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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي سرخط  اخبار مشاهد براي لطفا

وبرای دستیابی به شرح اخبار "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده 

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیع اصلی و برای دستیابی به خبردر منب

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

http//:iccima.ir/fa/matboat.html 
 
همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

.بهره مند فرمائید  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120 در این راستا تلفن   
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 آب
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 زایی در ایران معرفی شد  سدسازی؛ دومین عامل شتاب بیابان
درصد آرا  2413اند، سدسازی با  نفر که در این نظرسنجی شرکت کرده 2932مطابق نتایج یک نظرسنجی از مجموع 

زایی در کشور کمک کرده  ، دومین عاملی معرفی شده که به تشدید جریان بیابان(درصد 1.14با )قر مدیریتی پس از ف

 . است

نفر که در این  0832زایی، از مجموع  ، مطابق نتایج نظرسنجی پایگاه مهار بیابان(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، دومین عاملی معرفی شده که به (درصد 7.14با )د آرا پس از فقر مدیریتی درص 0.13اند، سدسازی با  نظرسنجی شرکت کرده

؛ عدم جلب (درصد 318)حفر چاه عمیق : پس از این دو مؤلفه، به ترتیب. زایی در کشور کمک کرده است تشدید جریان بیابان

 813)؛ تغییر اقلیم (درصد .71) ؛ نبود قوانین حمایت کننده(درصد 10.)؛ ضعف نظام آموزش عالی (درصد 13.)مشارکت مردم 

در ( درصد 210)و کمبود اعتبار ( درصد 017)؛ شرایط جغرافیایی کشور (درصد 813)ای  حوضه های انتقال آب بین ؛ طرح(درصد

 .اند های سوم تا دهم قرار گرفته رتبه

تر  تر هم خطرش مهم لی مدیریتی که پیشی فقر مدیریتی یا خشکسا کننده های تأیید البته آشکار است که یکی از نمادها یا شناسه

ای  حوضه های انتقال آب بین هایی چون سدسازی، طرح از خشکسالی طبیعی ذکر شده بود، همانا در چراغ سبز نشان دادن به مؤلفه

رقیب  ه و بیزایی در کشور آشکارا اضافه شد ای در بروز بحران بیابان و حفر چاه است که در این صورت، وزن نمادهای مدیریت سازه

 .ماند می

های  اند که یکی از شرکت زایی، در حالی به سدسازی نمره قبولی را نداده آور آنکه کاربران پایگاه اطالع رسانی مهار بیابان حیرت

های پرزرق و برقی ادعا کرده بود که صنعت سدسازی را باید صنعت  مشهور سدساز، اخیراً با انتشار مجموعه نوشتارها و گزارش

 !ستدار محیط زیست نام نهاددو

کنند، یادآوری کنم اینک چند سالی است که صفت  به هر حال، خوب است دوستانی که همچنان از سدسازی در کشور دفاع می

هیوالهایی که نه فقط (! Monster dams)سدهای هیوال : شناسی اضافه شده با عنوان جدیدی به سدها در ادبیات دانش آب

 ./گیرند کنند، بلکه جان زمین و زمینیان را هم آرام آرام می رین را در شیشه میهای آب شی خون ماهی

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/0.333-..html 
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 اقتصاد کالن
 - 31/10/00فارس

 توانی و ایرانهای کشاورزی بین لی گسترش همکاری
 2برای ما مهم است که وزارت کشاورزی : وزیر کشاورزی لیتوانی در بازدید از چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور گفت

 .کشور در زمینه صادرات و واردات محصوالت مختلف با یکدیگر همکاری کنند

، بیرجینیا بالتری تینه در بازدید از نمایشگاه دام و طیور با ابراز خوشحالی از حضور فارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

 در ایران و بازدید از این نمایشگاه

مندی از تجربیات این کشور در زمینه افزایش  بهره: با بیان اینکه ایران در زمینه تولید گندم و جو بسیار قوی عمل کرده است گفت

 .ار مفید خواهد بودراندمان تولید بسی

های بسیار قوی در زمینه تبادل محصوالت کشاورزی و لبنی بین دو کشور وجود دارد و  پتانسیل: وزیر کشاورزی لیتوانی تصریح کرد

 .آهن برای دو کشور موجود است امکان تبادالت از طریق بنادر و راه

های مختلف  برای ما صرفا برقرار تبادالت تجاری در زمینه: دهم گفت وی با بیان اینکه من به مسائل سیاسی چندان اهمیتی نمی

 .مدنظر است

 .تواند بسیار مفید و ارزشمند باشد امروز با وزیر کشاورزی ایران مالقاتی خواهیم داشت و این دیدار می: بالتری تینه گفت

مایشگاه حاضر خوب برگزار شده و کشور ن: های بین دو کشور گفت وزیر کشاورزی لیتوانی با اظهار امیدواری از گسترش همکاری

 .لیتوانی هم تعدادی غرفه محصوالت مختلف را در این نمایشگاه عرضه کرده است

های مختلف به  المللی دام و طیور آخرین دستاوردهای خود را در زمینه گفتنی است شش غرفه از کشور لیتوانی در نمایشگاه بین

های لیتوانی محصوالت مختلفی از جمله پنیر فرآوری شده، شکالت، شیر  در غرفه. ندکن عالقمندان و بازدیدکنندگان عرضه می

 .خشک و محصوالتی که ارزش صادراتی دارند عرضه شده است

براساس این گزارش وزیر کشاورزی لیتوانی به همراه هیأت همراه برای بازدید از نمایشگاه دام و طیور در ایران حضور دارد و امروز 

 .وزیر جهاد کشاورزی خواهد داشت مالقاتی با

آبان در محل دائمی نمایشگاه شروع به  3های لبنی و صنایع وابسته از  به گزارش فارس، چهاردهمین نمایشگاه دام و طیور، فرآورده

 .آبان آخرین روز برگزاری این نمایشگاه است ..کار کرده و امروز 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..222330 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

نظری  اکتفا به بازار سنتی کشورهای منطقه تنگ/ کاهش نرخ تورم روستایی تابع رکود اقتصادی بازار است

 است 
ترین آنها صنایع غذایی و  عه اقتصادی و برای برای توسعه صادرات غیرنفتی که مهمبرای عبور از شرایط بحران و توس

خوش کردن به  محصوالت کشاورزی است، باید از مختصات کشورهای منطقه گذر کرد و به بازار جدید اندیشید و دل

 . ادی باشدهای اقتص تواند مبداء ارزیابی کاهش نرخ تورم که تبعیت از رکود حاکم بر جامعه است، نمی

نرخ تورم روستایی بر اساس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کارشناس اقتصادی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد رسیده است که نسبت به مدت  218.نقطه به  به رسید و نرخ نقطه 014.شده بانک مرکزی در پایان مهرماه به  آمار اعالم

 .درصد کاهش داشته است 18.ته مشابه سال گذش

تواند باعث خوشایند از منظر کنترل نرخ تورم باشد، اما علت آن را باید در رکود  کاهش نرخ تورم هرچند می: هدایت فالحت افزود

 .موجود در بازار جستجو کرد

ها نیز رسیده و نرخ تورم روستایی فرما است، به روستا ها حکم رکودی که در بازار داخلی کشور و در همه حوزه: وی خاطرنشان کرد

گرفته را دلیلی بر کنترل اوضاع اقتصادی و تناسب  توان این کاهش صورت را نیز به تبعیت از تورم شهری کاهش داده است، اما نمی

 .رسد راه زیادی تا شکوفایی اقتصاد کشور باقی مانده است نظر می های بازرگانی عنوان کرد؛ چرا که به بازار و فعالیت

 توسعه صادرات غیرنفتی فعالً در حد شعار است

تواند زمینه  شود که می ترین بخش اثرگذار در اقتصاد غیرنفتی کشور محسوب می عنوان مهم بخش کشاورزی به: فالحت ادامه داد

ها،  عدم آماده بودن زیرساختعلت  المللی پدیدار کند؛ با این وجود، به های بالقوه ایران را در بازارهای بین صادرات واقعی و توانمندی

 .کشاورزی رسوخ چندانی به سبد صادراتی کشور پیدا نکرده است

ها و شعارها برای  با وجود تشکیل میز صادراتی، کمیسیون صادرات غیرنفتی در مجلس و تمرکزی که در سخنرانی: وی تصریح کرد

 .ویژه در حوزه اقتصاد کشاورزی فراهم نیست های اقتصادی به تافزایش صادرات غیرنفتی داده شده است، هنوز بستر الزم برای فغالی

 گذاری است های تجاری نیازمند هدف برداری از حضور هیأت بهره

سفر وزرای کشاورزی به ایران همراه با : استاد دانشگاه اقتصاد با اشاره به سفر اخیر چند وزیر کشاورزی به کشور یادآور شد

میلیون نفری کشورمان  32تقبال کشورهای خارج از تحریم برای ارتباط با ایران و دیدن جمعیت دهنده اس های تجاری نشان هیأت

 .برای محصوالت آنها است، اما این ظرفیت زمان طالیی اقتصاد ایران است که باید از آن حداکثر استفاده را کند

کنند و هر وزیر با خود  به ایران رفت و آمد می های تجاری یکی پس از دیگری باید دید با وجود آنکه هیأت: فالحت تأکید کرد

ها و کسب دستاوردهای مذاکرات  برداری از حضور این هیأت آورد، بهره بازرگان زبده خود را به ایران می 42تا  32حداقل 

 گذاری شده است یا خیر؟ هدف

رکرده به کشورمان باید مدیران و بدنه کارکشته های تجاری ایران با کشورهای سف برداری از دیدار هیأت برای بهره: وی اظهار داشت

 .آمده استفاده کنند ای تدوین کنند تا طبق برنامه، تجار و بازرگانان از فرصت پیش اقتصادی کشور برنامه

 نظری است اکتفا به بازارهای سنتی، تنگ
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ایع غذایی دارای قدرت بالقوه و بالفعل ویژه برخی صن ایران در زمینه محصوالت کشاورزی به: این کارشناس اقتصادی همچنین گفت

بندی و صادرات  المللی است، در حوزه بسته معنا که عالوه بر تولید کیفی محصوالت غذایی که دارای استانداردهای بین است، بدین

گذاری  سرمایه تواند در سبد صادراتی مانور مناسبی داشته باشد، اما جای تعجب است چرا با وجود نیز راه زیادی رفته است و می

شده در این بخش چندان قابل توجه  صدها میلیاردی بخش خصوصی در حوزه صنایع غذایی، میزان صادرات محصوالت عرضه

 .نیست

تواند منجر  اکتفا به کشورهای منطقه نظیر پاکستان، عراق و افغانستان و همچنین دیدن ترانزیت دوبی نمی: فالحت در ادامه افزود

 .دی کشور باشد و نباید به بازار محدود این کشورها قانع بودبه شکوفایی اقتصا

تواند پاسخگوی تولید  ایم آنها را دست و پا کنیم، نمی اکتفا کردن به بازارهای سنتی که در دوره تحریم توانسته: وی خاطرنشان کرد

 .ای اندیشید ویژه های حل باالی محصوالت کشاورزی در کشور باشد و باید برای گذر از بازارهای سنتی راه

اکنون چه در وزارت جهاد کشاورزی و چه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برای : فالحت تصریح کرد

شده و  گذاری صورت هدف ها به رسد تا زمانی که مذاکرات و رایزنی نظر می هایی شده است، اما به ریزی افزایش صادرات برنامه

 ./تواند اثرات جالبی داشته باشد و بازرگانان فعال در حوزه بازار نباشد، نمیمشارکت بخش خصوصی 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.448-..html 
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 اقتصاد کالن
 آیاناآبان  09, چهارشنبه

 هزار تن گذشت  422های انباری از  حجم سیب/ به ارومیه آمدند کشور 44هیأت تجاری 
کشور در اتاق بازرگانی ارومیه حاضر شدند، زمینه برای تبادالت اقتصادی و صادراتی  44در حالی که هیأت تجاری 

سیب ویژه  ، راهی برای تنظیم بازار محصوالت کشاورزی بهLCهموار نیست و جز با مساعدت دولت برای حل مشکالت 

 . هزار تنی انبارشده در ارومیه وجود ندارد 422

با همت : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اتحادیه محصوالت باغی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

رکیه، لبنان، کنیا، آفریقای هیأت تجاری که عمدتاً از کشورهای ایتالیا، ارمنستان، بالروس، ت ..سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

اند و در اتاق بازرگانی ارومیه بسترهای تجاری مورد  جنوبی، آذربایجان و آستاراخان روسیه بودند، طی هفته جاری وارد کشور شده

 .بحث و تبادل نظر قرار گرفت

ها  کشور خود بیالن اقتصادی و زمینههای تجاری حاضر در اتاق بازرگانی ارومیه درباره شرایط اقتصادی  هیأت: امید ساالری افزود

 .بها، معادن و کشاورزی مباحثی را مطرح کردند های فلزات گران برای افزایش تبادالت اقتصادی در بخش

با وجود آنکه برخی از این کشورها بازار بسیار مناسبی برای محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران هستند، : وی خاطرنشان کرد

 .سازی شود های الزم جهت ارائه محصول باکیفیت و باثبات در کشور نهادینه حضور در این بازارها باید آمادگی باید گفت برای

 مرتفع شود LCمشکالت گشایش 

های تجاری مختلفی از کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد ایران شدند،  با وجود آنکه پس از توافقات لوزان، هیأت: ساالری ادامه داد

 .و مبادالت ارزشی همچنان به قوت خود پابرجا است LCگفت مسئله انتقال پول و گشایش  اما باید

پیماید  دارند و هنوز پرداخت پول و بازگشت آن مسیر طوالنی را می LCبازرگانان مشکالت زیادی برای گشایش : وی تصریح کرد

 .نین مشکالتی مرتفع شودکه به ضرر تجار تمام شده و باید پیش از ورود به روابط تجاری جدید، چ

 زند پاسارگاد در آفریقای جنوبی شعبه می

برخی از این کشورها با توجه به مشکالت انتقال پول بازرگانان ایرانی تأکید کردند برخی : عضو اتاق بازرگانی ارومیه یادآور شد

و انتقال  LCتواند تا حدودی مسئله گشایش  میای در آفریقای جنوبی است که  اندازی شعبه ها نظیر بانک پاسارگاد در حال راه بانک

 .پول را حل کند

های متولی  رسد باید وزارتخانه نظر می المللی فرا نرسیده است و به هنوز زمان الزم برای ورود به تبادالت بین: ساالری تأکید کرد

 .کار شوندبرای جلوگیری از از دست رفتن اشتیاق و استقبال کشورهای سفرکرده به ایران، دست به 

 المللی جبران شود دور ماندن تجار از بازارهای بین

المللی دور بمانند و  گیر ایران شد، باعث گردید بازرگانان عمالً از تجارت بین تحریمی که طی چند سال اخیر دامن: وی اظهار داشت

 .این فاصله باعث شده برای ورود به بازارهای جدید با احتیاط بیشتری اقدام کنند

های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید در اجماعی برای  رسد وزارتخانه نظر می به: ری همچنین گفتساال

های خود را به شکلی انعکاس بدهند که بازرگانان شرایط  ورود بازرگانان به زمینه صادرات اقدامات بیشتری کنند یا فعالیت

 .المللی داشته باشند مساعدتری برای ورود به بازارهای بین
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های جبرانی وارد  المللی پیدا کرده است، باید بسته ای که بازرگانی ایران با استانداردهای بین برای جبران فاصله: وی در ادامه افزود

و صادراتی  های متولی برای تسهیل بستر اقتصادی های بازرگانی و وزارتخانه زمان اتاق تواند فعالیت هم عمل شده و بهترین اقدام می

 .کشور باشد

 بازار ایران از رکود خارج شود

فرما است، باعث شده قدرت خرید مردم عمالً  رکودی که در داخل کشور حکم: رئیس اتحادیه محصوالت باغی خاطرنشان کرد نایب

 .کاهش پیدا کرده و سرانه مصرف محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی نیز پایین بیاید

شدت قیمت آن تنزل پیدا کرده است، میل به افزایش ندارد  ر کمال ناباوری، میزان مصرف میوه با وجود آنکه بهد: ساالری ادامه داد

رسد قدرت خرید مردم برای فائق شدن بر مخارجی که ماهانه با آن دست به گریبان هستند، کافی نیست و  نظر می و همچنان به

 .های غذایی و رفاهی شود تواند وارد حوزه نمی

توان گفت کاهش مصرف برخی  های سالمتی با شرایط رکود در جامعه ارتباط مستقیم دارد و می برخی شاخص: تصریح کرد وی

تر دولت برای  تواند در بلندمدت امنیت غذایی مردم را تهدید کند؛ لذا ضروری است هرچه سریع ها و سبزیجات می مواد غذایی، میوه

 .ی کنداندیش خارج کردن بازار از رکود چاره

 هزار تن سیب دپو شده است 422

ای رقم خورد که امسال حجمی بیش از یک  گونه آوری به علت سال شرایط تولید سیب به: عضو اتاق بازرگانی ارومیه یادآور شد

 .ستهزار تن آن در انبارها باقی مانده ا 422هزار تن سیب در آذربایجان غربی تولید شد، در حالی که بیش از  022میلیون و 

های بسیار نازلی توزیع شد که با استقبال چندان مناسبی هم  شده به بازار نیز به قیمت آن بخش از سیب عرضه: ساالری تأکید کرد

 .رو نشده است روبه

های اقتصادی بهترین گزینه  رسد اتکا به فرصت نظر می سازی، به های اقتصادی دولت برای ذخیره با توجه اهرم: وی اظهار داشت

 ./ای در اشباع بازار میوه داشت توان انتظار معجزه هزار تنی نمی 22.سازی  ی تنظیم بازار داخلی باشد، چرا که با ذخیرهبرا

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.442-..html 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 0931بان آ 13, شنبه

 19افت / درصد افزایش یافت  9/1نرخ رشد کشاورزی :  31گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی بهار 

 درصدی درآمدهای نفتی 
گذرد و  چهار ماه از اتمام فصل نخست سال می. از سوی بانک مرکزی به تصویر کشیده شد 31وضعیت اقتصادی بهار 

ی نرخ رشد اقتصادی اقدام نکرده است اما در گزارشی از وضعیت اقتصاد بهار، از هنوز بانک مرکزی برای اعالم رسم

تضعیف ارزش افزوده بخش نفت، مثبت بودن بخش کشاورزی و ضعف شدید بودجه دولت چه از منظر میزان تحقق و 

 .چه از منظر بودجه عمرانی و همچنین تضعیف بخش ساخت و ساخت مسکن رونمایی کرد

درصد به دست آمده  4/8و  3/8، 3/8که بعد از سه فصل با رشدهای  08درصدی در زمستان  3/2دن نرخ رشد پس از به دست آم

رود؛ احتمالی که از سوی مرکز آمار رد شده و در  سقوط اقتصاد بیشتر هم شده و احتمال منفی شدن این نرخ می 07بود در بهار 

 .است  اولیه را نزدیک به یک درصد مثبت اعالم کردهمحاسبه خوشبینانه نرخ رشد اقتصادی بهار، برآوردهای 

هر سه عاملی که از جانب این . بانک مرکزی سه دلیل اصلی را برای کاهش احتمالی رشد اقتصادی کشور در بهار ذکر کرده است

قه خلیج بانک مرکزی ذکر شده عوامل برونزایی هستند که شامل کاهش قیمت نفت، کاهش رشد اقتصادی جهان و مشکالت منط

رسد عالوه بر مساله چرایی عدم انتشار رشد اقتصاد کشور، حواله کردن این کاهش رشد به عوامل برونزا نیز  به نظر می. فارس است

 .آید نوعی فرار رو به جلو به حساب می

 درصد کاهش یافت 9/3صادرات نفت 

های نفتی است با  خام و خالص صـادرات فـرآورده طبق گزارش بانک مرکزی در بهار سال جاری خالص صادرات نفت که شامل نفت

میانگین تقریبی بهای . میلیـون بشـکه در روز رسید ./70درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش بـه سـطح  8/3

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه  0/70بـا  807.ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سه ماهه نخسـت سـال  محموله تک

با شیب بسیار مالیمی  807.دالر رسید؛ اما روند قیمـت جهـانی نفـت خام در سه ماهه نخست سال  4/32به  808.ال در س

کاهش تولیـد و : ترین آنها عبارتند از عوامـل مختلفـی در افـزایش اندك قیمت نفت نقش داشتند که مهم. صعودی بوده است

ای تولید نفت روزانه امریکا در پی کاهش تعداد  میلیون بشکه 34/0اهش عرضـه نفـت نامتعـارف، جنـگ عربستان و یمن، ک

 .سکوهای نفتـی فعال در این کشور که به کاهش سطح ذخایر نفتی این کشور منجر شد و افـزایش نسـبی شـاخص مـدیران چین

 رشد مصرف گاز و برق

میلیون  .7/77نسبت به دوره مشابه سال پیش به  درصد افزایش 4، با 807.مصرف روزانه گاز طبیعی در سه ماهه نخست سال 

درصد رشد  8/8تولید برق کشور نیز در این دوره با . میلیون مترمکعب رسید 0/7مترمکعب و خالص صادرات آن نیز روزانه به 

وات ساعت میلیارد کیلو 8./3درصد رشد به  ./.میلیارد کیلووات ساعت و مصرف آن با  0نسبت به مدت مشابه سـال پـیش بـه 

 .رسید

 درصد افزایش یافت 9/1نرخ رشد کشاورزی 

برآوردهای اولیه نشان از  808.-07ماهـه نخسـت سـال آبـی  0ها در  درصدی بارنـدگی .0/.در حوزه کشاورزی، با وجود کاهش 

هرچند نرخ رشد . نسبت به سال پیشین دارد 808.-07درصـدی مجمـوع تولید محصوالت کشاورزی در سال زراعی  8/7افزایش 
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های  دهد و در مقایسه با فصل تری را نشان می های قبل اعداد بزرگ بخش کشاورزی مثبت بوده است اما رشد این بخش در فصل

 قبل رشد کمتری را تجربه کرده است

 گذاری در مسکن درصدی سرمایه 4افت 

حاکم شدن . بـا کاهش همراه بود 807.ماهـه نخسـت سـال  های عملکردی بخش ساختمان و مسکن در سـه بیشتر شاخص

درصدی عملکرد  0/3گذاری در این حوزه موجب کاهش  شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه

های ساختمانی صادره در کل مناطق  تعـداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانه. گذاری بخش خصوصی در مسـکن شـد سرمایه

درصـد کـاهش داشـت  8./0و  4./3نسبت به دوره مشابه سال پیش به ترتیـب  807.ـه نخست سال ماه شـهری کشـور در سـه

 .درصد بوده است 4/00و  0/83و شدت کاهش این متغیرها در شهر تهران شدیدتر و به ترتیب 

 درصد کمتر شد 22ارزش بازار سرمایه 

ری بـه واسـطه افـزایش دو درصدی شاخص کل بورس در ماهه نخست سـال جـا گذاری در بازار سهام در سه هرچند سرمایه

های کلیدی بورس اوراق بهادار  با بهبـود نسـبی مواجـه شد، اما بررسی شاخص 808.نسبت به پایان سال  807.خردادماه سال 

 آغاز شده است، در 800.دهد که در تداوم روند رکـودی ایـن بـازار که از دی ماه سال  نشان می

شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معامالت و تعداد خریداران به : چهار متغیـر اصـلی ایـن بـازار شامل 807.ت سال سه ماهه نخس

اند که نشانگر تداوم وضعیت  همراه بوده 808.درصد کاهش نسبت به سه ماهه نخست سال  3/02و  0/30، 0./3، 0./3ترتیب بـا 

ای، شـرایط رکـودی حـاکم بـر برخـی بازارهـا و چـرخش نامناسب  هستهطوالنی شدن فرآیند مذاکرات . رکودی بـازار است

های پتروشیمی در بودجه سـال  نقدینگی، کاهش قیمت جهـانی نفـت و برخـی کاالهـای صـادراتی، افـزایش نـرخ خـوراك شرکت

های نفتی تولیدی از  ویلی و فرآوردهها در خصوص تعیین نرخ خوراك تح ، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پاالیشـگاه808.

 .شود های عملکردی بازار سرمایه تلقی می ترین دالیل وضـعیت نامناسـب شاخص مهم

 عدم تحقق کامل درآمدها

حکایت از تحقق نیافتن بخشـی از درآمدهای مالیاتی و کاهش  807.تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماهه نخست سال 

درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه . از تامین مالی دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیشین دارد سهم درآمدهای نفتی

درصد افزایش و نسبت بـه رقـم  3/02هزار میلیارد ریـال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش  00./3مبلغ  807.نخست سال 

 .درصد تحقق داشت 3./4مصـوب قـانون بودجـه، 

و  4/48به ترتیب  807.الیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمـومی دولـت در سه ماهه نخست سال سهم درآمدهای م

هزار میلیارد ریال رسـید کـه در مقایسه با  70./0به  807.درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست سال . درصد بود 8/03

درآمدهای دیگر دولت . درصـد تحقـق داشت 38/.بودجـه دوره،  درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب 3.دوره مشابه سال قبل 

درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه  3/03هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشـابه سـال پـیش  2./3نیز 

هزار میلیارد  22./7ای به  ایههای سرم در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی. درصد تحقق داشت 70/.برای دوره یادشده، 

درصد  4/04درصد تحقق داشت و در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال پـیش  3/30ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 

دهد که در سه ماهه نخست سال  تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقالم ناشی از نفت و غیر نفت نشان می. کاهش داشت

درصـد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سـال  03/.منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حـدود  ، سهم807.

 .دهد واحـد درصـد کـاهش نشـان می 8./3درصـد یا  0/80پیشـین 
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 ماهه منتهی به بهار 42درصد رشد نقدینگی  4/22

 7، 808.د برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال درص 7/7از رشدی برابر  807.نقدینگی در سه ماهه نخست سال 

درصد  4/00برابر  807.ماهه منتهی به پایان خرداد  0.همچنـین، نقـدینگی در . دهد واحد درصد افزایش نشان می 7/2درصد یا 

 0.د همگن نقدینگی در شایان ذکر است، رش. دهد کاهش نشان می 4/72رشد یافت که نسبت بـه رشـد دوره مشـابه سال پیش 

، 807.شود که در مقایسه با رقم عملکرد در پایـان خرداد سال  درصد محاسبه می 0/04برابر  808.ماهـه منتهی به خردادسال 

ماهـه منتهـی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال  0.واحد درصدی رشد نقدینگی در  77/.درصد بیانگر افت  4/00

 .پیشین بوده است

 درصد افزایش یافت 293مطالبات بانک مرکزی از دولت 

هزار میلیارد ریال به  ./4یعنی  08درصد نسبت به پایـان اسـفند  7/2با رشدی برابر  807.پایه پولی در پایان خرداد سال 

واحد درصد افزایش  3/0درصد یا  -0/0هزار میلیارد رسید که نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پیشین برابر  8.4./0

 .دهد نشان می

 3/.هزار میلیارد ریال و سهمی فزاینده برابر  40/.درصد افزایش به  080/.خـالص مطالبـات بانـک مرکـزی از بخش دولتی با 

 .بـوده اسـت 807.ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال  واحد درصد در رشد پایه پولی، مهم

واحد  ./0و بـا سـهمی فزاینده برابر  808.درصد افزایش نسبت به پایان سـال  8/7های خارجی بانک مرکزی با  خالص دارایی

 .بوده است 807.درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماهـه نخسـت سـال 

http//:www.iana.ir/majles/item/0.308-..html 
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 اقتصاد کالن
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

 هزینه خانوارهای شهری ، روستایی اعالم شد  -متوسط درآمد 
دهد متوسط هزینه ماهانه یک خانوار  نشان می39ایرانیان درسال   هزینه-ترین گزارش مرکز آمار ازمتوسط درآمد ه تاز

میلیون و  493هزار تومان و متوسط کل هزینه خالص ساالنه یک خانوار روستایی 3.4یلیون و شهری حدود یک م

 .درصد افزایش نشان می دهد  613هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل  23.

نوار روستایی در به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از مرکز آمار ایران ، برآورد متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهری و یک خا

هزار ریال بوده است  .33میلیون و  087دهد متوسط کل هزینه خالص ساالنه یک خانوار شهری  ها نشان می سطح کشور و استان

 .درصد افزایش نشان می دهد 7.که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 

 43.رصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و د 0714هزار ریال با سهم  03.میلیون و  3.از کل هزینه ساالنه خانوار شهری 

در بین هزینه های خوراکی و دخانی، . درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است 4.18هزار ریال با سهم  480میلیون و 

مربوط به  درصد 7717درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیر خوراکی بیشترین سهم با  0.13بیشترین سهم با 

 .مسکن بوده است

 3.هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل،  8.3میلیون و  .07همچنین متوسط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار شهری 

رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای شهری در مقایسه با رشد هزینه کل  808.بر این اساس در سال . درصد افزایش داشته است

 .درصد بیشتر رشد داشته است 7ا ساالنه آنه

درصد از مشاغل  318.درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری،  8018منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می دهد که 

 .درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است 17..آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 

هزار ریال بوده است که نسبت به سال  03.میلیون و  83.ساالنه یک خانوار روستایی  در همین حال، متوسط کل هزینه خالص

درصد مربوط  7.10هزار ریال با سهم  88میلیون و  4.از کل هزینه ساالنه خانوار روستایی . درصد افزایش نشان می دهد 310قبل 

 .درصد مربوط به هزینه های غیر خوراکی بوده است 313.هزار ریال با سهم  .70میلیون و  .3به هزینه های خوراکی و دخانی و 

درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده های آن و در  .0.1در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 

 .درصد مربوط به مسکن بوده است 00بین هزینه های غیر خوراکی، بیشترین سهم با 

هزار ریال بوده  ..میلیون و  80.ران نشان می دهد متوسط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار روستایی گزارش مرکز آمار ای

رشد متوسط درآمد ساالنه خانوارهای  808.بر این اساس در سال . درصد افزایش داشته است 713.است که نسبت به سال قبل، 

 .د بیشتر رشد داشته استدرص 410روستایی در مقایسه با رشد هزینه کل ساالنه آنها 

درصد از مشاغل آزاد  8214درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری،  0013منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 

 .درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است 8014کشاورزی و غیر کشاورزی و 

خانوار نمونه در نقاط  0802.خانوار نمونه در نقاط شهری و  .333.ر این طرح تعداد خانوارهای آمارگیری شده د 808.در سال 

 .روستایی کشور است

http//:www.iana.ir/majles/item/0.40.-..html 
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 اقتصاد محصوالت
 - 31/10/13فارس

 ای به جای تولید داخل به دنبال واردات هستند عده/ طیل کردشرکت داروی دامی را تع 2.مشکل مالی 
مشکالت مالی سال : رئیس سندیکای داروهای دامپزشکی کشور با بیان اینکه باید از تولید داخل حمایت شود، گفت

 .شرکت داروسازی شد 2.گذشته منجر به تعطیلی 

کنندگان و صادرکنندگان داروهای  اهلل ذبیحی رئیس سندیکای تولید حجت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

المللی دام و طیور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نباید اجازه واردات داروهای دامی به بهانه  دامپزشکی کشور در نمایشگاه بین

شود،  که محصوالت خارجی به کشورمان وارد نشود و اگر هم وارد میباید به سمتی حرکت کرد : کیفیت به دالالن داده شود، گفت

 .بهتر از آن را تولید کنیم

هیچ دارویی در کشور بدون استاندارد تولید : شوند، گفت التحصیالن و دانشجویان بیکار می وی با تأکید بر اینکه با واردات، فارغ

 .شود و نباید برای واردات این بهانه را داشت نمی

کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با بیان اینکه اگر کشورهای اروپایی و آمریکایی در تولید  سندیکای تولید رئیس

گیرند و به  های ارزان قیمت می آنان بروکراسی اداری ندارند، وام: هایی دارند، به دلیل داشتن سه عامل است، تصریح کرد موفقت

 .گذارند دانشمندان خود احترام می

گیرد و بورکراسی اداری دولت هم مانع  مانند، وامی به آنها تعلق نمی اما دانشمندان ایرانی در پشت درهای بسته می: ذبیحی گفت

 .جدی برای آنهاست

شود، اظهار  کنندگان داروهای دام و طیور نمی وی با بیان اینکه هیچ حمایتی از سوی جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی به تولید

 .شود واکسن تب برفکی بدون حمایت خارجی و بدون وام بانکی با سرمایه بخش خصوصی در کشور ساخته می: داشت

ها  کرد که بالهایی که بر سر مادران عراقی آمد را بر سر ایرانی در زمان تحریم سرباز آمریکایی ما را تهدید می: ذبیحی بیان داشت

عراقی به دلیل نبود دارو شاهد جان باختن فرزندانشان بودند این مسائل را برای گفتند همانطور که مادران  آوریم، آنها می می

 .کنیم ایرانیان تکرار می

 .اما آنها نتوانستند چون ما به تولید داخل متکی بودیم: وی افزود

یلیون دوز واکسن م 2.در حالی که قرار است ساالنه : کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامی تصریح کرد رئیس سندیکای تولید

 .میلیون دوز است 8تب برفکی در کشور تولید شود که نیاز ساالنه کشور به این محصول فقط 

میلیون دوز از این  4کشورهای روسیه و بالروس متقاضی واکسن تب برفکی تولید کشورمان هستند و قصد داریم : وی گفت

 .محصول را صادر کنیم

شرکت یاد شده در مالکیت یک فرد صهیونیستی است و این شرکت هزینه : ی وارداتی گفتها ذبیحی با اشاره به واردات واکسن

 .پردازد می oieهای  های سازمان دامپزشکی را برای شرکت در سمینار

 82ها  گویند که فقط وام تحقیق و توسعه این شرکت شود محصوالت خارجی با کیفیت است،اما نمی گفته می: ذبیحی تصریح کرد

 .دالر استمیلیارد 

از زمانی که آقای حجتی به عنوان وزیر جهاد : کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامی بیان داشت رئیس سندیکاری تولید

 .کشاورزی در دولت فعلی منصوب شده است هیچ کمکی به صنعت داروسازی نکرده است

http://www.farsnews.com/
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ها را  نباید اجازه ورود محصوالت این شرکت: اند، گفتهای خارجی در زمان تحریم به ما جنس ند وی با اشاره به اینکه برخی شرکت

 .پس از تحریم هم بدهیم

مسئولین نباید این مسائل را فراموش کنند و نباید برای کسانی که در دوران تحریم ما را محور شرارت و تروریسم : ذبیحی گفت

 .کردند فرش قرمز پهن کنیم تلقی می

کنندگان و دانشمندان خود  ما از تولید: کشور ایرانی هستند، تصریح کرد 32.ن دنیا در درصد دانشمندا 82وی با اشاره به اینکه 

 .تر است گوییم که جنس تولید خارج از داخل با کیفیت کنیم و بعد می حمایت نمی

ی رازی و واکسن تب برفکی تولیدی در موسسه سرم ساز: کنندگان و واردکنندگان داروهای دامی بیان داشت رئیس سندیکای تولید

 .های تولید کشورهای دیگر مثل آلمان و هاند است درصد ارزان تر از از واکسن .0سایر موسسات داخلی حدود 

شرکت از این تعداد به دلیل مشکالت مالی  2.سال گذشته : شرکت داروسازی دام، طیور و آبزیان اظهار داشت .3.وی با اشاره به 

 .کنند ت کار میدرصد ظرفی 2.تعطیل شد و برخی فقط با 

ایران داروهای : ذبیحی با تأکید بر این مطلب که ما در حال حاضر توان تولید هر نوع داروی دامی را در کشور داریم، گفت

کند و این امر نشانه کیفیت محصوالت  دامپزشکی خود را به کشورهای مختلف از جمله ترکیه، اسپانیا و کره جنوبی صادر می

 .تولیدی است

آورند، در تولید داخل به دست  گویند محصول ایرانی کیفیت ندارد، منافعی که از واردات به دست می آنهایی که می: وی گفت

 .آورند نمی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.8072320222470 
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 قتصاد محصوالتا

 - 31/10/09فارس

 جدول+  31-.3کشاورزی برای سال  محصول .2نرخ تضمینی 
، قیمت خرید (یازدهم آبان)در جلسه اخیر شورای اقتصاد :ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .تصویب شد 31-.3تضمینی محصوالت زراعی در سال 

، با تصویب شورای اقتصاد؛ قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی در اورزیوزارت جهاد کشبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .تعیین شد 07-.0سال 

درصد در مقایسه با  ..قلم محصول زراعی در سال آینده حدود  .0عبدالمهدی بخشنده با اشاره به این که قیمت خرید تضمینی 

،دانه سویا،پنبه (ارقام کیفی)لزا،برنج پرمحصول قیمت خرید تضمینی محصوالت ک:سال گذشته رشد داشته است،اعالم کرد

 .درصد افزایش داشته است ..وش،عدس و لوبیا قرمز در مقایسه با سال قبل 

قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم : درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی گفت 2.وی با اشاره به افزایش 

 .تعیین شده است 8233.ل و گندم دوروم ریا .042.معمولی برای سال زراعی جدید 

 0ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه رشد قیمت خرید تضمینی محصول جو برای سال زراعی آتی را  معاون برنامه

 .تصویب شده است 2203.قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو در سال زراعی آینده : درصد اعالم کرد و افزود

درصد  3با  .0 -07ساس مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم ذرت دانه ای برای سال زراعی برا: بخشنده گفت

 .گذاری شده است ریال نرخ 2833.رشد 

ریال، پنبه  0432ریال، چغندر پائیزه  00.3در جلسه شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گرم چغندر بهاره : وی اضافه کرد

ریال، گلرنگ  822هزار و  .0ریال،کلزا  2..هزار و  07ریال، آفتاب گردان  ..3هزار و  00ریال، دانه سویا  .80و هزار  00وش 

هزار  08ریال، لوبیا سفید  072هزار و  08ریال، لوبیا چیتی  372هزار و  07ریال، نخود  7.2هزار و  03ریال، عدس  32هزار و  07

 .ریال تعیین شد 2..هزار و  07ریال و لوبیا قرمز  072و 

قیمت خرید تضمینی هرکیلو گرم برنج خزر،شیرودی،فجر و :ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت معاون برنامه

درصد افزایش در مقایسه با سال قبل  ..ریال،برنج سپیدرود و گوهر با  322هزار و  83درصد رشد نسبت به پارسال  ..کشوری با 

ریال در جلسه شورای  0.2هزار و  03یال و برنج ندا،کوهسار،دانیال،عنبر نجفی،سازندگی و کامفیروز هر کیلوگرم ر .38هزار و  .8

 .اقتصاد تصویب شد

ریال،سیب زمینی بهاره  8032براساس مصوبه شورای اقتصاد، قیمت هر کیلو گرم سیب زمینی پاییزه : بخشنده خاطرنشان کرد

ریال  0330ریال و پیاز طرح استمرار  0.00ریال،پیاز بهاره  0372ریال،پیاز پاییزه  7337ار ریال،سیب زمینی طرح استمر 8333

 .تعیین شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.807240.22.034 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://pr.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=f61738b7-c4a4-486f-97af-8e68fa464125&WebPartID=45bc58ed-fe7c-41f9-8294-f7df1e748b18&ID=30a64456-56ce-486b-962c-250ae42e38e9
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940721001287


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

4. 

 

 
 اقتصاد محصوالت

 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 درصد اعالم شد  14.نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال یک درصد و کشاورزی 
را اعالم کرد که بر این اساس نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه ابتدای  31مرکز آمار ایران نرخ رشد شش ماهه نخست 

 .سال جاری یک درصد است

نرخ رشد ( مقدماتی)براساس نتایج حساب های ملی فصلی : م کرد، مرکز آمار اعال(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .یک درصد بوده است 807.درشش ماهه اول سال ( به قیمت بازار)محصول ناخالص داخلی 

درصد و رشته  .1.درصد، رشته فعالیت های گروه صنعت منفی  14.نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی 

 .درصد رشد داشته است 210دمات فعالیت های گروه خ

http//:www.iana.ir/majles/item/0.403-..html 
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 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  00: تاریخ

 رونق بازار آجیل و خشکبار با افزایش صادرات
ها موجب افزایش صادرات آجیل و خشکبار  لغو تحریم: المللی گفت دیه خشکبار و آجیل با اشاره به بهبود شرایط بینرئیس اتحا

 .شده است

ا اشاره به رکود در ، بخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمصطفی احمدی رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران در گفتگو با 

 .ها شرایط صادرات بهتر شده است خوشبختانه پس از رفع تحریم: بازار داخلی گفت

شود و امیدواریم با بهبود  جات مختلف از ایران به سایر کشورها صادر می اقالمی مانند پسته، کشمش و مغزهای تخمه: وی افزود

 .شرایط شاهد افزایش صادرات آجیل و خشکبار باشیم

 .ها در مقایسه با ابتدای سال تغییری نکرده است قیمت: دی با اشاره به ثبات قیمت آجیل و خشکبار گفتاحم

به گفته رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با توجه به اینکه تولید خشکبار بیش از مصرف است با افزایش صادرات شاهد رونق 

جر به کاهش جنس در بازار داخلی و افزایش قیمت شد که مسئوالن باید این بازار خواهیم بود البته ممکن است افزایش صادرات من

 .موضوع را مدیریت بکنند

هم اکنون بسیاری از کشورهای دنیا مانند آمریکا، اروپا، آفریقا، : وی به کشورهای مقصد صادرات آجیل و خشکبار اشاره کرد و گفت

 .انی هستندژاپن، چین و کشورهای عربی مشتری آجیل و خشکبار ایر

شود همچنین در برخی  درصد وارداتی است چرا که در داخل تولید نمی 22.در میان آجیل و خشکبار بادام هندی : وی ادامه داد

 . اقالم مانند بادام درختی و تخم کدوی مرمری با توجه به اینکه تولید جوابگوی مصرف نیست ناچار از واردات هستیم

شود قیمت  با توجه به اینکه به کشورهای مختلف اقالم متفاوتی صادر می: و خشکبار صادراتی گفت احمدی با اشاره به قیمت آجیل

آجیل و خشبکار صادراتی با یکدیگر متفاوت است چرا که به عنوان مثال ژاپن مشتری پسته دهن بسته ایران است در حالی که 

 .شود وت قیمت میهند خریدار بهترین پسته اکبری ایران است و همین امر موجب تفا

http//:www.yjc.ir/fa/news/.8444.3 
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 اقتصاد محصوالت

 فودپرس 0931آبان ماه  01یک شنبه 

 <صنایع غذایی!! کیلو شکالت برابر با یک بشکه نفت  6صادرات 
اقتصاد ایران در .دالر و معادل یک ششم صادرات هر بشکه نفت است4ای کشور درآمد ارزی ناشی از صادرات هر کیلو شکالت بر 

چند دهه گذشته به دلیل وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت همیشه اقتصادی بیماربوده است این اقتصاد هیچگاه مورد 

نفت متناسب با آخرین وضعیت سیاسی  ریزان و مسئولین اقتصادی کشور نبوده چرا که قیمت هر بشکه اعتماد و اطمینان برنامه

در چند سال گذشته و به ویژه .بینی باشد دنیا تعیین و همین امر موجب شده تا اقتصاد نفتی اقتصادی کامال متزلزل و غیرقابل پیش

لید و صادرات گذاری اقتصاد بر مبنای تو ریزان کشور بر پایه کشورهای غربی جدیت سیاستمداران و برنامه  با تنگ شدن حلقه تحریم

ریزان کشور و مسئولین  ها همواره تأکید کارشناسان اقتصادی، برنامه کاالهای غیرنفتی بیش از پیش نمایان شد در طول این سال

اکنون مقدمات برچیده شدن  در این راستا و با توجه به اینکه هم.بلندپایه بر حرکت به سمت اقتصاد مقامتی بوده و هست

های جهانی قرار گرفته است نباید روزهای سخت  اقتصاد ایران در دستور کار مسئولین دولتی و سیاست های ظالمانه از تحریم

ها به ملت و  تجربه این سال.تحریم که تنها به دلیل وابستگی غیرقابل توجیه اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی بود را فراموش کنیم

های درآمدهای نفتی را از بین ببریم و در حال حاضر که  تصاد ملی از آسیبتر نقاط ضعف اق دولت نشان داد که باید هر چه سریع

کند باید با تمام توان زمینه و بستر  شرایط اقتصادی کشور با توجه به شروع شدن دوران پساتحریم شکل و ظاهری تازه پیدا می

راج آمار صادراتی کشور در شش ماهه نخست های مولد اقتصادی و تولیدات غیرنفتی را فراهم کنیم به همین منظور استخ فعالیت

جاری از گمرك بر آن شدیم تا به مقایسه میزان درآمدزایی هر یک از کاالهای غیرنفتی با نفت را مورد ارزیابی و بررسی قرار  سال

باشد از این رو  تواند های گذشته می ترین تجربه هر ایرانی در طول سال از آنجایی که تحقق یافتن اقتصاد غیرنفتی شیرین.دهیم

به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرینی، .نخستین مقایسه کاالی صادراتی خود را به صنعت شیرینی و شکالت اختصاص دادیم

میلیون دالر درآمد ارزی  322هزار تن کاالهای یاد شده  072شکالت و بیسکویت در کشور ایران سال گذشته از محل صادرات 

ای با اشاره به اینکه میزان ارزش  جمشید مغازه.هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد کرد 32ذر برای کسب کرد و از این رهگ

ارزش افزوده در صنعت : درصد است، گفت 72الی  82افزوده تولیدات شکالت، شیرینی و بیسکویت در ایران به صورت میانگین 

ع موجب شده تولید و صادرات انواع شیرینی، شکالت و بیسکویت در شیرینی و شکالت رقم نسبتا خوب و باالیی دارد که این موضو

کند  کشور جهان انواع شکالت و شیرینی صادر می 32در حال حاضر ایران به : وی افزود.کشور بسیار اقتصادی و صادرات محور باشد

شکالت با بیان اینکه سال گذشته رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرینی و .که برخی از کشورها شامل اروپا و آمریکای شمالی است

هم اکنون تمامی واحدهای : هزار تن بوده است، اظهار کرد 22.میزان تولید انواع شکالت و شیرینی در کشور بالغ بر یک میلیون و

 میلیون تن شکالت در 0های خالی زیادی دارند که در صورت فعال شدن امکان تولید   تولیدی شیرینی و شکالت در کشور ظرفیت

میلیارد دالر  .1.سال در کشور وجود خواهد داشت که در صورت تحقق این رقم میزان صادرات کشور به آسانی به نرخ یک الی 

ای قیمت هر کیلو شکالت صادراتی از کشور به صورت میانگین هفت دالر است و در صورت فعال  به گفته مغازه.قابل افزایش است

از آنجایی .هزار نفر خواهد رسید 2..ی و شکالت میزان اشتغال در این صنعت بزرگ به شدن تمام ظرفیت خالی در صنعت شیرین

توان اینگونه نتیجه گرفت که میزان درآمد  دالر است می 74که بر اساس آخرین آمار قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای جهانی 

 هر بشکه نفت استناشی از فروش و صادرات هر کیلو شکالت ایرانی در حال حاضر یک ششم 

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

http://www.foodpress.ir/Post


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

43 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 سال آینده عوارض ناشی از تغییرات اقلیم می شود  .ایران در 
ران دچار عوارض ناشی از تغییرات اقلیم و سال آینده ای .رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در در 

حوادث غیرمترقبه آب و هوایی و تشدید خشکسالی ها و گرد و غبار می شود، خواستار مشارکت داوطلبانه ایران در 

 .برنامه کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش گرمایش زمین شد

همین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با به نقل از محیط زیست، سیزد( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست 

ور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و ام

مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ، مشاور عالی رییس سازمان حفاظت محیط زیست، و کلیه مدیران و نمایندگان وزارتخانه ها 

و دستگاه های مدعو و عضو شورا و نمایندگان سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست 

 .برگزار شد

حفاظت محیط زیست در این جلسه با تاکید بر همگرایی، همسویی و هم افزایی در تدوین برنامه  معصومه ابتکار رییس سازمان

ششم، یکی از علل اصلی عدم تحقق اهداف محیط زیست را فقدان هماهنگی و همراستایی بین بخش ها و اولویت نگاه بخشی در 

 .دستگاههای اجرایی دانست

 

 ز تغییرات اقلیم خواهد شدسال آینده ایران دچار عوارض ناشی ا .در 

سال آینده ایران دچار عوارض ناشی از تغییرات اقلیم و حوادث غیرمترقبه آب و هوایی و تشدید خشکسالی  .وی با بیان اینکه در 

گانه آن در  4.ها و گرد و غبار خواهد شد و بر پذیرش اهداف توسعه پایدار توسط جمهوری اسالمی ایران و بومی سازی اهداف 

 .ته ملی توسعه پایدار ذیل شورایعالی محیط زیست تاکید کردکمی

 مشارکت داوطلبانه ایران در برنامه کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش گرمایش زمین

ابتکار خواستار طی شدن مراحل نهایی تهیه سند ملی تغییرات آب و هوایی و مشارکت داوطلبانه ایران در برنامه کاهش گازهای 

هش گرمایش زمین شد و افزود با این اهداف و برنامه ها در سطوح مختلف در تدوین برنامه ششم توسعه همگرایی گلخانه ای و کا

 .به وجود می یاید

سپس جاللی ، رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور، مفاد پیشنهادی سازمان متبوع خود را ارایه که مورد بررسی و تصویب 

 .اعضای شورا قرار گرفت

گزارش، پوراصغر، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این جلسه گزارشی از روند اصالحات نهایی گزارش بنابر این 

وضعیت موجود محیط زیست کشور مطابق با نظرات دستگاهها و نهایی شدن گزارش ارایه و اعالم داشت در هفته آینده گزارش 

 .شود نهایی به همه دستگاههای اجرایی ذیربط ارسال می

در ادامه مسجدی، رییس امور برنامه ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تشکیل اولین 

با توجه به این که موضوع محیط زیست یک موضوع : جلسه شورای تلفیق برنامه ششم توسعه در هفته آتی خبر داده و گفت 
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و انتظارات مورد نظر خود از سایر بخش ها را به طور مشخص و صریح تدوین و به  فرابخشی و خاص است، باید سیاست ها

 .شوراهای بخشی اعالم کند

در ادامه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به تاکید رییس جمهور در خصوص توجه به 

در یک بند از ... چه ها و رودخانه ها، تاالب های خشک شده و موضوعات مهم محیط زیست، ریزگردها، آلودگی هوا، وضع دریا

 .قانون برنامه ششم اشاره کرد 

سید محمد مجابی همچنین به تشکیل سه جلسه کارگروه تخصصی آب و محیط زیست و یک جلسه کارگروه هوا و محیط زیست 

سی خواهد شد و کارگروه هوا برای بررسی بیشتر مصوبات کارگروه آب و محیط زیست در این جلسه شورا برر: اشاره و بیان کرد

 .درخواست فرصت کرده است

جلسه با بحث و بررسی در خصوص احکام مرتبط با بحث آب ادامه یافت و بندهایی از مواد قانونی در خصوص مدیریت کیفی منابع 

ی بیش از حد مجاز، تکمیل،تجهیز و آب و تهیه سند ملی مدیریت کیفی منابع آب، برخورد با فاضالب های تولیدی با آالیندگ

توسعه شبکه پایش کیفی و آلودگی منابع آب رودخانه ها و دریاچه سدها با اعمال نظرات و اصالحات پیشنهادی دستگاههای 

اجرایی به تصویب شورا رسید و مقرر شد برخی مفاد پیشنهادی در حوزه آب با اعمال اصالحات به شورای آب برنامه ششم توسعه 

 .هاد شودپیشن

http//:www.iana.ir/water/item/0.340-..html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/water/item/25679-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

22 

 

 اقلیم و منابع  طبیعی
 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  09, چهارشنبه 

 میلیارد تومانی سیل به بخش کشاورزی ایالم .3خسارت 
میلیارد تومان خسارت به بخش  .3در جریان سیل اخیر در سطح استان بالغ بر : اد کشاورزی استان ایالم گفترئیس سازمان جه

 . کشاورزی استان وارد شده است

بخش کشاورزی نیز : آسای اواخر هفته گذشته در سطح استان را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت عبدالرضا بازدار بارش سیل

 .بهره نمانده ضمن اینکه بیشترین خسارت مربوط به شهرستان ایالم است از خسارات سیل بی ها همانند سایر بخش

هکتار زراعت استان نیز  822: هکتار از باغات استان از ارقام مختلف از بین رفته است، افزود 22.وی با بیان این که طی این اتفاق، 

 .ای و محصوالت صیفی و سبزی است از قبیل کلزا، گندم، ذرت دانهدر جریان سیل به طور کامل تخریب شده که شامل محصوالتی 

واحد مرغداری در سطح استان تخریب و آسیب دیده و در همین راستا  3.: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم اضافه کرد

 .اند راس دام سبک و سنگین در جریان سیل تلف شده .07

واحد  72: کلنی زنبور عسل در سطح استان را از بین برده است، خاطرنشان کرد 322شته بازدار با اشاره به اینکه سیل هفته گذ

 .واحد ایستگاه پمپاژ بزرگ و کوچک نیز تخریب شده است 0.اند همچنین  دامی در جریان سیل اخیر در استان از بین رفته

سیل هفته گذشته به حدی شدت داشته که : کردکیلومتر کانال آبرسانی در مزارع استان اشاره و عنوان  00وی به تخریب شدن 

 .های دسترسی بین مزارع را از بین برده است کیلومتر از جاده 0.2

تخریب و : واحد تولید آبزیان کامال تخریب و آسیب دیده است، تاکید کرد .0رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه 

 .کشاورزی حاصل سیل اخیر در بخش کشاورزی استان است خاکریز ..سازه سنگی مالتی و  0.8دیدگی  آسیب

 .های استان نیز در جریان سیل اخیر نابود شده است کاری و نهالستان های جنگل هکتار از عرصه 8.2: بازدار در پایان یادآور شد

http//:iranecona.com/7432. 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 واردات میوه آتشی بر جان تولیدکنندگان/ فرا رسیدن پاییز زودهنگام دردسرساز شد
 .فرا رسیدن پاییز زود هنگام موجب ورود یکباره میوه های نوبرانه به مغازه های سطح شهر شد

فرا رسیدن پاییز زود هنگام موجب ورود یکباره میوه های نوبرانه این فصل به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار 

مغازه های سطح شهر شد؛اگرچه این موضوع برای طرفداران پرو پا قرص میوه های رنگارنگ خوشایند است اما تداخل و افزایش 

 .تولید این محصوالت نسبت به سال گذشته شوك باغداران را به همراه داشته است

ست در روزهایی که کشاورزان چشم انتظار محصوالت و دریافت دسترنج و زحمت یکساله خود هستند، اما کاهش قدرت خرید در

در مقابل محصوالت قد علم و بیش از پیش رکود را بر بازار حاکم کرده بطوریکه قیمت ها سوار بر االکنگ فقط باال می روند بدون 

 !اورزان برسند؟آنکه به دست صاحبان اصلیشان یعنی کش

این گزارش می افزاید با توجه به چرخه گرانی و تورم ، هزینه های تولید برای کشاورزان سرسام آور است و یکی از راه حل های 

موجود در این خصوص پوشش هزینه های قیمت تمام شده تولید است چراکه خرید تضمینی برخی محصوالت همچون سیب 

 .ستدردی از کشاورزان دوا نکرده ا

ساله توسعه محصوالت راه کمی باقی است، اما متاسفانه در سال های اخیر با کمی  02هرچند که تارسیدن به برنامه چشم انداز 

افزایش تولید دچار چالش ها و مشکالتی از این قبیل شده ایم که در این راستا الزم است تمهیداتی برای فضای مناسب صادرات 

 .نصورت مطمئنا انگیزه کشاورزان برای کشت محصوالت در سال آینده از بین خواهد رفتاندیشیده شود چرا در غیر ای

پاییز زود هنگام و ورود : مجتبی شادلو نائب رییس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت

درصدی برخی محصوالت اعم از سیب و در پی آن  82 همزمان میوه های پاییزی و عدم استقبال مصرف کنندگان در بازار، افت

 . شوك باغداران را به همراه داشته است

هزارتن سیب از باغات کشور برداشت شده که در سال جاری  22.میلیون و  0سال گذشته حدود : وی با اشاره به تولید سیب گفت

 .هزارتن برسد 722میلیون و  8پیش بینی شده این میزان به 

در حال حاضر به طور متوسط قیمت هر کیلو سیب بر اساس دانه بندی و رنگ : اتحادیه باغداران در ادامه بیان کرد نائب رئیس

تومان متغیر است و این در حالیست که متوسط هزینه کاشت و داشت و  22.هزار و  8الی  0بندی در بازار عمده فروشی بین 

 .است و از سویی این زیان باغداران را نشان می دهد هزارتومان 0الی  322برداشت باغدار بین هزار و 

بنابراین برای طرح های توسعه کشاورزی و افزایش تولید محصوالت باید تمهیداتی اندیشیده شود که در : شادلو خاطر نشان کرد

حصول باید برنامه غیر اینصورت هر ساله دچار چنین چالش هایی خواهیم شد و از طرفی با توجه به دستور افزایش بهره وری م

 .ریزی جدی در صادرات صورت گیرد زیرا در سال های اخیر کم و بیش عموم رشته های باغداری چنین مشکالتی را تجربه کردند

متاسفانه ساالنه ارز قابل توجهی برای واردات موز از کشور خارج می شود که ورود آن به کشور ضرورتی ندارد و : وی تصریح کرد

که اگر دولت تمهیدات و امتیازاتی را برای صادر کنندگان به جای واردات بی رویه به کار گیرد دیگر شاهد شوك این در حالیست 

 .باغداران و نوسانات قیمت و ماندن محصول بر روی درختان نخواهیم بود
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تولید می تواند زندگی این نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از جامعه روستایی را کشاورزان تشکیل می دهند که به صرفه نبودن 

قشر زحمتکش را دچار آسیب های متعدد کند و سیاست نامناسب قیمت گذاری محصول در کنار شرایط آب و هوایی دست به 

 . دست هم داده تا تولیدکنندگان سیب در سال جاری متضررشوند

ل باشد که در این میان برخی سودجویان شکی نیست که واردات بی رویه محصوالت می تواند آتشی برجان تولید کنندگان داخ

بدون در نظر گرفتن منافع تولید کننده و مصرف کننده فرصت را غنیمت شمرده واقدام به توزیع و عرضه میوه های وارداتی در 

 .سطح شهر میکنند

http//:www.yjc.ir/fa/news/.832.33 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - 093۱آبان  0۱پنجشنبه 

 اند میلیون هکتار از منابع طبیعی دارای سند مالکیت شده 492

 80.میلیون هکتار است که تاکنون حدود  72.گستره عرصه منابع طبیعی کشور حدود : معاون حفاظت و امور اراضی کشور گفت

، منطقه سیستان و (ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران . اند دارای سند مالکیت شده ها میلیون هکتار از این عرصه

های منابع طبیعی با بیان اینکه روند رو به بهبودی  بلوچستان، مسعود منصور در نشست هم اندیشی حفاظت مشارکتی در عرصه

میلیون  .21.اند،  میلیون هکتار که دارای سند مالکیت شده 80.از مجموع : های منابع طبیعی داریم افزود برای رسیدگی به پرونده

 .هکتار مربوط به اسناد کاداستری سازمان است

 02های موفق کشور در زمینه حفاظت مشارکتی است، از این رو در تالشیم  سیستان و بلوچستان از استان: وی خاطرنشان کرد

های منابع طبیعی برای جلوگیری از بروز  حفاظت از عرصه. زایش دهیمجاری اف درصد منابع ملی بخش حفاظت استان را در سال

 .های این نهاد است تخلف، تصرف و مدیریت عرصه از مهمترین برنامه

های  ها، کمک گرفتن از ظرفیت محور از جمله طرح دارا کردن عرصه 8سازمان برای افزایش حفاظت اراضی ملی : منصور ادامه داد

 .مشارکتی و از بین بردن بستر و عوامل تخریب را در نظر گرفته استمردمی در قالب حفاظت 

برای از بین : وی با تاکید بر اینکه سیاست ما مدیریت منابع طبیعی به خصوص حفاظت از منابع با کمک مردم است، تصریح کرد

های نو و پاك  زین به ویژه انرژیبردن بستر و عوامل تخریب در این سازمان، سرعت بخشیدن به طرح کاداستر، تامین سوخت جایگ

در مناطقی که برای تهیه سوخت ناچار به قطع درخت و بوته کنی هستند، ایجاد کمربند حفاظتی در جاهایی که مرز مشخص 

همچنین برای مشخص شدن مرز ملی و غیر ملی و برای جلوگیری از تصرف اراضی، تقویت . نیست، در دستور کار قرار گرفته است

 . ت و پیگیری اقدامات قضایی مورد نیاز استگشت مراقب

با مقام معظم رهبری، جدیت برای رسیدگی به  08اسفند سال  4.بعد از دیدار فعاالن حوزه محیط زیست کشور در : منصور گفت

ای مناسب ها و قضات بیش از این سازمان تالش دارند ر های منابع طبیعی ایجاد شد به طوری که در برخی موارد دادستان پرونده

هکتاری  822.هکتاری در سمسور شهرستان ایرانشهر و پرونده  222.چند پرونده اساسی در کشور از جمله پرونده . صادر شود

 .سال، تعیین تکلیف و رفع تصرف شد 02استان چهارمحال و بختیاری بعد از 

مات فرهنگی و مشارکت مردم و منابع مالی که در اختیار باید اقدا: منصور با اشاره به اینکه حوزه فعالیت این نهاد وسیع است، افزود

پروژه موفقی . توان مدیریت کرد این سازمان قرار می گیرد تقویت شود زیرا با بضاعت اندك، این گستره وسیع و متنوع را سخت می

 .در شهرستان خاش در روستای نرون در حال اجرا داریم و اقداماتی خوبی در آن صورت گرفته است

دستگاه آبگرمکن خورشیدی و  32های طبیعی،  ها و حفظ گونه منابع طبیعی برای جلوگیری از قطع درختان و بوته: تاکید کردوی 

 .دستگاه تنور گازی بین مردم روستای نرون شهرستان خاش توزیع کرد 72.

