه یک 

 . تومان است 033هزارو  0محصول، معدل زیان تولید کنندگان بابت هر کیلو قارچ 

قصه پرغصه تولید کنندگان قارچ به سبب نوسانات شدید قیمت ها و عدم ثبات بازار تمامی ندارد به گونه ای که آنها با وجود فرازو 

ید نمی توانند تصمیمی برای خرید کامپوست و پرکردن سالن های خود داشته باشند، اما نباید فراموش کرد که نشیب های تول

افتتاح صندوق تضمینی قارچ و حمایت های دولت می تواند آبی بر آتش نوسانات قیمت در بازار باشد که متاسفانه همچنان این 

 . طرح به سبب کمبود اعتبارات معلق مانده است
http//:www.yjc.ir/fa/news/0902925 
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 1931آبان  51, دوشنبه

 گونه در مجموعه ارزشمند گیاهان دارویی استان اردبیل شناسایی شد  491
 . از گیاهان دارویی در استان اردبیل شناسایی شد عنوان کلکسیون ارزشمندی گونه گیاهی به 491بیش از 

از استان اردبیل، رئیس مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استان اردبیل در جلسه ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی، امور دام و منابع از آنجا که استان اردبیل در زمینه : تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان با اعالم این خبر گفت

های خوب در استان، در بخش کشاورزی و منابع طبیعی با  شود و وجود ظرفیت های اساسی کشور محسوب می طبیعی یکی از قطب

ها مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان،  ها و محدودیت منظور رفع این چالش هایی روبرو هستیم که به تنگناها و چالش

های مدونی  های اولیه بذری برای توسعه و عمران و آبادانی استان، برنامه های مختلف تحقیقاتی و تأمین هسته ر انجام طرحعالوه ب

 .در دست اجرا دارد

کند، مخاطرات و عوامل طبیعی است که  های اقتصادی متمایز می آنچه که بخش کشاورزی را از سایر بخش: حسین کربالیی افزود

شود؛  کند که سرمازدگی و یخبندان ازجمله این عوامل محسوب می ناپذیری را به تولیدکنندگان وارد می ای جبرانه ساله آسیب همه

لذا محققان در تالش هستند تا اصالح و معرفی ارقام مختلف محصوالت کشاورزی بتوانند توان ژنتیکی آنها را نسبت به این عوامل 

 .افزایش دهند

های مختلف تحقیقاتی را  ه پدیده مهم خشکسالی، مرکز در زمینه معرفی ارقام مقاوم به شوری طرحبا توجه ب: وی خاطرنشان کرد

رعایت الگوی کشت برای تمام مناطق استان تعریف شده است، سوق دادن زراعت بهاره به پاییزه اجرای . در دست اجرا دارد

 .رهای تحقیقاتی استهای اساسی کا ای و تیپ جزو اولویت های مدرن آبیاری و قطره سیستم

آوری گیاهان دارویی  جمع: های مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه گیاهان دارویی ادامه داد کربالیی درباره فعالیت

گونه گیاهی صورت گرفته است که کلکسیون ارزشمندی از گیاهان دارویی  503در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سامیان با بیش از 

شود، تکثیر و پرورش گیاهان داروئی قدم مؤثری در راستای استفاده بهینه و تجاری از این محصوالت و  ن محسوب میمهم استا

 .دهندگان به همراه دارد فراهم آوردن اشتغال و درآمد پرسود برای پرورش

مصرف سموم و کودهای  اهمیت محصول امن در تأمین امنیت غذایی مردم و مبارزه تلفیقی با آفات و کاهش: وی تصریح کرد

هایی است که  های میوه جزو طرح سازی محصوالت و راهکارهای دستیابی با پدیده سرمازدگی در باغ شیمیایی در راستای سالم

 ./کنند محققان با جدیت آن را دنبال می

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20051-1.html 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  50: تاریخ

 میلیون دالری صادرات گل در کشور 21سهم / ایران کشور چهار فصل در تولید گل
در شش ماهه  گردد که درصد صادر می 53شود و فقط  درصد گل تولید در کشور مصرف می 33: کارشناس و تولید کننده گل گفت

 میلیون دالر بوده است 03نخست سال صادرات گل 

، در خصوص وضعیت بازار گل و گیاه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکریمیان کارشناس و تولید کننده گل در گفتگو با 

ها در کشور موجود است  هوای مناسبی دارد و ظرفیت کشت و تولید انواع گلفصل است و آب و  0ایران کشوری : در کشور گفت

 .برد اما بازار فروش گل و گیاه در ایران و صادرات آن درحالت رکود به سر می

اال ها و اعیاد داریم چون تقاضا ب بازار گل و گیاه در کشور دارای حالت نوسانی است در ایامی از سال که مناسبت: وی در ادامه گفت

 .برند هرچند که تعداد این روزا در سال زیاد نیست است تولید کنندگان سود می

 .های آپارتمانی است ها کاکتوس و گل ترین گل کشور است، پرفرروش ترین گل وی اظهار داشت که گل لیلیوم اورنیتال گران

 .تومان استترین گل بین مردم است که قیمت میانگین ساالنه آن سه هزار  گل رز نیز محبوب

کریمیان با اشاره به تولید خوب گل در کشور و تقاضای نه چندان خوبان درداخل مشکل رکود و نبود سود در این بازار را عنوان 

 .که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در این صنف از این وضع ناراضی هستند: کرد و گفت

تولید کنندگان برای اینکه ضرر نکنند قیمت گل را : تر از صادرات آن است گفتبرابر باال 53وی با تاکید بر اینکه واردات گل و گیاه 

 .برند باال می

: وی نبود کنترل در تولید و بازار گل و گیاه و نبود توازن بین تولید و صادرات را مشکل عمده بازار گل وگیاه کشور دانست و افزود

 .رسند ا به قیمت نازل به فروش میه هایی است که در کنار خیابان یکی دیگر از مشکالت گل

درصد از گل های  33. میلیون دالر گل و گیاه به خارج از کشور صادر شده است 03در شش ماهه نخست سال : وی در ادامه گفت

 .شود  درصد صادر می 53شود و فقط  تولیدی در کشور مصرف می

 .کنند ها بهره برداری می هزار از این گلخانه 53کتار دانست که ه 150ها در فضای باز و بسته را هشت هزارو  کریمیان سطح گلخانه

های داوودی  محالت درتولید گل: های و رامین دماوند محالت دانست و گفت های داوودی کشور را شهرستان وی قطب تولید گل

 .رتبه اول کشور را دارد

شود که تهران با تولید یک میلیارد و  ه گل تولید میمیلیارد و سیصد میلیون شاخ 0در کشور : کارشناس و تولیدکننده گل گفت

های تولید شده در مرکز بازار گل امام رضا و  درصدی در تولید گل کشور دارد که این گل 03میلیون شاخه گل سهمی  033

 .شود محالتی عرضه می

فصل بودنش دارد بایداز این صنعت  0سب و از آنجایی که ایران ظرفیت تولید انواع گل را با توجه به آب و هوای منا: کریمیان گفت

ایم و هم ارز آوری  زایی ایجاد کرده حمایت کرد که هم تولید را افزایش دهیم و هم صادرات را که با توجه به این مساله هم اشتغال

ها  م بیشتر برای مناسبای ندارد و مرد وی با اشاره به اینکه هنوز در سبد خانوار جامعه ماگل جایگاه ویژه.به کشور خواهیم داشت

کنند افراد باتوان مالی باال هستند که این افراد نیز درصد پایینی ازجامعه  خرند و افرادی که به طور مداوم گل خریداری می گل می

 .باید فرهنگ خرید گل در جامعه الگوسازی شود تا بدین ترتیب بتوانیم به رونق این بازار کمک کنیم: شوند گفت را شامل می

http//:www.yjc.ir/fa/news/0000130 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۰, چهارشنبه 

 ایران بزرگترین تولیدکننده گل محمدی در دنیاست
ایران رتبه نخست : رویی و طب سنتی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفتدبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دا

 . کشت گل محمدی را در دنیا به خود اختصاص داده است

هزار هکتار از زمین های کشور، به کشت گل محمدی  55هم اکنون بیش از : طمحمدحسن عصاره، در شهرکرد اظهار داشت

 .اختصاص دارد

طرهای تولیدی در دنیا، از اسانس گل های معطر تولیدمی شود که گل محمدی سهم زیادی درتولید درصد ع 33: وی تأکید کرد

 .اسانس عطرها را دارد

 .هزار مترمربع کشت گل محمدی، یک لیتر اسانس تولید می شود 50تا  53از هر : عصاره افزود

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری . دالر ارزش داردهزار  00هزار تا  53هر لیتر اسانس تولیدی از گل محمدی، : وی تصریح کرد

گل محمدی نیاز کمی به آب دارد و با توجه به : گیاهان دارویی و طب سنتی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان داشت

 .کمبود منابع آب و خشکسالی های اخیر کشت این گل از صرفه اقتصادی برخوردار است

 .میلیمتر کشت کرد 033می توان در مناطقی با میانگین بارش ساالنه  گل محمدی را: وی اضافه کرد

استان های اصفهان . ا، گل محمدی در مناطق مرتفع و خشک ایران با ارتفاع دو تا سه هزار متر از سطح دریا کشت می شود

 .، کرمان، کرمانشاه، فارس و آذربایجان شرقی از مناطق مهم کشت گل محمدی در کشور است(کاشان)

 .تولید یک لیتر اسانس گل محمدی نیازمند استفاده از چهار تن گلبرگ بوده که به همین دلیل جزو محصوالت بسیار گرانبهاست

 . هکتار از زمین های کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز به کشت گل محمدی اختصاص دارد 51
http//:iranecona.com/10280 
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 گندم

 - 31/58/52فارس

میلیون تن گندم در برنامه سال زراعی  42تولید / یک سوم کشت گندم به پایان رسید

 جاری
میلیون تن گندم در سال زراعی جاری،  42ریزی برای تولید  مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه

 .کتار کشت شود که تاکنون یک سوم آن محقق شده استمیلیون ه ۲گندم باید در سطح : گفت

با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفت اسماعیل اسفندیاری

 .استان آغاز شده است 51کنون در کشت این محصول تا: کشت گندم از دهه سوم شهریور آغاز شده، گفت

هزار  033میلیون و  0در نظر داریم امسال در سطح : های مختلف ابالغ شده است، افزود وی با بیان اینکه برنامه کشت به استان

 .هزار هکتار گندم دیم کشت شود 133میلیون و  0هکتار گندم آبی و 

هزار هکتار انجام شده و به  310گندم تاکنون در سطح یک میلیون و کاشت : مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .این ترتیب کار یک سوم کشت گندم به پایان رسیده است

یابد، تصریح  اسفندیاری پور با بیان اینکه به دلیل اقلیم های مختلف، کشت گندم در برخی نقاط کشور تا پایان آذرماه هم ادامه می

 .دهد ، کود دهی و تغذیه به موقع گیاه مقاومت آن را در مقابل تغییرات آب و هوایی افزایش میرعایت زمان مناسب کشت: کرد

در صورتی که : مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی میزان تامین کود مورد نیاز ازت و فسفات را به حد کافی دانست و گفت

 .ری و ضدعفونی کنندکنند، حتما آن را بوجا کشاورزان از بذور خود مصرفی استفاده می

و میلیون تن گندم در سال زراعی جاری است  42برنامه وزارت جهاد کشاورزی تولید  :اسفندیاری پور تصریح کرد

امیدواریم با مساعد بودن شرایط آب و هوایی و بکارگیری اصول و قواعد کشت توسط کشاورزان به این رقم در پایان سال زراعی 

 .برسیم

شود و در مناطق گرم  یابد و در اقلیم معتدل در آبان ماه انجام می آبان ماه ادامه می 0ر اقلیم سرد تا حدود کشت گندم د: وی گفت

 .و خشک هم تا پایان آذر ماه است

شود که توصیه ما به  درصد از کشت گندم در دی ماه انجام می 0حدود : مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .از کشت گندم در این زمان است کشاورزان خودداری

هر چه زودتر : اسفندیاری پور با بیان اینکه بخش بسیار قابل توجهی از پول گندمکاران پرداخت شده است، اظهار امیدواری کرد

ت بقیه وجه خرید گندم به حسابشان واریز شود، ضمن اینکه با اعالم قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت خیال کشاورزان از باب

 .شود تر می قیمت آسوده

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315851555209 
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 گندم
 - 31/58/51فارس

 غفلت از عواقب تأخیر در اعالم قیمت تضمینی گندم
های تولید تعیین و پیش از آغاز  ورزی را بر اساس تورم ساالنه و هزینهدولت باید نرخ خرید تضمینی محصوالت کشا

رسد دولت از عواقب منفی اعالم  روز از این موعد چنین نشده است به نظر می 90فصل زراعی، اعالم کند اما با گذشت 

 .دیرهنگام غافل مانده است

میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور به کشت این  0به گزارش فارس، محصول گندم از چند جهت حائز اهمیت است؛ بیش از 

مرکز آمار بیش از یک و نیم میلیون کشاورز به کشت گندم  30محصول اختصاص دارد همچنین بر اساس گزارش سرشماری 

کیفی  از طرف دیگر سرانه مصرف گندم در ایران که حدود دو و نیم برابر میانگین جهانی است، اهمیت تأمین کمی و. پردازند می

 .مناسب این محصول را چندین برابر کرده است

هزار تن  13میلیون و  1درصدی نسبت به سال قبل از آن، به حدود  51حجم خرید تضمینی گندم با رشد  30-30در سال زراعی 

در داخل کشور، میلیون تنی مصارف نان  3.0با وجود اینکه خرید تضمینی این محصول افزایش یافته اما با توجه به نیاز . رسید

 .میلیون تن تا انتهای امسال وارد شود 5.0پیش بینی شده برای تأمین مابقی نیاز داخلی حدود 

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و اعالم به موقع آن، دو عامل موثر در 

هرچند که بر اساس قانون دولت موظف است قیمت تضمینی . ش نیاز وارداتی، هستندرشد تولید و فروش آن به دولت و نهایتاً کاه

روز از این موعد دولت هنوز قیمت  00محصوالت کشاورزی، بویژه گندم را تا پیش از آغاز فصل زراعی اعالم کند، اما با گذشت 

 .تضمینی این محصول را اعالم نکرده است

اند و به گفته قائم مقام  قیمت پیشنهادی خود به هیئت دولت در اواسط شهریور ماه خبر داده مسئوالن وزات جهاد کشاورزی از ارائه

 .این وزارتخانه نیز بر سر قیمت پیشنهادی، در شورای اقتصاد اختالف نظر وجود دارد

این قیمت نشده است که های مختلفی از سوی مسئوالن داده شده، اما تا کنون خبری از  هرچند که از ابتدای مهرماه تاکنون وعده

 .به گفته بسیاری از کارشناسان، این تأخیر دولت موجب کاهش تولید این محصول خواهد شد

میلیون تن گندم در سال زراعی جاری خبر داده که به  50این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی از برنامه خود برای تولید 

 .تضمینی این محصول منجر به کاهش تولید و محقق نشدن این برنامه خواهد شدرسد تأخیر دولت در اعالم قیمت خرید  نظر می

از طرف دیگر تعلل دولت در اعالم قیمت تضمینی گندم، این نگرانی را بوجود آورده که تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول 

 .اند های جهانی خواهد بود که اخیراً روندی کاهشی را دنبال کرده متأثر از قیمت

های تولید  بق قانون دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را بر اساس تورم ساالنه و با در نظر گرفتن هزینهط

رسد دولت از عواقب و نتایج منفی تأخیر در  با این حال به نظر می. در داخل کشور تعیین و تا پیش از شروع فصل زراعی، اعالم کند

 .لت کرده و تالشی مبنی بر اعالم این قیمت نکرده استاعالم قیمت تضمینی گندم غف

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19325020551911 
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 گندم
 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

 هزار تن گندم دروم صادر می شود  111امسال 
ز مصادیق اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل این است که مردم به جای مصرف کاالهای خارجی با خرید کاالی یکی ا