ن تاالب هامون و به علت خشک شد: منصور، فقر پوشش گیاهی را مهمترین عامل فرسایش خاک دانست و اظهار کرد

های آب زیر زمینی در سیستان، فرسایش خاک در این منطقه سه  های گیاهی و کاهش سفره از بین رفتن پوشش گونه

ها از جمله  برای جلوگیری از فرسایش خاک و رفع این مشکل در منطقه باید همه سازمان. برابر متوسط کشوری است

 .کاری کنندوزارت نیرو، وزارت کشاورزی و محیط زیست هم

http//:www.isna.ir/fa/news/0723.723820/-.80- 

http://www.isna.ir/fa/news/94081408302/-132-
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 انتصابات
 فودپرس 0931آبان ماه  09چهار شنبه 

 <کانون انجمنهای صنایع غذایی هیات مدیره جدید خود را شناختصنایع غذایی;
به گزارش پایگاه .هیات مدیره جدید خود را شناخت( ثبت در اتاق بازرگانی)صنایع غذایی ایران کانون انجمنهای  -اقتصاد غذا  

، مجمع عمومی عادی کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با حضور نماینده اتاق بازرگانی ایران به «فود پرس»خبری اقتصاد غذا 

بنا بر این گزارش در این جلسه پس از شمارش آراء .زار شدمنظور تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضای هیات مدیره برگ

اعضای هیات مدیره محمدرضا مرتضویکاوه زرگرانمحمدرضا هاتفی .اعضای زیر به عنوان اعضای هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند

 میناییرضا باکریپیمان فروهراحمد آزادمردفرهاد آگاهیمجید پارساییعلی شریعتیبازرسمحسن لزومیان 

 http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

 گزارش بانک مرکزی از تثبیت و افزایش قیمت چند گروه اقالم خوراکی 
گروه مواد خوراکی در تهران را برای هفته منتهی به هشتم 44ارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی بانک مرکزی گز

اعالم کرد که بر این اساس، نرخ پنج گروه مواد خوراکی افزایش و قیمت یک گروه کاهش یافت؛ البته نرخ  31آبان ماه 

 .پنج گروه دیگر ثابت ماند

به نقل از از بانک مرکزی، در حالی که نرخ لبنیات، گوشت قرمز، قندو شکر، چای و  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 17.درصد، میوه های تازه  14.درصد، حبوبات  .21درصد، برنج  .21روغن نباتی در هفته یادشده ثابت بود اما قیمت تخم مرغ 

درصد  .01در هفته منتهی به هشتم آبان ماه با البته نرخ گوشت مرغ . درصد رشد داشته است 710درصد و سبزی های تازه نیز 

 .کاهش مواجه شده است

 لبنیات و تخم مرغ

بهای تخم مرغ معادل نیم . در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقالم این گروه نسبت به هفته گذشته ثابت بود

 .رفتهزار ریال فروش می  .0هزار ریال تا  47درصد افزایش داشت و شانه ای 

 برنج و حبوب

 218و  .21بهای برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل . در این هفته قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود

 713تا  210درصد افزایش یافت؛ در گروه حبوبات، قیمت نخود، لوبیا سفید و لوبیا قرمز ثابت بود و بهای سایر اقالم این گروه بین 

 .د افزایش داشتدرص

 میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری کیوی عرضه نمی شد و خربزه نیز عرضه کمی داشت اما اقالم میوه و سبزی 

میوه و تره بار  تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین

 .عرضه می شد

همچنین میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه، قیمت سیب قرمز 

درصد کاهش اما بهای سایر اقالم این  010.درصد و کیوی  213درصد، لیموشیرین  .21، سیب زرد لبنان  214تخم لبنان معادل 

 ./درصد افزایش یافت 8810درصد تا  218ن گروه بی

درصد کاهش داشت اما بهای سایر  .1.درصد، پیاز یک درصد و لوبیا سبز  .1.در گروه سبزی های تازه، قیمت سیب زمینی معادل 

 .درصد افزایش یافت 414.تا  .21اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد  .01و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود و بهای گوشت مرغ معادل  در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند

 .کاهش یافت

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

قیمت قند، . درصد کاهش داشت .21درصد افزایش یافت اما بهای روغن نباتی جامد معادل  .21در این هفته قیمت شکر معادل 

 .چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود
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 تغییرات یکساله قیمت ها

گروه مواد خوراکی را برای یک سال منتهی به هشتم آبان ماه امسال، اعالم  ..همچنین بانک مرکزی در گزارشی تغییرات قیمتی 

 14.درصد، گوشت قرمز  10.درصد، سبزی های تازه  0710درصد، حبوبات  313درصد، برنج  .1.کرد که بر این اساس نرخ لبنیات 

درصد، میوه های  2.درصد افزایش یافت و نرخ تخم مرغ  214درصد و روغن نباتی  010درصد، قند و شکر  310شت مرغ درصد، گو

 .درصد کاهش داشته است 18.درصد و چای  17.تازه 

http//:www.iana.ir/majles/item/0.437-..html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/majles/item/25764-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

23 

 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  01: تاریخ

 ثبات قیمت میوه در بازار
شود قیمت میوه تا  بینی می با توجه به افزایش تولید پیش: رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی با اشاره به رکود در بازار گفت

 .پایان سال افزایش پیدا نکند

، با اشاره به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانرئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با حسین مهاجران 

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

 .تقال باال است و کمبودی در بازار نیست و همین امر مانع از افزایش قیمت خواهد شدتولید مرکبات مانند نارنگی و پر: وی افزود

 7هزار تومان، پرتقال جنوب به قیمت  7هزار تومان، سیب به قیمت هزار تا  7تا  8هر کیلو نارنگی به قیمت : مهاجران تصریح کرد

 .رسد به فروش می هزار تومان 0تا  22.هزار و  0و پرتقال دشتی به قیمت  22.هزار و 

تومان و  22.هزار و  8تا  022هزار و  0هزار تومان و موز به قیمت  8تا  22.هزار و  0هر کیلو لیموشیرین به قیمت : وی ادامه داد

 .شود کننده عرضه می تومان به مصرف 22.هزار و  0تا  0خیار به قیمت 

 7تا هزار تومان و انار شیرازی به قیمت  422زمینی و پیاز به قیمت  به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی هر کیلو سیب

هزار تومان به فروش  8تا  0هزار تومان و خرمالو به قیمت  8تا  22.هزار تومان و انار متفرقه به قیمت هزار و  .تا  22.هزار و 

 .رسد می

شود تا پایان سال قیمت میوه افزایش پیدا  بینی می بازار پیشوی به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به افزایش تولید و رکود در 

 .نکند

http//:www.yjc.ir/fa/news/.84330. 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 دهند تومان ضرر می 122مرغداران به ازای تولید هر کیلو مرغ / قیمت مرغ درحال منطقی شدن است
مرغداران برای قیمت  پیشنهاد: رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ در حال واقعی شدن است گفت

 هزار تومان است 4تا  322هزارو  3مرغ گرم در بازار به ازای هر کیلو 

، با بیان اینکه دو الی سه روز گذشته قیمت مرغ به سمت واقعی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحجت عظیم در گفتگو با 

تومان بود  322هزار و  8ها  درهفته گذشته نرخ هر کیلو مرغ زنده آماده تحویل درب مرغداری: کند گفت ن حرکت میو منطقی شد

 .که با توجه به هزینه های تولید آن رفم بسیار پایینی بود

 822الی  0.2 است که نسبت به هفته گذشته 2..هزار و  7الی  22.هزار و  7در حال حاضر نرخ هر کیلو مرغ زنده : وی افزود

 .تومان افزایش یافته است

رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه برای افزایش قیمت مرغ زنده و به تبعان مرغ گرم دربازار با شرکت 

مرغ به دنبال این توافقات قرار شده شرکت پشتیبانی دام عرضه : پشتیبانی مرغ و طیور رایزنی و توافقاتی صورت گرفته گفت

 .منجمد به دلیل عدم کشش بازار را به حداقل ممکن برساند

 این کار موجب شده تا نرخ مرغ گرم دربازار ظرف دو روز گذشته افزایش یابد: وی ادامه داد

تومان است؛ از این رو در  22.هزار و  7به گفته حجت از آنجایی که هزینه تولید هر کیلو مرغ گوشتی برای مرغدار داخلی رقم 

 .دهند تومان ضرر می 722ل حاضر تولید کنندگان ایرانی به ازای پرورش هر کیلو مرغ حا

رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این پرسش که نرخ پیشنهادی تولید کنندگان برای هر کیلو مرغ زنده و مرغ 

عرضه کنند  322هزارو  7الی  422هزارو  7زنده را به نرخ مرغداران تمایل دارند هر کیلوگوشت مرغ : گرم در بازار چقدر است گفت

 .هزار تومان و کمی بیش از ان خواهد شد 4که به تبعان نرخ هرکیلو گوشت مرغ زنده گرم در بازار 

http//:www.yjc.ir/fa/news/.832070 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  00: یختار

 مرغ انحصار بنکداران عامل اصلی نوسانات قیمت تخم
فروشان عامالن اصلی نوسانات شدید قیمت در بازار هستند و  بنکداران و عمده: گذار گفت دهندگان مرغ تخم دبیر کل کانون پرورش

 .اند به نوعی انحصار و مدیریت بازار را در دست گرفته

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران وگو با  گذار در گفت دهندگان مرغ تخم اد طالکش دبیر کل کانون سراسری پرورشسید فرز

در اوایل مهر ماه مصوبه حک شدن قیمت بر روی : مرغ اظهار داشت ، در خصوص پرینت حک گذاری قیمت بر روی تخمجوان

 . مرغ ابالغ شده که بر اساس این مصوبه پرینت نام واحد پرورشی، تاریخ انقضاء و قیمت بر روی محصول اجباری شده است تخم

توان تضمینی برای اجرای آن داشت و از طرفی همه مرغداران از امکانات  با توجه به اینکه این مصوبه تشویقی است نمی: وی افزود

 2.سازی دارد و امیدوار هستیم تا پایان سال حداقل  تند که به همین خاطر این امر نیاز به فرهنگالزم در این راستا برخوردار نیس

های مربوطه بر این موضوع نظارت خواهند  درصد این مصوبه در کشور اجرا شود که در صورت چنین اتفاقی در سال آینده دستگاه

 .داشت

جاری است به  های زمانی مختلف در سال مرغ نوسانات قیمت در بازه یکی از مشکالت اصلی بازار تخم: طالکش در ادامه گفت

تومان درب مرغداری بوده که متأسفانه در ابتدای  722هزار و  8مرغ در اسفند سال گذشته  ای که قیمت هر کیلو تخم گونه

ن که انحصار و مدیریت بازار را فروشا تومان رسیده و گفتنی است که بنکداران و عمده 22.هزار و  0جاری قیمت هر کیلو به  سال

روند که در این راستا یکی از اهداف مهم پرینت  اند از عامالن اصلی نوسانات شدید قیمت در بازار به شمار می در دست گرفته

 .مرغ سر سامان دادن به این موضوع است تخم

مرغ  ها قیمت تمام شده تخم به کاهش نهاده در حال حاضر با توجه: گذار تصریح کرد دهندگان مرغ تخم دبیر کل کانون پرورش

تومان به فروش  022هزار و  0مرغ درب مرغداری  هزار تومان است در حالی است که به طور متوسط هر کیلو تخم 7کیلویی 

 .رسد می

http//:www.yjc.ir/fa/news/.843480%/ 
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 ازار و قیمت هاب
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 یابد قیمت هندوانه کاهش نمی/ افزایش قیمت خیار مقطعی بود
این : درصدی قیمت خیار ظرف دو روز گذشته در بازار کشور گفت 72سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان با اشاره به افزایش 

 .ی دو روز گذشته که منجر به توقف خیارچینی در مزارع مختلف شد ایجاد گردیدها افزایش قیمت مقطعی بوده و پس از بارندگی

با بیان اینکه البته از امروز چهارشنبه قیمت هر کیلو خیار نسبت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،علی امامی در گفتگو با خبرنگار 

ها نرخ خیار به حالت قبل  شد با قطع بارندگی بینی می همان طور که پیش: تومان کاهش یافت، گفت 22.به دو روز گذشته 

 .تومان است 022الی هزار و  322بار مرکزی تهران به ازای هر کیلو خیار رویال  برگشت و هم اکنون قیمت آن در بازار میوه و تره

این میوه نسبتا پرمصرف، ظرف دو : روز پیش اشاره کرد و گفت ..درصدی قیمت سیب درختی از  82وی همچنین به کاهش 

 .شود بار تهران خرید و فروش می هزار تومان در بازار مرکزی میوه و تره 0تر شد و هم اکنون با قیمت هزار الی  هفته گذشته ارزان

 2.زمینی با کاهش  سیب: داشتزمینی نیز اشاره کرد و اظهار  سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان کشوری به کاهش قیمت سیب

 .تومان است 7.2الی  8.2درصدی قیمت ظرف روزهای گذشته روبرو بوده و هم اکنون نرخ این محصول زراعی 

 :جات را به این شرح اعالم کرد بار همچنین نرخ انواع میوه و صیفی این فعال بازار عرضه میوه و تره

 (تومان)قیمت به ازای هر کیلو کاال

  0.22الی  22.. درجه یک نارنگی 

 0.22الی  0222 پرتقال 

 722الی  822 هندوانه 

 0.22 خرمالو

 0222الی  22.. انگور شاهرودی

 8222الی  0.22 لیموشیرین 

 8222الی  22.. انار درجه یک

 222.الی  322 فرنگی  گوجه

 322الی  322 هویج فرنگی 

 322الی  22. پیاز 

 22. پیچ کلم

 222. زکلم قرم

 422 بادمجان بندری

 322 بادمجان ورامینی

 722 کرفس

 422 انواع سبزی

 322 کدو حلوایی

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 322 کاهو رسمی

 222. کاهو ساالدی

این میوه ظرف روزهای گذشته به دلیل آنکه دیگر : سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان در مورد افزایش قیمت هندوانه نیز گفت

 .درصد افزایش قیمت داشته و انتظار کاهش قیمت برای آن متصور نخواهد بود 02حال اتمام است زمان فصل برداشت آن در 

http//:www.yjc.ir/fa/news/.83.708 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  01, یکشنبه 

 ت های کاذب زعفران شکستقیم
 . های کاذب زعفران شکسته شد میلیون تومانی قیمت 0روز اخیر حباب  ..در طول : عضو شورای ملی زعفران گفت

 0روز اخیر حباب  ..در طول : علی حسینی عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران در خصوص کاهش قیمت زعفران اظهار داشت

 .ای که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین معادل  فران شکسته شده به گونههای کاذب زع میلیون تومانی قیمت

 .میلیون تومان است

ها در بازار خریداران خارجی تا پایان فصل برداشت تمایل چندانی به خرید ندارند اما با تعادل در  با توجه به تعادل قیمت: وی افزود

 .بود عرضه و تقاضا شاهد افزایش صادرات خواهیم

 .جاری نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود به گفته کشاورزان میزان تولید محصول در سال: حسینی در ادامه گفت

ایم اما تاکنون مشکلی در کاهش  با توجه به اینکه به نیمه برداشت محصول نزدیک شده: عضو شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد

ها تنها دالالن سود برده و از  عفران به قیمت واقعی خود برسد زیرا از افزایش حبابی قیمتتولید مشاهده نشده و امیدواریم قیمت ز

 .طرفی این امر موجب از دست دادن بازارهای هدف و ضرر کشاورزان خواهد شد

را از  ها شکسته شده و در این میان دالالن وارد بازار شده و محصوالت در فصل برداشت هر ساله حباب قیمت: وی تصریح کرد

ها و  کشاورزان خریداری کرده تا بتوانند در فرصتی مناسب اوضاع بازار را آشفته و متالطم کنند که همواره الزم است تشکل

 .طلبان جلوگیری کنند استفاده و جوالن برخی فرصت ها با مدیریت بازار زعفران از سوء سازمان

http//:iranecona.com/7474. 
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 نامه و سیاست ها
 - 31/10/09فارس

 شود ماه اعالم می نرخ خرید تضمینی چای دی/ محصول باغی و زراعی مصوب شد .1نرخ خرید تضمینی 
محصول باغی و زراعی در شورای  .1نرخ خرید تضمینی   :ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .اقتصاد مصوب شد

نرخ : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در گفت عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

 .شود در شورای اقتصاد مصوب شد که به زودی اعالم می 07 -.0خرید تضمینی تمام محصوالت زراعی و باغی برای سال زراعی 

 .تومان تعیین شد 0.82درصد افزایش  ..تومان و نرخ کلزا با  .0421.درصد افزایش  2.نرخ گندم با : وی افزود

چای جزء محصوالت زراعی و باغی نیست و هر سال نرخ تضمینی آن در : بخشنده در مورد نرخ خرید تضمینی چای تصریح کرد

 .شود ماه تعیین می دی

ی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جلسه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس ریزی اقتصاد معاون برنامه

در شورای اقتصاد  07 -.0جز چای برای سال زراعی  قلم کاالی زراعی و باغی به .7نرخ تضمینی : جمهور برگزار شد، تصریح کرد

 .مصوب شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..22..34 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 بازدید وزیر کشاورزی لیتوانی از نمایشگاه دام و طیور / های جدید اتوماسیون در بخش طیور استفاده از نسخه
درصد نسبت به  12های لبنی و صنایع وابسته  خارجی در چهاردهمین نمایشگاه دام، طیور، فرآورده حضور کشورهای

سازی در واحدهای  های جدید اتوماسیون را برای پیاده کنیم که نسخه سال گذشته افزایش یافته است و تالش می

 .سازی شود پرورشی دام و طیور کشور از آنها اخذ و در کشور پیاده

، معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در بازدید از چهاردهمین (ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  به گزارش

این نمایشگاه نسبت به نمایشگاه دوره گذشته از این مزیت برخوردار : های لبنی و صنایع وابسته گفت نمایشگاه دام، طیور، فرآورده

کشور آسیایی، اروپایی و آمریکایی در  3.ای که  گونه اند، افزایش یافته است؛ به ه به ایران آمدههای خارجی ک است که تعداد شرکت

 .مندان قرار دادند های خود را در معرض دید عالقه این نمایشگاه حضور فعال دارند و فعالیت

ر کشاورزی آن نیز در این نمایشگاه کشور لیتوانی با اخذ شش غرفه در این نمایشگاه حضور فعال دارد و وزی: حسن رکنی افزود

 .حضور دارد

هایی که توسط سایر کشورها آورده شده است، استفاده کنیم  امیدواریم در این نمایشگاه بتوانیم از آخرین یافته: وی خاطرنشان کرد

 .قدم مؤثری برداریم کنیم، برای صادرات محصوالت تولیدشده در کشور نیز و بتوانیم ضمن آنکه از تکنولوژی آنها استفاده می

های اولیه قرار است برخی غالت از این  نامه کشور لیتوانی تمایل به همکاری دارد و در این راستا بر اساس تفاهم: رکنی ادامه داد

 .ریزی کنیم کشور وارد شود و در مقابل برای صادرات محصوالت پروتئینی کشورمان برنامه

در ... های دام، طیور و آبزیان، فرآوری گوشت، پرورش و تأمین تجهیزات و ندگان در زمینهتعداد زیادی از تولیدکن: وی تصریح کرد

 .دنبال آن هستیم که بازاریابی مناسبی را در این نمایشگاه اخذ کنیم اند و ما به این نمایشگاه آخرین تجارب خود را ارائه کرده

 دهمبازاریابی برای صادرات محصوالت پروتئینی در نمایشگاه چهار

: های وزارت جهاد کشاورزی است، یادآور شد ترین برنامه معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه صادرات از مهم

 .های صادراتی در سال جاری را افزایش دهیم های مشترك هستیم تا بتوانیم برنامه دنبال همکاری به

 2.هزار تن بود که سال گذشته  2..مجموع تولیدات طیور : کشورها تأکید کردرکنی درباره صادرات محصوالت پروتئینی به سایر 

 .درصد در زمینه گوشت مرغ صادرات انجام شد 2.مرغ و  درصد تخم

 .کشور نخست دنیا هستیم 2.ای که جزو  گونه های باالتری داریم، به در زمینه صادرات گوشت مرغ، توانایی: وی اظهار داشت

کنیم که تولید به بهترین شکل ممکن انجام شود  دهیم، اما تالش می ر مرحله تولید اجداد واردات انجام مید: رکنی همچنین گفت

 .کند های مرغ مادر را در این زمینه تأمین می و معاونت امور دام نیازهای تعاونی

 .خوبی پیدا کند امیدواریم که زنجیره تولید گوشت مرغ به: وی در ادامه افزود

 رصدی تولید گوشت طیور نسبت به سال گذشتهد 92افزایش 

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش صادرات گوشت طیور در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 

درصد افزایش  82میزان صادرات طیور در شش ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته : گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد

 .استداشته 
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کنندگان  شرکت: های خارجی و افزایش آن در نمایشگاه چهاردهم ادامه داد رکنی در پاسخ به پرسش ایانا درباره حضور شرکت

های مختلف از آنها استفاده  کنیم در زمینه اند که تالش می ها و تجارب خود را در نمایشگاه به همراه آورده خارجی آخرین یافته

 .تواند در کشور کاربرد داشته باشد های جدیدی است که می آنها نسخه کنیم؛ زیرا برخی تجهیزات

 .0ای که در سال گذشته  گونه های کاری معاونت، افزایش اتوماسیون در واحدهای پرورشی است، به یکی از اولویت: وی تصریح کرد

 .اند سازی شده درصد واحدهای مرغداری بهینه

کنیم تا  های مختلف صنعت دام و طیور خیلی باال نیست، اما سعی می نیزاسیون در بخشدر حال حاضر ضریب مکا: رکنی یادآور شد

 .بتوانیم به رقم قابل توجهی دست یافته و برای ارتقاء آن تالش کنیم

تر شود، خواهیم توانست به بازارهای جهانی دست پیدا کنیم و  در صورتی که تولیدات بخش دام و طیور اقتصادی: وی تأکید کرد

 .ور پررنگی در این بخش داشته باشیمحض

تواند ضریب تبدیل  های جدید دام و تغذیه متوازن می استفاده از خوراك: معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .های خارجی مهم است را افزایش دهد و در این بخش استفاده از دانش شرکت

درصدی حضور  72های ایرانی و خارجی پرداخت و افزایش  شده توسط شرکت رکنی به بازدید از آخرین دستاوردهای ارائه

 .های خارجی در این نمایشگاه را عنوان کرد شرکت

 .هایی برای صادرات محصوالت پروتئینی داشته باشیم امیدواریم بتوانیم از کشورهای همسایه سفارش: وی در پایان گفت

رسانی و ارائه آخرین  ها در اطالع فعال در حوزه دام و طیور، به نقش مؤثر رسانههای تخصصی  های رسانه رکنی با حضور در غرفه

های ویژه  رسانی دقیق بخش کشاورزی شد و امیدواریم حمایت ها در اطالع نباید منکر نقش رسانه: اطالعات بخش تأکید کرد و افزود

 .های مربوطه برای اختصاص صفحات خاص کشاورزی انجام شود از سوی ارگان

ماه در محل دائمی  های لبنی و صنایع وابسته که از هشتم آبان الزم به ذکر است، چهاردهمین نمایشگاه دام، طیور، فرآورده

 ./دهد نمایشگاه تهران آغاز شده است، امروز به کار خود پایان می

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.407-..html 
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 برنامه  و سیاست ها
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 فرم ثبت نام + پروژه ملی تربیت مدیران آینده وزارت جهادکشاورزی کلید خورد
 .در این وزارتخانه به اجرا در می آید( فاز اول)پروژه ملی تربیت مدیران آینده وزارت جهادکشاورزی 

، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی با انتشار فراخوانی از (ایانا)گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  به

کارشناسان و کارشناسان مسئول عالقه مند به تصدی پست های مدیریتی پایه در آینده درخواست کرد نسبت به ثبت نام و تکمیل 

 .فرم مخصوص اقدام کنند

ین گزارش، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی به منظور توسعه هرم مدیریتی وزارت و در براساس ا

راستای اجرای بخشنامه شورای عالی اداری که دستگاه های اجرایی را موظف کرده است از سال آینده در انتخاب و انتصاب مدیران 

ی شایستگی باشند، درنظر دارد انتخاب و پرورش کارشناسان و کارشناسان مسئول از کارشناسانی استفاده کنند که دارای گواه

 .واجد شرایط تصدی پست های مدیریتی پایه را در قالب پروژه ملی تربیت مدیران آینده در دستور کار قرار دهد

و سازمان ( پایلوت ستاد مرکزی وزارت واحد)در این گزارش با اشاره به اینکه این پروژه در فاز اول در معاونت امور تولیدات دامی 

اجرا می گردد، مهم ترین اهداف پروژه ( واحدهای پایلوت استانی)های جهاد کشاورزی اصفهان، خراسان رضوی، زنجان و فارس 

گیزه ملی تربیت مدیران آینده وزارت جهادکشاورزی را ترویج و استقرار فرهنگ شایسته ساالری، ایجاد بستر مناسب برای تقویت ان

در کارشناسان، شناسایی نیازهای آموزشی و سرمایه گذاری هدفمند برای توسعه و توانمندسازی کارشناسان مستعد و برخورداری 

 .از خزانه مدیران توانمند برای تصدی پست های مدیریتی اعالم کرده است

سال سابقه در مشاغل کارشناسی،  .ا بودن حداقل دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر، دار: این گزارش در ادامه افزوده است

سال برای دارندگان مدرك تحصیلی  .0سال سابقه کار برای دارندگان مدرك تحصیلی لیسانس و حداکثر  00دارا بودن حداکثر 

زشیابی درصد نمره ار .3فوق لیسانس و باالتر، دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی، رسمی آزمایشی و پیمانی و کسب میانگین 

خورشیدی از شرایط ثبت نام در پروژه ملی تربیت مدیران آینده وزارت جهاد  808.و  800.،  .80.عملکرد در سال های 

 .کشاورزی اعالم شده است

این گزارش در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان و کارشناسان مسئول عالقه مند، پس از طی ثبت نام، شرکت در آزمون و ارزیابی 

ستگی ها و شرکت در برنامه های آموزشی پیش بینی شده، مفتخر به کسب گواهی شایستگی خواهند شد، زمان ثبت نام و شای

 ./تکمیل فرم مربوط را از تاریخ نهم تا سیزدهم آبان ماه سال جاری اعالم کرده است

http//:www.iana.ir/majles/item/0.402-..html 
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/10/09فارس

 واردات فعال برای ذخایر استراتژیک/ نیاز کشور به برنج در حال بررسی است
واردات برنج از : معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کسری نیاز کشور به برنج در حال بررسی است، گفت

 .دولتی فعال برای ذخیره استراتژیک است سوی شرکت بازرگانی

در مورد واردات برنج،  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت

 .گذشته تاکنون صادر نکرده است گونه مجوزی برای واردات برنج از آبان سال وزارت جهاد کشاورزی هیچ: گفت

میزان مورد نیاز و کسری در حال : وی با بیان اینکه بخشی از نیاز داخلی به برنج باید از طریق واردات انجام شود، تصریح کرد

 .بررسی است اما مجوزی برای واردات تاکنون صادر نشده است

شرکت : تی از مناقصه برای واردات برنج خبرداده است، گفتکشاورز در پاسخ به این سؤال که مدیرعامل شرکت بازرگانی دول

 .کند و واردات برنج توسط این شرکت برای ورود به بازار نیست سازی وارد می بازرگانی دولتی برنج را برای ذخیره

 .ی داشته باشدشرکت بازرگانی دولتی طبق مصوبات، باید ذخیره استراتژیک از کاالهای اساس: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

ما برای واردات برنج منتظر مصوبات تعرفه از شورای اقتصاد هستیم و در حال بررسی میزان تقاضا هستیم تا مقدار : وی تصریح کرد

 .کسری را بدست آوریم

داشته شده اکتبر بر 08پیش از این علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم تاکید کرده بود که ممنوعیت واردات برنج از 

 .المللی اعالم شده است ای برای خرید برنج از بازار بین و مناقصه

در فصل تولید واردات برنج متوقف شد اما : وی همچنین با ابراز امیدواری برای مناقصه دیگر در مورد واردات برنج تصریح کرد

 .اکنون با اتمام برداشت ممنوعیت واردات به طور خودکار برداشته شده است

 322هزار تن افزایش تولید، امسال نزدیک به یک میلیون و  2..طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی با حدود : اساس این گزارشبر

 .هزار تن برنج در کشور تولید شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.8222470 
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/10/09فارس

 جدول+  31-.3کشاورزی برای سال  محصول .2نرخ تضمینی 
، قیمت خرید (یازدهم آبان)در جلسه اخیر شورای اقتصاد :ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .تصویب شد 31-.3تضمینی محصوالت زراعی در سال 

، با تصویب شورای اقتصاد؛ قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی در وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسرش به گزا

 .تعیین شد 07-.0سال 

درصد در مقایسه با  ..قلم محصول زراعی در سال آینده حدود  .0عبدالمهدی بخشنده با اشاره به این که قیمت خرید تضمینی 

،دانه سویا،پنبه (ارقام کیفی)یمت خرید تضمینی محصوالت کلزا،برنج پرمحصول ق:سال گذشته رشد داشته است،اعالم کرد

 .درصد افزایش داشته است ..وش،عدس و لوبیا قرمز در مقایسه با سال قبل 

قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم : درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی گفت 2.وی با اشاره به افزایش 

 .تعیین شده است 8233.ریال و گندم دوروم  .042.سال زراعی جدید  معمولی برای

 0ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه رشد قیمت خرید تضمینی محصول جو برای سال زراعی آتی را  معاون برنامه

 .شده است تصویب 2203.قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو در سال زراعی آینده : درصد اعالم کرد و افزود

درصد  3با  .0 -07براساس مصوبه شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم ذرت دانه ای برای سال زراعی : بخشنده گفت

 .گذاری شده است ریال نرخ 2833.رشد 

ریال، پنبه  0432ریال، چغندر پائیزه  00.3در جلسه شورای اقتصاد، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گرم چغندر بهاره : وی اضافه کرد

ریال، گلرنگ  822هزار و  .0ریال،کلزا  2..هزار و  07ریال، آفتاب گردان  ..3هزار و  00ریال، دانه سویا  .80هزار و  00وش 

هزار  08ریال، لوبیا سفید  072هزار و  08ریال، لوبیا چیتی  372هزار و  07ریال، نخود  7.2هزار و  03ریال، عدس  32هزار و  07

 .ریال تعیین شد 2..هزار و  07ل و لوبیا قرمز ریا 072و 

قیمت خرید تضمینی هرکیلو گرم برنج خزر،شیرودی،فجر و :ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت معاون برنامه

ا سال قبل درصد افزایش در مقایسه ب ..ریال،برنج سپیدرود و گوهر با  322هزار و  83درصد رشد نسبت به پارسال  ..کشوری با 

ریال در جلسه شورای  0.2هزار و  03ریال و برنج ندا،کوهسار،دانیال،عنبر نجفی،سازندگی و کامفیروز هر کیلوگرم  .38هزار و  .8

 .اقتصاد تصویب شد

ریال،سیب زمینی بهاره  8032براساس مصوبه شورای اقتصاد، قیمت هر کیلو گرم سیب زمینی پاییزه : بخشنده خاطرنشان کرد

ریال  0330ریال و پیاز طرح استمرار  0.00ریال،پیاز بهاره  0372ریال،پیاز پاییزه  7337ریال،سیب زمینی طرح استمرار  8333

 .تعیین شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.807240.22.034 
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 سیاست ها برنامه و
 آیانا0931آبان  01, یکشنبه

 های پدافند غیرعامل در وزارت جهاد کشاورزی  اعالم فعالیت
شده وزارت جهاد کشاورزی در بخش پدافند  های انجام سازی در سال جاری، فعالیت در راستای آموزش و فرهنگ

ها در هفته  پای سایر دستگاه ارت جهاد کشاورزی هم، وز(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران . غیرعامل اعالم شد

وار اعالم کرد؛ ازجمله برگزاری  صورت فهرست های خود را در این زمینه طی یک سال گذشته به بزرگداشت پدافند غیرعامل فعالیت

میته پدافند غیرعامل ماه سال جاری برای اعضای ک اردیبهشت 00فرماندهی در بحران و مانور پدافند غیرعامل در "دوره آموزشی 

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی و کارشناسان منتخب و با حضور نمایندگانی از ادارات کل استان در شهرستان 

منظور آمادگی و توجیه مخاطبان برای شرکت در مانور میدانی پدافند غیرعامل در استان؛ مانور میدانی پدافند غیرعامل  بجنورد به

یافته از کشور ترکمنستان در سازمان جهاد کشاورزی  دیدات زیستی با موضوع عملیات مقابله با ملخ مراکشی مهاجرتدر حوزه ته

نفر از مدیران و کارشناسان  .3ماه سال جاری با حضور  استان خراسان شمالی در منطقه راز و جرگالن در تاریخ سوم اردیبهشت

شهرستان راز و جرگالن و برخی از مدیران استانداری و ادارات کل استان؛ برگزاری سازمان جهاد کشاورزی استان، جهاد کشاورزی 

در تاریخ سوم خردادماه سال جاری در شهرستان شیراز با شرکت رئیس و  "پدافند غیرعامل در حوزه منابع طبیعی"همایش 

پزشکی  و نمایندگان گیاه "خیزداری استان فارسکل منابع طبیعی و آب اداره"، "ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل"مدیران 

، "سازمان پدافند غیرعامل کشور"و با سخنرانی اساتیدی از ( نفر 32حدود )های کشور  از ادارات حفاظت منابع طبیعی همه استان

د غیرعامل و های آموزشی پدافن پزشکی و یکی از اساتید دوره ، یکی از پژوهشگران گیاه"پزشکی کشور مؤسسه تحقیقات گیاه"

در تاریخ چهارم خردادماه سال جاری در شهرستان شیراز  "پدافند غیرعامل در حوزه منابع طبیعی کشور"برپایی دوره آموزشی 

کل منابع طبیعی و  اداره"های کشور و برخی از کارشناسان  پزشکی از ادارات حفاظت منابع طبیعی همه استان برای نمایندگان گیاه

دفتر حفاظت  807.های سال  ها و برنامه با حضور اساتید پدافند غیرعامل و ارائه سیاست( نفر 2.حدود ) "فارسآبخیزداری استان 

سازمان "زا در  افزار پایش عوامل خسارت و نیز ارائه نرم "ها، مراتع و آبخیزداری کشور سازمان جنگل"و حمایت منابع طبیعی 

 .ام رساندرا به انج "ها، مراتع و آبخیزداری کشور جنگل
نفر از کارشناسان فنی  84برای  "اپیدمیولوژی مقدماتی -پایش و مراقبت تهدیدات دامی "همچنین برگزاری دوره آموزشی 

ها از سوم تا هفتم مردادماه سال جاری؛  و مدیران ادارات فنی ادارات کل دامپزشکی همه استان "سازمان دامپزشکی کشور"

در حوزه وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ یازدهم مردادماه  "انی پدافند غیرعامل و پدافند زیستیاصول و مب"برگزاری دوره آموزشی 

های  نفر از مدیران کل و مشاوران معاونان وزیر و مدیران کل و مشاوران رؤسای سازمان 43سال جاری در شهرستان تهران برای 

، معاون قراردگاه پدافند زیستی آن سازمان و "غیرعامل کشور سازمان پدافند"ملی وزارت جهاد کشاورزی با حضور معاون رئیس 

نفر از  .7برای  "اپیدمیولوژی پیشرفته -پایش و مراقبت تهدیدات دامی "اساتید پدافند غیرعامل و برپایی دوره آموزشی 

شهریورماه تا یکم  82 ها از و مدیران ادارات فنی ادارات کل دامپزشکی همه استان "سازمان دامپزشکی کشور"کارشناسان فنی 

 .شده است های انجام مهرماه سال جاری از دیگر فعالیت

ای را در  های ویژه شود و هر ارگانی بنا به موقعیت خود برنامه ماه برگزار می گفتنی است، هفته پدافند غیرعامل از چهارم تا دهم آبان

 ./دستور کار دارد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.303-..html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

، نیازمند همکاری  صادرات میوه/ تر از کشاورزان دیده شد خون خودروسازان در بسته اقتصادی دولت، پررنگ

 ها  تمام وزارتخانه
اقتصادی خروج از رکود رونمایی کرد که خبری از توجه به بخش کشاورزی و صنایع در حالی رئیس جمهوری از بسته 

 .ترین حوزه صادرات غیرنفتی نشده است عنوان مهم غذایی به

رکود : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ای به رئیس جمهوری بنویسند و خواستار توجه  ر جامعه اقتصادی ایران، باعث شد چهار وزیر اقتصادی کابینه نامهاقتصادی حاکم ب

 .به شرایط اقتصادی و تدوین بسته اقتصادی شوند

صنایع ای به برخی صنایع کشور نظیر  هرچند در بسته اقتصادی دولت یازدهم برای خروج از رکود، نگاه ویژه: احمد صادقیان افزود

درصد اعتبار مورد نیاز خرید خودرو را  32ای،  های سرمایه خودروسازی شده و حتی دولت حاضر شده با در نظر گرفتن محدودیت

درصد از صادرات غیرنفتی  00درصد، طی هفت سال پرداخت کند؛ خبری از توجه به صنایع غذایی که  3.به مشتریان با سود 

 .تر از کشاورزان دیده شده است توان گفت خون خودروسازان در این بسته پررنگ نوعی می واقع بهدر . شود، نیست ایران را شامل می

ترین  علت کاهش قدرت خرید مردم یکی از مهم آشفتگی سرمایه در داخل کشور و رکود حاکم بر بازار، به: وی خاطرنشان کرد

نها باید با تحریک انگیزه و افزایش قدرت خرید برای تغییر دالیلی است که باعث شده رونق اقتصادی در داخل کشور قفل شود و ت

 .قدم شد شرایط بازار پیش

 کاهش سود بانکی برای بخش کشاورزی فراموش نشود

در بسته اقتصادی دولت که توسط رئیس جمهوری از آن رونمایی شد، به : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد

عنوان یک بخش خاص که با امنیت غذایی و سالمت مردم ارتباط  اشاره شد، اما بخش کشاورزی بههایی نظیر نرخ سود بانکی  بخش

 .دارد، جداگانه دیده نشد

صورت دستوری نخواهد بود و بین بانکی و بر  رئیس جمهوری تأکید کرده است که تغییر نرخ سود بانکی به: صادقیان تصریح کرد

ای به بانک کشاورزی  با این وجود، هیچ اشاره. گیرند، مشخص خواهد شد زی قرار میاساس ابزارهایی که در اختیار بانک مرک

 .عنوان تنها بانک اختصاصی حوزه تولید نشده است به

میلیون ایرانی را  32ترین بخش اقتصادی زیربنایی موجود در کشور که توانسته غذای  عنوان مهم بخش کشاورزی به: وی یادآور شد

های دولت، جداگانه  ریزی درصد فعلی است و باید در برنامه 03تری از  الیت و رونق نیازمند نرخ سود بسیار پایینفراهم کند، برای فع

 .دیده شود؛ اگر نه، مشوقی برای افزایش فعالیت در این حوزه وجود نخواهد داشت

 وزارت امور خارجه به کمک صادرات بیاید

ود کمبود آب توانسته به کمک مدیریت و یاری طبیعت با افزایش تولید کاالهای در شرایطی که کشور با وج: صادقیان تأکید کرد

کار گرفتن ابزارهای اقتصادی نظیر  رو باشد، بهترین راه برای استفاده از این ظرفیت خدادادی، به ویژه انواع میوه روبه کشاورزی به

 .توسعه صادرات است
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های متعدد دارد تا بتوان با توجه به شرایط اقتصادی کشور و  ت و تمرکز وزارتخانهصادرات میوه نیاز به فعالیت دول: وی اظهار داشت

 .المللی بستر مناسب را ایجاد کرد شده، برای رقابت بازرگانان ایرانی در بازارهای بین باال بودن قیمت تمام

 صادرات به عراق و امارات، کافی نیست

توان  های کوچک نمی های منعقدشده و صادرات اندك با محموله نامه با تفاهم: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران همچنین گفت

های فعال در حوزه سیاسی نظیر  لذا باید وزارتخانه رو شود، امیدار بود توسعه صادرات محصوالت غیرنفتی با کامیابی روبه

 .ی برای توسعه صادرات بیایندهای امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمک وزارت جهاد کشاورز وزارتخانه

اگر ایران خواستار توسعه صادرات کاالیی خود و ایجاد اعتبار در : صادقیان با اشاره به صادرات میوه به کشور عراق و امارات افزود

 .المللی است، باید به فکر بازارهای جدید باشد و به بازارهای سنتی فعلی بسنده نکند بازارهای بین

زنی کاال به نام سایر  عنوان بازار ترانزیت و برچسب در این دیدگاه به بازار سنتی امارات و دبی که بیشتر آنها به: وی خاطرنشان کرد

 .شود، باید تجدیدنظر شود کشورها یا ظرفیت اقتصادی نگاه می

یافته سخن گفت که  توسعه عنوان یکی از ابزارهای کشورهای توان از صادرات محصوالت کشاورزی به وقتی مِی: صادقیان ادامه داد

المللی عرضه شود و بتواند با افزایش کیفیت و  ویژه بازارهای بین بندی ایرانی در بازارهای رسمی به کاالها به نام ایران و با بسته

 ./پذیری، جایگاه خود را در این بازارها پیدا کند رقابت

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.33.-..html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 باشگاه مشتریان ایجاد کردیم : های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در گفتگو با مدیرعامل جدید برنامه
 4944رزی که از دانشگاه تربیت مدرس در سال یزدان سیف، مدیرعامل جدید شرکت خدمات حمایتی کشاو

دانش آموخته شده و پیش از این، در بخش ( گرایش محض)خورشیدی در مقطع کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 

های تهران و همدان فعالیت می کرد و پیش تر، دارای  های آموزش و پرورش استان عنوان دبیر دبیرستان آموزش به

ریزی شرکت بازرگانی  ریزی و توسعه وزارت بازرگانی، مشاور معاون برنامه رکل دفتر برنامههایی چون معاون مدی سمت

دولتی ایران، عضویت در شورای مشورتی نظام توزیع در طرح تحول اقتصادی، عضو شورای تولید و توزیع روغن نباتی 

شرکت خدمات حمایتی شده که  کشور بوده است، در آغازین روزهای پاییز امسال، جایگزین ولی، مدیرعامل سابق

از آنجایی که بهبود مدیریت زنجیره عرضه . ماموریتش به مدیرعاملی شرکت پشتیبانی امور دام تغییر کرده است

ای از اهداف زراعت و باغبانی کشور را محقق کند و شرکت  تواند بخش عمده طور قطع می های کشاورزی به نهاده

نیم اخیر، در این راستا اقداماتی را به انجام رسانده است؛ برای آگاهی از  خدمات حمایتی کشاورزی طی یک سال و

های آینده این شرکت به ویژه در دوره جدید مدیریت، خبرنگار ایانا گفتگویی اختصاصی با وی که  نحوه کار و برنامه

 :خوانید پیش از این مسئول معاونت فنی این شرکت نیز بود، انجام داده است که می

 ها، چه اقداماتی انجام شده است؟  بهبود زنجیره عرضه نهادهبرای 

ای که در این  گونه های کشاورزی مربوط است، به طور قطع به بهبود زنجیره عرضه نهاده دستیابی به اهداف بخش زراعت و باغبانی به

دستی مبتنی بر نقش شرکت در تحقق راستا ظرف یک سال و نیم گذشته اقداماتی به انجام رسیده است؛ ازجمله اینکه اسناد باال

نفعان در حوزه حاکمیت، کشاورزی و  ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی استخراج شده است و به عبارتی دیگر، نیاز ذی اهداف بخش به

 ترین پاسخگویی به نیاز کشاورزان مطابق علوم و دانش روز و مخاطبان و ذینفعان زنجیره ازجمله مهم. جامعه مشخص شده است

 .های مشابه خارجی نیز این امر کامالً مشهود است ای شرکت های زنجیره نهاده کشاورزی است که در رفتار حرفه رسالت

های کشاورزی، عبارت از یکپارچگی در مدیریت  ترین راهبردهای موفقیت زنجیره عرضه نهاده دهد مهم تجارب جهانی نشان می

 .ها تا مصرف در مزارع است یش عملکرد نهادهزنجیره، نوآوری و تحقیق و توسعه، رصد و پا

ای و  تحقق چنین راهبردهایی نیازمند ارتباط مستقیم، مؤثر و دوسویه با کشاورزان و همچنین نوآوری در رفتار فنی و حرفه

است تا  ترین رویکرد شرکت ترین و کلیدی در این راستا آموزش منابع انسانی شرکت و فعاالن بخش، مهم. بازرگانی شرکت دارد

بتوانیم ضمن درك نیازهای کشاورزان و دستاوردهای بشری نیازهای کشاورزان را با بهترین کیفیت، در زمان مطلوب، قیمت 

 .مناسب، به میزان کافی و در شرایطی سهل و آسان به آنها عرضه کنیم

 هایی دارد؟  هترین هدف شرکت بیان شد، چه برنام مندی کشاورزان که مهم شرکت برای رسیدن به رضایت

شده به بخش کشاورزی از استاندارد مناسب و کیفیت برخوردار باشد، الزم است خدمات پس از  های عرضه عالوه بر آنکه باید نهاده

این موضوع یکی از . های موردنیاز با دانش کافی و الزم برخورد کنند فروش نیز داشته باشد تا کشاورزان نسبت به مصرف نهاده

عرضه است که این امر نیازمند رابطه دوسویه با کشاورزان و اقدامی است که ارتباط با کشاورزان دوطرفه باشد و در  وظایف زنجیره

ای،  این راستا مقرر است از کانال ارتباطی باشگاه مشتریان استفاده کنیم که در این باشگاه خدمات مختلف فنی، مالی، مشاوره
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ترین  از مهم. ها اقدام کنند تر از نهاده گیری مطلوب شود تا بتوانند نسبت به بهره ارائه میرسانی به کشاورزان  بازرگانی و اطالع

درصدی، کارت خرید اعتباری از  32صورت رایگان یا تخفیف  توان به آزمایش خاك و آب و ارائه نتایج به خدمات باشگاه می

شاورزی، ارائه آخرین اطالعات هواشناسی و مشاوره در های ک های فروشگاهی و مرتبط شرکت، صدور نسخه مصرف نهاده پایانه

های مورد نیاز  های کشاورزی، تأمین و تحویل غیرحضوری نهاده العمل مناسب، مشاوره فنی در حوزه مصرف نهاده جهت عکس

 .کشاورزان در محل مورد تقاضا و پاسخگویی به شکایات و دریافت پیشنهادات اشاره کرد

 تای متنوع کردن کودهای عرضه شده به کشاورزان چیست؟ های شرکت در راس برنامه

است و این عناصر در شرایط مختلف ... گیاه نیز مانند انسان نیازمند عناصر تغذیه گیاهی مطلوب متناسب با شرایط خاك، اقلیم و

ها، اقتصاد کشاورز نیز  نهاده هایی متفاوت و متناسب با شرایط خاك و گیاه باید تأمین شود تا ضمن افزایش کارایی در قالب فرمول

عنوان یک راهبرد اصلی با  سازی کودهای شیمیایی به شده مورد توجه قرار گیرد؛ لذا شرکت به مقوله تنوع از حیث قیمت تمام

ای، مقرر  طوری که ضمن تأمین و تدارك کودهای ابالغی یارانه رویکرد مشارکت تولیدکنندگان بخش خصوصی نگاه کرده است؛ به

های تولیدکننده داخلی و خارجی شبکه توزیع و برند شرکت که مورد اعتماد کشاورزان است کارکرد اصلی  با همکاری شرکتاست 

های خصوصی منعقد شده تا به هر میزان که توان تولید کودهای  هایی با شرکت نامه که در این راستا، تفاهم. خویش را پیدا کند

های شرکت خدمات حمایتی تحت نظارت و  های غذایی را توسط کارگزاری لی و مکملاستاندارد ازجمله شیمیایی، زیستی، آ

شود و وجود  نامه تاکنون روند تولید مثبت ارزیابی می از زمان انعقاد تفاهم. استاندارد های کیفی الزم به کشاورزان تحویل دهند

 .برد زه را برای تولید باال میتواند رقابت ایجاد کند، بنابراین انگی های مختلف در این عرصه می شرکت

 استفاده از کودهای شیمیایی در مقایسه با سایر کشورها منطقی است؟ 

هزار تن انواع کود  422بر اساس آمارهای منتشرشده در بخش کشاورزی نیاز تغذیه گیاهی تولیدات کشور حدود پنج میلیون و 

ویژه آب را به  وری سایر منابع موجود بخش به تبدیل نشده و این امر بهره است، اما طی یک دهه اخیر عمال این نیاز بالقوه به تقاضا

درصد نیاز بخش انجام داده است، اما در حالی  22.ریزی الزم را برای تأمین  خطر انداخته است؛ لذا شرکت بر همین اساس برنامه

. هزار تن آن به مصرف رسید 322میلیون و  که برای سال گذشته دو میلیون تن کود توسط شرکت تأمین شد، ولی تنها حدود یک

ای که نیاز است، کود به  های معاونت تولیدات گیاهی را دارد، اما در بخش کشاورزی به اندازه بنابراین این شرکت توان تولید برنامه

درصدی قیمت  022 هزار و تا یک 422برداران، افزایش  ترین دالیل مصرف نکردن کود توسط بهره رسد که یکی از مهم مصرف نمی

 .های پایانی دولت دهم است و عدم تامین کودهای مورد نیاز کشاورزان در سال 800.تا سال  833.انواع کود شیمیایی از سال 

 در راستای حمایت از کشاورزی در بخش کود چه پیشنهاداتی دارید؟ 

ست دولت قبل مبنی بر کاهش حمایت خوشبختانه در سال جاری دولت یازدهم با درك شرایط بخش نسبت به اصالح سیا

بها نظیر آب و خاك در بخشنامه  وری عوامل تولید گران منظور افزایش راندمان و بهره ویژه کود شیمیایی و به های کشاورزی به نهاده

ر قرار عنوان یک سیاست، ملحوظ نظ که به امضا رئیس جمهوری رسیده است، ارتقا تغذیه گیاهی را به .80.ابالغی بودجه سال 

طور قطع در شرایطی که کشور در وضعیت بحران و خشکسالی قرار دارد، کاهش سطح زیر کشت و افزایش عملکرد با  به. داده است

ای متناسب با نیاز تغذیه گیاهی  تواند مؤثر واقع شود و در این راستا پیشنهاد شده است که حداقل یارانه ای می های تغذیه روش

ترتیب با تعدیل قیمت کود، کشاورزان  صاص یابد که این مبلغ حدود دوهزار میلیارد تومان است تا بدینبخش به این برنامه اخت

 .عالقه بیشتری برای مصرف داشته باشند
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کنید و فرمول نشان کودی که توسط مؤسسه  کیفیت کودهای شیمیایی مصرفی در کشور را چگونه ارزیابی می

 کود نصب شود، تا چه اندازه کاربردی است؟ های  تحقیقات خاک و آب باید روی بسته

های مورد قرارداد، کود مورد نظر خود را باید در مؤسسه تحقیقات خاك و آب کشور به ثبت برسانند تا گواهی کیفیت  تمامی شرکت

وی آن است، اند، مشخص شود؛ بنابراین نگرانی از نظر آنچه که در داخل کیسه وجود دارد و برچسبی که ر آنچه که تولید کرده

توان  شود، از استانداردهای الزم برخوردار است؛ بنابراین نمی عالوه بر آن، کودهای شیمیایی که در کشور توزیع می. وجود ندارد

 .کیفیت هستند گفت که کودهای ایرانی بی

 های کشاورزی خواهد داشت؟  های خارجی به کشور چه تأثیری در خرید کود و سایر نهاده ورود هیأت

ای که صنعت بذر در دنیا نوپا  گونه خورد؛ به های کشاورزی نوین رقم می وری در بخش کشاورزی با تأمین و تدارك نهاده تقاء بهرهار

نام  اگر بتوانیم بذرهای مصرفی را با همکاری کشورهای صاحب. است و تقریباً چهار دهه بوده که رشد جدی خود را آغاز کرده است

عالوه بر آن، . وری در بخش کشاورزی اتفاق خواهد افتاد طور قطع افزایش بهره سازی کنیم، به ر ایران بومیتأمین و تولید کنیم و د

در زمینه بذر در دنیا، کشور آمریکا . توانیم از دانش آنها استفاده کنیم دنیا در حال استفاده از بذور هیبرید و تراریخته است که می

های نوظهوری در زمینه بذر داریم  و رتبه سوم اتحادیه اروپا قرار دارد و عالوه بر آن، قدرتزند و پس از آن چین  حرف نخست را می

 .که اگر بتوانیم مشابه آنها عمل کنیم، کشاورزی موفقی خواهیم داشت

خواهیم  کنند و اگر می درصد بذر جهان را تولید می .4ای که شش کشور دنیا  گونه شود؛ به ترین علم محسوب می بنیان بذر دانش

در سال زراعی گذشته بذر کلزای . های بزرگ تولیدکننده تعریف کنیم های مشترکی را با شرکت موفق باشیم، باید بتوانیم پروژه

فرانسوی و آمریکایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وارد و در برخی مزارع کشور کشت شد که در این راستا کارشناسان 

 .د آن در ایران حضور داشتندخارجی در تمامی مراحل تولی

بریم و در برخی از کودها ازجمله  های داخل وجود دارد، از کودهای داخلی بهره می در بخش کود نیز تا جایی که توان پتروشیمی

ر ای برای تولید پتاس را در کویر لوت با همکاری شرکت ایمیدرو د های توسعه فسفات طرح آمونیوم سوپرفسفات ساده و تریپل و دی

های اولیه برداشته شده و امیدواریم بتوانیم در این بخش به تکنولوژی تولید در داخل کشور دست یابیم؛  حال انجام داریم که قدم

ریزی شده است، اگر بخش خصوصی در کنار شرکت خدمات حمایتی باشد، ظرف پنج سال آینده خواهیم  ای که برنامه گونه به

 .و عالوه بر آن، به صادرکننده کودهای شیمیایی تبدیل شویم توانست نیاز کشور را برطرف کنیم

 در بخش مکانیزاسیون کشاورزی و تأمین ادوات پیشرفته، چه اقداماتی برای تأمین آن توسط شرکت انجام شده است؟ 

های اشتباه  استهایی همچون کود، بذر، سم و ادوات مکانیزه است، اما سی ترین ارگان تأمین نهاده شرکت خدمات حمایتی قدیمی

گذاری بیشتر  از آنجا که سیاست کلی این شرکت، سرمایه. گذشته باعث شده است که فضا به سمت بخش دیگری گسیل شود

های  کنیم استفاده کنیم و عالوه بر آن شبکه ها نیست، برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی استقبال می دولت در این بخش

 .اهی تبدیل شود که بتوانیم به ادوات موجود در داخل خدمات بدهیمهای تعمیرگ توزیعی ما به شبکه

 آیا با ورود کود اوره به بورس موافق هستید؟ 

ها را  های بخش نفت و گاز سایر بخش های نسبی کشور نفت و گاز است که این مزیت باید ضمن شکوفا کردن ظرفیت یکی از مزیت

رغم دریافت گاز طبیعی با قیمت بسیار  ها به غیرملی باعث شده تا برخی از بخش های بخشی و متأسفانه دیدگاه. نیز متأثر کند

های نسبی کشور دریافت  ها کاالهای تولیدی را با قیمت جهانی و بدون در نظر گرفتن مزیت پایین، توقع داشته باشند سایر بخش

ت با این رویکرد کاالی کود اوره، فسفات و بر همین اساس نیز دول. شود کنند که این موضوع ظلم بزرگی به بخش محسوب می
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قانون برنامه پنجم، ( .2.)بر اساس ماده . عنوان کاالی ضروری تشخیص داده و بازار آن تابع قواعد خاص خویش است پتاس را به

بخش کشاورزی به های  ترین نهاده عنوان یکی از اصلی کود اوره به. گذاری هستند ای و ضروری مشمول قیمت کاالهای اساسی، یارانه

( ضروری)هیأت وزیران جزء اقالم کاالهای اساسی  808.ماه  فروردین 3.مورخ  ھ2700.-ت-م08-808استناد مصوبه شماره 

 .گذاری است تعیین شده؛ لذا مشمول قیمت

نوان نهاده اصلی ع ها به شود و این در حالی است که قیمت خوراك گاز پتروشیمی همچنین عمده تولید کود اوره از کشور صادر می

بدیهی است افزایش قیمت فروش این نهاده به کشاورزان و یا ایجاد . سوم قیمت جهانی است تولید این کاال به قیمت کمتر از یک

اختالالتی در عرضه دارای آثار بسیار مخرب بر بخش کشاورزی است که ضمن تشدید وابستگی کشور به واردات محصوالت 

 .هبردی نظام درباره بخش کشاورزی و امنیت غذایی در تضاد استهای را کشاورزی با سیاست

با توجه به قیمت صادراتی این کاال و قیمت کنونی عرضه آن، در صورت عرضه این کاال در بورس کاالیی، قیمت این کاال در سطح 

الذکر وجود  توجه به دالیل فوقبا توجه به اینکه امکان افزایش قیمت این نهاده برای دولت با . قیمت جهانی تنظیم خواهد شد

های بخش کشاورزی  شود که یارانه نهاده بینی می ندارد؛ لذا چنین اقدامی بار مالی بسیار باالیی را برای دولت به همراه داشته و پیش

 .را بیش از سه برابر رقم کنونی آن در سال جاری افزایش دهد

در بورس کاالی ایران که ناظر بر شرایط  "و اوراق بهادار مبتنی بر کاالدستورالعمل پذیرش کاال "( 0)ماده ( 8)بر اساس بند 

گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا شود که مانع از  های قیمت پذیرش کاال است، کاالی مورد پذیرش نباید مشمول محدودیت

عنوان تقاضاکننده عمده در  ات حمایتی بهاین در حالی است که در سمت تقاضای بازار، شرکت خدم. کشف عادالنه قیمت آن شود

 .صورت انحصاری است بازار است؛ لذا بازار از سمت تقاضا به

متأسفانه این سیاست در دولت دهم تجربه شده است و نتیجه عرضه کود با قیمت جهانی باعث شد تا بر اساس آمارهای موجود 

ترین واردکننده مواد غذایی  هایی صادرکننده گندم بود، به بزرگ در سالمیزان تدارك و توزیع کود اوره کاهش یافته و ایران را که 

 ./بدل کند و به اقتصاد کشاورزان کشور آسیب جدی وارد شود

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.4..-..html 
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 ها برنامه و سیاست
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

 دبیرکل خانه کشاورز خواستار تدوین برنامه ششم با محوریت آب شد 
وری  ریزی شود که مصرف آب با توجه به شدت تبخیر و تعرق و بهره ای برنامه گونه برای توسعه بخش کشاورزی باید به

 . بیشتر انجام شود

، دبیرکل خانه کشاورز در نشست شورای مرکزی خانه کشاورز اظهار امیدواری کرد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .باغی خوبی داشته باشیم -های اخیر رضایت کشاورزان و مدیران وزارت نیرو را جلب و سال زراعی  بارندگی

ان نیز بتوانند برای رونق امیدواریم کشاورز: عیسی کالنتری با اشاره به فضای خوب ایجادشده پس از سرانجام خوش برجام گفت

مند  بهره... های نو در بذر، کود، سم و ها در جهت استفاده از فناوری های آزادشده و امتیازات رفع تحریم بخش کشاورزی از سرمایه

 .شوند

ت، اما ها تحمل کرده اس وی با اعالم اینکه بخش کشاورزی به دلیل حداقل وابستگی نسبی خارجی و ارزی، خسارات را از تحریم

راحتی  یافته که ما به کشاورزان ما نباید از نتیجه تحقیقات غنی کشورهای توسعه: های نو است، افزود شدت نیازمند ورود تکنولوژی به

 .قادر به دستیابی به آنها نیستیم، محروم شوند

دهند  ریزی و جدیت به خرج می نامهکنیم برای توسعه بخش کشاورزی طوری بر دبیرکل خانه کشاورز با انتقاد از اینکه مشاهده می

های کشور  های میدانی در بعضی از دشت ایم، با اعالم اینکه بر اساس بررسی شود ما روی منابع عظیم آب نشسته که تصور می

این با عدم رعایت قوانین تبخیر و تعرق در مصرف آب در : ایم، خاطرنشان کرد درصد بیش از نیاز گیاه آب رها کرده 2.تاکنون تا 

 .ها، محصول کاهش داشته است دشت

وری بیشتر در دستور کار قرار گیرد تا  اندرکاران دولتی خواست مصرف آب با توجه به شدت تبخیر و تعرق و بهره کالنتری از دست

ساله وضع ذخایر آبی کشور از حالت بحران خارج شده و از همین رهگذر شاهد رونق بخش کشاورزی علمی  02طی یک برنامه 

 .باشیم

ها کارشناسی بوده و بر اساس قوانین و مقررات مصوب اجرا شود، همکاری  کشاورزان تا زمانی که این برنامه: وی اظهار داشت

 .ای گله کرد های آب منطقه صمیمانه خواهند داشت، اما از برخوردهای مناسب سازمان

 "مانی"بندی محصوالت کشاورزی  ت تولیدی و بستهسپس اعضای شورای ملی خانه کشاورز به بررسی پیشنهادات مدیران شرک

 ./ها برای عرضه مستقیم تولیدات خود پرداختند درباره چگونگی قطع دست واسطه

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.440-..html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 0931آبان  13 ,شنبه

 های علمی و پژوهشی میان جهاد کشاورزی و محیط زیست  نامه مشترک همکاری امضای تفاهم
در جلسه شورای تحقیقات کشاورزی با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و زند 

 . به امضاء رسید های علمی و پژوهشی نامه مشترک همکاری معاون وزیر جهاد کشاورزی تفاهم

، در جلسه مشترك شورای تحقیقات کشاورزی با حضور معصومه ابتکار، معاون (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و اسکندر زند، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و 

های علمی و پژوهشی و آموزشی در زمینه توسعه  نامه مشترك همکاری زمان حفاظت محیط زیست تفاهمتحقیقات کشاورزی در سا

 .های پیشرفته و اعتالی علوم محیط زیستی بین دو سازمان منعقد شد فناوری

نقالب دانست های کشاورزی، دامداری و مدیریت منابع آب را از الزامات ا در این جلسه رئیس سازمان محیط زیست، دانش در بخش

ها و تکالیف گسترده آن سازمان به لحاظ قانونی و جایگاه حاکمیتی آن مهم  و جایگاه حفاظت محیط زیست را به لحاظ مأموریت

 .برشمرد

های آن، اراده دولت یازدهم را در موضوع محیط  معصومه ابتکار با تأکید به نگاه کالن و فرابخشی به موضوع محیط زیست و چالش

ویژه نظر شخص رئیس جمهوری را در این زمینه  های دولت در این زمینه را به ریزی و سیاست ر عالی دانست و برنامهزیست بسیا

 .بسیار با ارزش ارزیابی کرد

گیری از ترکیبی از دانش سنتی و دانش روز دانست و ارائه  ها از طریق بهره های تحقیقاتی را حل چالش ترین نقش مؤسسه وی مهم

 .ای علمی و پژوهشی برای حل این مسائل را بسیار مهم برشمردساز و کاره

های گذشته از محیط  عنوان چالشی جدی با تأثیر منفی گسترده در کنار غفلت ابتکار ضمن اشاره به موضوع تغییر اقلیم، آن را به

های اجرایی  ها و پروژه ریزی نامهها، بر گذاری گیری از نگاه علمی و پژوهشی در سیاست زیست و حفظ منابع، تاثیرگذاری و بهره

 .ضروری دانست

در ادامه رئیس سازمان تحققات، آموزش و ترویج کشاورزی در این دیدار با اشاره به اینکه ایران در شرایط انتقالی قرار دارد و از 

در نتیجه : یانی است، گفتبن ها به سمت دانش کشوری منبع مبنا که منابع خود را مورد استفاده قرار داده در حال تغییر گرایش

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بنا به درخواست غذایی کشور و مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین این 

 .داند ترین راهکارها برای تأمین غذای کافی و سالم کشور می بنیان کردن کشاورزی را یکی از مهم درخواست و غذای کشور، دانش

شود که  بنابراین در تعریف جدید کشاورزی یا به عبارت بهتر در کشاورزی مدرن، چند مشخصه تعریف می: د افزوداسکندر زن

کننده امنیت غذایی و سالمت، تولید  ها پایداری، توان رقابتی و صادرات، ارزش افزوده مبتنی بر فناوری، تأمین ترین این شاخص مهم

 .حفاظت از محیط زیست و ذخایر ژنتیکی است و افزایش ثروت برای فعاالن این عرصه و

یکی از مراحل : طی شده است، خاطرنشان کرد 032.بنیان تا پیش از  وی با اشاره به مراحلی که برای دستیابی به کشاورزی دانش

رن گیری نظام تحقیقات برای کشاورزی است که خوشبختانه بخش تحقیقات کشاورزی در ایران قدمتی بیش از یک ق مهم شکل

 .دارد
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بنیان  در کشاورزی دانش: زند با تأکید بر این مزیت که بخش تحقیات کشاورزی کامالً در بدنه کشاورزی قرار گرفته است، ادامه داد

گرفته در گذشته، ایران  صورت های  دلیل برخی غفلت شود که به پس از تحقیقات، نظام دانش و اطالعات از ارکان اصلی محسوب می

کنیم تا ساماندهی مناسبی در این بخش  تر از جامعه جهانی است و از این رو در دولت یازدهم تالش می دی عقبدر بخش تا حدو

 .داشته باشیم

تعریف : بنیان برشمرد و تصریح کرد وی نظام نوآوری کشاورزی و استفاده خالقانه از دانش را از دیگر ارکان مهم در کشاورزی دانش

 .کند ات، ثروت را به دانش و نوآوری، دانش را به ثروت تبدیل میگونه است که تحقیق کلی بدین

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش عمده مسئولیت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ایران بر عهده دولت است، 

گیری از ظرفیت و پتانسیل  ای بهرهگرفته در دوره جدید وزارت جهاد کشاورزی، تالش بر های صورت یکی دیگر از تالش: یادآور شد

 .المللی در زمینه تحقیقات کشاورزی است ها و مراکز بین بخش خصوصی، دانشگاه

تعداد : های آن، تأکید کرد های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و زیرمجموعه زند ضمن اشاره به برخی از توانمندی

میت این حوزه در حال افزایش است و مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی مربوط به سال دلیل اه بنیان زیرمجموعه به های دانش شرکت

بر اساس قانون  830.ترین مؤسسه زیرمجموعه سازمان و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر نهال که در سال  قدیمی004.

 .مجلس شکل گرفت، نوپاترین مؤسسه زیرمجموعه سازمان است

علمی، تولیدی حاکمیتی، نظارتی و پایشی حاکمیتی، حفاظت و مدیریت ذخایر ژنتیکی این مجموعه، های  وی با تأکید بر توانمندی

های  گرایش علمی در حال فعالیت هستند که البته هنوز هم با توجه به مسئولیت 4..های سازمان در  زیرمجموعه: اظهار داشت

 .ت وجود داردهای علمی بسیاری برای فعالی گسترده وزارت جهاد کشاورزی، گرایش

ترین مؤسسه تحقیقاتی کشور  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به لحاظ معرفی ارقام جدید، مهم: زند همچنین گفت

 .درصد آن توسط سازمان معرفی شده است .3رقم زراعی کشور،  302طور مثال از حدود  است و به

ترین نهاد کشور به لحاظ شناسایی گیاهان، حشرات،  ترویج کشاورزی، قویهمچنین سازمان تحقیقات، آموزش و : وی در ادامه افزود

 .ها است بیماری و قارچ

خطر و  های کم کش رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین از تغییر رویکرد کشاورزی برای استفاده از آفت

ت پایش محصوالت، میزان مجاز باقیمانده سموم به وزارت جه: مبارزه غیرشیمایی با آفات کشاورزی خبر داد و خاطرنشان کرد

 .بهداشت اعالم شده است

فرآورده مورد نیاز کشور توسط این  32بیش از : سازی رازی داشت و ادامه داد ای هم به خدمات مؤسسه واکسن و سرم زند اشاره

درصد واکسن انسانی در این  32واکسن طیور و  درصد 02درصد واکسن دامی،  22.ای که  گونه به. شود مؤسسه تولید و تأمین می

 .شود مؤسسه تولید می

شناسی است و تولید اطالعات مربوط  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مؤثرترین نهاد در زمینه خاك: وی تصریح کرد

های این  گیری بسیاری از تصمیم های تناسب اراضی کشور که مبنای گیرد و نقشه های سازمان صورت می منابع خاك در زیرمجموعه

 .شود حوزه است بر اساس همین اطالعات تهیه می

اینها : های تحقیقاتی مختلف زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کرد و یادآور شد ای هم به پروژه زند اشاره

 .وظایف سازمان حفاظت محیط زیست داردعالوه بر وظایف سازمان در بخش نظارت و پایش است که قرابت بسیاری هم با 
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وی با اشاره به خواست و تأکید سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر نظارت و پایش جدی و دقیق کود و سم محصوالت 

دار  های موجود در بازار را عهده در همین راستا مؤسسه تحقیقات خاك و آب مسئولیت بررسی کود و سم: کشاورزی، تأکید کرد

 .استشده 

حفاظت و مدیریت ذخایر که ازجمله موارد بسیار مهم برای محیط زیست نیز هست از : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

توان به بانک ژن ملی گیاهی ایران با  طور نمونه می ها و اقدامات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است که به دیگر برنامه

 .اشاره کردهزار نمونه  .4بیش از 

 .ترین کاربردهای ذخایر، استفاده از آنها در راستای تأمین امنیت غذایی است یکی از مهم: زند همچنین گفت

عنوان یکی از زیباترین و ارزشمندترین این  شناسی نوشهر را به شناسی داشت و باغ گیاه های گیاه ای هم به مجموعه باغ وی اشاره

 .ها دانست مجموعه باغ

ذکر است، در ادامه جلسه رؤسا و معاونان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حاضر در جلسه به معرفی مجموعه الزم به 

طور مشخص  همچنین رؤسای هر دو سازمان به. های آینده پرداختند ریزی خود و شرحی از خدمات و اقدامات، همچنین برنامه

 ./های کنونی محیط زیست کشور ارائه کردند ها و چالش زیستی برای حل بحران های تحقیقاتی و محیط پیشنهادهایی برای همکاری

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/0.377-..html 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز / ی ابالغ کردروحان
 . حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را برای اجرا ابالغ کرد

 807.مهرماه  .0در جلسه علنی مورخ به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، این قانون ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

به تأیید شورای نگهبان رسیده و رئیس جمهوری آن را برای اجرا به وزارت  807./00/4مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

ستاد مرکزی )کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد ریاست جمهوری 

 .ابالغ کرد( رزه با قاچاق کاال و ارزمبا

 :متن این قانون به شرح زیر است

 قانون اصالح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 :شود به شرح زیر اصالح می 800./2./8قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ( .)ماده ( ش)ـ بند .ماده

سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کاال یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده  شخصی است که بیش از: ای ش ـ قاچاقچی حرفه

 .ریال باشد( 212221222.)میلیون 

 :شود قانون به شرح زیر اصالح می( 0)ماده ( خ)ـ بند 0ماده

د، فروش یا خ ـ عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای الزم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خری

 حواله ارز

 :شود قانون الحاق می( 3.)ماده ( ت)ـ عبارت زیر به انتهای بند 8ماده

 جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن

 :شود به آن الحاق می( 7)قانون به شرح زیر اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره ( 3.)ماده ( .)ـ تبصره 7ماده

 .شود های مقرر در این ماده محکوم می ه و فروش کاالی قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازاتـ عرض.تبصره

های نفتی و  گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده ـ خرید، فروش، حمل یا نگهداری کاالهایی که موضوع قاچاق قرار می7تبصره

و مرتکب عالوه بر ضبط کاالی مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی  دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب

االجراءشدن این قانون دستورالعمل موردنیاز را  دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزم. شود مقرر در این ماده محکوم می

 .تصویب نماید

 :شود به قانون الحاق می( مکرر 3.)ـ متن زیر به عنوان ماده  .ماده

این قانون حسب مورد توسط واحدهای صنفی یا ( 3.)مکررـ نگهداری، عرضه یا فروش کاال و ارز قاچاق موضوع ماده  3.ماده

 :شود ها تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاال و ارز به ترتیب زیر جریمه می صرافی

 رز قاچاقجریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ا: الف ـ مرتبه اول

 جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق: ب ـ مرتبه دوم

 جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش کاال یا بهای ریالی ارز قاچاق: ج ـ مرتبه سوم

 و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه
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 :شود قانون الحاق می( 02)ماده ( .)عبارت زیر به انتهای تبصره ـ  3ماده

 .شود ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع نماید از وسیله نقلیه رفع توقیف می در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه

 :شود ن زیر الحاق میمتو( .)و ( 7)های  قانون به شرح زیر اصالح و به انتهای تبصره( 00)ماده ( .)ـ تبصره 4ماده

این ماده باشد مرتکب عالوه بر جریمه ( ب)و ( الف)مشروبات الکلی مشمول بندهای ( تجاری)ـ در صورتی که ارزش عرفی .تبصره

 .شود نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می

 .باشد ها و احکام مقرر برای این ماده می جازاتساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول م... ـ 7تبصره

ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف  در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه... ـ  .تبصره

 .شود می

اضافه و « های دارویی رآوردهف»بعد از عبارت « (بیولوژیک)های زیستی  فرآورده»قانون عبارت ( 04)ماده ( الف)ـ در بند  3ماده

 :شود آن به شرح زیر اصالح می( .)تبصره 

 .باشد ها و احکام مقرر در این ماده می ـ ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصوالت فوق نیز مشمول مجازات.تبصره

 :شود قانون به شرح زیر اصالح می( 77)ـ تبصره ماده 0ماده

ع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در تبصره ـ در صورتی که پس از ارجا

این قرار پس از تأیید . الیه مکلف است بالفاصله قرار عدم صالحیت خود را صادر کند ٌ صالحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوع

نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است و پرونده  عالممقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم ا

همچنین در مواردی که پرونده به تشخیص مرجع قضائی در صالحیت تعزیرات . شود صالح ارسال می مستقیماً به مرجع قضائی ذی

. باشند یدگی میگردد و شعب سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به رس حکومتی است، پرونده مستقیماً به مرجع مذکور ارسال می

 840././.0مصوب ( در امور مدنی)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ( 03)مقررات این تبصره از شمول ماده 

 .مستثنی است

 :شود قانون الحاق می( 2.)به ماده ( 7)ـ متن زیر به عنوان تبصره 2.ماده

اند هرگاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با  م تجدیدنظرخواهی قطعی شدهـ در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عد7تبصره

 .تواند تقاضای تجدیدنظر کند قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می

 .شود قانون حذف می( 37)ـ ماده ..ماده

 :شود قانون به شرح زیر اصالح می( 33)ـ ماده 0.ماده

 .ـ مجازات شروع به قاچاق، عالوه بر ضبط کاال یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است 33اده م

 .شود قانون حذف می( 43)ـ ماده 8.ماده

مجلس  شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 807./00/4شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

http//:www.iana.ir/majles/item/0.424-..html 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

 پذیر از سوی بانک مرکزی  موانع تولید رقابتابالغ دستورالعمل قانون رفع 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به کلیه  قانون رفع موانع تولید رقابت 24بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ماده 

 .های دولتی، غیردولتی و شرکت دولتی پست بانک ابالغ کرده است بانک

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام ( .0)عتبار با استناد به ماده به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ،شورای پول و ا

مالی کشور و با هدف کمک به تامین مالی پایدار واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه های 

هر واحد و نیز هم راستا با برنامه های دولت برای های صادراتی در حال کار از طریق افتتاح حساب ویژه برای  دانش بنیان و شرکت

را در « قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور .0دستورالعمل اجرایی ماده »رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، 

 .تبصره مورد تصویب قرار داده است 0ماده و  00

( 3)پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند  قانون رفع موانع تولید رقابت( .0)اده به استناد م»: در متن کامل این ابالغیه آمده است

و سایر ضوابط و مقررات ابالغی از ( بهره)قانون پولی و بانکی کشور و نیز با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا ( 7.)ماده 

پذیر و ارتقای نظام مالی  قانون رفع موانع تولید رقابت( .0) دستورالعمل اجرایی ماده»سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

 .گردد شود، تهیه و تدوین می نامیده می« دستورالعمل»که از این پس به اختصار « کشور

 :روند در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر بکار می -.ماده 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛: بانک مرکزی-.-.

 بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد؛: موسسه اعتباری-0-.

های صادراتی در  های دانش بنیان و شرکت واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه: واحد -8-.

 حال کار؛

اری واحد که نزد یکی از موسسات اعتباری به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار الحسنه ج حساب قرض: حساب ویژه -7-.

 شود؛ افتتاح می

دهد تا در صورت عدم کفایت  حداکثر اعتباری که موسسه اعتباری از طریق حساب ویژه به واحد تخصیص می: سقف اعتبار -.-.

 ت موارد موضوع این دستورالعمل، مورد استفاده قرار گیرد؛موجودی حساب ویژه، در چارچوب قرارداد فی ما بین، برای پرداخ

ناظر بر اصل تسهیالت بوده و مبلغی از اعتبار استفاده شده توسط واحد است که بر اساس شرایط مقرر در این : تسهیالت -3-.

 گردد؛ دستورالعمل در قالب عقود اسالمی به وی اعطاء می

 .تبار و تسهیالت تسویه نشده توسط واحدالتفاوت سقف اع مابه: مانده اعتبار -4-.

موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست واحد، در چارچوب مفاد این دستورالعمل و پس از اخذ وثایق و تضامین  -0ماده 

 .کافی و قابل اطمینان نسبت به افتتاح حساب ویژه برای هر واحد اقدام نماید

نعقاد قرارداد و افتتاح حساب ویژه، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی واحد را از موسسه اعتباری مکلف است قبل از ا -8ماده 

افتتاح حساب ویژه برای واحدهای دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نزد شبکه . بانک مرکزی استعالم نماید

 .بانکی کشور ممنوع است



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

.1 

 

ویژه و اعطای اعتبار به واحد در قالب عقود اسالمی مذکور در این موسسه اعتباری مکلف است در افتتاح حساب  -7ماده 

 .های مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی را رعایت نماید ها و دستورالعمل نامه دستورالعمل، تمامی قوانین، آیین

ری خاص از بانک مرکزی، از موسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب ویژه برای واحد، ضمن اخذ شماره پیگی -.ماده 

 .عدم وجود حساب ویژه دیگر برای آن واحد نزد سایر موسسات اعتباری اطمینان حاصل نماید

 .موسسه اعتباری موظف است بالفاصله پس از افتتاح حساب ویژه برای هر واحد، مراتب را به بانک مرکزی اعالم نماید -3ماده 

این دستورالعمل، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابالغ این ( 3)و ( .)رای مفاد مواد ساز و کار عملیاتی الزم جهت اج –تبصره 

دستورالعمل، توسط حوزه اعتباری بانک مرکزی با همکاری حوزه فناوری اطالعات بانک مرکزی تدوین و به شبکه کشور ابالغ 

 .گردد می

موجودی حساب ویژه صرفاً . را به حساب ویژه واریز نماید واحد موظف است تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش خود -4ماده 

 .باشد های مورد نیاز واحد قابل استفاده می برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده

 .موسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی ما بین درج نماید –تبصره 

های بانکی توسط آن واحد نزد شبکه بانکی کشور  د، مانع از داشتن انواع دیگر حسابافتتاح حساب ویژه برای هر واح – 3ماده 

 .باشد نمی

های  های مورد نیاز تولید یا پرداخت موسسه اعتباری مکلف است حسب درخواست واحد، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده – 0ماده 

 .یژه واحد پرداخت نمایدقانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب و

در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه برای پرداخت های موضوع این ماده، موسسه اعتباری موظف است براساس  –تبصره 

مابین، به میزان کسری موجودی حساب و حداکثر تا سقف اعتبار، در قالب عقود مذکور در این دستورالعمل، نسبت به  قرارداد فی

 .حساب ویژه اقدام نمایدبدهکار نمودن 

اعطای تسهیالت توسط موسسه اعتباری به واحد تا سقف اعتبار، در قالب یکی از عقود خرید دین و یا مرابحه امکانپذیر  – 2.ماده 

 .باشد می

این در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد خرید دین، ضوابط اجرایی آن، به اسثنای مواردی که صراحتا در  -..ماده 

/ ، موضوع بخشنامه شماره مب«دستورالعمل اجرایی اعتبار در حساب جاری در قالب خرید دین»دستورالعمل ذکر شده است، تابع 

 .بانک مرکزی می باشد ..83.131.مورخ  773.

ضوع این موسسه اعتباری مجاز به تنزیل اسناد و اوراق تجاری مدت دار با سررسید بیش از شش ماه، برای اهداف مو -تبصره

 .دستورالعمل نمی باشد

موسسه اعتباری موظف است در اعطای اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه، نهاده های تولید و خدمات مورد نیاز  -0.ماده 

واحد را خریداری و با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود به بهای تمام شده، آن را به صورت نسیه در سررسید یا 

 .ررسیدهای معین به واحد واگذار نمایدس

موسسه اعتباری می تواند در قرارداد اعتبار در حساب ویژه در قالب عقد مرابحه به واحد جهت انتخاب، خرید و تحویل  -تبصره

 .نهاده های تولید و دریافت خدمات وکالت دهد

ورای پول و اعتبار در زمان استفاده از اعتبار و سود تسهیالت اعطایی در قالب عقد مرابحه بر اساس نرخ مصوب ش -8.ماده 

 .مبالغ مورد استفاده از تاریخ استفاده تا سررسید تسهیالت اعطایی محاسبه می شود/ متناسب با مبلغ
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موسسه اعتباری موظف است سررسید تسهیالت اعطایی مرابحه و نحوه بازپرداخت آن را به صراحت در قرارداد فی مابین  -7.ماده 

 .مایددرج ن

 .حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت مرابحه موضوع این دستورالعمل، شش ماه از تاریخ استفاده می باشد -تبصره

در صورت اعطای اعتبار به واحد در قالب عقد مرابحه، به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکرشده است،  -..ماده 

 .می باشد« یی عقد مرابحهدستورالعمل اجرا»سایر موارد تابع مفاد 

چنانچه واحد پیش از سررسید نسبت به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت اقدام نماید، موسسه اعتباری مکلف است  -3.ماده 

متناسب با مبلغ وصولی و زمان باقیمانده تا سررسید، به واحد تخفیف الزم را بدهد و مبلغ وصولی را بین مانده اصل و سود 

 .اعطایی تسهیم بالنسبه نماید تسهیالت

 .موسسه اعتباری می تواند ساز و کارهای تشویقی دیگری را نیز جهت وصول زودتر از موعد مطالبات خود اتخاذ نماید -تبصره

چنانچه واحد به تعهدات خویش در قبال موسسه اعتباری مبنی بر بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیالت در قالب هر یک  -4.ماده 

های مقرر عمل ننماید، موسسه اعتباری مکلف است منوط به درج در قرارداد، /عقود مذکور در این دستورالعمل در سررسید از

مبلغی را تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین، بر اساس ضوابط و مقررات ابالغی از سوی بانک مرکزی، متناسب با مبلغ و مدت 

 .تاخیر مطالبه نماید

نانچه مطالبات موسسه اعتباری ظرف مدت دو ماه از سررسید وصول نشود، موسسه اعتباری موظف است امکان چ – 3.ماده 

در . موسسه اعتباری مکلف است مراتب را به روش توافق شده به واحد اعالم کند. استفاده از مانده اعتبار را به حالت تعلیق درآورد

باشد  ، مطالبات موسسه اعتباری وصول نشود، موسسه اعتباری ملزم میصورتی که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از سررسید

 .امکان استفاده از مانده اعتبار را باطل و از اعطای دسته چک جدید برای حساب ویژه واحد خودداری نماید

 .موسسه اعتباری موظف است مراتب فوق را به نحو مقتضی در قرارداد فی ما بین درج نماید –تبصره 

سقف اعتبار هر واحد در سال اول افتتاح حساب ویژه، معادل شصت درصد میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت واحد  -0.ماده 

 .باشد منوط به اینکه از سقف پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد می( مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور)

فعالیت دارند معادل شصت درصد میانگین فروش دوره فعالیت  سقف اعتبار برای واحدهایی که کمتر از سه سال سابقه –تبصره 

 .خواهد بود، منوط به اینکه حداکثر از پانصد میلیارد ریال بیشتر نباشد( مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور)واحد 

حساب ویژه، مشمول موسسه اعتباری مکلف است در قرارداد فی مابین درج نماید که هر گونه استفاده غیرمجاز از  -02ماده 

 .شود پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می قانون رفع موانع تولید رقابت( .0)مجازات مذکور در ماده 

 .باشد افتتاح حساب پشتیبان برای حساب ویژه ممنوع می -.0ماده 

 «.باشد پذیر می برداشت از حساب ویژه صرفاً از طریق چک امکان – 00ماده 

http//:www.iana.ir/majles/item/0.430-..html 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 نقش اساسی شهرک کشاورزی در تنظیم قیمت و بهبود کیفیت
اساسی در کیفیت و قیمت محصوالت کشاورزی های کشاورزی نقش  شهرك: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت

 .تواند داشته باشد می

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانابوذر ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

در صنعت چنین اقداماتی درجهت گسترش و پیشرفت این : ش کشاورزی گفتهای کشاورزی و تأثیر آن بر رونق بخ تشکیل شهرك

امر صورت گرفته و هم اکنون دربخش کشاورزی نیز از جهات مختلفی هم چون برنامه ریزی اهداف و مدیریت قابلیت اجرایی شدن 

 .را دارد

های کشاورزی بر اساس  مر برسانیم شهركای از کمبود خود را از این عنوان به ث توانیم بخش عمده با این روش می: وی گفت

 .های علمی و فناوری و با استفاده از دانش تولید و ترویج موجب پیشرفت و رونق این عرصه خواهد شد نیازهای بازار و نوع روزآمدی

مانند توان شهرك کشاورزی را  با استفاده از صاحبان دانش مدیریتی و با حمایت بخش خصوصی می: ندیمی در ادامه افزود

 .های صنعتی ترویج داد شهرك

ها شده و ظرفیت بازار را افزایش خواهد داد و بر این  افزایش تولید، بهره وری و کیفیت موجب کاهش قیمت: وی در پایان گفت

 .های کشاورزی در کاهش واردات،افزایش صادرات،تنظیم قیمت و بهبود کیفیت نقش اساسی خواهد داشت اساس شهرك

http//:www.yjc.ir/fa/news/.832800 
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 برنامه و سیاست ها
 ایسنا - 093۱آبان  00دوشنبه 

 مخالفت مجلس با کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزی

 .محصوالت کشاورزی را رد کردند نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس از بحث و بررسی پیرامون طرح استخدام کارگزاران بیمه 

رضا مصباحی مقدم مبنی بر داشتن بار مالی این طرح و مخالفت مجلس با خارج شدن آن از  محصوالت کشاورزی و اخطار غالم

 .رکار در نهایت با کلیات طرح مذکور مخالفت کردنددستو

این طرح به دلیل مغایرت با . نفر رای ممتنع دادند ..نفر رای مخالف و  0.نفر رای موافق،  3..نماینده حاضر در جلسه  0.8از 

رای، مجلس با کلیات  برنامه پنجم توسعه نیاز به رای دو سوم نمایندگان برای تصویب داشت که به دلیل کسب نکردن این میزان

 .طرح استخدام کارگزاران بیمه محصوالت کشاورزی مخالفت کرد

http//:www.isna.ir/fa/news/0723..2.074 
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 برنامه و سیاست ها

  0931آبان ماه  09چهار شنبه 

 <در مقابله با قاچاقمواد غذایی شکست طرح برچسب اصالت 
میلیارد تومان صرف طرحی شد که  22.: رییس مجمع واردات با اشاره به ناکامی طرح برچسب اصالت در مقابله با قاچاق گفت 

ه سال در حد یک برچسب باقی مانده و نه تنها در مقابله با قاچاق موثر نبوده بلکه موجب تطهیر قاچاق و اصالت دادن ب 3بعد از 

امروز یک اجماع نظر : علیرضا مناقبی درخصوص عدم کارآیی طرح برچسب اصالت اظهار کرد.کاالهای غیراصیل شده است

کنند، وجود دارد و آن این است که این طرح  درخصوص برچسب اصالت میان فعاالن اقتصادی که کاالهای سالمت را عرضه می

به . باید یک نسخه کامل و آزموده شده برای مواجهه با قاچاق درنظر گرفته شودپتانسیل محدودسازی پدیده شوم قاچاق را ندارد و 

های متولی هشدار داده شده است و نامه کمیسیون اقتصاد  گفته مناقبی این موضوع بارها از سوی فعاالن اقتصادی به سازمان

وی با . انه مسووالن چندان به آن توجه نکردندسالمت اتاق بازرگانی به سازمان غذا و دارو نیز در همین راستا است، ولی متاسف

هایی  ها یک اصل اولیه برای تضمین چنین پروژه عدم امکان تقلب در برچسب: اشاره به دالیل مخالفت فعاالن اقتصادی تصریح کرد

توان  گونه میشود، چ کننده اصالت کاال باشد، به شکل تقلبی در بازار عرضه می خواهد تضمین است، ولی وقتی برچسبی که می

کننده اطمینان خاطر داد که این برچسب خودش اصالت  توان به مصرف تشخیص اصالت کاالها را به آن وابسته کرد؟ چگونه می

از سوی دیگر : خواهیم برای تایید اصالت برچسب، برچسب دیگری تعریف کنیم؟رییس مجمع واردات ادامه داد دارد؟ آیا می

این ادعایی . کننده میان کاالی اصلی و کاالی قاچاق بتواند تمایز قائل شود را فراهم سازد که مصرفبرچسب اصالت باید این امکان 

است که طراحان این پروژه در روزهای آغازین اجرای آن مطرح کردند ولی باید عرض کنم بارها برچسب اصالت را تست کرده ایم و 

طور مثال وقتی  یعنی به. که حتی نام کاال را هم اشتباه اعالم کرده استایم، بل های نادرست بوده متاسفانه نه تنها شاهد پاسخ

به .دهنده آن بوده که این کاال جزو اقالم آرایشی و بهداشتی است ایم، پاسخ، نشان برچسب اصالت یک بسته شکالت را تست کرده

کنندگان، دغدغه خاطر دارند،  از سوی مصرفهای انجام شده  های استعالم گفته وی، حتی واردکنندگان نیز از بابت چگونگی پاسخ

. اند کنندگان دچار ضرر و زیان شده های مصرف دهی به استعالم دلیل خطای شرکت پشتیبان در پاسخ چرا که برخی همکاران ما به

یر تجارت قانونی اندازآفرین مس شوند نباید دست هایی که برای مقابله با قاچاق ترتیب داده می عالوه بر این، طرح: مناقبی افزود

تر و دردسر کمتر،  در زمانی که واردکننده قانونی منتظر انجام فرآیند برچسب اصالت در نوبت است، قاچاقچی با هزینه پایین. باشند

های شناسنامه دار در  پرسند چرا شرکت آن وقت بازهم مسووالن می. کند بازار را از کاالی غیراصیل یا تاریخ مصرف گذشته لبریز می

ضمن اینکه تغییر مکرر روش اجرایی طرح برچسب اصالت موجب سر در گمی واردکنندگان شده . ال خروج از بازار هستندح

ترین  یکی از مهم: کننده موجب انحراف طرح شده است، تاکید کرد وی در ادامه با اشاره به اینکه تحمیل هزینه به مصرف.است

است که چنین طرحی نباید با رویکرد درآمدزایی برای دولت یا بخش خصوصی  فاکتورها برای اثر بخشی طرح برچسب اصالت آن

اند که  سال گذشته بابت نصب برچسب اصالت مبالغی دریافت کرده 3های مجری این طرح در طول  در حالی که شرکت. دنبال شود

کس حاضر به توضیح درباره نحوه و  هیچ شد ولی تا به امروز عمال باید در خزانه دولت واریز و در سیستم سالمت کشور هزینه می

کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق معتقد : رئیس مجمع واردات افزود. های دریافتی از بابت برچسب اصالت نشده است محل مصرف پول

هزینه در واقع  اند که این میلیارد تومان را هزینه کرده 22.بر  کننده از بابت اجرای این طرح ساالنه مبلغی بالغ های وارد است شرکت
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سال باید بگوییم در حد یک  3میلیارد تومان صرف طرحی شده که بعد از  22.به گفته مناقبی این . بر مردم تحمیل شده است

 برچسب باقی مانده است

 http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 برنج
 - 31/10/09رسفا

 نیاز به واردات برای تنظیم بازار/ مجوزی برای واردات برنج صادر نشده است
مجوزی برای واردات برنج صادر نشده   مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ

 .مبرای تأمین و تنظیم بازار داخلی نیاز به واردات این محصول داری: است، گفت

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

اردات برنج صادر اگرچه برای تنظیم بازار داخلی این محصول نیاز به واردات است،اما تاکنون هیچ مجوزی برای و: واردات برنج، گفت

 .نشده است

در صورت نیاز به واردات، مدیریت و : وی با بیان اینکه امسال قیمت برنج به خوبی کنترل شد و مشکل خاصی وجود نداشت، افزود

 .کنترل واردات برای جلوگیری از ضرر و زیان به کشاورزان بسیار حائز اهمیت است

ستاد تنظیم بازار تعیین کننده : شود، گفت ریزی داده نمی مقادیر کالن و بدون برنامهخاکسار با بیان اینکه اجازه واردات برنج در 

آید و در صورت کاهش واردات  ها پایین می مقدار نیاز به برنج است و اگر میزان واردات کنترل نشود در صورت افزایش واردات قیمت

 .یابد ها افزایش می هم قیمت

کیلوگرم است و بر این  83سرانه مصرف برنج در کشور : ت جهاد کشاورزی تصریح کردمدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزار

 .میلیون تن برنج مورد نیاز است 8اساس ساالنه حدود 

هزار تن برنج امسال تولید شده و هنوز بخش اندکی از برداشت  322براساس برآورد وزارت جهاد یک میلیون و : خاکسار بیان داشت

 .باقی مانده است

به ( با مجوز)های قبلی و همچنین از طریق مرزنشینان هزار تن برنج از طریق ثبت سفارش 722ماهه ابتدای امسال  3در : افزود وی

 .کشور وارد شد

تواند برنج به راحتی وارد  ای نمی مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه دیگر هیچ واردکننده

رسد با توجه به ممنوعیت بیش از یک سال واردات برنج تا  قیمت برنج کمی در حال باال رفتن است و به نظر می: شتکند، بیان دا

 .ها نیاز به واردات باشد حدودی برای تأمین نیاز داخلی و کنترل قیمت

اکتبر برداشته شده  08نج از پیش از این علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم تاکید کرده بود که ممنوعیت واردات بر

 .المللی اعالم شده است ای برای خرید برنج از بازار بین و مناقصه

در فصل تولید واردات برنج متوقف شد اما : وی همچنین با ابراز امیدواری برای مناقصه دیگر در مورد واردات برنج تصریح کرد

 .داشته شده استاکنون با اتمام برداشت ممنوعیت واردات به طور خودکار بر

دلیل : عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی هم با تأکید بر اینکه هنوز مجوزی برای واردات برنج صادر نشده است، گفت

 .شود های وارداتی به بازار وارد نمی واردات برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی تأمین ذخایر استراتژیک است و این برنج

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.82224.2 
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 برنج   
 - 31/10/09فارس

 واردات فعال برای ذخایر استراتژیک/ نیاز کشور به برنج در حال بررسی است
واردات برنج از : برنج در حال بررسی است، گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه کسری نیاز کشور به

 .سوی شرکت بازرگانی دولتی فعال برای ذخیره استراتژیک است

در مورد واردات برنج،  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت

 .گونه مجوزی برای واردات برنج از آبان سال گذشته تاکنون صادر نکرده است زارت جهاد کشاورزی هیچو: گفت

میزان مورد نیاز و کسری در حال : وی با بیان اینکه بخشی از نیاز داخلی به برنج باید از طریق واردات انجام شود، تصریح کرد

 .استبررسی است اما مجوزی برای واردات تاکنون صادر نشده 

شرکت : کشاورز در پاسخ به این سؤال که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از مناقصه برای واردات برنج خبرداده است، گفت

 .کند و واردات برنج توسط این شرکت برای ورود به بازار نیست سازی وارد می بازرگانی دولتی برنج را برای ذخیره

 .زرگانی دولتی طبق مصوبات، باید ذخیره استراتژیک از کاالهای اساسی داشته باشدشرکت با: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

ما برای واردات برنج منتظر مصوبات تعرفه از شورای اقتصاد هستیم و در حال بررسی میزان تقاضا هستیم تا مقدار : وی تصریح کرد

 .کسری را بدست آوریم

اکتبر برداشته شده  08دولتی هم تاکید کرده بود که ممنوعیت واردات برنج از پیش از این علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی 

 .المللی اعالم شده است ای برای خرید برنج از بازار بین و مناقصه

در فصل تولید واردات برنج متوقف شد اما : وی همچنین با ابراز امیدواری برای مناقصه دیگر در مورد واردات برنج تصریح کرد

 .اتمام برداشت ممنوعیت واردات به طور خودکار برداشته شده استاکنون با 

 322هزار تن افزایش تولید، امسال نزدیک به یک میلیون و  2..طبق برآورد وزارت جهاد کشاورزی با حدود : براساس این گزارش

 .هزار تن برنج در کشور تولید شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.8222470 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  01, یکشنبه 

 سیگنال های مثبتی از گرفته ایم: هندی های صادر کننده برنج
، ایران مجوزهای جدید برای واردات برنج صادرکنندگان هندی انتظار دارند با گذشت بیش از یک سال از ممنوعیت وارداتی

 . باسماتی از هند را ظرف دو ماه آینده آغاز کند

سیگنالهایی از واردکنندگان در : بینزنس استاندارد به نقل از راجان ساندرسان، مدیرکل انجمن صادرکنندگان برنج هندی نوشت

 .ریافت کرده ایمایران درباره احتمال صدور مجوزهای جدید در دسامبر یا ژانویه د

ایران با اشاره به وجود سطح باالیی از آلودگی شیمیایی برنج هندی و خودکفایی در تولید، صدور مجوزهای جدید برای واردات برنج 

برنج باسماتی همواره بزرگترین کاالی کشاورزی صادراتی هند بوده و ایران هم . متوقف کرد 02.7باسماتی را از اکتبر سال 

در نتیجه، عدم تمایل ایران به خرید برنج باسماتی از هند به صادرات این کاال لطمه . یدار آن به شمار رفته استبزرگترین خر

-..02طبق آمار سازمان توسعه صادرات محصوالت کشاورزی فرآوری شده و کشاورزی هند، این کشور در سال مالی . شدیدی زد

ارزش . صادر کرد 02.8-02.7هزار تن در سال مالی  722یسه با یک میلیون و هزار تن برنج باسماتی در مقا 082به ایران  02.7

 .درصد کاهش یافت 32صادرات برنج باسماتی از هند به ایران در مدت مذکور حدود 

 7..هزار و  88به  02.7تن در اوت سال  00هزار و  77طبق آمار انجمن صادرکنندگان برنج هندی، میزان صادرات به ایران از 

 .درصد کاهش داشت 70درصد کاهش نشان داد و از نظر میزان ارزش صادرات هم حدود  08در ماه اوت امسال رسید که حدود تن 

درصد نسبت  3.هزار دالر رسید که  .4.به چهار میلیون و  02.7-..02ارزش مجموع صادرات غالت هند به ایران در سال مالی 

 .به سال پیش کمتر بود

هزار تن در حال حاضر  42هزار تن در دو سال گذشته به حدود  22.هند به ایران بر مبنای ماهانه از حدود  صادرات برنج باسماتی

 .رسیده است

http//:iranecona.com/74734 
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 تامین منابع مالی
 - 31/10/09فارس

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت نشده است 99
میلیارد  496رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه ارزش چای خریداری شده به نرخ تضمینی از کشاورزان معادل 

 .ان از مطالبات چایکاران پرداخت نشده استمیلیارد توم 99هنوز : تومان است، گفت

هزار تن برگ سبز چای خریداری شده به  34ارزش : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد ولی روزبهان در گفت

 .میلیون تومان است 22.میلیارد و  83.نرخ تضمینی از کشاورزان معادل 

 .میلیون تومان به چایکاران پرداخت شده است 22.میلیارد و  .0از این مبلغ تاکنون : فزودوی ا

میلیارد تومان دیگر برای پرداخت به چایکاران تأمین شده که از امروز به حساب آنها واریز  3حدود : رئیس سازمان چای کشور گفت

 .شود می

 .ومان باقی مانده مطالبات چایکاران تأمین اعتبار شودمیلیارد ت 88امیدواریم هر چه زودتر : وی تصریح کرد

درصد افزایش محصول  88امسال نسبت به سال قبل : هزار تن برگ سبز چای برداشت شد، گفت .3وی با بیان اینکه سال گذشته 

 .داشتیم

ای خشک استحصال تن چ 322هزار و  7.از مجموع برگ سبز برداشتی در سال گذشته : رئیس سازمان چای کشور بیان داشت

 .شد

 .شود نرخ خرید تضمینی چای هنوز اعالم نشده و این نرخ در کمیسیون شورای اقتصاد بررسی می: روزبهان گفت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.0222888 
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 امین منابع مالیت
 - 31/10/00فارس

 شد پرداختطلب گندمکاران 
 .طلب کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم به طور کامل پرداخت شد: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

سال طرح خرید تضمینی گندم  2.پس از  به نقل از بانک کشاورزی مرتضی شهیدزاده با اشاره به اینکه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .طلب کشاورزان بابت خرید تضمینی در کوتاه ترین زمان ممکن به طور کامل پرداخت شد: مجدد به این بانک واگذار شد، گفت

م هزار تن گند 32وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظام بانکی در سال جاری هشت میلیون و : وی افزود

میلیون تومان براساس روشی که با همکاری سازمان  830هزار و  0از کشاورزان سراسر کشور به صورت تضمینی خریداری و 

مدیریت و برنامه ریزی و حمایت بانک مرکزی و نظام بانکی تدوین شد تا اواسط مهر کل منابع مالی مورد نیاز تامین شد و هم 

 .ه شده که بی سابقه استاکنون طلب کشاورزان به طور کامل تسوی

هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ مبلغ مالی در کوتاه ترین زمان برنامه ریزی و بدهی دولت به : مدیرعامل بانک کشاورزی افزود

 .کشاورزان پرداخت شد

شد که به طور  امسال سامانه الکترونیکی بانک کشاورزی ویژه خرید تضمینی خرید گندم به گونه طراحی و اجرا: شهید زاده گفت

 .لحظه ای وضعیت خرید گندم و پرداخت مبالغ به کشاورزان قابل رصد و تحلیل بود

هزار تن خرید تضمینی گندم در صدر  032استان خوزستان با  07-08در سال زراعی : رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی افزود

 .استان های کشور قرار داشت

هزار تن خرید تضمینی گندم باالترین تولید و  77.و  477،  .30کردستان نیز به ترتیب با استان های گلستان، فارس و : وی افزود

 .فروش این محصول راهبردی را در کشور از آن خود کردند

با توجه به اینکه استان کردستان از مناطق کمتر توسعه یافته تلقی می شود اما کشاورزان این استان موفق : شهیدزاده تصریح کرد

 .ا تولید باال رده خود را در کشت گندم ارتقاء دهندشدند ب

مدیر عامل بانک کشاورزی خرید تضمینی ذرت و دانه های روغنی با قیمت تضمینی را مهمترین برنامه راهبردی بانک کشاورزی تا 

بتوانیم مانند گندم در امید داریم با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظام بانکی : پایان سال جاری بیان کرد و گفت

 .جهت منافع تولیدکنندگان این خرید تضمینی را انجام دهیم

پیشنهاد بانک کشاورزی برای اختصاص : شهیدزاده همچنین با اشاره به بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری گفت

در بانک مرکزی تصویب شده است و پس از ابالغ مبالغی ویژه خرید ادوات مکانیزاسیون کشاورزی با نرخ پایین تر برای کشاورزان 

 .کار اعطای این تسهیالت به کشاورزان آغاز می شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..22.04. 
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 تامین منابع مالی

 - 31/10/09فارس

 درصدی صنعت 2313سهم / هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداختند 462ماه اول امسال 6ها در  بانک
میلیارد تومان بوده که  46هزار و  462ها و موسسات اعتباری  در شش ماهه اول امسال حجم تسهیالت پرداختی بانک

 .فزایش داشته استا( درصد 311معادل )هزار میلیارد ریال  49319ماهه سال گذشته  6در مقایسه با 

 3ها به بخش صنعت و معدن طی  ،سهم تسهیالت پرداختی بانکبانک مرکزیبه نقل از روابط عمومی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هزار میلیارد ریال  812.ماهه سال گذشته  3بوده که نسبت به ( درصد 0010ادل مع)هزار میلیارد ریال  74012ماهه سال جاری 

 .افزایش داشته است( درصد 013معادل )

سهم تسهیالت . باشد ماهه سال جاری می 3های اقتصادی طی  بیانگر هدف از دریافت تسهیالت پرداختی در بخش 0جدول شماره 

هزار میلیارد ریال معادل  2.314.ماهه سال جاری مبلغ  3های اقتصادی طی  شپرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخ

 13..هزار میلیارد ریال معادل  8410.ماهه سال گذشته مبلغ  3باشد که در مقایسه با  درصد کل تسهیالت پرداختی می 3813

 .درصد افزایش داشته است

ماهه  3ابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شود که سهم تسهیالت پرداختی ب مشاهده می 0در جدول شماره 

درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه  8310هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص  83010سال جاری معادل 

 .باشد می( هزار میلیارد ریال 2.314.مبلغ )درگردش کلیه بخش های اقتصادی 

 (جدول شما دو )و ( جدول شماره یک )

هزار 83010مبلغ )درصد آن  3.10هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل  74012شود از  مالحظه می

دهی به تامین منابع برای این بخش توسط  در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت( یلیارد ریالم

 .ها در سال جاری است بانک

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت 

 .تن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بودگرف

ها، کاهش  ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانک

ا در تامین سرمایه در گردش ه وری بانک تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره

های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم  تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه

 .ای کرد توجه ویژه(ایجادی)های اقتصادی  درتامین مالی طرح

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.822.003 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

 تغییر تعرفه گندم و پنج محصول باغی در سال جاری / میلیارد تومانی صندوق بیمه به کشاورزان 3.2بدهی 
نامه جدیدی ابالغ شد که همراهی و مشارکت  کشاورزی آیینبار در کارنامه بیمه محصوالت  امسال برای نخستین

بردار در آن به وضوح دیده شده و بدین ترتیب برای گندم و پنج محصول باغی پسته، خرما، انار، سیب و انگور  بهره

 .ها ابالغ شده است شده تغییر کرده و دستورالعمل آن نیز به استان تعرفه پرداخت

مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امروز در مصاحبه مطبوعاتی با  ، قائم(ایانا)کشاورزی ایران  به گزارش خبرنگار خبرگزاری

تواند  گیری ضروری است و بیمه در واقع حمایتی است که می گذاری و تصمیم وجود بیمه در حوزه سیاست: اعالم این خبر گفت

ای  ر بگیرد، اما پرداخت غرامت آن در چارچوب اصول بیمههای قهری و جدی درب های بخش کشاورزی را در زمان آسیب فعالیت

 .خواهد بود

 .خطر را تحت پوشش دارد 027محصول و  8..در حال حاضر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی : نژاد افزود محمدابراهیم حسن

تحت پوشش خدمات صندوق هزار هکتار باغ  02.میلیون واحد دامی و  0میلیون هکتار در بخش زراعت،  .81: وی خاطرنشان کرد

 .بیمه محصوالت کشاورزی قرار دارد

دهد، ایران جزو کشورهایی است که  از نظر تعداد محصوالت و خطرهایی که بخش را تحت تأثیر قرار می: نژاد ادامه داد حسن

 .ای را دارد بیشترین پوشش بیمه

ها کامالً اختیاری بوده، البته همیشه نیاز به  سایر بخشبیمه فقط در بخش طیور در حال حاضر اجباری است و در : وی تصریح کرد

 .آن داریم که محصوالت استراتژیک تحت پوشش قرار گیرد

درصد  .0درصد حق بیمه توسط دولت و  .4طور متوسط حدود  به: مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی یادآور شد عضو هیأت

شده پرداخت  درصد خسارات توسط دولت برای اشخاص بیمه .4تا  72بندی  شود و از لحاظ رتبه مابقی توسط کشاورز پرداخت می

 .شود می

هزار پرونده در این صندوق وجود دارد که در بخش زراعت و باغبانی یک  322طور متوسط یک میلیون و  به: نژاد تأکید کرد حسن

 .بگیر این صندوق هستند پرونده غرامت 8.2میلیون و 

درصدی برخوردار هستند، اظهار  .0ه تعدادی از مشتریان در برخی محصوالت همچون گندم از خسارت وی با اعالم اینکه هرسال

وجود  درصد برای محصول گندم به .0تواند خسارت ثابتی را به اندازه  بارشی و سرما از عواملی است که می خشکسالی، کم: داشت

براین در سال جاری برای محصول گندم و پنج محصول باغی دیگر آورد، اما به گفته کارشناسان، این رقم قابل کاهش است؛ بنا

 .ای تغییر کرد گذاری بیمه روش تعرفه

 مشارکت کشاورزان برای کاهش خسارت محصوالت کشاورزی 

نامه جدیدی  بار در کارنامه بیمه محصوالت کشاورزی آیین برای نخستین: مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی همچنین گفت قائم

بردار در آن به وضوح دیده شده و بدین ترتیب برای گندم و پنج محصول باغی پسته، خرما،  غ شد که همراهی و مشارکت بهرهابال

 .ها ابالغ شده است شده تغییر کرده و دستورالعمل آن نیز به استان انار، سیب و انگور تعرفه پرداخت
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یعنی این رقم که هرساله . شود درصد الیه نخست ریسک حذف می .0 عنوان مثال در محصول گندم به: نژاد در ادامه افزود حسن

 .های مدیریتی بتواند آن را به صفر برساند شود تا با روش بردار گذاشته می شود، بر عهده بهره صورت ثابت خسارت محسوب می به

ار افزایش یافته و در گندم آبی نیز هزار تومان در هر هکت 7.2به  2..تعهدات صندوق بیمه در گندم دیم از : وی خاطرنشان کرد

 .تومان به دو میلیون تومان رسیده است 322از 

های شدیدتر را جبران  گذارند و بیمه خسارت های جزئی را به عهده کشاورز می کشورهای دیگر نیز خسارت: نژاد ادامه داد حسن

 .کند می

های  دیده در برابر خطرات قهری و جبران خسارت اورزان خسارتای از کش مند بیمه های نظام در این طرح، حمایت: وی تصریح کرد

درصدی محصول شود،  22.ای باعث از بین رفتن  گزاران خواهد بود و در صورتی که حوادث غیرمترقبه تر با مشارکت بیمه سنگین

 .کند شده، پرداخت می در آن صورت بیمه کل خسارت را عالوه بر کف تعیین

گذار، افزایش قابل  پذیری بیمه توان به کاهش ریسک و ضریب خطر، افزایش مسئولیت محاسن این طرح می از: نژاد یادآور شد حسن

ریزی در جهت مدیریت ریسک و حمایت مؤثر از  گر، کاهش حق بیمه، استفاده بهینه از منابع مالی، برنامه مالحظه تعهدات بیمه

های جزئی  ای که در این طرح با پیشگیری و مدیریت کردن خسارت گونه های شدید اشاره کرد، به کشاورزان در زمان وقوع خسارت

های سنگین را  تر خسارت توان بستر الزم برای جبران واقعی آورد، می هایی که ضرر و زیان ناچیزی به کشاورزان وارد می و خسارت

 .شده باشد در تولید کشاورزی به نوعی تضمین گذاری آنها فراهم آورد تا کشاورزان بتوانند در چرخه تولید پایدار مانده و سرمایه

گذار  در گندم آبی، حق بیمه سهم بیمه( سقف غرامت)گر  درصدی تعهد بیمه 0.2رغم افزایش  در این طرح به: وی تأکید کرد

ر اساس میانگین گر ب یابد و همچنین برای مزارع گندم دیم، حداکثر تعهد بیمه گذاران کاهش می ای به نفع بیمه طور قابل مالحظه به

درصدی تعهد صندوق بیمه، سهم  32.تا  ...تولید گندم در مناطق مختلف کشور متفاوت در نظر گرفته شده و با افزایش 

 .کاران کاهش یافته یا ثابت در نظر گرفته شده است های گذشته با هدف ایجاد مطلوبیت بیشتر برای گندم گذار نسبت به سال بیمه

 بارات مصوب در سال جاری درصد از اعت 44تخصیص 

در سال جاری، از : ای صندوق خبر داد و اظهار داشت مدیره صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از نداشتن ردیف بودجه عضو هیأت

 .شود شدگان پرداخت می های بیمه شود، غرامت که مربوط به مدیریت بحران می 0.و  2.محل ماده 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده  2..شده برای بیمه محصوالت کشاورزی  گرفتهدر ردیف در نظر : نژاد همچنین گفت حسن

میلیارد تومان خسارت به محصوالت تحت پوشش بیمه وارد شد و همه تعهدات صندوق  022هزار و  است و در سال گذشته یک

 .یارد تومان آن توسط دولت پرداخت شدمیل .3دیده واریز گردید، این در حالی است که  گذاران زیان بیمه به حساب بیمه

هزار  ای مربوطه و یک میلیارد تومان از محل ردیف بودجه 2..شده،  میلیارد تومان مصوب 2..هزار و  از یک: وی در ادامه افزود

 .است( مدیریت بحران) 0.و  2.میلیارد تومان دیگر از مواد 

درصد از اعتبارات مصوب دریافت شده و مابقی آن همچنان  4.نی معادل میلیارد تومان یع 022تاکنون : نژاد خاطرنشان کرد حسن

 .در انتظار دریافت از دولت باقی مانده است

میلیارد تومان به کشاورزان بدهکار است که بخشی از آن  3.2صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در حال حاضر : وی ادامه داد

 .ه امسال استمربوط به سال زراعی گذشته و بخش دیگری مربوط ب

 شدگان ایالم و لرستان  پراخت غرامت به بیمه
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بر اساس این طرح، : مقام صندوق بیمه کشاورزی از ارائه طرحی در مجلس درباره اعتبارات صندوق بیمه خبر داد و تصریح کرد قائم

ردشی در اختیار صندوق بیمه یافته تلقی شود یا ذخیره گ درصد تخصیص 22.شده مربوط به بیمه کشاورزی باید  اعتبارات مصوب

گیرد، اما محل آن از  موقع نسبت به پرداخت غرامت اقدام کنیم؛ زیرا در حال حاضر اعتبار به این بخش تعلق می باشد تا بتوانیم به

 .سرجمع درآمدهای کشور است

 .ب برسدکند که امیدواریم به نتیجه مطلو این طرح در مجلس مراحل خود را طی می: نژاد یادآور شد حسن

 .4شوند و در بخش شیالت نیز  میلیون قطعه طیور بیمه می 432ساالنه : های مختلف کشاورزی تأکید کرد وی درباره بیمه بخش

 .میلیون واحد دامی سبک و سنگین نیز تحت پوشش هستند 0ای وجود دارد و عالوه بر آن،  میلیون مترمربع سطح پوشش بیمه

تمامی کشاورزانی که بیمه بودند و از سیل اخیر : های ایالم و لرستان اظهار داشت ر به استاننژاد درباره خسارت سیل اخی حسن

 .کنند اند، غرامت دریافت می خسارت دیده

وی درباره وضعیت استخدامی کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی که چندی پیش توسط ایانا مطرح شد و در صحن علنی مجلس نیز 

ای که در زمانی  گونه شود، به نمایندگی بیمه توسط این کارگزاران ایجاد شده و اداره می 822حدود : تحت بررسی قرار گرفت، گفت

کنند و سپس اقدامات دیگر را  السهم خود را برداشت می ها حق کنند، این نمایندگی که کشاورز برای بیمه محصول خود مراجعه می

 .دهند انجام می

فوریتی استخدام کارگزاران صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در بانک  طرح یک: افزود مدیره صندوق بیمه کشاورزی عضو هیأت

 .کشاورزی از صحن علنی مجلس خارج شد و توسط نمایندگان به تأیید نرسید

 با مشارکت بیمه ایران، طرحی در حال انجام: نژاد در پاسخ به پرسش دیگر ایانا درباره بیمه ادوات و درآمد خاطرنشان کرد حسن

 .شوند ها جزو آن محسوب می ای که ابنیه و گلخانه گونه است تا بتوانیم ادوات بخش کشاورزی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم، به

در کمیته فنی صندوق بیمه این مهم در حال بررسی است که امیدواریم به نتایج مثبت برسد، اما بیمه : وی در پایان تصریح کرد

تواند کاربرد داشته باشد، زیرا درآمد واقعی  ص نبودن درآمدها حتی در بخش کارمندان دولت نیز نمیدلیل مشخ درآمد در ایران به

 ./افراد و حتی کشاورزان مشخص نیست

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.433-..html 
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 ع مالیتامین مناب
 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

 صندوق حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان در شرف تأسیس 
در راستای حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان، وزارت جهاد کشاورزی ایجاد صندوقی حمایتی را در دستور 

 .کار دارد

ای که  درباره شائبه( ایانا)ختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام در گفتگوی ا

تکنولوژی ساخت خوراك دام در کشور مطابق استانداردهای : درباره غیراستاندارد بودن خوراك دام و طیور کشور مطرح است، گفت

 .المللی و کشورهای پیشرفته صنعتی است بین

ها  اند و نظارت های مناسبی را انجام داده گذاری های خارجی سرمایه نیز شرکتحتی در بخش خصوصی : تورج صارمی افزود

 .شود بهداشتی در تهیه خوراك باکیفیت همیشه انجام می

تواند بر راندمان تولید  هایی که می هایی وجود دارند که روی افزودنی در تهیه خوراك دام و طیور، شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .توان گفت خوراك تولیدشده در کشور غیراستاندارد است کنند؛ بنابراین نمی اثرگذار باشد، کار می

 کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور 42.وجود 

های خارجی را  های ایرانی امکان رقابت با سایر شرکت در حال حاضر شرکت: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام ادامه داد

 .میلیون تن هستند 4.کارخانه تولید خوراك در کشور وجود دارد که دارای ظرفیت اسمی بیش از  42.حدود  ای که گونه دارند، به

در سال گذشته حدود هفت میلیون تن خوراك توسط بخش خصوصی در کشور تولید شد که تمامی آنها از : صارمی تصریح کرد

 .ی برخوردار بودندالملل پای استانداردهای بین استانداردهای کیفی و بهداشتی هم

ای  گونه های تولیدکننده خوراك ایجاد کنند؛ به کند ساختاری حمایتی برای شرکت وزارت جهاد کشاورزی تالش می: وی یادآور شد

 .داران خوراك دام، طیور و آبزیان کشور در شرف تأسیس است که احداث و تأسیس صندوق حمایت از کارخانه

گذاران دولتی و  ها، تولیدکنندگان و سرمایه های حمایتی با حضور کارخانه ون سایر صندوقاین صندوق همچ: صارمی تأکید کرد

 .تواند زنجیره تولید را استمرار بخشد خصوصی ایجاد خواهد شد و می

م های دام و طیور به تأیید رسیده است، اما سایر مراحل آن در حال انجا طرح تأسیس صندوق حمایت از کارخانه: وی اظهار داشت

های مربوطه تدوین شده و باید سهم بخش خصوصی و دولت در آن  های صنعت و اتحادیه است و طرح اولیه آن با کمک بخش

 .توسط شرکت مادرتخصصی بخش کشاورزی مشخص شود تا بتوانیم تأییدیه نهایی صندوق را دریافت کنیم

کند که امکان تولید خوراك باکیفیت با  عت پیگیری میوزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از این صن: صارمی همچنین گفت

 .توجه به شرایط و ضوابط داخلی کشور را فراهم آورد

 ها و صادرات خوراک دام را در دستور کار دارد وزارت جهاد کشاورزی عبور موقت نهاده

ها و تولید خوراك و  که عبور موقت نهادهامکان ایجاد تسهیل ضوابطی : مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام در ادامه افزود

 .هایی است که در حال پیگیری است آورد، از دیگر حمایت ایجاد صادرات خوراك به کشورهای همسایه را فراهم می
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ها توسط کارگروهی در حال تدوین و در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی  نامه عبور موقت نهاده شیوه: وی خاطرنشان کرد

ترتیب بدانیم چه مقدار نهاده و از چه کشوری و از چه بازه زمانی باید وارد و صادر  ررسی است تا به گمرك اعالم شود و بدینتحت ب

 .شود

ترتیب خوراك تولیدشده در کشور  های تولیدکننده داخلی باال رود و بدین کنیم توان صادراتی کارخانه تالش می: صارمی ادامه داد

های تولیدکننده گواهی کیفیت و ایزوهای الزم را اخذ  گونه که بیشتر شرکت ی جهانی برخوردار باشد؛ همانباید از استانداردها

 .اند کرده

شده در کشور از استانداردهای کافی برخوردار نیست، آن است  شود احساس کنیم خوراك تهیه عاملی که باعث می: وی تصریح کرد

 .مشکل است که مدیریت تغذیه در واحدهای تولیدی دچار

طی دوره کوتاهی هستند که  13.برخی واحدهای تولیدکننده مرغ در کشور دارای ضریب تبدیلی معادل : صارمی یادور شد

های گرمایشی، سرمایشی،  دهد که اتوماسیون در این فارم حاکم بوده و تمامی موارد مربوط به سیستم ها نشان می بررسی

 .رسد ثبت میدهی و حتی آمار تلفات نیز به  واکسن

توان اطمینان  ای باید تجدیدنظر انجام شود تا تولیدی سالمت و باکیفیت رقم بخورد؛ بنابراین می های تغذیه در روش: وی تأکید کرد

دهند و در اینجا صنعت باید مدیریت  های تولیدکننده خوراك دام و طیور، محصوالتی باکیفیت تحویل صنعت می داشت که کارخانه

 ./ح کندخود را اصال

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.4.3-..html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

لیون رأس دام سبک در سال صادرات یک می/ نام در اصالح نژاد گاو اصیل برابری ایران با کشورهای صاحب

 گذشته 
نامی  تواند با کشورهای صاحب های روز دنیا مسلح شده است و می در بخش اصالح نژاد دام، ایران به آخرین تکنولوژی

 .چون آمریکای شمالی برابری کند

اختصاصی با خبرنگار  رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگوی

از : های روز دنیا در بخش دام سنگین اشاره کرد و گفت از مسلح شدن ایران به آخرین تکنولوژی( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

پردازی و آنالیز دیتا، اقدامات بسیار مؤثری در کشور انجام شده است،  های مختلف تولید مثلی و مسائل مربوط به داده لحاظ تکنیک

 .نیاز باشیم اما این بدان معنا نیست که در این بخش بی

های کاربردی در بخش اصالح نژاد دام استفاده  عنوان یافته های روز دنیا به باید همیشه از آخرین یافته: محمدرضا مالصالحی افزود

 .کنیم

نام دنیا ازجمله  کشورهای صاحبتواند با  ایران در حال حاضر مدعی آن است که در بخش گاو اصیل می: وی خاطرنشان کرد

 .آمریکای شمالی برابری کند

های کانادایی و آمریکایی در کشور ما و در بخش اصالح نژاد دام کاربرد دارد، اما  ها و سیستم بیشتر روش: مالصالحی ادامه داد

 .همچنان نیازمند آن هستیم که تبادل اطالعات جدید انجام دهیم

توانیم بازار مناسبی را از بین کشورهای همسایه برای محصوالت خود پیدا کنیم و  نمایشگاهی میهای  در محیط: وی تصریح کرد

 .بتوانیم نیازهای خود را شناسایی کنیم

 های لبنی در سال گذشته صادرات یک میلیون تن شیرخام و فرآورده

برخی کشورهای همسایه : کشاورزی یادآور شدرئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی معاونت امور دام وزارت جهاد 

تواند بازار مناسبی برای آنها  کنند که ایران می نیازهایشان را در بخش دام از برخی کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی تأمین می

 .محسوب شود

های حاشیه خلیج فارس و در سال گذشته حدود یک میلیون رأس دام سبک ازجمله گوسفند و بز به کشور: مالصالحی تأکید کرد

 .های لبنی صادر شده است عالوه بر آن، معادل یک میلیون تن شیرخام نیز فرآورده

خوبی بشناسند و در بحث خدمات فنی نیز با توجه به وجود کارشناسان  تولیدکنندگان باید بازارهای منطقه را به: وی اظهار داشت

 .متبحر از علم آنها استفاده شود

های خارجی بیشتری در کشور باشیم؛  شود که در دوره پساتحریم شاهد حضور شرکت بینی می پیش: ایان گفتمالصالحی در پ

 ./های خارجی بودیم گونه که امسال در نمایشگاه دام و طیور شاهد افزایش دوبرابری شرکت همان

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.4..-..html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 ترین پرنده برای پرورش پایدار شناخته شد  غاز، مناسب
های خاص، توانایی زیاد در هضم فیبر، مدیریت سهل و آسان، سرعت رشد زیاد، تولید پر، کرک،  غاز با توجه به ویژگی

 .ترین پرندگان برای سیستم پرورش پایدار است کنندگی از مطلوب نجگر چرب و وجی

با ( ایانا)شرقی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

ز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان تاکنون مطالعه و بررسی در مورد خصوصیات این پرنده به غیر از مرک: اعالم این خبر گفت

شرقی، در سایر نقاط ایران انجام نشده بود؛ بنابراین خصوصیات فنوتیپی و توان تولیدی غاز در ایستگاه ملکان مورد بررسی و 

 .دنبال خواهد داشت مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصله توسعه این بخش از پرورش ماکیان را به

هدف اصلی این بررسی شناخت غازهای : ف اصلی شناخت غازهای آذربایجان شرقی خبر داد و افزودزاده از هد حسین لطفعلی

 .منطقه آذربایجان و اطالع از توان تولیدی آنها و پارامترهایی در رابطه با فنوتیپ و صفات اقتصادی است

 .شود وش تغذیه اجباری حاصل میکبد چرب از دیگر محصوالت با ارزش این پرنده است که از طریق ر: وی خاطرنشان کرد

 322گرم به  32گیرد که وزن آن از  هفتگی انجام می .0تا  0روز در سن  .0تا  7.تولید این محصول بین : زاده ادامه داد لطفعلی

 .شود قیمت محسوب می رسد و بیشتر در اروپا رایج بوده و از غذاهای گران گرم تا یک کیلوگرم می

توانایی باال در مصرف : ترین پرندگان پرورشی در سیستم پایدار تصریح کرد عنوان مطلوب نجانده شدن غاز بهوی با اشاره به دالیل گ

دلیل الگوهای رفتاری پرنده، سریع رشدترین گونه پرنده  و هضم مواد خوراکی با فیبر باال، سهل و آسان بودن مدیریت، پرورش به

ها از دالیل توانابی  دلیل مقاومت بسیار زیاد به بیماری های بهداشتی به بودن هزینهدلیل سرعت رشد بسیار زیاد و پایین  گوشتی به

 .غاز در سیستم پایدار است

تولید محصول : های غاز یادآور شد شرقی با استناد به دیگر توانایی  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

کنندگی  جات با استفاده از ویژگی وجین اکسن در پرورش، کاهش هزینه کشت صیفیدلیل عدم استفاده از دارو و و ارگانیک به

جوجه غاز در فصل زراعی و چندمنظوره بودن پرورش این پرنده به دلیل تولید گوشت، تخم، کبد چرب، پر و کرك را باید از 

 .های دیگر غاز بدانیم توانایی

کشی صنعتی غاز با  دستیابی به فناوری جوجه: های تحقیقاتی تأکید کرد پروژه های شاخص از اجرای زاده با اشاره به پروژه لطفعلی

کشی صنعتی غاز در کشور برای  سابقه در صنعت پرورش غاز ایران، طراحی و ساخت ماشین جوجه بی)درصد  02راندمان باالی 

های همگن برای تولید و  تیابی به فنوتیپبار در کشور، تعیین توان تولیدی و پتانسیل ژنتیکی غازهای بومی منطقه و دس نخستین

های  منظور ترویج نتایج پروژه برداران به روزه غاز به روش صنعتی و توزیع به بهره نگهداری ذخیره ژنتیک غاز بومی، تولید جوجه یک

ترین دستاوردهای  ز مهمبیوتیک در پرورش غاز ا دلیل عدم استفاده از دارو، واکسن و آنتی تحقیقاتی و تولید گوشت ارگانیک غاز به

 .شوند های تحقیقاتی قلمداد می شاخص حاصل از اجرای پروژه

بررسی خصوصیات تولیدی و فنوتیپی غازهای منطقه آذربایجان، : شده در ایستگاه اظهار داشت وی با اشاره به دیگر تحقیقات انجام

کشی  های جوجه ، بهبود روش(تا زمان بلوغ جنسی)می بررسی سطوح مختلف پروتئین و انرژی در راندمان تولید گوشت غازهای بو

های  منظور بهبود باروری تخم در غاز کشی، تعیین نسبت مناسب نر و ماده به های جوجه مصنوعی غاز از طریق تغییر سیستم ماشین
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ه چغندرقند بر عملکرد رشد های نوری بر راندمان تولید مثلی غاز و تعیین سطوح مصرف تفال ایستگاه تحقیقاتی ملکان، تأثیر برنامه

 .های تحقیقاتی انجام شده در ایستگاه است جوجه غازها از دیگر پروژه

گذاری از نظر  عدد، بهترین زمان تخم 82تا  02تعداد تخم تولیدی : برداری غاز خبر داد و گفت زاده از طول دوره بهره لطفعلی

 ./سال است 2.هشت تا  وری اقتصادی دهی دو تا پنج سالگی و طول دوره بهره جوجه

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.40.-..html 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

حضور نماینده سازمان ملل در وزارت آموزش و  کارگاه آموزشی ایمنی زیستی و محصوالت تراریخته با

 پرورش 
کننده ملی پروژه ایمنی زیستی با هدف  کارگاه آموزشی ایمنی زیستی با حضور نماینده سازمان ملل و هماهنگ

شده ژنتیکی در وزارت آموزش و پرورش  آشنایی معلمان و مدیران با مفاهیم ایمنی زیستی و محصوالت دستکاری

 . برگزار شد

عنوان حامی تولید محصوالت  ، پس از اینکه پژوهشکده بیوتکنولوژی کشور به(ایانا)ه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ب

روزه را در شهرستان کالردشت برای خبرنگاران حوزه مواد غذایی و محیط زیست برگزار کرد،  تراریخته کشاورزی کارگاهی یک

الملل  نیز با حضور رابطان بین "شده ژنتیکی ایمنی زیستی و محصوالت دستکاری"ان نشست یک روزه علمی آموزشی تحت عنو

المصطفی  های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مرکز جامعه ها و دانشگاه ها، سازمان های ستادی، معاونت حوزه

المللی دختران و پسران و چند تن  ای تطبیقی بینه های حوزه علمیه و وزارت آموزش و پرورش و مجتمع العالمیه و ستاد همکاری

 .از مدیران منتخب مناطق تهران برگزار شد

رسانی علمی و آموزشی با همکاری معاونت  سازی، توانمندسازی منابع انسانی و ارتقای آگاهی و اطالع این کارگاه با هدف ظرفیت

کننده ملی پروژه ایمنی زیستی  داود حیات غیب، هماهنگآموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور و سخنرانی 

های ایمنی زیستی برنامه محیط زیست ملل در محل سالن جلسات  و الکس اوسوبینی، نماینده سازمان ملل متحد و پورتفولیو پروژه

 .المللی پسران تهران برگزار شد مجتمع تطبیقی بین

الملل و مدارس خارج از کشور و دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو  رکز امور بینبابالو، قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس م

های آموزشی ارائه کرد و  های معنوی انقالب اسالمی، رسالت عاشورا و اهمیت آموزش در محیط سخنرانی مبسوطی درباره ارزش

ایمنی زیستی و خطرات احتمالی کننده ملی پروژه ایمنی زیستی با تشریح جزئیات و اهمیت آگاهی از  حیات غیب هماهنگ

ها و قوانین موجود در راستای مبانی و اصول موضوع  شده ژنتیکی به ابعاد علمی موضوع پرداخت و به پروتکل محصوالت دستکاری

 .های محیط زیستی تأکید کرد بخشی در راستای مفاهیم علمی بر بنیان مزبور، و اهمیت آگاهی

های ایمنی زیستی برنامه محیط زیست ملل متحد  نماینده سازمان ملل متحد و پورتفولیو پروژهبنا بر این گزارش، الکس اوسوبینی 

های فنی از  های ملی ایمنی زیستی در حوزه این مدیریت و مدیریت اقدامات و حمایت که مسئولیت توسعه و اجرای چارچوب

طور همزمان به دو زبان فارسی و انگلیسی  و آموزشی را بههای ایمنی زیستی را بر عهده دارد به زبان انگلیسی مطالب علمی  پروژه

 .بیان کرد

در این نشست نمایندگان سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، دانشگاه تربیت دبیر فنی شهیدرجائی، مشاور معاونت 

به بحث و تبادل نظر در خصوص  هایی الملل با طرح پرسش آموزش متوسطه، سازمان نهضت سوادآموزی و تنی چند از رابطان بین

 ./محتوای مفاهیم مطرح شده پرداختند

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/0.334-..html 
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 تخم مرغ
 - 31/10/13فارس

 درصد کاهش یافت 12مرغ  صادرات تخم
 .درصد کاهش یافت 12مرغ در یک ماه اخیر حدود  صادرات تخم: گذار، گفت تخم  دیه مرغرئیس هیأت مدیره اتحا

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   گذار استان تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

مرغ ایرانی حدود  تر از تخم مرغ با قیمتی پایین اه اخیر به دلیل ورود کشورهای رقیب و عرضه تخممرغ در یک م صادرات تخم: گفت

 .درصد کاهش یافته است 72

شد که در حال  تن تخم مرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان صادر می 722در گذشته روزانه بیش از : وی افزود

 .ر روز کاهش یافته استتن د 0.2حاضر این مقدار به حدود 

تر،  مرغ کشورهای ترکیه و پاکستان با قیمت پایین با عرضه تخم: گذار استان تهران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .اند این کشورها بازارهای صادراتی را محاصره کرده

خش قابل توجهی از صادرات این محصول در سال ب: مرغ در سال گذشته اظهار داشت هزار تنی تخم 42وی با اشاره به صادرات 

گذشته به دلیل درگیری کشور ترکیه با آنفلوانزای پرندگان بود که کشورهای همسایه تخم مرغ مورد نیازشان را از کشورمان تأمین 

 .کردند

کنندگان صنعت مرغداری  هایی که دولت ترکیه از تولید با حمایت: گذار تهران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .مرغ در این کشور تأثیری بر صادرات ندارد دهد، قیمت داخلی تخم انجام می

کشور در دنیا با این موضوع درگیر هستند و قطعا با سرد  32در حال حاضر : وی همچنین در مورد آنفلوانزای پرندگان تصریح کرد

 .گیری انجام شودشدن هوا و مهاجرت پرندگان باید اقدامات الزم برای پیش

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723202227.0 
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 تخم مرغ
 - 31/10/09فارس

ان شدن خوراک انتظار کاهش هزینه مرغ به امید ارز/ هزار تن مرغ و تخم مرغ در سال گذشته 412صادرات 
 وارداتی

هزارتن مرغ و تخم مرغ در سال گذشته خبر دادند که  412در حالی دست اندرکاران صنعت دام و طیور از صادرات 

کنندگان صنعت دام و طیور به این امیدند که در پسا تحریم قیمت تمام شده شیر و محصوالت دامی با کاهش  تولید

 .قیمت نهاده وارداتی کاهش یابد

های اخیر از  کنندگان در سال مرغ از جمله محصوالتی است که تولید مرغ و تخم خبرگزاری فارسارش خبرنگار اقتصادی به گز

 .اند بودن قیمت و به صرفه نبودن تولید آن همواره شاکی بوده  پایین

کنندگان معتقدند که از نظر قیمت توان رقابت با  زایش یافته، باز هم تولیدعلیرغم اینکه صادرات این محصوالت در دو سال اخیر اف

کنندگان در بازارهای صادراتی را ندارند، زیرا همواره قیمت تمام شده این محصوالت در کشور نسبت به قیمت تمام شده  سایر عرضه

 .در سایر کشورها از جمله ترکیه بیشتر است

هزار تن مرغ صادر شده و طبق آخرین آماری که توسط اتحادیه مرکزی مرغداران  42مرغ و   هزار تن تخم 42سال گذشته حدود 

کنندگان از قیمت  هزار تن از این محصول صادر شده است، اما علیرغم این میزان صادرات تولید 3.اعالم شده در سال جاری حدود 

 .عرضه محصوالتشان راضی نیستند

ای  عف و قوت صنعت مرغداری کشور با دو فعال صنعت مرغداری در نمایشگاه دام و طیور مصاحبهدر این راستا و برای بیان نقاط ض

 :خوانید شده که در ادامه می

 مرغ سیاست صادرات محور ندارد دولت در تولید مرغ و تخم* 

خبرنگار اقتصادی  وگو با در گفت( مرغ و جوجه یک روزه تولید کننده مرغ، تخم)مهدی معصومی مدیرعامل یک شرکت تولیدی 

 .تولید کاالهای اساسی شرایط خاصی در کشور دارد و در مورد این کاالها اولویت، تأمین نیاز داخلی است: گفت خبرگزاری فارس

مختلف، مثال تولید بیش از نیاز های  بنابراین حق دولت است که از روش: وی با اشاره به نوسان قیمت کاالهای اساسی اظهار داشت

 .ها را کنترل کند داخلی تنش قیمت

سیاست دولت این است که همواره روی چند کاال حساسیت نشان دهد و بر قیمت و فرآوری آن حساس : معصومی تصریح کرد

 .باشد

مت و مقدار تولیدشان برای دولت مرغ و شیرخام جزء کاالهایی هستند که قی مدیرعامل این شرکت تولیدی با بیان اینکه مرغ، تخم

 .مرغ تولید کشور صادرات محور نیست در زمینه مرغ و تخم: دارای اهمیت است گفت

 صادرات مرغ استانداردهای خاصی در دنیا دارد و به عنوان مثال یکی از استاندارهای آن وزن مرغ است، در حالی که: وی افزود

 .است و این وزن مشتری خارجی نداردکیلوگرم  9تولید داخلی بر اساس وزن حدود 

مرغ ما هیچ وقت از نظر قیمت با  محصول مرغ و تخم: مرغ و جوجه یک روزه تصریح کرد مدیرعامل این شرکت تولیدی مرغ، تخم

کند و قیمت تمام شده این محصوالت برای ما باالست، چون حتی اگر تکنولوژی تولید را هم ارتقا  کشورهای دیگر برابری نمی

 .یم، باز هم با تأمین مواد اولیه از طریق واردات قیمت تمام شده این محصوالت باالستده

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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مرغ  صادرات مازاد تولید در راستای حمایت از تولید است و این موضوع به معنای صادرات محور بودن مرغ و تخم: معصومی افزود

 .نیست

قیمت تمام شده ما باالتر از همه دنیاست و صادرات این  چون مرغ ندارد، دولت سیاستی برای صادرات مرغ و تخم: وی گفت

 .محصوالت عاقالنه نیست

اقتصادی داشته باشد، این   هر زمان که صادرات صرفه: کنید، گفت وی در پاسخ به این سوال که آیا شما محصوالتتان را صادر می

 .دهیم کار را انجام می

تومان عرضه  0322هزار تومان باشد، در حالی که با قیمت حدود  7ود مرغ باید حد قیمت عرضه هر کیلو تخم: معصومی گفت

 .شود می

سال  .8در طول : دهند، گفت وی در پاسخ به این سؤال که اگر تولید به صرفه نیست، پس چگونه مرغداران به فعالیت ادامه می

 .ها نوسان داشته، اما در مجموع تولید سود آور بوده است گذشته اگرچه قیمت

صادرات مرغ و تخم مرغ شعار است، زیرا هدف کشور تولید برای : مرغ و جوجه یک روزه گفت عامل شرکت تولیدی مرغ، تخممدیر

 .تأمین نیاز داخل است و هدف ما هم به عنوان یک شرکت که جزئی از این کشور هستیم، همین است

 شود تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می 22.مرغ با  تخم* 

تولید کشور همواره از وجود دالالن در بازار : وگو با فارس گفت ی رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور نیز در گفتمجتبی نوروز

 .مرغ در شرایط کاهش قیمت وجود ندارد کنندگان مرغ و تخم رنج برده و سپری برای حمایت از تولید

کننده  از قیمت فروش است و این به معنای زیان به تولید قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ در بعضی از فصول سال باالتر: وی افزود

 .بینیم است و ما هم از این زیان ضربه می

رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه در کشورهای جهان اول از تولیدات بخش کشاورزی به وسیله یارانه حمایت 

 .بخش کشاورزی حذف شده استاین در حالی است که نظام پرداخت یارانه در : شود، گفت می

کنندگان  این در حالی است که تولید: تومان عنوان کرد و افزود 8.22مرغ را بیش از  نوروزی قیمت تمام شده یک کیلو تخم

 .تومان صادر کنند 0322تا  0422مرغ را با زیر قیمت واقعی و حدود  مجبورند، بر حسب شرایط تخم

 .شود  کننده از تولیدات بخش کشاورزی بسیار احساس میهای حمایت  فقدان سازمان: وی افزود

کنندگان در صنعت دام و طیور به این امیدند که در پسا تحریم قیمت تمام  تولید: رئیس سابق سازمان دامپزشکی گفت

 .شده شیر و سایر محصوالت دامی با کاهش قیمت نهاده کاهش یابد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..222233 
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 تخم مرغ
 - 31/10/00فارس

 برابر جهانی 2سرانه تولید مرغ در ایران / مرغ در سال گذشته هزار تنی مرغ و تخم 4.2صادرات 
دولت نگاه : مرغ صادر شد، گفت مرغ و تخم هزار تن 4.2معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته 

 .محور به تولید دارد و هیچ گاه حاضر نیست بازار صادراتی را که به سختی به دست آورده، از دست بدهد  صادرات

ز در حاشیه بازدید از چهاردهمین ، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنندگان طیور معتقدند که دولت در تولید مرغ  نمایشگاه دام و طیور در تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه تولید

 .ادعا استافتد خالف این  آنچه در عمل اتفاق می: مرغ اهداف صادراتی ندارد و فقط به فکر تأمین نیاز داخلی است، گفت و تخم

دهد که نگاه دولت  مرغ در سال گذشته توسط بخش خصوصی صادر شد و این نشان می هزار تن مرغ و تخم 2..: وی افزود

 .محور است صادرات

 .طبیعی است که هدف اول تأمین نیاز داخلی باشد: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

کیلوگرم  03تا  .0و سرانه تولید و مصرف گوشت مرغ در کشور حدود  هزار تن گوشت مرغ صادر شد 42سال گذشته : وی افزود

 .است

 .شود این سرانه تولید نزدیک به دو برابر سرانه تولید جهانی مرغ است و مزیت خوبی برای کشور محسوب می: رکنی تصریح کرد

اه به دنبال از دست دادن صادرات و مرغ، هیچ گ دولت علیرغم نوسان قیمت مرغ و تخم: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .آورد، نبوده است بازارهای صادراتی که به سختی به دست می

کنندگان  نمایشگاه امسال از نمایشگاه سال گذشته به دلیل اقبال تولید: دام و طیور بیان داشت 7.وی در ادامه در مورد نمایشگاه 

 .داخلی و خارجی بسیار متفاوت است

های خود را در معرض  کشور خارجی آسیایی، اروپایی و آمریکایی در این نمایشگاه حضور دارند و فعالیت 3.حدود : وی افزود

 .اند نمایش گذاشته

کنندگان در این نمایشگاه کشور لیتوانی است که وزیر کشاورزی این کشور به همراه هیأتی برای  از جمله شرکت: رکنی تصریح کرد