 . کنندگان ایرانی را حمایت کنند داخلی، از تولیدات داخلی استفاده کرده و تولید

اینکه در خصوص پدافند غیرعامل ، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .کارهای خوبی از نظر علمی، فرهنگی و اقتصادی صورت گرفته است، بر ضرورت عمومی کردن فرهنگ پدافند غیر عامل تأکید کرد

علی قنبری ضمن گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، پدافند غیر عامل را دفاع غیر نظامی دانست که بدون به کارگیری جنگ افزار 

تنها با ایجاد ساختارهای ناب و سالم سازی فضاهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابله با تهاجم دشمنان برای ضربه زدن به و 

 .شود یک سیستم، انجام می

ن اینگونه دفاع مختص کشور ما نیست و در حال حاضر تمامی دولتها برنامه هایی را برای مقابله با تهدیدات نوین دشمنا: وی افزود

 .کنند و مقابله با بحران های احتمالی اجرا می

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ضرورت دارد تا سیاست های پدافند غیرعامل کشور به فرهنگ عمومی تبدیل شود و 

جهاد کشاورزی و  وزارت: جامعه و مردم، دولت را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یاری کنند، اظهار کرد

اند و هم اکنون دولت با اتخاذ روش های  شرکت بازرگانی دولتی ایران، محور اقتصاد مقاومتی را در این زمینه مورد تأکید قرار داده

 .دفاع اقتصادی، رشد و توسعه ی اقتصادی، تصحیح سیاست های بازرگانی و مدیریت اقتصادی را در دستور کار دارد

میلیون تن گندم به نرخ تضمینی از کشاورزان سراسر کشور خریداری شد و برای تأمین  1که امسال بیش از وی با اشاره به این

گندم مورد نیاز مصرف خبازی کشور از انجام واردات این کاالی اساسی و استراتژیک بی نیاز شدیم، این اتفاق مبارک را مصداق 

 .صاد مقاومتی دانستعملکرد در حوزه پدافند غیر عامل و اجرایی کردن اقت

تأمین کاالهای اساسی همچون گندم برای تأمین نان، روغن، شکر و برنج برای : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد

طلبد و این شرکت تاکنون مؤفق شده با مدیریت صحیح، تأمین این کاالها را از داخل و  نیاز مصرفی مردم، عملکردی گسترده را می

ی مطمئنی در این کاالها داریم و کشور به یک امنیت  ای که در حال حاضر ذخیره به گونه. را از طریق واردات انجام دهدبخشی 

 .غذایی مطلوبی رسیده که خود مصداق پدافند غیرعامل است

 033د هستیم تا حدود در خصوص کاالهای اساسی به ویژه گندم نه تنها امسال وارداتی انجام نشد، بلکه در صد: قنبری تشریح کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی همراهی، همدلی و همکاری تمامی .هزار تن گندم دروم را که مصرف صنف وصنعت دارد، صادر کنیم

: نهادهای مسئول، چه دولتی و چه غیر دولتی و به ویژه مردم را در انجام وظایف پدافندی و اقتصاد مقاومتی ضروری دانست و گفت

گذاری از سوی مراجع ذیصالح، برای  سازی و قانون عمومی و کاال در کشور باید به نحو خوبی مدیریت شود و تصمیممصرف منابع 

ی  ایجاد ساختارهای مناسب بایدانجام شود، تا با همراهی و عملکرد مطلوب مردم و با در نظر گرفتن منافع ملی، ضمن تحقق توسعه

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان .ای مطلوب و ایمن فراهم شود اد جامعهی ایج اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه

یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی و پدافند غیرعامل این است که مردم به جای مصرف کاالهای خارجی با خرید کاالی : تصریح کرد

 .حمایت نمایند کنندگان ایرانی را داخلی، از تولیدات داخلی استفاده کرده و تولید

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20030-1.html 
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 گندم
 ایسنا - 193۱آبان  2شنبه 

 !پشت پرده واردات گندم به نام کشورهای ممنوعه

میلیون تن کاهش یافت، انتشار نام کشورهای  5.0درصد و واردات آن تا حدود  10ر سال جاری به در شرایطی که ضریب خوداتکایی گندم د

های بسیاری در پی داشت، چراکه با وارد شدن حتی یک  در میان واردکنندگان گندم حاشیه "سیاهک ناقص گندم"ممنوعه آلوده به بیماری 

افتد که البته به گفته مسئوالن تاکنون  ید ملی این محصول استراتژیک به مخاطره میها تن تول کیلوگرم گندم آلوده، هزاران و شاید میلیون

 .اند های گندم وارداتی فقط به نام این کشورها ثبت شده ای به ایران وارد نشده است و برخی محموله گندم آلوده

حاسبه کشورها محل تامل و ابهام است، چرا برخالف اما هنوز برخی اختالف نظرهای بین مسئوالن گمرک و سازمان حفظ نباتات در چگونگی م

شود نه کشورهای مبدأ تولیدکننده این  های تجاری در سایت گمرک منتشر می گیاهی مبنی بر این که نام واسطه  اظهارات مسئوالن قرنظینه

شود نه به اشخاص  ی به محموله داده میهای مختلف از جمله قرنطینه نبات ها برای واردات از سوی سازمان مجوز: محصول، گمرک اعالم کرد

 .که چه کسی مالک آن است شود نه این حقیقی و حقوقی و تنها وضعیت محموله بررسی می

های غرب علیه ایران می خواهند به جای تبادل پول با  های سال است که در میان تحریم ها سال ها و پاکستانی به گزارش خبرنگار ایسنا، هندی

عراق، بنگالدش، چین،   افغانستان،  کاالهای خود را روانه ایران کنند اما در این میان گندم در این دو کشور و الیته عربستان، ایران محصوالت و

سیاهک ناقص "ژاپن، تایلند، مالزی، میانمار، اندونزی، فیلیپین، ترکیه، مکزیک و برخی کشورهای آفریقایی آلوده به بیماری خطرناکی به نام 

های سال نتوان دیگر هیچ گیاه و  که به گفته گیاه پزشکان اگر مزارع گندم کشوری آلوده به این بیماری شوند ممکن است سال است "گندم

 .سبزی در آنجا کاشت

شان به ایران، مسئوالن وزارت جهاد  های کشورهایی مانند هند و پاکستان برای فروختن گندم آلوده ها علیرغم تالش البته طی این سال

اند اما چندی پیش گمرک آماری را در  مان زده ورزی و سازمان حفظ نباتات ایستادگی کرده و بارها دست رد به سینه همسایگان دیرینهکشا

ای نگران کننده به نظر  فهرست صادرات و واردات محصوالت و کاالهای غیر نفتی خود منتشر کرده بود که در نگاه نخست برای هر خواننده

 .شود سه کشور آلوده و ممنوعه هند، ترکیه و چین در میان واردکنندگان گندم دیده می  نام رسد، چرا که می

کشور  51 هزار دالر از 033میلیون و  000تن گندم به ارزش  033هزار و  030بر اساس این آمار طی شش ماهه نخست امسال یک میلیون و 

درصد نسبت به نیمه نخست سال گذشته کاهش داشته است و  01درصد و از نظر ارزشی  00است که از نظر وزنی   مختلف به ایران وارد شده

هزار تن بیشترین سهم را در واردات گندم ممنوعه به ایران  010تن کمترین سهم و ترکیه با بیش از  0333در این میان هند سهمی حدود 

 .استداشته 

 -رییس سازمان حفظ نباتات  -این مسئله در ابتدا اعترض شدید وزارت جهاد کشاورزی را در پی داشت، چراکه محمد علی باغستانی میبدی 

گمرک باید در  صادر نشده است و "سیاهک ناقص گندم"هیچ مجوزی برای واردات گندم از کشورهای ممنوعه و مشکوک به بیماری : گفت

 .واردات گندم از کشورهایی مانند هند، چین و ترکیه که در فهرست ممنوعیت واردات این محصول بودند، پاسخگو باشد  زمینه
های  گندم: خبر داد و اعالم کرد اعتراض شدید به گمرک و پیگیری فوری مسئلهاز -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -همچنین عباس کشاورز 

هندی به دلیل مشکوک بودن به بیماری، مجوز واردات از سوی این وزارتخانه را نداشتند اما واردات آن از سوی یک شرکت هندی و از طریق 

 .قزاقستان انجام شده است

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ  -های مختلف نتیجه چیز دیگری را نشان داد، چرا که اکبر آهنگران  سیاما پس از پیگیری و بحث و برر

ها به دلیل آنکه  ای مانند هند، ترکیه و چین، از این کشورها وارد نشده و نام آن اعالم کرد که گندم وارد شده به نام کشورهای آلوده -نباتات 

 .است اند ثبت شده واسطه تجاری بوده

گندم از  در پاسخ به اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واردات  -معاون امور فنی و امور گمرکی  -این در حالی است که عسگری 

های گندم وارد شده  های سازمان قرنطینه نباتی به عنوان زیرمجموعه وزارت جهاد برای واردات محموله کشورهای ممنوعه با اشاره به مجوز

http://isna.ir/fa/news/94072415644
http://isna.ir/fa/news/94072415644
http://isna.ir/fa/news/94072717363
http://isna.ir/fa/news/94072717363
http://isna.ir/fa/news/94072717363
http://isna.ir/fa/news/94072818215
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شود نه به اشخاص حقیقی  های مختلف از جمله قرنطینه نباتی به محموله داده می ها برای واردات از سوی سازمان مجوزد کهتصریح کر

 .که چه کسی مالک آن است شود نه این و تنها وضعیت محموله بررسی می و حقوقی

  کند، چرا که اگر مبنای محاسبه گمرک محموله در زمینه چگونگی واردات و صادرات محصوالت کشاورزی را بیشتر می  د شائبهاین اظهارات خو

است نه شخصیت حقیقی و حقوقی واردکننده، پس گندم وارد شده به نام هند به این کشور تعلق داشته و ممنوع بوده است اما اگر نام طرف 

ایت گمرک ثبت شده، باید پرسید حتی در معامالت تجاری نیز باید محموله و جایی که یک کاال یا خدمت تولید تجاری معامله شونده در س

 .شان استخراج کرد شده در نظر گرفته و محاسبه شود تا بتوان آمار دقیق اقتصادی در از تراز تجاری و معامالت تجاری بین

اوت باعث شد تا چنین مباحثی پیرامون گندم مطرح شود و این دانه طالیی را به صدر جدا از این که یک اشتباه محاسباتی یا رویکردی متف

های نظارتی باید بیش از پیش در کنترل واردات و صادرات محصوالت کشاورزی دقت نظر داشته  اخبار منتشر شده بکشاند، مسئوالن دستگاه

 . به چنین مسائلی حساسیت بیشتری به خرج دهند باشند و در راستای حفاظت و صیانت از سالمت کشاورزی ایران نسبت

http//:www.isna.ir/fa/news/31585255280 
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 گوشت قرمز

 - 31/58/59فارس

امتیاز دادیم و / تر در هر تن گران یورو ۰11بازار گوشت ایران در انحصار برزیل آنهم

 چیزی نگرفتیم
تر از سایر کشورها  یورو گران ۰11بازار گوشت ایران در انحصار برزیل است و : رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل گفت

تیم میلیونی در اختیارشان گذاش ۰1بازار مصرف . زنند های مختلف هم به این کار دامن می فروشد؛ واسطه به ایران می

 .هیچ امتیازی نگرفتیم

، با بیان اینکه وزرای توسعه صنعت و تجارت خارجی، معادن و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  میرقاسم مؤمنی در گفت

گذاری را  های سرمایه اند تا فرصت آمده نفره از فعاالن اقتصادی و تولیدی برزیل امروز به کشور 03انرژی برزیل به همراه هیأت 

اند،مسئوالن نباید بازار  های گذشته به ایران آمده در مبادالت تجاری با این کشور و کشورهای دیگری که در ماه: بررسی کنند، گفت

 .میلیونی ایران را به راحتی دراختیار آنان قرار دهند 13

ها  مناسبات سازمان توسعه تجارت جهانی، رسم بر این است زمانی که دولت در: رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل تصریح کرد

 .دهند، باید امتیاز خاصی بگیرند، اما این مسئله در کشور ما برعکس شده است بازار کشور را دراختیار دیگران قرار می

گونه امتیازی را به صادرکنندگان کشور  در حالی که بازار ایران مونوپل صادرات گوشت برزیل شده است، این کشور هیچ: وی افزود

کننده محصوالت  دهد، در کنار آن، مسئوالن کشور هم بدون ایجاد تنوع واردات از کشورهای دیگر، به بازار صرف مصرف ما نمی

 .اند برزیلی به ویژه گوشت بدل شده

گونه کمکی به  در مقابل، این کشور هیچ: تکند، گف میلیون دالر گوشت از برزیل وارد می 033وی با بیان اینکه ایران ساالنه 

 .های گمرکی را طوری تنظیم کرده که امکان صادرات ما برای آن کشور بسیار پایین است برزیل تعرفه. کند  صادرکنندگان ما نمی

ات ایران به میزان صادر 0350به گفته مؤمنی، حجم صادرات ایران به برزیل بسیار پایین است به طوری که براساس آمار در سال 

برابر صادرات  0میلیون دالر رسیده ؛ یعنی حجم واردات ما  000میلیون دالر بوده در حالی که واردات از این کشور به  00برزیل 

میلیون دالر بوده اما میزان واردات ما از این  0.0صادرات ایران به برزیل حدود  0350ماهه نخست سال  0همچنین در . بوده است

 .لیون دالر شده استمی 050کشور 

 فروشد یورو گرانتر به ایرانه می ۰11برزیل گوشت را 

هر تن : فروشد، گفت یورو در هر تن گرانتر از کشورهای دیگر به ایران می 133وی با بیان اینکه برزیل گوشت صادراتی به ایران را 

این در حالی است .یورو است 0033دهد  دیگر می شود، که قیمت که به کشورهای هزار یورو به ایران فروخته می 0گوشت برزیلی 

 .دهد گونه تغییری در نرخ گوشت ایجاد نمی رغم افزایش ارزش دالر و کاهش ارزش رئال هیچ که علی

کنند و جالب است با آگاهی از زمان تقاضای  در عین حال، قیمت گوشت را آنها تعیین می:رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل گفت

 .کند برد و در این میان تعدادی واسطه هم به نفع آنها عمل می ها را باال می ر نظیر ایام محرم یا ماه رمضان این قیمتباال در کشو

این سؤال را باید از دولت پرسید که چرا با اتخاذ تدابیر و تنوع در بازارهای صادراتی، مانع سوءاستفاده کنندگان در این : وی گفت

 شوند؟ زمینه نمی

http://www.farsnews.com/
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کرد باید نوع مذاکرات و تعامالت طوری باشد تا تراز بازرگانی ما با این کشور بهتر شود و اینطور نباشد که ایران به عنوان  وی تأکید

های گمرکی باید صحبت شود و راه را برای صادرات محصوالت ایرانی به برزیل نیز  درباره تعرفه. بازار مصرف برزیل به حساب بیاید

 .باز کنند

کنند، در  شود و آن را بسیار بزرگنمایی می ها درباره حجم صادرات مابین کشور اغراق می تأسفانه در برخی رسانهم: مؤمنی گفت

 .تر است حالی که با استناد به آمارهای گمرک، حجم صادرات ما به این کشور بسیار پایین

رهای تجاری که به ایران شده است، سود های گذشته، سف متأسفانه طی ماه: رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل همچنین گفت

کنند و مسئوالن ما باید بتوانند  میلیون نفری به ایران سفر می 13آنچنانی برای کشور نداشته و آنها با هدف بازار بزرگ مصرف 

 .امتیازات بهتری از آنها بگیرند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315859555318 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۱: تاریخ

 میلیون دالری فرآورده های گوشتی 41ارزآوری بیش از 
 .دادجاری خبر  درصدی صادرات سوسیس و کالباس در سال 03کننده محصوالت گوشتی از افزایش  یک عرضه

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکننده محصوالت گوشتی در گفتگو با  پوررعدی کارشناس و عرضه