 .دام و طیور حضور دارند 7.شرکت از این کشور در نمایشگاه  3اند و  به ایران آمده حضور و بازدید در این نمایشگاه

کنندگان در این نمایشگاه به فکر صادرات محصوالت خودشان به ایران بودند، ولی امروز ادبیات  در گذشته شرکت: وی بیان داشت

 .ما متفاوت است و در دنیا به دنبال صادرات هستیم

تواند  گوید و معتقد است که می های کشورش در تولید غالت می وزیر کشاورزی لیتوانی از توانایی: شاورزی گفتمعاون وزیر جهاد ک

 .بخشی از نیاز کشور ایران را از طریق صادرات تأمین کند

مازاد تولید را به  توانیم بخشی از هایی که در تولید گوشت سفید و لبنیات داریم، می ما هم معتقدیم با توجه به توانایی: وی افزود

 .این کشور صادر کنیم

ها با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان مالقاتی دارد و قاعدتاً در این مالقات   وزیر کشاورزی لیتوانی امروز در ادامه برنامه: وی افزود

 .شود های صادراتی بیان می مطالبی راجع به برنامه

 .شترك با کشور لیتوانی هستیمگذاری م ما به دنبال همکاری و سرمایه: رکنی افزود

http://www.farsnews.com/
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درصد مربوط به گوشت مرغ بوده  2.مرغ و  درصد مربوط به تخم 2.هزار تن صادرات تولیدات طیور  2..سال گذشته از  :وی افزود

 .است

 .کشور اول دنیا هستیم 2.در زمینه گوشت مرغ توانایی باالیی داریم و جزء : رکنی تصریح کرد

مشکلی در زمینه تأمین آن وجود ندارد و نیازهای : شود، تصریح کرد اجداد از طریق واردات تأمین میوی با اشاره به اینکه مرغ 

 .شود های مرغ مادر به خوبی تأمین می فارم

 .ایم درصد افزایش صادرات در بخش طیور نسبت به سال گذشته داشته 82ماه اول سال  3در : وی تصریح کرد

این کارت به صورت هوشمند تولید شیر را از : در خصوص کارت هوشنمد سوخت اظهار داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین 

 .کند آوری شیر، حمل و فرآوری این محصول را رصد می کننده خرد تا مرکز جمع تولید

های  ه استاندر حال حاضر این طرح به طور آزمایشی در استان فارس به اجرا درآمده و پس از نوفقیت طرح، این کار ب: وی افزود

 .شود دیگر تعمیم می

ضریب مکانیزاسیون در این : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد ضریب مکانیزاسیون در بخش دام و طیور اظهار داشت

 .های روز سطح آن را ارتقا دهیم بخش باال نیست، اما در تالش هستیم تا به کارگیری تکنولوژی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..22237. 
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 تخم مرغ  
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  00: تاریخ

 مرغ انحصار بنکداران عامل اصلی نوسانات قیمت تخم
فروشان عامالن اصلی نوسانات شدید قیمت در بازار هستند و  نکداران و عمدهب: گذار گفت دهندگان مرغ تخم دبیر کل کانون پرورش

 .اند به نوعی انحصار و مدیریت بازار را در دست گرفته

دی باشگاه خبرنگاران خبرنگار اقتصاوگو با  گذار در گفت دهندگان مرغ تخم سید فرزاد طالکش دبیر کل کانون سراسری پرورش

در اوایل مهر ماه مصوبه حک شدن قیمت بر روی : مرغ اظهار داشت ، در خصوص پرینت حک گذاری قیمت بر روی تخمجوان

 . مرغ ابالغ شده که بر اساس این مصوبه پرینت نام واحد پرورشی، تاریخ انقضاء و قیمت بر روی محصول اجباری شده است تخم

توان تضمینی برای اجرای آن داشت و از طرفی همه مرغداران از امکانات  اینکه این مصوبه تشویقی است نمی با توجه به: وی افزود

 2.سازی دارد و امیدوار هستیم تا پایان سال حداقل  الزم در این راستا برخوردار نیستند که به همین خاطر این امر نیاز به فرهنگ

های مربوطه بر این موضوع نظارت خواهند  ورت چنین اتفاقی در سال آینده دستگاهدرصد این مصوبه در کشور اجرا شود که در ص

 .داشت

جاری است به  های زمانی مختلف در سال مرغ نوسانات قیمت در بازه یکی از مشکالت اصلی بازار تخم: طالکش در ادامه گفت

ن درب مرغداری بوده که متأسفانه در ابتدای توما 722هزار و  8مرغ در اسفند سال گذشته  ای که قیمت هر کیلو تخم گونه

فروشان که انحصار و مدیریت بازار را  تومان رسیده و گفتنی است که بنکداران و عمده 22.هزار و  0جاری قیمت هر کیلو به  سال

هداف مهم پرینت روند که در این راستا یکی از ا اند از عامالن اصلی نوسانات شدید قیمت در بازار به شمار می در دست گرفته

 .مرغ سر سامان دادن به این موضوع است تخم

مرغ  ها قیمت تمام شده تخم در حال حاضر با توجه به کاهش نهاده: گذار تصریح کرد دهندگان مرغ تخم دبیر کل کانون پرورش

تومان به فروش  022هزار و  0مرغ درب مرغداری  هزار تومان است در حالی است که به طور متوسط هر کیلو تخم 7کیلویی 

 .رسد می

http//:www.yjc.ir/fa/news/.843480%/ 
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 تخم مرغ
 فودپرس 0931آبان ماه  3شنبه 

 کیفیت مرغ بی واکنش وزارت جهاد کشاورزی به صادرات تخم

: مرغ بی کیفیت به عراق، گفت زارت جهادکشاورزی در واکنش به صادرات تخممدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل و< مواد غذایی

 .شود کیفیت اجازه صادرات داده نمی سازمان دامپزشکی و بخش خصوصی بر این موضوع نظارت دارند و به اجناس بی

اوان و زیان چشمگیر امینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه با توجه به مازاد تولید فر  حبیب

داران اندیشیده است؟  مرغ، وزارت جهاد کشاورزی چه تمهیداتی برای تنظیم بازار و بهبود وضعیت مرغ تولیدکنندگان تخم

 .ما درگام نخست وضعیت صادرات این کاال را بهبود بخشیدیم: اظهارداشت

اند،  انجام داده  ن ما با طرف عراقی و سایر کشورهای همسایههای دولت و مذاکراتی که مسئوال در این راستا، پیگیری: وی اضافه کرد

 .منجر به از سرگیری صادرات و بهبود روند آن شده است

در حال حاضر : های پایان دوره اختصاص یافته است، گفت میلیارد تومان برای حذف مرغ .امینی با بیان اینکه عالوه بر این مبلغ 

 .مرغداران میهن قرار گرفته و کار به خوبی در حال انجام است این مبلغ در اختیار اتحادیه مرکزی

های صادراتی به عراق نیز اضافه  مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهادکشاورزی در واکنش به بی کیفیت بودن تخم مرغ

کیفیت اجازه صادرات  س بیهای صادراتی، نظارت دارند و به اجنا مرغ سازمان دامپزشکی کشور و بخش خصوصی بر روی تخم: کرد

 .شود داده نمی

کیفیت ایرانی، صدای  های بی مرغ صادرات تخم: گذار استان تهران به مهر گفته بود پور رئیس اتحادیه مرغ تخم پیش از این، ناصر نبی

 .تری را در قبال این موضوع کرده است گیرانه ها را درآورده و آنها را مجبور به اعمال قوانین سخت عراقی

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 - 31/10/01فارس

 نهال از مراکز مورد تایید وزارت جهاد خریداری شود/ درصدی عملکرد باغات آلوده .2کاهش 
ها در نهال  ها و باکتری اورزی با بیان اینکه برخی ویروسمعاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال و بذر وزارت جهاد کش

 .درصد کاهش دارد .2عملکرد باغات آلوده حدود : غیرقابل کنترل است، گفت

وگو با خبرنگار  عبدالرضا کاوند معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر وزارت جهاد کشاورزی در گفت

نهال سنگ بنای باغبانی کشور است و در هر اقدامی برای توسعه، : در مورد جایگاه نهال در باغبانی، گفت خبرگزاری فارساقتصادی 

 .اصالح و جایگزینی باغات نقش بسزایی دارد

زا، کیفیت، خصوصیات کمی و کیفی آن بنابراین باید به همه اج: سال افزود 2.تا  2.وی با اشاره به عمر اقتصادی درختان میوه از 

 .سال، باغبانی وابسته به نهال است 2.و حداکثر  2.توجه ویژه شود چرا که در مدت حداقل 

ای در بخش باغبانی و باغداری وابسته به نهال مناسب و  تولید اقتصادی و حضور در بازارهای ملی و منطقه: کاوند تصریح کرد

 .برخورداری از ارقام تجاری است

در صورت وقوع بیماری : های باغبانی امکان اصالح باغات وجود ندارد، تصریح کرد وی با بیان اینکه در صورت بروز مشکل در پروژه

ای است، چرا که ممکن است بیماری برای باغات دیگر  در باغات باید نهال را از بین برد و نهال جدید کشت کرد که کار پرهزینه

 .تهدید باشد

قات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و گواهی بذر وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که نهال باید چه معاون تحقی

گر و محقق در بخش باغبانی  نهال باید اصالت داشته و خصوصیات آن باید منطبق با آنچه که اصالح: هایی داشته باشد، گفت ویژگی

 .عنوان کرده باشد

های  بسیاری از بیماری: گونه بیماری و ویروس باشد، تصریح کرد نهال در هنگام جابجایی باید عاری از هر کاوند با تاکید بر اینکه

 .شود جایی نهال منتقل می العالج ویروسی که با هیچ سمی قابل درمان نیستند از طریق طریق جابه

هایش گرفتار بیماری یا  دیریت کند اما باغی که نهالای باغ را م های اولیه با اقدامات حاشیه ممکن است باغدار در سال: وی افزود

 .ویروس باشد، یک باغ اقتصادی نخواهد شد

معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر با تأکید بر اینکه پایه و پیوندك برای جلوگیری از انتقال بیماری 

 04تا  02های انجام شده باغاتی که نهال آلوده دارند حداقل  اس بررسیبراس: توسط نهال باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت

 .درصد با کاهش عملکرد مواجهند

ها در نهال قابل  ها و قارچ ها، آفت اگرچه برخی بیماری: ها از طریق ابزار باغبانی هم وجود دارد، گفت وی با بیان اینکه انتقال بیماری

 .ها غیر قابل کنترل هستند و نهایتا باید نهال مبتال معدوم شود ها و برخی باکتری ها و شبه ویروس کنترل است اما ویروس

معاونت تحقیقات کنترل و : توان تهیه کرد، گفت ها یک نهال سالم را از کجا می کاوند در پاسخ به این سؤال که نهال با ویژگی

کشور را شناسایی کند و متقاضیان واجد شرایط تولید را گواهی نهال وظیفه دارد که شرایط و مناطق مناسب برای تولید نهال در 

 .شناسایی و ارزیابی کند

در این رابطه این مؤسسه مجوز تولید و اجازه نامه رسمی تولید نهال را برای افراد مورد تایید در سراسر کشور صادر : وی افزود

 .کند می
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مورد تایید مؤسسه تحقیقات کنترل و گواهی نهال هستند در کشور  کنندگان آن هایی که تولید کاوند با اشاره به اینکه نهالستان

 .توانند به این مراکز مراجعه کنند مردم و باغداران برای تهیه نهال می: وجود دارند تاکید کرد

سالمت  شود که نهال خریداری شده از لحاظ اصالت و در مراکز عرضه نهال مجوز دارد این اطمینان به خریدار داده می: وی افزود

کاران با آن مواجه  های استاندارد بخشی از مشکالتی که در آینده ممکن است باغداران و نهال مورد تایید است و با خرید این نهال

 .شوند، پیشگیری خواهد شد

کشاورزی  های مورد تایید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به نمایندگی از وزارت جهاد در نهالستان: کاوند تصریح کرد

شود  باید برچسب شناسه روی نهال تولیدی نصب شود تا در صورت بروز مشکل یا بیماری با بارکدی که روی نهال گذاشته می

 .کننده نهال قابل ردیابی باشد تولید

ن مجوزدار نهالستا 822بالغ بر : معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و گواهی بذر وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 02ماه اول بالغ بر  3در چرخه رسمی و تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وجود دارد که براساس برآورد در 

 ..ها تولید شده و آماده جابجایی است هزار اصله نهال در این نهالستان 22.میلیون و 

خرید نهال از این مراکز را توصیه : کنند، گفت اقدام به تولید نهال میوی با بیان اینکه واحدهای غیرمجاز در کنار واحدهای مجاز 

 .کنیم نمی

برخوردهای : کند، بیان داشت های غیرمجاز به تولیدات باغبانی کشور لطمه وارد می کاوند با بیان اینکه تولید نهال توسط نهالستان

 .شود کنندگان غیرمجاز انجام می ایجابی با تولید

جابحایی نهال تابع شرایط اقلیمی کشور است و اگرچه : کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر گفتمعاون تحقیقات 

های ریشه لخت که بخش اعظمی از تولید نهال کشور  جایی نهال های گلدانی محدودیتی از نظر زمان جابجایی ندارند اما جابه نهال

 .ها خفته هستند اتفاق افتد ه جوانهگیرد بهتر است در فصل خزان و زمانی ک را در برمی

 .جایی نهال از ابتدای پاییز آغاز و با توجه به شرایط اقلیمی تا اوایل فروردین و حتی اواسط فرودین ادامه دارد جابه: وی اظهار داشت

مادامی که نهال آماده  دار تا های مجوز انجامد و همکاران ما در نهالستان سال به طول می 0پروسه تولید نهال عموما : کاوند گفت

 .جایی است در عرصه حضور دارند جابه

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.807232.222808 
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 تولیدات باغی
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 ور به باغداران قزوین تعلق دارد رتبه نخست تولید کشمش در کش
 .تواند در تولید بهداشتی این محصول نقش موثری داشته باشد داربستی کردن باغات انگور و ایجاد بارگاه کشمش می

پاك رئیس   به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان قزوین، نیازعلی ابراهیمی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

با : هاد کشاورزی استان قزوین در بازدید از یک واحد تولید کشمش و خرما در شهرك کاسپین قزوین، اظهار داشتسازمان ج

بندی و صادر کنندگان دچار  توان کشاورزان را به تولید کشمش اعالء و با کیفیت ترغیب کرد تا واحدهای بسته ریزی می برنامه

 .مشکل نشوند

هزار تن کشمش  2.هکتار باغ انگور دارد که از این میزان باغ انگور ساالنه بیش از  83.هزار و استان قزوین سی : وی اظهار داشت

 .شود که از این لحاظ این استان رتبه نخست تولید کشمش در کشور را نیز به خود اختصاص داده است تولید می

اد اولیه مرغوب و باکیفیت است که با توجه به مشکل اصلی این شرکت تامین مو: در این بازدید مدیر عامل شرکت راسن نیز گفت

 .اهمیت سالمت افراد جامعه، باید تولید کشمش و خرمای سالم و بهداشتی داشته باشد

هزار تن در سال  4هزار متر است که در زمینه خشکبار فعالیت دارد و ساالنه  ..گفتنی است؛ شرکت راسن در مساحتی حدود 

 ./کند کشمش تولید می

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.343-..html 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 - 31/10/13فارس

 ای به جای تولید داخل به دنبال واردات هستند عده/ شرکت داروی دامی را تعطیل کرد 2.مشکل مالی 
مشکالت مالی سال : سندیکای داروهای دامپزشکی کشور با بیان اینکه باید از تولید داخل حمایت شود، گفترئیس 

 .شرکت داروسازی شد 2.گذشته منجر به تعطیلی 

و صادرکنندگان داروهای کنندگان  اهلل ذبیحی رئیس سندیکای تولید حجت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

المللی دام و طیور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نباید اجازه واردات داروهای دامی به بهانه  دامپزشکی کشور در نمایشگاه بین

شود،  باید به سمتی حرکت کرد که محصوالت خارجی به کشورمان وارد نشود و اگر هم وارد می: کیفیت به دالالن داده شود، گفت

 .هتر از آن را تولید کنیمب

هیچ دارویی در کشور بدون استاندارد تولید : شوند، گفت التحصیالن و دانشجویان بیکار می وی با تأکید بر اینکه با واردات، فارغ

 .شود و نباید برای واردات این بهانه را داشت نمی

اینکه اگر کشورهای اروپایی و آمریکایی در تولید  کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با بیان رئیس سندیکای تولید

گیرند و به  های ارزان قیمت می آنان بروکراسی اداری ندارند، وام: هایی دارند، به دلیل داشتن سه عامل است، تصریح کرد موفقت

 .گذارند دانشمندان خود احترام می

گیرد و بورکراسی اداری دولت هم مانع  وامی به آنها تعلق نمیمانند،  اما دانشمندان ایرانی در پشت درهای بسته می: ذبیحی گفت

 .جدی برای آنهاست

شود، اظهار  کنندگان داروهای دام و طیور نمی وی با بیان اینکه هیچ حمایتی از سوی جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی به تولید

 .شود بخش خصوصی در کشور ساخته میواکسن تب برفکی بدون حمایت خارجی و بدون وام بانکی با سرمایه : داشت

ها  کرد که بالهایی که بر سر مادران عراقی آمد را بر سر ایرانی در زمان تحریم سرباز آمریکایی ما را تهدید می: ذبیحی بیان داشت

سائل را برای گفتند همانطور که مادران عراقی به دلیل نبود دارو شاهد جان باختن فرزندانشان بودند این م آوریم، آنها می می

 .کنیم ایرانیان تکرار می

 .اما آنها نتوانستند چون ما به تولید داخل متکی بودیم: وی افزود

میلیون دوز واکسن  2.در حالی که قرار است ساالنه : کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامی تصریح کرد رئیس سندیکای تولید

 .میلیون دوز است 8ر به این محصول فقط تب برفکی در کشور تولید شود که نیاز ساالنه کشو

میلیون دوز از این  4کشورهای روسیه و بالروس متقاضی واکسن تب برفکی تولید کشورمان هستند و قصد داریم : وی گفت

 .محصول را صادر کنیم

این شرکت هزینه شرکت یاد شده در مالکیت یک فرد صهیونیستی است و : های وارداتی گفت ذبیحی با اشاره به واردات واکسن

 .پردازد می oieهای  های سازمان دامپزشکی را برای شرکت در سمینار

 82ها  گویند که فقط وام تحقیق و توسعه این شرکت شود محصوالت خارجی با کیفیت است،اما نمی گفته می: ذبیحی تصریح کرد

 .میلیارد دالر است

از زمانی که آقای حجتی به عنوان وزیر جهاد : امی بیان داشتکنندگان و صادرکنندگان داروهای د رئیس سندیکاری تولید

 .کشاورزی در دولت فعلی منصوب شده است هیچ کمکی به صنعت داروسازی نکرده است
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ها را  نباید اجازه ورود محصوالت این شرکت: های خارجی در زمان تحریم به ما جنس نداند، گفت وی با اشاره به اینکه برخی شرکت

 .هم بدهیم پس از تحریم

مسئولین نباید این مسائل را فراموش کنند و نباید برای کسانی که در دوران تحریم ما را محور شرارت و تروریسم : ذبیحی گفت

 .کردند فرش قرمز پهن کنیم تلقی می

ان و دانشمندان خود کنندگ ما از تولید: کشور ایرانی هستند، تصریح کرد 32.درصد دانشمندان دنیا در  82وی با اشاره به اینکه 

 .تر است گوییم که جنس تولید خارج از داخل با کیفیت کنیم و بعد می حمایت نمی

واکسن تب برفکی تولیدی در موسسه سرم سازی رازی و : کنندگان و واردکنندگان داروهای دامی بیان داشت رئیس سندیکای تولید

 .های تولید کشورهای دیگر مثل آلمان و هاند است درصد ارزان تر از از واکسن .0سایر موسسات داخلی حدود 

شرکت از این تعداد به دلیل مشکالت مالی  2.سال گذشته : شرکت داروسازی دام، طیور و آبزیان اظهار داشت .3.وی با اشاره به 

 .کنند درصد ظرفیت کار می 2.تعطیل شد و برخی فقط با 

ایران داروهای : وان تولید هر نوع داروی دامی را در کشور داریم، گفتذبیحی با تأکید بر این مطلب که ما در حال حاضر ت

کند و این امر نشانه کیفیت محصوالت  دامپزشکی خود را به کشورهای مختلف از جمله ترکیه، اسپانیا و کره جنوبی صادر می

 .تولیدی است

آورند، در تولید داخل به دست  دات به دست میگویند محصول ایرانی کیفیت ندارد، منافعی که از وار آنهایی که می: وی گفت

 .آورند نمی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.8072320222470 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

 بوقلمون جایگزین گوشت قرمز و سفید / بیوتیک قد واکسن و آنتیگوشت بوقلمون، فا
بیوتیک و واکسن  ها هستند، بنابراین کمترین میزان آنتی تر از مرغ در مقابل بیماری ها بسیار مقاوم از آنجا که بوقلمون

 .کنند را مصرف می

از سالمت گوشت ( ایانا)ری کشاورزی ایران مدیر بازرگانی شرکت بوقلمون شاهسون در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزا

دلیل نژاد خاصی که دارد، سرعت رشد باالیی داشته و  بوقلمون به: بوقلمون در مقایسه با سایر محصوالت پروتئینی خبر داد و گفت

 .گونه واکسن یا داروی مکمل ندارد نیازی به هیچ

بیوتیک  های مختلف است، بنابراین از مصرف بسیار ناچیز آنتی بیماری تر از مرغ در مقابل این جاندار مقاوم: محمود شاهسون افزود

طی دوره رشد خود برخوردار است و عالوه بر آن تنها دو بیماری است که ممکن است آن را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین مصرف 

 .واکسن آن نیز در حداقل ممکن است

تواند جایگزین بسیار مناسبی برای گوشت قرمز  شود و می نعتی تولید میصورت ص بوقلمون در حال حاضر به: وی خاطرنشان کرد

 .باشد

با توجه به آنکه گوشت بوقلمون اسیدهای چربی را که ممکن است در گوشت : مدیر بازرگانی تولیدکننده بوقلمون صنعتی ادامه داد

 .مصرف گوشت قرمز دارندتواند جایگزین مناسبی برای افرادی باشد که ممنوعیت  قرمز باشد، ندارد، می

دهد؛ بنابراین جایگزین  درصد آن را گوشت قرمز تشکیل می 72درصد بوقلمون را گوشت سفید و  32: شاهسون تصریح کرد

 .تواند باشد مناسبی برای هر دو نوع گوشت می

ها  است، اما امیدواریم که با پایشحاد پرندگان  بوقلمون نیز همچون سایر ماکیان تحت تأثیر بیماری آنفلوآنزای فوق: وی یادآور شد

 .های صنعتی وارد نشود های سازمان دامپزشکی کشور این بیماری به فارم و مراقبت

های خاص دولتی برخوردار است و امیدواریم  صنعت تولید بوقلمون در کشور در حال حاضر از حمایت: شاهسون در پایان تأکید کرد

 ./ریزی داشته باشیم ترش دهیم که عالوه بر نیاز داخل، برای صادرات نیز برنامهای گس که بتوانیم تولید را به اندازه

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.4.4-..html 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

صادرات یک میلیون رأس دام سبک در سال / نام در اصالح نژاد گاو اصیل ان با کشورهای صاحببرابری ایر

 گذشته 
نامی  تواند با کشورهای صاحب های روز دنیا مسلح شده است و می در بخش اصالح نژاد دام، ایران به آخرین تکنولوژی

 .چون آمریکای شمالی برابری کند

د تولیدات دامی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبو

از : های روز دنیا در بخش دام سنگین اشاره کرد و گفت از مسلح شدن ایران به آخرین تکنولوژی( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

و آنالیز دیتا، اقدامات بسیار مؤثری در کشور انجام شده است،  پردازی های مختلف تولید مثلی و مسائل مربوط به داده لحاظ تکنیک

 .نیاز باشیم اما این بدان معنا نیست که در این بخش بی

های کاربردی در بخش اصالح نژاد دام استفاده  عنوان یافته های روز دنیا به باید همیشه از آخرین یافته: محمدرضا مالصالحی افزود

 .کنیم

نام دنیا ازجمله  تواند با کشورهای صاحب ران در حال حاضر مدعی آن است که در بخش گاو اصیل میای: وی خاطرنشان کرد

 .آمریکای شمالی برابری کند

های کانادایی و آمریکایی در کشور ما و در بخش اصالح نژاد دام کاربرد دارد، اما  ها و سیستم بیشتر روش: مالصالحی ادامه داد

 .ه تبادل اطالعات جدید انجام دهیمهمچنان نیازمند آن هستیم ک

توانیم بازار مناسبی را از بین کشورهای همسایه برای محصوالت خود پیدا کنیم و  های نمایشگاهی می در محیط: وی تصریح کرد

 .بتوانیم نیازهای خود را شناسایی کنیم

 های لبنی در سال گذشته صادرات یک میلیون تن شیرخام و فرآورده

برخی کشورهای همسایه : ح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی یادآور شدرئیس مرکز اصال

تواند بازار مناسبی برای آنها  کنند که ایران می نیازهایشان را در بخش دام از برخی کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی تأمین می

 .محسوب شود

گذشته حدود یک میلیون رأس دام سبک ازجمله گوسفند و بز به کشورهای حاشیه خلیج فارس و در سال : مالصالحی تأکید کرد

 .های لبنی صادر شده است عالوه بر آن، معادل یک میلیون تن شیرخام نیز فرآورده

وجود کارشناسان خوبی بشناسند و در بحث خدمات فنی نیز با توجه به  تولیدکنندگان باید بازارهای منطقه را به: وی اظهار داشت

 .متبحر از علم آنها استفاده شود

های خارجی بیشتری در کشور باشیم؛  شود که در دوره پساتحریم شاهد حضور شرکت بینی می پیش: مالصالحی در پایان گفت

 ./های خارجی بودیم گونه که امسال در نمایشگاه دام و طیور شاهد افزایش دوبرابری شرکت همان

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.4..-..html 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 ترین پرنده برای پرورش پایدار شناخته شد  غاز، مناسب
یت سهل و آسان، سرعت رشد زیاد، تولید پر، کرک، های خاص، توانایی زیاد در هضم فیبر، مدیر غاز با توجه به ویژگی

 .ترین پرندگان برای سیستم پرورش پایدار است کنندگی از مطلوب جگر چرب و وجین

با ( ایانا)شرقی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

نون مطالعه و بررسی در مورد خصوصیات این پرنده به غیر از مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان تاک: اعالم این خبر گفت

شرقی، در سایر نقاط ایران انجام نشده بود؛ بنابراین خصوصیات فنوتیپی و توان تولیدی غاز در ایستگاه ملکان مورد بررسی و 

 .دنبال خواهد داشت رورش ماکیان را بهمطالعه قرار گرفت که نتایج حاصله توسعه این بخش از پ

هدف اصلی این بررسی شناخت غازهای : زاده از هدف اصلی شناخت غازهای آذربایجان شرقی خبر داد و افزود حسین لطفعلی

 .منطقه آذربایجان و اطالع از توان تولیدی آنها و پارامترهایی در رابطه با فنوتیپ و صفات اقتصادی است

 .شود کبد چرب از دیگر محصوالت با ارزش این پرنده است که از طریق روش تغذیه اجباری حاصل می: وی خاطرنشان کرد

 322گرم به  32گیرد که وزن آن از  هفتگی انجام می .0تا  0روز در سن  .0تا  7.تولید این محصول بین : زاده ادامه داد لطفعلی

 .شود قیمت محسوب می و از غذاهای گرانرسد و بیشتر در اروپا رایج بوده  گرم تا یک کیلوگرم می

توانایی باال در مصرف : ترین پرندگان پرورشی در سیستم پایدار تصریح کرد عنوان مطلوب وی با اشاره به دالیل گنجانده شدن غاز به

ترین گونه پرنده دلیل الگوهای رفتاری پرنده، سریع رشد و هضم مواد خوراکی با فیبر باال، سهل و آسان بودن مدیریت، پرورش به

ها از دالیل توانابی  دلیل مقاومت بسیار زیاد به بیماری های بهداشتی به دلیل سرعت رشد بسیار زیاد و پایین بودن هزینه گوشتی به

 .غاز در سیستم پایدار است

تولید محصول : ور شدهای غاز یادآ شرقی با استناد به دیگر توانایی  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

کنندگی  جات با استفاده از ویژگی وجین دلیل عدم استفاده از دارو و واکسن در پرورش، کاهش هزینه کشت صیفی ارگانیک به

جوجه غاز در فصل زراعی و چندمنظوره بودن پرورش این پرنده به دلیل تولید گوشت، تخم، کبد چرب، پر و کرك را باید از 

 .از بدانیمهای دیگر غ توانایی

کشی صنعتی غاز با  دستیابی به فناوری جوجه: های تحقیقاتی تأکید کرد های شاخص از اجرای پروژه زاده با اشاره به پروژه لطفعلی

کشی صنعتی غاز در کشور برای  سابقه در صنعت پرورش غاز ایران، طراحی و ساخت ماشین جوجه بی)درصد  02راندمان باالی 

های همگن برای تولید و  تعیین توان تولیدی و پتانسیل ژنتیکی غازهای بومی منطقه و دستیابی به فنوتیپ بار در کشور، نخستین

های  منظور ترویج نتایج پروژه برداران به روزه غاز به روش صنعتی و توزیع به بهره نگهداری ذخیره ژنتیک غاز بومی، تولید جوجه یک

ترین دستاوردهای  بیوتیک در پرورش غاز از مهم یل عدم استفاده از دارو، واکسن و آنتیدل تحقیقاتی و تولید گوشت ارگانیک غاز به

 .شوند های تحقیقاتی قلمداد می شاخص حاصل از اجرای پروژه

بررسی خصوصیات تولیدی و فنوتیپی غازهای منطقه آذربایجان، : شده در ایستگاه اظهار داشت وی با اشاره به دیگر تحقیقات انجام

کشی  های جوجه ، بهبود روش(تا زمان بلوغ جنسی)سطوح مختلف پروتئین و انرژی در راندمان تولید گوشت غازهای بومی بررسی 

های  منظور بهبود باروری تخم در غاز کشی، تعیین نسبت مناسب نر و ماده به های جوجه مصنوعی غاز از طریق تغییر سیستم ماشین
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های نوری بر راندمان تولید مثلی غاز و تعیین سطوح مصرف تفاله چغندرقند بر عملکرد رشد  ایستگاه تحقیقاتی ملکان، تأثیر برنامه

 .های تحقیقاتی انجام شده در ایستگاه است جوجه غازها از دیگر پروژه

ز نظر گذاری ا عدد، بهترین زمان تخم 82تا  02تعداد تخم تولیدی : برداری غاز خبر داد و گفت زاده از طول دوره بهره لطفعلی

 ./سال است 2.وری اقتصادی هشت تا  دهی دو تا پنج سالگی و طول دوره بهره جوجه

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.40.-..html 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 هزار مرغداری در یک زنجیره واحد  .2/ های تولید در قالب زنجیره .3درصد مرغ کشور در سال  22تولید 
پایی سایر  کنند تا صنعت مرغداری کشور را به سمت شکوفایی و هم ای گوشت مرغ تالش می های تولید زنجیره شرکت

 . د مرغ کشور را در این قالب در دستور کار دارددرص 22گذاری تولید  هدف .3کشورها سوق دهد و برای سال 

ای گوشت مرغ امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های تولید زنجیره تأسیس شرکت مدیره انجمن تازه عضو هیأت

واهد کرد تا ایران بتواند هایی را در صنعت مرغداری اعمال خ گذاری تأسیس، سیاست این انجمن تازه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .پای سایر کشورها همچون انگلستان و ترکیه از مزایای آن بهره ببرد هم

گذاری، ارائه راهکار  بردار در حوزه مرغداری در کشور فعالیت دارند که جهت سیاست هزار بهره .0در حال حاضر : رضا سواری افزود

های  های دولتی و حتی تصمیم گذاری تواند سیاست اما تشکیل چنین انجمنی میو پیشنهاد، ارتباط با این تعداد بسیار مشکل است، 

 .راحتی انتقال دهد تا در جهت شکوفایی صنعت مرغداری قدم برداریم اعضای فوق را به

 .کننده و صادرکننده خواهد بود ایجاد چنین انجمنی به نفع تولیدکننده، مصرف: وی خاطرنشان کرد

 در تمامی کشورها مرسوم استهای تولید  وجود زنجیره

زنجیره و در کشور  0.در حال حاضر در انگلستان : ای گوشت مرغ ادامه داد های تولید زنجیره مدیره انجمن شرکت عضو هیأت

هزار واحد مرغداری هرکدام برای خود  .0زنجیره وجود دارد که در این عرصه فعالیت دارند، اما در ایران متأسفانه  02ترکیه 

های  درصد تولید گوشت مرغ است، در قالب زنجیره 2.کنند و تنها تعداد اندکی از آنها که عددی معادل شش تا  گذاری می سیاست

 .شود فوق تولید می

این انجمن باید اقدامی انجام دهد که وظیفه مرغدار تنها تولید باشد و دغدغه بهداشت، تهیه و تأمین مواد اولیه : سواری تصریح کرد

بینی شده  تولید پیش 22.ها برای صفر تا  ریزی ش محصول خود را نداشته باشد؛ زیرا از طریق این انجمن، تمامی برنامهو حتی فرو

 .باشد

کند که الزم است ایران نیز  روزه در دنیا از استانداردهای خاصی تبعیت می در حال حاضر صادرات مرغ و جوجه یک: وی یادآور شد

ها بین اعضایی که  هزار مرغدار، سیاست .0ارد بپیوندد و در این راستا الزم است که به جای تصمیم به جرگه صادرکنندگان استاند

 .شوند، اتخاذ شود توسط این تعداد مرغدار انتخاب می

شوند و وضعیت مرغداری کشور هر روز بدتر از روز قبل است؛  با روند فعلی، مرغداران هر روز بدهکارتر می: سواری تأکید کرد

 .شود که ایجاد چنین زنجیره جدیدی بتواند بخش اعظمی از مشکالت این صنعت را مرتفع کند بینی می براین پیشبنا

شود با ایجاد  بینی می شود که پیش ها انجام می درصد تولید گوشت مرغ در قالب زنجیره 2.در حال حاضر شش تا : وی اظهار داشت

 .های تولید انجام شود در قالب زنجیره .80.شور در سال درصد تولید گوشت مرغ ک 02چنین انجمنی، حدود 

های جدید دولت  گذاری ریزی برای برنامه ششم توسعه و سیاست امیدواریم این انجمن جدید بتواند در برنامه: سواری همچنین گفت

 .های فوق حضور داشته باشد سهیم باشد و در تمامی جلسات و برنامه

 کنیم میمخالفان تشکیل انجمن را مجاب 

های احتمالی تشکیل چنین انجمنی در سکوت  ای گوشت مرغ درباره حاشیه های تولید زنجیره مدیره انجمن شرکت عضو هیأت

اندرکاران این صنعت تشکیل شده است، اما  باره و بدون اطالع تمامی دست ای تصور کنند این انجمن یک ممکن است عده: افزود
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عنوان حامی صنعت مرغداری وارد عمل شود و با  تواند به می دنیا مرسوم است و این انجمن میهایی در تما باید گفت چنین شرکت

 .دولت تعامل خوبی داشته باشد

شود، تالش تا این انجمن را  ماه در تهران برگزار می آبان ..در حاشیه نمایشگاه دام و طیور که از هشتم تا : وی خاطرنشان کرد

 .رسانی مناسبی داشته باشیم نیم و اطالعهرچه بیشتر به سایرین بشناسا

ای دوستانه در این  گونه های منفی که درباره تشکیل این انجمن عنوان شده است را به تالش کردیم پرسش: سواری ادامه داد

 ./نمایشگاه پاسخ دهیم تا صنف مرغداری در یک جبهه مشغول فعالیت شود

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.4.4-..html 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 گوسفند پرمصرف و صادرات کم سود
شود در حالی که کشور ما با کمبود  ف میبرای پرورش گوسفند در داخل کشور، آب و علوفه زیادی مصر: گر اقتصادی گفت تحلیل

 .کنند های تولیدی در داخل کشور آب زیادی مصرف می آب مواجه شده است و علوفه

ای پرورش گوسفند بر: ، در این باره گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر اقتصادی در گفتگو با  غالمرضا کیامهر تحلیل

های تولیدی در  شود در حالی که کشور ما با کمبود آب مواجه شده است و علوفه در داخل کشور، آب و علوفه زیادی مصرف می

ها وارداتی است که مبالغ  ها و گاوداری دامداری  عالوه بر اینها، مقدار بسیار زیادی از علوفه. کنند داخل کشور آب زیادی مصرف می

 .ای آنها پرداخت شده استزیادی بر

توانیم آنها  شوند در حالی که می با این شرایط، گوسفندان زنده به صورت آزاد یا قاچاق به کشورهای دیگر فرستاده می: افزاید وی می

بندی  هتوانیم آنها را ذبح، بست را در داخل کشور مصرف کنیم و از تمام اجزای بدنش در صنایع گوناگون استفاده کنیم همچنین می

 .و فریز کنیم سپس آنها را صادر کنیم تا سود بیشتری به دست آوریم

های قبلی  کند بلکه گاوهای پیرش را که دیگر شیری ندارند و مزیت ی خود را صادر نمی برزیل گاو و گوسفند زنده: وی ادامه داد

 .فرستد کشورهای دنیا از جمله کشور ما می کند و با قیمت مناسب به سایر بندی و فریز می اند، بسته خود را از دست داده

کنیم و با این صادرات  برابر نسبت به صادرات آن سود می ..الی  2.کیامهر یادآور شد که با نگه داشتن دام و گوسفند زنده، حدود 

 .سازی و کفاشی را تأمین کنیم ریسی، دباغی، چرم های نساجی، پشم توانیم مایحتاج کارخانه نمی

پذیر است که در جیره  اهمیت در آستانه ورود به اقتصاد جهانی آن است که فقط پرورش آن دسته از دام و طیور توجیهنکته حائز 

ها و گوسفندان زمانی باید به فروش برسند که به بیشترین  غذایی آنها از اقالم وارداتی به هیچ عنوان استفاده نشود همچنین دام

 .شیمرشد و تولید اقتصادی آنها رسیده با

http//:www.yjc.ir/fa/news/.832737 
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 تولیدات دام و طیور

 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  0۱, جمعه 

 مرغداران خواستار خرید گوشت توسط دولت شدند
برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران  افت قیمت مرغ در بازار،با توجه به : عضو اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت

 . های تولیدکنندگان را خریداری کند الزم است شرکت پشتیبانی امور دام وارد کار شود و مرغ

شود که این وضعیت در  در حال حاضر مرغ زیر قیمت تمام شده در اکثر مناطق کشور عرضه می: محمدحسین زمانی راد ، اظهارکرد

 .شود وزستان بیش از سایر نقاط کشور دیده میخ

مرغداران خوزستان در طول دو سال اخیر فقط در ایام عید و یک ماه گذشته مرغ را به قیمت مناسب عرضه کردند و از : وی افزود

 .این بابت خیلی دچار خسارت شدند؛ به طوری که تعدادی از واحدهای تولیدکننده از چرخه تولید خارج شدند

اند و  های تولیدی رشد کرده به دلیل کاهش تقاضای مرغ در یک ماه گذشته، مرغ: اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی گفتعضو 

 .کنند خریداران اکنون هر کیلوگرم مرغ را کمتر از قیمت تمام شده خریداری می

است در حالی که قیمت تمام شده  تومان 8822  در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ در خوزستان در مرغداری: زمانی راد تصریح کرد

 .آن بیش از این مبلغ است

در چنین شرایطی برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران الزم است شرکت پشتیبانی امور دام وارد کار شود : وی خاطرنشان کرد

 .های تولیدکنندگان را خریداری کند و مرغ

http//:iranecona.com/74347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/47674


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

33 

 

 
 تولیدات دام و طیور

 ایسنا - 093۱آبان  01یکشنبه 

 در هیچ نقطه ایران تولید مرغ ارگانیک نداریم

 . مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از مردم خواست به هر محصولی برچسب ارگانیک نزنند

متاسفانه مردم فکر : ، منطقه کرمانشاه، اظهار کرد(ایسنا)ان ایران وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجوی دکتر نادر پرور در گفت

کنند هر محصولی که به شیوه بومی تولید شود و در شرایط طبیعی به دست آید ارگانیک است، در حالیکه محصوالت ارگانیک  می

 .شرایط تولید خاصی دارند

شود ارگانیک است، در حالیکه در روستاها  در روستا تولید می کنند مرغ، شیر یا گوسفندی که گاهی مردم فکر می: وی ادامه داد

 .هیچ نظارتی بر تولید آنها وجود ندارد

کند،  ها هم تغذیه می یابد از هرچیزی حتی از زباله مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه مرغی که در روستا پرورش می

 .دهند شود ترجیح می ها تولید می د و آن را به مرغ بهداشتی که در کشتارگاهنامن مردم این مرغ بومی را ارگانیک می: افزود

مرغ ارگانیک حتی باید از اکسیژن بدون آلودگی : پرور با تاکید بر اینکه ما در هیچ نقطه ایران تولید مرغ ارگانیک نداریم، یادآور شد

بیوتیک داریم که آن  کز تولید مرغ سبز یا مرغ بدون آنتیما فقط مرا. تنفس کند و فراهم کردن چنین شرایطی بسیار دشوار است

 .هم شرایط تولید خاص خود را دارد و ریسک کار بسیار باال است

هزار قطعه مرغ که قرار بود  72برای مثال در سال گذشته در استان کرمانشاه تولید : مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت

قطعه مرغ سبز در استان تولید  422هزار و  .7در سال جاری نیز تاکنون . نستند پروانه بگیرندبیوتیک پرورش یابند نتوا بدون آنتی

 .شوند هزار قطعه دیگر هم در چرخه تولید هستند که به زودی وارد بازار می 02شده و 

 .ای و غیرپاستوریزه خودداری کنند های لبنی فله پرور از مردم خواست از مصرف فرآورده

متاسفانه به دلیل اینکه موضوع روغن پالم در شیر از سوی مسئولین بد مطرح شد، مردم در مصرف شیر پاستوریزه : وی ادامه داد

ای که در روستاها به دست  نظارتی بر تولید شیر فله. دهند ای خصوصا شیر را ترجیح می دچار تشویش شدند و مصرف لبنیات فله

شود عاری از میکروب است و خطر ابتال به  ورت پاستوریزه و هموژنیزه تولید میشیری که در کارخانجات به ص. شود آید نمی می

 .دهد انواع بیماری خصوصا تب مالت را کاهش می

http//:www.isna.ir/fa/news/0723.22.830 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

تالش برای معرفی ارقام نخود با عملکرد / برابری سطح زیر کشت پاییزه و انتظاری نخود و عدس .21افزایش 

 زدگی  باال و مقاوم به برق
هزار هکتار  32هزار به  93، سطح زیر کشت نخود و عدس در کشور از 31 - .3بر اساس برنامه ابالغیه سال زراعی 

 .رسد می

محصوالت اساسی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر غالت و

حبوبات برای بخش زراعت از : که به نام سال جهانی حبوبات نامگذاری شده است، گفت 02.3در آستانه فرا رسیدن سال ( ایانا)

تواند مانند گوشت دارای پروتئین و ارزش  زش غذایی باالی آن است که میای برخوردار است که یکی از دالیل آن، ار اهمیت ویژه

 .ای در تناوب زراعی دارد غذایی باال باشد و دیگر آنکه حبوبات جایگاه ویژه

گونه که در دنیا  تواند در جیره غذایی مردم نقش مهمی داشته باشد، همان این منبع غنی از پروتئین گیاهی می: کاوه خاکسار افزود

 .شود نیز به وفور از آن استفاده می

شود  دلیل آنکه خاصیت تثبیت ازت دارد، باعث غنی شدن خاك شده و موجب می مصرف حبوبات در اراضی به: وی خاطرنشان کرد

 .که در کشت بعدی کشاورزان از تولید باالتری برخوردار باشند

 برابری سطح زیر کشت حبوبات پاییزه و انتظاری .21افزایش 

امسال وزارت جهاد کشاورزی بر اساس : رکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه دادمدی

 .برابر اعالم کرده است .01ای سطح حبوبات کشت پاییزه و انتظاری را  ابالغیه

هزار هکتار بود که با  83و عدس،  ویژه نخود در سال گذشته سطح زیر کشت حبوبات پاییزه و انتظاری به: خاکسار تصریح کرد

 .هزار هکتار برسد 30این سطح به  07 - .0شود در سال زراعی  بینی می برابری، پیش .01افزایش 

شود و در صورتی که بتوان آن را به پاییز منتقل  صورت بهاره و دیم کشت می نخود و عدس از حبوباتی هستند که به: وی یادآور شد

 .های پاییزه نیز بهره بیشتری نصیب این محصوالت خواهد شد ملکرد تولید باالتر خواهد رفت، از بارانکرد، عالوه بر آنکه ع

رو است که در  هایی که مناسب پاییز باشد، روبه های هرز و رقم انتقال کشت به پاییز با مشکالتی همچون علف: خاکسار تأکید کرد

 .نها بیابیمهای مناسبی برای حل آ شود راه این راستا تالش می

 .تواند باعث افزایش عملکرد شود کند که این امر می های پاییز و زمستان استفاده می در کشت انتظاری، از بارش: وی اظهار داشت

در راستای معرفی ارقام جدید نخود، قرار است : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

پالسم جدید در مؤسسه تحقیقات دیم کشور آزمایش شوند تا در صورت مناسب بودن بتوانیم ارقام نخود جدید با  متعدادی رقم و ژر

زدگی هم مقاوم  درشتی نیز برخوردار باشد و به بیماری برق عملکرد باال تولید کنیم که عالوه بر آنکه ارقام فوق پابلند است، از دانه

 .باشد

دواریم که این ارقام با شرایط کشور سازگار بوده و در این صورت خواهیم توانست امکان برداشت مکانیزه امی: خاکسار در ادامه افزود

 .تواند برای صادرات مناسب باشد درشت نیز می را در نخود داشته باشیم و تولید ارقام دانه
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درشت  ر آن، یک رقم محلی نیز پاکوتاه و دانهریزی نخود را داریم و عالوه ب در حال حاضر ارقام پابلند و دانه: وی خاطرنشان کرد

درشتی را توأم داشته  است که امیدواریم با تحقیقات جدید بتوانیم ارقامی را که هر دو خصوصیت مثبت را یعنی پابلندی و دانه

 .باشد، تولید کنیم

 هزار تن لوبیا در کشور 296تولید 

هزار هکتار است و میزان  732ل حاضر سطح زیر کشت نخود در کشور در حا: مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی ادامه داد

هزار تن  47هزار هکتار عدس، تولیدی معادل  72.هزار تن برآورد شده است و عالوه بر آن، از سطحی معادل  0.3تولید آن نیز 

 .ایم برداشت داشته

هزار تنی برای آن متصور است و امید  083تولید هزار هکتار است که  0..سطح زیر کشت لوبیا در کشور : خاکسار تصریح کرد

رود که در سال آینده بتوانیم از ارقام بهتر و با عملکرد باالتر استفاده کنیم و عالوه بر آن موفقیت برای انتقال نخود و عدس از  می

 .بهاره به پاییزه را داشته باشیم

رزی افزایش قیمت تضمینی را برای این محصوالت پیشنهاد کرده در راستای حمایت از حبوبات، وزارت جهاد کشاو: وی یادآور شد

 .است که امیدواریم در جهت حمایت از این محصوالت با ارزش تصویب شود

قیمت مناسب لوبیا در بازار این امکان را فراهم ساخته که تولید کنندگان نیاز کمتری به خریدهای تضمینی : خاکسار تأکید کرد

 .داشته باشند

دهنده توجه جهان به مصرف حبوبات است و  عنوان سال حبوبات، نشان میالدی به 02.3نامگذاری سال : یان اظهار داشتوی در پا

 دلیل اثرات مؤثری که حبوبات در تناوب زراعی و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار در ایران نیز به

تواند جایگاه مناسبی را در جیره غذایی مردم داشته  حبوبات میدلیل ارزش غذایی باالی  دارد، مورد توجه است و عالوه بر آن، به

 ./باشد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.334-..html 
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 چای
 - 31/10/09فارس

 تمیلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت نشده اس 99
میلیارد  496رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه ارزش چای خریداری شده به نرخ تضمینی از کشاورزان معادل 

 .میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت نشده است 99هنوز : تومان است، گفت

هزار تن برگ سبز چای خریداری شده به  34ارزش : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  محمد ولی روزبهان در گفت

 .میلیون تومان است 22.میلیارد و  83.نرخ تضمینی از کشاورزان معادل 

 .میلیون تومان به چایکاران پرداخت شده است 22.میلیارد و  .0از این مبلغ تاکنون : وی افزود

یارد تومان دیگر برای پرداخت به چایکاران تأمین شده که از امروز به حساب آنها واریز میل 3حدود : رئیس سازمان چای کشور گفت

 .شود می

 .میلیارد تومان باقی مانده مطالبات چایکاران تأمین اعتبار شود 88امیدواریم هر چه زودتر : وی تصریح کرد

درصد افزایش محصول  88سال نسبت به سال قبل ام: هزار تن برگ سبز چای برداشت شد، گفت .3وی با بیان اینکه سال گذشته 

 .داشتیم

تن چای خشک استحصال  322هزار و  7.از مجموع برگ سبز برداشتی در سال گذشته : رئیس سازمان چای کشور بیان داشت

 .شد

 .شود نرخ خرید تضمینی چای هنوز اعالم نشده و این نرخ در کمیسیون شورای اقتصاد بررسی می: روزبهان گفت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.0222888 
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 حبوبات 
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

ا عملکرد تالش برای معرفی ارقام نخود ب/ برابری سطح زیر کشت پاییزه و انتظاری نخود و عدس .21افزایش 

 زدگی  باال و مقاوم به برق
هزار هکتار  32هزار به  93، سطح زیر کشت نخود و عدس در کشور از 31 - .3بر اساس برنامه ابالغیه سال زراعی 

 .رسد می

 مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

حبوبات برای بخش زراعت از : که به نام سال جهانی حبوبات نامگذاری شده است، گفت 02.3در آستانه فرا رسیدن سال ( ایانا)

تواند مانند گوشت دارای پروتئین و ارزش  ای برخوردار است که یکی از دالیل آن، ارزش غذایی باالی آن است که می اهمیت ویژه

 .ای در تناوب زراعی دارد حبوبات جایگاه ویژهغذایی باال باشد و دیگر آنکه 

گونه که در دنیا  تواند در جیره غذایی مردم نقش مهمی داشته باشد، همان این منبع غنی از پروتئین گیاهی می: کاوه خاکسار افزود

 .شود نیز به وفور از آن استفاده می

شود  یت ازت دارد، باعث غنی شدن خاك شده و موجب میدلیل آنکه خاصیت تثب مصرف حبوبات در اراضی به: وی خاطرنشان کرد

 .که در کشت بعدی کشاورزان از تولید باالتری برخوردار باشند

 برابری سطح زیر کشت حبوبات پاییزه و انتظاری .21افزایش 

زی بر اساس امسال وزارت جهاد کشاور: مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .برابر اعالم کرده است .01ای سطح حبوبات کشت پاییزه و انتظاری را  ابالغیه

هزار هکتار بود که با  83ویژه نخود و عدس،  در سال گذشته سطح زیر کشت حبوبات پاییزه و انتظاری به: خاکسار تصریح کرد

 .هزار هکتار برسد 30ح به این سط 07 - .0شود در سال زراعی  بینی می برابری، پیش .01افزایش 

شود و در صورتی که بتوان آن را به پاییز منتقل  صورت بهاره و دیم کشت می نخود و عدس از حبوباتی هستند که به: وی یادآور شد

 .های پاییزه نیز بهره بیشتری نصیب این محصوالت خواهد شد کرد، عالوه بر آنکه عملکرد تولید باالتر خواهد رفت، از باران

رو است که در  هایی که مناسب پاییز باشد، روبه های هرز و رقم انتقال کشت به پاییز با مشکالتی همچون علف: اکسار تأکید کردخ

 .های مناسبی برای حل آنها بیابیم شود راه این راستا تالش می

 .تواند باعث افزایش عملکرد شود ر میکند که این ام های پاییز و زمستان استفاده می در کشت انتظاری، از بارش: وی اظهار داشت

در راستای معرفی ارقام جدید نخود، قرار است : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت

ید با پالسم جدید در مؤسسه تحقیقات دیم کشور آزمایش شوند تا در صورت مناسب بودن بتوانیم ارقام نخود جد تعدادی رقم و ژرم

زدگی هم مقاوم  درشتی نیز برخوردار باشد و به بیماری برق عملکرد باال تولید کنیم که عالوه بر آنکه ارقام فوق پابلند است، از دانه

 .باشد

 امیدواریم که این ارقام با شرایط کشور سازگار بوده و در این صورت خواهیم توانست امکان برداشت مکانیزه: خاکسار در ادامه افزود

 .تواند برای صادرات مناسب باشد درشت نیز می را در نخود داشته باشیم و تولید ارقام دانه
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درشت  ریزی نخود را داریم و عالوه بر آن، یک رقم محلی نیز پاکوتاه و دانه در حال حاضر ارقام پابلند و دانه: وی خاطرنشان کرد

درشتی را توأم داشته  ه هر دو خصوصیت مثبت را یعنی پابلندی و دانهاست که امیدواریم با تحقیقات جدید بتوانیم ارقامی را ک

 .باشد، تولید کنیم

 هزار تن لوبیا در کشور 296تولید 

هزار هکتار است و میزان  732در حال حاضر سطح زیر کشت نخود در کشور : مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی ادامه داد

هزار تن  47هزار هکتار عدس، تولیدی معادل  72.است و عالوه بر آن، از سطحی معادل  هزار تن برآورد شده 0.3تولید آن نیز 

 .ایم برداشت داشته

هزار تنی برای آن متصور است و امید  083هزار هکتار است که تولید  0..سطح زیر کشت لوبیا در کشور : خاکسار تصریح کرد

عملکرد باالتر استفاده کنیم و عالوه بر آن موفقیت برای انتقال نخود و عدس از رود که در سال آینده بتوانیم از ارقام بهتر و با  می

 .بهاره به پاییزه را داشته باشیم

در راستای حمایت از حبوبات، وزارت جهاد کشاورزی افزایش قیمت تضمینی را برای این محصوالت پیشنهاد کرده : وی یادآور شد

 .حصوالت با ارزش تصویب شوداست که امیدواریم در جهت حمایت از این م

قیمت مناسب لوبیا در بازار این امکان را فراهم ساخته که تولید کنندگان نیاز کمتری به خریدهای تضمینی : خاکسار تأکید کرد

 .داشته باشند

بات است و دهنده توجه جهان به مصرف حبو عنوان سال حبوبات، نشان میالدی به 02.3نامگذاری سال : وی در پایان اظهار داشت

 دلیل اثرات مؤثری که حبوبات در تناوب زراعی و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار در ایران نیز به

تواند جایگاه مناسبی را در جیره غذایی مردم داشته  دلیل ارزش غذایی باالی حبوبات می دارد، مورد توجه است و عالوه بر آن، به

 ./باشد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.334-..html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25667-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

421 

 

 حبوبات
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 هزار تن عدس به کشور وارد شد 12بیش از 
 .ارد شدمیلیون دالر به کشور و 7318هزار تن عدس به ارزش  7214جاری بیش از  در نیمه نخست سال

هزار تن عدس به  7214جاری   بر اساس آمار گمرك در نیمه نخست سال اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش خبرنگار

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 7318ارزش 

درصد افزایش را نشان  83144درصد و از نظر ارزشی  83120ر وزنی این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظ

 .دهد می

 .دالر است .1.بر اساس این گزارش متوسط هر کیلو عدس وارداتی 

 .میلیون دالر به کشور وارد شد .41هزار تن عدس به ارزش  310جاری  افزاید در شهریور ماه سال این گزارش می

درصد افزایش را نشان  30103درصد و از نظر ارزشی  31.0.دت مشابه سال گذشته از نظر وزنی این میزان واردات در مقایسه با م

 .دهد می

http//:www.yjc.ir/fa/news/.832.80 
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 خرید تضمینی
 - 31/10/09فارس

 شود ماه اعالم می نرخ خرید تضمینی چای دی/ محصول باغی و زراعی مصوب شد .1خرید تضمینی نرخ 
محصول باغی و زراعی در شورای  .1نرخ خرید تضمینی   :ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .اقتصاد مصوب شد

نرخ : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

 .شود در شورای اقتصاد مصوب شد که به زودی اعالم می 07 -.0خرید تضمینی تمام محصوالت زراعی و باغی برای سال زراعی 

 .تومان تعیین شد 0.82درصد افزایش  ..کلزا با  تومان و نرخ .0421.درصد افزایش  2.نرخ گندم با : وی افزود

چای جزء محصوالت زراعی و باغی نیست و هر سال نرخ تضمینی آن در : بخشنده در مورد نرخ خرید تضمینی چای تصریح کرد

 .شود ماه تعیین می دی

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس  ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه جلسه شورای اقتصاد به ریاست معاون برنامه

در شورای اقتصاد  07 -.0جز چای برای سال زراعی  قلم کاالی زراعی و باغی به .7نرخ تضمینی : جمهور برگزار شد، تصریح کرد

 .مصوب شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..22..34 
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 خرید تضمینی
 - 31/10/00فارس

 تومان .42421اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی؛ گندم 
 .تومان تصویب و ابالغ کرد .42421شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را 

امروز دوشنبه جلسه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری، و معاون اول رئیس  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .جمهور برگزار شد

تصویب و ابالغ  07 - .0در این جلسه که وزاری عضو شورای اقتصاد هم حضور داشتند نرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی سال 

 .شد

تومان و  .0421.نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری : عضو شورای اقتصاد به فارس گفتبراساس این گزارش یک 

 .تومان تصویب و ابالغ شد 0.82نرخ خرید تضمینی کلزا 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..22.803 
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 خرید تضمینی  

 - 31/10/09فارس

 تومان 4122حداقل قیمت / رشد نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم نیست
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش تورم تصویب 

 .شد تومان تعیین می 4122رای سال زراعی جدید برحسب تورم باید حداقل قیمت گندم ب: نشده است، گفت

تومانی که برای خرید تضمینی گندم مصوب  042.، در مورد نرخ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده گفت عباس پاپی

 .ی بخش کشاورزی توسط دولت استهای حمایت نرخ خرید تضمینی یکی از سیاست: شده، گفت

با پرداخت یارانه و ساماندهی بازار محصوالت اساسی مثل گندم، کشاورزان در راستای تأمین امنیت غذایی کشور و : وی افزود

 .شوند رعایت الگوی کشت که تأمین کننده امنیت غذایی است، تشویق می

ای قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی  ت کشاورزی، دولت باید به گونهبراساس قانون خرید تضمینی محصوال: زاده تصریح کرد پاپی

حداقل نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تولید و حفظ قدرت خرید کشاورز باشد و   را تعیین کند که جوابگوی هزینه

 .به میزان تورم افزایش یابد

تجربه نشان : به دنبال فعالیت زیان ده نیستند، تصریح کردعضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه کشاورزان 

هایی که دولت قیمت گندم را متناسب با تورم افزایش نداده، منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم شده  در سالداده 

 .است

ریزی  برنامه با اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی یعنی قبل از شهریور، کشاورزان برای کشت: وی افزود

 .کنند می

 08سال : زاده با انتقاد از اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته تصریح کرد پاپی

 .تومان مصوب شد ....تومانی  .2.درصد افزایش و با افزایش  2.درصدی نرخ خرید تضمینی گندم با  .0علیرغم تورم 

درصد افزایش قیمت از  2.درصد افزایش داشته، با  ..ل هم نرخ خرید تضمینی گندم در حالی که تورم حدود امسا: وی افزود

 .تومان رسید 042.تومان به  ....