هزار  050طی نیمه نخست سال صادرات این محصوالت به : های گوشتی از جمله سوسیس و کالباس اظهار داشت صادرات فرآورده

 .میلیون دالر ارزآوری داشته است 53.0تن رسیده که 

های  ترین واردکننده فرآورده  درصدی صادرات سوسیس و کالباس، عراق را به عنوان بزرگ 03وی در ادامه با اشاره به افزایش 

 .گوشتی دانست

 .کننده سوسیس و کالباس از ایران دانستپوررعدی افغانستان، امارات، تاجیکستان، عمان، مالزی و عراق را کشورهای مقصد وارد
http//:www.yjc.ir/fa/news/0903000 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 ثبات قیمت گوشت در بازار
شود قیمت گوشت تا یک ماه آینده  بینی می پیش: به رکود در بازار گفت رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره

 .تغییری نکند

، با اشاره خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی در گفتگو با 

 .قیمت گوشت نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده و بازار از رکود خاصی برخوردار است: به قیمت گوشت گوسفند گفت

شود و با توجه به پایان ایام سوگواری و  کننده عرضه می هزار تومان به مصرف 03هر کیلو شقه بدون دنبه به قیمت : وی افزود

 .شود ثبات قیمت گوشت ادامه بیابد بینی می بازگشت حجاج پیش

با توجه به اینکه عرضه بیش از تقاضا است و در فصل سرما مصرف مواد : حادیه فروشندگان گوشت گوسفندی تصریح کردرئیس ات

 .شود شاهد کاهش قیمت گوشت نباشیم بینی می شود پیش گوشتی نیز بیشتر می
http//:www.yjc.ir/fa/news/0901100 
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 گوشت فرمز
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 کرده های غیرمجاز در گوشت چرخ استفاده از بافت
 .دار گوشت و مرغ در کشور حرکت کنیم باید به سمت استفاده از تولیدات شناسنامه: کارشناس دام و طیور گفت

های غیرمجاز  ، با اشاره به اینکه از سنگدان مرغ و بافتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با  مسعود رسولی در گفت

ایم که در گوشت چرخ کرده عالوه بر سنگدان   شناسی متوجه شده برداری گونه با نمونه: شود، گفت در گوشت چرخ کرده استفاده می

همچنین بوفالوهای وارداتی که مجوز واردات آنها فقط برای صنایع تبدیلی صادر شده، استفاده های غیرمجاز آن و  مرغ و بافت

 .شود  می

ها  چنانچه این شرکت: شود، تصریح کرد برداری می های زیرمجموعه انجمن نمونه وی با تأکید بر اینکه به صورت مستمر از شرکت

 .کنیم آوری می ها جمع طح فروشگاهترین تخلفی داشته باشند محصوالت آنها را از س کوچک

خواهیم  دهیم و از مردم هم می هر تخلف و تقلبی را در این بخش به سازمان دامپزشکی و مراجع ذی ربط اطالع می: رسولی افزود

 .های دامی را گزارش دهند بندی گوشت و فرآورده های بسته ترین تخلف شرکت کوچک

های  باید به سمتی حرکت کنیم که از گوشت: شود، خاطرنشان کرد ن گزارشات پیگیری میوی با تأکید بر اینکه در اولین فرصت ای

شود،  هزار تومان فروخته می 50کرده با قیمت هر کیلو  دار در جامعه استفاده شود، متأسفانه در برخی جاها گوشت چرخ شناسنامه

نابراین مشخص است که برای تولید این قبیل گوشت هزار تومان است، ب 03این در حالی است که قیمت هر کیلو گوشت حداقل 

 .شود کرده از مواد غیرمجاز استفاده می چرخ

رسانی الزم را انجام دهند تا دیگر تا حد مصرف گوشت و مرغ  ها باید در این زمینه اطالع رسانه: کارشناس دام و طیور تأکید کرد

 .بدون شناسنامه در کشور نباشیم
http//:www.yjc.ir/fa/news/0905820 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  59: تاریخ

 صادرات تخم مرغ به عراق نصف شد/ میلیارد تومانی مرغداران ۲04زیان 
ات تخم مرغ به عراق به نصف کاهش یافته از ده روز گذشته تا کنون صادر: دبیر کل کانون پرورش دهنگان مرغ تخم گذار گفت

 .است

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهنگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

هزارتن از این  033تن تخم مرغدار کشور تولید شده که  033 در حال حاضر روزانه دو هزار و: خصوص زیان مرغداران اظهار داشت

های صادراتی کشورتوان رقابت با  میزان مازاد تولید است که باید در قالب صادرات خارج شود اما متأسفانه به سبب عدم مشوق

 .استکشور ترکیه را ندارد که به همین خاطر میزان صادرات نسبت به ده روز گذشته به نصف کاهش یافته 

ماه نخست سال جاری به طور میانگین به  0مرغداران ذر : میلیارد تومانی مرغداران در سال گذشته گفت 133وی با اشاره به زیان 

اند که همین امر موجب شده مرغداران به بدهکاران بزرگ بانکی کشور تبدیل  میلیون تومان متضرر شده 005غیر از سال گذشته 

 .شوند

تومان بوده درحالی  033هزار و  0در حال حاضر قیمت تخم مرغ درب مرغداری به طور متوسط کیلویی : فتطال کش در ادامه گ

تومانی مرغداران را در  033تومان است و این امر زیان هزار و  533هزار و  0شده محصول با محاسبه سود مرغدار  که قیمت تمام

 .دهد هر کیلو نشان می

های پیر از  در واقع تنها راه بیرون رفت از وضعیت کنونی حذف مرغ: رغ تخم گذار تصریح کرددبیر کل کانون پرورش دهنگان م

ای از مرغداران از  چرخه تولید و ساز و کار صادراتی است زیرا در صورت ادامه این روند تا پایان سال جاری و طول سال آینده عده

 .چرخه تولید خارج خواهد شد
http//:www.yjc.ir/fa/news/0903103 
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 ماشین آالت

 آیانا 1931آبان  51, دوشنبه

از دست رفتن / میلیارد تومان از خط اعتباری شماره سه مکانیزاسیون 499جذب تنها 

 میلیون دالری در بخش کشاورزی  33جویی  فرصت صرفه
گذرد، هنوز  درصدی در بخش کشاورزی می 4۰بانک مرکزی برای اعمال نرخ سود  روز از بخشنامه 11با وجود آنکه 

 .روزرسانی نشده است های بانک کشاورزی برای این نرخ به سیستم

از عملیاتی نشدن نرخ سود ( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

گذرد؛  ای که توسط بانک مرکزی اعالم شده است، می روزی از بخشنامه 03حدود : بخش کشاورزی خبر داد و گفتدرصدی در  51

 .روزرسانی کند های خود را برای این نرخ جدید به اما همچنان بانک کشاورزی نتوانسته است سیستم

ه سه مکانیزاسیون از افت قابل توجهی برخوردار ترتیب میزان اختصاص تسهیالت از خط اعتباری شمار بدین: کامبیز عباسی افزود

میلیارد تومان آن جذب شده  500ایم که بیش از  میلیارد تومان معرفی پرونده به بانک داشته 033ای که بیش از  گونه بوده است، به

 .است

، 503، 500، 500رتیب با های اردبیل، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، کرمانشاه و خوزستان به ت استان: وی خاطرنشان کرد

 .اند های عامل را برای دریافت تسهیالت داشته شدگان به بانک درصد بیشترین معرفی 503و  500، 501

های مرکزی، جیرفت، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی به ترتیب با  استان: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

 .ترین میزان جذب را دارا هستنددرصد بیش 00و  00، 03، 00، 00

ها همچنان روند  درصد و وجود تقاضاهای گسترده در سطح استان 51با توجه به کاهش نرخ سود تسهیالت به : عباسی تصریح کرد

 .رو است جذب با کندی روبه

ست، نرخ سود فوق اعمال روزه اخیر که همزمان با آغاز کشت پاییزه در کشور بوده ا 03اگر در مدت : وی در پایان یادآور شد

 .هزار بذرکار برای کشت گندم فراهم بود که متأسفانه محقق نشد شد، حداقل توان خریداری سه می

هزار بذرکار برای کشت گندم استفاده می شد، امکان افزایش یک میلیون  شده، اگراز این سه های انجام گفتنی است، بر اساس بررسی

ویژه در  جویی در بخش کشاورزی به میلون دالر صرفه 33جاری مهیا می شد که معادل تولید هکتار به کشت مکانیزه در پاییز 

 ./توان به خسارت تلقی کرد شد که در حال حاضر معادل این رقم را می محصول گندم می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20010-1.html 
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 متفرقه

 - 31/58/50فارس

 درصد تخفیف 91عرضه محصوالت کشاورزی با / جشنواره انار میوه قرآنی در مصال
 91تا  41دایر است و محصوالت کشاورزی با ( ره)آبان در مصالی امام خمینی 40از امروز تا « جشنواره انار میوه قرآنی»

 .شود درصد تخفیف در این مکان عرضه می

آغاز به کار ( ره)در ضلع جنوبی مصلی امام خمینی « جشنواره انار میوه قرآنی»، امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها با  ایع دستی استانها و صن ن انگور سوغات شهرستا ، انجیر، خرما، سیب،   انار، زیتون.آبان در این مکان دایر است 50کرد و تا 

 .شود درصد عرضه می 03تا  53تخفیف 

های قرآنی مانند انار، زیتون، انجیر، خرما، سیب و انگور که در  این جشنواره با سه هدف برگزار شده است نخست اینکه اثرات میوه

 .آنها در سالمتی بدن افزایش یابد آسای کند تا مصرف آن بین مردم به دلیل اثرات معجزه قرآن به آنها اشاره شده را معرفی می

واسطه انجام دهد که در این صورت سود بیشتری  دوم اینکه این جشنواره به دنبال آن است تا عرضه مستقیم کاالی کشاورزی را بی

 .شان است هدف سوم ایجاد مرکز عرضه برای سهولت مردم در خرید مایحتاج نصیب تولیدکنندگان خواهد شد،

انگور سوغات  ، انجیر، خرما، سیب،   انار، زیتون: بیر چهارمین جشنواره انار میوه قرآنی در خصوص این جشنواره گفتغالمرضا رفیعا د

 .شود غرفه عرضه می 503شرکت در  00استان کشور در قالب  00ها از  ها و صنایع دستی استان ن شهرستا

 03تا  53دایر است محصوالت عرضه شده با  05صبح تا  53های این جشنواره همه روزه از ساعت  غرفه: رفیعا همچنین گفت

 .شوند درصد تخفیف عرضه می

شود و وزارت جهاد نظارت و رسیدگی بر نحوه برگزاری و  این جشنواره توسط شرکت خصوصی برگزار می: وی همچنین افزود

 .ه استداران داده شد هزار تومان به غرفه 033به گفته وی هر غرفه متری .ها را دارد قیمت

 .خبرنگار فارس با چند نفر از خریداران درباره قیمت محصوالت جشنواره صحبت کرد

که به همراه همسر خود از این مکان میوه و محصوالت دیگر خریداری کردند قیمت این مکان را مناسب عنوان « محمد زمانی»

هزار تومان است آنها  0الی  0ند که قیمت آن در بیرون هزار تومان خریده بود 0کنند به گفته آنها انار درجه یک را کیلویی  می

 .دانستند قیمت سایر محصوالت را هم مناسب می

ها برایشان مهم نیست و حتی قیمت بیرون را  قیمت: دو خانم میانسالی که مقداری خرید میوه و سایر محصوالت داشتند نیز گفتند

 .اند گانیک به این مکان آمدهدانند اما به دلیل تبلیغ و عرضه محصوالت ار هم نمی

ها وجود ندارد و هر کسی قیمت  های قیمت گله داشتند و اینکه نظم قیمتی در غرفه در این میان برخی خریداران از نبود برچسب

در روزهای آتی وزارت جهاد کشاورزی قیمت : های قرآنی در این رابطه به خبرنگار فارس گفت مدیر جشنواره میوه.خود را دارد

 .ها را تعیین و آنها را ملزم به برچسب قیمت خواهد کرد صوالت غرفهمح

هایی هستند که محصول را از باغدار خریده  داران باغدار نیستند، آنها واسطه بررسی خبرنگار فارس حاکی از این است که غالب غرفه

 .اند تا باز هم فرصت را از تولید کننده گرفته باشند و به این مکان آورده

ها فرار کنم و  خواستم از دست دالل: نار کار خراسان رضوی به خبرنگار فارس درباره دلیل حضورش در این جشنواره گفتیک ا

 .واسطه به خریدار بدهم تا شاید سودی نصیبم شود خواهم محصول خود را بی می

http://www.farsnews.com/
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جود ندارد و مجبور هستیم به در خراسان رضوی که محل تولید این محصول است خریدار چندانی و: غالمرضا دولتشاهی گفت

 .هزار تومان متغیر است 0هزار تومان تا  0قیمت فروش انار در این غرفه از . ها بفروشیم تری به دالل قیمت نازل

 .هزار تومان در هر کیلو است 0.0تا  0دره ساوه به این مکان آمده است قیمت محصول انارش  تولید کننده دیگری از آق

هزار تومان تمام شده است بنابراین این  0قیمت تمام شده محصول بسیار باال است هر کیلو انار تا اینجا برسد  گوید بهروز زرنگ می

 .قیمت فروش هم برای ما سودی ندارد

گذارند محصول را به  اند و نمی ها قرق کرده را دالل( شهرستان محل تولید) گوید آنجا وی درباره دلیل آمدنش به جشنواره قرآنی می

 .یمت مناسب به خریدار بفروشیمق

هکتار باغ، او  03ای، مهندس کشاورزی با  کنم، تولید کننده ساوه با تولید کننده دیگری که شرایط کامال متفاوتی دارد صحبت می

 .کند از فروش و درآمد کشاورزی و باغداری خود بسیار راضی است شرایط را بسیار مناسب ارزیابی می

های گفته شده توسط سایر باغداران  کند که این رقم نصف قیمت یک کیلو گرم انار را هزار تومان عنوان می قربانی قیمت تمام شده

 .هزار تومان سود دارد 0به گفته وی فروش هر کیلوگرم انار برایش .است

 .کند او دلیل حضورش در این جشنواره را بازاریابی محصول، معرفی برند و عرضه مستقیم عنوان می

اش در تهران است و به دلیل مشغله و عشق به  هکتار باغ انار دارد، خانواده 03کند که عاشق کارش است  همچنین اضافه می قربانی

 .آیند کارش آنها به دیدن او می

به گزارش فارس، قیمت تمام شده باال مهمترین مشکل تولید کنندگان در کشور است و دلیل آن خرد بودن اراضی، نبودن مدیریت 

 .، انجام کارهای کشاروزی به روش سنتی و عدم ورود علم و تحقیقات به بخش کشاورزی است سب تولیدمنا

های تولیدکنندگان نیز این نکته بسیار روشن است تولید کنندگان خرد قیمت تمام شده دو برابری دارند اما تولید  با مقایسه صحبت

کنند بنابراین  دانش کشاورزی را نیز دارا است با نصف قیمت آنها تولید میهکتار زمین در قطعات بزرگتر دارد و  03ای که  کننده

 .شود سود بیشتری هم نصیبشان می

ها و عرضه مستقیم کمک خواهد کرد اما مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی  هایی اگرچه به معرفی میوه برگزاری چنین جشنواره

 .ید در افزایش میزان رضایت تولید کنندگان موثر نخواهد بودبدانند، هیچ چیزی به اندازه کاهش قیمت تمام شده تول

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850555310 
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 متفرقه
 - 31/58/50فارس

 رح بسیج همگام با کشاورزاجرای ط/ بسیج سازندگی حامی کسب و کار خرد است
با جذب : مسئول بسیج سازندگی سپاه قدس گیالن با بیان اینکه بسیج سازندگی حامی کسب و کار خرد است، گفت

میلیارد ریال  40۷کارگاه تولیدی را با پرداخت بیش از  330درصدی اعتبارات از ابتدای امسال تاکنون، بالغ بر  ۰1