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته و براساس تورم باید 

 .شد تومان مصوب می 722.امسال هم باید حداقل قیمت گندم : شد، تصریح کرد می تومان اعالم 822.حداقل 

وی با بیان اینکه طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باید براساس تورم منتهی به تیرماه همان سال تعیین شود، 

 .د تأثیرگذار خواهد بوداعالم دیر هنگام نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی قطعا روی میزان تولی: گفت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.022..43 
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 خرید تضمینی   
 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  09, چهارشنبه 

 دخرید تضمینی ذرت در کهگیلویه و بویراحمد کند ش
کمبود دستگاه های ذرت خشک کنی روند خرید تضمینی محصول : رئیس شرکت پشتیبانی امور دام کهگیلویه و بویراحمد گفت

 . ذرت در این استان را کند کرده است

تن ذرت از کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد خریداری و پس از خشک کردن با دستگاه های  7.2روزانه : سید علی الهوتی افزود

 .خشک کنی در انبارها ذخیره سازی می شود ذرت

تاکنون دو هزار تن ذرت از بهره برداران باشتی خریداری شده است که با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی و : وی اظهار کرد

 .هزار تن محصول در این استان تا دو ماهه آینده خرید تضمینی ذرت ادامه دارد 07پیش بینی 

امور دام کهگیلویه و بویراحمد این امر به دلیل انتظار کشاورزان برای کسب سود تولید خود و نیاز به آماده رئیس شرکت پشتیبانی 

 .کردن زمین ها برای کشت گندم نیازمند شتاب بخشی است

فارس  بهره وری از دستگاه های ذرت خشک کنی شهرستان های نورآباد ممسنی و بهبهان از توابع استان های: الهوتی تصریح کرد

 .و خوزستان راهکاری برای شتاب بخشی به طرح خرید تضمینی ذرت است

 .دو دستگاه ذرت خشک کنی دیگر برای تسریع در انجام کار مورد نیاز است: الهوتی افزود

 .ریال خریداری می شود 322ذرت تولیدی کشاورزان این استان به قیمت نه هزار و :وی ابراز کرد

ایت از کشاورزان محصول ذرت تولیدی کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد دو هزار ریال باالتر از قیمت با هدف حم: وی اظهار کرد

 .واقعی آن خریداری می شود

امسال سه هزار هکتار از مزارع این استان زیر کشت ذرت دانه : رئیس شرکت پشتیبانی امور دام کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد

 .ای رفته است

 .هکتار از مزارع زیر کشت ذرت در شهرستان های گچساران و باشت قرار دارد 322دو هزار و : ردالهوتی بیان ک

به دلیل حساس بودن این محصول آموزش های تخصصی : وی از آموزش نیروها برای خرید و خشک کردن ذرت خبر داد و افزود

 .برای خشک کردن این محصول اقتصادی نیاز است

ودن انبارهای ذخیره مکانیزه به اندازه کافی ناچار به فروش ذرت تولیدی کهگیلویه و بویراحمد به استان به دلیل نب:وی تصریح کرد

 .های دیگر هستیم و در زمان های نیاز از مناطق دیگر کشور خریدار می شود

 .نیمی از ذرت تولیدی این استان با وجود نیاز صادر می شود: الهوتی افزود

 .هزار هکتار زمین کشاورزی دارد  042کهگیلویه و بویراحمد 

 .هزار تن محصول کشاورزی در این استان تولید می شود 4.2ساالنه 

 .درصد کاهش یافته است02به دلیل خشکسالی سطح زیرکشت ذرت در این استان نسبت به سال های قبل 

http//:iranecona.com/74.0. 
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 دانه های روغنی
 ایسنا - 093۱آبان  09چهارشنبه 

 بینی کاهش کشت کلزا در کرمانشاه پیش

شود در سال زراعی جاری سطح  پیش بینی می: های روغنی و گیاهان صنعتی جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت کارشناس مسئول دانه

 . اشته باشدزیر کشت کلزا نسبت به سال گذشته افت د

دلیل این افت سطح زیر کشت را : ، منطقه کرمانشاه، افزود(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران مجتبی حاتمی در گفت

توان در عوامل اقتصادی و کاهش عملکرد کلزا در استان در سال زراعی گذشته به دلیل حادث شدن سرمای بهاره و گرایش  می

 .های پرسودتر یافت شتکشاورزان به سمت ک

شود امسال در  هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت کلزا رفته است و پیش بینی می 887.تاکنون : وی خاطرنشان کرد

شود در سال زراعی  بینی می در صورت مناسب بودن شرایط پیش. هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا برود 0222مجموع حدود 

های کرمانشاه، کنگاور و روانسر دارای  در سال زراعی جاری شهرستان. تن کلزا در استان تولید شود 222.پیش رو بیش از 

 .در سال های قبل بیشترین سطح زیر کشت کلزا به شهرستان کنگاور اختصاص داشت. بیشترین سطح زیر کشت کلزا خواهند بود

هکتار اعالم  00.8، سطح برداشت کلزا در سال زراعی گذشته را های روغنی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کارشناس مسئول دانه

 .تن کلزا در استان تولید شد 0434در سال زراعی گذشته در مجموع : کرد و گفت

این دما در اردیبهشت گذشته به : درجه سانتیگراد دانست و گفت 3.حاتمی، متوسط دمای معمول هر ساله در اردیبهشت را حدود 

درجه سانتیگراد رسید که چون این سرمای حادث شده در اردیبهشت ماه مصادف با  310رمال آن یعنی حدود یک سوم میانگین ن

 .درصد افت داشته باشد 2.گلدهی کلزا بود، سبب شد تا عملکرد کلزا به میزان 

های هرز و  ها، علف فتکشت کلزا در تناوب با گندم باعث کاهش میزان آ: وی درباره مزایای کشت کلزا در کرمانشاه اظهار کرد

 .شود اثرگذار است درصدی عملکرد گندمی که در تناوب با کلزا کشت می .0پرداختن به کشت کلزا در افزایش . شود ها می بیماری

شهریور در مناطق معتدل و سرد آغاز شده و تا دهم مهر ادامه داشته و در  ..کشت کلزا در سال زراعی جاری از : حاتمی بیان کرد

 . شود گرمسیر نیز در دهه اول و دوم آبان انجام می مناطق

http//:www.isna.ir/fa/news/0723.824044 
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 دانه های روغنی
 - 31/10/09فارس

 تن دانه روغنی خریداری شد 9122
های روغنی سویا و آفتابگردان به این  جه به واگذاری خرید دانهبا تو: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .استان خریداری شد 6روغنی در   تن دانه 9124شرکت 

: به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن دانه روغنی از نوع  .870استان کشور، مقدار  3مهر در کشور شروع شده و هم اکنون  ..خرید تضمینی دانه های روغنی از 

 .سویا و آفتابگردان را از کشاورزان خریداری کرده اند

 .ردمیلیون ریال اعالم ک 032میلیارد و  33قنبری ارزش ریالی این مقدار دانه روغنی خریداری شده را حدود 

تن دانه آفتابگردان، بیشترین میزان دانه های روغنی را  873تن دانه سویا و  .47.استان گلستان با خرید : وی تصریح کرد

 .خریداری کرده است

تن دانه  20.تن دانه سویا، استان سمنان  37.مراکز خرید استان مازندران مقدار : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

تن دانه سویا را  ..تن دانه آفتابگردان و استان گیالن نیز  88تن دانه سویا، خراسان شمالی  022ردان، استان لرستان آفتابگ

 .تاکنون از کشاورزان تحویل گرفته اند

طی دستور وزیر جهاد  807.خرید تضمینی دانه های روغنی آفتابگردان و سویا در سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

کشاورزی با اولویت خرید کارخانجات روغن کشی، به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شده است و مراکز خرید این شرکت آن 

 .مقدار از تولیدات کشاورزان را که بخش خصوصی خریداری نکند، با قیمت تضمینی تحویل خواهند گرفت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.022.703 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان – 093۱آبان  00: تاریخ

 های روغنی جوابگوی بازار داخل نیست تولید دانه
 .ور پاسخگوی بازار داخل نیستهای روغنی تولید شده در کش طبق آمار میزان دانه: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

، در خصوص واردات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سید رضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با

های روغنی به کشور وجود دارد  دانهدرحال حاضر اختالفاتی با مجموعه جهاد کشاورزی در خصوص واردات : های روغنی گفت دانه

 .ها وارداتی و در این راستا هیچ اقدامی صورت نگرفته است درصد دانه .3به طوری که 

هزار تن است که معادل  722های روغنی به کشور جهت استفاده در صنایع روغن کشی یک میلیون و  حجم واردات دانه: وی افزود

 .میلیارد دالر ارز بری دارد 722

توان با یک برنامه ریزی جامع و مدرن به کشت  با توجه به سیاست خودکفایی در تولید و تأمین کاالهای استراتژیک می: ی گفتنور

 .های روغنی ذرت و آفتابگردان و کلزا رسید و زراعت دانه

جه جوابگوی نیاز صنایع شود که این میزان به هیچ و طبق آمار سالیانه چهل هزار تن دانه روغنی در کشور تولید می: وی گفت

 .روغن کشی کشور نیست

ای در خصوص کشت این محصول اقداماتی انجام  توان با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه با تشویق کشاورزان می: وی در پایان گفت

 .داد

http//:www.yjc.ir/fa/news/.84440. 
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 روغن
 فودپرس 0931آبان ماه  01یک شنبه 

 پیشنهاد افزایش تعرفه واردات روغن پالم به دولت

دهیم و به  درصد نمی 82به هیچ عنوان اجازه افزایش واردات روغن پالم را بیش از : رییس سازمان غذا و دارو گفت< صنایع غذایی

 .ها قرار دهد ز سایر روغندولت پیشنهاد دادیم که تعرفه واردات روغن پالم را بیش ا

گاه ممنوع نبوده است و هشداری که در  همانطور که سال گذشته اعالم کرده بودیم مصرف روغن پالم هیچ: رسول دیناروند، گفت

 .سال گذشته در مورد این روغن داده شد به دلیل افزایش مصرف آن در کشور بود

این در حالیست که میانگین مصرفی روغن پالم : نیاز کشور رسیده بود، گفتدرصد کل  2.وی با بیان اینکه واردات روغن پالم به 

سازمان . المللی رعایت شود بهتر است بر این باوریم که چنانچه در ایران نیز در همین حدود بین. درصد است 82در دنیا حدود 

 .چرب ترانس را نیز حذف کرد داد و اسید  جهانی بهداشت نیز همواره توصیه کرده است که باید میزان اسید چرب اشباع را کاهش

های جامد هیدروژنه وجود دارد و میزان اسید چرب اشباع هم در روغن پالم  دیناروند با اشاره به اینکه اسید چرب ترانس در روغن

اهش مصرف روغن همچنین با ک. ها باید کاهش یابد بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت میزان این روغن: باال است، ادامه داد

 .توانیم اسید چرب اشباع کمتری نیز مصرف کنیم پالم می

امسال نیز : سوم را رعایت کردیم، گفت رئیس سازمان غذا و دارو، با بیان اینکه در سال گذشته سقف واردات روغن پالم به میزان یک

البته به دولت . دهد فزایش واردات روغن پالم را نمیوضع به همان منوال خواهد بود، یعنی سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان اجازه ا

ها در نظر  کنندگان روغن، به واردات روغن های پالم تشویق نشوند، تعرفه آن را باالتر از بقیه روغن پیشنهاد کردیم برای اینکه وارد

خود واردات روغن پالم  دبهبگیرد که در صورت عملیاتی شدن این موضوع دیگر نیازی به کنترل مقدار واردات هم نیست و خو

 .یابد کاهش می

دهد  کند و اجازه نمی البته تا زمانی که تعرفه وضع نشده است، سازمان غذا و دارو میزان واردات را کنترل می: وی تصریح کرد

یعنی . د نداردها نیز امکان حذف روغن پالم وجو همچنین در برخی فراورده. درصد بیشتر شود 82میزان واردات روغن پالم از سقف 

های بهتر میسر نیست و اگر با روغن جامد جایگزین شود  ها مانند شکالت و بستنی جایگزینی روغن پالم با روغن در برخی فراورده

 .زیان آن از روغن پالم بیشتر خواهد بود

 ممنوعیت استفاده از روغن پالم در لبنیات

کردنی که به میزان  ای مصرفی خوراکی خانوار است، به ویژه روغن سرخه عمده مصرف روغن پالم در روغن: دیناروند ادامه داد

بینیم که روغن پالم به لبنیات هم وارد شود زیرا  در مورد استفاده این روغن در لبنیات، هیچ دلیلی نمی. مشخص اجازه مصرف دارد

ود، بنابراین استفاده از روغن پالم در لبنیات شود که لبنیات پرچرب با قیمت کمتری وارد بازار ش استفاده از روغن پالم باعث می

 .همچنان ممنوع است

بهداشت   ها و محصول پرچرب به معنای افزایش مصرف آنها است که مورد تائید وزارت پایین بودن قیمت فراورده: وی در پایان گفت

شیر تهیه شود، لذا اجازه استفاده از پالم را بنابراین لبنیات پرچرب باید با چربی طبیعی . حلی منطقی به نظر نمی آید نیست و راه

دهیم و چنانچه واحدهای تولیدی لبنیات، از روغن پالم استفاده کنند تخلف محسوب شده و با آنها به شدت برخورد  در آنها نمی

 .شود می

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 زعفران
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

 آغاز همایش ملی زعفران با هدف معرفی برند زعفران ایرانی 
چهارمین همایش ملی زعفران با حضور میهمانان کشوری و استانی با هدف معرفی برند زعفران ایرانی و کددار کردن و 

 .از شدسازی بهداشتی کردن این محصول صبح امروز در قائن آغ شناساندن زعفران ایران و مکانیزه

، چهارمین همایش ملی زعفران همایش ملی زعفران امسال در شهرستان قائن (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود ماه درسالن اجتماعات دانشگاه پیام نور قائن برگزار می آبان 7.و  8.با محوریت دانشگاه بزرگمهر روزهای 

سازی بهداشتی  عرفی برند زعفران ایرانی و کددار کردن و شناساندن زعفران ایران و مکانیزههمایش ملی زعفران در قائن با هدف م

 .شود کردن زعفران و توسعه پایدار زعفران برگزار می

به قائن ( ایانا)رئیس چهارمین همایش ملی زعفران پیش از آغاز این همایش در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

با توجه به اینکه شهرستان قائن قطب تولید زعفران در کشور و خراسان جنوبی است و کیفیت زعفران این خطه قابل مقایسه : گفت

ها با هدف معرفی بیشتر این محصول و همچنین کمک به ثبت برند  ای کار شود که این همایش گونه ای نیست، باید به با هیچ منطقه

 .کیفی پایدار زعفران برگزار شود ملی زعفران قائنات و توسعه کمی و

هایی رفت که زعفران بتواند به چرخه صنعت کشور  با توجه به وضعیت آب موجود، باید به سمت روش: محمدحسین شفیعی افزود

 .کمک کند

رئیس سازمان جهاد پور،  قرار است در آیین افتتاحیه این آیین، کهن ترابی فرماندار قائن، هروی؛ نماینده مردم قائنات و زیرکوه؛ ولی

کشاورزی استان با سخنرانی آقایی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در مجلس و طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی ادامه 

 .یابد

بینی شده  های جانبی در مراسم افتتاحیه همایش پیش از برنامه (س)آموزان راهنمایی نمونه الزهرا اجرای سرود زعفران توسط دانش

دهندگان مقاالت برگزار  های علمی و ارائه مقاالت در سه سالن دانشگاه بزرگمهر با حضور ارائه ست و عصر روز همایش نشستا

 .خواهد شد

صورت پوستر  مقاله به 83صورت شفاهی و  مقاله به 07شده که از این تعداد  مقاله پذیرفته 30مقاله ارسالی به این همایش  02از 

 .ارائه خواهد شد

 .ماه بازدید از مزارع زعفران و مناطق دیدنی شهرستان اعالم شده است آبان 7.های روز دوم همایش در صبح  نامهبر

 .اندرکاران برگزاری همایش و نفرات برگزیده مقاالت تقدیر خواهد شد در پایان مراسم نیز ازدست

به همت اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن  نمایشگاه تولیدات صنفی و تولیدی شهرستان و فروش محصوالت کشاورزی قائن

 ./غرفه در حاشیه برگزاری این همایش نیز از دیگر تدارکات برگزارکنندگان همایش ملی زعفران است 82شهرستان در 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.433-..html 
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 زعفران

 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 خبری از صندوق زعفران نیست / فراز و فرود صادراتی به زعفران نرسید
المللی در شرایط پساتحریم و با ورود  های مختلف اقتصادی برای افزایش صادرات به بازارهای بین در حالی که زیربخش

ی قیمت زعفران، عمالً خبری از مذاکرات صادراتی در این علت نوسان باال اند، به های تجاری وارد رایزنی شده هیأت

 . بخش نیست

در حالی که : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس شورای ملی زعفران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

پساتحریم هستند، عدم ثبات در بازار های مختلف اقتصادی و کشاورزی در حال سنجیدن بازارهای اقتصادی در شرایط  زیربخش

 .زعفران باعث شده طالی سرخ نتواند به حوزه صادراتی سری بزند

توان برای رایزنی صادرات به کشورهای هدف دست به کار شد که ثباتی در بازار داخلی فراهم  هنگامی می: غالمرضا میری افزود

وقتی دامنه نوسانات قیمت زعفران در ایران به قدری باال . مذاکره رفتشده باشد و بتوان با آمادگی برای ثبت سفارش، پای میز 

هایی  بینی صادرکنندگان داخلی خارج است، به شکل طبیعی، مشتریان صادراتی حاضر به خریداری با قیمت است که عمالً از پیش

 .شود که هر روز میل به افزایش دارند، پیدا نمی

 رانهبازار صادراتی در انتظار زعفران نوب

های سال گذشته  المللی پس از شروع فصل برداشت از خریداری زعفران هرساله خریداران بازارهای بین: وی خاطرنشان کرد

 .خودداری کرده و منتظر زعفران جدید و نوبرانه هستند

جنوبی ادامه دارد، خریداران  با توجه به آنکه برداشت زعفران از نیمه مهرماه آغاز شده و همچنان در استان خراسان: میری ادامه داد

بندی بتوانند راهی بازارهای  داخلی و خارجی منتظرند قیمت در بازارهای مشهد به ثبات رسیده و زعفران نوبرانه جدید پس از بسته

 .صادراتی شوند

کشورهای اروپایی  با وجود رکود بازار و کمبود نقدینگی در داخل کشور، هنوز اقدامی برای رایزنی صادرات به: وی تصریح کرد

 .اند آیند، پای میز مذاکره برای صادرات زعفران ننشسته های تجاری به ایران می صورت نگرفته است و کشورهایی که در قالب هیأت

 کشورهای آسیای شرقی بازار خوبی برای زعفران ندارند

دی از کشورهای آسیای شرقی نظیر آذربایجان، های تجاری زیا های اخیر، هیأت طی ماه: رئیس شورای ملی زعفران یادآور شد نایب

های بازرگانی میزهای مذاکره صادراتی تشکیل  اند در اتاق اند که توانسته ارمنستان، باکو و کشورهایی از این دست وارد ایران شده

 .شوند نمی دهند، اما واقعیت آن است که بازار صادراتی این کشورها زمینه مناسبی برای صادرات زعفران ایران محسوب

 .دانند خوبی نمی کشورهای آسیای شرقی شناختی از زعفران ندارند و قیمت این محصول را به: میری تأکید کرد

توانند مشتری  ای است که نمی گونه یافته به استقالل از سوی دیگر، پایین بودن قدرت اقتصادی این کشورهای تازه: وی اظهار داشت

 .شناسند ای جز یک چاشنی غذایی نمی اشند، زیرا از زعفران هیچ پیشینهقیمتی چون زعفران ب کاالی گران

 سواری زعفران ادامه دارد موج

افزایش قیمت زعفران و روند نزولی آن که طی یکی دو سال اخیر آغاز شده و به : رئیس شورای ملی زعفران همچنین گفت نایب

 .و مهار نشده استشکل نامتعارفی میل به افزایش دارد، همچنان ادامه داشته 
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هزار تومان فراتر رفت و قیمت پوشال  822با ورود زعفران نوبرانه، قیمت هر کیلوگرم نگین از پنج میلیون و : میری در ادامه افزود

 .هزار تومان رسید 822میلیون و  نیز به پنج

های ثابتی ارائه کرد  شده تا بتوان قیمتافزایش قیمت زعفران در یک روند همیشگی قرار گرفته و مانع از آن : وی خاطرنشان کرد

 .های اقتصادی قرار گیرد که بتواند بستر فعالیت

توان به افزایش  تنها نمی تا زمانی که چنین شرایطی در کشور حاکم است، بر خالف اذهان برخی کشاورزان نه: میری ادامه داد

پیدا شدن سروکله رقبای جدید نظیر افغانستان که مورد حمایت  صادرات و رونق گرفتن بازار داخلی امیدوار بود، بلکه باید منتظر

 .کشور آمریکا و چین است، ایستاد

 خبری از صندوق زعفران نیست

های دیگر حوزه کشاورزی با آگاهی از رکود بازار و عدم ثباتی که در اقتصاد  بخش: رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد نایب

اند که باید صندوق زعفران را احیاء کنند، این در حالی است  دارند، به این منطق اقتصادی رسیده الملل وجود داخلی یا اقتصاد بین

 .های زعفران در این حوزه قادر به تشکیل صندوق نیستند قیمت بودن کاالی زعفران عمالً تشکل که به علت گران

رد تومانی است که بتواند در مواقع لزوم وارد بازار شده و صندوق حمایت از زعفران نیازمند پشتوانه مالی چند میلیا: وی یادآور شد

های موجود در زعفران که عمدتاً برخواسته از بدنه  با خرید حجم قابل توجهی از محصول به تنظیم بازار بپردازد، در حالی که تشکل

 .توانند چنین مانور مالی داشته باشند کشاورزان هستند، نمی

عنوان یک اصل همواره مورد  اقتصاد مقاومتی و برای خروج از رکود، توجه به صادرات غیرنفتی بهدر چارچوب : میری تأکید کرد

عنوان یک حوزه متمایز نگاه کند و پشتیبانی الزم را نیز از  رود دولت به حوزه کشاورزی و بخش زعفران به توجه بوده و انتظار می

 ./این تولید داشته باشد

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.423-..html 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  01, یکشنبه 

 قیمت های کاذب زعفران شکست
 . ران شکسته شدهای کاذب زعف میلیون تومانی قیمت 0روز اخیر حباب  ..در طول : عضو شورای ملی زعفران گفت

 0روز اخیر حباب  ..در طول : علی حسینی عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران در خصوص کاهش قیمت زعفران اظهار داشت

 .ای که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم زعفران نگین معادل  های کاذب زعفران شکسته شده به گونه میلیون تومانی قیمت

 .میلیون تومان است

ها در بازار خریداران خارجی تا پایان فصل برداشت تمایل چندانی به خرید ندارند اما با تعادل در  ا توجه به تعادل قیمتب: وی افزود

 .عرضه و تقاضا شاهد افزایش صادرات خواهیم بود

 .جاری نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود به گفته کشاورزان میزان تولید محصول در سال: حسینی در ادامه گفت

ایم اما تاکنون مشکلی در کاهش  با توجه به اینکه به نیمه برداشت محصول نزدیک شده: عضو شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد

ها تنها دالالن سود برده و از  تولید مشاهده نشده و امیدواریم قیمت زعفران به قیمت واقعی خود برسد زیرا از افزایش حبابی قیمت

 .ست دادن بازارهای هدف و ضرر کشاورزان خواهد شدطرفی این امر موجب از د

ها شکسته شده و در این میان دالالن وارد بازار شده و محصوالت را از  در فصل برداشت هر ساله حباب قیمت: وی تصریح کرد

ها و  ست تشکلکشاورزان خریداری کرده تا بتوانند در فرصتی مناسب اوضاع بازار را آشفته و متالطم کنند که همواره الزم ا

 .طلبان جلوگیری کنند استفاده و جوالن برخی فرصت ها با مدیریت بازار زعفران از سوء سازمان

http//:iranecona.com/7474. 
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 سالمت
 - 31/10/01فارس

 نهال از مراکز مورد تایید وزارت جهاد خریداری شود/ لکرد باغات آلودهدرصدی عم .2کاهش 
ها در نهال  ها و باکتری معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال و بذر وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برخی ویروس

 .درصد کاهش دارد .2عملکرد باغات آلوده حدود : غیرقابل کنترل است، گفت

وگو با خبرنگار  اون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر وزارت جهاد کشاورزی در گفتعبدالرضا کاوند مع

نهال سنگ بنای باغبانی کشور است و در هر اقدامی برای توسعه، : در مورد جایگاه نهال در باغبانی، گفت خبرگزاری فارساقتصادی 

 .جایگزینی باغات نقش بسزایی دارد اصالح و

بنابراین باید به همه اجزا، کیفیت، خصوصیات کمی و کیفی آن : سال افزود 2.تا  2.وی با اشاره به عمر اقتصادی درختان میوه از 

 .سال، باغبانی وابسته به نهال است 2.و حداکثر  2.توجه ویژه شود چرا که در مدت حداقل 

ای در بخش باغبانی و باغداری وابسته به نهال مناسب و  اقتصادی و حضور در بازارهای ملی و منطقهتولید : کاوند تصریح کرد

 .برخورداری از ارقام تجاری است

در صورت وقوع بیماری : های باغبانی امکان اصالح باغات وجود ندارد، تصریح کرد وی با بیان اینکه در صورت بروز مشکل در پروژه

ای است، چرا که ممکن است بیماری برای باغات دیگر  را از بین برد و نهال جدید کشت کرد که کار پرهزینهدر باغات باید نهال 

 .تهدید باشد

معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و گواهی بذر وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که نهال باید چه 

گر و محقق در بخش باغبانی  اصالت داشته و خصوصیات آن باید منطبق با آنچه که اصالحنهال باید : هایی داشته باشد، گفت ویژگی

 .عنوان کرده باشد

های  بسیاری از بیماری: گونه بیماری و ویروس باشد، تصریح کرد کاوند با تاکید بر اینکه نهال در هنگام جابجایی باید عاری از هر

 .شود جایی نهال منتقل می ستند از طریق طریق جابهالعالج ویروسی که با هیچ سمی قابل درمان نی

هایش گرفتار بیماری یا  ای باغ را مدیریت کند اما باغی که نهال های اولیه با اقدامات حاشیه ممکن است باغدار در سال: وی افزود

 .ویروس باشد، یک باغ اقتصادی نخواهد شد

بذر با تأکید بر اینکه پایه و پیوندك برای جلوگیری از انتقال بیماری معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل 

 04تا  02های انجام شده باغاتی که نهال آلوده دارند حداقل  براساس بررسی: توسط نهال باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت

 .درصد با کاهش عملکرد مواجهند

ها در نهال قابل  ها و قارچ ها، آفت اگرچه برخی بیماری: زار باغبانی هم وجود دارد، گفتها از طریق اب وی با بیان اینکه انتقال بیماری

 .ها غیر قابل کنترل هستند و نهایتا باید نهال مبتال معدوم شود ها و برخی باکتری ها و شبه ویروس کنترل است اما ویروس

معاونت تحقیقات کنترل و : توان تهیه کرد، گفت از کجا می ها یک نهال سالم را کاوند در پاسخ به این سؤال که نهال با ویژگی

گواهی نهال وظیفه دارد که شرایط و مناطق مناسب برای تولید نهال در کشور را شناسایی کند و متقاضیان واجد شرایط تولید را 

 .شناسایی و ارزیابی کند

لید نهال را برای افراد مورد تایید در سراسر کشور صادر در این رابطه این مؤسسه مجوز تولید و اجازه نامه رسمی تو: وی افزود

 .کند می

http://www.farsnews.com/
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کنندگان آن مورد تایید مؤسسه تحقیقات کنترل و گواهی نهال هستند در کشور  هایی که تولید کاوند با اشاره به اینکه نهالستان

 .جعه کنندتوانند به این مراکز مرا مردم و باغداران برای تهیه نهال می: وجود دارند تاکید کرد

شود که نهال خریداری شده از لحاظ اصالت و سالمت  در مراکز عرضه نهال مجوز دارد این اطمینان به خریدار داده می: وی افزود

کاران با آن مواجه  های استاندارد بخشی از مشکالتی که در آینده ممکن است باغداران و نهال مورد تایید است و با خرید این نهال

 .ی خواهد شدشوند، پیشگیر

های مورد تایید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی  در نهالستان: کاوند تصریح کرد

شود  باید برچسب شناسه روی نهال تولیدی نصب شود تا در صورت بروز مشکل یا بیماری با بارکدی که روی نهال گذاشته می

 .ردیابی باشد کننده نهال قابل تولید

نهالستان مجوزدار  822بالغ بر : معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و گواهی بذر وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت

 02ماه اول بالغ بر  3در چرخه رسمی و تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وجود دارد که براساس برآورد در 

 ..ها تولید شده و آماده جابجایی است ار اصله نهال در این نهالستانهز 22.میلیون و 

خرید نهال از این مراکز را توصیه : کنند، گفت وی با بیان اینکه واحدهای غیرمجاز در کنار واحدهای مجاز اقدام به تولید نهال می

 .کنیم نمی

برخوردهای : کند، بیان داشت لیدات باغبانی کشور لطمه وارد میهای غیرمجاز به تو کاوند با بیان اینکه تولید نهال توسط نهالستان

 .شود کنندگان غیرمجاز انجام می ایجابی با تولید

جابحایی نهال تابع شرایط اقلیمی کشور است و اگرچه : معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال مؤسسه ثبت و کنترل بذر گفت

های ریشه لخت که بخش اعظمی از تولید نهال کشور  جایی نهال ندارند اما جابه های گلدانی محدودیتی از نظر زمان جابجایی نهال

 .ها خفته هستند اتفاق افتد گیرد بهتر است در فصل خزان و زمانی که جوانه را در برمی

 .ط فرودین ادامه داردجایی نهال از ابتدای پاییز آغاز و با توجه به شرایط اقلیمی تا اوایل فروردین و حتی اواس جابه: وی اظهار داشت

دار تا مادامی که نهال آماده  های مجوز انجامد و همکاران ما در نهالستان سال به طول می 0پروسه تولید نهال عموما : کاوند گفت

 .جایی است در عرصه حضور دارند جابه

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.807232.222808 
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 سالمت
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 نخستین پروژه نابارورسازی حشرات در کشور با موفقیت اجرا شد 
در کشور، آلودگی کرم گلوگاه انار تا سه برابر کاهش پیدا ( روش نابارورسازی حشرات) SITبا اجرای نخستین پروژه 

 . کرد

با اشاره به رونمایی از ( ایانا)ای امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  یأت علمی پژوهشکده کشاورزی هستهعضو ه

ای در سه منطقه در استان یزد و در یک منطقه  صنعتی پروژه کنترل کرم گلوگاه انار با روش نابارورسازی و فناوری هسته فاز نیمه

در کشور نام برد که ( روش نابارورسازی حشرات) SITعنوان نخستین پروژه  هکتار، از این پروژه به 42در استان مرکزی در سطح 

 .با موفقیت به اجرا درآمد

باف با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه کاهش خسارت کرم گلوگاه در مناطق انارکاری کشور و پیشگیری از کاربرد  محمود سوف

خسارت این آفت پس از اجرای پروژه بیش از حد انتظار : محیطی بوده است، گفت مت زیستکش برای حفظ سال سموم حشره

درصد کاهش داده و منجر به افزایش تولید شویم، این در حالی  02کاهش پیدا کرد، در ابتدای طرح ما تعهد کردیم خسارت را 

 .اکنون آلودگی حدود سه برابر کاهش پیدا کرده است است که هم

از فاز  807.های آن فراهم شد و در واپسین روزهای مهر  شروع و زیرساخت 808.ماه  این طرح در ابتدای دی: ن کردوی خاطرنشا

 .صنعتی آن رونمایی شد نیمه

ایم که این پروژه استعداد و پتانسیل صنعتی شدن را دارد و از این به بعد صنعتی شدن آن  اکنون ثابت کرده هم: باف افزود سوف

 .میم مسئوالن داردبستگی به تص

ماه  2.طی : دنبال بهینه کردن و گسترش روش نابارورسازی حشرات هستیم، ادامه داد وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر به

روز فعالیت کردیم، این در حالی است که با مکانیزه کردن برخی کارها و اتوماتیک  گذشته برای رسیدن به نتیجه مطلوب شبانه

 .قادر خواهیم بود زمان و نیروی انسانی کمتری را درگیر کنیم ها کردن دستگاه

دنبال بهینه کردن این روش  برای استفاده کمتر از انرژی و زمان به: ای تصریح کرد عضو هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی هسته

 .هستیم

برای ارتقاء : ش خصوصی قرار دهیم، یادآور شدتوانیم دانش فنی این پروژه را در اختیار بخ باف با اعالم اینکه در حال حاضر می سوف

تری در  های مکانیزه هستیم تا با کامل شدن آن دانش فنی آن به شیوه مطلوب این پروژه، در حال توسعه آن با استفاده از سیستم

 .اختیار بخش خصوصی قرار گیرد

دنبال استفاده از این  شود و ما نیز به کار برده میدر حال حاضر، این طرح در دنیا روی بسیاری از آفات باغی به : وی تأکید کرد

 .خوار انگور، کرم سیب، مگس مدیترانه و مگس زیتون هستیم روش برای مبارزه با کرم خوشه

گذاری مالی، وجود نیروی انسانی و تداوم در کار را عوامل حائز اهمیت در موفقیت برای ادامه این طرح عنوان کرد  باف سرمایه سوف

های خراسان رضوی، فارس و اصفهان که دارای سطح کشت  رای پروژه کنترل کرم گلوگاه انار با روش نابارورسازی در استانو از اج

ها را عدم ایجاد مقاومت در  های این روش نسبت به استفاده از سموم و سایر روش وی یکی از خاصیت.باالیی از انار هستند، خبر داد

 ./شود سازی کرم گلوگاه نر، از تولید مثل جلوگیری می رح با عقیمدر این ط: آفت اعالم کرد و گفت

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.38.-..html 
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 سالمت
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 دز دیگر در راه است  پنج میلیون/ میلیون دز واکسن طاعون تحویل دامپزشکی شد .4
میلیون دز واکسن طاعون مخصوص نشخوارکنندگان کوچک به سازمان دامپزشکی تحویل داده شده و در  .4تاکنون 

صورت شیوع بحران، امکان تولید پنج میلیون دز دیگر به این سازمان وجود دارد، اما برای کنترل این بیماری باید 

 .مدیریت واکسن در دستور کار قرار گیرد

بین : با اعالم این خبر گفت( ایانا)سازی رازی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مقام مؤسسه واکسن و سرم قائم

مؤسسه رازی و سازمان دامپزشکی قراردادی ساالنه منعقد شده و این مؤسسه تعهد دارد ساالنه حجم قابل توجهی واکسن 

 .عنوان متولی سالمت دام در کشور دهد ن بهشده را تحویل این سازما آماده

یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک تحویل این سازمان شده  CTRمیلیون دز واکسن  ..بر همین اساس، : همایون مهروانی افزود

 .که آخرین زمان تحویل پنج میلیون دز باقیمانده در سردخانه مؤسسه طی دو ماه اخیر بوده است

 دامپزشکی است مدیریت واکسن با سازمان

در اختیار داشته است  CTRمیلیون دز واکسن  2.بنابراین، سازمان دامپزشکی طی شش ماهه نخست سال : وی خاطرنشان کرد

 .توانسته به تناسب شیوع بیماری، آن را مورد استفاده قرار دهد که می

دهد، وظیفه  وری واکسن اختصاص می به بهرهاز آنجا که مؤسسه به تناسب تعهدات خود خطوط تولیدی را : مهروانی ادامه داد

 .های موجود، تزریق واکسن را در مناطق آلوده مدیریت کند سازمان دامپزشکی است تا با در نظر گرفتن محدودیت

 محدودیت اختصاص خط تولید واکسن طاعون

میلیون دز اضافه بر  02کسن طاعون باید از آنجا که این مؤسسه عالوه بر وا: سازی رازی تصریح کرد مقام مؤسسه واکسن و سرم قائم

به این سازمان ارائه کند و خطوط تولید واکسن طاعون و آبله در یک  PPRتعهدات قبلی خود به سازمان دامپزشکی واکسن آبله یا 

 .توان به بهانه تولید واکسن طاعون، خط تولید واکسن آبله را متوقف کرد شود، اکنون نمی مسیر انجام می

های خطرناکی است که باید برای جلوگیری از شیوع آن آمادگی کامل داشت و مؤسسه  آبله نیز یکی از بیماری: ر شدوی یادآو

 .تواند تعهد جدید دیگری را برای تولید واکسن طاعون در مقیاس باال بپذیرد درصد را پذیرفته و اکنون نمی 02.تعهدی بیش از 

 امکان تولید پنج میلیون دز واکسن طاعون

های اهلی  بز در مناطق مرکزی و امکان شیوع آن در دام رأسی کل 422هروانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تلفات م

در صورتی که شرایط شیوع طاعون به وضعیت بحرانی نزدیک شود، این : توان انتظار تزریق واکسن جدید داشت، تأکید کرد می

 .بر تعهد گذشته را خواهد داشت مؤسسه قابلیت تولید پنج میلیون دز اضافه

های حساس در مواقع بحرانی، توسعه فیزیکی  منظور افزایش ظرفیت تولیدی واکسن مؤسسه در نظر دارد به: وی اظهار داشت

 .زمان را در دستور کار قرار دهد افزاری هم افزاری و نرم مؤسسه و توسعه سخت

 ها کشور در انتظار خرید واکسن از مؤسسه هستند ده

های تولیدی مؤسسه تعریف  سازی رازی در پاسخ به این پرسش که خطوط صادراتی برای واکسن مقام مؤسسه واکسن و سرم قائم

تاکنون هر آنچه واکسن در داخل کشور تولید شده، به مصرف داخلی رسیده و کمتر مجال عرضه در : شده است یا خیر، گفت

 .بازارهای خارجی پیدا کرده است
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توان از کشورهایی نظیر  اند که می با این وجود، کشورهای زیادی تقاضای خرید واکسن به مؤسسه ارائه کرده: ایان افزودمهروانی در پ

های تولیدی کشور  عنوان مشتریان دائمی واکسن آذربایجان، ارمنستان، اردن، کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان به

 ./خبر داد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.380-..html 
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 سالمت
  آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 دامپزشکی در خط مقدم تهدیدات بیولوژیک و پیشرو در پدافند غیرعامل 
جه به قرار گرفتن در هفته پدافند غیرعامل و نقشی که سازمان دامپزشکی کشور در دفاع با تو (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

تواند تلفات انسانی و دامی را دامن بزند، با  هایی که در این حوزه می از عوامل مهاجم در حوزه دامپروری دارد و همچنین خسارت

بانی سازمان دامپزشکی کشور و مسئول پدافند غیرعامل در این خالد خداوردی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداری، مالی و پشتی

 :خوانید ایم که می سازمان گفتگویی انجام داده

با توجه به اینکه در هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل قرار داریم، نظرتون درباره اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل 

 ت غذایی چیست؟زیستی و اقتصاد کشاورزی در راستای تأمین امنیت و سالم

پدافند غیرعامل به زبان ساده یعنی دفاع در مقابل تهاجم دشمن بدون استفاده از سالح یا درگیری مستقیم، اما با اجرای آن 

 .توان از خسارات مالی و تلفات انسانی و همچنین تلفات دامی جلوگیری و آن را به حداقل برسانیم می

های طبیعی ازجمله  ر گسترده است؛ معموالً در شرایط عادی ممکن است دچار بحراناز آنجا که تولیدات حوزه کشاورزی، بسیا

های اگزوتیک، غیربومی و نوپدید شویم که ما را دچار  ویژه بیماری ها به سرمازدگی، خشکسالی یا در حوزه دام بروز و شیوع بیماری

 .بحران از قبیل بروز تلفات و کاهش تولیدات کند

ها یا سموم هستند که توسط انسان از  ها، انگل ها، ویروس زایی ازقبیل میکروب های بیماری ستی ارگانیسمگاهی مواقع عوامل زی

منظور ایجاد صدمه و ایجاد تلفات و خسارت در حوزه دامی و تلفات انسانی و  شود و این عوامل هم بیشتر به منابع زیستی تولید می

توان  البته هر تغییر زیستی را نمی. شود ه و عامدانه برای ایجاد بحران استفاده میهمچنین نابودی گیاهان است که به صورت آگاهان

 .گذاری شده باشد، اما ممکن است امنیت روانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد گفت برای تلفات جمعیت انسانی هدف

ترین مصادیق آن است،  وریسم و آگروتروریسم از مهمترین تهدیدات مورد توجه کشور، تهدیدات زیستی است که بیوتر یکی از مهم

ها علیه دام و گیاه است  اما در بخش کشاورزی و دامی بیشتر موضوع آگروتروریسم مطرح است و معنای آن استفاده عامدانه از آفت

 .ق داردباید اضافه کرد که موضوع تحقیقات بیولوژیک بیشتر در حوزه دام مصدا. شود که باعث خسارات هنگفتی می

 افتد؟ پذیری منابع دامی در این بخش چگونه اتفاق می آسیب

زا  دلیل تعدد عوامل بیماری تواند بیشتر آسیب ببیند و از آنجا که تهدیدات بیولوژیک در حوزه دامی به حوزه دامی از چند جهت می

ای که  گونه گهداری دام بسیار گسترده است؛ بههای ن همچنین جایگاه. یابد تر به سهولت گسترش می های انتقال بیماری سریع و راه

هزار آن اماکن تولید  802ها، روستاها و صنایع مرتبط با این حوزه وجود دارد که  هزار واحد اپیدمیولوژی شامل دامداری 03حدود 

رو خواهیم  زیستی روبههای نوپدید وقتی اتفاقی بیفتد، با یک تهدید  همچنین بیماری. های خام دامی است و عرضه دام و فرآورده

 .وجود آورد تواند خسارات هنگفتی را به بود که می

ها قرار  ای است که در یک منطقه پرخطر از لحاظ شیوع و بروز بیماری گونه همچنین موقعیت کشور از نظر منطقه جغرافیایی به

ناطق غربی کشور وارد شد و این بیماری با بود که از م 08اسکین در خردادماه سال  داریم و نمونه بارز آن شیوع بیماری لمپی

راحتی  تواند به شود، می ها منتقل می وسیله پشه دلیل اینکه به درصد همراه است و این بیماری به 72درصد و تلفات  02واگیری 

را کنترل کند گسترش پیدا کند که در این راستا، سازمان دامپزشکی کشور با اقدامات پیشگیرانه و واکنش سریع توانست بیماری 

 .پاشی شد میلیون مترمکعب اماکن نگهداری دام، سم 72هزار رأس دام واکسینه و حدود  832که در این میان سه میلیون و 
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 تهدیدات عوامل زیستی در حوزه دامپزشکی از چه نوع تهدیداتی است؟

زا است، نوع تهدیداتی که بخش را تحت تأثیر  دلیل اینکه حوزه دامپزشکی از نظر بستر و مناطقی کاری در معرض عوامل بیماری به

زای  زا است و عالوه بر آن، استفاده از عوامل بیماری های اگزوتیک یا غیربومی عوامل بیماری دهد، استفاده از سویه قرار می

ها و  علیه دام زا از طریق مواد بیولوژیک و دستکاری ژنتیک عوامل بومی و استفاده از آن آزمایشگاهی یا ورود عوامل بیماری

 .تواند مورد مخاطره قرار دهد تواند جزو عوامل زیستی باشد که حوزه دام را می همچنین استفاده از ترکیبات تراریخته می

 نقش وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و پدافند غیرعامل چیست؟

اغی، زراعی و دامی بتوانیم تمام مایحتاج غذایی جامعه را امنیت غذایی به معنای آن است که در حوزه کشاورزی از نظر تولیدات ب

تهیه کنیم و در بحث امنیت و سالمت مواد غذایی که یکی از مباحث بسیار مهم برای تمام کشورها هست، معتقدم خطراتی که 

تواند  جاوز نظامی، بلکه میالمللی یا ت تنها خطرات ازقبیل برخوردهای بین کند، نه امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می

 .های اقتصادی، فقر، گرسنگی یا عدم ایجاد امنیت مواد غذایی باشد ثباتی بی

ترین اصول حفظ امنیت در هر کشوری آن است که بتوانیم امنیت خاطر را عالوه بر تأمین، از لحاظ کفایت و بهداشتی  یکی از مهم

ین بخش بسیار حساس است؛ زیرا با تأمین امنیت مواد غذایی، امنیت ملی را بودن ایجاد کنیم و نقش وزارت جهاد کشاورزی در ا

توان تضمین کرد و به همین دلیل در تمام کشورها بسیار مورد توجه دشمنان است، چون بحث تهدیدات از حوزه نظامی به  می

امنیت و سالمت مواد . حت تأثیر استحوزه تهدید سایبری یا تهدید زیستی تغییر پیدا کرده و حوزه مواد غذایی در این بخش ت

غذایی جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و پدافند غیرعامل در این بخش تحت تأثیر شش حوزه دام، طیور و آبزیان، 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، غذا و دارو، آب و شرب مطرح است که کارشناسان جهانی غذا در سازمان خواربار و 

دلیل  معقدند که سیستم نظارت بر مواد غذایی از مزرعه تا سفره بسیار گسترده و وسیع است و به( فائو)متحد  کشاورزی ملل

 .گستردگی و وسعتی که این زنجیره از تولید تا مصرف دارد، خیلی مورد مخاطره و مورد تهدید است

 .درباره جایگاه دامپزشکی در پدافند غیرعامل توضیح دهید

های  های واگیر و بیماری های سازمان دامپزشکی کشور، در تأمین بهداشت دام و مبارزه علیه بیماری ه وظایف و مأموریتبا توجه ب

های واگیر دامی و  مشترك بین انسان و دام و همچنین تضمین امنیت و سالمت مواد غذایی و انجام وظیفه برای مقابله با بیماری

ها در حوزه پرورش و تولیدات دامی الزم است به موضع پدافند غیرعامل  ن انتقال بیماریهای مشترك و همچنین سهل بود بیماری

عالوه بر آن . و بحث تهدیدات زیستی و مدیریت بحران و همچنین مباحثی ازقبیل آگروتروریسم و بیوتروریسم بیشتر اهمیت داد

ها داشته باشد،  ه باید واکنش سریع در مقابل بیماریدلیل اینک های سازمان دامپزشکی به توان گفت نوع وظایف و مأموریت می

 ./ارتباط تنگاتنگی با مباحث پدافند غیرعامل یا مدیریت بحران دارد
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 سالمت
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 العالج در کشور، ناشی از نادیده گرفتن تحقیقات غذایی  های صعب موج اخیر بیماری
 . است "دیده نشدن"ویژه کشاورزی در ایران  ترین مشکل تحقیقات به مهم

با اعالم ( ناایا)شرقی امروز در گفتگو خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

 .هنوز در جامعه ما جا نیافته که همه کارها باید پایه و اساس تحقیقاتی داشته باشد: این خبر گفت

های تحقیقاتی بودند، ما را به اینجا رسانده که  های اجرایی که فاقد بررسی در سنوات گذشته انجام پروژه: زاده افزود حسین لطفعلی

های زیرزمینی شور  شدت افت دارند، آب موجود در سفره مان به های زیرزمینی شکیدن است، آبمان در حال خ االن دریاچه ارومیه

 .اند شده

ترین مشکل پیش روی بخش کشاورزی عدم  مهم: گذاری کافی در بخش کشاورزی خبر داد و خاطرنشان کرد وی از عدم سرمایه

ها مانند صنعت و یا بهداشت کمتر مورد حمایت قرار  شیعنی در مقایسه با سایر بخ. گذاری کافی در این بخش است سرمایه

 .گیرد می

تواند امنیت  تواند گام بزرگی در راستای استقالل کشور باشد، بلکه می تنها می حمایت از بخش کشاورزی نه: زاده ادامه داد لطفعلی

 .غذایی کشور را تأمین کند

دنبال آن جایگاه ویژه وزارتخانه  نقش و اهمیت امنیت غذایی و بهالعالج در کشور  های صعب موج اخیر بیماری: وی تصریح کرد

 .کند مولدی مانند جهاد کشاورزی را بیش از پیش روشن می

از سوی : شرقی با اشاره به ورود تدریجی تحقیقات به جامعه یادآور شد  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

صورت ناگهانی حادث  شود، در صورتی که مشکالت به صورت بطئی و تدریجی وارد جامعه می دیگر نتایج تحقیقات همواره به

 .شوند می

ای که در آن اثری از  رسد، در صورتی که تجسم جامعه نظر می رنگ به از این رو نتایج کارهای تحقیقاتی کم: زاده تأکید کرد لطفعلی

 .پژوهش نباشد، غیرممکن است

های قبل با مطالعه و تحقیق بود االن هم در برخی محصوالت به خودکفایی رسیده بودیم و  قات در سالاگر تحقی: وی اظهار داشت

پس اگر نقش تحقیقات را باور کنیم بقیه . در عین حال جاذبه توریستی بزرگی به نام دریاچه ارومیه را هم از دست نداده بودیم

 ./مشکالت ریز و درشت به خودی خود حل خواهند شد
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 سالمت
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 تفاوتی معاون وزیر بهداشت نسبت به موضوع خمیر مرغ  بی
له خمیر مرغ دستور اکید داده با وجود آنکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاون خود برای حل مسئ

 .های پایان دوره گرفته نشده است است، اما همچنان هیچ تصمیمی برای مرغ

حاد  با تکذیب شیوع آنفلوآنز فوق( ایانا)مدیره جامعه دامپزشکان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیأت

و واحدهای مرغداری شخصی اینجانب در استان قزوین قرار گرفته است و تا به امروز مکان اتحادیه : پرندگان در استان قزوین گفت

 .حاد پرندگان در این استان دیده نشده است هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق

ن مورد دهد، اما تاکنو درصدی آنفلوآنزا را در ایران می 02سردی هوا و آلودگی کشورهای همسایه احتمال شیوع : پور افزود ناصر نبی

 .خاصی گزارش نشده است

طور  حاد پرندگان هستند و احتمال آلودگی ایران به کشور در دنیا آلوده به بیماری آنفلوآنزای فوق .3حدود : وی خاطرنشان کرد

ده های مداوم آنها همچنان وجود دارد و تاکنون بیماری را گسترش ندا های سازمان دامپزشکی و پایش قطع وجود دارد، اما نظارت

 .است

تواند  های پایان دوره و پیر است که می ای که در حال حاضر باید به آن توجه کنیم، وجود مرغ ترین نکته مهم: پور ادامه داد نبی

دلیل قیمت نازل آن که  ها باشد؛ زیرا مرغداران به حاد پرندگان و سایر بیماری عامل خطرناکی برای شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق

تواند عاملی برای  کنند و بودن آنها در واحدها نیز می تومان است، از روانه کردن آنها به کشتارگاه امتناع می 3.2وگرم حدود هر کیل

 .های مختلف باشد شیوع بیماری

 گذار دهد وزیر جهاد کشاورزی اجازه مالقات به انجمن مرغ تخم

گذرد، تاکنون اعضای  مرغ که حدود یک سال از زمان آن میبا ممنوعیت خمیر : مدیره جامعه دامپزشکان تصریح کرد رئیس هیأت

اند با وزیر جهاد کشاورزی زمان مالقات بگیرند و عالوه بر آن، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور  این انجمن نتوانسته

 .استحل داده که همچنان هیچ نظری اعالم نشده  اکید به معاون غذا و داروی خود برای پیدا کردن راه

شود، اما در ایران ممنوعیت آن اعالم شده  دار و پیر برای تولید خمیر مرغ استفاده می های چربی در تمامی دنیا، مرغ: وی یادآور شد

 .روز افزایش خواهد یافت شود، بحران صنایع نیز روزبه ترتیب دامن زده می زایی آن بدین که عالوه بر آنکه مشکالت بیماری

تر تکلیف آنها  حاد پرندگان باشند که باید هرچه سریع توانند منابع مناسبی برای آنفلوآنزای فوق های پیر می مرغ: پور تأکید کرد نبی

 .مشخص شود

ها با  شود یا آنکه سر چهارراه های پیر متأسفانه یا در روستاهای محروم بین مردم توزیع می در حال حاضر مرغ: وی اظهار داشت

حل  تر مسئوالن برای این مسئله راه رسد که این موارد مایه تأسف است که امیدواریم هرچه سریع میتومان به فروش  3.2قیمت 

 ./قطعی پیدا کنند
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 سالمت
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 درصدی خطر مرگ  11افزایش / شده های فرآوری گوشتمرگ زودرس، رهاورد 
 . های باقیمانده از عمرتان را بگیرد تواند سال شده می های فرآوری خوردن بیش از حد گوشت

شده ممکن است  های گریل ها و سوسیس داگ ، هاتHealth07و به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاروزی ایران 

بخش باشد، اما در مطالعات جدید روی  ها لذت نیک نظر برسند و خوردن آنها در مسابقات ورزشی و پیک کننده به خوشمزه و وسوسه

 .شوند شده در نهایت منجر به کاهش عمر شما می هزار نفر مشخص کرده است که این مواد غذایی فرآوری 7.2

 77کنند، خطر مرگ زودرس خود را تا  زان زیادی استفاده میشده به می های فرآوری افرادی که از گوشت: در این گزارش آمده است

 .دهند درصد افزایش می

بار  المللی برای نخستین عنوان یک مرجع معتبر بین شود که سازمان جهانی بهداشت هفته پیش به این گزارش در حالی منتشر می

و کالباس، باعث بروز برخی انواع سرطان صورت رسمی و قاطع اعالم کرد که محصوالت فرآوری شده گوشتی مثل سوسیس  به

بنا به گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، خطر بروز سرطان روده بزرگ با مصرف این محصوالت بیشتر از . شوند می

 .های دیگر است سرطان

طور  ن مرگ و میرهای زودرس بهشده کمتر استفاده کنند، میزا های فرآوری اند که اگر مردم از گوشت محققان سوئیسی گزارش داده

 .کند متوسط سه درصد نیز کاهش پیدا می

رئیس بخش اپیدمیولوژی سرطان و پیشگیری در مؤسسه طب پیشگیری دانشگاه زوریخ توصیه کرده است میزان مصرف 

 .گرم در روز محدود شود 03شده به کمتر از  های فرآوری گوشت

گوشت فرآوری و افزایش خطر مرگ زودرس را نشان دهند و این یک رابطه علت و توانند تنها ارتباط بین خوردن  محققان می

 .معلولی نیست، هرچند دانشمندان معتقدند دالیلی مبنی بر باور واقعی بودن این رابطه وجود دارد

گوشت سرشار : ته استای برای قبول این احتماالت وجود دارد گف های بالقوه محققان دانشگاه زوریخ سوئیس با بیان اینکه مکانیسم

 .شود های قلبی می شده است که منجر به بیماری از کلسترول و چربی اشباع

تواند خطر ابتال به  شود که می شده برای بهبود دوام، رنگ و طعم از نیترات استفاده می های فرآوری در گوشت: وی خاطرنشان کرد

 .شود ی آهن از گوشت منجر به افزایش خطر ابتال به سرطان میعالوه جذب باال سرطان روده بزرگ و معده را تشدید کند، به

 .کنند شده و مشکالت سالمتی را تأیید می های فرآوری گفتنی است، تحقیقات پیشین نیز رابطه بین گوشت

ف باالی ای از مطالعات، رابطه بین مصر مدیر مرکز تحقیقات پیشگیری دانشگاه بیل در نیوهیون اعالم کرده است که طیف گسترده

اند؛ خوردن گوشت بیشتر به معنی خوردن غذاهای گیاهی کمتر است که بر خالف  های مزمن را نشان داده گوشت و بروز بیماری

 ./های مزمن محافظت نیز کنند توانند ما را در مقابل بیماری گوشت، می
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 سالمت
 فودپرس 0931آبان ماه  3شنبه 

 مجوز بهداشتی و شرعی ندارد «Red Bull» نوشابه انرژی زای

مجوز ندارد و بهداشت «Red Bull» نوشابه انرژی زای: رییس مرکز تحقیقات حالل سازمان غذا و دارو گفت< صنایع غذایی

رچوب وظایف خود حتما به وجود محصوالت تقلبی و قاچاق در سطح عرضه خواهند محیط و نیروی محترم انتظامی در چا

 .پرداخت

های سطح شهر فراورده نوشیدنی رد بول حاوی اسپرم گاو بفروش  بهروز جنت در پاسخ به این سوال که آیا در برخی فروشگاه

برای این محصول و دیگر محصوالتی که از نظر  سازمان غذا و دارو به هیچ وجه: رسد، این فرآورده را قاچاق دانست و گفت می

 .بهداشتی و شرعی شبهه ناك هستند مجوزی صادر نکرده و نخواهد نمود

ای مجوز ورود به کشور را خواهد یافت که از بررسی سازمان و آزمایشهای دقیق، علمی و موشکافانه آن سربلند  فراورده: وی افزود

 .شتی مغایرتی نداشته باشندبیرون بیاید و با موازین شرعی و بهدا

های غذایی موجود در  مدیر کل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از سخنانش، واردات تمامی فراورده

: کشور را منوط به کسب مجوز از سازمان غذا و دارو دانست و با پذیرفتن وجود برخی محصوالت قاچاق در سطح عرضه عنوان کرد

توجه به مسئولیت محوله از سوی قانون نظارت بر کاالهای سالمت محور بر عهده سازمان غذا و دارو می باشد و سازمان نیز در با 

 .ورزد های دیگر دارد به مسئله مبارزه با محصوالت قاچاق اهتمام جدی می تعامالت فرا بخشی که با ارگان

کشورهایی که عموما دارای اعوجاجات امنیتی و سیاسی هستند خواستار وی همچنین با اشاره به مرزهای گسترده کشورمان با 

 .استفاده از راهکاری اساسی تری نسبت به آنچه تا کنون وجود داشته است برای کنترل ورود فراورده های غیر مجاز سالمت شد

های خدوم اطالعاتی، امنیتی و  دستگاه با توجه به آنکه کنترل مرزها به عهده وزرات بهداشت نیست از: این مقام مسئول ادامه داد

خواهیم ما را در مبارزه بیش از بیش با این پدیده شوم که عالوه بر اقتصاد کشور، در تهدیدی به مراتب باالتر سالمت  انتظامی می

و تقلبی به کشور  هموطنانمان را نشانه گرفته است یاری دهند تا بدین وسیله و با کمک یکدیگر بتوانیم از واردات محصوالت قاچاق

 .ممانعت به عمل آید

جنت در خاتمه با یادآوری اینکه بر تمام کاالی سالمت محور نظارت وجود دارد و بهداشت محیط و نیروی محترم انتظامی در 

چارچوب وظایف خود حتما و مانند همیشه به وجود محصوالت تقلبی و قاچاق در سطح عرضه خواهند پرداخت به مردم توصیه 

 .صرفا از محصوالتی که آرم سازمان غذا و دارو بر انها درج گردیده است استفاده کنند :کرد
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 سالمت
  فودپرس 0931آبان ماه  3شنبه 

 <پوست این میوه معجزه سالمت است غذا و تغذیه
اثربخش  ها  لذیذ نه تنها دارای خواص سالمتی و زیبایی است بلکه حتی پوست آن در درمان انواع بیمارییک میوه استوایی  

کنند عالوه بر مصرف خود میوه  دانشمندان به افرادی که خواستار کاهش وزن و رسیدن به تناسب اندام هستند، توصیه می.است

گفتنی است، با وجود غیر عادی بودن مصرف .رژیم غذایی خود قرار دهند پز و یا سرخ شده در موز، پوست آن را به صورت پخته، آب

کارائیب استفاده  الجزایر دریای  پوست موز در برخی جوامع ، رژیم غذایی روزانه بسیاری از کشورها از جمله شبه قاره هند و مجمع

اما در عین حال .های فراوان است آنتی اکسیدان ها، مواد مغزی و دهند، پوست موز حاوی انواع ویتامین ها نشان می بررسی.شود می

های شیمیایی مورد سمپاشی قرار گرفته افراد خودداری کنند و نیز  کنند از مصرف پوست موزی که با کود کارشناسان توصیه می

 ، ویتامینB3 نو ویتامی cکارشناسان فیبر اضافی موجود در موز را حاوی پتاسیم، ویتامین.پوست موز را بطور کامل شستشو دهند

A و ویتامین B.0طور قابلیت   دهندگی نیش حشرات و همین مصرف پوست موز به صورت موضعی نیز سبب تسکین .دانند می

به چاپ  Pharmacoynosy فیتوشیمی و های دارویی در مجالت  نتایج استفاده از پوست موز در کاربرد.ها است کردن دندان  سفید

 آسا دارد   شده بر سطح پوست اثری معجزه در درمان و کاهش نقطه کبودهمچنین پوست موز .رسیده است

 http//:www.foodpress.ir/Post 
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 سالمت

 فودپرس 0931آبان ماه  09سه شنبه 

 بهترین داروی تقویت کلیه برای سالمندان غذا و تغذیه
مصرف انار در جهت پیشگیری : غذیه با اشاره به اینکه انار بهترین داروی تقویت کلیه برای سالمندان است، گفتیک متخصص ت< 

مرتضی صفوی در رابطه با خواص درمانی انار و تأثیر .های قلبی و عروقی، سکته مغزی و سرطان مؤثر است از ابتالء به بیماری

های قدیمی و سنتی از آن  هایی است که قدمت زیاد داشته و در کتاب یکی از میوه انار  :مصرف آن بر سالمتی انسان، اظهار داشت

توان گفت که انار خواص زیاد درمانی  مقدس قرآن از انار به عنوان یک میوه بهشتی یاد شده و می همچنین در کتاب. یاد شده است

بر ایران در هند، یونان، چین، افغانستان، تونس،  در قدیم عالوه: وی افزود.داشته و مصرف آن در حفظ سالمتی بدن مؤثر است

شده و در حال حاضر آمریکا، اسپانیا و قزاقستان سطح باالیی از تولید انار را به خود  فرانسه، قبرس و ایتالیا نیز این میوه کشت می

این .شود ن انار در کشور تولید میهزار ت 422هزار هکتار زمین زیر کشت انار بوده و ساالنه  32اند؛ در ایران نیز  اختصاص داده

میوه انار سرشار از   :و ریشه آن خواص درمانی دارد، بیان داشت  های انار از جمله گل متخصص تغذیه با اشاره به اینکه تمام قسمت

، و مواد معدنی همچون آهن C بخش است، همچنین این میوه بهشتی شامل ویتامین بوده بنابراین آرامش B0 و .B ویتامین

بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شده است که مصرف انار در جهت : صفوی تصریح کرد.منیزیم، پتاسیم، فسفر و سدیم است

نیمی از مرگ روزانه در کشور به دلیل . های قلبی و عروقی، سکته مغزی و سرطان مؤثر است پیشگیری از ابتال به بیماری

ها  توان از این بیماری قی، سکته مغزی و سرطان است، بنابر این با مصرف انار میبیماری قلبی و عرو 7های مربوط به  بیماری

فنول و فنولیک است خاصیت ضدتومور  اکسیدان بوده و محتوای پلی انار به دلیل اینکه دارای آنتی: وی ادامه داد.جلوگیری کرد

های سفید داخل  اکسیدان در پوست و قسمت این آنتی های قابل هیدرولیز شدن است اکسیدان آن به دلیل وجود تانن داشته و آنتی

های سنتی آمده است کسانی که بدنشان التهاب  در کتاب: این متخصص تغذیه در رابطه با خواص آب انار، گفت.انار نیز وجود دارد

ن آب انار ضدالتهاب بوده و های غضروفی هستند مصرف آب انار جهت درمان آنها مؤثر است بنابر ای دارد و یا دچار آرتروز و ناراحتی

: صفوی افزود.یابد ها دارد، ضمن اینکه درد مفاصلی با مصرف این میوه تسکین می نقش مهمی در جلوگیری از تحلیل غضروف

به این . دهد تایم مواد زائد در بدن را کاهش می های انار به دلیل اینکه دارای فیبر بوده برای گوارش مناسب است و ترانزیت دانه

هایی همچون سرطان کلون جلوگیری  نی که زمان توقف مواد زائد در بدن کاهش یافته و این مسئله از ابتال به سرطانمع

همچنین مصرف این میوه چربی بدن را کاسته و : بسیار مفرح است، افزود B وی با بیان اینکه انار به دلیل داشتن ویتامین.کند می

کند، بنابر این مصرف آن به  ای سفید داخل انار نیز شکم را دباغی کرده و معده را پاك میه پوسته. کند سموم را از بدن خارج می

اشتهایی و رفع ضعف بدن مؤثر است، همچنین خون را  مصرف رب انار در کم: این متخصص تغذیه ادامه داد.شود شدت توصیه می

گرم آب،  30کیلو کالری انرژی،  83گرم دانه انار  22.در : صفوی اظهار کرد.شود کند و برای درمان میگرن توصیه می تصفیه می

 2120و  B0 گرم میلی 2128گرم آهن،  گرم سدیم، نیم میلی میلی 8گرم کلسیم و  7گرم نشاسته،  2.چربی،  218پروتئین،  217

ال مؤثر است پس پوست و ریشه درخت انار برای درمان اسه  :وی گفت.گرم پتاسیم وجود دارد میلی 032، همچنین .B گرم میلی

این .شود های انار در صنعت داروسازی استفاده می گل و دانه  های انار خواص مختلف درمانی داشته و از پوست، ریشه، تمام قسمت

آب انار شیرین برای بیمارانی که مشکل مجاری ادرار :  گفت  متخصص تغذیه با اشاره به اینکه انار شیرین ادرارآور و ملین است،

ؤثر است همچنین مخلوط آب انار با عسل و چکاندن چند قطره آن داخل بینی از رشد پلیپ در این عضو بدن جلوگیری دارند، م
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انار بهترین داروی تقویت کلیه برای سالمندان است و جهت باز شدن صدای خوانندگان مصرف آب انار : صفوی تأکید کرد.کند می

برد، همچنین بانوانی که قاعدگی نامنظم داشته،  نگل روده و معده را از بین میشود، جوشاندن پوست ریشه انار نیز ا توصیه می

برای درمان سوختگی مخلوط پوست گل انار به همراه روغن : وی اظهار داشت.جوشاندن برگ انار و مصرف آن برایشان مؤثر است

برد و زمانی که ریشه انار را دم کنیم  ین میکرده گل انار نیز زخم دهان را از ب کنجد همچون یک پماد موضعی مؤثر بوده و دم

سازمان غذا و دارو و کشاورزی آمریکا : این متخصص تغذیه در پایان خاطر نشان کرد.مند شویم درد بهره توانیم از آن برای دندان می

 کند اخیراً اعالم کرده است که مصرف انار از سرطان پروستات جلوگیری می

 http//:www.foodpress.ir/ 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 :زمینی های کشت و تولید هر کیلو سیب در پی باال رفتن هزینه
 زمینی شدند کشاورزان خواستار افزایش قیمت سیب

تومان ضرر  22.الی  722زمینی  زمینی با بیان اینکه کشاورزان به ازای پرورش هر کیلو سیب أت مدیره انجمن ملی سیبرئیس هی

 .دهند؛ خواستار افزایش قیمت این کاالی کشاورزی در بازار شد می

زمینی  ، با بیان اینکه هزینه تمام شده تولید هر کیلو سیبگاه خبرنگاران جواناقتصادی باشمحمدرحیم نیازی در گفتگو با خبرنگار 

زمینی،  های تولید هر کیلو سیب با توجه به باال رفتن هزینه: تومان است گفت 322الی  422برای کشاورزان در حال حاضر 

 .تومان افزایش یابد 022هزار و  زمینی از کشاورز به کشاورزان و نیز انجمن انتظار دارند نرخ خرید هر کیلو سیب

تومان است که موجب شده کشاورزان در بخش پرورش  2..تا  822زمینی از کشاورزان  در حال حاضر نرخ خرید سیب: وی افزود

 .تومان ضرر کنند 822زمینی بیش از  سیب

سال گذشته میزان برداشت : تجاری مشابه با سال گذشته است، گف زمینی در سال نیازی با بیان اینکه میزان تولید سیب

 .هزار تن بود 22.میلیون و  7الی  7زمینی  سیب

زمینی ایران به کشورهای عراق، ترکمنستان، آذربایجان و افغانستان صادر شد که بر این اساس  سال گذشته سیب: وی ادامه داد

 .رانه بدهدتومان یا 2..دولت وعده کرد به ازای صادرات هر کیلو از این کاال به کشاورزان 

به گفته نیازی این وعده دولت تاکنون عملیاتی نشده و این در حالی است که بسیاری از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی 

 .زمینی مزارع خود را افزایش دهند جاری سطح زیر کشت سیب نتوانستند برای سال

غذای سالم و پرمصرف در میان اقشار مختلف ایران است، زمینی یک  زمینی با بیان اینکه سیب رئیس هیأت مدیره انجمن ملی سیب

زمینی در کشور با پرداخت یارانه امکان سر پا ماندن کشاورزان در  دولت بهتر است برای حفظ سطح زیر کشت سیب: تصریح کرد

 .این بخش را فراهم کند

گذشته خواستار تخصیص مبلغ   زمینی در سال بنیازی با انتقاد از عملی نشدن وعده پرداخت یارانه به ازای صاردات هر کیلو سی

 .جاری شد زمینی برای سال تومان به ازای صادرات هر کیلو سیب 822

http//:www.yjc.ir/fa/news/.83.738 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  13, شنبه 

 یب زمینی کاران به دلیل افت قیمتزیان سنگین س
هزارتن سیب زمینی در  22.میلیون و  7شود امسال حدود  زمینی با بیان اینکه برآورد می رئیس هیأت مدیره انجمن ملی سیب

 . افت قیمت این محصول باعث شده کشاورزان زیان سنگینی را متحمل شوند: کشور تولید شود، گفت

زمینی همچنان پایین است و تولید این محصول برای کشاورزان اقتصادی نیست،  قیمت سیبسیدرحیم نیازی با بیان اینکه 

 .کند های تولید را برای کشاورزان جبران نمی متاسفانه درحال حاضر قیمت فروش سیب زمینی هزینه: اظهارداشت

تومان  3.2تا  822بار بین  و تره زمینی، قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی را در میادین میوه رئیس هیأت مدیره انجمن ملی سیب

 .تر است تومان از ارقام مذکور پایین 22.شود حدود  قیمتی که محصول از کشاورزان خریداری می: عنوان کرد و گفت

میزان : تومان است، افزود 322تا  422وی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید این محصول بسته به میزان تولید در منطقه بین 

شود تغییری نسبت به سال گذشته نداشته باشد؛ ضمن اینکه  جاری دقیقا مشخص نیست اما برآورد می سیب زمینی در سالتولید 

 .هزارتن سیب زمینی در کشور تولید شد 322میلیون و  7تا  22.میلیون و  7سال قبل حدود 

های سنگین  اعمال تعرفه: وی دولت، گفتهای صادراتی ایجاد شده برای صادرات سیب زمینی از س وی با اشاره به محدودیت

 .ماه، سبب کند شدن روند صادرات این محصول در سالجاری شد و لطمه بزرگی به بازار زد 7صادراتی به مدت 

در این میان شرایط تولید مورد توجه : نیازی با اشاره به اینکه این اقدام دولت بدون هماهنگی با بخش خصوصی بود، اضافه کرد

 .رار نگرفت و افت قیمت باعث شد کشاورزان بیچاره شوندمسئوالن ق

روند صادرات همچنان کند است : این مقام مسئول با بیان اینکه درحال حاضر تعرفه اعمال شده برای صادرات لغو شده است، افزود

 .رود، این موضوع به سادگی جبران پذیر نیست چراکه وقتی بازاری از دست می

برای بهبود روند صادرات نیاز است : صادرات به تعدیل قیمت محصول در بازار کمک خواهد کرد، اضافه کردوی با بیان اینکه رشد 

 .های صادراتی در اختیار صادرکنندگان قرار دهد که دولت مشوق

متاسفانه تومان مشوق به صادرکنندگان بپردازد که  2..سال قبل مقرر شد دولت به ازای هرکیلوگرم صادرات، : نیازی ادامه داد

 .اند هنوز مسئوالن به این تعهد خود در این زمینه عمل نکرده

http//:iranecona.com/74742 
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 شیالت
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

 دهندگان میگو  سفید به پرورش میلیارد ریالی لکه 632خسارت 
در ریگ، رود حله و شیف باعث از بین رفتن سفید در برخی استخرهای پرورش میگو در مناطق بویرات، بن شیوع لکه

دهندگان  میلیارد ریالی به پرورش 632ها شد و برآوردها حاکی از خسارت  درصد میگوی پرورشی سایت 62حداقل 

 . بوشهری است

اعالم این خبر  با( ایانا)دهندگان میگوی حله بوشهر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پرورش

های  های پرورش اتفاق افتاد، حالت تهاجمی پیدا کرد و در اواخر ماه علت توزیع الرو آلوده در سایت سفید که به شیوع لکه: گفت

 .رو شد شبه و باال روبه شهریور و مهر، در مناطق بویرات، بندر ریگ، رود حله و شیف با تلفات یک

ها این  باره اتفاق افتاده و با وجود آنکه در برخی سایت صورت یک ایط و کاهش دما، تلفات بهدنبال تغییر شر به: محمد قدسی افزود

بیماری مهار و کنترل شده بود، تلفات باالیی به جا گذاشت که خسارت ناشی از آن باید توسط نهادهای دولتی جبران شود تا 

 .دهندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند پرورش

سفید  در ابتدای فصل پرورش، گفته شد که یکی از مراکز تکثیر الرو وابسته به سازمان دامپزشکی آلوده به لکه: کرد وی خاطرنشان

 .کرد بوده است که در صورت پلمپ آن شاید این بیماری موجی چنین گسترده ایجاد نمی

 ها آمدند کارشناسان بیمه و بانک کشاورزی به سایت

میزان خسارت و تلفات به قدری باال است که برآوردها حاکی از : گان میگوی حله بوشهر ادامه داددهند مدیرعامل اتحادیه پرورش

 .سفید است دهندگان مناطق آلوده به لکه میلیارد ریالی پرورش 332خسارت 

میزان  هرچند بازرسان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و همچنین کارشناسان بانک کشاورزی برای ارزیابی: قدسی تصریح کرد

اند، اما برای جلوگیری از تنش موجود در بازار باید مسیرهای جبران و پرداخت  خسارت به مزارع آلوده آمده و از آنها بازدید کرده

 .زودی هموار شود خسارت به

به تناسب میلیارد ریال  72قانون، پرداخت  83.توسط هیأت وزیران به استناد اصل  .3پیش از این نیز در سال : وی یادآور شد

های پرورش آبزیان در  منظور احیاء و بازسازی سایت قانون بخشی از مقررات دولت به 2.خسارت واردشده آن زمان به استناد ماده 

دهندگان  رود در سال جاری نیز هیأت دولت توجه ویژه به پرورش سفید اختصاص پیدا کرد و انتظار می استان بوشهر ناشی از لکه

 .باشددیده داشته  خسارت

 !کن نشد مراکز آلوده پلمپ شدند، اما بیماری ریشه

سفید شده و الروهای آلوده عامل اصلی آلودگی  در حالی که برخی تولیدکنندگان معتقدند مرکز تکثیر دولتی در ابتدا آلوده به لکه

سفید  رشد ویروس بیماری لکههای بهداشتی را عامل اصلی  اند، مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر، عدم رعایت دستورالعمل بوده

 .داند می

دهندگان، زمینه رشد  به علت عدم رعایت نکات بهداشتی در استخرها از سوی پرورش: مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت

 .سفید آماده شد و با گسترش ویروس در مناطقی نظیر بندر ریگ، رود حله، بویرات و شیف، میگوها تلف شدند ویروس بیماری لکه

تر  دهندگان هرچه سریع آمده و امکان شیوع آن در سایر استخرها، باید پرورش با توجه به شرایط جوی پیش: تضی بحرانی افزودمر

 .برای برداشت میگو اقدام کنند و برای رسیدن میگو به اندازه تجاری، تعلل نشان ندهند
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ها از  سفید مثبت اعالم شد و حوضچه درباره بیماری لکههای دو مرکز تکثیر  در ابتدای فصل پرورش، آزمایش: وی خاطرنشان کرد

 .اند اند، دچار بیماری شده اکنون مزارعی که از این مراکز الرو گرفته بین رفتند، اما هم

پوست فاقد سیستم ایمنی است، واکسنی هم برای  عنوان یک سخت از آنجا که میگو به: مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر ادامه داد

 .از شیوع ویروس وجود ندارد و تنها راه مقابله، کنترل شرایط شیوع و پیشگیری از احتمال انتشار ویروس استجلوگیری 

درصد و رود  .8درصد، شیف با  32های پرورش به ترتیب در بندر ریگ و دیلم با  دهد سایت ها نشان می بررسی: بحرانی تصریح کرد

 .اند را تجربه کردهسفید  درصد تاکنون شیوع ویروس لکه 02حله با 

کیفیتی غذای میگو و استفاده نکردن از  دهندگان، بی به گفته کارشناسان، عدم رعایت بهداشت از سوی پرورش: وی یادآور شد

 .سفید بوده است های شیوع بیماری لکه تورهای مناسب در مسیر آبگیری از علت

های پرورش وجود داشته و هرساله تلفات از  یدکننده جدی سایتعنوان یک تهد این بیماری در همه دنیا به: بحرانی تأکید کرد

دهندگان آنها را اجرا کنند تا شاهد از  گیرد، اما برای مقابله با آن راهکارهایی وجود دارد که باید پرورش دهندگان میگو می پرورش

 ./های خود نباشند بین رفتن تالش

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.434-..html 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  00: تاریخ

 هزار تن میگو در مزارع پرورشی 3پیش بینی تولید 
هزار تن تولید در مزارع میگو  3ی ال 4بر اساس گزارشات درسال جاری تنها : مدیرعامل اتحادیه پرورش و صادرات آبزیان گفت

 .خواهیم داشت

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان در گفتگو با 

 .3با توجه به اینکه بیماری لکه سفید از سال : و اظهار داشتخصوص اظهارات ضد و نقیض بیماری لک سفید مزارع پرورش میگ

در مزارع میگو مشاهده شده متاسفانه درسال جاری این بیماری در مزارع میگو به سبب استفاده الروهای آلوده که سازمان 

 .دامپزشکی آن را سالم تشخیص داده تولید به شدت کاهش پیدا کرده است

، ذخیره سازی مناسب، عدم استفاده از الروهای آلوده، دور کردن شرایط استرس از میگو در زمان آماده سازی مزارع: وی افزود

 .تواند باشد پرورش، پیشگیری و رعایت دستورالعمل بهداشتی ازیجمله اقدامات مؤثر درکاهش این بیماری می

توجه تولید کنندگان به اخطارهای دامپزشکی  با توجه به اینکه یک مقام مسئول در سازمان دامپزشکی عدم: قاسمی در ادامه گفت

کنم زیرا حجم سرمایه گذاری در مزارع بسیار باال است  داند بنده این موضوع را رد می را عامل اصلی شیوع این بیماری در مزارع می

 .باشند که به همین خاطر سرمایه گذاران به این مسئله به اعتنا می

روز تا پایان برداشت زمان باقی مانده، اما بر اساس گزارشات و برآورده  2.با توحه به اینکه : دمدیر عامل اتحادیه آبزیان تصریح کر

هزار تن تولید درمزارع میگو خواهیم داشت که این میزان در مقایسه با سال قبل به نصف کاهش  3الی  4ها تنها در سال جاری 

 .یافته است

http//:www.yjc.ir/fa/news/844470 
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 شیالت

 ایسنا - 093۱آبان  09شنبه  سه

 گونه کپور ماهیان هندی به تولید رسید 9طرح تکثیر و پرورش 

  خوزستان -استان ها :  سرویس

مروز با حضور معاون وزیر جهاد سه گونه کپور ماهیان هندی ا( انتقال از بخش پژوهش به تولید و اجرا)طرح انتقال بیوتکنیک 

 . کشاورزی و رییس سازمان شیالت و رییس موسسه تحقیقات شیالت ایران انجام شد

وگو با خبرنگار خبرگزاری  سیدرضا مرتضایی، معاون پژوهشی پژوهشکده آبزی پروری جنوب غرب کشور در گفت

پروری جنوب کشور، تحقیق و پژوهش بر  ده آبزیکار پژوهشک: ، منطقه خوزستان، اظهار کرد(ایسنا)دانشجویان ایران 

 .ماهیان بومی است

های جدید جهت  دهد، تحقیق بر گونه از دیگر کارهای با ارزشی که این مرکز در راستای بخش تولید آبزیان انجام می: وی افزود

شیربط و بنی، انجام و به بخش تولید  های پیش از این کار تکثیر و پرورش دو گونه به نام. های آزاد است رهاسازی و تکثیر در آب

 . شود ها در مراکز تکثیر پرورش داده می تحویل داده شد و اکنون نیز این گونه

بازدید مدیران ارشد شیالت کشور امروز به منظور انتقال سه گونه کپور هندی از بخش پژوهش به تولید : مرتضایی تصریح کرد

با مجوز سازمان محیط زیست و دامپزشکی، آغاز و تحقیقات آن به پژوهشکده  34از سال  ها انجام شد؛ کار تحقیقات روی این گونه

ها انجام شده و اکنون  ارزیابی زیست محیطی، سازگاری جهت تکثیر و پرورش این گونه: وی خاطرنشان کرد. خوزستان محول شد

 .به بخش تولید منتقل شدند

http//:www.isna.ir/fa/news/0723.024043 
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 شیالت

 ایسنا - 093۱آبان  09چهارشنبه 

 های صادراتی و عرضه آبزیان کمک کند منطقه آزاد اروند در ایجاد پایانه

یک درصد رشد در کل درصد رشد داشته،در صورتی که صیادی کمتر از  3آبزی پروری بیش از : رئیس سازمان شیالت کشور گفت

 . دنیا داشته است

به طور : ای که در منطقه آزاد اروند در آبادان برگزار شد، اظهار کرد به گزارش خبرنگار ایسنا در خوزستان، حسن صالحی در جلسه

درصد  2.از میلیون تن ابزیان در جهان تولید شده که بیش  02.،  02.7کلی در دنیا آبزی پروری از صید پیشی گرفته و در سال 

 . آن سهم بخش آبزی پروری بوده است

در شمال استان : هایی است که ظرفیت باالیی در توسعه آبزی پروری دارد، افزود وی با بیان اینکه خوزستان از جمله استان

و هندیجان  خوزستان در زمینه توسعه ماهیان سردآبی و در جنوب این استان ماهیان گرمابی و در مرکز استان از جمله چوئبده

 . سایت پرورش میگو پیشرفت و توسعه چشمگیری داشته است

هزار تن ماهی در قالب طرح پرورش  022های آب شیرین در استان طرح تولید بیش از  با توجه به محدودیت: صالحی عنوان کرد

محیط مناسبی برای  ماهی در قفس هدف گذاری شده است که سهم بسیاری از حوزه خلیج فارس متعلق به خوزستان است و

 . سرمایه گذاری است

هایی که برای کشت کشاورزی مناسب نبوده را به آبزی پروری اختصاص خواهیم داد و امروز  در منطقه آبادان زمین: وی ادامه داد

کانال در شورای توسعه شیالت استان بیش از سه هزار هکتار برای این کار اختصاص داده شد و موضوع پرورش ماهی در حاشیه 

 . هزار هکتاری در دستور کار و مطالعه قرار گرفت 2..های اصلی آبرسانی طرح 

متاسفانه این ماهی از طریق دجله و : های محلی و بومی را از بین برده است، گفت صالحی در خصوص گونه مهاجم زیلی که گونه

 . نگینی به ماهیان در این منطقه شده استفرات و از برخی منابع ترکیه و روسیه وارد اروند رود شد و موجب خسارت س

امیدواریم سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و پیشنهادات مناسبی برای : وی ادامه داد

ین گونه آسیب رسان ای ماهی که خوراك آن زیلی است را برای از بین بردن ا مقابله با این گونه مهاجم ارائه دهد و یا بتوانیم گونه

 . پیدا کنیم

کیلومتر در  02به طور میانگین در هر : ها افزود های صیادی و تجهیز آن معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توسعه اسکله

بندر صیادی و بیش از 42سواحل جنوب کشور یک اسکله صیادی و یک بندر صیادی وجود دارد و این آمار نشان دهنده بیش از 

 .اه صیادی استلنگرگ 02

منطقه آزاد اروند موظف است جهت پایداری اشتغال در بحث صید و صیادی ، آبزی پروری : رییس سازمان شیالت کشور اظهار کرد

های عرضه و صادرات محصوالت شیالتی که ارزش افزوده باالیی برای صیادان و  و نیازمندی صیادان کنکاش کرده و در ایجاد پایانه

 . د کمک کند تا قیمت محصوالت به ثبات برسدآبزی پروران دار

http//:www.isna.ir/fa/news/0723.824337 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 از باگاس نیشکر در جهان است  MDFترین تولیدکننده  ایران بزرگ
این روزها در معرض  عنوان یکی از صنایع جانبی همواره وجود داشته، های دور در استان خوزستان به سال تولید نیشکر که از

های دائمی در هوای خوزستان کرده و پسماندها و پساب این کارخانه نیز  های منفی است که آن را متهم به تولید آالینده هجمه

های کشور است که  ترین استان چندان آباد، یکی از مهم ن با خرمشهر نهخوزستا. باعث از دست رفتن کیفیت آب کارون شده است

ترین آنها، نبود کار و اشتغال مناسب  پس از جنگ همواره برای احیای خود با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده که از مهم

 .برای جوانان این استان است

شانه  به ت رفتن کیفیت آب کارون است که به گفته منتقدان، شانهعلت سد گتوند یکی دیگر از علل از دس شوری آب کارون به

 .ها شود صنعت نیشکر توانسته مانع رفتن آب خوش از گلوی خوزستانی

محیطی صنعت نیشکر طی چند روز آینده در این استان  موج انتقاد به صنایع نیشکر تا بدانجا رسید که همایش بررس اثرات زیست

محیطی این صنعت، گپی مفصل بین اساتید دانشگاه و  های زیست ها و آالیندگی ره میزان خسارتبرگزار خواهد شد تا دربا

 .محیطی به گفته ستاد خبری این همایش ایجاد شود کارشناسان زیست

درباره نقش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با حسین آمیلی، معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر گفتگویی انجام 

 .گذرد م که از نظرتان میای داده

 جایگاه اقتصادی تولید نیشکر ایران کجا قرار دارد؟

درصد محصوالت زراعی  2.کند که این میزان برابر  در زمان حاضر این صنعت در مجموع حدود هفت میلیون تن نیشکر تولید می

 .کند د شکر تولیدی کشور را تأمین میدرص 2.هزار تن شکر و بیش از  422استان خوزستان است و همچنین با تولید بیش از 

 صنعت نیشکر چقدر فرصت شغلی در خوزستان ایجاد کرده است؟

هزار نفر نیز شغل  72طور مستقیم و تقریباً  هزار نفر به 72این صنعت در مجموع در کل استان خوزستان اشتغالی بیش از 

 .غیرمستقیم از فعالیت در این حوزه دارند

 شود؟ ت دیگری در این صنعت تولید میجز شکر، چه محصوال به

از باگاس نیشکر در جهان  MDFترین تولیدکننده  ترین تولیدکننده الکل و خمیرمایه در ایران و بزرگ شرکت توسعه نیشکر بزرگ

شکر دستی نی های دیگری نیز در صنایع پایین های این صنعت در استان خوزستان است و ظرفیت این مواد بخشی از توانمندی. است

 .زودی از آنها رونمایی خواهد شد وجود دارد که به

 میزان تولید الکل و جایگاه اقتصادی آن در ایران چگونه است؟

میلیون  80ترین شرکت تولیدکننده الکل در ایران است که در سال زراعی گذشته  شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، بزرگ

میلیون لیتر الکل تولیدی به کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان  80ن لیتر از مجموع میلیو ..لیتر الکل تولید کرده که حدود 

 .صادر شده است

درصد تولیدات الکل طبی کشور را در اختیار  42اکنون  ترین خط تولیدی اتانول طبی هم کارخانه الکل شرکت توسعه نیشکر، بزرگ

 .یشی، بهداشتی، دارویی و صنایع شیمیایی وابسته استدارد و عمده مصرف الکل و بازار مصرف آن در صنایع آرا

 میزان ارزآوری صادرات الکل چقدر است؟
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میلیون دالر در سال است، اما با توجه به اینکه نیاز داخل الکل تولیدی این  02تا  ..ارزآوری ناشی از صادرات این کارخانه بین 

 .شود ام میشرکت زیاد است، لذا صادرات بعد از تأمین نیاز داخل انج

 .نفر است و به همین تعداد نیز در این کارخانه اشتغال غیرمستقیم دارند 0.2میزان اشتغال مستقیم کارخانه الکل و خمیرمایه 

 کنید؟ ها را چگونه برآورد می نقش باگاس نیشکر در کاهش واردات کاغذ و حفظ جنگل

هزار تن در کشور تولید و  4.2برآورد کردند که از این میزان تنها  کارشناسان نیاز ساالنه کشور را به کاغذ حدود دو میلیون تن

این میزان نیاز به کاغذ باعث شده تا در سال جاری کشور با کمبود دو میلیون تنی چوب . شود مابقی از طریق واردات تأمین می

ن تن و در چهار سال آینده به چهار میلیون تن میلیو .81شود تا این کمبود در سال آینده به  رو شود و ادامه این روند باعث می روبه

های موجود در  دلیل ظرفیت شود که بنا به گفته مسئوالن، به های کشور وارد می برسد که در این میان بیشترین خسارت به جنگل

 .برداری صنعتی کرد ها، نباید از آنها به شکل گسترده بهره این جنگل

 های شمال کشور است؟ گلتوان گفت باگاس تولیدی جایگزین جن می

تنها بهترین  توان گفت این ماده نه های نیشکر خوزستان می در کشت و صنعت( تفاله نیشکر)با توجه به تولید فراوان باگاس 

توان با ایجاد  های الزم توسط بخش خصوصی یا دولتی می گذاری های کشور برای تولید کاغذ است، بلکه با سرمایه جایگزین جنگل

ها و محیط زیست جلوگیری کرد و هم با  های نیشکر خوزستان هم از نابودی جنگل های تولید کاغذ در کشت و صنعت کارخانه

از سوی دیگر، مزیت باگاس . عمل آورد ایجاد اشتغال و رسیدن به خودکفایی ملی از خروج ارز و وابستگی به واردات کاغذ ممانعت به

های حمل و نقل یک ماده بازیافتی است و همین امر  ترس بودن و حذف کلیه هزینهنیشکر آن است که عالوه بر ارزان و در دس

 .اهمیت آن را برای تولید کاغذ صدچندان کرده است

 آید؟ ای به کمک کنترل گردوغبار می پسماند ویناس در چه چرخه

دوغبار در استان خوزستان انجام داد، های روان و جلوگیری از برخواستن گر توان در تثبیت شن ترین اقداماتی که می یکی از مهم

دلیل وجود مواد شیمیایی در مالچ عوارض  پاشی به اگرچه با توجه به اینکه بقیه کارشناسان مالچ. پاشی است استفاده از روش مالچ

یم، منیزیم و هایی که دارای ویناس تولیدشده از مالس نیشکر هستند، غنی از پتاسیم، کلس محیطی دارد، اما باید گفت مالچ زیست

 .کند تر می های موجود برجسته مقادیری ازت و فسفر هستند که استفاده از مالس نیشکر را نسبت به سایر مالچ

 توان گفت ویناس دارای پایه زیستی بوده و سازگار با محیط زیست است؟ آیا می

همچنین استفاده از . فرسایش آن جلوگیری کند تواند کیفیت خاك را افزایش داده و از پاشیدن مالچ نیشکر در مناطق بیابانی می

پاشی برای جلوگیری از برخواستن گردوغبار، عالوه بر اینکه تأثیر سریع و آنی دارد و قابلیت استفاده از آن  ویناس نیشکر جهت مالچ

تأمین آن از خارج و از در زمانی کوتاه و در سطح وسیع فراهم است، منبع تأمین این ماده در داخل کشور موجود است و نیاز به 

عنوان مالچ این است که ویناس دارای پایه زیستی  ترین نکات استفاده از ویناس به همچنین یکی از مهم. بین رفت منابع ارزی ندارد

 ./بوده و سازگار با محیط زیست است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.372-..html 
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 شکر
 فودپرس 0931آبان ماه  3شنبه 

بازار کشش / های قند و شکر میلیاردی کارخانه 242مطالبه :/دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعالم کرد

 <عرضه بیشتر را نداردصنایع غذایی
رد تومانی این صنعت از سال گذشته تاکنون انتقاد کرد و میلیا 042ماندن مطالبات  دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از باقی 

التفاوت واردات متعهد به پرداخت شد  تومانی هر کیلوگرم شکر را از محل مابه 0822تومان از بهای  022سال گذشته دولت : گفت

سال گذشته قیمت : اظهار کردبهمن دانایی .که هنوز این مطالبه باقی مانده و بازار هم کشش برای تقاضای محصول بیشتر را ندارد

تومان در بازار  0.22تومان افزایش یافت که قرار شد صنایع قند و شکر محصول خود را کیلویی  0822هر کیلوگرم شکر به حدود 

 تومان از محل مابه التفاوت اخذ شده از واردکنندگان شکر، به صنایع پرداخت کند اما 022عرضه کنند و دولت به ازای هر کیلوگرم 

تومانی برای هر  0.82وی با اشاره به تصویب قیمت .میلیارد تومان رسیده است 042تاکنون این مطالبات باقی مانده و به حدود 

تومان است  0882شان را بفروشند کیلویی  توانند محصول ها می قیمت اجرایی که کارخانه: کیلوگرم شکر در ستاد تنظیم بازار، افزود

اما . های تولیدکننده این محصول پرداخت کند التفاوت واردات شکر، به کارخانه ی آن را از محل مابهو دولت متعهد شده ما بق

های قند و شکر نیز نقدینگی در اختیار  مشخص نیست این مطالبات در شرایطی که بازار کشش مناسبی ندارد و صاحبان کارخانه

ع قند و شکر با بیان اینکه اگر مطالبات صنعت قند و شکر پرداخت دبیر انجمن صنفی صنای.ندارند، چه زمانی پرداخت خواهد شد

گرچه قیمت مصوب شکر مورد رضایت : نشود برای پرداخت حق و حقوق کشاورزان نیز با مشکل مواجه خواهیم شد، اعالم کرد

و از سوی دیگر مانند سال  های قند و شکر است نسبی تولیدکنندگان است اما از سویی این قیمت کمتر از بهای پیشنهادی کارخانه

دانایی با بیان اینکه با درخواست انجمن صنفی .شود گذشته بخشی از آن تعهدی است که مشخص نیست چه زمانی محقق می

با توجه به وضعیت بازار : مانده این صنعت در سازمان مدیریت در حال بررسی است، گفت صنعت قند و شکر وضعیت مطالبات باقی

های تولیدکننده را پرداخت  خواهیم در اسرع وقت مطالبات کارخانه ب برای تقاضای محصول، از دولتمردان میو نبود کشش مناس

 ها بتوانند به ادامه تولید امیدوار شوند کنند تا آن

 http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 شیر و فراوردهها
 - 31/10/01فارس

 درصدی واردات شیرخشک به کمیسیون ماده یک 42ارائه پیشنهاد تعرفه 
درصدی واردات شیرخشک نوزاد با چربی باالی  42پیشنهاد وضع تعرفه : مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت گفت

 .درصد به کمیسیون ماده یک ارائه خواهد شد .41

در حال حاضر تعرفه واردات شیرخشک نوزاد : اظهار داشت خبرگزاری فارسادی وگو با خبرنگار اقتص  مهدی صادقی نیارکی در گفت

درصد است  7درصد معادل  .1.درصد است، اما این تعرفه برای شیرخشک با چربی باالی  2.درصد معادل  .1.با چربی کمتر از 

 .ها به کمیسیون ماده یک ارائه شود ین تعرفهسازی ا که قصد براین است که پیشنهاد همسان

با توجه به تأمین نیاز داخل به شیرخشک نوزاد از طریق تولیدات داخلی و به منظور حمایت از صنایع داخلی، : وی تصریح کرد

 .یم کرددرصد را در کمیسیون ماده مطرح خواه 2.به  7درصد از  .1.پیشنهاد افزایش تعرفه واردات شیرخشک با چربی باالی 

ها  ظرفیت تولید این کارخانه: کارخانه بزرگ تولید شیر خشک نوزاد در کشور فعال هستند، گفت 7وی با بیان اینکه در حال حاضر 

 .دهند هزار تنی داخل را پاسخ می 0.هزار تن است که تمام نیاز  .7

شیرخشک نوزاد در کمیسیون ماده یک مطرح  سازی تعرفه واردات صادقی نیارکی با بیان اینکه سال گذشته نیز موضوع همسان

ها تصویب نشد، ولی امیدواریم در سال جاری بتوانیم مصوبه کمیسیون ماده  این پیشنهاد به دلیل مخالفت برخی دستگاه: شد، افزود

 .یک را دریافت کنیم

تولیدات داخلی بر اساس : ر کشور، گفتوی در ادامه با اشاره به پتانسیل باالی صادرات در واحدهای تولیدکننده شیر خشک نوزاد د

 .الزم برای صادرات نیز برخوردار هستند  شوند و از شاخص استانداردهای ملی اجباری تولید می

های عراقی جهت  های خارجی از جمله شرکت های داخلی تولید کننده شیر خشک نوزاد با شرکت وی با اشاره به مذاکره شرکت

اند که امیدواریم، امکان  های ایرانی در مناقصه فروش شیرخشک نوزاد در عراق شرکت کرده شرکت: صادرات شیرخشک، افزود

 .صادرات فراهم شود

، CISبه گفته مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، امکان صادرات شیرخشک نوزاد به کشورهای حوزه اوراسیا، کشورهای 

 .های ترجیحی کشورهای مقصد برخوردار شویم درات از تعرفهافغانستان و عراق وجود دارد که سعی داریم، برای این صا

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.2222303 
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 شیر و فرآورده ها
 - 31/10/09فارس

 الف مرکز آمار و معاونت دام در مورد حجم تولید شیراخت/ رصد فرآیند شیر خام با کارت هوشمند
نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان لزوم رصد کردن فرآیند تولید و   رئیس مرکز اصالح

اختالف فاحش بین مرکز آمار ایران و معاونت امور دام در مورد حجم تولید : چرخه شیر خام با کارت هوشمند، گفت

 .ر وجود داردشی

وگو با خبرنگار اقتصادی  نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت محمدرضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح

عات دقیق از مبادی یکی از مشکالت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دام و فرآیند تولید شیر، فقدان اطال: ، گفتخبرگزاری فارس

 .تولید و میزان تولید و ورودی و خروجی از کارخانجات است

ها است، باعث ایجاد  ریزی و حمایت از فرآورده ها که نیازمند به برنامه فقدان اطالعات در مقاطعی، مثل پرداخت یارانه: وی افزود

 .شود مشکل می

بینی یک سیستم  برای اجرای این طرح با پیش: شیر تصریح کرد مالصالحی با اشاره به اجرای طرح آزمایشی کارت هوشمند

خام ثبت، ضبط و به دیتا فایل  اطالعات در قالب کارت هوشمند از مبدا و دامداری از زمان تحویل شیرگیری،  اطالع

 .شود منتقل می

 .شود رصد میبا این اقدام فرآیند تولید و تبادل شیر در چرخه تولید و عرصه به طور مداوم : وی افزود

با شناسایی نقاط ضعف و قوت طرح کارت هوشمند : رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد تصریح کرد

 .شود ها کشور تعمیم داده می گیری از این کارت به مرور به کل استان شیر در استان فارس، بهره

های جدی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرایی شدن  پیگیری :وی همچنین در مورد قیمت خرید شیرخام اظهار داشت

 .ای حاصل نشده است قیمت مصوب سال گذشته شیرخام انجام شده، اما هنوز نتیجه

رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد اختالف آماری دام سنگین و سبک بین 

، اما آمار اعالمی آنها در سال مرکز آمار ایران مسئول مستقیم ارائه آمار کشور است: ر ایران بیان داشتجهاد و مرکز آما وزارت

ای نبوده و برای وزارت  جاری اختالف فاحشی با آمار معاونت دام و طیور وزارت جهاد دارد که این اختالف در هیچ دوره

 .جهاد هم قابل قبول نیست

درصد و در جمعیت گوسفند  2.وسط مرکز آمار ایران و معاونت دام وزارت جهاد در جمعیت گاو بین آمار منتشره ت: وی افزود

 .درصد اختالف وجود دارد 72تا  82حدود 

طبق آمار معاونت دام و : مالصالحی با تأکید بر اینکه آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران جای بررسی بیشتری دارد، گفت

 .میلیون راس است 73میلیون راس و جمعیت گوسفند، بز و میش حدود  3رزی جمعیت گاو کشور بالغ بر طیور وزارت جهاد کشاو

هزار تن شیر تحویل  22.ماهه اول امسال یک میلیون و  8در : رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد گفت

ها تا پایان سال  خام به کارخانه میلیون تن شیر 3شود، یعنی حدود  کارخانجات شده که اگر این مقدار به کل سال تعمیم داده

 .شود تحویل داده می

شود که این  میلیون تن شیرخام در سال تولید می 3خام در واحدهای سنتی  میلیون تن شیر 0با احتساب تولید ساالنه : وی افزود

 .پذیر نیست رده امکانمیلیون راس گاوی که مرکز آمار ایران اعالم ک 7مقدار تولید با 

http://www.farsnews.com/
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با توجه به میزان تولید شیرخام و گوشت قرمز در کشور آمارهای مرکز آمار ایران در مورد جمعیت دام جای : مالصالحی بیان داشت

 .بررسی دارد
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 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 0931آبان ماه  01یک شنبه 

افزایش / کیفیت لبنیات کاهش نیافته است:/پاسخ صنایع لبنی درباره افت کیفیت و احتمال افزایش قیمت;

 <قیمت نداریمصنایع غذایی
های لبنی کمیت و کیفیت  بازرگانی ایران ادعا کرده که برخی از کارخانه در حالی که رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق 

اساس بوده و کاهش کیفیت و کمیت،  اند، صنایع لبنی معتقدند این ادعا بی ها کاهش داده رفتن هزینه شان را به دلیل باال تولید

ها  ت به سوژه کارشناسان مختلف و رسانههاس کمیت، کیفیت و قیمت محصوالت لبنی مدت.دهد های تولید را افزایش می هزینه

اما در آخرین چالش و اظهارنظر خسرو فروغان . تبدیل شده و گاهی اوقات پای مسئوالن را نیز به این ماجرا باز کرده است

ذشته به های گ های لبنی در سال مدعی شد کهبرخی از کارخانه -رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران  -سایه  گران

های با درجه میکروبی باال یا  ، کمیت و کیفیت محصوالت خود را کاهش دادند و در مواردی از شیر های تولید رفتن هزینه دلیل باال

های نامناسب  های تولید را زیرساخت وی دلیل وجود مشکل در صنایع لبنی و افزایش هزینه.اند های نامعتبر استفاده کرده خشک شیر

ها و غیره دانسته و گفته که اگر بخواهیم ثباتی در وضعیت تولید لبنیات داشته باشیم  ت نوسازی و تجهیزات کارخانهتولید، مشکال

افزاری  ی تولید مواد لبنی صورت گیرد که این تغییر نوسازی هم در زمینه فیزیکی و هم در زمینه نرم باید بازنگری اساسی در نحوه

عضو هیات مدیره انجمن  -این در حالی است که محمد فربد .ع لبنی سایر کشورها رقابت کردباید صورت گیرد تا بتوان با صنای

دهند، چراکه کاهش  رود تولید را کاهش نمی ها باال می هنگامی که هزینه: در پاسخ به این ادعا تصریح کرد -صنفی صنایع لبنی 

داد هر شرکت  ها براساس روندی ثابت توسط دامداران تحت قرار هشیر ورودی کارخان: وی افزود.شود تولید منجر به افزایش هزینه می

عضو هیات .اساس است های تولید بی شود؛ بنابراین ادعای استفاده از شیرهای با بارمیکروبی باال به منظور کاهش هزینه تحویل می

خواهد بود   باال محصوالت باکیفیت پایینحاصل استفاده کردن از شیرهای با بارمیکروبی : مدیره انجمن صنفی صنایع لبنی ادامه داد

فربد همچنین در خصوص ادعای .دهد و خسارات بیشتری را متوجه آنان خواهد کرد و این امر ضایعات را برای صنایع افزایش می

های  حدشیر خشک نامعتبر نداریم، چرا که وا: استفاده از شیر خشک نامعتبر تصریح کرد  این عضو اتاق بازرگانی ایران درباره

ارائه بسته "شود  وی درباره اینکه گفته می.کنند کننده شیر خشک تحت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می تولید

های مختلف تزریق شود باعث افزایش قیمت محصوالت مختلف از جمله  هایی که قرار است به عنوان پول  جدید اقتصاد و حجم

پذیری کمتری از تورم آتی دارد اما  افزایش قیمت لبنیات در آینده نزدیک ممکن نیست و تاثیر: تگف "لبنیات در آینده خواهد شد

  کند های جدید را غیرممکن می گذاری حاشیه سود ناچیز صنایع لبنیات، امکان سرمایه

 :http//:www.foodpress.ir/Post.aspx?I 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?I


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

413 

 

 شیر و فرآورده ها
 فودپرس 0931آبان ماه  09سه شنبه 

 کارخانجات لبنی چقدر سود کردند؟

نشان می  07بررسی وضعیت مالی شش شرکت لبنی حاضر در بورس طی شش ماهه نخست سال  –اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .درصد است 14.دهد میانگین نسبت سود خالص به فروش خالص تنها 

ضمن بیان مطلب فوق « فود پرس»ب رییس انجمن صنایع لبنی ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا محمد فربد نای

فروش نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل شرکتهای لبنی در بورس ( وزن)نگاهی به اطالعات موجود نشان می دهد مقدار: افزود

درصد افزایش داشته است و این به معنی تغییر ناچیز قیمتها در  310ش درصد افزایش یافته است در حالی که مبلغ فرو 184.

 .یکسال گذشته است

تحمل صنایع لبنی در خصوص عدم افزایش قیمت محصوالت متناسب با تورم به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مانع از : وی گفت

 .افت فروش صنایع لبنی شده است

ر سود حاصله شرکتهای لبنی بورسی به عنوان هزینه مالی به بانکها پرداخت شده که براب 0104بطور متوسط : فربد خاطرنشان کرد

 .حاکی از مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها است

درصد شیر  2.تن شیر خام را فرآوری نموده که معادل  22..شرکتهای لبنی حاضر در بورس روزانه حدود : وی همچنین گفت

 . استخام ورودی به صنعت لبنیات 

درصد نیز  .0813الزم به ذکر است در جدول زیر گزارش عملکرد مربوط به تنها شرکت دامداری حاضر در بورس با سود خالص 

 .ارایه شده است
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 .ریال بوده است 0473.گفتنی است متوسط قیمت فروش هر کیلو شیرخام شرکت مگسال در این گزارش 
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 صادرات و واردات
 - 31/10/13فارس

 درصد کاهش یافت 12مرغ  صادرات تخم
 .درصد کاهش یافت 12مرغ در یک ماه اخیر حدود  صادرات تخم: گذار، گفت تخم  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ

، خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   گذار استان تهران در گفت مپور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخ ناصر نبی

مرغ ایرانی حدود  تر از تخم مرغ با قیمتی پایین مرغ در یک ماه اخیر به دلیل ورود کشورهای رقیب و عرضه تخم صادرات تخم: گفت

 .درصد کاهش یافته است 72

شد که در حال  تن تخم مرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق و افغانستان صادر می 722گذشته روزانه بیش از  در: وی افزود

 .تن در روز کاهش یافته است 0.2حاضر این مقدار به حدود 

تر،  یمت پایینمرغ کشورهای ترکیه و پاکستان با ق با عرضه تخم: گذار استان تهران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .اند این کشورها بازارهای صادراتی را محاصره کرده

بخش قابل توجهی از صادرات این محصول در سال : مرغ در سال گذشته اظهار داشت هزار تنی تخم 42وی با اشاره به صادرات 

ورد نیازشان را از کشورمان تأمین گذشته به دلیل درگیری کشور ترکیه با آنفلوانزای پرندگان بود که کشورهای همسایه تخم مرغ م

 .کردند

کنندگان صنعت مرغداری  هایی که دولت ترکیه از تولید با حمایت: گذار تهران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .مرغ در این کشور تأثیری بر صادرات ندارد دهد، قیمت داخلی تخم انجام می

کشور در دنیا با این موضوع درگیر هستند و قطعا با سرد  32در حال حاضر : تصریح کرد وی همچنین در مورد آنفلوانزای پرندگان

 .شدن هوا و مهاجرت پرندگان باید اقدامات الزم برای پیشگیری انجام شود
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 صادرات و واردات
 - 31/10/09فارس

انتظار کاهش هزینه مرغ به امید ارزان شدن خوراک / هزار تن مرغ و تخم مرغ در سال گذشته 412صادرات 
 وارداتی

ه هزارتن مرغ و تخم مرغ در سال گذشته خبر دادند ک 412در حالی دست اندرکاران صنعت دام و طیور از صادرات 

کنندگان صنعت دام و طیور به این امیدند که در پسا تحریم قیمت تمام شده شیر و محصوالت دامی با کاهش  تولید

 .قیمت نهاده وارداتی کاهش یابد

های اخیر از  ندگان در سالکن مرغ از جمله محصوالتی است که تولید مرغ و تخم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اند بودن قیمت و به صرفه نبودن تولید آن همواره شاکی بوده  پایین

کنندگان معتقدند که از نظر قیمت توان رقابت با  علیرغم اینکه صادرات این محصوالت در دو سال اخیر افزایش یافته، باز هم تولید

زیرا همواره قیمت تمام شده این محصوالت در کشور نسبت به قیمت تمام شده  کنندگان در بازارهای صادراتی را ندارند، سایر عرضه

 .در سایر کشورها از جمله ترکیه بیشتر است

هزار تن مرغ صادر شده و طبق آخرین آماری که توسط اتحادیه مرکزی مرغداران  42مرغ و   هزار تن تخم 42سال گذشته حدود 

کنندگان از قیمت  از این محصول صادر شده است، اما علیرغم این میزان صادرات تولید هزار تن 3.اعالم شده در سال جاری حدود 

 .عرضه محصوالتشان راضی نیستند

ای  در این راستا و برای بیان نقاط ضعف و قوت صنعت مرغداری کشور با دو فعال صنعت مرغداری در نمایشگاه دام و طیور مصاحبه

 :خوانید شده که در ادامه می

 مرغ سیاست صادرات محور ندارد در تولید مرغ و تخمدولت * 

وگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت( مرغ و جوجه یک روزه تولید کننده مرغ، تخم)مهدی معصومی مدیرعامل یک شرکت تولیدی 

 .و در مورد این کاالها اولویت، تأمین نیاز داخلی استتولید کاالهای اساسی شرایط خاصی در کشور دارد : گفت خبرگزاری فارس

های مختلف، مثال تولید بیش از نیاز  بنابراین حق دولت است که از روش: وی با اشاره به نوسان قیمت کاالهای اساسی اظهار داشت

 .ها را کنترل کند داخلی تنش قیمت

اال حساسیت نشان دهد و بر قیمت و فرآوری آن حساس سیاست دولت این است که همواره روی چند ک: معصومی تصریح کرد

 .باشد

مرغ و شیرخام جزء کاالهایی هستند که قیمت و مقدار تولیدشان برای دولت  مدیرعامل این شرکت تولیدی با بیان اینکه مرغ، تخم

 .مرغ تولید کشور صادرات محور نیست در زمینه مرغ و تخم: دارای اهمیت است گفت

 ت مرغ استانداردهای خاصی در دنیا دارد و به عنوان مثال یکی از استاندارهای آن وزن مرغ است، در حالی کهصادرا: وی افزود

 .کیلوگرم است و این وزن مشتری خارجی ندارد 9تولید داخلی بر اساس وزن حدود 

ا هیچ وقت از نظر قیمت با مرغ م محصول مرغ و تخم: مرغ و جوجه یک روزه تصریح کرد مدیرعامل این شرکت تولیدی مرغ، تخم

کند و قیمت تمام شده این محصوالت برای ما باالست، چون حتی اگر تکنولوژی تولید را هم ارتقا  کشورهای دیگر برابری نمی

 .دهیم، باز هم با تأمین مواد اولیه از طریق واردات قیمت تمام شده این محصوالت باالست

http://www.farsnews.com/
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مرغ  ستای حمایت از تولید است و این موضوع به معنای صادرات محور بودن مرغ و تخمصادرات مازاد تولید در را: معصومی افزود

 .نیست

چون قیمت تمام شده ما باالتر از همه دنیاست و صادرات این  مرغ ندارد، دولت سیاستی برای صادرات مرغ و تخم: وی گفت

 .محصوالت عاقالنه نیست

اقتصادی داشته باشد، این   هر زمان که صادرات صرفه: کنید، گفت را صادر می وی در پاسخ به این سوال که آیا شما محصوالتتان

 .دهیم کار را انجام می

تومان عرضه  0322هزار تومان باشد، در حالی که با قیمت حدود  7مرغ باید حدود  قیمت عرضه هر کیلو تخم: معصومی گفت

 .شود می

سال  .8در طول : دهند، گفت ، پس چگونه مرغداران به فعالیت ادامه میوی در پاسخ به این سؤال که اگر تولید به صرفه نیست

 .ها نوسان داشته، اما در مجموع تولید سود آور بوده است گذشته اگرچه قیمت

صادرات مرغ و تخم مرغ شعار است، زیرا هدف کشور تولید برای : مرغ و جوجه یک روزه گفت مدیرعامل شرکت تولیدی مرغ، تخم

 .اخل است و هدف ما هم به عنوان یک شرکت که جزئی از این کشور هستیم، همین استتأمین نیاز د

 شود تومان زیر قیمت تمام شده عرضه می 22.مرغ با  تخم* 

تولید کشور همواره از وجود دالالن در بازار : وگو با فارس گفت مجتبی نوروزی رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور نیز در گفت

 .مرغ در شرایط کاهش قیمت وجود ندارد کنندگان مرغ و تخم برای حمایت از تولید رنج برده و سپری

کننده  قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ در بعضی از فصول سال باالتر از قیمت فروش است و این به معنای زیان به تولید: وی افزود

 .بینیم است و ما هم از این زیان ضربه می

کشور با بیان اینکه در کشورهای جهان اول از تولیدات بخش کشاورزی به وسیله یارانه حمایت رئیس سابق سازمان دامپزشکی 

 .این در حالی است که نظام پرداخت یارانه در بخش کشاورزی حذف شده است: شود، گفت می

کنندگان  که تولیداین در حالی است : تومان عنوان کرد و افزود 8.22مرغ را بیش از  نوروزی قیمت تمام شده یک کیلو تخم

 .تومان صادر کنند 0322تا  0422مرغ را با زیر قیمت واقعی و حدود  مجبورند، بر حسب شرایط تخم

 .شود  های حمایت کننده از تولیدات بخش کشاورزی بسیار احساس می فقدان سازمان: وی افزود

ین امیدند که در پسا تحریم قیمت تمام کنندگان در صنعت دام و طیور به ا تولید: رئیس سابق سازمان دامپزشکی گفت

 .شده شیر و سایر محصوالت دامی با کاهش قیمت نهاده کاهش یابد
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 صادرات و واردات
 - 31/10/00فارس

 برابر جهانی 2سرانه تولید مرغ در ایران / مرغ در سال گذشته هزار تنی مرغ و تخم 4.2صادرات 
دولت نگاه : مرغ صادر شد، گفت هزار تن مرغ و تخم 4.2معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته 

 .ختی به دست آورده، از دست بدهدمحور به تولید دارد و هیچ گاه حاضر نیست بازار صادراتی را که به س  صادرات

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه بازدید از چهاردهمین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

نندگان طیور معتقدند که دولت در تولید مرغ ک نمایشگاه دام و طیور در تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه تولید

 .افتد خالف این ادعا است آنچه در عمل اتفاق می: مرغ اهداف صادراتی ندارد و فقط به فکر تأمین نیاز داخلی است، گفت و تخم

لت دهد که نگاه دو مرغ در سال گذشته توسط بخش خصوصی صادر شد و این نشان می هزار تن مرغ و تخم 2..: وی افزود

 .محور است صادرات

 .طبیعی است که هدف اول تأمین نیاز داخلی باشد: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

کیلوگرم  03تا  .0هزار تن گوشت مرغ صادر شد و سرانه تولید و مصرف گوشت مرغ در کشور حدود  42سال گذشته : وی افزود

 .است

 .شود برابر سرانه تولید جهانی مرغ است و مزیت خوبی برای کشور محسوب میاین سرانه تولید نزدیک به دو : رکنی تصریح کرد

مرغ، هیچ گاه به دنبال از دست دادن صادرات و  دولت علیرغم نوسان قیمت مرغ و تخم: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .آورد، نبوده است بازارهای صادراتی که به سختی به دست می

کنندگان  نمایشگاه امسال از نمایشگاه سال گذشته به دلیل اقبال تولید: دام و طیور بیان داشت 7.ایشگاه وی در ادامه در مورد نم

 .داخلی و خارجی بسیار متفاوت است

های خود را در معرض  کشور خارجی آسیایی، اروپایی و آمریکایی در این نمایشگاه حضور دارند و فعالیت 3.حدود : وی افزود

 .اند نمایش گذاشته

کنندگان در این نمایشگاه کشور لیتوانی است که وزیر کشاورزی این کشور به همراه هیأتی برای  از جمله شرکت: رکنی تصریح کرد

 .دام و طیور حضور دارند 7.شرکت از این کشور در نمایشگاه  3اند و  حضور و بازدید در این نمایشگاه به ایران آمده

گان در این نمایشگاه به فکر صادرات محصوالت خودشان به ایران بودند، ولی امروز ادبیات کنند در گذشته شرکت: وی بیان داشت

 .ما متفاوت است و در دنیا به دنبال صادرات هستیم

تواند  گوید و معتقد است که می های کشورش در تولید غالت می وزیر کشاورزی لیتوانی از توانایی: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .از کشور ایران را از طریق صادرات تأمین کندبخشی از نی

توانیم بخشی از مازاد تولید را به  هایی که در تولید گوشت سفید و لبنیات داریم، می ما هم معتقدیم با توجه به توانایی: وی افزود

 .این کشور صادر کنیم

شاورزی کشورمان مالقاتی دارد و قاعدتاً در این مالقات ها با وزیر جهاد ک  وزیر کشاورزی لیتوانی امروز در ادامه برنامه: وی افزود

 .شود های صادراتی بیان می مطالبی راجع به برنامه

 .گذاری مشترك با کشور لیتوانی هستیم ما به دنبال همکاری و سرمایه: رکنی افزود
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درصد مربوط به گوشت مرغ بوده  2.مرغ و  درصد مربوط به تخم 2.هزار تن صادرات تولیدات طیور  2..سال گذشته از  :وی افزود

 .است

 .کشور اول دنیا هستیم 2.در زمینه گوشت مرغ توانایی باالیی داریم و جزء : رکنی تصریح کرد

مشکلی در زمینه تأمین آن وجود ندارد و نیازهای : شود، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه مرغ اجداد از طریق واردات تأمین می

 .شود ه خوبی تأمین میهای مرغ مادر ب فارم

 .ایم درصد افزایش صادرات در بخش طیور نسبت به سال گذشته داشته 82ماه اول سال  3در : وی تصریح کرد

این کارت به صورت هوشمند تولید شیر را از : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص کارت هوشنمد سوخت اظهار داشت

 .کند شیر، حمل و فرآوری این محصول را رصد میآوری  کننده خرد تا مرکز جمع تولید

های  در حال حاضر این طرح به طور آزمایشی در استان فارس به اجرا درآمده و پس از نوفقیت طرح، این کار به استان: وی افزود

 .شود دیگر تعمیم می

ضریب مکانیزاسیون در این : داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد ضریب مکانیزاسیون در بخش دام و طیور اظهار

 .های روز سطح آن را ارتقا دهیم بخش باال نیست، اما در تالش هستیم تا به کارگیری تکنولوژی
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 صادرات و واردات
 - 31/10/01فارس

 درصدی واردات شیرخشک به کمیسیون ماده یک 42ارائه پیشنهاد تعرفه 
درصدی واردات شیرخشک نوزاد با چربی باالی  42پیشنهاد وضع تعرفه : مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت گفت

 .درصد به کمیسیون ماده یک ارائه خواهد شد .41

در حال حاضر تعرفه واردات شیرخشک نوزاد : اظهار داشت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   در گفت مهدی صادقی نیارکی

درصد است  7درصد معادل  .1.درصد است، اما این تعرفه برای شیرخشک با چربی باالی  2.درصد معادل  .1.با چربی کمتر از 

 .ها به کمیسیون ماده یک ارائه شود سازی این تعرفه است که پیشنهاد همسان که قصد براین

با توجه به تأمین نیاز داخل به شیرخشک نوزاد از طریق تولیدات داخلی و به منظور حمایت از صنایع داخلی، : وی تصریح کرد

 .را در کمیسیون ماده مطرح خواهیم کرددرصد  2.به  7درصد از  .1.پیشنهاد افزایش تعرفه واردات شیرخشک با چربی باالی 

ها  ظرفیت تولید این کارخانه: کارخانه بزرگ تولید شیر خشک نوزاد در کشور فعال هستند، گفت 7وی با بیان اینکه در حال حاضر 

 .دهند هزار تنی داخل را پاسخ می 0.هزار تن است که تمام نیاز  .7

سازی تعرفه واردات شیرخشک نوزاد در کمیسیون ماده یک مطرح  وضوع همسانصادقی نیارکی با بیان اینکه سال گذشته نیز م

ها تصویب نشد، ولی امیدواریم در سال جاری بتوانیم مصوبه کمیسیون ماده  این پیشنهاد به دلیل مخالفت برخی دستگاه: شد، افزود

 .یک را دریافت کنیم

تولیدات داخلی بر اساس : ی تولیدکننده شیر خشک نوزاد در کشور، گفتوی در ادامه با اشاره به پتانسیل باالی صادرات در واحدها

 .الزم برای صادرات نیز برخوردار هستند  شوند و از شاخص استانداردهای ملی اجباری تولید می

 های عراقی جهت های خارجی از جمله شرکت های داخلی تولید کننده شیر خشک نوزاد با شرکت وی با اشاره به مذاکره شرکت

اند که امیدواریم، امکان  های ایرانی در مناقصه فروش شیرخشک نوزاد در عراق شرکت کرده شرکت: صادرات شیرخشک، افزود

 .صادرات فراهم شود

، CISبه گفته مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، امکان صادرات شیرخشک نوزاد به کشورهای حوزه اوراسیا، کشورهای 

 .های ترجیحی کشورهای مقصد برخوردار شویم رد که سعی داریم، برای این صادرات از تعرفهافغانستان و عراق وجود دا
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 صادرات و واردات
 - 31/10/01فارس

 .هر سرم ضد مارگزیدگی معادل / تقاضای انگلیس برای سرم ضد مارگزیدگی/ واکسن و سرم آغاز صادرات
 بشکه نفت

های تولیدی مؤسسه از قابلیت صادراتی  رازی با بیان اینکه اکثر واکسن مسئول بازرگانی مؤسسه واکسن و سرم

 .آوری دارد نفت برای کشور ارزبشکه  .صادرات هر سرم ضد مارگزیدگی به اندازه صادرات : برخوردار است، گفت

: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سازی رازی در گفت نژاد مسئول بازرگانی مؤسسه واکسن و سرم قاسم مقصود

ولیدی خود به کشورهای آسیای امسال این مؤسسه به صورت رسمی جهشی را برای صادرات و معرفی محصوالت انسانی و دامی ت

 .میانه، آسیای شرقی و خاورمیانه آغاز کرده است

انسانی و دامی   ماه گذشته ارتباطات بسیار خوبی با کشورهای عربی از جمله سوریه و عراق برای صادرات واکسن 3در : وی افزود

 .انجام شده است

های ضد مارگزیدگی و عقرب زدگی تولیدی مؤسسه در  ان اینکه سرمسازی رازی با بی مسئول اداره بازرگانی مؤسسه واکسن و سرم

هزار دالر به عراق  2..اولین محموله رسمی صادراتی سرم ضد مارگزیدگی به ارزش : نظیر است، تصریح کرد منطقه خاورمیانه بی

 .صادر شده، ضمن اینکه برای صادرات آن از سوی این کشور درخواست مجدد وجود دارد

با ازبکستان تعامالتی در مورد صادرات واکسن دام تیلریوز انجام شده و امیدواریم به زودی از سوی این : بیان داشت نژاد مقصود

 .کشور درخواست برای صادرات دریافت شود

سازی رازی  وی همچنین به درخواست وزارت بهداشت انگلیس برای سرم ضد مارگزیدگی مؤسسه واکسن و سرم

بات اولیه با این کشور در حال انجام است و احتماال این مکاتبات منجر به عقد قرارداد برای مکات: اشاره کرد و گفت

 .شود صادرات می

های انجام شده بین نمایندگان دو کشور ایران و افغانستان به زودی صادرات  با رایزنی: مسئول اداره بازرگانی خارجی بیان داشت

 .دشو دامی به افغانستان هم آغاز می  واکسن

های ساخت   اگرچه رقبایی برای واکسن و سرم: شده است، گفت وی با بیان اینکه تاکنون صادرات به صورت غیررسمی انجام می

 .نظیر است سازی رازی بی مؤسسه رازی وجود دارد، اما کیفیت و قیمت محصوالت تولیدی مؤسسه واکسن و سرم

هم از جمله کشورهایی است که درخواست دو میلیون دوز واکسن بروسلوز  قرقیزستان: مسئول اداره بازرگانی خارجی اظهار داشت

 .شود را از این مؤسسه داشته و این واکسن به زودی به کشور مذکور صادر می

سازی رازی از ظرفیت صادراتی برخوردار است و به همین  های تولیدی مؤسسه واکسن و سرم اکثر واکسن: نژاد بیان داشت مقصود

 .است به کار شناسایی بازارهای هدف صادرات اختصاص یافتهدلیل امسال 

های طیور تولیدی این مؤسسه از جمله  تمامی واکسن: سازی رازی تصریح کرد مسئول بازرگانی خارجی مؤسسه واکسن و سرم

 .و گامبورو از ظرفیت صادراتی برخوردار است( دوگانه روغنی کشته)نیوکاسل، برونشیت 

هایی عنوان کرد که دارای ظرفیت صادراتی است و  واکسن  یلریوز و آنتروتوکسمی و طاعون را هم از جملههای دامی ت وی واکسن

 .ها را از خارج وارد کنیم، ولی مشکلی در زمینه تأمین آن نیست اگرچه باید بخشی از مواد اولیه واکسن و سرم: گفت
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4.3 

 

کند،  درصد ظرفیت تولیدی استفاده می 82د واکسن برونشیت از سازی رازی در مور مؤسسه واکسن و سرم: نژاد بیان داشت مقصود

 .توان ظرفیت تولید را افزایش داد در حالی که اگر با عنایت مسئوالن از واردات محصوالت مشابه جلوگیری شود، می

برای کشور بشکه نفت  .صادرات هر سرم مارگزیدگی معادل دالر است و  0.2ارزش هر سرم ضد مارگزیدگی حدود : وی افزود

 .ارزآوری دارد
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 صادرات و واردات
 - 31/10/09فارس

 ات برای تنظیم بازارنیاز به وارد/ مجوزی برای واردات برنج صادر نشده است
مجوزی برای واردات برنج صادر نشده   مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هیچ

 .برای تأمین و تنظیم بازار داخلی نیاز به واردات این محصول داریم: است، گفت

درباره  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   در گفتکاوه خاکسار، مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی 

اگرچه برای تنظیم بازار داخلی این محصول نیاز به واردات است،اما تاکنون هیچ مجوزی برای واردات برنج صادر : واردات برنج، گفت

 .نشده است

در صورت نیاز به واردات، مدیریت و : وبی کنترل شد و مشکل خاصی وجود نداشت، افزودوی با بیان اینکه امسال قیمت برنج به خ

 .کنترل واردات برای جلوگیری از ضرر و زیان به کشاورزان بسیار حائز اهمیت است

زار تعیین کننده ستاد تنظیم با: شود، گفت ریزی داده نمی خاکسار با بیان اینکه اجازه واردات برنج در مقادیر کالن و بدون برنامه

آید و در صورت کاهش واردات  ها پایین می مقدار نیاز به برنج است و اگر میزان واردات کنترل نشود در صورت افزایش واردات قیمت

 .یابد ها افزایش می هم قیمت

ت و بر این کیلوگرم اس 83سرانه مصرف برنج در کشور : مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .میلیون تن برنج مورد نیاز است 8اساس ساالنه حدود 

هزار تن برنج امسال تولید شده و هنوز بخش اندکی از برداشت  322براساس برآورد وزارت جهاد یک میلیون و : خاکسار بیان داشت

 .باقی مانده است

به ( با مجوز)های قبلی و همچنین از طریق مرزنشینان رشهزار تن برنج از طریق ثبت سفا 722ماهه ابتدای امسال  3در : وی افزود

 .کشور وارد شد

تواند برنج به راحتی وارد  ای نمی مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه دیگر هیچ واردکننده

به ممنوعیت بیش از یک سال واردات برنج تا رسد با توجه  قیمت برنج کمی در حال باال رفتن است و به نظر می: کند، بیان داشت

 .ها نیاز به واردات باشد حدودی برای تأمین نیاز داخلی و کنترل قیمت

اکتبر برداشته شده  08پیش از این علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی هم تاکید کرده بود که ممنوعیت واردات برنج از 

 .المللی اعالم شده است بینای برای خرید برنج از بازار  و مناقصه

در فصل تولید واردات برنج متوقف شد اما : وی همچنین با ابراز امیدواری برای مناقصه دیگر در مورد واردات برنج تصریح کرد

 .اکنون با اتمام برداشت ممنوعیت واردات به طور خودکار برداشته شده است

دلیل : بر اینکه هنوز مجوزی برای واردات برنج صادر نشده است، گفتعباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی هم با تأکید 

 .شود های وارداتی به بازار وارد نمی واردات برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی تأمین ذخایر استراتژیک است و این برنج

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.82224.2 
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 صادرات و واردات
  - 31/10/09فارس

 هزار تن گیاه دارویی 4.2تولید / میلیون دالری گیاهان دارویی 36صادرات 
معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر شرایط خوب اقلیمی برای تولید 

میلیون دالر صادر شده  .361هزار تن از این محصوالت به ارزش  26سال گذشته : ی در کشور، گفتگیاهان داروی

 .است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  میترا مجدزاده معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان داروئی وزارت جهاد کشاورزی در گفت

هزار  78ها سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور در سال گذشته حدود  اساس اطالعات استخراج شده از استانبر: گفت فارس

 .هکتار بود

 .هزار تن گیاهان دارویی حاصل شد 2..از این میزان سطح زیر کشت حدود : وی افزود

هزار  ..هزار تن گلبرگ تر از  04حدود : اشتمجدزاده با اشاره به اینکه گل محمدی یکی از گیاهان دارویی ارزشمند است، اظهار د

 .هکتار سطح زیر کشت گل محمدی به دست آمده است

زیره سبز، حنا، گشنیز، رازیانه، گل گاو زبان بعد : معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .دهند کشور به خود اختصاص می از گل محمدی بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی را در

استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و  7درصد سطح زیر کشت گیاهان دارویی در  48حدود : مجدزاده بیان داشت

های فارس، اصفهان و کرمان اختصاص  همدان متمرکز شده و بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی به گل محمدی در استان

 .دارد

های مختلف گیاهان دارویی  گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه به دلیل تنوع گونهمعاون امور 

سابقه طوالنی طب سنتی : گذاری روی تولیدات این محصوالت وجود دارد گفت های فراوانی برای سرمایه در کشورمان فرصت فرصت

های مثبت برای افزایش تولید گیاهان  ها از ویژگی رویی توسط مردم برای رفع بیماریدر کشورمان و مقبول بودن مصرف گیاهان دا

 .شود دارویی محسوب می

آب بر هستند، ضمن اینکه اغلب این گیاهان در اراضی درجه دو و سطوح  بسیاری از ارقام گیاهان دارویی کم : مجدزاده بیان داشت

 .شیبدار قابل کشت هستند

بسیاری از گیاهان دارویی در شرایط نامساعد محیطی و خاکی رشد : یت سازگاری گیاهان دارویی با شرایط، افزودوی با اشاره به قابل

 .کنند می

معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه پتانسیل خوبی برای تولید گیاهان دارویی در 

 .تولید گیاهان دارویی کمک خوبی به صادرات محصوالت غیر نفتی است :کشور وجود دارد، بیان داشت

 .میلیون دالر صادر شده است .031هزار تن گیاهان دارویی به ارزش  03حدود  08براساس آخرین آمار در سال : وی افزود

کشورهای چین، : وان کرد و گفتکنندگان گیاهان دارویی در دنیا عن مجدزاده چین، ژاپن، آمریکا و هندوستان را بزرگترین تولید

 .گیرند هند، آمریکا و آلمان هم در رده بزرگترین صادرکننده گیاهان دارویی قرار می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.807232.222020 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  01: تاریخ

 فهرست جدید کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری اعالم شد
 .اعالم شد 807.فهرست جدید کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای اجرا در سال 

، فهرست جدید کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای اجرا در سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .از سوی سازمان ملی استاندارد اعالم شد 807.

برای ( 807.با اعمال آخرین تغییرات از جمله تغییرات جداول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ) بر این اساس؛ این فهرست 

برای اطالع )مراجع ذی ربط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران آبان به  2.اجرا از روز یکشنبه 

 .، گمرك ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی ایران اعالم شد(واردکنندگان

 در 807.فهرست کاالهای وارداتی مشمول اجرای استاندارد اجباری سال 

 .قابل مشاهده است استاندارد اجباری کاالهای وارداتی

http//:www.yjc.ir/fa/news/.844080 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  00: تاریخ

 مجوز واردات گندم شش ماهه اول سال جاری منتشر شد
 .گمرك ایران لیست مجوزهای واردات گندم طی شش ماهه اول سال جاری را منتشر کرد

هزار تن گندم به  00. ، در شش ماهه اول سال جاری در مجموع یک میلیون وگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .میلیون دالر وارد کشور شده است 772ارزش 

 .میلیون دالر از طریق کشورهای هند، ترکیه و چین وارد شده است 33هزار تن به ارزش  002از این میزان 

یر استاندارد، براساس مستندات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی تمام موارد با اخذ مجوزهای الزم نظ

وزارت بهداشت، مدیریت نظارت از طریق گمرکات مربوطه ترخیص و به داخل کشور وارد شده که تمام موارد مذکور به تفکیک هر 

 .محموله با درج شماره مجوز مربوطه در لینک های زیر قابل مشاهده است

http//:www.yjc.ir/fa/news/.840037 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  0۱: تاریخ

 میلیون دالر واردات 224بیش از / ادامه افزایش واردات موز 
 .جاری واردات موز به کشور افزایش یافت بر اساس آمار گمرك در نیمه نخست سال

هزار تن موز سبز تازه  .00.1جاری  ، بر اساس آمار گمرك در نیمه نخست سالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 00413یا خشک کرده به ارزش 

درصد افزایش را نشان  41.3.نظر ارزشی درصد و از  0130.این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

میلیون دالر به کشور  8010هزار تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ارزش  213.جاری  افزاید در شهریور ماه سال این گزارش می

 .وارد شد

درصد افزایش را نشان  82درصد و از نظر ارزشی  7127.این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می
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 صادرات و واردات   
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  0۱: تاریخ

 هزار تن کاکائو 42واردات بیش از 
 .های آن به کشور وارد شد و فرآورده اکائوکهزار تن  0.در نیمه نخست سال بیش از 

تن کاکائو و  337هزار و  0.جاری  ، بر اساس آمار گمرك در نیمه نخست سالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 . کشور وارد شددالر به  370هزار و  34میلیون و  70های آن به ارزش  فرآورده

درصد افزایش را نشان  41.7.درصد و از نظر ارزشی  0.1.7این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

دالر به کشور  40.هزار و  .0.میلیون و  3های آن به ارزش  تن کاکائو و فرآورده 700هزار و  0جاری  همچنین در شهریور ماه سال

 .رد شدوا

درصد کاهش را  2188درصد افزایش و از نظر ارزشی  3130.این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد نشان می

http//:www.yjc.ir/fa/news/.838230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5383069/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-12-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

46. 