 .اندازی کردیم اعتبار، راه

کار، رئیس سازمان بسیج سازندگی استان گیالن در  ، یونس تجربهسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسزارش به گ

براساس منویات مقام : های مختلف، اظهار کرد های بسیج سازندگی در عرصه ران، با اشاره به فعالیتاندیشی با خبرنگا نشست هم

زدایی از مناطق  رسانی و محرومیت های بسیج سازندگی است که در راستای خدمت معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی جزو اولویت

 .شود محروم استان به ویژه روستاها انجام می

افزایش تولید و ایجاد اشتغال در کنار ایجاد : س عملکرد بسیج سازندگی در سطح استان و کشور شد و افزودوی خواستار انعکا

بسیج . انگیزه در دل روستاها برای کشاورزان از جمله اقدامات بسیج سازندگی است تا بتوانیم مانع از مهاجرت روستاییان شویم

کند تا  های اقتصاد مقاومی روستاها اقدام می الیت شهرنشینان در عرصههای الزم جهت فع سازندگی همچنین به ایجاد زمینه

 .روستاییان با اشتغال به کشاورزی، عالوه بر امرار معاش، به تامین امنیت غذایی کشور کمک کنند

جلس شورای م: با دستور مقام معظم رهبری در سپاه تشکیل شد، تصریح کرد 03کار با بیان اینکه بسیج سازندگی از سال  تجربه

ها را موظف کرد تا بسیج سازندگی را به عنوان یک  قانون بسیج سازندگی را تصویب و همه دستگاه 10ماه سال  اسالمی در بهمن

زدایی است که در همین راستا ارتباطات خوبی با  کار دولت در محرومیت در واقع بسیج سازندگی کمک. دستگاه اجرایی بشناسند

 .ایم ویژه معاونت عمرانی استانداری گیالن ایجاد کردههای اجرایی به  دستگاه

نفر از دانشجویان  003: ، گفت«طرح هجرت»این مقام مسئول با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی در سطح روستاها در قالب 

بتونه . اعزام شدندگروه از سازمان بسیج طالب در تابستان امسال به مناطق محروم گیالن  1گروه جهادی و  00استان در قالب 

های فرهنگی، تبلیغی و ترویجی و  ها، برگزاری نشست خانه های عالم و غسال کردن انهار، تعمیر و بازسازی مدارس، مساجد، خانه

 .های اعزامی است اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات این گروه  فعالیت در حوزه

برپایی : محروم استان جهت ویزیت رایگان خبر داد و عنوان کرد های تخصصی بسیج جامعه پزشکی به مناطق وی از اعزام تیم

،  بازگشایی راه. بیمارستان صحرایی در یکی از روستاهای محروم شهرستان رودبار از دیگر اقدامات بسیج جامعه پزشکی استان است

 .مساجد و محالت است آبرسانی، تامین منبع آب، احداث خانه محرومین و بتونه کردن انهار از جمله اقدامات بسیج

 بهسازی بیش از یکصد مدرسه در سراسر استان

: گروه جهادی در تابستان امسال، خاطرنشان کرد 00نفر در قالب  001رئیس سازمان بسیج سازندگی گیالن با اشاره به سازماندهی 

طرح هجرت »آموزی در قالب  سیج دانشآموزان ب نفر از دانش 501مدرسه در سراسر استان با سازماندهی هزار و  3امسال، یکصد و 

های صالحین در حوزه کاشت درختان و برداشت محصول با  روزه حلقه همچنین اردوهای یک. مرمت و بهسازی شدند« روزه 53

 .نفر از بسیجیان برگزار شد 000هزار و  0حضور 

روزه  0اردوهای : زی خبر داد و یادآور شداز سوی بسیج جامعه مهندسین کشاور« بسیج؛ همگام با کشاورز»وی از برگزاری طرح 

بسیج جامعه مهندسین کشاورزی با . نفر در تابستان امسال برگزار شد 053بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و عمران با حضور 

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3730382
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 03. پردازند حضور در روستاها با الگوسازی و انتقال تجربیات علمی، به کار آموزش، مشاوره و ترویج محصوالت کشاورزی می

 .روستا را تحت پوشش خود قرار دادند 503مهندس، 

درصدی اعتبارات از ابتدای امسال تاکنون،  13با جذب : کار با بیان اینکه بسیج سازندگی حامی کسب و کار خرد است، گفت تجربه

 .اندازی کردیم میلیارد ریال اعتبار، راه 500کارگاه تولیدی را با پرداخت بیش از  330بالغ بر 

پرورش : آبی، زنبور عسل، دام سبک و سنگین و ماکیان را چهار عرصه فعال در گیالن دانست و بیان کرد رورش ماهیان گرموی پ

کبک، بلدرچین، غاز، اردک )، پرورش قارچ خوراکی، پرورش دام سبک و سنگین، پرورش ماکیان(آبی ماهی سردآبی و گرم)آبزیان

نمودن باغات کیوی، کشت گیاهان دارویی، تولید ورمی کمپوست و پرورش زنبوز عسل  ، پرورش شترمرغ و مرغ بومی، داربست...(و

 .های حمایتی بسیج سازندگی در حوزه اقتصاد مقاومتی است از دیگر عرصه

جات مرباجات، لبنیات و ضایعات کشاورزی به عنوان خوراک دام و طیور را از دیگر  بندی مواد غذایی، ترشی این مقام مسئول بسته

گلزار شهدا توسط  333سال گذشته، تعداد  0طی : های بسیج سازندگی در عرصه صنایع تبدیلی دانست و اضافه کرد عالیتف

واحد مسکن محرومین را نیز با همکاری کمیته امداد،  50یکصد و . است  سازمان بسیج سازندگی در گیالن ساماندهی شده

 .ایم بهزیستی و خیرین نیز تحویل مددجویان داده

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850555205 
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 متفرقه
 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  5۰, سه شنبه 

 مردم فریب ارزانی مواد غذایی دستفروشان را نخورند
اکثر . فروشان را نخورند های ظاهری فروش محصوالت غذایی توسط دست مردم گول قیمت: غذایی تاکید کرد مشاور کانون صنایع

 . فروشان، تاریخ مصرف گذشته است یا تاریخ مصرف آنها دستکاری شده است کاالهای توزیع شده توسط دست

تر از قیمت درج  هایی پایین اکن عمومی با قیمتفروشان در مترو و سایر ام علی شریعتی درباره فروش محصوالت غذایی توسط دست

ها، فروش غیرقانونی محصوالت است؛ چراکه  طور کلی در بحث مواد غذایی یکی از آسیب به: کننده اظهار کرد شده برای مصرف

 .نظارتی بر آنها وجود ندارد

در مواردی که این : ی هستند، تصریح کردکه اکثر مواد غذایی توزیع شده به این روش فاقد استاندارد و جعل وی با بیان این

 .کننده است با معضل دستکاری تاریخ مصرف روبرو هستیم محصوالت دارای استاندارد و قیمت مصرف

ها اکثرا محصوالتی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته یا مدت کمی به پایان این  اینگونه جنس: مشاور کانون صنایع غذایی افزود

 .تاریخ مانده است

کنند و چه مافیایی پشت سر آنهاست که به راحتی در  فروشان این محصوالت را از کجا تهیه می که دست این: شریعتی ادامه داد

 .کنند، سوالی است که هنوز حل نشده و باید آن را پیگیری کرد اماکن عمومی اقدام به فروش محصوالت می

فروش این محصوالت : کنند به دنبال سودهای بیشتری هستند، گفت والت میکه کسانی که اقدام به توزیع این محص وی با بیان این

 .فروشان، اقدامی است که نه مالیات دارد، نه اجاره مغازه و نه هزینه آب و برق از طریق دست

: کنیم، اظهار کرد های سودجویانه را توصیه نمی که به هیچ عنوان خرید از اینگونه بازار مشاور کانون صنایع غذایی با تاکید بر این

های معتبر تهیه کنند؛ هرچند که در برخی اصناف نیز این  های ظاهری را نخورند و مواد غذایی را حتما از کانال مردم گول قیمت

 .شود خورد که اجناس غیراستاندارد فروخته می موضوع به چشم می

برند یک کارخانه : کنند، گفت ریخ مصرف گذشته نمیگاه اقدام به فروش محصوالت تا ها هیچ که کارخانه شریعتی با بیان این

های  کند، اما در زنجیره سالمت محصوالت غذایی بخش گاه کارخانه این کار را با برند خود نمی میلیاردها تومان ارزش دارد و هیچ

رسیدن به اهداف خود ها برای  مختلفی از جمله پخش، اصناف و بنکداران وجود دارند که ممکن است افرادی سودجو از این بخش

 .استفاده کنند

به هر حال مراکز : دهند، اظهار کرد های پخش این کار را انجام می گوییم اصناف، بنکداران و شرکت که ما نمی وی با بیان این

 .غیرمعتبری در هر بخش وجود دارند که ممکن است کاالهای تاریخ مصرف گذشته را به فروش برسانند
http//:iranecona.com/10221 
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 متفرقه
 فودپرس 1931آبان ماه  1دو شنبه 

 یک میلیون تومان خط فقر غذایی

ای است که حتی نیازهای  در بسیاری از مناطق محروم و در اکثر کشورهای درحال توسعه، وضعیت فقرا به گونه< غذا و تغذیه

 .کنند طور کامل برآورد نشده و بسیاری از مردم با سوءتغذیه دست و پنجه نرم می اولیه خوراکی آنها نیز به

 شود؟ خط فقر در ایران چگونه محاسبه می

این معاونت در پاسخ متنی را ارسال . روزنامه اعتماد این سوال را از معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسید

در این توضیح، معاونت رفاه اجتماعی تاکید کرده است این نخستین باری است . خط فقر در ایران است کرد که موید شرایط تعیین

 .شود طور رسمی در ایران اعالم می که شیوه محاسبه خط فقر به

اولیه ای است که حتی نیازهای  از آنجا که در بسیاری از مناطق محروم و در اکثر کشورهای درحال توسعه، وضعیت فقرا به گونه

کنند، خط فقر مطلق مبنای  طور کامل برآورد نشده و بسیاری از مردم با سوءتغذیه دست و پنجه نرم می خوراکی آنها نیز به

دهد تا سیاستگذار بداند و مطمئن باشد که هرکس باالی خط فقر مطلق قرار  ای قرار می محاسبه خود را بر نیازهای اساسی تغذیه

 .ارد درکنار تامین نیازهای غیر غذایی، از تغذیه کافی و الزم نیز برخوردار شودگرفت، تا آن حد توانایی د

. روش معمول در محاسبه خط فقر مطلق، تخمین زدن یک سبد غذایی ضروری است که برای سالمت جسمی خانوار ضروری است

، مبلغی نیز به (غذایی جامعه مورد نظر مطابق با مالحظات و الگوی مصرف غذایی و غیر)های این سبد غذایی  پس از تعیین هزینه

برای محاسبه خط فقر مطلق، از . شود تا خط فقر مطلق به دست آید های غیر غذایی به هزینه سبد غذایی اضافه می عنوان هزینه

و آموزش توسط دفتر تغذیه وزارت بهداشت، درمان  5010این سبد در سال . شود هزینه سبد غذایی ذیل به عنوان مبنا استفاده می

کیلوکالری در روز بوده و عالوه بر  0533پزشکی به عنوان سبد مطلوب غذایی برای یک بزرگسال تعریف شده است که حاوی 

اگر اعداد فوق را در قیمت آنها ضرب کنیم . های الزم برای سالمتی فرد را نیز داراست کالری مورد نیاز یک بزرگسال، سایر ریزمغذی

افرادی که کمتر از این مقدار . آید یعنی درآمدی که فرد باید داشته باشد تا نیاز خوراکی آن تامین شود خط فقر شدید به دست می

 .توانند به نخستین نیاز فیزیولوژیک خود پاسخ دهند دارند حتی اگر همه درآمد خود را صرف تامین خوراکی کنند نمی

از . های مختلفی برای آن وجود دارد ه هزینه خوراکی است که روشهای غیرخوراکی ب گام بعد برای تکمیل خط فقر افزودن هزینه

بنابه تجربه ثابت شده . های متداول و راحت استفاده از معکوس ضریب انگل است که به روش اورشانسکی معروف است جمله روش

در ایران در مناطق . هندد های مختلف معموال خانوارها نسبت ثابتی از درآمد خود را به خوراک اختصاص می است که در دهک

بنابراین اگر هزینه سبد . درصد است00درصد و در مناطق روستایی تقریبا برابر  00شهری این نسبت در چهار دهک اول تقریبا 

درصد تقسیم کنیم به هزینه الزم برای کسب حداقل استانداردهای زندگی که برای یک نفر بزرگسال مورد نیاز است،  00فوق را بر 

 .گویند رسید که به آن خط فقر مطلق هم می خواهیم

خط فقر خانوارها از لحاظ اندازه، ترکیب . در گام آخر باید با استفاده از ضرایب مناسب، خط فقر را به ازای یک خانوار محاسبه کرد

اوت، الگوی مصرف رود که خانوارها تحت تاثیر این خصوصیات متف سنی، میزان تحصیالت و سایر مشخصات متفاوتند و انتظار می

ها و تغییر درآمد  باید توجه داشت که اثر این خصوصیات بر الگوی مصرفی خانوارها مانند تغییر قیمت. متفاوتی نیز داشته باشند

چنانچه بخواهیم برای مقایسه رفاه خانوارها از اطالعات موجود خانوارها بدون در نظر گرفتن بعد و . خانوارها حایزاهمیت است

. کند ایم و این مساله خطای زیادی را وارد محاسبات می نوارها استفاده کنیم، در واقع تمایزی بین خانوارها قایل نشدهترکیب خا
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هایی که در ویژگی خانوارها وجود دارد، از جمله تفاوت در بعد و ترکیب سنی اعضای  برای مقایسه رفاه خانوارها با توجه به تفاوت

ها را به عامل مشترک تبدیل کنیم تا امکان مقایسه رفاه خانوارها فراهم  هایی این تفاوت فاده از روشخانوارها الزم است که با است

طوری که قادر باشیم به عنوان مثال مخارج دو خانوار با بعد چهار نفر را که اولی شامل چهار بزرگسال و دومی دو بزرگسال و  به. آید

گیری رفاه و فقر، برای تبدیل رفاه خانوار به رفاه فردی، مخارج  مطالعات در اندازه در بعضی از. دو کودک است باهم مقایسه کنیم

کنند و سپس مخارج کلی سرانه را به عنوان اندازه رفاه هر عضو خانوار در  کلی خانوار را به تعداد افراد موجود در خانوار تقسیم می

این در حالی است که در . کنند م یکسانی از مخارج دریافت میشود همه اعضای خانوار سه در این روش فرض می. گیرند نظر می

همچنین این امکان وجود دارد که از . حالت عادی فرزندان در مقایسه با بزرگساالن به مراتب کمتر نیازمند کاالهای خاصی هستند

از مصرف اعضای دیگر خانواده بدین علت که اعضای خانواده . هایی در مقیاس به وجود آید جمعی با یکدیگر صرفه زندگی دسته

ای  از جمله مطالعه. اند در ایران نیز مطالعات مختلفی در این خصوص صورت گرفته و تقریبا به نتایج مشابهی رسیده.شوند منتفع می

در ای ترکیبات مختلف بعد و سن اعضای خانوار برآورد شده است که  در معاونت رفاه صورت گرفته و با روش کولتر ضریب هزینه

نفره، با ترکیب دو  طبق این جدول به عنوان مثال هزینه یک خانواده شهری چهار. جدول ذیل به برخی از آنها اشاره شده است

بنابراین با ضرب کردن خط فقر یک فرد بزرگسال در . برابر هزینه یک فرد بزرگسال است 0/0بزرگسال، یک نوجوان و یک کودک 

فقر ملی استفاده  گیری خط روش فوق برای اندازه. فقر متناسب با آن خانوار رسید ان به خطتو ضریب ابعاد مختلف خانوار، می

منظور ارایه یک معیار جهانی، درآمد یک دالر در  بانک جهانی، به. ای دیگر است المللی محاسبه خط فقر به گونه روش بین. شود می

در سومین . المللی نامیده است فقر بین ان مالک خط فقر مطلق، خطروز را مبنا قرار داده و خط فقر یک دالر در روز را به عنو

خصوص کشورهای دارای منابع  علت وضعیت کشورهای در حال توسعه و به تهیه شد، به 5013گزارش اهداف هزاره که در سال 

ید توجه داشت که در این روش البته با. دالر در روز را معیار قرار دادند 00/5طبیعی، به جای خط فقر یک دالر در روز، خط فقر 

شود بلکه ارزش آن بر اساس قدرت خرید دالر بر حسب ریال مورد استفاده قرار گرفته و با ضرب آن  ارزش بازاری دالر محاسبه نمی

به عنوان مثال طبق گزارش بانک جهانی ارزش قدرت خرید . آید ، خط فقر یک دالر برای یک فرد در ماه به دست می03در عدد

هزار و 05دالر در روز تقریبا  00/5بنابراین خط فقر ماهانه براساس . ریال بوده است 1055معادل  0350الر در سال یک د

براساس این معیار هیچ فردی در ایران زیر خط فقر نیست زیرا مبلغ با .  (050050= 03*00/5*1055)تومان خواهد شد 033

دالر در روز نخواهد 00/5شود، هیچ فردی زیر خط فقر  ر ایران پرداخت میصورت سرانه د تومان که هر ماه به033/00یارانه 

کند اما الزم به ذکر است که در  هرچند این روش محاسبه ساده بوده و امکان مقایسه وضعیت کشورها را با همدیگر فراهم می.بود

در این تعریف از فقر، . شود افراد نادیده گرفته میهای زندگی  ها و کیفیت این تعریف از فقر، مانند دیگر خطوط فقر درآمدی، قابلیت

کند در واقع، هیچ تضمینی برای برآورده ساختن نیازهای  با توجه به فلسفه اولیه تعریف آن که میزان الزم برای بقا را مشخص می

، در بسیاری کشورها، قدرت عالوه براین. تواند خط فقر مطلق به حساب بیاید وجه نمی اساسی در برنداشته و به این خاطر به هیچ

کننده خط فقر شدید  تواند تعیین ترتیب حتی نمی دالر در روز حتی برای سیرکردن شکم افراد نیز کافی نبوده و بدین خرید یک

ها  شناختی و مفهومی معتبری وجود نداشته است که داده گونه مبنای روش گذاری این معیار، هیچ در واقع در پایه. باشد( گرسنگی)

های فوق و لزوم لحاظ  بنابراین به علت رفع نقصان. مورد لحاظ قرار دهد -صورت ناقص حتی به -های مختلف را ابعاد فقر در زمینه و

فقر  پذیر، عالوه بر روش فوق از خط های آسیب کردن نیازهای اساسی برای کشورهای در حال توسعه، برای تبیین بهتر وضعیت گروه

 . شود که معموال به عنوان خط فقر مطلق از آن یاد میشود  ملی نیز استفاده می

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 متفرقه

 فودپرس 5030آبان ماه  0سه شنبه 

 <اییهای ضد تولید صنایع غذایی صنایع غذ و کالبدشکافی کمپین« اقتصاد سبز
به . به صاحب امتیازی و سردبیری مهندس محمدرضا جمشیدی منتشر شد« اقتصاد سبز»پنجاه و یکمین شماره  -اقتصاد غذا  

های  عنوان سرمقاله این شماره نشریه است که به تحلیل هجمه« بین بدبینی روی صنعت غذا ذره»گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

تواند منکر  طور حتم نمی هیچ فرد منصفی به.... »خوانیم که  در بخشی از سرمقاله می. استاخیر نسبت به صنعت غذا پرداخته 

وجود تخلف در واحدهایی از صنایع غذایی باشد، همانطور که تقلب و تخلف در تمام صنوف قابل مشاهده است، اما متولیان 

ای کردن تخلف کمکی به آنها و  ر داشته باشند که رسانهبهداشتی و نظارتی که در کفایت و حسن نیت آنها شکی وجود ندارد، در نظ

های وحدت فعاالن  ظهور بارقه« ».طور حتم گامی در راستای امنیت غذایی جامعه تلقی خواهد شد سالمت جامعه نخواهد کرد و به

نایع غذایی اتاق ایران عنوان تحلیلی دیگر این نشریه وزین است که به انتخابات اخیر ریاست کمیسیون کشاورزی و ص« صنعت غذا

، عنوان گزارش «سال پیش با خروس قندی شروع کرده بودیم 03». اشاره کرده و انتخاب احمد صادقیان را به فال نیک گرفته است

این شماره است که با قلم توانای یحیی امیری به بررسی سیر تحولی صنعت شیرینی و شکالت و گزارشی از « اقتصاد سبز»اصلی 

برابر شدن  50ها در راستای تخریب تولید داخلی،  هدایت کمپین. المللی شیرینی و شکالت پرداخته است نمایشگاه بینچهاردهمین 

بازیافت و »اساس صادرات به عراق، کامبیز و برگزاری همایش  ها، رمزگشایی از ابهامات بی برابر شدن برداشت 0های آب و  تعداد چاه

های  اندازی کارخانه جدید برای تأمین نیاز فروشگاه از هرچیزی، اشتغالزایی کرده است، راه کشاورزی پست مدرن، غذا بیش« امید

سازی پاستا بر کیفیت محصول  ترین کارخانه تولید آدامس خاورمیانه، اخبار برندها، تأثیر غنی رونمایی از محصول بزرگ« کالنا»

های استان  گزارش استانی این شماره هم به معرفی توانمندی.است« اقتصاد سبز»از جمله اهم مطالب این شماره ... نهایی و

 تماس حاصل نمایند 00000030مندان جهت مطالعه منظم با شماره  عالقه.سیستان و بلوچستان اختصاص دارد

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

 - 31/58/50فارس

 مرکبات اعالم نشده است  یمت نهایی ق
 .مرکبات اعالم نشده است  قیمت نهایی : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت

رتون در حال انجام است،  برداشت برنج در ساری، با بیان اینکه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  فر امروز در گفت عزیزاهلل شهیدی

 .ماه جاری ادامه دارد درصد محصول رتون مازندران برداشت شده و عملیات برداشت تا پایان آبان 03تاکنون بالغ بر : اظهار کرد

این رو داریم توصیه ما به شالیکاران این است که در  های شدید را پیش با توجه به اینکه اوایل هفته آینده بارندگی: وی بیان کرد

 .مانده نسبت به برداشت شالی هرچند نارس باشد، اقدام کنند تا منجر به خسارت نشود روزهای باقی

توصیه ما به : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به کشاورزان مشغول کشت پاییزه هستند، گفت

 .کشاورزان این است از این فرصت استفاده کنند

گیرد و هیچ  بذر گندم و کلزا و همچنین کودهای شیمیایی به میزان الزم در اختیار کشاورزان قرار می: ادآور شدفر ی شهیدی

 .کمبودی وجود ندارد

شود فرصت مناسبی برای  هزار ریال از کشاورزان خریداری می 00با توجه به اینکه کلزا با قیمت تضمینی : وی تصریح کرد

 .ا به کشت این محصول اختصاص دهندکشاورزان است تا اراضی خود ر

توصیه ما به باغداران استان این : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد

ضرر تنها سودی ندارد بلکه سبب مت است که تا زمانی که میوه مرکبات روی درخت است از مصرف سموم پرهیز کنند این سموم نه

 .شود شدن آنان می

 .منظور پایداری و سالمت درختان از محلول استفاده کنند توانند به باغداران پس از برداشت مرکبات می: فر اضافه کرد شهیدی

توانند برای اینکه محصول سالمی  باغداران می: شود، افزود وی با اشاره به اینکه برداشت پرتقال تامسون یک ماه آینده آغاز می

 .ه باشند از کودهای ترکیبی استفاده کنندداشت

در حال حاضر به نتایج خوبی دست : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران درباره قیمت مرکبات، اظهار کرد

 .یافتیم، توصیه ما به باغداران این است از فروش محصول خودداری کنند

ندران در تأمین میوه شب عید نقش مهمی دارد، باغداران تا هفته آینده از فروش با توجه به اینکه ماز: فر در پایان گفت شهیدی

محصول جلوگیری کنند تا قیمت نهایی و به وزارت جهاد کشاورزی اعالم شود و بتوانند محصول خود را با قیمت خوبی به فروش 

 .برسانند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=19315850551113 
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 مرکبات
 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

 رقم پرشین الیم جایگزین لیموترش بومی هرمزگان می شود 
با توجه به بیماری جاروی جادوگر، رقم پرشین الیم جایگزین : معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .رش بومی هرمزگان می شودلیموت

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی هرمزگان، طهماسبی در بازدید از باغات منطقه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ر هزا 53هزار تن لیمو پرشین الیم در دستور کار قرار دارد که تاکنون  03در برنامه امسال کشت : سیاهو در هرمزگان اظهار داشت

 .اصله آن تولید شده است

وی، مقاوم بودن رقم پرشین الیم در مقابل بیماری جاروی جادوگر و بازارپسندی آن برای صادرات را از مزایای این محصول 

 .برشمرد

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، انتقال محصوالت سبزی و صیفی فضای باز به فضای داخل و کنترل شده با هدف کاهش 

 ./های وزارتخانه در سال جاری اعالم کرد ب و افزایش تولید در واحد سطح را از جمله سیاستمصرف آ

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20100-1.html 
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 مرکبات
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

هزار تن  411برنامه ریزی برای صادرات / کیلوگرم مرکبات به ازای هر ایرانی 01تولید 

 پرتقال 
برای جلوگیری از : مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

وه از میوه ها به کشور ممنوع انتشار آفت مگس میوه به هیچ وجه اجازه واردات مرکبات را نمی دهیم و واردات این گر

 .است

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسن پور با اشاره به اینکه  به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در کشور به ازای هر براساس برآوردهای انجام شده : هزار تن پرتقال از باغات کشور برداشت می شود، افزود 033میلیون و  0امسال 

 .کیلو مرکبات تولید می شود، بنابراین با توجه به میزان باالی تولید هیچ نیازی به واردات نیست 03نفر 

هم اکنون مرکبات کشورهای مصر و سوریه به آفت مگس میوه مدیترانه آلوده است و از آنجا که این آفت خطرناک قادر : وی گفت

 .رت وارد کند بنابراین هیچ گونه مجوزی برای واردات صادر نخواهیم کردنوع محصول میوه خسا 00است به 

عالوه براین نظارت های دقیقی : مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود

 .ارد می شود انجام خواهد شدبرای ممانعت از ورود مرکبات از مرزهای کشور که معموالً در غالب تجارت پیله وری و

میزان تولید مرکبات در کشور به حدی است که امسال هیچ نگرانی برای تأمین نیاز بازار بویژه بازار شب عید : حسن پور گفت

 .هزار تن مرکبات خریداری و ذخیره سازی می شود 03نداریم و براساس برنامه ریزی های انجام شده 

محصول مرکبات کشور از این آفت پاک است و آلودگی در باره : در باغات مرکبات کشور افزودوی درباره وجود آفت مگس میوه 

 .مگس میوه به جز موارد محدودی وجود ندارد

امسال با توجه به بازار تولید : مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

هزار تن از این محصول به کشورهای حاشیه دریای خزر و خلیج فارس برنامه ریزی  533برای صادرات بویژه در محصول پرتقال 

 .شده است

به تازگی در منطقه بابلسر در یکی از باغات نارنگی موردی از مگس میوه گزارش شد که بالفاصله کارشناسان : حسن پور گفت

 .ردندسازمان حفظ نباتات وارد عمل شدند و محصول را امحا ک

 .تمام باغات مرکبات کشور پاک است و هیچ مشکلی وجود دارد: وی تاکید کرد

هزار تن آن مربوط  033میلیون و  0میلیون تن تولید در بخش باغبانی  50مرکبات از مهمترین محصوالت باغبانی کشور است و از 

 .به مرکبات است

 ./ن در سه استان شمالی استهزار هکتار است که عمده آ 053سطح زیر کشت باغات مرکبات 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20000-1.html 
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 مرکبات
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

 های جنوب کرمان برداشت می شود  هزار تن پرتقال از باغ 911
های جنوب کرمان خبر  هزار تن انواع پرتقال از باغ 911جنوب کرمان از برداشت حدود رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

 . داد

به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، سید یعقوب موسوی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزار تن مرکبات مقام سوم کشور را  053و تولید بیش از هکتار  033هزار و  00این منطقه با سطح زیر کشت بیش از : اظهار داشت

 033هزار و  03هکتار از سطح کل مرکبات به پرتقال اختصاص دارد که حدود  003هزار و  00حدود : وی بیان داشت.داراست

 .هزار هکتار غیربارور است 0هکتار از این سطح بارور و بیش از 

ها شامل تامسون و واشنگتن در جنوب کرمان از نیمه دوم مهر ماه آغاز  محلی و ناول برداشت پرتقال با ارقام: موسوی تصریح کرد

 .یابد شده است و تا پایان فروردین ماه با برداشت ارقام والنسیا ادامه می

تن در هر هکتار عنوان کرد و  50رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، متوسط عملکرد پرتقال در این منطقه را حدود 

 .های جنوب کرمان برداشت و روانه بازار شود هزار تن انواع پرتقال از باغ 000بینی کرد در سال زراعی جاری حدود  یشپ

تمام محصول : وی با بیان این که ارقام محلی کشت شده در این منطقه والنسیا، خونی، محلی، مارس ارلی و انواع ناول است، افزود

گرم سم بوده و هیچ مبارزه شیمیایی در هفت شهرستان جنوبی علیه  بدون حتی یک میلیمرکبات برداشت شده از این منطقه 

 .شود های گیاهی انجام نمی ها و بیماری آفت

در سال جاری برای کنترل شپشک آردآلود و استرالیایی مرکبات از کفشدوزک کریپتولموس استفاده شده : موسوی خاطرنشان کرد

انگیز آن طعمی بسیار دلنشین دارد  ن ارزش کیفی بسیار زیادی دارند و در کنار عطر و اسانس دلو از این نظر مرکبات جنوب کرما

 .نظیر است نظیر و در جهان کم که در ایران بی

رود با مصرف مرکبات بسیار ارزشمند و باکیفیت این  از هموطنان انتظار می: رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت

شود، عالوه بر تقویت اقتصاد ملی به سالمت خود و خانواده کمک  های جیرفت و عنبرآباد تولید می ر شهرستانمنطقه که عمدتاً د

های مرکبات و نخیالت جنوب کرمان  تمام همت این سازمان مبنی بر عدم استفاده از سموم شیمیایی در باغ: وی اضافه کرد.کنند

 .شود ها هیچ سمی مصرف نمی ت و در آنبوده و تاکنون این امر با موفقیت همراه بوده اس

فروت جنوب کرمان زبانزد عام و خاص است،  موسوی با توجه به این که شیرینی و طعم ویژه مرکبات به ویژه پرتقال و گریپ

های شاخصی که منجر به معرفی محصول مرکبات جیرفت و عنبرآباد به  های اخیر فعالیت با ابراز تأسف طی سال: خاطرنشان کرد

 .نوان یک برند ملی شود، انجام نشده استع

های کشاورزی  شود با حضور خبرنگاران و کارشناسان خود در منطقه و رصد فعالیت از صدا و سیما تقاضا می: وی اظهار داشت

 .نسبت به شناسایی محصوالت بسیار متنوع و سالم مرکبات و نخیالت جنوب کرمان اقدام کنند

این محصوالت کامالً تجاری بوده و قادر به رقابت در تمام بازارهای جهانی : نوب کرمان یادآور شدرئیس سازمان جهاد کشاورزی ج

 ./است
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 مرکبات 
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

ای دما  درجه 4.0بینی افزایش  پیش/ های مازندران نیست متوجه پرتقالخطر سرمازدگی 

 در زمستان امسال 
زدگی و سایر مشکالت  شود، بنابراین احتمال خطر یخ دلیل آنکه محصول مرکبات تا آذرماه سال جاری برداشت می به