 

 صادرات و واردات
 اکونا ایران – 093۱/ آبان /  01, یکشنبه 

 واردات هندوانه، انگور و کشمش به کشور قانونی شد
ماه ابتدایی سال جاری  3نوع میوه گرمسیری را به کشور داده است، در  7ی تنها مجوز واردات درحالی که وزارت جهاد کشاورز

 . به صورت قانونی و از طریق گمرك به کشور آمده است... های دیگری مانند انگور تازه و کشمش، هندوانه، گالبی هندی و  میوه

های هستند که به صورت قانونی به  نگور و کشمش، موز، آناناس میوهماه ابتدایی سال جاری هندوانه، گالبی هندی، پاپایا، ا 3در 

محصول گرمسیری موز، انبه، نارگیل و آناناس که یا  7کشور آمده اند این درحالی است که وزات جهاد کشاورزی تنها برای واردات 

 .کند رش میشود یا تولید آنها کم است اجازه واردات داده و برای آنها ثبت سفا در کشور تولد نمی

بر اساس آمار گمرك در میان داده های گمرکی تعرفه های واردات میوه های دیده می شود که ورود برخی از آنها حتی عجیب 

است به طوری که در میان میوه های که به صورت قانونی به کشور وارد شده است، شاهد ورود هندوانه و انگور هستیم که میزان 

 .ه حدی زیاد است که به قول معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اشک باغدارن را در آورده استتولید آنها درسال جاری ب

همچنین به غیر از انگور و هندوانه، محصوالتی نظیر پاپایا،گالبی هندی و کشمش نیز خارج از چهارچوب میوه های مجاز وارد 

زارت صنعت باید پاسخگو باشد که این محصوالت برچه اساسی کشور شده است که دراین زمینه مسوالن سازمان توسعه تجارت و و

 .به کشور آمده اند

تن به  083هزار و  7میلیارد تومان، آناناس  .33تن به ارزش  740هزار و  .00بنا بر داده های رسمی گمرکی میزان واردات موز 

 .تومان استمیلیارد  08تن به ارزش  .2.هزار و  0.میلیارد تومان، گالبی هندی  7.ارزش 

میلیون  40تن به ارزش  2..میلیون تن، هندوانه  03.تن به ارزش  2.( کشمش)همچنین میزان ورادات انگور خشک کرده

 .میلیون تومان است 322تن به ارزش  0..میلیون تومان، پاپایا یک تن و سایر میوه ها  00تن به ارزش  0تومان، انگور تازه 

http//:iranecona.com/74743 
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 صادرات و واردات
  0931آبان ماه  01یک شنبه 

اعالم شدصنایع  4931فهرست جدید کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای اجرا در سال ;4

 <غذایی
االهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری برای اجرا از سازمان ملی استاندار ایران طی اطالعیه ای فهرست جدید ک -اقتصاد غذا  

،مدیر کل دفتر ارزیابی کاالهای وارداتی و « فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصادغذا.را اعالم کرد 807.آبان  2.روز یکشنبه 

الهای وارداتی مشمول فهرست جدید کا:صادراتی سازمان ملی استاندارد ایران طی اطالعیه ای به شرح زیر اعالم نموده است

برای اجرا از روز ( 807.با اعمال آخرین تغییرات از جمله تغییرات جداول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ) استاندارد اجباری 

، (برای اطالع واردکنندگان)آبان به مراجع ذی ربط ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران  2.یکشنبه 

 رك ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی ایران اعالم شدگم

 http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 صنایع غذایی
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 غذای ایران بندی و تبلیغات در صنعت  های نوین بسته جای خالی ایده
گیرد و جزو صنایع پیشرفته محسوب  های خاص خود انجام می صورت علمی و با تکنیک بندی مواد غذایی به بسته

 .شود می

بندی و نگهداری  ، امروزه با گسترش تکنولوژی در فرآیندهای تولید، بسته(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشور در تأمین غذای سالم و با کیفیت مطلوب و ارزش غذایی مناسب برای اقشار مختلف جامعه از غذایی، وظیفه صنایع غذایی 

 .ای برخوردار است اهمیت ویژه

شود  گیرد و جزو صنایع پیشرفته محسوب می های خاص خود انجام می صورت علمی و با تکنیک بندی مواد غذایی به این روزها بسته

 .کنند های نوین نگهداری مواد غذایی نقش مؤثر و کارآمدی در صنایع غذایی ایفا می همراه روش بندی به های مختلف بسته و روش

های  باید گفت در حال حضار تمایل زیادی وجود دارد تا بودجه های تحقیقاتی واحدهای فرآوری محصوالت غذایی به توسعه روش

 .نندگان محصوالت منجر شده استک بندی اختصاص یابند که این موضوع به افزایش رضایت مصرف بسته

اید و در صنایع غذایی و سایر صنایع استفاده شده است را  شک تاکنون ندیده های جالبی که بی بندی در ذیل تعدادی از بسته

 :کنید مشاهده می

http//:www.iana.ir/food/item/0.304-..html 
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 صنایع غذایی
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 نمک در فرموالسیون فراورده های غذایی کاهش محسوس می یابد 
مدیر کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در خصوص برنامه های جدید اداره کل 

 .های غذایی توضیحاتی ارائه کردمتبوعش درخصوص کاهش نمک در فراورده 

، مدیر کل نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

بهداشتی پروانه 024: به اینکه از برنامه هایی اولویت دار سازمان غذا و دارو کاهش مصرف نمک در مواد غذایی است تصریح کرد

واحد تولید کننده نمک خوراکی در کشور مشغول فعالیت در  70ساخت برای تولید نمک توسط این اداره کل صادر شده است که 

 .این حوزه هستند

درصد این  ..: هزار تن است، اضافه کرد 422هدایت حسینی همچنین با بیان اینکه میزان تولید نمک خوراکی کشور در سال 

 .نوار و از طریق نمک سفره و مواد غذایی خانگی دریافت می شودمقدار در سبد خا

وی در بخش دیگری از سخنانش به برنامه های سازمان غذا و دارو در راستای کاهش مصرف نمک در کشور پرداخت و خاطرنشان 

 .تمیزان فرموالسیون نمک در محصوالت و تولیدات صنعتی کاهش یافته اس 2.براساس مصوبات سازمان : کرد

این مقام مسئول در سازما ن غذا و دارو با اشاره به اینکه بیشترین میزان دریافت نمک از طریق محصوالت غذایی نان و پنیر می 

کیفیت نمک : درصد سخن گفت و افزود 13.به  0و از  8به  7باشد از کاهش این ماده موثر در فرموالسیون نان و پنیر به ترتیب از 

گرم در روز در  .بودن آن نیز مسئله مهم دیگریست که در دستور کار قرار دارد و کاهش مصرف آن تا حدود  مورد استفاده و یددار

 .دست اقدام است

حسینی درباره پایش مستمر نمک، بازنگری در حد مجاز آن در نان و همچنین الزام استفاده از نمک تصفیه شده توسط نانوایی ها 

 .درصد کاهش یابد 13.ی ماه سال جاری ماه میزان حد مجاز نمک در نان به از ابتدای د: ابراز امیدواری کرد

واحدهای نانوایی که نمک کمتری در : درصدی در رب یادآور شد .1.درصدی نمک در دوغ و  3وی درخاتمه با برشمردن حد مجاز

 ./خواهند گرفت این فراورده اساسی سفره های ایرانی استفاده کنند، به نحو شایسته ای مورد تقدیر قرار

http//:www.iana.ir/food/item/0.333-..html 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 پذیر نیست استفاده از خیمرمرغ در کباب و لیم به هیچ وجه امکان
حلیم برخی اخبار مبنی بر استفاده از خمیر مرغ در کبابی ها و حلیم فروشی ها را به شدت تکذیب  رئیس اتحادیه کباب، آش و

 .کرد

، با بیان اینکه هیچ واحد کبابی و حلیم فروشی چه دارای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانوگو با  حسین محمدی در گفت

استفاده از خمیر مرغ در کباب و حلیم به : تواند از خمیر مرغ در کباب و حلیم استفاده کند اظهار داشت وانه چه بدون پروانه نمیپر

 .مثابه استفاده ار کله پاچه در خورشت قرمه سبزی است

حلیم موجب تغییر بو و طعم خمیر مرغ چه تهیه شده از پوست مرغ و چه از گوشت مرغ در صورت استفاده از کباب یا : وی افزود

 .شود این غذاها از گوشت به بوی زخم مرغ می

کند که هیچ واحدی از خمیر مرغ در  درصد اعالم می 22.رئیس اتحادیه حلیم و کباب و آش با بیان اینکه این اتحادیه به صورت 

ی مردم یا بازرسین بهداشتی مشاهده شود چنانچه دراین زمینه موردی از سو: کند اظهار کرد پخت کباب وحلیم خود استفاده نمی

 .شود از سوی اتحادیه با این تخلف برخورد می

وگویی با باشگاه خبرنگاران جوان، اعالم کرده  های گوشتی طی گفت گفتنی است چندی پیش رئیس انجمن تولید کنندگان فرآورده

ها و حیلم  وجب شده تا این ماده غذایی روانه کبابیکه ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در کارخانجات کالباس و سوسیس م: بود

 .ها شود فروشی

http//:www.yjc.ir/fa/news/.843032 
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 صنایع غذایی
 فودپرس0931آبان ماه  3شنبه 

گزارشی مبنی بر فروش این :ا وداروسازمان غذ/فروش فرآورده های گوشتی خوک در شهرهای جنوبی کشور

 عکس + فرآورده ارائه نشده 

های گوشتی موجب شده تا کالباس و  آشفتگی بازار فرآورده: های گوشتی گفت رییس انجمن تولیدکنندگان فرآورده< صنایع غذایی

 . شود سوسیس تهیه شده از گوشت خوك در شهرهای جنوبی دیده می

همه جای دنیا با استفاده از یک شرایط استاندارد و تحت تدابیر بهداشتی خمیر مرغ در  رمضان فالحتی با بیان اینکه در

استفاده از خمیر مرغ موجب پایین آمدن قیمت تمام شده این محصوالت : گیرد، گفت های گوشتی مورد استفاده قرار می فرآورده

 .شود می

ز مسئولین در اذهان عمومی جامعه جا افتاده؛ خمیر مرغ در واقع مابقی ها و نیز اظهارات برخی ا  بر خالف آنچه در رسانه: وی افزود

 .گوشت باقیمانده مرغ است که به شکل دستی امکان جدا کردن آن وجود ندارد

فالحتی با بیان اینکه تمامی کارخانجات بزرگ کشور که محصوالت خود را بر اساس کنترل شدید مسئولین بهداشتی و نیز موازین 

دستگاه جداکننده گوشت مرغ ) MDM اندازی سیستم میلیون تومان برای خرید و راه 22.کنند بیش از  آن تولید میتعیین شده 

شود صرفا از طریق دستگاه جداکننده  خمیر مرغی که در کارخانجات بزرگ تولید می: اند، اظهار داشت هزینه کرده( از اسکلت

ها و اسکلت این حیوان را فراهم  صد گوشت باقی مانده بر روی استخواندر .0شود که امکان جداسازی   گوشت مرغ انجام می

 .کند می

مندی از ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در کارخانجات فرآورده های  های گوشتی با گله رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآورده

اند که ممنوعیت استفاده از خمیرمرغ که  هانجمن و تولیدکنندگان در این بخش به سازمان استاندارد پیشنهاد داد: گوشتی گفت

شود را بردارند تا از این طریق زمینه پایین آمدن  توسط کارخانجات بزرگ و از طریق دستگاه جداسازی در داخل کارخانه انجام می

 .های گوشتی تولیدی در کشور فراهم شود قیمت انواع فرآورده

تنها باعث بهتر شدن وضع تولید نشد بلکه منجر به تولید هر چه بیشتر این  به گفته فالحتی ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ نه

ها و  فروشی  ای شد که عمدتا بر اساس آخرین اطالعات محصوالت تولیدی غیربهداشتی خود را به حلیم های زیرپله ماده در کارگاه

 .فروشند ها می چلوکبابی

های گوشتی در کشور بازار قاچاق انواع کالباس و سوسیس خارجی به  ردهاز سوی دیگر با افزایش قیمت تمام شده فرآو: وی گفت

بندی  ای، آرژانتینی، برزیلی و فرانسوی بیش از گذشته فراهم شده و این در حالی است که به صراحت بر روی کاغذ بسته ویژه ترکیه

 .این محصوالت، استفاده از خمیر مرغ با درصدهای باال ذکر شده است

توان در شهرهای جنوبی و نیز  های گوشتی با بیان اینکه بیشتر این اجناس قاچاق را می ولیدکنندگان فرآوردهرئیس انجمن ت

های گوشتی به دلیل قاچاق موجب شده  آشفتگی بازار فرآورده: های باالی شهر تهران به آسانی پیدا کرد، اظهار داشت سوپرمارکت

های باالی شهر  وشت خوك و نیز احشام بدون ذبح اسالمی به وفور در فروشگاهتا شاهد باشیم کالباس و سوسیس تهیه شده از گ

 .شود پایتخت و نیز شهرهای جنوبی دیده می

بایست ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ برای کارخانجات بزرگ که  های گوشتی با تأکید بر اینکه می این فعال صنعت تولید فرآورده

های گوشتی در جلساتی که با سازمان استاندارد و  انجمن تولیدکنندگان فرآورده: د، تصریح کرددستگاه جداکننده دارند برداشته شو
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ها پیشنهاد داده که در صورت رفع ممنوعیت،  وزارت بهداشت داشته است ضمن آنکه خواستار رفع ممنوعیت شده به این سازمان

بندی آن  کننده رنگ بسته کنند و نیز برای اطالع مصرف کارخانجات بزرگ از مخلوط کردن خمیر مرغ با هر گوشت دیگری پرهیز

 .بندی سایر کاالهای تولیدی خود عرضه کنند کالباس یا سوسیسی را که از خمیر مرغ درست شده باشد را متفاوت از بسته

 های غیر فراوری است دامپزشکی مسئول نظارت بر گوشت

فروش موادغذایی : های غیر فرآوری بر عهده سازمان دامپزشکی است گفت رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نظارت بر گوشت

 .شود فراوری شده حاوی گوشت خوك ممنوع است و تخلف محسوب می

های گوشتی تهیه شده از گوشت خوك در  رسول دیناروند در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص فروش فراورده

اگر این نوع گوشت به صورت غیر فراوری شده به فروش برسد نظارتان : های جنوبی کشور گفت استانها اصفهان و برخی از استان

 .شود برعهده سازمان دامپزشکی است اما اگر به صورت فراورده غذایی یعنی سوسیس وکالباس ارائه شود؛ تخلف محسوب می

باشد  أیید استانداردهای غذایی نیست از طریق قاچاق میهای گوشتی که به هیچ وجه مورد ت وی با بیان اینکه ورود این نوع فراورده

ها از جمله  های گوشتی برای برخی از اقلیت ها و نیز فراورده البته باید توجه داشت که فروش و مصرف این نوع گوشت: اظهار کرد

 .ارامنه منعی ندارد اما فروش آن به افراد مسلمان ممنوع و غیر قانونی است

های گوشتی تهیه شده از گوشت خوك به سازمان غذا و دارو ارسال  اکنون هیچ گزارشی مبنی بر فروش فراوردهبه گفته دیناروند ت

 .نشده است

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 0931آبان ماه  3شنبه 

 424میلیون دالر بود، خودرو 962پارسال صادرات گوجه و رب :ای صنایع غذاییه دبیر کل کانون انجمن

 میلیون صنایع غذایی
های صنایع غذایی با بیان این که در بسته خروج از رکود بیشتر به صنعت خودروسازی داخلی توجه شده  دبیر کل کانون انجمن< 

میلیون دالر صادرات داشتیم و این در حالی است  24.ودرو فقط بر اساس آمار صادرات سال گذشته در صنعت خ: است، تاکید کرد

همچنین در آمار شش ماهه امسال : کاوه زرگران اضافه کرد.میلیون دالر صادرات صورت گرفت 832گوجه فرنگی  که در گوجه و رب

کنیم به این نتیجه  نگاه می در نتیجه وقتی با رویکرد صادراتی به موضوع. میلیارد دالر صادرات داشتیم 10.در صنایع غذایی 

وی .تواند اقتصاد را از این وضعیت نجات دهد پرداخته نشده است های مختلفی که می رسیم که در بسته خروج از رکود به مولفه می

های در بسته خروج از رکود روی کاال  :با بیان اینکه بسته خروج از رکود اقتصادی اثر مثبتی را بر اقتصاد کشور خواهد داشت گفت

ای تمرکز شده و دولت نیز به صنعت خودرو بیشتر توجه کرده و این در حالی است که صنایع کشاورزی و تبدیلی در آن  سرمایه

میلیارد تومان یارانه و تسهیالت برای صنایع کشاورزی و تبدیلی در نظر گرفته شده،  022با اشاره به اینکه حدود .دیده نشده است

های  کرد، چون با گستردگی شاخه جا داشت که دولت بیشتر به این بخش توجه می: دانست و تاکید کرد  این رقم را بسیار ناچیز

درصد تولید  2.بیش از .مختلف حوزه صنایع تبدیلی این رقم شاید به یک یا دو صنعت و حوزه های مرتبط با آن سروسامان دهد

های صنایع غذایی معتقد است که با توجه به  کانون انجمن ناخالص داخلی سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی استدبیر کل

درصد تولید ناخالص داخلی کشور سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی است، بنابراین ضرورت دارد دولت توجه  2.که بیش از  این

که در  با توجه به این: دوی در عین حال بیان کر.بیشتری به این حوزه کند و بخش کشاورزی را بیشتر مورد حمایت خود قرار دهد

های  ای که وجود دارد این است که قیمت خرید دو سال گذشته در تولید کاالهای کشاورزی رشد بسیار مناسبی داشتیم، اما نکته

گرفت که بتوانیم  ای را برای بخش کشاورزی در نظر می ما نسبت به استاندارد جهانی باالست و طبیعتا دولت باید یارانه تضمینی 

کنیم از حیث  های جهانی همسان کنیم و به تبع آن کاالهایی که با آن مواد تولید می های مواد اولیه خودمان را با قیمت متقی

زرگران در عین حال با بیان این که اجرای برجام تاثیرات بسیار مثبتی در همه .قیمت در بازارهای جهانی، قدرت برابری داشته باشد

های مالی زیادی را در گذشته پرداخت کردیم که با اجرای برجام  ی تامین مواد اولیه هزینه در زمینه :ها خواهد داشت، گفت حوزه

تقاضای زیادی را در بسیاری از حوزه ها داریم و این در حالی است که به دلیل : وی ادامه داد.ها را پرداخت نخواهیم کرد این هزینه

توانیم آن چنان که باید وشاید در این بخش فعالیت کنیم، ولی بدون  صادراتی نمیونقل، انتقال پول و دیگر مشکالت  مشکالت حمل

شاهد خواهیم بود و کاالها در مقایسه  .80.شک با اجرا شدن برجام رشد خوبی را در حوزه صادرات از نظر ارزشی و وزنی در سال 

 تر تامین خواهند شد با سال گذشته بسیار ارزان

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

 فودپرس 0931آبان ماه  01یک شنبه 

 کنجدی در راس شکایات مردمی   فروش اجباری نان

به گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نیمه نخست امسال بیشترین < مواد غذایی

های  در حوزه کاالیی مربوط به گرانفروشی در حوزه نان و پس از آن میوه و در بخش خدماتی نیز مربوط به تعمیرگاه شکایات

 .ها بوده است خودرو و رستوران

های کنجدی که قیمت باالتری دارند و  ، فروش اجباری نان 07.براساس آمار به دست آمده از سامانه : مجتبی شیرقاضی اظهار کرد

شی در نان و میوه به ترتیب رتبه اول و دوم را در میزان شکایات مردمی در نیمه اول سال جاری به خود اختصاص داده گرانفرو

 .است

ها، بیشترین شکایات مربوط به صنف آرایشگران مردانه  های خودرو و رستوران وی با بیان اینکه در بخش خدمات بعد از تعمیرگاه

احد صنفی شکایتی دارد، اگر شاکی خصوصی باشد باید با مدارك و مستندات موجود و فاکتور فردی که از یک و: بود توضیح داد

رسمی به صورت حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه مراجعه کرده و در صورت بررسی و تحقق موضوع 

 .شود شکایت برای رسیدگی و اعالم نظر قاضی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می

تماس بگیرند و پس از دریافت کد  07.توانند با سامانه  خواهند گزارشی از تخلفی ارائه دهند می کسانی که فقط می: وی افزود

 .روند شکایت خود را پیگیری کنند 07.ی کد هفت رقمی از طریق سامانه  ساعت بعد با ارائه 07هفت رقمی از اپراتورها به فاصله 

 مردم از واحدهای صنفی  ترین شکایات ر و پس از آن گرانفروشی عمدهعدم درج قیمت و صدور فاکتو

از واحدهای صنفی   عمده شکایت: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در عین حال بیان کرد

 .مربوط به عدم درج قیمت و صدور فاکتور و پس از آن گرانفروشی است

 کنندگان مه و تندیس رعایت از حقوق مصرفسومین دوره اعطای گواهینا

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برای سومین دوره، اعطای گواهینامه و تندیس رعایت از : شیرقاضی در ادامه گفت

طای این های تولیدی و خدماتی برتر را در نیمه اسفندماه سال جاری در دستور کار قرار داده که اع کنندگان به واحد حقوق مصرف

دهندگان خدمت، تحویل به موقع  کنندگان و ارائه ی کاالها با قیمت عادالنه توسط تولید تندیس با اهداف افزایش انگیزه تولید و ارائه

های اقتصادی در جهت ارائه کاالها و خدمات با عالمت استاندارد و ایجاد فضای رقابتی سالم در جهت حمایت از  کاالها، ترغیب بنگاه

 .شود کنندگان انجام می مصرفحقوق 

تشویق : کنندگان داریم گفت وی با بیان اینکه ارتقای استاندارد در نظام تولید و توزیع امن از جمله انتظاراتی است که از تولید

اق کنندگان به استفاده از کاالها و خدمات داخلی از جمله اهدافی است که به دنبال آن هستیم و همه اینها در جهت احق مصرف

 .کنندگان است حقوق مصرف

نداشتن محکومیت قطعی در شعب : معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در عین حال بیان کرد

های رسیدگی به شکایات مشتریان و جلب رضایتمندی مشتری و  صالح، دارا بودن واحد تعزیرات حکومتی و سایر مراجع ذی

کننده منطبق با قوانین سازمان حمایت و  ها، رعایت ضوابط تعیین و اعالم قیمت کاالها و خدمات برای مصرفرسیدگی به نظرات آن

 .سایر مراجع مسوول به تناسب نوع کاال و خدمات از جمله فاکتورهای مورد بررسی است
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را بودن واحد های رسیدگی به شکایات وجود گستره توزیع کاال یا ارایه خدمات واحد متقاضی در محدوده استان، دا: وی توضیح داد

مشتریان و جلب رضایتمندی مشتری و رسیدگی به نظریات مشتریان و همچنین رعایت ضوابط تعیین قیمت کاال و خدمات برای 

مصرف کنده منطبق با ضوابط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران یا سایر مراجع مسوول متناسب با نوع و کاال و خدمات 

 .دیگر مواردی است که در انتخاب اولیه شرکت های برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان مد نظر قرار می گیرداز 

 .متقاضیان می توانند برای ثبت نام تا پایان آبان ماه به سایت سازمان مراجعه کرده و مراحل مورد نظر را طی کنند: وی یادآور شد

http//:www.foodpress.ir/Post 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  0۱: تاریخ

 صنعت زنبور داری خواهان استقالل است
مهم ترین چالش صنعت زنبورداری نداشتن ردیف بودجه است و به همین خاطر خواهان : مدیر عامل اتحادیه زنبورداران گفت

 .ن صتعت هستیماستقالل ای

، درخصوص صادرات اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان عفت رئیسی سرحدی مدیر عامل اتحادیه زنبورداران در گفت و گو با خبرنگار

عمده صادرات عسل ایران به کشور های حاشیه خلیج فارس، ترکیه، کردستان عراق و افغانستان است که ساالنه : عسل اظهار داشت

 .شود وری به این کشور های صادر می عسل از طریق بازارهای پیله تن 22..هزار الی 

های در  در واقع این میزان عسل برای تحقق درخواست چینی: هزار تن عسل گفت .وی با اشاره به درخواست چین برای صادرات 

 .ایم کشور وجود دارد اما تا کنون به ساز و کارمشترکی برای قیمت محصول نرسیده

صنعت زنبور عسل به سبب اینکه زیر بخش دام وطیور است و از طرفی این بخش مشکالت خاص خود را دارد : ه گفترئیسی درادام

و گفتنی است که دولت در برنامه چهارم و پنجم توسعه به این این صنعت توجهی نداشته، درحالی که در کشورهای توسعه یافته 

 .ای قائل هستند برای زنبور داران امتیازات ویژه

ترین چالش صنعت عسل نداشتن ردیف بودجه و وجود شبه عسل در بازار به سبب  مهم: مدیر عامل اتحایده زنبورداران بیان کرد

حذف استانداردهای اجباری و تشویقی است وبه همین خاطر خواهان استقالل صنعت زنبور عسل هستیم زیرا تا این امر صورت 

 .نگیرد ردیف بودجه نخواهیم داشت

های تولید و افزایش برداشت امتیازاتی همچون  در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با وجود کاهش هزینه: یح کردوی تصر

ها ،افزایش بهره وری و  گیرند زیرا این صنعت تنها صنعتی است که در حفظ اکوسیستم سوبسید و یارانه برای زنبورداران در نظر می

 .دارد های گیاهی تأثیر از بین رفتن گونه

http//:www.yjc.ir/fa/news/.83.073 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  09, چهارشنبه 

 تن عسل تولید کردند 92ورامینی ها 
 . دهد سبت به سال گذشته نشان میدرصدی ن 32تن در سال رسیده، که رشد  80میزان تولید عسل در ورامین به بیش از 

های محدودی از کشاورزی و دامپروری فعال بود اما امروز این منطقه به  چندان دور شهرستان ورامین در حوزه اگر تا سالیان نه

 .شده است ای برای تولید محصوالت سودآوری نظیر عسل تبدیل عرصه

توجهی از تولیدات زنبورداران این خطه به خارج از  ند، بلکه قسمت قابلتنها بازارهای داخلی هست امروز مشتریان عسل ورامین نه

 .دهنده کیفیت باالی عسل ورامین است شود که نشان ویژه کشورهای عربی صادر می کشور به

 2.فارس برای خرید هر کیلوگرم عسل این منطقه، حدود  عسل ورامین چنان کیفیت باالیی دارد که برخی کشورهای حاشیه خلیج

 .کند کنند، رقمی که بسیاری از زنبورداران را ترغیب به صادرات محصوالت خود می دالر هزینه می

 32های تولیدی ورامین در کنار شرایط اقلیمی و جغرافیایی این منطقه سبب شده تا عالوه بر رشد  سودآوری و کیفیت باالی عسل

 .جدید در این حوزه باشیمگذاران و زنبورداران  درصدی تولید عسل، شاهد ورود سرمایه

های شهرستان ورامین در حوزه  محمد عبدالهی کارشناس حوزه اقتصادی و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیل

اکنون این منطقه  که هم طوری شهرستان ورامین دارای استعدادهای باالیی در حوزه تولید عسل است به: تولید عسل اظهار داشت

 .شود های تولید عسل در استان تهران محسوب می نوان یکی از قطبع به

ای از تولید محصول عسل در شهرستان ورامین، در بخش جوادآباد و قسمتی نیز در نواحی مرکزی این  بخش عمده: وی افزود

 .شود منطقه انجام می

ی در حوزه تولید عسل برخوردار است که اگر شرایط و های بسیار باالتر بدون تردید شهرستان ورامین از ظرفیت: عبدالهی ادامه داد

گذاری در این حوزه ترغیب شوند، قطعاً عسل ورامین حرف زیادی  شده و کشاورزان و فعاالن اقتصادی به سرمایه امکانات الزم فراهم

 .برای گفتن خواهد داشت

 گذاران برای گسترش تولید عسل در ورامین ضرورت تشویق سرمایه

گذاران و فعاالن اقتصادی برای ورود به این حوزه و فراهم کردن  آموزش فعاالن کنونی حوزه عسل، تشویق سرمایه: دوی اضافه کر

 .های مسئول موردتوجه قرار گیرد مندان ازجمله اقداماتی است که باید از سوی دستگاه امکانات و شرایط الزم برای عالقه

شده، شاهد ورود افراد و فعاالن بیشتری در این حوزه بودیم که افزایش  های انجام تهای اخیر با حمای طی سال: عبدالهی عنوان کرد

 .رساند تولید عسل در ورامین این امر را به اثبات می

 حضور شهرستان ورامین در صادرات عسل به کشورهای عربی

ولیدکنندگان برتر این حوزه مطرح است عنوان یکی از ت عبدالرضا بساك تولیدکننده عسل که در شهرستان ورامین فعال بوده و به

 .شود ویژه کشورهای عربی صادر می های تولیدی به کشورهای همسایه به ای از عسل قسمت عمده: نیز اظهار داشت

تواند درآمدزایی خوبی برای کشور و فعاالن این حوزه داشته و در راستای  های مفیدی است که می زنبورداری از رشته: وی افزود

 .تصاد مقاومتی موردتوجه باشدتحقق اق

 درصدی تولید عسل در ورامین 32رشد 
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عنوان  شهرستان ورامین به: محمدحسین تاجیک رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت

 .ه استهای بزرگی در این حوزه دست پیداکرد های تولید عسل در استان تهران به موفقیت یکی از قطب

مند به  گذاران، فعاالن اقتصادی و کشاورزان عالقه های اخیر از ورود سرمایه جهاد کشاورزی شهرستان ورامین طی سال: وی افزود

 .ازپیش گسترش دهد این حوزه استقبال کرده است و تالش دارد حوزه تولید عسل ورامین را بیش

 تن عسل در سال در ورامین 80تولید 

تن عسل در شهرستان ورامین به همت فعاالن این حوزه تولید شد که با افزایش حجم  02سال گذشته بیش از  :تاجیک ادامه داد

 .درصدی مواجه شد 32گذاران و فعاالن جدید به این بخش، تولید عسل ورامین با رشد  تولید و ورود سرمایه

تن در  80صولی، میزان تولید عسل در ورامین به بیش از های نوین و ا شده و استفاده از روش های داده با آموزش: وی اضافه کرد

 .سال رسیده که تالش داریم تا این میزان را نیز افزایش دهیم

 تولیدکننده عسل در ورامین 78فعالیت 

ن با توجه به سودآوری ای: گذاران جدید به این حوزه یادآور شد رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با اشاره به ورود سرمایه

 78اکنون  که هم طوری اند، به مندان جدیدی وارد حوزه تولید عسل شده حوزه و شرایط مناسب جغرافیایی و اقلیمی ورامین، عالقه

 .تولیدکننده در این عرصه فعال هستند

 0.وسط طور مت بر اساس آمارها بیش از سه هزار کندو در شهرستان ورامین وجود دارد که از هر کندو به: تاجیک تأکید کرد

 .شود کیلوگرم عسل تولید می

توان شاهد  های نوین و مدرن می ریزی اصولی و مدون و گسترش استفاده از شیوه با برنامه: رییس جهاد کشاورزی ورامین گفت

 .رونق هر چه بیشتر این حوزه در شهرستان ورامین بود

http//:iranecona.com/74..7 
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 علوفه
 خبرنگاران جوان - 093۱/ آبان /  09, چهارشنبه 

 خرید تضمینی ذرت در کهگیلویه و بویراحمد کند شد
کمبود دستگاه های ذرت خشک کنی روند خرید تضمینی محصول : رئیس شرکت پشتیبانی امور دام کهگیلویه و بویراحمد گفت

 . ذرت در این استان را کند کرده است

تن ذرت از کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد خریداری و پس از خشک کردن با دستگاه های  7.2روزانه : سید علی الهوتی افزود

 .ذرت خشک کنی در انبارها ذخیره سازی می شود

بارندگی و  تاکنون دو هزار تن ذرت از بهره برداران باشتی خریداری شده است که با توجه به در پیش بودن فصل: وی اظهار کرد

 .هزار تن محصول در این استان تا دو ماهه آینده خرید تضمینی ذرت ادامه دارد 07پیش بینی 

رئیس شرکت پشتیبانی امور دام کهگیلویه و بویراحمد این امر به دلیل انتظار کشاورزان برای کسب سود تولید خود و نیاز به آماده 

 .شی استکردن زمین ها برای کشت گندم نیازمند شتاب بخ

بهره وری از دستگاه های ذرت خشک کنی شهرستان های نورآباد ممسنی و بهبهان از توابع استان های فارس : الهوتی تصریح کرد

 .و خوزستان راهکاری برای شتاب بخشی به طرح خرید تضمینی ذرت است

 .استدو دستگاه ذرت خشک کنی دیگر برای تسریع در انجام کار مورد نیاز : الهوتی افزود

 .ریال خریداری می شود 322ذرت تولیدی کشاورزان این استان به قیمت نه هزار و :وی ابراز کرد

با هدف حمایت از کشاورزان محصول ذرت تولیدی کشاورزان کهگیلویه و بویراحمد دو هزار ریال باالتر از قیمت : وی اظهار کرد

 .واقعی آن خریداری می شود

امسال سه هزار هکتار از مزارع این استان زیر کشت ذرت دانه : کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد رئیس شرکت پشتیبانی امور دام

 .ای رفته است

 .هکتار از مزارع زیر کشت ذرت در شهرستان های گچساران و باشت قرار دارد 322دو هزار و : الهوتی بیان کرد

به دلیل حساس بودن این محصول آموزش های تخصصی : زودوی از آموزش نیروها برای خرید و خشک کردن ذرت خبر داد و اف

 .برای خشک کردن این محصول اقتصادی نیاز است

به دلیل نبودن انبارهای ذخیره مکانیزه به اندازه کافی ناچار به فروش ذرت تولیدی کهگیلویه و بویراحمد به استان :وی تصریح کرد

 .ر کشور خریدار می شودهای دیگر هستیم و در زمان های نیاز از مناطق دیگ

 .نیمی از ذرت تولیدی این استان با وجود نیاز صادر می شود: الهوتی افزود

 .هزار هکتار زمین کشاورزی دارد  042کهگیلویه و بویراحمد 

 .هزار تن محصول کشاورزی در این استان تولید می شود 4.2ساالنه 

 .درصد کاهش یافته است02ه سال های قبل به دلیل خشکسالی سطح زیرکشت ذرت در این استان نسبت ب

http//:iranecona.com/74.0. 
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 قارچ
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  00: تاریخ

 تومان 22.هزار و  6قیمت هر کیلو قارچ فله / هزار تن قارچ 42تولید ماهانه 
هزار تن قارچ در کشور  2.با توجه به خنک شدن هوا ماهانه بیش از : ارچ بیان کردرئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ق

 .شود تولید می

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان وگو با محمدحسن افشار رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان قارچ در ایران در گفت

باتوجه به خنک شدن هوادر نیمه دوم سال معموالً با افزایش تولید مواجه هستیم به : ص وضعیت تولید قارچ اظهار داشتدر خصو

 .شود هزار تن قارچ در کشور تولید می 2.ای که به طور متوسط ماهانه بیش از  گونه

هزار تومان  .هر کیلو قارچ در جه یک در بازار متاسفانه در ده روز اخیر قیمت : وی با اشاره به روند نزولی قیمت در محرم گفت

تومان است تولید کنندگان  322هزا رو  .الی  722هزار و  .بوده و گفتنی است که با در نظر گرفتن قمیت تمام شده قارچ که بین 

 .ضرر و زیان قابل توجهی را متحمل شدند

ها در بازار عادی شده که قیمت هر کیلو قارچ دربازار  د روند قیمتدرحال حاضر با رونق صادرات و افرایش تولی: افشار در ادامه گفت

 .تومان است 22.هزار و  3

باتوجه به افزایش راندمان تولید در نیمه دوم سال باید برای گسترش بازار : رئیس هیات مدیره تولیدکنندگان قارچ تصریح کرد

ان سوپاپ اطمینانی برای تولید کنندگان در مواقعی است که با صادرات آن برنامه ریزی نمود هرچه که صنایع تبدیلی دراین می

 .کند ها که زیان تولید کنندگان را در بر دارد جلوگیری می کاهش تقاضا روبه رو هستیم و از طرفی این صنایع از افت فاحش قیمت

http//:www.yjc.ir/fa/news/.8402.3 
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 گل و گیاهان صنعتی
  - 31/10/09فارس

 هزار تن گیاه دارویی 4.2تولید / میلیون دالری گیاهان دارویی 36صادرات 
معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر شرایط خوب اقلیمی برای تولید 

میلیون دالر صادر شده  .361هزار تن از این محصوالت به ارزش  26سال گذشته : گیاهان دارویی در کشور، گفت

 .است

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  میترا مجدزاده معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان داروئی وزارت جهاد کشاورزی در گفت

هزار  78ها سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور در سال گذشته حدود  استان براساس اطالعات استخراج شده از: گفت فارس

 .هکتار بود

 .هزار تن گیاهان دارویی حاصل شد 2..از این میزان سطح زیر کشت حدود : وی افزود

هزار  ..تر از هزار تن گلبرگ  04حدود : مجدزاده با اشاره به اینکه گل محمدی یکی از گیاهان دارویی ارزشمند است، اظهار داشت

 .هکتار سطح زیر کشت گل محمدی به دست آمده است

زیره سبز، حنا، گشنیز، رازیانه، گل گاو زبان بعد : معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .دهند از گل محمدی بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی را در کشور به خود اختصاص می

استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و  7درصد سطح زیر کشت گیاهان دارویی در  48حدود : مجدزاده بیان داشت

های فارس، اصفهان و کرمان اختصاص  همدان متمرکز شده و بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی به گل محمدی در استان

 .دارد

های مختلف گیاهان دارویی  رویی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه به دلیل تنوع گونهمعاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دا

سابقه طوالنی طب سنتی : گذاری روی تولیدات این محصوالت وجود دارد گفت های فراوانی برای سرمایه در کشورمان فرصت فرصت

های مثبت برای افزایش تولید گیاهان  ها از ویژگی اریدر کشورمان و مقبول بودن مصرف گیاهان دارویی توسط مردم برای رفع بیم

 .شود دارویی محسوب می

آب بر هستند، ضمن اینکه اغلب این گیاهان در اراضی درجه دو و سطوح  بسیاری از ارقام گیاهان دارویی کم : مجدزاده بیان داشت

 .شیبدار قابل کشت هستند

بسیاری از گیاهان دارویی در شرایط نامساعد محیطی و خاکی رشد : شرایط، افزود وی با اشاره به قابلیت سازگاری گیاهان دارویی با

 .کنند می

معاون امور گل و گیاه زینتی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه پتانسیل خوبی برای تولید گیاهان دارویی در 

 .بی به صادرات محصوالت غیر نفتی استتولید گیاهان دارویی کمک خو: کشور وجود دارد، بیان داشت

 .میلیون دالر صادر شده است .031هزار تن گیاهان دارویی به ارزش  03حدود  08براساس آخرین آمار در سال : وی افزود

 کشورهای چین،: کنندگان گیاهان دارویی در دنیا عنوان کرد و گفت مجدزاده چین، ژاپن، آمریکا و هندوستان را بزرگترین تولید

 .گیرند هند، آمریکا و آلمان هم در رده بزرگترین صادرکننده گیاهان دارویی قرار می

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.807232.222020 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 صادرات گل به کشورهای عربی کلید خورد / جهانی مریم و نرگس شیراز به نام سایر کشورها خطر ثبت
های  علت واردات رسمی بذر و قلمه و همچنین قاچاق بونسای، ارکیده و برخی گل بازار داخلی گل و گیاه کشور به

 .جز کنترل قاچاق و واردات وجود نداردشرطی  گالنی از رونق افتاده و برای کنترل بازار و خارج کردن آن از رکود، پیش

با : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

علت واردات  شود، به د میویژه در حوزه گل و گیاه دچار رکو وجود آنکه هرساله همزمان با شروع ایام عزاداری بازار داخلی ایران به

 .ضابطه قانونی و قاچاق، بازار داخلی گل کامالً مختل شده است بی

در حال حاضر واردات بذر و قلمه با وجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و واردات بونسای، : محمدی افزود غالمحسین سلطان

عربی از طریق بندر دوبی به بندرعباس ایران وارد شده و از های گلدانی بدون مجوز از کشور امارات متحده  ارکیده و برخی از گل

 .شود آنجا در داخل کشور توزیع می

قاچاق گسترده انواع گل باعث شده اشباعی در بازار داخلی پیدا شود که تولیدکنندگان داخل کشور نتوانند به : وی خاطرنشان کرد

 .فعالیت اقتصادی معمول خود ادامه دهند

برد، به حدی که میزان مصرف سرانه  بازار گل و گیاه ایران به شدت از کمبود مصرف سرانه گل رنج می: ه دادمحمدی ادام سلطان

 .گل شاخه بریده برآورد شده است 022گل شاخه بریده است، در حالی که در اروپا این رقم تا  2.گل در ایران کمتر از 

 جهاد کشاورزی تهران به کمک گل و گیاه آمد

با توجه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران قرار است فردا : تحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه تصریح کردرئیس ا نایب

 .ای پیرامون چگونگی کنترل قاچاق گل به کشور برگزار شود جلسه

دولتی برای  ها و مسئوالن ای که در محل جهاد کشاورزی تهران برگزار خواهد شد، راهکارهای تشکل در جلسه: وی یادآور شد

ها  گیرد تا بازار داخلی گل و گیاه از کسادی فعلی و رکودی که سال کنترل قاچاق و واردات رسمی گل مورد تبادل نظر قرار می

 .گیر آن شده، خارج شود است دامن

 صادرات گل به کشورهای عربی کلید خورد

توانایی صادرات انواع گل به کشورهای منطقه را دارد که  علت داشتن اقلیم چهارفصل، همواره ایران به: محمدی تأکید کرد سلطان

های  علت مسافت کوتاه، امکان حمل و نقل گل های گذشته وجود داشته و به صادرات به کشورهای حوزه دریای خزر از سال

 .بریده نیز وجود دارد شاخه

ای است که پس از شرایط  شده هدف ترویج صادرات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از بهترین بازارهای: وی اظهار داشت

 .پساتحریم، بخش گل و گیاه به آن ورود پیدا خواهد کرد

تواند صادرات گل را در کشورهای عربی پایدار نگه دارد، کنترل قیمت و  ای که می ترین مؤلفه مهم: محمدی همچنین گفت سلطان

بریده خود را تا یک دالر در  عنا که وقتی هلند قیمت یک گل شاخهپذیری ایران با کشورهای صادرکننده گل است؛ به این م رقابت

سنت آن را در بازار عرضه کند تا کشورهای عربی خواستار گل یا خریداران  02کند، ایران باید بتواند با قیمت  بازار عرضه می

المللی باید چند اقدام در  ازارهای بیندر همین راستا، پیش از ورود به ب. المللی تقاضای ثبت سفارش از ایران داشته باشند بین
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ترین آنها تولید انبوه، تولید صادراتی، شناخت کشورهای هدف و محاسبه  دستور کار تولیدکنندگان گل و گیاه قرار گیرد که مهم

 .شده گل است قیمت تمام

 های بومی ایران در نهادهای جهانی ثبت گونه

المللی اقدامی قانونی است که  های بومی هر کشوری در نهادهای بین ثبت گونه: افزودرئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه  نایب

 .برای شروع صادرات باید به آن توجه کرد

شد، به دالیل مشخصی به کشور هلند راه  در حالی که سیکلمه ایرانی اصالتاً باید به نام ایران ثبت جهانی می: وی خاطرنشان کرد

های متنوع کند و آن را به نام کشور خود ثبت  با استفاده از تکنولوژی روز اقدام به تکثیر این گل در رنگ یافته و این کشور توانسته

 .جهانی کند

با این وجود، مریم ایرانی، نرگس شیراز، سوسن کوهی و الله واژگون مختص ایران است و باید قبل از : محمدی ادامه داد سلطان

تر با کمک شورای انقالب  های جهانی، کشوری آنها را به نام خود رقم بزند، هرچه سریع ثبت گونهها در  آنکه در فضای کسالت ایرانی

 .کار کرد ها آغاز به های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای ثبت جهانی این گل فرهنگی و همچنین وزارتخانه

د و هیچ کشوری از این گل به شکل بومی ندارد؛ لذا برای شو مریم ایرانی تنها در ایران و کشور مصر تولید می: وی تصریح کرد

 ./کار شد استفاده از فرصت انحصار تولید، باید برای ثبت سریع این ارقام دست به

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.4.7-..html 
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 ندمگ
 - 31/10/00فارس

 تومان .42421اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی؛ گندم 
 .تومان تصویب و ابالغ کرد .42421شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را 

لسه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری، و معاون اول رئیس امروز دوشنبه ج خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .جمهور برگزار شد

تصویب و ابالغ  07 - .0در این جلسه که وزاری عضو شورای اقتصاد هم حضور داشتند نرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی سال 

 .شد

تومان و  .0421.ندم برای سال زراعی جاری نرخ خرید تضمینی گ: براساس این گزارش یک عضو شورای اقتصاد به فارس گفت

 .تومان تصویب و ابالغ شد 0.82نرخ خرید تضمینی کلزا 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..22.803 
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 گندم 
 - 31/10/00فارس

 شد پرداختلب گندمکاران ط
 .طلب کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم به طور کامل پرداخت شد: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

دم سال طرح خرید تضمینی گن 2.به نقل از بانک کشاورزی مرتضی شهیدزاده با اشاره به اینکه پس از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .طلب کشاورزان بابت خرید تضمینی در کوتاه ترین زمان ممکن به طور کامل پرداخت شد: مجدد به این بانک واگذار شد، گفت

هزار تن گندم  32وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظام بانکی در سال جاری هشت میلیون و : وی افزود

میلیون تومان براساس روشی که با همکاری سازمان  830هزار و  0تضمینی خریداری و  از کشاورزان سراسر کشور به صورت

مدیریت و برنامه ریزی و حمایت بانک مرکزی و نظام بانکی تدوین شد تا اواسط مهر کل منابع مالی مورد نیاز تامین شد و هم 

 .اکنون طلب کشاورزان به طور کامل تسویه شده که بی سابقه است

هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ مبلغ مالی در کوتاه ترین زمان برنامه ریزی و بدهی دولت به : بانک کشاورزی افزودمدیرعامل 

 .کشاورزان پرداخت شد

امسال سامانه الکترونیکی بانک کشاورزی ویژه خرید تضمینی خرید گندم به گونه طراحی و اجرا شد که به طور : شهید زاده گفت

 .گندم و پرداخت مبالغ به کشاورزان قابل رصد و تحلیل بود لحظه ای وضعیت خرید

هزار تن خرید تضمینی گندم در صدر  032استان خوزستان با  07-08در سال زراعی : رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی افزود

 .استان های کشور قرار داشت

هزار تن خرید تضمینی گندم باالترین تولید و  77.و  477،  .30استان های گلستان، فارس و کردستان نیز به ترتیب با : وی افزود

 .فروش این محصول راهبردی را در کشور از آن خود کردند

با توجه به اینکه استان کردستان از مناطق کمتر توسعه یافته تلقی می شود اما کشاورزان این استان موفق : شهیدزاده تصریح کرد

 .ندم ارتقاء دهندشدند با تولید باال رده خود را در کشت گ

مدیر عامل بانک کشاورزی خرید تضمینی ذرت و دانه های روغنی با قیمت تضمینی را مهمترین برنامه راهبردی بانک کشاورزی تا 

امید داریم با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نظام بانکی بتوانیم مانند گندم در : پایان سال جاری بیان کرد و گفت

 .تولیدکنندگان این خرید تضمینی را انجام دهیمجهت منافع 

پیشنهاد بانک کشاورزی برای اختصاص : شهیدزاده همچنین با اشاره به بسته اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری گفت

از ابالغ  مبالغی ویژه خرید ادوات مکانیزاسیون کشاورزی با نرخ پایین تر برای کشاورزان در بانک مرکزی تصویب شده است و پس

 .کار اعطای این تسهیالت به کشاورزان آغاز می شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..22.04. 
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 گندم
 - 31/10/09فارس

 تومان 4122قل قیمت حدا/ رشد نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با تورم نیست
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با افزایش تورم تصویب 

 .شد تومان تعیین می 4122حداقل قیمت گندم برای سال زراعی جدید برحسب تورم باید : نشده است، گفت

تومانی که برای خرید تضمینی گندم مصوب  042.، در مورد نرخ خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده گفت عباس پاپی

 .های حمایتی بخش کشاورزی توسط دولت است نرخ خرید تضمینی یکی از سیاست: شده، گفت

ن در راستای تأمین امنیت غذایی کشور و با پرداخت یارانه و ساماندهی بازار محصوالت اساسی مثل گندم، کشاورزا: وی افزود

 .شوند رعایت الگوی کشت که تأمین کننده امنیت غذایی است، تشویق می

ای قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی  براساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، دولت باید به گونه: زاده تصریح کرد پاپی

حداقل نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی درت خرید کشاورز باشد و تولید و حفظ ق  را تعیین کند که جوابگوی هزینه

 .به میزان تورم افزایش یابد

تجربه نشان : عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه کشاورزان به دنبال فعالیت زیان ده نیستند، تصریح کرد

رم افزایش نداده، منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم شده هایی که دولت قیمت گندم را متناسب با تو در سالداده 

 .است

ریزی  با اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی یعنی قبل از شهریور، کشاورزان برای کشت برنامه: وی افزود

 .کنند می

 08سال : رم افزایش نیافته تصریح کردزاده با انتقاد از اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در دو سال گذشته متناسب با نرخ تو پاپی

 .تومان مصوب شد ....تومانی  .2.درصد افزایش و با افزایش  2.درصدی نرخ خرید تضمینی گندم با  .0علیرغم تورم 

درصد افزایش قیمت از  2.درصد افزایش داشته، با  ..امسال هم نرخ خرید تضمینی گندم در حالی که تورم حدود : وی افزود

 .تومان رسید 042.ن به توما ....

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با تاکید بر اینکه نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته و براساس تورم باید 

 .شد تومان مصوب می 722.امسال هم باید حداقل قیمت گندم : شد، تصریح کرد تومان اعالم می 822.حداقل 

رید تضمینی محصوالت کشاورزی باید براساس تورم منتهی به تیرماه همان سال تعیین شود، وی با بیان اینکه طبق قانون نرخ خ

 .اعالم دیر هنگام نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی قطعا روی میزان تولید تأثیرگذار خواهد بود: گفت

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.022..43 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  00: تاریخ

 مجوز واردات گندم شش ماهه اول سال جاری منتشر شد
 .گمرك ایران لیست مجوزهای واردات گندم طی شش ماهه اول سال جاری را منتشر کرد

هزار تن گندم به  00.، در شش ماهه اول سال جاری در مجموع یک میلیون و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .میلیون دالر وارد کشور شده است 772ارزش 

 .میلیون دالر از طریق کشورهای هند، ترکیه و چین وارد شده است 33هزار تن به ارزش  002از این میزان 

ندات الکترونیکی موجود در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی تمام موارد با اخذ مجوزهای الزم نظیر استاندارد، براساس مست

وزارت بهداشت، مدیریت نظارت از طریق گمرکات مربوطه ترخیص و به داخل کشور وارد شده که تمام موارد مذکور به تفکیک هر 

 .ای زیر قابل مشاهده استمحموله با درج شماره مجوز مربوطه در لینک ه

http//:www.yjc.ir/fa/news/.840037 
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 گندم
 فودپرس 0931آبان ماه  09چهار شنبه 

دم هزار تن گندم دوروم تولیدیمان را با گن922/ فقط نیمی از گندم دوروم کشاورزان را مصرف می کنیم

 آسیایی تهاتر می کنیم

 .کند درصد کاهش پیدا می82ها هزینه واردات گندم ایران تا  با برداشته شدن تحریم

گفت ضمن  علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران که در حاشیه یک کنفرانس تخصصی در دوبی با رویترز سخن می

های شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خواهد  مربوط به رفع تحریم کاهش هزینه واردات گندم عمدتاً: بیان مطلب فوق افزود

 .بود

ها علیه شرکت  ویژه تحریم ها به ما امیدواریم با برداشته شدن تحریم: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه گفت

 .درصد کاهش یابد 82تا  02کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران هزینه واردات گندم 

 .دلیل تولید مازاد است نبری همچنین تأیید کرد کشورش در پی تهاتر گندم دوروم خود با گندم آسیابی بهق

کنیم و لذا خوشحال  کنیم و فقط نصف آن را مصرف می هزار تن گندم دوروم تولید می322ما ساالنه : وی در این باره گفت

 .گندم دروم تولیدی ایران استاین . شویم این نصفه مازاد را تهاتر کنیم یا بفروشیم می

هزار تن گندم آسیابی خبر داده 0.2هزار تن گندم دوروم تولیدی خود با حداقل 022پیشتر فعاالن بازار از تصمیم ایران برای تهاتر 

 .بودند

گندم میلیون تن 3معاون وزیر جهادکشاورزی ایران در یک کارگروه تخصصی کنفرانس دوبی گفت کشورش در سال زراعی گذشته 

 .میلیون تن افزایش داشته است 18.از کشاورزان داخلی خریده است که نسبت به سال قبل از آن 

وی گفت با وجود افزایش تولید داخلی، سازمان تحت امر وی هر اقدام الزمی را برای حفظ ذخایر استراتژیک از جمله با واردات 

 .دهد انجام می

 . لیل افزایش تولید داخلی امسال گندمی وارد نخواهد کردد ایران در ماه مرداد اعالم کرده بود به

http//:www.foodpress.ir/Post. 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا 0931آبان  01, شنبه

مشارکت بخش خصوصی در / ها کافی است  یر نهادهذخیره استراتژیک در بخش گوشت قرمز، سفید و سا

 تأمین کاالهای استراتژیک 
ای  های مورد نیاز بخش دام به اندازه در حال حاضر ذخایر استراتژیک این شرکت در بخش گوشت سفید و قرمز و نهاده

 .شود برای ایام عید نوروز نیز مشکلی وجود نداشته باشد بینی می باال است که پیش

از آمادگی کامل این شرکت ( ایانا)شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل

از زمان آغاز خرید تاکنون حدود : برای خرید تضمینی ذرت در کل کشور و همکاری برای خرید ذرت در خوزستان خبر داد و گفت

زودی پرداخت خواهد  یات خشک شدن و انبار کردن آن نیز انجام شده که مبلغ آن بههزار تن ذرت خریداری شده است و عمل 22.

 .شد

ذرت خوزستان قرار است با قیمت تضمینی خرید شود و همکاری شرکت پشتیبانی و تعاونی روستایی کشور در : علیرضا ولی افزود

 .طور قطع انجام خواهد شد این بخش به

ای که  گونه ها به اندازه کافی است، به شرکت در بخش گوشت قرمز، سفید و سایر نهاده ذخیره استراتژیک: وی خاطرنشان کرد

 .شود برای ایام عید نوروز نیز مشکلی وجود نداشته باشد بینی می پیش

 مردم نباید شوک قیمتی محصوالت اساسی را احساس کنند

ر زمان شوك قیمتی محصوالت پروتئینی و سایر مواد غذایی ای د مردم نباید دغدغه: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد

 .حال مردم خواهد بود خود داشته باشند؛ بنابراین ذخایر استراتژیک این شرکت در این بخش، کمک

کنیم که در ابتدا از تولیدات داخل و در صورت  های مورد نیاز بخش دام و طیور تالش می در بخش تأمین نهاده: ولی تصریح کرد

 .ز از طریق واردات از کشورهایی که تولید باکیفیتی دارند، خرید کنیمنیا

 .های مورد نیاز دام و طیور در کشور از کشورهای اروپایی انجام خواهد شد بیشتر خریدها در بخش نهاده: وی یادآور شد

وصی در زمینه تأمین ذخایر مشارکت بخش خص: های جدید شرکت در آغاز دوران مدیریتش خبر داد و تأکید کرد ولی از سیاست

 .تر خواهد شد های کشاورزی از این پس پررنگ استراتژیک و عرضه کاالهای اساسی و نهاده

در حال حاضر مشارکت بخش خصوصی در تأمین کاالهای استراتژیک و اساسی بسیار ناچیز است، اما : وی در پایان اظهار داشت

 ./رکت پشتیبانی امور دام تنها نقش حاکمیتی داشته باشدکنیم که این مشارکت افزایش یابد و ش تالش می

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.382-..html 
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 گوشت قرمز
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 درصدی خطر مرگ  11افزایش / شده های فرآوری مرگ زودرس، رهاورد گوشت
 . های باقیمانده از عمرتان را بگیرد تواند سال شده می های فرآوری خوردن بیش از حد گوشت

شده ممکن است  های گریل ها و سوسیس داگ ، هاتHealth07و به نقل از ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاروزی ایران 

بخش باشد، اما در مطالعات جدید روی  ها لذت نیک ا در مسابقات ورزشی و پیکنظر برسند و خوردن آنه کننده به خوشمزه و وسوسه

 .شوند شده در نهایت منجر به کاهش عمر شما می هزار نفر مشخص کرده است که این مواد غذایی فرآوری 7.2

 77مرگ زودرس خود را تا  کنند، خطر شده به میزان زیادی استفاده می های فرآوری افرادی که از گوشت: در این گزارش آمده است

 .دهند درصد افزایش می

بار  المللی برای نخستین عنوان یک مرجع معتبر بین شود که سازمان جهانی بهداشت هفته پیش به این گزارش در حالی منتشر می

سرطان  صورت رسمی و قاطع اعالم کرد که محصوالت فرآوری شده گوشتی مثل سوسیس و کالباس، باعث بروز برخی انواع به

بنا به گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، خطر بروز سرطان روده بزرگ با مصرف این محصوالت بیشتر از . شوند می

 .های دیگر است سرطان

طور  شده کمتر استفاده کنند، میزان مرگ و میرهای زودرس به های فرآوری اند که اگر مردم از گوشت محققان سوئیسی گزارش داده

 .کند وسط سه درصد نیز کاهش پیدا میمت

رئیس بخش اپیدمیولوژی سرطان و پیشگیری در مؤسسه طب پیشگیری دانشگاه زوریخ توصیه کرده است میزان مصرف 

 .گرم در روز محدود شود 03شده به کمتر از  های فرآوری گوشت

ودرس را نشان دهند و این یک رابطه علت و توانند تنها ارتباط بین خوردن گوشت فرآوری و افزایش خطر مرگ ز محققان می

 .معلولی نیست، هرچند دانشمندان معتقدند دالیلی مبنی بر باور واقعی بودن این رابطه وجود دارد

گوشت سرشار : ای برای قبول این احتماالت وجود دارد گفته است های بالقوه محققان دانشگاه زوریخ سوئیس با بیان اینکه مکانیسم

 .شود های قلبی می شده است که منجر به بیماری و چربی اشباعاز کلسترول 

تواند خطر ابتال به  شود که می شده برای بهبود دوام، رنگ و طعم از نیترات استفاده می های فرآوری در گوشت: وی خاطرنشان کرد

 .شود خطر ابتال به سرطان میعالوه جذب باالی آهن از گوشت منجر به افزایش  سرطان روده بزرگ و معده را تشدید کند، به

 .کنند شده و مشکالت سالمتی را تأیید می های فرآوری گفتنی است، تحقیقات پیشین نیز رابطه بین گوشت

ای از مطالعات، رابطه بین مصرف باالی  مدیر مرکز تحقیقات پیشگیری دانشگاه بیل در نیوهیون اعالم کرده است که طیف گسترده

اند؛ خوردن گوشت بیشتر به معنی خوردن غذاهای گیاهی کمتر است که بر خالف  مزمن را نشان داده های گوشت و بروز بیماری

 ./های مزمن محافظت نیز کنند توانند ما را در مقابل بیماری گوشت، می

http//:www.iana.ir/food/item/0.37.-..html 
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 ت مرغگوش
 - 31/10/00فارس

 برابر جهانی 2سرانه تولید مرغ در ایران / مرغ در سال گذشته هزار تنی مرغ و تخم 4.2صادرات 
دولت نگاه : مرغ صادر شد، گفت هزار تن مرغ و تخم 4.2معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته 

 .ار صادراتی را که به سختی به دست آورده، از دست بدهدمحور به تولید دارد و هیچ گاه حاضر نیست باز  صادرات

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه بازدید از چهاردهمین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کنندگان طیور معتقدند که دولت در تولید مرغ  مبنی بر اینکه تولیدنمایشگاه دام و طیور در تهران در پاسخ به سوال خبرنگار فارس 

 .افتد خالف این ادعا است آنچه در عمل اتفاق می: مرغ اهداف صادراتی ندارد و فقط به فکر تأمین نیاز داخلی است، گفت و تخم

دهد که نگاه دولت  شان میمرغ در سال گذشته توسط بخش خصوصی صادر شد و این ن هزار تن مرغ و تخم 2..: وی افزود

 .محور است صادرات

 .طبیعی است که هدف اول تأمین نیاز داخلی باشد: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

کیلوگرم  03تا  .0هزار تن گوشت مرغ صادر شد و سرانه تولید و مصرف گوشت مرغ در کشور حدود  42سال گذشته : وی افزود

 .است

 .شود نه تولید نزدیک به دو برابر سرانه تولید جهانی مرغ است و مزیت خوبی برای کشور محسوب میاین سرا: رکنی تصریح کرد

مرغ، هیچ گاه به دنبال از دست دادن صادرات و  دولت علیرغم نوسان قیمت مرغ و تخم: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .آورد، نبوده است بازارهای صادراتی که به سختی به دست می

کنندگان  نمایشگاه امسال از نمایشگاه سال گذشته به دلیل اقبال تولید: دام و طیور بیان داشت 7.ی در ادامه در مورد نمایشگاه و

 .داخلی و خارجی بسیار متفاوت است

معرض های خود را در  کشور خارجی آسیایی، اروپایی و آمریکایی در این نمایشگاه حضور دارند و فعالیت 3.حدود : وی افزود

 .اند نمایش گذاشته

کنندگان در این نمایشگاه کشور لیتوانی است که وزیر کشاورزی این کشور به همراه هیأتی برای  از جمله شرکت: رکنی تصریح کرد

 .دام و طیور حضور دارند 7.شرکت از این کشور در نمایشگاه  3اند و  حضور و بازدید در این نمایشگاه به ایران آمده

کنندگان در این نمایشگاه به فکر صادرات محصوالت خودشان به ایران بودند، ولی امروز ادبیات  در گذشته شرکت: توی بیان داش

 .ما متفاوت است و در دنیا به دنبال صادرات هستیم

تواند  ه میگوید و معتقد است ک های کشورش در تولید غالت می وزیر کشاورزی لیتوانی از توانایی: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .بخشی از نیاز کشور ایران را از طریق صادرات تأمین کند

توانیم بخشی از مازاد تولید را به  هایی که در تولید گوشت سفید و لبنیات داریم، می ما هم معتقدیم با توجه به توانایی: وی افزود

 .این کشور صادر کنیم

ها با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان مالقاتی دارد و قاعدتاً در این مالقات   مهوزیر کشاورزی لیتوانی امروز در ادامه برنا: وی افزود

 .شود های صادراتی بیان می مطالبی راجع به برنامه

 .گذاری مشترك با کشور لیتوانی هستیم ما به دنبال همکاری و سرمایه: رکنی افزود

http://www.farsnews.com/
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درصد مربوط به گوشت مرغ بوده  2.مرغ و  د مربوط به تخمدرص 2.هزار تن صادرات تولیدات طیور  2..سال گذشته از  :وی افزود

 .است

 .کشور اول دنیا هستیم 2.در زمینه گوشت مرغ توانایی باالیی داریم و جزء : رکنی تصریح کرد

ی مشکلی در زمینه تأمین آن وجود ندارد و نیازها: شود، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه مرغ اجداد از طریق واردات تأمین می

 .شود های مرغ مادر به خوبی تأمین می فارم

 .ایم درصد افزایش صادرات در بخش طیور نسبت به سال گذشته داشته 82ماه اول سال  3در : وی تصریح کرد

این کارت به صورت هوشمند تولید شیر را از : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص کارت هوشنمد سوخت اظهار داشت

 .کند آوری شیر، حمل و فرآوری این محصول را رصد می خرد تا مرکز جمعکننده  تولید

های  در حال حاضر این طرح به طور آزمایشی در استان فارس به اجرا درآمده و پس از نوفقیت طرح، این کار به استان: وی افزود

 .شود دیگر تعمیم می

ضریب مکانیزاسیون در این : بخش دام و طیور اظهار داشت معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد ضریب مکانیزاسیون در

 .های روز سطح آن را ارتقا دهیم بخش باال نیست، اما در تالش هستیم تا به کارگیری تکنولوژی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723..22237. 
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 گوشت مرغ
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 هزار مرغداری در یک زنجیره واحد  .2/ های تولید در قالب زنجیره .3درصد مرغ کشور در سال  22تولید 
پایی سایر  کنند تا صنعت مرغداری کشور را به سمت شکوفایی و هم ای گوشت مرغ تالش می های تولید زنجیره شرکت

 . درصد مرغ کشور را در این قالب در دستور کار دارد 22گذاری تولید  هدف .3کشورها سوق دهد و برای سال 

ای گوشت مرغ امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های تولید زنجیره تأسیس شرکت مدیره انجمن تازه عضو هیأت

هایی را در صنعت مرغداری اعمال خواهد کرد تا ایران بتواند  گذاری تأسیس، سیاست این انجمن تازه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .پای سایر کشورها همچون انگلستان و ترکیه از مزایای آن بهره ببرد هم

کار گذاری، ارائه راه بردار در حوزه مرغداری در کشور فعالیت دارند که جهت سیاست هزار بهره .0در حال حاضر : رضا سواری افزود

های  های دولتی و حتی تصمیم گذاری تواند سیاست و پیشنهاد، ارتباط با این تعداد بسیار مشکل است، اما تشکیل چنین انجمنی می

 .راحتی انتقال دهد تا در جهت شکوفایی صنعت مرغداری قدم برداریم اعضای فوق را به

 .کننده و صادرکننده خواهد بود ایجاد چنین انجمنی به نفع تولیدکننده، مصرف: وی خاطرنشان کرد

 های تولید در تمامی کشورها مرسوم است وجود زنجیره

زنجیره و در کشور  0.در حال حاضر در انگلستان : ای گوشت مرغ ادامه داد های تولید زنجیره مدیره انجمن شرکت عضو هیأت

هزار واحد مرغداری هرکدام برای خود  .0تأسفانه زنجیره وجود دارد که در این عرصه فعالیت دارند، اما در ایران م 02ترکیه 

های  درصد تولید گوشت مرغ است، در قالب زنجیره 2.کنند و تنها تعداد اندکی از آنها که عددی معادل شش تا  گذاری می سیاست

 .شود فوق تولید می

د و دغدغه بهداشت، تهیه و تأمین مواد اولیه این انجمن باید اقدامی انجام دهد که وظیفه مرغدار تنها تولید باش: سواری تصریح کرد

بینی شده  تولید پیش 22.ها برای صفر تا  ریزی و حتی فروش محصول خود را نداشته باشد؛ زیرا از طریق این انجمن، تمامی برنامه

 .باشد

ند که الزم است ایران نیز ک روزه در دنیا از استانداردهای خاصی تبعیت می در حال حاضر صادرات مرغ و جوجه یک: وی یادآور شد

ها بین اعضایی که  هزار مرغدار، سیاست .0به جرگه صادرکنندگان استاندارد بپیوندد و در این راستا الزم است که به جای تصمیم 

 .شوند، اتخاذ شود توسط این تعداد مرغدار انتخاب می

وضعیت مرغداری کشور هر روز بدتر از روز قبل است؛  شوند و با روند فعلی، مرغداران هر روز بدهکارتر می: سواری تأکید کرد

 .شود که ایجاد چنین زنجیره جدیدی بتواند بخش اعظمی از مشکالت این صنعت را مرتفع کند بینی می بنابراین پیش

با ایجاد شود  بینی می شود که پیش ها انجام می درصد تولید گوشت مرغ در قالب زنجیره 2.در حال حاضر شش تا : وی اظهار داشت

 .های تولید انجام شود در قالب زنجیره .80.درصد تولید گوشت مرغ کشور در سال  02چنین انجمنی، حدود 

های جدید دولت  گذاری ریزی برای برنامه ششم توسعه و سیاست امیدواریم این انجمن جدید بتواند در برنامه: سواری همچنین گفت

 .ی فوق حضور داشته باشدها سهیم باشد و در تمامی جلسات و برنامه

 کنیم مخالفان تشکیل انجمن را مجاب می

های احتمالی تشکیل چنین انجمنی در سکوت  ای گوشت مرغ درباره حاشیه های تولید زنجیره مدیره انجمن شرکت عضو هیأت

ت تشکیل شده است، اما اندرکاران این صنع باره و بدون اطالع تمامی دست ای تصور کنند این انجمن یک ممکن است عده: افزود
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عنوان حامی صنعت مرغداری وارد عمل شود و با  تواند به هایی در تمامی دنیا مرسوم است و این انجمن می باید گفت چنین شرکت

 .دولت تعامل خوبی داشته باشد

د، تالش تا این انجمن را شو ماه در تهران برگزار می آبان ..در حاشیه نمایشگاه دام و طیور که از هشتم تا : وی خاطرنشان کرد

 .رسانی مناسبی داشته باشیم هرچه بیشتر به سایرین بشناسانیم و اطالع

ای دوستانه در این  گونه های منفی که درباره تشکیل این انجمن عنوان شده است را به تالش کردیم پرسش: سواری ادامه داد

 ./ت شودنمایشگاه پاسخ دهیم تا صنف مرغداری در یک جبهه مشغول فعالی

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.4.4-..html 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 کیفیت باالی مرغ سبز نسبت به مرغ معمولی
های سبز به سبب جوان بودن،کاهش مصرف دارو و مدت کوتاه پرورش از کیفیت باالتری  مرغ: گفتمدیرعامل مرغداران گوشتی 

 .های معمولی برخوردارند نسبت به مرغ

، درخصوص تولید وانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جعظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

در واقع تنها مرغ سبز در کشور تولید شده و تولید مرغ ارگانیک که مورد تأیید سازمان : مرغ ارگانیک در کشور اظهار داشت

 .گیرد های شمالی کشور صورت می دامپزشکی کشور باشد، نداریم و با توجه به شرایط آب و هوایی عمدتاً تولید مرغ سبز در استان

برنامه استفاده پروبیوتیک ها در تولید مرغ سبز در کشور شروع : ره به برنامه اتحادیه برای افزایش تولید مرغ سبز گفتوی با اشا

تواند تأثیر به سزایی در افزایش تولید محصول داشته باشد و از طرفی هفته آینده در این زمینه سمیناری به  شده زیرا این امر می

 .سبک عمومی برگزار خواهد شد

شوند از استاندارد کافی برخوردار  هایی که به صورت بسته بندی در سطح کشور عرضه می در حال حاضر مرغ: حجت در ادامه گفت

 .های سبز به سبب جوان بودن، کاهش مصرف دارو و مدت کوتاه دوره پرورش از کیفیت باالتری برخوردار هستند هستند اما مرغ

های  های سبز نسبت به مرغ های نگه داری مرغ هزینه: های سبز تصریح کرد به قیمت مرغمدیرعامل مرغداران گوشتی با اشاره 

 .معمولی باالتر است اما این اختالف قیمت واقعی نیست زیرا باید کمتر از رقم فعلی باشد

http//:www.yjc.ir/fa/news/.83270. 
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 دهند تومان ضرر می 122مرغداران به ازای تولید هر کیلو مرغ / قیمت مرغ درحال منطقی شدن است
پیشنهاد مرغداران برای قیمت : رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه قیمت مرغ در حال واقعی شدن است گفت

 هزار تومان است 4تا  322هزارو  3در بازار به ازای هر کیلو  مرغ گرم

، با بیان اینکه دو الی سه روز گذشته قیمت مرغ به سمت واقعی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحجت عظیم در گفتگو با 

تومان بود  322هزار و  8ها  ذشته نرخ هر کیلو مرغ زنده آماده تحویل درب مرغداریدرهفته گ: کند گفت و منطقی شدن حرکت می

 .که با توجه به هزینه های تولید آن رفم بسیار پایینی بود

 822الی  0.2است که نسبت به هفته گذشته  2..هزار و  7الی  22.هزار و  7در حال حاضر نرخ هر کیلو مرغ زنده : وی افزود

 .افته استتومان افزایش ی

رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه برای افزایش قیمت مرغ زنده و به تبعان مرغ گرم دربازار با شرکت 

به دنبال این توافقات قرار شده شرکت پشتیبانی دام عرضه مرغ : پشتیبانی مرغ و طیور رایزنی و توافقاتی صورت گرفته گفت

 .ازار را به حداقل ممکن برساندمنجمد به دلیل عدم کشش ب

 این کار موجب شده تا نرخ مرغ گرم دربازار ظرف دو روز گذشته افزایش یابد: وی ادامه داد

تومان است؛ از این رو در  22.هزار و  7به گفته حجت از آنجایی که هزینه تولید هر کیلو مرغ گوشتی برای مرغدار داخلی رقم 

 .دهند تومان ضرر می 722به ازای پرورش هر کیلو مرغ  حال حاضر تولید کنندگان ایرانی

رئیس اتحادیه تولید کنندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این پرسش که نرخ پیشنهادی تولید کنندگان برای هر کیلو مرغ زنده و مرغ 

عرضه کنند  322هزارو  7الی  422هزارو  7مرغداران تمایل دارند هر کیلوگوشت مرغ زنده را به نرخ : گرم در بازار چقدر است گفت

 .هزار تومان و کمی بیش از ان خواهد شد 4که به تبعان نرخ هرکیلو گوشت مرغ زنده گرم در بازار 

http//:www.yjc.ir/fa/news/.832070 
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 گوشت مرغ
 انخبرنگاران جو - 093۱/ آبان /  0۱, جمعه 

 مرغداران خواستار خرید گوشت توسط دولت شدند
برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران  با توجه به افت قیمت مرغ در بازار،: عضو اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی گفت

 . های تولیدکنندگان را خریداری کند الزم است شرکت پشتیبانی امور دام وارد کار شود و مرغ

شود که این وضعیت در  در حال حاضر مرغ زیر قیمت تمام شده در اکثر مناطق کشور عرضه می: راد ، اظهارکرد محمدحسین زمانی

 .شود خوزستان بیش از سایر نقاط کشور دیده می

مرغداران خوزستان در طول دو سال اخیر فقط در ایام عید و یک ماه گذشته مرغ را به قیمت مناسب عرضه کردند و از : وی افزود

 .ین بابت خیلی دچار خسارت شدند؛ به طوری که تعدادی از واحدهای تولیدکننده از چرخه تولید خارج شدندا

اند و  های تولیدی رشد کرده به دلیل کاهش تقاضای مرغ در یک ماه گذشته، مرغ: عضو اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی گفت

 .کنند خریداری می خریداران اکنون هر کیلوگرم مرغ را کمتر از قیمت تمام شده

تومان است در حالی که قیمت تمام شده  8822  در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ در خوزستان در مرغداری: زمانی راد تصریح کرد

 .آن بیش از این مبلغ است

کار شود  در چنین شرایطی برای جلوگیری از متضرر شدن مرغداران الزم است شرکت پشتیبانی امور دام وارد: وی خاطرنشان کرد

 .های تولیدکنندگان را خریداری کند و مرغ

http//:iranecona.com/74347 
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 متفرقه
 - 31/10/13فارس

 جوان تبریزی از پرورش مرغ شاخدار به سود باالیی رسید
ی از پرورش یک نوع مرغ شاخدار عالوه بر تامین پروتئین مورد نیاز جامعه، به سود باالیی نیز دست یک جوان تبریز

 .یافت

، اگر تصمیم گرفته اید که جزو پرورش دهندگان مرغ شاخدار شوید، ازمان بسیج سازندگیسبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

این گزارش را با دقت بیشتری بخوانید چرا که سوژه این گزارش می خواهد فوت و فن پرورش مرغ شاخدار و البته آن فوت های 

 .ریز کوزه گری را با شما در میان بگذارد

شما این توانایی را دارید تا به آرزوهایی . الش کنید تا به آرزوهایی که دارید جامه عمل بپوشانیدکافی است کمر همت ببندید و ت

دست پیدا کنید که از نظر بقیه افراد، دست نیافتنی و عجیب هستند، اما باور کنید خیلی از آرزوها زاده شده اند تا شما آن ها را 

هر زمینه ای باشد؛ از خرید یک ماشین گرانقیمت گرفته تا وارد شدن به عرصه  این آرزو می تواند در. وارد دنیای واقعیت کنید

در اطرافمان آدم های زیادی وجود دارند که از صفر شروع کرده اند و حاال به . کاری که هیچکس حتی به آن فکر هم نکرده است

یران به سراغ پرورش عمده مرغ شاخدار رفت و حاال آرزوهایشان رسیده اند، درست مثل این جوان اهل تبریز که برای اولین بار در ا

 .پس از گذشت سال ها، به یکی از پرورش دهندگان این حیوان زیبا که گوشت لذیذی هم دارد تبدیل شده است

 آغاز کار با پرورش ماهی تزئینی

های او که بنشینید خواهید پرورش مرغ شاخدار را شروع کرده است، پای حرف  30ساله است، می گوید از سال  .8حامد مظفری 

دید زندگی این جوان ایرانی پر از پستی و بلندی بوده و برای این که به یک پرورش دهنده موفق تبدیل شود، سختی ها و دشواری 

قبل از سربازی، مغازه ای برای خودم دست و پا کردم و با خرید چند آکواریم بزرگ، مشغول ».های زیادی را تحمل کرده است

 .«و فروش ماهی های زینتی شدمپرورش 

او بعد از مدتی راهی سربازی شد اما در این دوران هم به این فکر می کرد که پس از پایان خدمت باید وارد چه شغلی شود که 

 .کمتر کسی به سراغش رفته باشد، سود خوبی داشته باشد و البته در زمره کارهایی باشد که بتوان در آن کار آفرینی کرد

از آنجا . ران سربازی دائم به این فکر بودم که پس از پایان خدمت کاری را تجربه کنم که برایم درآمدزایی خوبی داشته باشددر دو»

که قبال دستی در آتش نگهداری پرندگان داشتم، از بین کارهایی که به ذهنم خطور می کرد تصمیم گرفتم پرورش بلدرچین را 

تومان  22.جوجه بلدرچین به قیمت  70های آخر خدمت سربازی را پشت سر می گذاشتم، در حالی که روز 30سال . تجربه کنم

از آن تعداد . خریداری کردم و آن ها را در یکی از آکواریوم های بزرگی که از زمان پرورش ماهی برایم مانده بود نگهداری کردم

م به پرورش بلدرچین عالقه مند شدم و با خرید حیوان وقتی نتیجه کار را دید. قطعه بزرگ شدند و تخم گذاری کردند .8جوجه، 

 .«مولد و اجاره مکانی برای پرورش، کار حرفه ای ام را آغاز کردم و بعد از چهار سال به یک پرورش دهنده بزرگ تبدیل شدم

 به دنبال یک شغل جدید

قدر ریسک پذیر هستید که همه مشکالت اگر از کاری که دارید احساس رضایت نکنید به دنبال شغل جدیدی می روید؟ یعنی آن

 یک کار جدید را به جان بخرید اما دنبال کار مورد عالقه تان باشید؟

http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3734420
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سال فعالیت در حوزه پرورش بلدرچین به سراغ شغل جدیدی رفت که تا آن روز هیچ  4حامد مظفری این کار را انجام داد و پس از 

سال »: حامد درباره این شغل جدید می گوید. العاتی از آن در دسترس نبودکس در کشور تجربه آن را نداشت و حتی کمترین اط

 .احساس کردم در کار بلدرچین، دست زیاد شده و به این فکر افتادم که به دنبال پرورش حیوان دیگری بروم 30

به همین خاطر بود که طی این سال ها وارد دانشگاه شدم و تحصیالتم را تا مقطع کارشناسی ارشد پرورش طیور ادامه دادم، 

مطالعات و تحقیقات زیادی در این باره داشتم، مدت ها به دنبال حیوانی بودم که مردم آن را نشناسند و هیچکس در داخل کشور 

 .آن را پرورش نداده، در میان همه پرندگانی که بررسی می کردم به مرغ شاخدار رسیدم

درجه زیر صفر سیبری گرفته تا گرمای طاقت  72یط دارد و می تواند از دمای حیوان شگفت انگیزی که قدرت تطبیق باالیی با مح

 .«فرسای گینه در آفریقا زندگی کند

 من و مرغ شاخدار

 . جرقه اولیه پرورش مرغ شاخدار در ذهن حامد خورد و تصمیمش را برای راه اندازی مکان و شرایط پرورش مرغ شاخدار گرفت

بودم مرغ شاخدار به صورت اصالح نژاد برای تولید صنعتی در ایران وجود نداشت و فقط در چند طبق اطالعاتی که بدست آورده »

تحقیقات گسترده ای کردم تا این که با دو کشرکت فرانسوی آشنا شدم و از طریق . کشور خارجی این حیوان را پرورش می دادند

 .ایمیل با آنها ارتباط برقرار کردم

از این شرکت پولی را هم کنار گذاشته بودم اما متاسفانه به دلیل تحریم هایی که وجود داشت این حتی برای خرید مرغ شاخدار 

 .«شرکت ها از فروش حیوان به من خودداری کردند

 که بیاید پیگیرتر می شوم "نه"

را انجام ندهم بیخیال بیاید مصمم تر می شوم و به قولی سر لج می افتم و تا آن کار  "نه"من آدمی هستم که اگر در یک کاری »

به دنبال راهی »: این جمالت را حامد می گوید تا نشان دهد که چقدر در پرورش مرغ شاخدار ثابت قدم بوده است. «نمی شوم

 .برای شروع پرورش مرغ شاخدار بودم تا این که فکری به ذهنم رسید

قطعه مرغ شاخدار  3ه همین خاطر راهی بازار شدم و قبال اطالعاتی داشتم که این حیوان را در بازارهای محلی می فروشند ب

جوجه ها را . این پرندگان را در همان محلی که در آن زمان برای پرورش بلدرچین اجاره کرده بودم نگهداری کردم. خریداری کردم

یری طبیعی، مرغ های ماه از آنها نگهداری کردم تا اینکه در فصل بهار و زمان جفت گ 3در اواخر فصل سرما خریداری کردم و 

قطعه پرنده  02شاخدار تخم گذاری کردند و با استفاده ار دستگاه های جوجه کشی که برای بلدرچین مورد استفاده بود، توانستم 

 .پرورش بدهم

قطعه  0.قطعه پرنده را انتخاب کردم،  04قطعه  02در قدم بعدی، از بین این . این اولین قدم برای آغاز پرورش مرغ شاخدار بود

یک سال بعد، تعداد . این تعداد مرغ به من کمک کرد تا بتوانم پرورش اصلی مرغ شاخدار را آغاز کنم. قطعه دیگر نر 3ماده بودند و 

 «.هزار مرغ شاخدار پرورش دادم 02قطعه رسید و سال گذشته هم حدود  022.مرغ های شاخدار به 

 مرغ شاخدار بهتر از مرغ معمولی

دار در درجه اول، زیبایی این پرنده به چشم می آید، اما این حیوان به غیر از زیبایی، خصوصیت مهم دیگری هم با دیدن مرغ شاخ

 .دارد که مشتریان را برای خرید آن ترغیب می کند، این که بجای استفاده از مرغ معمولی، از این حیوان برای تغذیه استفاده شود
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به طور مثال . ست که محصوالت مستقیم و غیر مستقیم آن را می توانید وارد بازار کنیدیکی از مزایای پرورش مرغ شاخدار این ا»

می توانید این حیوان را به عنوان یک حیوان تزئینی به فروش برسانید یا اینکه گوشت آن را بفروشید عالوه بر آن می شود تخم 

 .ار عرضه کنیدخوراکی اش، تخم نطفه دار آن، جوجه، نیمچه و پرنده مولد را به باز

از طرفی این حیوان به خاطر تطابق خوبی که با محیط دارد نسبت به خیلی بیماری ها مقاوم است، البته این حیوان در مقابل 

 .«ضعیف است که با مدیریت درست می توان از آلوده شدن گله به این بیماری جلوگیری کرد "نیوکاسل"بیماری 

 از کجا شروع کنیم؟

اید که جزو پرورش دهندگان این حیوان زیبا شوید، از اینجا گزارش را با دقت بیشتری بخوانید چرا که سوژه این  اگر تصمیم گرفته

مظفری . گزارش می خواهد فوت و فن پرورش مرغ شاخدار و البته آن فوت های ریز کوزه گری را با شما در میان بگذارد

بخش اول هزینه هایی . مالی دامپروری و پرورش طیور دو بخش داریم در بخش»: توضیحاتش را با بحث های مالی شروع می کند

مثل خرید یا اجاره محل پرورشگاه و احداث سالن ها و خرید تجهیزاتی مانند دان خوری، آب خوری، تجهیزات سرمایشی و 

، ویتامین و غیره اشاره در بخش هزینه های جاری هم می توان به خرید جوجه، دان. است... گرمایشی، دستگاه های جوجه کشی و

 .کرد که البته این هزینه ها به توان مالی هر فرد بستگی دارد

از قدیم گفته اند هرچقد پول بدهی همانقدر آش می خوری اما به نظر من شما می توانید این کار را از صفر شروع کنید همانطور 

 «.ر دو صورت به موفقیت برسیدکه من شروع کردم یا آنکه با پول زیادی شروع به کار کنید و در ه

 میلیون شروع کنید 222با 

اگر بخواهم مبلغ پایه ای را برای آغاز کار پرورش پیشنهاد کنم می گویم »: این پرورش دهنده مرغ شاخدار در کشور می گوید

ط کنونی بیشتر افرادی که هرچند در شرای. میلیون تومان می تواند به شما کمک می کند تا در این کار موفق تر باشید 022حدودا 

پول کالنی دارند پول خود را در اختیار بانک ها می گذارند و بدون هیچ دردسری سود ماهیانه شان را می گیرند و ریسک کارهایی 

 «.مثل پرورش را به جان نمی خرند اما این کار هم سود قابل توجهی دارد

 ماهه به سود برسند 6

حامد مظفری که . ماهه شما را به سود خوبی می رساند 3بازده است و در یک بازه زمانی  پرورش مرغ شاخدار جزو مشاغل زود

حاال چند سالی است از پرورش مرغ شاخدار به سوددهی خوبی رسیده درباره مسائل مالی این کار اطالعات خوبی در اختیارمان می 

شما چنین مکانی را در اختیار دارید چند قدم از افرادی مرغ شاخدار در یک محیط روستایی هم قابل پرورش است و اگر »: گذارد

اما مهمترین قسمت این کار تعیین هدف است باید تصمیم بگیرید که می . که باید مکانی برای پرورش تهیه کنند جلوتر هستید

 «.ر می کنیدخواهید مولدگیری کرده و بعد از آن جوجه کشی داشته باشید و یا این که به پرورش برای تولید گوشت فک

 قیمت ها را بدانید

ماهه  3تومان بخرید و هر جوجه پس از یک دوره  4.22اگر قصد جوجه کشی و مولدگیری دارید می توانید هر جوجه را حدود »

حاال شما می توانید مقداری از تخم ها را برای مصرف خوراکی وارد بازار کنید و از طرف دیگر این امکان . تخم می گذارد 72.