 .شود متوجه محصوالت درختی نمی

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امرو

 .میلیون تن مرکبات تولید خواهیم کرد 0.0ای که  گونه شود، به بینی می امسال برای مرکبات استان مازندران تولید مناسبی پیش

 .دهد فروت تشکیل می ن را نارنگی، نارنج و گریپمیلیون تن مربوط به پرتقال و مابقی آ 5.0حدود : دالور حیدرپور افزود

 .های استان مازندران برداشت شود هزار تن کیوی از باغ 503شود  بینی می امسال پیش: وی خاطرنشان کرد

باغداران باید نسبت به برداشت محصول خود تا آذرماه سال جاری اقدام کنند تا این محصول درگیر سرما، : حیدرپور ادامه داد

 .ها نشود دگی و شکستگی شاخهز یخ

موقع محصول مرکبات توسط باغداران، ضرر و زیانی متوجه آنها شد و  دلیل برداشت نکردن به به 5030از سال : وی تصریح کرد

های الزم به باغداران شده  دلیل سنگینی میوه و بارش شدید برف، دچار شکستگی شد که امسال نیز توصیه ها به بسیاری از شاخه

 .است

 هزار تن از مرکبات مازندران را از بین برد ۷1تگرگ 

های  هایی که ناسا برای وقوع پدیده النینو در ایران و وقوع سیل بینی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره پیش

 5.0معتدل و افزایش بینی زمستانی  سازمان هواشناسی جمهوری اسالمی ایران پیش: سهمگین در کشور داشته است، یادآور شد

 .ای دما را در زمستان سال جاری داشته است درجه

های  شود، اما باغداران باید توصیه بینی نمی های استان مازندران مشکل خاصی در سال جاری پیش برای باغ: حیدرپور تأکید کرد

 .فنی را مدنظر قرار داده و به آنها عمل کنند

رود و تنها تگرگ چند روز  خوبی پیش می های استان مازندران نیز به ولید در سایر بخشدر حال حاضر وضعیت ت: وی اظهار داشت

هزار تن از محصول مرکبات استان از بین برود که این رقم در مقایسه با تولید بسیار  03تا  03گذشته باعث شده است که حدود 

 .باالی امسال، قابل توجه نیست

 .رو نشده است ات استان مازندران با هیچ بیماری و مشکل خاصی روبههای مرکب باغ: حیدرپور در پایان گفت

بینی کرده است که امسال ایران شاهد زمستانی بسیار سرد خواهد بود و عالوه بر آن، وقوع  گفتنی است، سازمان فضایی ناسا پیش

های زیاد و وقوع  ی آبان و آذر باعث بارشها های پاییز و زمستان و در ماه ویژه در فصل های سهمگین را به پدیده النینو که سیل

ای به  زند که در این راستا، سازمان مدیریت بحران کشور نیز ضمن ارسال اطالعیه سیل خواهد شد، زمستان سرد را دامن می

احتمال وقوع  های تمامی مناطق کشور این خطر را گوشزد کرده است و عالوه بر آن، وزیر نیرو نیز درباره ها و استانداری فرمانداری

ربط را برای آماده بودن و تهیه ادوات و وسایل الزم بسیج کرده است، در حالی که  های ذی ها و ارگان زمستانی بسیار سرد، سازمان

 !/نظر سازمان هواشناسی کشور چیز دیگری است
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/58/58فارس

 درصدی آمار دام وزارت جهاد و مرکز آمار ایران 01تناقض 
درصدی آمار معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی  01رئیس مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تناقض 

 .بندی این موضوع در حال تبادل اطالعات با مرکز آمار هستیم برای جمع: با مرکز آمار ایران گفت

، محمدرضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی، امروز در مراسم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ر و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران در مورد وزارت جهاد کشاورزی با مرکز المللی دام و طیو افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین

 .آماری را که مرکز آمار ایران اعالم کرده با آمار وزارت جهاد تطابق ندارد: آمار ایران در مورد جمعیت دام کشور،گفت

دام در مورد جمعیت گاو، گوسفند و بز کشور  درصدی بین مرکز آمار ایران و آمار معاونت امور 03تا  03وی با بیان اینکه اختالف 

 .ها توسط مرکز آمار ایران تقریبا نصف آمار معاونت امور دام وزارت جهاد اعالم شده است جمعیت این دام: وجود دارد، افزود

اری زیادی در صنعت طیور با اختالف آم: رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .مواجه نیستیم، اما در بخش دام سبک و سنگین، این اختالف زیاد است

ایم تا اطالعات جزئی دامداران و میزان تولید  ای را به بخش آمارگیری معاونت امور دام اختصاص داده یارانه: مالصالحی بیان داشت

 .آوری کند ت جهاد، مستندات را جمعآنها را دراختیار ما قرار دهد و بر این اساس معاونت امور دام وزار

 .بندی شود در حال تبادل اطالعات با مرکز آمار هستیم و منتظریم تا این موضوع جمع: وی افزود

در حال حاضر : رئیس مرکز اصالح نژاد وزارت جهاد کشاورزی در ادامه در مورد وضعیت نامطلوب خوراک دام و طیور اظهار داشت

رآوری خوراک دام و طیور فعال هستند که باید بتوانند از لحاظ کیفیت و قیمت، اعتماد کارخانجات زیادی در بخش ف

 .تولیدکنندگان را جلب کنند

کارخانجات فرآوری دام و طیور در داخل   سیاست ما این است به سمتی حرکت کنیم تاکه بتوان از ظرفیت: مالصالحی تصریح کرد

 .های خوراک دام و طیور در این بخش به کیفیت و قیمت بستگی دارد ندگان از فراوردهگیری تولیدکن کشور استفاده کرد، ولی بهره

های  آبان در محل دائمی نمایشگاه 55تا  1المللی دام و طیور و صنایع وابسته، از  براساس این گزارش، چهاردهمین نمایشگاه بین

 .طیور است المللی تهران آماده بازدید از عالقمندان و متخصصان بخش دام و بین
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/58/58فارس

غ صادر مر هزار تن تخم 01/ های مرغ پایان دوره میلیارد تومان به حذف گله 0اختصاص 

 شد
مرغ صادراتی  مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نظارت کامل بر روی کیفیت تخم

میلیارد تومان بودجه در اختیار اتحادیه مرکزی مرغداران میهن برای حذف مرغان پایان  0مبلغ : شود، گفت انجام می

 .ستدوره در راستای تنظیم بازار قرار گرفته ا

المللی دام و طیور  امینی مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد، امروز در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین  حبیب

مرغ  شود به دلیل صادرات تخم و صنایع وابسته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می

های صادراتی، هم دامپزشکی کشور و هم  مرغ بر روی تخم: ادرات این محصول کاهش یافته است، گفتای، ص کیفیت و سردخانه بی

 .شود کیفیت از کشور داده نمی مرغ بی کنند و اجازه خروج تخم بخش خصوصی نظارت می

ن محصول، به خوبی در مرغ دارد و روند صادرات ای اتحادیه مرکزی مرغداران میهن نظارت دقیقی بر روی صادرات تخم: وی افزود

 .حال انجام است

 .مرغ صادر شده است هزار تن تخم 03از ابتدای سال تاکنون حدود : امینی تصریح کرد

مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه برای افزایش تولید و بازار نابسامان این 

های پایان دوره به اتحادیه مربوطه تخصیص داده  میلیارد تومان برای حذف گله 0مبلغ : گفت محصول چه اقدامی انجام شده است،

 .شده است

های مرغ پایان دوره، تنظیم بازار  اکنون در اختیار اتحادیه مرکزی مرغداران میهن قرار گرفته تا با حذف گله این مبلغ هم: وی افزود

 .حال انجام است این محصول صورت گیرد و این کار به خوبی در
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/58/50فارس

 وزیر جهاد کشاورزی خواستار شبکه مستقل کشاورزی در سیما شد
 .ای به رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار ایجاد شبکه مستقل کشاورزی در سیما شد اد کشاورزی در نامهوزیر جه

ای خطاب به سرافراز  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

و سیمای جمهوری اسالمی ایران، با اشاره به قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و توافق دو دستگاه برای  رئیس سازمان صدا

به استناد قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منایع طبیعی و در : پخش برنامه های کشاورزی از صدا و سیما خاطرنشان کرد

ه امنیت غذایی و با نظر مساعد مقام معظم رهبری،طی توافق معاونان دو راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوز

در قالب برنامه های شبکه بازار ( به مدت دو ساعت)دستگاه از تیرماه سال گذشته، صدا و سیما اقدام به راه اندازی برنامه کشاورزی 

 .نمود

در این توافق مقرر شده بود، با افزایش تدریجی : ح کرده استدر ادامه این نامه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مفاد توافق تصری

ها، برنامه مذکور در مقطعی از زمان به شبکه مستقل و تخصصی  زمان و تنوع ساختارهای برنامه ای و فراهم آوردن زیرساخت

در  30رد ریال در سال میلیا 503های ساالنه ملحوظ و مبلغ  کشاورزی تبدیل شود که در همین راستا، مراتب در قانون بودجه

 .میلیارد ریال تحت عنوان شبکه ملی کشاورزی پیش بینی شده است 503نیز  30اختیار آن سازمان قرار گرفت و در سال 

حجتی در ادامه این نامه بر لزوم ایجاد شبکه مستقل کشاورزی و پخش مجدد برنامه های کشاورزی از شبکه های صدا و سیما 

 .تاکید کرده است

به منظور ارتقاء ( مجلس شورای اسالمی 5013مصوب )وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون افزایش بهره 51اس ماده بر اس

های ترویجی و  منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعاالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه

های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف  ههای توسعه انتقال تجارب و یافت گسترش برنامه

های  های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکه است، عالوه بر برنامه

نسبت « ج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعیدانش تروی»استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه 

 .های ویژه بخش کشاورزی اقدام کند به تهیه و پخش برنامه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1931آبان  51, وشنبهد

 تحقیقات، پرچمدار و راهبر بخش کشاورزی در دنیاست 
 .سال گذشته انجام شده، بازده تولید محصوالت کشاورزی پایین بوده است 40تا  41هایی که در  با بررسی روند فعالیت

با اعالم این ( ایانا)گزاری کشاورزی ایران شرقی در گفتگو خبرنگار خبر رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

تحقیقات همواره راهبردی مناسب برای افزایش تولید و عرضه محصوالت کشاورزی و در نتیجه، رفع شکاف عرضه و : خبر گفت

 .تقاضا بوده است

برای رسیدن به توسعه : افزود گیری از دستاوردهای تحقیقاتی برای افزایش راندمان تولید زاده با اشاره به لزوم بهره حسین لطفعلی

 .پایدار و افزایش راندمان تولید محصوالت کشاورزی باید از ظرفیت و دستاوردهای تحقیقاتی بهره گرفت

منظور افزایش میزان تولیدات کشاورزی باید شاهد ورود علوم دانشگاهی به این عرصه باشیم، زیرا در غیر این  به: وی خاطرنشان کرد

 .زان تولید و بهبود محصوالت کشاورزی را ارتقا بخشیدتوان می صورت نمی

... فرنگی، هندوانه و با وجود تحقیقات به روز محصوالتی مختلف باغی، زراعی، سبزی و صیفی مانند گوجه: زاده ادامه داد لطفعلی

ایم که این امر را وام  نیز شده فقط در یک فصل در بازار محصوالت کشاورزی نبوده و قادر به استفاده از آنها در همه فصول از سال

 .دار تحقیقات کشاورزی است و در واقع افزایش راندمان محصوالت کشاورزی همگی در سایه تحقیقات محقق شده است

ترین ابزارها برای دستیابی به اهداف  تحقیقات یکی از مطمئن: وی تحقیقات را ابزاری مطمئن برای خودکفایی دانست و تصریح کرد

 .زی و خودکفایی استبخش کشاور

گیری از تحقیقات در تولید محصول یادآور  شرقی با اشاره به لزوم بهره رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

باید از یافته و علوم محققان در عرصه تولیدات کشاورزی استفاده شود و نباید بدون توجه به علوم جدید اقدام به تولید : شد

 .نیممحصول ک

برداران  ها به بهره ها در زمینه کودها و سموم نیز با فعالیت محققان در مزارع و باغ طور کلی تمامی یافته به: زاده تأکید کرد لطفعلی

 .شود معرفی می

وری در بخش کشاورزی از طریق تحقیقات  افزایش بهره: وی از ضرورت افزایش بودجه تحقیقات کشاورزی خبر داد و اظهار داشت

رسد  نظر می های تحقیقاتی ضروری به پذیر است که به همین دلیل افزایش بودجه تحقیقات کشاورزی نیز همانند سایر بخش مکانا

جایی که تحقق حداقل دو درصدی بودجه . خوبی قابل مشاهده است که این مسئله در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز به

 .گیرد آن مورد تأکید قرار میبخش پژوهش از بودجه واحدهای اجرا در 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی نیز بر اساس وظایف قانونی خود طی : زاده همچنین گفت لطفعلی

های جدید زیادی به جامعه  های بزرگی در این زمینه برداشته و ارقام و گونه نیم قرن فعالیت علمی و تحقیقاتی در استان قدم

 .های خاص خود را با شرایط اکولوژیک استان دارند اورزی معرفی کرده است که هر کدام سازگاریکش

تمامی ارقام جدید محصوالت زراعی : عنوان پرچمدار و راهبر بخش کشاورزی در دنیا خبر داد و افزود وی از راهبر بودن تحقیقات به

گیرد و از این رو است که تحقیقات پرچمدار و راهبر بخش کشاورزی  ر میو باغی به واسطه تحقیقات در اختیار جامعه کشاورزان قرا

 ./در دنیاست، اما این امر در جوامع کمتر توسعه یافته، جانیفتاده است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20055-1.html 
 ، بازدیدهامصاحبه، سخنرانی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25500-1.html
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 آیانا 1931آبان  59, یکشنبه

 های تولید با اجرای طرح جامع مکانیزاسیون  درصدی هزینه 00کاهش 
 .دهد درصد کاهش می 00های تولید را تا  اجرای طرح جامع مکانیزاسیون کشاورزی هزینه

رزی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاو( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

ساله مکانیزاسیون کشاورزی، نقشه راه صنعت  50در طرح جامع : کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم این خبر گفت

 .ها و ادوات کشاورزی اقدام کند تواند مطابق این طرح نسبت به تولید ماشین های کشاورزی ترسیم شده و بخش صنعت می ماشین

های  درصد کاهش هزینه 00تا  00طور متوسط  پس از اجرای این طرح، در بسیاری از محصوالت کشاورزی به: عباسی افزودکامبیز 

 .تولید، اقتصادی شدن و پایداری تولید را خواهیم داشت

رزی جبران ساله، بخشی از کاهش تولید ناشی از عدم حضور مکانیزاسیون در اراضی کشاو 50وی با بیان اینکه با اجرای طرح 

 .های این طرح عنوان کرد شود، مدیریت و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی را از دیگر مزیت می

میلیارد تومان در  033تا دوهزار و  033برای اجرای این طرح، ساالنه به تسهیالت بانکی بیش از دوهزار و : عباسی خاطرنشان کرد

 .عرصه مکانیزاسیون کشاورزی نیاز است

شود،  بندی و اجرا می ساله مکانیزاسیون کشاورزی در دو مقطع پنج ساله و هفت ساله زمان 50ه به اینکه طرح جامع وی با اشار

 .ایم آغاز شده و ما بر اساس این طرح، حوزه مکانیزاسیون کشاورزی را مدیریت کرده 30اجرای این طرح از سال : ادامه داد

 53درصد تکیه بر صنعت داخلی و تا  33در عرصه مکانیزاسیون کشاورزی : کرد رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریح

 .های کشاورزی خارجی هستیم درصد نیازمند ماشین

آالت تولید داخل نیز، نیازمند واردات هستند و این صنعت برای ارتقای کیفیت الزم است  برخی از اجزای ماشین: عباسی یادآور شد

 .از دانش روز دنیا بهره ببرد

های نوین، استفاده از  رویکرد این مرکز در برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه فناوری: وی درباره برنامه ششم توسعه تأکید کرد

 .دانش روز جهان، مدیریت و توسعه مکانیزاسیون با توجه به حفاظت از منابع آب و خاک است

تنی بر شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور را دنبال خواهیم ما همچین مدیریت و توسعه مکانیزاسیون مب: عباسی اظهار داشت

 .کرد

بینی کرد که با توجه به روند خوبی که در عرصه مکانیزاسیون کشاورزی شروع  وی درباره کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی نیز پیش

 .کار گرفته شود ر اراضی کشاورزی بههزار انوع ادوات کشاورزی د 03هزار دستگاه تراکتور ونزدیک به  03شده است، ساالنه بیش از 

گرفته، ضریب  بینی انجام بر اساس پیش: رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره ضریب مکانیزاسیون کشاورزی نیز گفت

 ./رسد اسب بخار در هکتار تا پایان امسال می 5.0مکانیزاسیون کشاورزی به 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20139-1.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 193۱آبان  5۰: تاریخ

 انتقاد وزارت جهاد کشاورزی خراسان از شورای ملی زعفران
ه وضعیت زعفران از تشکل و شورای ملی زعفران وزارت جهاد کشاورزی در خصوص آمار اعالم شد: عضو شورای ملی زعفران گفت

 .انتقاد کرده است

، درخصوص وضعیت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضوهیات رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

کم وضعیت برداشت زعفران درسال جاری نسبت به سال گذشته روند خوبی باتوجه به شرایط جوی حا: تولید زعفران اظهار داشت

ها و شورای ملی زعفران انتقاد  را پشت سر گذاشته اما متاسفانه وزارت جهاد درخصوص آمار اعالم شده وضعیت زعفران از تشکل

عهده ماست و ازطرفی وزارت جهاد ها در اطالعات امار زعفران دخالت کنند و این امر بر  کرده زیرا معتقد است نباید تشکل

 دهد تا بتوانیم برای صادرات محصول بازار یابی کنیم کشاورزی خراسان اطالعاتی درمورد وضعیت تولید در اختیار ماقرار نمی

هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران بوده که به طور متوسط باید از هر  13طبق آمار وزارت جهاد سال گذشته حدود : وی افزود

که درسال گذشته به  سال اخیر کاهش پیدا کرده به گونه ای 03کیلو گرم زعفران برداشت شود که متاسفانه این امر در  0ار هکت

سه کیلو گرم در هکتار رسیده است و به همین خاطر وزارت جهاد باید در مورد انتخاب زمین و پیاز زعفران و مراحل کاشت 

 .هدآموزش های الرم را به زعفران کاران بد

درحال حاضر قیمت زعفران با توجه به تولید انبوه و عرضه محصول گل زعفران در حال رسیدن به : حسینی درادامه بیان کرد

 .قیمت واقعی خود است

درواقع با توجه به پیک برداشت و عرضه محصول با کاهش تقاضا روبه رو هستیم و گفتنی است که : عضوهیات رئیسه تصریح کرد

 .تومان متغیر است 033میلیون و  0الی  0یمت زعفران بین کیلویی در حال حاضر ق
http//:www.yjc.ir/fa/news/0901302 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 193۱آبان  0پنجشنبه 

 ایران نیستکشت فراسرزمینی اولویت اول اقتصاد : پورابراهیمی

های مطرح شده درباره کشاورزی فراسرزمینی گفت که این کار در اولویت  یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحث

 . اول اقتصاد ایران قرار ندارد

این که ما در حوزه کشاورزی با : ، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران  محمدرضا پورابراهیمی در گفت

توانیم تولیدمان را با آبیاری غیر غرقابی و  های موجود می طبیعی است؛ اما با ظرفیت  ایم، هایی در طول یک دهه اخیر مواجه شده محدودیت

 . ما قابل قبول نیست که برای تولید نیازهای داخلی خودمان از بیرون منابع را تعریف کنیم از نظر این. مکانیزه چند برابر کنیم

مشخص نیست ارتباط ما . اینکه در خارج از کشور برای تامین نیاز داخلی کشور تولید محصول داشته باشیم ریسک است: وی ادامه داد

 .توانیم با کشور مقابل همکاری جدی داشته باشیم کشورهای دنیا تحت تاثیر چه عواملی است و چقدر می

که ما در سرزمین دیگری تولید محصول داشته باشیم و آن را به کشورمان منتقل کنیم کار خوبی است اما اول باید این: پورابراهیمی تاکید کرد

کنم  فکر می. خودمان خالءهای داخلی را پر کنیم؛ اگر یک روزی ظرفیت کشاورزی در کشور ما از نظر کارشناسان اشباع شد، آن زمان موافقیم

اولویت اول، استفاده از ظرفیت . نه این که این کار را نکنیم اما این کار اولویت دوم اقتصاد ایران است. ستریسک این کار به مراتب بیشتر ا

 . کامل در اقتصاد است

گوییم در جای دیگری کشاورزی کنیم که  درصد آب غرقابی است، بعد می 30در حال حاضر در کشورمان، : این عضو کمیسیون اقتصادی افزود

اگر یک روزی گفتیم دو سه درصد بیشتر آبیاری غرقابی نیست و همه جا مکانیزه شده، کشت اقتصادی . ن را درست کنیمخوب ای. آب هست

 .های کشور پر شده آن وقت به سراغ این کار برویم شده و همه ظرفیت

http//:www.isna.ir/fa/news/31585059020 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1931آبان ماه  0سه شنبه 

کرباسیان درباره واردات آدامس /توضیحات رئیس کل گمرک درباره واردات از آمریکا

 حاوی مواد مخدر چه گفت 

واردات از  ٫سی سی 0033رئیس کل گمرک ایران درباره واردات خودروهای با حجم بیش از ٫مسعود کرباسیان< مواد غذایی

 .آمریکا و همچنین واردات موبایل توضیح داد

رئیس کل گمرک با اعالم اینکه پیش از مرحله نهایی واردات از گمرک که در مرحله آخر است ثبت و سفارش کاال از کشور مربوطه 

م نشده است و به جز واردات از رژیم تاکنون محدودیتی برای واردات از هیچ کشور خاصی به ما اعال» :صورت می گیرد، تاکید کرد

واردات از گمرک مرحله آخر است و پیش . ایم ای برای محدودیت واردات از کشور دیگری دریافت نکرده صهیونیستی ما هیچ ابالغیه

 «.گیرد از آن ثبت سفارش کاال از کشور مربوطه صورت می

» :نترل کیفیت کاالهای وارداتی از آمریکا را مورد توجه قرار دهندوی به وزرای دولت یازدهم توصیه کرد فرمان رهبری در باره ک

این فرمان رهبری باید مورد توجه هیات وزیران قرار گیرد و در صورت تصویب بحث ممنوعیت واردات از آمریکا این امر به 

 «.های اجرایی از جمله گمرک ابالغ شود دستگاه

ما محدودیتی برای واردات از هیچ کشور خاصی به جز رژیم صهیونیستی بر اساس گفته های رییس کل گمرک در حال حاضر 

های مختلف هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم بوده است که این امر باعث شده  نداریم و در دوران تحریم نیز واردات از کشور

 .کننده نیستند طرف تجاری ایران قرار گیرند برخی کشورها که تولید

تعیین قیمت خودرو در »: ع قابل تامل دیگری بود که مسعود کرباسیان در رابطه با آن اینگونه نوضیح دادواردات خودرو موضو

شود، چرا که ما برای  شود محاسبه می های گمرک با نرخ ارز برابری یعنی نرخ رسمی ارز که از سوی بانک مرکزی تعیین می فهرست

تفاده کنیم، بنابراین به این معنا نیست که واردات خودرو با ارز رسمی صورت تعیین حقوق و سود بازرگانی باید از نرخ یکسان اس

 «.گیرد می

 :رئیس کل گمرک در ادامه آمده است ٫بخش های دیگری از توضیحات مسعود کرباسیان

 .ای صورت گیرد نه ممنوعیت طبق قانون الزم است کنترل واردات کاال با ابزارهای تعرفه*

 .از گمرک نداشتیم و ثبت سفارشی در این زمینه نشده است ما هیچ واردات مرکباتی

موبایل افزایش قیمت تمام   یکی از علل باالبودن رقم قاچاق در زمینه. واردات رسمی موبایل خیلی کمتر از کل واردات آن است* 

های گمرکی و هزینه سایر  فهنوع عوارض تعر 00کننده باید  شده در صورت ورود از مبادی رسمی است، چرا که در این صورت وارد

شود  دهد که همین امر باعث می تری را می مجوزها را بپردازد و از طرف دیگر تجارت مرزی ما اجازه واردات موبایل به شکل آسان

 .جذابیت قاچاق موبایل افزایش یابد

گیری  ماه آینده در این مورد تصمیم مبارزه با قاچاق تلفن همراه در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق قرار گرفته و ظرف یک*

 .شود می

شوند مجوز استاندارد، بهداشت و سایر مجوزهای قانونی را دارند، بنابراین ما به  هایی که از مبادی رسمی وارد می آدامس* 

 .اند کنیم کاالهایی را خریداری کنند که از مسیرهای قانونی وارد شده کنندگان توصیه می مصرف
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. های باالیی داشت سی بود، اما ارزش سی  0033ذشته خودروهایی به کشور وارد شد که حجم موتور آنها کمتر از های گ در ماه* 

گیری کند و گمرک تنها نظر  اعمال محدودیت در واردات خودرو و تغییر دستورالعمل آن وزارت صنعت باید تصمیم  در مورد نحوه

 .مشورتی خود را اعالم خواهد کرد

اظهاراتی  E-TIRنامه اجرای پروژه نین در دیدار مشترک خود با رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن امضای تفاهمکرباسیان همچ

 :مطرح کرد که اهم آن در ادامه آمده است

های ترانزیت کارنتیر تا دو ماه دیگر اجرایی خواهد شد و ایران و ترکیه به عنوان اولی  الکترونیکی شدن دفترچه( E-TIR) طرح* 

 .کنند رها به صورت پایلوت این طرح را اجرا میکشو

ونقل  شود که به نوعی توافقی بین کمیسیون اقتصادی اروپا، سازمان حمل کشور مختلف دنیا اجرا می 03در  E-TIR طرح* 

 .الملل، گمرک و اتاق بازرگانی ایران است بین

اغذی داشتند که پس از گذر از مرز هر کشور یک برگه از آن های ک کردند دفترچه هایی که ترانزیت کاال می پیش از این کامیون*

شد تا بار کامیون و مسیر حرکت آن مورد تایید قرار  الملل ارسال می ونقل بین شد و در نهایت تمام آنها به سازمان حمل کنده می

 .انجامد روز به طول می 50تا  53گیرد که این پروسه حداقل 

کند و امنیت در امر  بر حذف کاغذ و عامل انسانی در انجام فرآیند سرعت کار نیز افزایش پیدا میبا الکترونیکی شدن آن عالوه * 

 .شود ترانزیتی بیشتر می

هفت کشور همسایه ایران محصور در خشکی هستند به این معنا که دروازه ورود کاال به آنها از ایران است، بنابراین این طرح به * 

 .دهد که امنیت ترانزیت خود را افزایش دهد ایران نیز این امکان را می

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

 آیانا 1931آبان  50, چهارشنبه

اساس / های جهاد کشاورزی و صنعت ورود کود اوره به بورس؛ در گرو تصمیم وزارتخانه

 بر محصوالت کشاورزی است بورس کاال در دنیا 
های  بورس کاال آماده همکاری برای تدوین سازوکارهای الزم در عرصه کود اوره روی تابلو است، اما ابتدا باید وزارتخانه

 .گیری کنند صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در این باره تصمیم

های ورود محصوالت کشاورزی به  درباره پتانسیل( ایانا)رزی ایران مدیرعامل بورس کاال امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاو

در بیشتر کشورهای دنیا ازجمله آمریکا، محصوالت کشاورزی جزو کاالهای اساسی بورس محسوب : بورس در دوره پساتحریم گفت

 .تدوین شده است دلیل استراتژیک بودن این محصوالت، برای ساختار عرضه و تقاضا، ابزارهای کارایی شود و به می

دهد، سازوکار گواهی سپرده  در هند و نیجریه که حجم اعظم بورس کاال را محصوالت کشاورزی تشکیل می: نژاد افزود حامد سلطانی

 .سازی محصوالت خود کاربرد دارد کاالیی و استفاده از گواهی انبار برای ذخیره

وری بخش کشاورزی در دستور کار قرار  قانون افزایش بهره 00ماده  اجرایی شدن 5013در ایران نیز از سال : وی خاطرنشان کرد

 .های الزم برای ورود هرچه بیشتر محصوالت فوق، آغاز شد گرفت و در این راستا، زیرساخت

صورت قیمت تضمینی عرضه شد و از چند  صورت آزمایشی، محصول جوی کرمانشاه روی تابلوی بورس به به: نژاد ادامه داد سلطانی

گذاری آن نیز مطابق قیمت بازار تعیین  ز آینده نیز محصول ذرت خوزستان قرار است از طریق بورس کاال عرضه شده و قیمترو

 .شود

عنوان سپرده کاالیی استفاده  شده به بر این اساس، پس از کشف قیمت محصوالت، از گواهی انبارهای پذیرش: وی تصریح کرد

سازی استفاده شده است که به  ی تعاونی روستایی کشور و شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخیرهشود که در این راستا از انبارها می

 .شده مشخص است نام هر کشاورز، میزان محصول عرضه

 تعاونی روستایی و پشتیبانی امور دام، بازارگردانان ذرت خوزستان در زمان لزوم

شود و در زمانی که قیمت کف  ها واقعی می زی در بورس، قیمتبا عرضه محصوالت کشاور: مدیرعامل بورس کاال یادآور شد

بیند، شرکت تعاونی روستایی و شرکت  شده از قیمت خرید تضمینی کمتر باشد و احساس شود که کشاورز ضرر و زیان می تعیین

ا قیمت کف خریداری شده، ب ترتیب محصوالت عرضه کند و بدین شود و بازارگردانی می پشتیبانی امور دام کشور وارد عمل می

 .شوند می

شود  برداران کشاورزی واریز می پس از انجام معامله، قیمت مورد توافق محصول به حساب شبای بانکی بهره: نژاد تأکید کرد سلطانی

 .کند التفاوت آن را پرداخت می و اگر قرار باشد محصول با قیمتی کمتر از نرخ خرید تضمینی معامله شود، دولت مابه

شود عالوه بر آنکه کار دولت در این بخش کاهش پیدا کند، سود  ترتیب باعث می معامله محصوالت کشاورزی بدین: هار داشتوی اظ

کند که قیمت محصول از قیمت  التفاوت را در زمانی پرداخت می حدود سه تا پنج درصدی نیز عاید دولت خواهد شد ،زیرا مابه

 .های دولتی وجود ندارد د نیازی به پرداختخرید تضمینی کمتر باشد و در سایر موار

 امکان مدیریت کاالهای وارداتی در بورس وجود دارد
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اگر تمامی محصوالت روی تابلوی : مدیرعامل بورس کاال بورس را مأمن مناسبی برای عرضه محصوالت کشاورزی برشمرد و گفت

 .ای وارد نشود یم که به تولید داخل لطمهتوانیم کاالهای وارداتی را نیز به نحوی مدیریت کن بورس برود، می

توانیم در زمانی که واردات محصوالت کشاورزی  ها مشخص باشد، می ها دقیق و سیاست ریزی اگر برنامه: نژاد همچنین افزود سلطانی

بورد نظارتی برای عنوان یک داش تواند به ای را داشته باشیم؛ یعنی بورس می بخواهد تولیدات داخلی را بهم بریزد، سیاست تعرفه

 .گذاری در عرصه کشاورزی عمل کند سیاست

شود بتوانیم بازار را در این  بینی می استفاده از گواهی سپرده کاالیی در بخش کشاورزی آغاز شده است و پیش: وی خاطرنشان کرد

 .درستی هدایت کنیم بخش به

ریزی برای فروش محصوالت وارداتی پیش از  یا برنامه( سلف)ش از قبل با استفاده از ابزارهای مالی مانند فرو: نژاد ادامه داد سلطانی

. تواند برای محصوالت کشاورزی کاربرد داشته باشد آنکه وارداتی انجام شود مانند قراردادهای سلف موازی و قراردادهای آینده، می

 .ترتیب اطمینان از بازاریابی آن حاصل شود ینخرید شود تا بد یعنی زمانی که قرار است تولیدی انجام شود، محصول کشاورزان پیش

عنوان ابزاری مناسب به شرط آنکه کل بازار محصوالت کشاورزی در بورس  تواند به ای می استفاده از سیاست تعرفه: وی تصریح کرد

ای به تولید  واهد ضربهخ هایی که احساس کنیم محصوالت وارداتی می ترتیب بتوانیم در زمان باشد، مورد استفاده قرار گیرد و بدین

طرف در این بخش وجود داشته باشد و بتواند در زمان  عنوان ترمز از آن استفاده کنیم؛ به شرط آنکه یک ناظر بی داخل بزند، به

 .مناسب تعرفه را وضع کند

 برای ورود اوره به بورس، حمایتی یا غیرحمایتی بودن باید مشخص شود

دهنده  تواند پوشش بورس نمی: محصوالت پتروشیمی ازجمله اوره در بورس کاال یادآور شدمدیرعامل بورس کاال درباره عرضه 

کنندگان در این بخش باشد و از آنجا که اوره جزو کاالهای مورد حمایت دولت است، باید  تعارض بین تولیدکنندگان و مصرف

 .، معدن و تجارت، تکلیف نوع حمایت را اعالم کنندگیر ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و صنعت های تصمیم گذاران در حوزه سیاست

ای است یا مانند سایر اقالم آزاد است تا بتوان برای  باید تعیین شود که اوره یا باید جزو کاالهای یارانه: نژاد تأکید کرد سلطانی

 .ریزی کرد حضور آن در بورس برنامه

شود؛  رسد و بخش دیگری صادر می بخشی از آن در داخل به مصرف مینظام توزیع اوره در کشور مهم است، زیرا : وی اظهار داشت

تر نظام داخلی خود را مورد بازبینی قرار دهند تا الگویی برای ورود این کاال در بورس  های متبوع هرچه سریع بنابراین باید وزارتخانه

 .تهیه شود

گیر باید  ها را دارد، اما دو نهاد تصمیم ای مربوطه و پتروشیمیه بورس کاال آمادگی همکاری با وزارتخانه: نژاد همچنین گفت سلطانی

 .خود تکلیف این مسئله را روشن کند

در حال حاضر تقاضای عرضه کود اوره در بورس ارائه شده و حتی مصوبات قانونی آن نیز به تصویب رسیده : وی در ادامه افزود

ای باشد که منافع دو  گونه تجارت باید تصمیم بگیرند و این تصمیم باید بههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و  است، اما وزارتخانه

 .کننده تأمین شود طرف تولیدکننده و مصرف

منتظر تصمیم دو وزارتخانه متبوع هستیم و هر زمانی که آنها اعالم آمادگی کنند، : مدیرعامل بورس کاال در پایان خاطرنشان کرد

 ./شد سازوکارهای بورس نیز فراهم خواهد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/20081-1.html 
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 نوغان داری

 ایران اکونا - 193۱/ آبان /  59, یکشنبه 

 نوغانداری، صنعتی روبه رشد در خراسان شمالی
 . استان در پرورش کرم ابریشم رتبه نخست بهره ورری در کشور را دارد این: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت

پرورش کرم ابریشم در خراسان شمالی یکی از ظرفیت های این استان محسوب می شود، به طوری که : عبداهلل یوسفی اظهار کرد

 .هم اکنون دو هزار خانوار در خراسان شمالی به پرورش کرم ابریشم مشغول هستند

شرایط مناسب آب و هوایی، به کارگیری اصول کارشناسی در مراحل تولید، وجود توتستان های با کیفیت، وجود نیروی : وی افزود

 .سبب باال بودن میانگین تولید پیله تر ابریشم در خراسان شمالی است... انسانی ماهر، تغذیه درست و 

از محل : ای توسعه نوغانداری در خراسان شمالی اظهار کردیوسفی در خصوص حمایت های سازمان جهاد کشاورزی استان در راست

صندوق توسعه کشاورزی به واحدهای تولید پیله و کرم ابریشم تسهیالتی پرداخت و به نوغانداران نیز در راستای بهبود کیفیت 

 .تولید آموزش های الزم ارائه می شود

رتبه نخست بهره وری پرورش کرم ابریشم در : طی سال جاری گفتتن پیله تر ابریشم در این استان  13وی با اشاره به تولید 

 .کشور به خراسان شمالی اختصاص دارد

این میزان : میلیارد ریال اعتبار به نوغانداری استان خبر داد و گفت 03رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از تخصیص 

 .رهبری به استان تخصیص داده شده است اعتبار در راستای گسترش نوغانداری از محل اعتبارات سفر

تومان است که اگر قیمت خرید در بازار  533هزار و  50قیمت تضمینی خرید پیله تر در سال جاری هر کیلو : یوسفی اظهار کرد

 .آزاد باالتر باشد نوغانداران استان می توانند پیله تولیدی را در بازار و به قیمت روز به فروش برسانند

پرورش کرم ابریشم در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، استان گیالن، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، هم اکنون 

 .اصفهان، فارس، یزد و خوزستان انجام می شود
http//:iranecona.com/10500 
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 گزارشات جهانی

 آیانا 1931آبان  51, دوشنبه

  GMOاوان در عرصه جهانی برای پنهان کاری در موضوع رتالش ف
جیمز ریدل، رییس سابق هیئت استانداردهای ملی ارگانیک وزارت کشاورزی آمریکا و بازرس مواد ارگانیک، اخیرا 

نیز با سفری به ایران برای شرکت در نشستی تخصصی درباره محصوالت ارگانیک داشت، طی این سفر مصاحبه ای 

 .داوود حیات غیب، سرپرست هماهنگ کننده پروژه ایمنی زیستی صورت گرفت

، جیمز ریدل، رییس (پام )به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ارگانیک، اخیرا سفری به ایران برای شرکت در سابق هیئت استانداردهای ملی ارگانیک وزارت کشاورزی آمریکا و بازرس مواد 

طی این سفر و جلسه ای که وی در سازمان حفاظت محیط زیست با . نشستی تخصصی درباره محصوالت ارگانیک داشت

 .کارشناسان این سازمان داشت، مصاحبه ای نیز با داوود حیات غیب، سرپرست هماهنگ کننده پروژه ایمنی زیستی صورت گرفت

این گفت و گو به پرسش هایی در مورد محصوالت ارگانیک و تفاوت های آن با محصوالت دستکاری شده ژنتیکی و ریدل در 

 .تاثیرات آنها در زندگی و سالمت مردم پاسخ داد

برای بازاریابی، برچسب گذاری و مدیریت ریسک پذیری هزینه  GMOآیا شرکت های تولیدکننده محصوالت: پرسش

 کافی می کنند؟

 !راستش، آنها هزینه زیادی برای جلوگیری از برچسب زدن محصوالت دستکاری شده پرداخته اند: ریدلجیمز 

میلیون دالر هزینه کرده اند تا مانع اجرای طرح های معتبر برچسب زدن این محصوالت  533تنها در سه ایالت آمریکا بیش از 

پس می بینیم . خود را از سوی این شرکت ها دریافت می کنندحزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره بیشترین حمایت . شوند

 .را بخورند GMOآن ها هزینه های زیادی پرداخت می کنند تا آمریکایی ها بدون آگاهی از حقیقت، محصوالت 

که  هر گاه، مطالعات و تحقیقاتی چاپ می شود. این شرکت ها، دانشمندان و محققین این حوزه را مورد تهدید قرار می دهند

ما با وضعیت بدی در . محصوالت آن ها را خطرناک می داند، به محقق آن حمله کرده و شخصیت آن ها را زیر سوال می برند

 .آمریکا مواجه هستیم

انجام می دهند، اما نتایج  GMOآیا به همین دلیل است که بسیاری از دانشمندان تحقیقات زیادی در مورد : پرسش

 را نشان می دهد؟ GMOتعداد اندکی، خطرات 

شرکت های زیست فناوری، تبلیغات زیادی در . این نتیجه گیری ها به خاطر تهدید و ترساندن دانشمندان است: جیمز ریدل

یعنی از نهادهای عمومی برای ترویج فناوری خود استفاده می کنند و همانطور که گفتم، وقتی چند . دانشگاه ها انجام می دهند

تی انجام می دهند که یافته های آن ها برای سالمتی بسیار مهم است، مورد تخریب شخصیت قرار می دانشمند شجاع تحقیقا

جالب اینجاست که . پشیمان شوند GMOگاهی این تهدیدها باعث می شود سایر دانشمندان از تحقیقات درباره محصوالت . گیرند

 .برای سالمتی انسان وجود ندارد GMOآزمایش های ایمنی تحت سیستم نظارتی آمریکا، قبل از عرضه مواد غذایی، نیازی به 

 هست؟ GMOپس شهروندان آمریکایی نمی دانند کدام یک از غذاهای مورد مصرفشان حاوی : پرسش

شهروندان آمریکا . تا حد زیادی در آمریکا توسعه یافته است؛ اما به ضرورت پنهانی است GMOبرچسب گذاری مواد : جیمز ریدل

ما این محصوالت را برچسب گذاری نکرده ایم، ولی نظرسنجی ها . وجود دارد GMOند که در مواد غذایی آن ها حتی نمی دان
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. است GMOدرصد از آمریکایی ها می خواهند بدانند کدام یک از مواد غذایی مصرفی آن ها حاوی  33نشان می دهد که بیش از 

 .در غذاهایشان اطالعی نداشته باشند GMOاز میزان  تالش بسیاری می کنند تا مردم GMOبا این حال حامیان 

می  GMOدر ایران مصرف زیاد این محصوالت توسط آمریکایی ها را دلیلی برای حمایت از  GMOحامیان : پرسش

من : جیمز ریدلاست؟ GMOبنابراین به نظر شما این حمایت به دلیل عدم آگاهی کافی در مورد محصوالت . دانند

همانطور که آزمایش ها نشان می دهند اثرات منفی عبارتند از افزایش استفاده از . تحقیقات زیادی داشته ام GMOدرباره اثرات 

آفت کش ها، ایجاد حشرات مقاوم در برابر آفت کش ها، علف های هرز مقاوم در برابر علف کش ها، باقی مانده سموم دفع آفات و 

در مطالعاتی که بر روی تغذیه حیوانات انجام شده، سالمت . یان خون انسانورود سموم مهندسی ژنتیک در مواد غذایی و جر

آن ها دچار مشکل در سیستم تولید مثل و گوارش شده و زودتر . می خوردند به خطر افتاده است GMOحیواناتی که مواد غذایی 

بنظرم چه ایرانی ها و .د را پنهان کننداین نتایج، دالیل بسیاری برای شرکت های زیست فناوری است تا فن آوری خو. می مردند

چه آمریکایی ها دالیل زیادی دارند که بخواهند بدانند آیا محصوالت دستکاری شده ژنتیکی در بازار وجود دارد؟ و خرید یا نخریدن 

 .آن ها باید به انتخاب خودشان باشد

 می گویند گلیفوسیت به عنوان یک سم مثال. بسیاری از مسایل را طبیعی یا بی خطر می دانند GMOحامیان : پرسش

 .فسفریک، بی خطر است

سازمان بهداشت جهانی با داشتن .اما تحقیقات، عکس آن را نشان می دهد. طبیعی است که این ادعا را داشته باشند: جیمز ریدل

 .شواهد و مدارک نشان می دهد که گلیفوسیت خطرناک است

 ...است( یمیایییا یک نوع سم ش)زیرا حاوی راندآپ : پرسش

من از طرفداران محصوالت ارگانیک . سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده که راندآپ احتماال سرطان زا است. بله، دقیقا: جیمز ریدل

هستم و همه ما می دانیم که روش های کاشت ارگانیک محصوالت غذایی کیفیت آب و تنوع زیستی را حفظ کرده و محصوالت به 

 .ت کش ها مغذی تر و ایمن تر هستنددلیل عدم وجود آف

با این توضیحات، آیا محصوالت ارگانیک در برابر خشک سالی هم مقاوم تر هستند یا در شرایط خاص باید به : پرسش

در . باید تحقیقات درباره کشاورزی ارگانیک را افزایش دهیم: جیمز ریدلسمت محصوالت دست کاری شده ژنتیکی رفت؟

ندکی صرف تحقیق درباره کشاورزی ارگانیک می شود و البته با وجود تحقیقات اندک، محققان به نتایج بسیار سراسر جهان هزینه ا

در کشاورزی ارگانیک، موارد الزم .خوبی رسیده اند که عبارتند از حفظ محیط زیست و افزایش مقاومت خاک دربرابر خشک سالی

مطالعات زیادی نشان می دهد که هنگام . ن خاک ذخیره می شوددر خاک باقی می مانند و برای سال های خشکسالی درو

 .خشکسالی محصوالت ارگانیک عملکرد بهتری نسبت به محصوالت دست کاری شده ژنتیکی دارند

جیمز ریدل، کشاورز تولید کننده محصوالت ارگانیک، سرپرست حوزه حفاظت و بازرس مواد ارگانیک و مربی این 

، به صدها نفر از بازرسان مواد ارگانیک در جهان آموزش داده و به افزایش صدور 4334وی از سال . حوزه است

به ریاست هیئت استانداردهای  2114ریدل در ژانویه سال . گواهینامه استاندارد و فرم های بازرسی کمک کرده است

ی کشاورزی، تحقیقات ملی ارگانیک وزارت کشاورزی آمریکا منصوب شد و با آژانس های متعددی از قبیل بازاریاب

 /.حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت خطر، آژانس آمار ملی کشاورزی و تحقیقات کشاورزی پایدار همکاری داشته است
http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/20012-1.html 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/25512-1.html
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1931آبان  50, سه شنبه

 سوسیس و کالباس سرطان زا است : سازمان جهانی بهداشت 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که محصوالت فرآوری شده گوشتی مثل سوسیس و کالباس باعث بروز برخی انواع 

ملل متحد، خطر بروز سرطان روده بزرگ با مصرف این  بنا به گزارش این نهاد وابسته به سازمان. سرطان می شوند

 .محصوالت بیشتر از سرطان های دیگر است

نتایج چندین آزمایش نشان می دهد که »: دکتر کورت اشترایف، رئیس مرکز تحقیقات سرطان وابسته به سازمان ملل می گوید

در مورد گوشت قرمز . درصد افزایش می دهد 50تا  مصرف روزانه فقط پنجاه گرم گوشت فرآوری شده خطر ابتال به سرطان را

در این گزارش « .در عین حال در مورد گوشت قرمز هنوز نمی توان با قاطعیت سخن گفت. درصد این خطر تقریباً نصف می شود

 .تاکید شده است که با وجود مضرات مورد اشاره، گوشت فوایدی دارد که نباید از آنها چشم پوشید

گوشت فرآوری شده به همراه چیزهای شناخته شده »: س، دانشمند آژانس بین المللی پژوهش های سرطان می گویددکتر دانا لومی

اما باید دانست که این طبقه بندی ها . تری مثل سیگار، پشم شیشه و هوای آلوده، در دسته عوامل سرطان زا طبقه بندی می شود

به عبارت دیگر، همه این عوامل سرطان زا در یک . درجه خطر سرطان زاییبر اساس قطعیت علمی صورت می گیرند، نه بر اساس 

 «.دسته هستند، اما درجه خطر سیگار بسیار بیشتر از مصرف گوشت و ده درصد بیشتر از گوشت فرآوری شده است

http//:www.iana.ir/food/item/20001-1.html 
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