جوجه کشی از تخم های نطفه دار به غیر از . د دارد که تخم های نطفه دار را برای جوجه کشی وارد دستگاه جوجه کشی کنیدوجو

میلیون قیمت دارند احتیاج به یک سالن هم دارد که شرایط دمایی مناسب را برای جوجه شدن  2.دستگاه جوجه کشی که حدودا 

 22.ارید حیوان گوشتی پرورش دهید کافی است جوجه یکروزه خریداری کنید و بعد از اما اگر فقط قصد د. تخم ها داشته باشد

 «.روز که دوره پرورش آن تمام شد مرغتان را به فروش برسانید
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 تخم این مرغ فروش بیشتری دارد

 82ن در بازار کیلویی یک مرغ شاخدار نهایتا تا یک کیلو و چهارصد گرم گوشت دارد که اال»: مظفری درباره قیمت ها نیز می گوید

هزار تومان به فروش می رسد، البته هنوز خرید و استفاده از گوشت این پرنده در بین مردم رواج پیدا نکرده است و امیدواریم با 

یکی از مزایای مهم این مرغ چربی بسیار اندکی است که . تبلیغات بیشتر مردم با این حیوان و مزایای گوشت آن بیشتر آشنا شوند

 .نسبت به مرغ های معمولی دارد

در شرایط کنونی تخم خوراکی این حیوان متقاضی خوبی دارد و هر دانه آن هزار تومان فروخته می شود البته شما می توانید نطفه 

 .هزار تومان به افرادی که قصد پرورش این حیوان را دارند بفروشید .دار این حیوان را به قیمت 

. هزار تومان قیمت دارد  .7پرورش این حیوان نیز مربوط به فروش نیمچه پرنده می شود که حدودا  قسمت دیگر درآمدزایی در

 «.هزار تومان قیمت دارد که هم اکنون در بازار عرضه می شود 42حیوان مولد نیز 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723202228.. 
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 متفرقه
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 از باگاس نیشکر در جهان است  MDFترین تولیدکننده  ایران بزرگ
این روزها در معرض  عنوان یکی از صنایع جانبی همواره وجود داشته، های دور در استان خوزستان به تولید نیشکر که از سال

های دائمی در هوای خوزستان کرده و پسماندها و پساب این کارخانه نیز  های منفی است که آن را متهم به تولید آالینده هجمه

های کشور است که  ترین استان چندان آباد، یکی از مهم خوزستان با خرمشهر نه. باعث از دست رفتن کیفیت آب کارون شده است

ترین آنها، نبود کار و اشتغال مناسب  د با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده که از مهمپس از جنگ همواره برای احیای خو

 .برای جوانان این استان است

شانه  به علت سد گتوند یکی دیگر از علل از دست رفتن کیفیت آب کارون است که به گفته منتقدان، شانه شوری آب کارون به

 .ها شود از گلوی خوزستانیصنعت نیشکر توانسته مانع رفتن آب خوش 

محیطی صنعت نیشکر طی چند روز آینده در این استان  موج انتقاد به صنایع نیشکر تا بدانجا رسید که همایش بررس اثرات زیست

محیطی این صنعت، گپی مفصل بین اساتید دانشگاه و  های زیست ها و آالیندگی برگزار خواهد شد تا درباره میزان خسارت

 .محیطی به گفته ستاد خبری این همایش ایجاد شود یستکارشناسان ز

درباره نقش شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با حسین آمیلی، معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر گفتگویی انجام 

 .گذرد ایم که از نظرتان می داده

 جایگاه اقتصادی تولید نیشکر ایران کجا قرار دارد؟

درصد محصوالت زراعی  2.کند که این میزان برابر  ر مجموع حدود هفت میلیون تن نیشکر تولید میدر زمان حاضر این صنعت د

 .کند درصد شکر تولیدی کشور را تأمین می 2.هزار تن شکر و بیش از  422استان خوزستان است و همچنین با تولید بیش از 

 صنعت نیشکر چقدر فرصت شغلی در خوزستان ایجاد کرده است؟

هزار نفر نیز شغل  72طور مستقیم و تقریباً  هزار نفر به 72ت در مجموع در کل استان خوزستان اشتغالی بیش از این صنع

 .غیرمستقیم از فعالیت در این حوزه دارند

 شود؟ جز شکر، چه محصوالت دیگری در این صنعت تولید می به

از باگاس نیشکر در جهان  MDFترین تولیدکننده  ن و بزرگترین تولیدکننده الکل و خمیرمایه در ایرا شرکت توسعه نیشکر بزرگ

دستی نیشکر  های دیگری نیز در صنایع پایین های این صنعت در استان خوزستان است و ظرفیت این مواد بخشی از توانمندی. است

 .زودی از آنها رونمایی خواهد شد وجود دارد که به

 ن چگونه است؟میزان تولید الکل و جایگاه اقتصادی آن در ایرا

میلیون  80ترین شرکت تولیدکننده الکل در ایران است که در سال زراعی گذشته  شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن، بزرگ

میلیون لیتر الکل تولیدی به کشورهای عراق، ترکیه و افغانستان  80میلیون لیتر از مجموع  ..لیتر الکل تولید کرده که حدود 

 .صادر شده است

درصد تولیدات الکل طبی کشور را در اختیار  42اکنون  ترین خط تولیدی اتانول طبی هم خانه الکل شرکت توسعه نیشکر، بزرگکار

 .دارد و عمده مصرف الکل و بازار مصرف آن در صنایع آرایشی، بهداشتی، دارویی و صنایع شیمیایی وابسته است

 میزان ارزآوری صادرات الکل چقدر است؟
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میلیون دالر در سال است، اما با توجه به اینکه نیاز داخل الکل تولیدی این  02تا  ..شی از صادرات این کارخانه بین ارزآوری نا

 .شود شرکت زیاد است، لذا صادرات بعد از تأمین نیاز داخل انجام می

 .ارخانه اشتغال غیرمستقیم دارندنفر است و به همین تعداد نیز در این ک 0.2میزان اشتغال مستقیم کارخانه الکل و خمیرمایه 

 کنید؟ ها را چگونه برآورد می نقش باگاس نیشکر در کاهش واردات کاغذ و حفظ جنگل

هزار تن در کشور تولید و  4.2کارشناسان نیاز ساالنه کشور را به کاغذ حدود دو میلیون تن برآورد کردند که از این میزان تنها 

این میزان نیاز به کاغذ باعث شده تا در سال جاری کشور با کمبود دو میلیون تنی چوب . دشو مابقی از طریق واردات تأمین می

میلیون تن و در چهار سال آینده به چهار میلیون تن  .81شود تا این کمبود در سال آینده به  رو شود و ادامه این روند باعث می روبه

های موجود در  دلیل ظرفیت شود که بنا به گفته مسئوالن، به ارد میهای کشور و برسد که در این میان بیشترین خسارت به جنگل

 .برداری صنعتی کرد ها، نباید از آنها به شکل گسترده بهره این جنگل

 های شمال کشور است؟ توان گفت باگاس تولیدی جایگزین جنگل می

تنها بهترین  توان گفت این ماده نه ان میهای نیشکر خوزست در کشت و صنعت( تفاله نیشکر)با توجه به تولید فراوان باگاس 

توان با ایجاد  های الزم توسط بخش خصوصی یا دولتی می گذاری های کشور برای تولید کاغذ است، بلکه با سرمایه جایگزین جنگل

م با ها و محیط زیست جلوگیری کرد و ه های نیشکر خوزستان هم از نابودی جنگل های تولید کاغذ در کشت و صنعت کارخانه

از سوی دیگر، مزیت باگاس . عمل آورد ایجاد اشتغال و رسیدن به خودکفایی ملی از خروج ارز و وابستگی به واردات کاغذ ممانعت به

های حمل و نقل یک ماده بازیافتی است و همین امر  نیشکر آن است که عالوه بر ارزان و در دسترس بودن و حذف کلیه هزینه

 .کاغذ صدچندان کرده استاهمیت آن را برای تولید 

 آید؟ ای به کمک کنترل گردوغبار می پسماند ویناس در چه چرخه

های روان و جلوگیری از برخواستن گردوغبار در استان خوزستان انجام داد،  توان در تثبیت شن ترین اقداماتی که می یکی از مهم

دلیل وجود مواد شیمیایی در مالچ عوارض  پاشی به رشناسان مالچاگرچه با توجه به اینکه بقیه کا. پاشی است استفاده از روش مالچ

هایی که دارای ویناس تولیدشده از مالس نیشکر هستند، غنی از پتاسیم، کلسیم، منیزیم و  محیطی دارد، اما باید گفت مالچ زیست

 .کند تر می رجستههای موجود ب مقادیری ازت و فسفر هستند که استفاده از مالس نیشکر را نسبت به سایر مالچ

 توان گفت ویناس دارای پایه زیستی بوده و سازگار با محیط زیست است؟ آیا می

همچنین استفاده از . تواند کیفیت خاك را افزایش داده و از فرسایش آن جلوگیری کند پاشیدن مالچ نیشکر در مناطق بیابانی می

دوغبار، عالوه بر اینکه تأثیر سریع و آنی دارد و قابلیت استفاده از آن پاشی برای جلوگیری از برخواستن گر ویناس نیشکر جهت مالچ

در زمانی کوتاه و در سطح وسیع فراهم است، منبع تأمین این ماده در داخل کشور موجود است و نیاز به تأمین آن از خارج و از 

عنوان مالچ این است که ویناس دارای پایه زیستی  ترین نکات استفاده از ویناس به همچنین یکی از مهم. بین رفت منابع ارزی ندارد

 ./بوده و سازگار با محیط زیست است

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.372-..html 
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 متفرقه
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

های تخصصی، صدای  مجله/ های جدید شگاه مطبوعات با ابتکار عملحضور نشریات کشاورزی در نمای

 کنند  کشاورز را همه با هم نجوا می
شود تا  صورت متمرکز زیر یک سقف جمع می های تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی به بار مجله امسال برای نخستین

 . صدای کشاورزان و جامعه روستایی را در جامعه شهری نجوا کنند

مدیره انجمن صنفی نشریات تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  یأترئیس ه

نمایشگاه مطبوعات یکی از : های کشاورزی و تخصصی در نمایشگاه مطبوعات خبر داد و گفت از حضور متفاوت مجله( ایانا)ایران 

ای  تواند در طرز فکر مردم تأثیرگذار باشد و دامنه شمول گسترده شود و می سوب میها در افکار عمومی مح تأثیرگذارترین شاخصه

 .دارد

صورت متمرکز و  امسال نشریات تخصصی بخش کشاورزی در قالب انجمن تخصصی نشریات بخش به: منصور انصاری افزود

 .یابند می مترمربع و در محل راهروی اصلی حضور 22.یافته در فضای نمایشگاهی بیش از  سازمان

های مطبوعاتی، تمامی  ها و انجمن با توجه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به تشکل: وی خاطرنشان کرد

 .های گذشته وجود ندارد اند و گسیختگی سال های تخصصی زیر یک سقف جمع شده مجله

 .عضو آن فعال هستند .7حال حاضر  عضو دارد که در 2.انجمن صنفی نشریات تخصصی : انصاری ادامه داد

هایی پراکنده حضور  های خاصی در مکان های تخصصی بنا به سیاست های قبل، هریک از نشریات و مجله در سال: وی تصریح کرد

همه با هم، "اند و قرار است شعار  داشتند، اما امسال با جلب نظر مسئوالن و مدیران این بخش، همه در زیر یک سقف جمع شده

 .را نجوا کنند "دای کشاورزی کشور باشیمص

 های کشاورزی و صنایع غذایی در نمایشگاه مطبوعات برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع

های بخش  در این نمایشگاه تشکل: مدیره انجمن صنفی نشریات تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی یادآور شد رئیس هیأت

های مختلف  لید محصوالت کشاورزی ازجمله شیر، گوشت و سایر موارد تولید را در الیهکشاورزی، کلیه فرآیندهای مربوط به تو

های مختلف امنیت غذایی، سالمت و غذا، آب و خاك و  های آموزشی با موضوع کند و در این راستا، کارگاه زیرین به مردم نمایان می

 .برپا خواهد بود... نقش آنها در تولید، حفظ محیط زیست و

کنند و به پرسش  های فوق شرکت می در حاشیه این نمایشگاه، مسئوالن مرتبط با بخش کشاورزی در کارگاه: تأکید کردانصاری 

 .دهند نگاران و بازدیدکنندگان پاسخ می مردم، روزنامه

خش های تخصصی ب تاکنون صدای کشاورزان کمتر به گوش جامعه شهری رسیده است، اما معتقدیم که مجله: وی اظهار داشت

 .توانند در راستای توسعه پایدار بخش کشاورزی مؤثر عمل کنند کشاورزی و صنایع غذایی می

شود، درباره شمارگان و تعداد  های تخصصی عنوان می هایی که از نظر فائو برای مجله تعداد شاخصه: انصاری همچنین گفت

های  همکاری بخش خصوصی، صنایع غذایی و بخش کنیم با های تخصصی موجود در بخش است که در این راستا تالش می مجله

 .مختلف شرایطی را برای توسعه پایدار فراهم آوریم

، فودنا، فودپرس و اگنا نیز ازجمله نهادهای (ایانا)های تخصصی همچون خبرگزاری کشاورزی ایران  خبرگزاری: وی در ادامه افزود

سازان کالن کشوری  زی در جامعه شهری و همچنین برای تصمیمرسانی فضای مجازی هستند که باعث تقویت بخش کشاور اطالع
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های پنهان بخش را در سطح جامعه مطرح کنند و عالوه بر آن، با انتقال آخرین نتایج  توانند الیه هستند و با طرح مسئله می

 .ورزان را فراهم آورندهای تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی انجام شده است، موجبات افزایش درآمد کشا تحقیقاتی که در مؤسسه

روز برگزاری نمایشگاه برپا خواهد بود، حضور کارشناسان وزارت جهاد  2.های آموزشی که در  در کارگاه: انصاری خاطرنشان کرد

 .چهره و پاسخ به پرسش بازدیدکنندگان مؤثر خواهد بود به کشاورزی، محیط زیست و بانک کشاورزی برای ارتباط چهره

 ی تخصصی در گوشزد کردن وقایعی چون بحران آبها اثرگذاری مجله

های  های تخصصی در حرکت مدیره انجمن صنفی نشریات تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی درباره اثرات مجله رئیس هیأت

قابله با های م با توجه به بحران پیش رو در مسئله آب، کارگاه مصرف بهینه آب و روش: تأثیرگذار مختلف بخش کشاورزی ادامه داد

رسانی آورده شده  های آموزشی این نمایشگاه در فضایی مناسب برای اطالع شود در کارگاه بحران که پایه امنیت غذایی محسوب می

های تخصصی توانسته است زنگ خطری برای آگاهی مسئوالن و  است و عالوه بر آن، در گذشته نیز مطالب منتشرشده در مجله

 .ریزان کشوری باشد برنامه

آالت  گیری از ماشین های بحران آب، انتقال آب مجازی، کشت فراسرزمینی، مفهوم اصالح نژاد، بهره معرفی سال: وی تصریح کرد

های تخصصی در گذشته مطرح شده و امروز شاهد آن هستیم که  هایی است که توسط مجله ازجمله نقدها و بررسی... کشاورزی و

 .ربط برای آن در حال انجام است های ذی یر ارگانهای وزارت جهاد کشاورزی و سا برنامه

عدد آن دولتی و  2.مجله تخصصی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در کشور وجود دارد که  32تا  ..حدود : انصاری یادآور شد

و عالوه شود  صورت ماهنامه، دوماهنامه و فصلنامه توسط بخش خصوصی منتشر می مابقی آن تخصصی بخش کشاورزی است که به

 .مجله تخصصی عضو رسمی این انجمن هستند 73بر آن، 

 (ره)ماه مشغول به کار خواهد بود و شبستان مصلی امام خمینی آبان 03تا  3.نمایشگاه تخصصی مطبوعات از : وی تأکید کرد

سطح جامعه شهری  ویژه بخش کشاورزی است تا بتوانیم صدای کشاورزان را در های مختلف به کنندگان در بخش پذیرای شرکت

 ./نجوا کنیم

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.433-..html 
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 متفرقه
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

وزه علوم کشاورزی ح 63کسب رتبه / کسب جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران برای دومین سال متوالی

 دانشگاه تهران 
ها در جایگاه نخست ملی قرار گرفت و حوزه علوم  بندی دانشگاه دانشگاه تهران برای دومین سال متوالی در رتبه

 . بهبود بخشد 2246در ویرایش  63را با کسب رتبه  .224خود در سال  46کشاورزی این دانشگاه نیز توانست رتبه 

 Best Global)های دنیا  بندی بهترین دانشگاه رتبه 02.3، در ویرایش (ایانا)اری کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگز

Uneversities )امتیاز توانسته است در رتبه نخست ملی،  7317شود، دانشگاه تهران با کسب  نیوز منتشر می.اس.که توسط یو

های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی  تهران، دانشگاه های پس از دانشگاه. جهان قرار گیرد 840آسیا و رتبه  4.رتبه 

. اند تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت و دانشگاه آزاد اسالمی کرج به ترتیب رتبه های دوم تا هشتم ملی را به خود اختصاص داده

 .شده است بندی شناخته عنوان برترین دانشگاه جهان در این نظام رتبه همچنین دانشگاه هاروارد به

در ویرایش قبلی این نظام . شود نیوز منتشر می.اس.های دنیا است که توسط یو بندی بهترین دانشگشاه این دومین ویرایش از رتبه

های دنیا جهت ارائه درکی بهتر از  بندی بهترین دانشگاه رتبه. نیز دانشگاه تهران رتبه نخست ملی را به خود اختصاص داده بود

با توجه به افزایش دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در کشورهای . ها در سراسر دنیا ارائه شده است دانشگاهچگونگی مقایسه 

 -طور کلی تمرکز دارد ها به های دانشگاهی مؤسسه ویژه بر اشتهار و پژوهش که به-های دنیا  بندی بهترین دانشگاه خارجی دارند، رتبه

 .های مدنظرشان کمک کند شگاهتواند به دانشجویان در انتخاب دان می

نخستین گام در این . کشور جهان پرداخته است 32دانشگاه برتر بیش از  4.2بندی  های دنیا به رتبه بندی بهترین دانشگاه رتبه

هزار دانشگاه را برای سنجش  یک -رویترز های مؤسسه تامسون یکی از محصول-( InCites)بندی که توسط پایگاه این سایت  رتبه

برای . کند صورت عمومی منتشر می دانشگاه نخست فهرست را به 4.2هزار دانشگاه، رتبه  تخاب کرده که در این میان این یکان

دانشگاه برتر نتایج پیمایش اشتهار جهانی مؤسسه  022آنکه دانشگاهی در میان این یک هزار نمونه قرار گیرد، ابتدا باید جزء 

شده و با  بندی های دارای بیشترین انتشارات در پنج سال اخیر رتبه نشگاه برتر فهرست مؤسسهدا 022سپس، . رویترز باشد تامسون

بندی بهترین  شاخص اصلی نظام رتبه 0.ها بر اساس  گام دوم محاسبه رتبه دانشگاه. شود دانشگاه مشهور مقایسه می 022فهرست 

 .های هرکدام در جدول شماره یک آمده است ها و وزن شاخص این. نیوز طراحی شده است.اس.های دنیا است که توسط یو دانشگاه

نالنج  آو سنجی وب های علم های دنیا از طریق پایگاه بندی دانشگاه سنجی مورد نیاز این نظام برای رتبه تمامی اطالعات علم

(InCitesTM )تمامی این اطالعات مربوط به . شود تأمین می -ها در این زمینه ترین پایگاه یکی از مهم-رویترز  و مؤسسه تامسون

یابد، با استفاده از  ها اختصاص می امتیازهایی که در بخش اشتهار دانشگاهی به دانشگاه. عملکرد یک دانشگاه در پنج سال اخیر است

رویترز انجام  که توسط مؤسسه تامسون( Academic Reputation Survey)نتایج حاصل از پیمایش اشتهار دانشگاهی 

 .حاسبه خواهد شدشود، م می

 نیوز.اس.بندی یو های رتبه امتیازهای دانشگاه تهران در شاخص - .جدول 

 رتبه دانشگاه تهران ها شاخص

 0.3 اشتهار جهانی پژوهشی -.

 .. ای پژوهشی اشتهار منطقه -0
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 073 انتشارات -8

 3.8 ها کتاب -8

 00. مقاالت کنفرانس -8

 .30 شده تأثیر استنادی نرمال -7

 800 کل استنادها -.

 772 درصد نخست رکوردهای پراستناد هستند 2.تعداد انتشاراتی که در میان  -3

 .33 درصد نخست رکوردهای پراستناد هستند 2.درصد انتشاراتی که در میان  -4

 04 المللی همکاری بین -3

 48 آموختگان دکتری تعداد دانش -0

 87. ای هیأت علمی دانشگاهآموختگان دکتری به اعض نسبت دانش -2.

شناسی و جانورشناسی  مهندسی، علوم کشاورزی، علوم مواد، علوم گیاه –های فنی  همچنین، دانشگاه تهران توانسته است در حوزه

 .ها در جدول شماره دو آمده است این رتبه. های حائز اهمیتی را کسب کند و شیمی رتبه

 .را به خود اختصاص داده بود 22.شده و در حوزه علوم مواد رتبه  43ز حائز رتبه دانشگاه تهران در حوزه علوم کشاورزی نی

 نیوز.اس.بندی موضوعی یو رتبه دانشگاه تهران در رتبه - 0جدول 

 رتبه حوزه

 2. مهندسی -فنی 

 30 علوم کشاورزی

 3.. علوم مواد

 083 شناسی و جانورشناسی علوم گیاه

 078 شیمی

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.43.-..html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/25765-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

223 

 

 
 متفرقه

 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

 برگزاری روز جهانی خاک در ایران؛ در ابهام 
شک با اتمام  است که بی هایی برای بهبود بحران خاک کشور تنها شروعی برای آغاز فعالیت .224سال جهانی خاک 

 .دار خواهد بود این سال تمام نخواهد شد و ادامه

از برگزاری ( ایانا)عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاك و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ستیم تا روز جهانی خاك نیز در سال در تالش ه: هنری خاك پیش از اتمام سال جهانی خاك خبر داد و گفت -جشنواره فرهنگی 

 .مختص به آن، به بهترین نحو برگزار شود، اما متأسفانه هنوز برنامه مدونی برای برگزاری آن در نظر گرفته نشده است

 :علیرضا فالح با بیان اینکه در صورت همکاری وزارت جهاد کشاورزی، روز جهانی خاك در محل وزارتخانه برگزار خواهد شد، افزود

های الزم را صورت ندهد، روز جهانی خاك را در مؤسسه تحقیقات خاك و آب کشور برگزار  اگر وزارت جهاد کشاورزی همکاری

 .خواهیم کرد

مندان عکس، فیلم،  هنری خاك قطعی شده است و تاکنون نیز عالقه -در حال حاضر برگزاری جشنواره علمی : وی خاطرنشان کرد

 .اند تاه خود را برای ما ارسال کردههای کو کاریکاتور و داستان

انتظارمان : طور که باید در کشور ما برگزار نشد، ادامه داد دبیر انجمن علوم خاك ایران با اظهار تأسف از اینکه سال جهانی خاك آن

د و این سال شروعی در سال جهانی خاك بیش از اتفاقاتی بود که رخ داد، اما باید بدانیم که تنها سال خاك است که تمام خواهد ش

 .دار ما خواهد بود های ادامه برای فعالیت

را سال حبوبات معرفی  02.3سال ( فائو)فالح اظهار امیدواری کرد که با توجه به اینکه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

شود، بتوانیم با  میایی میکند و باعث کاهش مصرف کودهای شی کرده است و حبوبات در تثبیت ازت خاك نقش بسزایی ایفا می

 .داری را داشته باشیم های ادامه استفاده از این موضوع در حفظ خاك و احیای خاك سالم، فعالیت

که سال جهانی خاك است، گرامی داشته  ..02ویژه در سال  در تمام نقاط دنیا به( آذرماه 7.)روز جهانی خاك پنجم دسامبر 

 ./شود می

http//:www.iana.ir/water/item/0.4.3-..html 
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 متفرقه

 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

ایجاد تشکل جهانی دانشجویان حامیان /اعالم آمادگی جامعة المصطفی برای فرهنگ سازی زیست محیطی
 محیط زیست 

م آمادگی جامعة المصطفی برای فرهنگ سازی آموزش مسائل زیست محیطی با رییس جامعه المصطفی العالمیه با اعال

 . ادبیات سازی برای محیط زیست بر مبنای دین بسیار مهم است: سازمان حفاظت محیط زیست گفت

رییس جمهور به نقل از محیط زیست قم، علیرضا اعرافی در دیدار معصومه ابتکار، معاون ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سالن اجتماعات این نهاد، به تبیین فعالیت های داخلی و بین المللی جامعة المصطفی 

 .پرداخت

شبکه علمی،  2.بانک اطالعاتی این افراد تشکیل شده که در : ملیت داریم، افزود 72هزار دانش آموخته از  72وی با بیان این که 

 .اسی و اجتماعی ساماندهی شدند؛ فعالیت های جامعة المصطفی در تاریخ حوزه بی سابقه استفرهنگی، سی

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که شبکه فعالیت های آموزشی، رسانه، تحلیل و ترجمه سیاسی و اجتماعی برای 

واحد در ایران  022هزار نفر در قالب  82در حال حاضر: استفاده فارغ التحصیالن جامعة المصطفی تأسیس شده است، اظهار داشت

 .رشته شامل کاردانی، کارشناسی و سطوح حوزوی حال تحصیل هستند 2..و جهان در 

علوم در حوزه های فقه و اصول، مقایسه تطبیقی فقه و حقوق، حوزه تفسیر شامل حوزه قرآن و علوم، قلمرو علوم : وی ادامه داد

 .زبان رسمی کشورها تدریس می شود 0.ذاهب به اجتماعی و ادیان و م

دوره به صورت پودمانی  22.آموزش های مهارتی و کاربردی از دیگر فعالیت های المصطفی است که بیش از : وی اضافه کرد

 .تعریف و در طول مقاطع تحصیلی به دانش پژوهان عرضه می شود

ما در خارج از : هزار نفر محصل وجود دارد، ابراز داشت 72ر و در قم مجموعا هزار نف 4.امام جمعه قم با بیان این که در غیر ایران 

 .کشور حضور داریم و اساتیدی برای تدریس حضور دارند که بخشی ایرانی و بخشی نیز از خارج هستند 42کشور در حدود 

ی در حال انجام است و تاکید داریم در حوزه های اخالق، تربیت، ارتباطات و در عرصه پژوهشی برنامه های خوب: وی عنوان کرد

 .میراث و گنجینه حوزه از طریق جامعة المصطفی بازسازی شود که بتواند در دنیا موج ایجاد کند

شفافیت و رسمیت حضور در جهان از سیاست های جامعة المصطفی است از این رو با مجوز در کشورهای : اعرافی خاطرنشان کرد

یت های جامعة المصطفی نگاه فرامذهبی را در پش داریم اما عمده کار ما شیعی است که با این وجود گوناگون حضور داریم؛ در فعال

 .پنج هزار طلبه سنی معتدل حضور دارند

وی در پایان با اعالم آمادگی جامعة المصطفی برای فرهنگ سازی آموزش مسائل زیست محیطی با سازمان محیط زیست اضافه 

 .حیط زیست بر مبنای دین بسیار مهم استادبیات سازی برای م: کرد

ایجاد تشکل جهانی دانشجویان حامیان محیط زیست با حضور : معاون رییس جمهوری و رییس سازمان محیط زیست گفت

دانشجویان و فارغ التحصیالن جامعه المصطفی العالمیه و موضع گیری شفاف آنها در باب مباحث مختلف زیست محیطی می تواند 

 .یر گذار و راهگشا باشدبسیار تاث
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امروز دنیا به خاطر مسائل آلودگی : معصومه ابتکار نیز در نشست مشترك با رییس و مدیران جامعه المصطفی العالمیه در قم افزود

های زیست محیطی، هدر رفت مواد غذایی، آب و آالیندهای زیست محیطی در رنج است و جامعه المصطفی می تواند یک الگوی 

 .یح از نحوه مواجهه با محیط زیست را ایجاد کندرفتاری صح

ما اگر از معارف اسالمی به درستی بهره گیری کنیم می توانیم رفتار مردم را نسبت به محیط زیست تغییر و آنها را : وی ادامه داد

و خود آنها حافظ ومدافع به اهمیت مساله آگاه کنیم و باید همه به این باور برسند که محیط زیست و آب سالم حق مسلم آنهاست 

 .محیط زیست شوند

برای دولت یازدهم محیط زیست از اهمیت باالیی برخوردار است، ما بیشتر وارد جنبه های کاربردی شدیم، : ابتکار یادآورشد

 .متاسفانه در دوره هایی در این زمینه با یک وفقه ای مواجه بودیم که شرایط محیط زیست بحرانی شده بود

شترین رویکرد دولت در مقوله زیست محیطی، آموزش، فرهنگ سازی، فعالیت های بین المللی در حوزه اسالم و بی: وی گفت

 .محیط زیست است و از طرح های علمی، پژوهشی و آموزشی درمورد فقه محیط زیست نیز استقبال و حمایت می کنیم

دنیای امروز که تالش عامدانه ای برای به حاشیه راندن و  اقدام های جامعه المصطفی جای مباهات دارد و در: ابتکار یادآورشد

تضعیف معارف اسالمی در حال انجام است و سعی می کنند واقعیت ها را به شکل دیگری جلوه دهند، دانش آموختگان جامعه 

 .المصطفی می توانند سرمایه بزرگی برای اسالم و انقالب برای مقابله با این هجمه ها باشند

متاسفانه جهان امروز بیشتر درگیر خشونت، ترور و درگیری شده که این وضعیت منطقه خاورمیانه و غرب آسیا را نیز در : وی افزود

 .برگرفته است و توجه به مسائل زیست محیطی بسیار کم شده است

منطقه ای داریم تا در برابر  ما در ارتباط با تحوال آب وهوایی و زیست محیطی، کنوانسیون های جهانی و معاهده های: وی ادامه داد

 .معضل هایی که آینده بشر را تهدید می کند، بتوانند گام هایی بردارند

امروز ماهیت مسائل زیست محیطی از موضوع های محلی خارح فراگیر شده و ممکن است اقدام هایی در زمان حال : وی گفت

 .انجام شود ولی در مکان یا زمان دیگر تاثیرخود را نشان دهد

امروز کشور ما نیز وارد عرصه صنعتی شده و ما هم در گرمایش زمین سهیم هستیم، قبال پروتکل ها در : وی خاطرنشان کرد

 .محدوده کشورهای صنعتی بود و امروز شرایط کشورها تغییر کرد

آینده هدف گذاری و  محور مانند بهداشت، هوای سالم، محیط زیست و کشاورزی سالم برای 4.جهان در : ابتکار خاطرنشان کرد

توافق کرده است و امروز محیط زیست ازموضوع های مهم جهانی در کنار صلح و امنیت است به گونه ای که منشاء بسیاری از 

 اختالف ها ، آب و مسائل محیط زیستی شده است

ه در عمل در ارتباط با محیط زیست ریشه ها و مبانی رویکرد افراد به اعتقادهای خود بازمی گردد، ما متاسفان: ابتکار بیان داشت

 .مانند دیگران عمل کردیم و این مهم است که واقعیت معارف دینی و فقهی پیرامون محیط زیست مشخص و تبیین شود

هر اندازه که ما روی فرهنگ دینی و محیط زیست سرمایه گذاری کنیم و در این زمینه تحقیق و پژوهش صورت گیرد : وی گفت

 .خواهد بود و ما این کارها را نیز شروع کردیم بسیار تاثیرگذار

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/0.430-..html 
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 متفرقه
 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

ی و رفتارشناسی را وارد حوزه مدیریت نظریه های اقتصاد/ دانشمند ایرانی برنده جهانی علوم زمین شد 

 منابع آب کردم 
اتحادیه علوم زمین اروپا کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط زیست امپریال کالج لندن، را به عنوان یکی از چهار 

 .معرفی کرد .224دانشمند جوان برجسته در علوم زمین در سال 

 0220در سال ( EUG)و اتحادیه اروپایی علوم زمین ( EGS)جمن ژئوفیزیک اروپا که با تلفیق ان( EGU)اتحادیه علوم زمین اروپا 

تشکیل شد، ساالنه هشت جایزه اصلی به محققان برتر در شاخه های مختلف علوم زمین در سطح جهانی اهدا می کند که از میان 

 .اهدا می شود "دانشمند جوان برجسته"به چهار  "آرنه ریچتر"آنها چهار جایزه 

دانشمند علوم زمین در نقاط مختلف جهان اهدا شده است که از این میان  83.تا کنون به  038.ایز اصلی این مجموعه از سال جو

این اولین بار است که یک ایرانی موفق به دریافت یکی از جوایز اصلی . محقق تعلق گرفته است 73به  "دانشمند ممتازجوان"جایزه 

 .این اتحادیه می شود

نی در گفت و گو با بی بی سی فارسی درباره تحقیقات و دستاوردهای خود که منجر به دریافت این جایزه شده می گوید کاوه مد

او می گوید هر چه مسائل آبی و زیست محیطی . که تئوری های اقتصادی و رفتارشناسی را وارد حوزه مدیریت منابع آب کرده است

م بیشتر وارد این حوزه می شوند و با علوم آبی و مهندسی و هیدرولوژی تلفیق می پیچیده تر شده، علوم انسانی و اجتماعی ه

 .گردند

چهار جایزه اصلی اتحادیه علوم زمین اروپا برای دانشمندان جوان برجسته به محققانی اعطا می شود توانسته اند به پیشرفت های 

 .قابل توجهی در رشته های مختلف علوم زمین دست پیدا کنند

ها و روش های متفاوت تحلیل تصمیم گیری با سامانه های  بازی سهم بنیادی او در تلفیق نظریه"تحادیه کاوه مدنی را به جهت این ا

که منجر به ایجاد نگرشی جدید به مدل های مدیریت منابع آب شده است به عنوان یکی از چهار  "مرسوم مدیریت منابع آب

 .اب کرده استانتخ ..02دانشمند برجسته جوان در سال 

پیرامون  02.0تحقیقات و مقاالت مدنی در این زمینه و از جمله مقاله دیگر او در نشریه علمی مدیریت و برنامه ریزی آب در سال 

در مورد اختالفات و ( اکولوژی)مناقشات ناشی از انتقال آب در کالیفرنیا و مقاله دیگری در نشریه علمی اقتصاد بوم شناسی 

لمللی در مورد تغییر اقلیم و نحوه کاهش گازهای گلخانه ای به ایجاد مسیری جدید در تحقیقات مدیریت منابع آب مذاکرات بین ا

 .کمک کرده اند

کاوه مدنی در فروردین امسال در سخنرانی خود در مورد جنگ جهانی آب در جزیره کیش به سرگذشت تحقیقاتی خود و اتفاقاتی 

 .ه بازی ها و تلفیق آن با علوم آب شده است توضیح دادکه منجر به عالقمندی او به نظری

 "چهره جدید مهندسی عمران"نیز توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا به عنوان یکی از ده  02.0ساله در سال  87این محقق 

 .انتخاب شده بود

بیشتر از هفت سال از اخذ آخرین  سال کمتر باشد و .8عنوان دانشمند جوان تنها در صورتی قابل احراز است که سن محقق از 

این اتحادیه در آخرین بیانیه خود اعالم کرده است که شرط سنی خود را برای این جایزه از . مدرك تحصیلی اش نگذشته باشد

 .سال دیگر حذف خواهد کرد
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 .شد این جوایز طی مراسمی در نشست ساالنه این اتحادیه در فروردین ماه سال آینده در وین اهدا خواهند

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/0.338-..html 
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 متفرقه
 فودپرس 0931آبان ماه  3شنبه 

 ور استقوانین ضد انحصار و مدیریت برنامه ریزی شده مبتنی بر اخالق نیاز امروز کش
تکیه بر مدار رقابت به همراه : دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مهمترین آفت اقتصاد ایران را انحصار برشمرد و گفت

محمدرضا .قوانین ضد انحصار و مدیریت برنامه ریزی شده مبتنی بر اخالق تضمین کننده موفقیت ایران و رهایی از انحصار است

ر شدن اقتصاد ایران از ناحیه انحصار، بهترین مدل اقتصادی برای کشور را مدل اقتصاد آلمان دانست و مرتضوی با تاکید بر رنجو

در آن رعایت شده و قوانین ضد بهره برداری ( انحصار)این مدل، اقتصادی آزاد است که درعین حال قوانین ضد تراست: افزود

از سوء استفاده می شود نیز دارد و کسی که در این مدل بخواهد  حکومتی نیز در آن برقرار بوده ضمن آنکه قوانینی که مانع

اگر ما مدار رقابت و ضد انحصار بودن را با مدیریت برنامه ریزی شده : وی تاکید کرد.سوءاستفاده کند به دادگاه کشیده می شود

مرتضوی با بیان آنکه باید .خواهیم بودمبتنی بر اخالق تلفیق کرده و حرکت سازنده را آغاز کنیم بزودی شاهد موفقیت در اقتصاد 

در حوزه اقتصاد دنبال نظامی باشیم که سرمایه، رقابت و اخالق درآن نقش کلیدی داشته و قوانین کنترلی ضد انحصار در آن نقش 

اقتصاد  تجربه نشان داده در چنین مدلی، اقتصاد پویایی بیشتری دارد چرا که رقابت حرکت دهنده: صد درصدی داشته باشد، گفت

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همین زمینه توجه به بحث رقابت داخلی در عین توجه به رقابت خارجی را .است

معتقدم در بعضی صنایع و امکانات کشور که دست دولت ها بوده برای عده ای حاشیه امن یجاد شده : بسیار ضروری دانست و افزود

پاسخگوی نیازهای جامعه و مردم نبوده و برهمین اساس خود را راحت احساس کرده و خیلی دنبال که در این حاشیه امن خیلی 

وی با بیان آنکه صحنه بدون رقابت و انحصاری و رانتی به خصوص در کشورهای نفتی که پول .برطرف کردن مشکالت نبوده اند

د انحصار در آن نباشد به طور قطع آثار زیانباری برای کشور نفت را به سایر بخش ها تزریق می کنند اگر رقابتی نشود و قوانین ض

باید هرچه سریعتر انحصارهای ایجاد شده از ناحیه دولت ها را با تدوین قوانین کارساز شکست : به همراه خواهد داشت، تصریح کرد

معتقدم : کیفیت ندارد، تاکید کرد مرتضوی با رد این نظریه که کاالی ایرانی.تا صنعت پویایی خود را همانند گذشته بدست آورد

برخی کاالها نظیر فرش، زعفران، پسته و میوه های تولید داخل جزو بهترین های جهانی بوده و کیفیت آنها در جهان زبانزد 

مرتضوی محصوالت صنعتی به خصوص پارچه ایرانی که در زمان گذشته به نام فاستونی مقدم تولید می شد را جزو بهترین ها .است

عضو .حوله برق المع و دیگر کاالهای فوق العاده خوبی که تولید می شد در جهان از نظر کیفیت کم نظیر بود: انست و گفتد

انجمن صنایع آرد ایران با بیان اینکه صنایع فوالد ایران از چین بسیار بهتر است و پروفیل ساوه، شکر و مشتقات نفتی جزو بهترین 

وی با .یک کاالیی که در انحصار دولت ها بوده و رقابت در آنها جایی ندارد با مشکل مواجه بوده ایم تولیدات کشور هستند، تنها در

: قرار شد، خصوصی شوند، افزود 77بیان اینکه صنایع در اختیار دولت ها بعد از تاکید مقام معظم رهبری برای اجرایی شدن اصل 

ها و شبه دولتی ها و نظامیان آنها را خریداری کردند و در واقع انحصار از اینها نه تنها خصوصی واقعی نشدند بلکه همین دولتی 

بین نرفت زیرا خریدهای آنها شفاف و روشن نبود همانند خرید شرکت های تامین اجتماعی توسط بابک زنجانی و این تنها نمونه 

سل جوان و استعدادهای بزرگ و درخشان و هر مرتضوی با تاکید بر اینکه اگر در ایران که کشوری دارای ن.ای بود که آشکار شد

ساله بزرگ ترین صادر کننده مغز در جهان به شمار می رود، فضا رقابتی و قوانین ضد انحصار در آن حاکم باشد به رشد و توسعه 

یه بانک ها و انحصار توسط قدرت بوجود می آورد برخی مواقع از ناحیه دولت ها و برخی مواقع از ناح: دست خواهد یافت، افزود

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه هر .اشخاص ایجاد می شود و یکی از عوامل نارضایتی و فرار استعدادها است

جا انحصار باشد و حکومت ها اصرار داشته باشند عقاید و نظرات خود را بر مردم تحمیل کنند، پیشرفتی حاصل نخواهد شد، تصریح 
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ب اسالمی مردم ایران نیز بر همین مبنا بود که درحوزه سیاست هم بسیار موفق عمل کرد اما نتوانست به خوبی نمودی انقال: کرد

در حوزه اقتصاد را دولتی شدن آن براثر شرایط پیش آمده، دانست و  4.وی دلیل موفق نشدن انقالب .در حوزه اقتصاد داشته باشد

دولتی شدن را ناگزیر ساخت و همین شرایط تزریق پول نفت را به همراه داشت که  شرایطی که در دوران جنگ ایجاد شد: گفت

مرتضوی با بیان اینکه بیماری انحصار در ایران بعد از جنگ باقی مانده و تنها دست به دست .این خود عاملی برای بروز انحصار شد

فعال صنعت ایران با .گاه نیز دست افراد خصولتی است این انحصار گاهی دست دولت، گاه دست سپاه و نظامیان و: می شود، افزود

تاکید بر اینکه انحصار ایجاد رانت می کند، بزرگترین مشکل خودروسازان داخلی را مدیران دولتی آن دانست به گونه ای که 

زی ها مشغول به کار هزار نفر را در خودروسا 72این مدیران حدود : سازمانی تولیدی را تبدیل به بنگاهی خیریه کرده اند، گفت

وی با بیان اینکه باید تغییرات بنیادینی در نگاه و طرز فکر خود ایجاد کنیم زیرا اگر بنا .کرده اند لذا دائما در حال زیاندهی هستند

هایی  اکنون در اقتصادی ترین نقطه کشور آدم: باشد تکلیف اقتصاد را آدم هایی روشن کنند که از اقتصاد سر در نمی آورند، افزود

که با رانت آمده اند اقتصاد ایران را آلوده کرده و اجاز رقابتی شدن را نمی دهند و تا زمانی که این آلودگی های غیررقابتی شدن 

اقتصاد از ناحیه دستگاه های متنفذ و افراد متنفذ به اقتصاد تحمیل شود این اقتصاد زمینه های پیشرفتش محدود می 

از کیفیت مهمتر محدود شدن ظرفیت پیشرفت است که : ای پیشرفت را کیفیت عنوان کرد و گفتمرتضوی یکی از زمینه ه.شود

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید براینکه کاالی ایرانی می تواند جزو بهترین .در اثر انحصار ایجاد می شود

مصادره کردن کارخانجات تولیدی که ربطی : نام بوده، تصریح کردکاالهای دنیا باشد که بوده و همیشه ایران تولیداتی داشته که به 

به سیاست هم نداشت اقدام کامال ناآگاهانه بود به طوری که وقتی سکان یک واحد صنعتی را به دست افراد نااهل واگذار کنی 

رقابت باعث : ت و گفتوی انحصار را ظلم به بشریت که مانع از پیشرفت می شود، دانس.معلوم نیست عاقبت آن چه می شود

 پیشرفت می شود درحالی که همواره متنفذین سعی دارند فضای رقابت را محدود کرده و جلوی پیشرفت را بگیرند
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 متفرقه

 فودپرس 0931آبان ماه  01یک شنبه 

 <خرد؟ مواد غذایی االهایی از ایران میآمریکا چه ک;
شود از این کشور کاالهای مصرفی وارد  روابط تجاری با آمریکا بر اساس قانون ممنوع نیست اما به گفته سخنگوی دولت، تالش می 

ز این کشور های گذشته ا دهد اگرچه تعداد زیادی کاالی مصرفی در سال نشود و فهرست کاالهای وارداتی از آمریکا نیز نشان می

خریداری شده اما نسبت آن در نهایت به کل واردات از این کشور چندان زیاد نیست، در کنار این، آمریکا نیز واردات محدودی از 

وگو قرار گرفته ولی سخنگوی دولت اعالم کرده است که در  چندی است بحث واردات ایران از آمریکا مورد بحث و گفت.ایران دارد

اکید دولت بر این خواهد بود که کاالهای مصرفی از آمریکا وارد نکند و اگر تکنولوژی مدنظر باشد نیز در پی تذکر رهبری ت

دهد که طی سه سال و نیم گذشته تغییر چندانی در روند  چارچوب قانون اقدامات الزم انجام شود، در عین حال آمارها نشان می

بت واردات از آمریکا به صادرات به این کشور بسیار باال است و در واقع میزان اگرچه نس.واردات از این کشور به وجود نیامده است

برابر صادرات به آن بوده، اما آمریکا مشتری دائمی برخی کاالهای ایرانی محسوب  822واردات از این کشور در سال گذشته 

 0هزار دالر کاالی ایرانی شامل  7.3ران فروخته ، میلیون دالر کاالیی که به ای 84ماه نخست امسال در مقابل  3آمریکا در .شود می

بر اساس فهرست صادرات غیر نفتی ایران، مهمترین کاالهایی که ایران به ایاالت متحده صادر .گروه کاالیی را نیز وارد کرده است

 22.ارزش کمتر از  تن میگو با 00ماهه نخست امسال آمریکا  3دهد که در  کرده فرش و میگو بوده است، این فهرست نشان می

زعفران از جمله دیگر کاالهای صادراتی .هزار دالر از ایران خریداری کرده است 022تن فرش با ارزش کمتر از  3.0هزار دالر و 

کیلو گرم زعفران را در بسته  4مهم ایران است اما آمریکا خرید زیادی از ایران نداشته و در نیمه نخست امسال مجموعا تنها 

گل و .دالر ارزآوری داشته است 4222گرمی از ایران خریده که این خرید مجموعا برای کشور  82گرمی و  2.بیش از های  بندی

غنچه گل برای مصارف زینتی نیز از دیگر کاالهایی است که امسال مسافر آمریکا شد که بر اساس آمار و ارقام گمرکی مجموع آن 

شود و ایاالت  مبلمان از دیگر کاالهایی است که از ایران به آمریکا صادر می.رسید هزار دالر می 02به حدود یک تن و با ارزش 

دالر اجزا و قطعات مبلمان را از ایران خریده  322هزار و  82هزار دالر مبلمان و  7.متحده در نیمه نخست امسال حدود 

دالر  427هزار دالر و  0ات با ارزش بیش از همچنین در مدت مذکور بیش از دو تن کاب و بروشور و سایر نشریات و مطبوع.است

، یک میلیون دالر، یک 808.تا  802.های  ایران به ترتیب در سال.اجزا و قطعات وسایل نقلیه از ایران به آمریکا صادر شده است

اردات از این کشور روند اما و.هزار دالر صادرات به ایاالت متحده آمریکا داشته است 732هزار دالر و  3.3هزار دالر،  722میلیون و 

 80.میلیون دالر،  80.میلیون دالر،  22.ایران از ایاالت متحده به میزان  808.تا  802.دیگری دارد به این ترتیب که از سال 

 های مختلف اما لیست کاالهایی که از آمریکا به ایران صادر شده در سال.میلیون دالر کاال خریداری کرده است 7..میلیون دالر و 

ای مورد نیاز برای  ای و سرمایه کمی متفاوت است، اگرچه بخش عمده ای از واردات ایران از این کشور مربوط به کاالهای واسطه

شود اما کاالهای مصرفی نیز از این کشور به ایران وارد  های مختلف صنعت، پزشکی، کشاورزی، دامپروری و معدن می بخش

های غذایی و دارویی برای  آال، آب آناناس، مکمل آمریکایی وارداتی شامل کره، ماهی قزل کاالهای مصرفی .80.در سال .شوند می

، چرخ و فلک و تاب و (JET-SKI) های آرایشی برای لب، چشم و ناخن، پودرهای آرایشی، شامپو، میخ، قایق تفریحی انسان، فروارده

های خوراکی  ز آمریکا کاالهایی مانند گاو شیری، کره، برنج، روغناما ایران ا 808.در سال .شود های آرایشی می سیرك سیار و فرچه
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های زیبایی، شامپو، نخ دندان، میخ، ابزار  های غذایی و دارویی، عطر، لوازم آرایش و پودرهای آرایشی و فراورده مختلف، مکمل

البته این روند واردات کاالهای .کرده استمانیکور و پدیکور، یخچال، فریزر، کامپیوتر، تبلت، صفحه کلید،المپ و مسواك خریداری 

های  های غذایی، فراورده مصرفی در نیمه نخست امسال کمی تغییر کرده و در فهرست کاالهای وارداتی به ایران، تنها مکمل

 کند اسکی، تردمیل و برخی ادوات ورزشی دیگر توجه را جلب می آرایشی، خمیربازی، لوله و شلنگ، تبلت، کامپیوتر، جت
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/10/09فارس

 جم تولید شیراختالف مرکز آمار و معاونت دام در مورد ح/ رصد فرآیند شیر خام با کارت هوشمند
نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان لزوم رصد کردن فرآیند تولید و   رئیس مرکز اصالح

اختالف فاحش بین مرکز آمار ایران و معاونت امور دام در مورد حجم تولید : چرخه شیر خام با کارت هوشمند، گفت

 .شیر وجود دارد

وگو با خبرنگار اقتصادی  نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفت رکز اصالحمحمدرضا مالصالحی رئیس م

یکی از مشکالت وزارت جهاد کشاورزی در بخش دام و فرآیند تولید شیر، فقدان اطالعات دقیق از مبادی : ، گفتخبرگزاری فارس

 .ید و ورودی و خروجی از کارخانجات استتولید و میزان تول

ها است، باعث ایجاد  ریزی و حمایت از فرآورده ها که نیازمند به برنامه فقدان اطالعات در مقاطعی، مثل پرداخت یارانه: وی افزود

 .شود مشکل می

بینی یک سیستم  ا پیشبرای اجرای این طرح ب: مالصالحی با اشاره به اجرای طرح آزمایشی کارت هوشمند شیر تصریح کرد

خام ثبت، ضبط و به دیتا فایل  اطالعات در قالب کارت هوشمند از مبدا و دامداری از زمان تحویل شیرگیری،  اطالع

 .شود منتقل می

 .شود با این اقدام فرآیند تولید و تبادل شیر در چرخه تولید و عرصه به طور مداوم رصد می: وی افزود

با شناسایی نقاط ضعف و قوت طرح کارت هوشمند : و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد تصریح کرد رئیس مرکز اصالح نژاد دام

 .شود ها کشور تعمیم داده می گیری از این کارت به مرور به کل استان شیر در استان فارس، بهره

اورزی برای اجرایی شدن های جدی از سوی وزارت جهاد کش پیگیری: وی همچنین در مورد قیمت خرید شیرخام اظهار داشت

 .ای حاصل نشده است قیمت مصوب سال گذشته شیرخام انجام شده، اما هنوز نتیجه

رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در مورد اختالف آماری دام سنگین و سبک بین 

، اما آمار اعالمی آنها در سال سئول مستقیم ارائه آمار کشور استمرکز آمار ایران م: جهاد و مرکز آمار ایران بیان داشت وزارت

ای نبوده و برای وزارت  جاری اختالف فاحشی با آمار معاونت دام و طیور وزارت جهاد دارد که این اختالف در هیچ دوره

 .جهاد هم قابل قبول نیست

درصد و در جمعیت گوسفند  2.رت جهاد در جمعیت گاو بین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران و معاونت دام وزا: وی افزود

 .درصد اختالف وجود دارد 72تا  82حدود 

طبق آمار معاونت دام و : مالصالحی با تأکید بر اینکه آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران جای بررسی بیشتری دارد، گفت

 .میلیون راس است 73راس و جمعیت گوسفند، بز و میش حدود میلیون  3طیور وزارت جهاد کشاورزی جمعیت گاو کشور بالغ بر 

هزار تن شیر تحویل  22.ماهه اول امسال یک میلیون و  8در : رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد گفت

ها تا پایان سال  به کارخانهخام  میلیون تن شیر 3کارخانجات شده که اگر این مقدار به کل سال تعمیم داده شود، یعنی حدود 

 .شود تحویل داده می

شود که این  میلیون تن شیرخام در سال تولید می 3خام در واحدهای سنتی  میلیون تن شیر 0با احتساب تولید ساالنه : وی افزود

 .پذیر نیست میلیون راس گاوی که مرکز آمار ایران اعالم کرده امکان 7مقدار تولید با 
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با توجه به میزان تولید شیرخام و گوشت قرمز در کشور آمارهای مرکز آمار ایران در مورد جمعیت دام جای : اشتمالصالحی بیان د

 .بررسی دارد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/10/09فارس

 تن دانه روغنی خریداری شد 9122
های روغنی سویا و آفتابگردان به این  با توجه به واگذاری خرید دانه: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 .استان خریداری شد 6روغنی در   تن دانه 9124شرکت 

: به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن دانه روغنی از نوع  .870استان کشور، مقدار  3مهر در کشور شروع شده و هم اکنون  ..خرید تضمینی دانه های روغنی از 

 .ا از کشاورزان خریداری کرده اندسویا و آفتابگردان ر

 .میلیون ریال اعالم کرد 032میلیارد و  33قنبری ارزش ریالی این مقدار دانه روغنی خریداری شده را حدود 

تن دانه آفتابگردان، بیشترین میزان دانه های روغنی را  873تن دانه سویا و  .47.استان گلستان با خرید : وی تصریح کرد

 .تخریداری کرده اس

تن دانه  20.تن دانه سویا، استان سمنان  37.مراکز خرید استان مازندران مقدار : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

تن دانه سویا را  ..تن دانه آفتابگردان و استان گیالن نیز  88تن دانه سویا، خراسان شمالی  022آفتابگردان، استان لرستان 

 .ویل گرفته اندتاکنون از کشاورزان تح

طی دستور وزیر جهاد  807.خرید تضمینی دانه های روغنی آفتابگردان و سویا در سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

کشاورزی با اولویت خرید کارخانجات روغن کشی، به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شده است و مراکز خرید این شرکت آن 

 .شاورزان را که بخش خصوصی خریداری نکند، با قیمت تضمینی تحویل خواهند گرفتمقدار از تولیدات ک

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.022.703 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 0931 نآبا 01, یکشنبه

ترین عامل رفع  ای، مهم آگاهی و قرنطینه تقویت سیستم پیش/ اعالم تهدیدات خارجی علیه کشاورزی ایران

 تهدیدها 
های  ای و رصد سموم شیمیایی باعث ارتباط تنگاتنگ پدافند غیرعامل با فعالیت آگاهی و قرنطینه تقویت سیستم پیش

 .سازمان حفظ نباتات شده است

واپسین روز در هفته پدافند غیرعامل ( ایانا)ن حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازما

های اصلی کشور در مقابل عملیات  ها، تجهیزات و شریان پذیری نیروی انسانی، ساختمان هر اقدامی که باعث کاهش آسیب: گفت

 .به پدافند غیرعامل تفسیر کرد توان شود را می خصمانه و مخرب دشمن می

 .عنوان یکی از مصادیق پدافند غیرعامل کاربرد دارد در بخش کشاورزی، پدیده آگروتروریسم به: میبدی افزود محمدعلی باغستانی

 کند آفت، بیماری و علف هرز در کشور وجود دارد که تولیدات بخش کشاورزی را هرساله تهدید می 322حدود : وی خاطرنشان کرد

آگاهی و قرنطینه سازمان  های پیش عامل قرنطینه خارجی نیز در کشور وجود دارد که باید حوزه 002و در کنار این عوامل، حدود 

 .تر باشند حفظ نباتات نسبت به این عوامل حساس

موضوع : ل دارد، ادامه دادهای پدافند غیرعام میبدی با اعالم اینکه سازمان حفظ نباتات کشور ارتباط تنگاتنگی با فعالیت باغستانی

 .تواند منجر به قحطی، گرسنگی یا سایر تهدیدات شود ای است که می امنیت غذایی و تهدید آن مسئله

از سه مقوله اساسی که در تأمین امنیت غذایی نقش دارد و شامل تولید کافی، سالمت محصول و در دسترس : وی تصریح کرد

 .های سازمان حفظ نباتات دارد کی با فعالیتبودن غذا است، دو مقوله ارتباط نزدی

های هرز  زا، آفات و علف کفایت محصول که بخشی از آن به قرنطینه و عوامل بیماری: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

ای خسارت  گونه به غالت بهتواند  مثالً نوعی علف هرز به نام استریگا در آفریقا می. تواند تهدیدی برای تولید غذا باشد گردد، می برمی

 .وجود آورد بزند که قحطی به

 .تواند تولیدات یک کشور را تحت تأثیر قرار دهد ای می هجوم آفات قرنطینه: میبدی تأکید کرد باغستانی

ن تواند تهدیدی برای محصول کشاورزی ایرانی باشد که در ای وجود نوعی بیماری در گندم کشور هندوستان می: وی اظهار داشت

 .راستا ممنوعیت ورود گندم از این کشور انجام شده است

 اندازد برخی مراودات تجاری ناخواسته امنیت غذایی را به خطر می

صورت ناخواسته وجود برخی  تواند به گاهی موارد، برخی مراودات تجاری می: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین گفت

طلبد که پدافند  ترتیب در چنین مواردی ورود دشمن ناخواسته می دازد، دامن بزند و بدینان عوامل که امنیت غذایی را به خطر می

 .ای با آن پیدا کند های مقابله غیرعامل بتواند راه

تواند در ورود آفات به کشور  کند و می آگاهی همچون یک جبهه جنگ عمل می وجود مراکز پیش: میبدی در ادامه افزود باغستانی

 .هشدار دهد

های الزم را انجام دهند و  ها، پایش توانند هر لحظه نسبت به طغیانی شدن آفات و برخی بیماری این مراکز می: خاطرنشان کرد وی

 .های خود را افزایش دهند در مواقع الزم حساسیت
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تواند  که می شود صورت ناخواسته تهدیدی برای کشور محسوب می عواملی مانند خشکسالی به: میبدی خاطرنشان کرد باغستانی

 .امنیت غذایی و سالمت مواد غذایی را تحت تأثیر قرار دهد

های شیمیایی و حتی بیولوژیک دارای  کش برخی آفت: وی به استفاده از مواد شیمیایی برای مقابله با آفات اشاره کرد و ادامه داد

 .ی یک کشور داشته باشدتواند اثرات مخربی بر کشاورز هایی هستند که خواسته یا ناخواسته می ناخالصی

آگاهی تقویت شود و عالوه بر آن،  برای رفع تهدیدها در بخش کشاورزی الزم است سیستم پیش: میبدی تصریح کرد باغستانی

ای و سایر موارد حتی اگر شده با مسافرت به کشورهای خارجی و استفاده از تجارب  های قرنطینه اطالعات کارشناسان درباره بیماری

 .ایش یابدآنها افز

 های مرجع سموم، راهی برای مقابله با تهدیدهای بخش کشاورزی تقویت آزمایشگاه

های سازمان حفظ نباتات کشور ازجمله آزمایشگاه مرجع سموم را یکی از  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تقویت آزمایشگاه

آگاهی فعال  در صورتی که مراکز پیش: و یادآور شدهای بخش کشاورزی را کنترل کند  تواند تهدیدکننده عواملی برشمرد که می

 .موقع همه موارد را رصد کنند، ضرری به بخش وارد نخواهد شد عمل کنند و به

 .تواند به ضرر تولید باشد های آن می درستی تحت بررسی قرار نگیرد، ناخالصی کش اگر به یک آفت: وی تأکید کرد

عنوان  ای بتواند به آگاهی و قرنطینه ازمان حفظ نباتات کشور با تقویت مراکز پیشامیدواریم س: میبدی اظهار داشت باغستانی

 .حال بخش کشاورزی باشد پدافندی غیرعامل کمک

هایی را به بدنه بخش وارد کند و افزایش آفات و  تواند آسیب در کنار تهدیدهای فوق، تغییرات اقلیمی نیز می: وی در ادامه گفت

 .وجود آورد و در این راستا، حوزه باغبانی بیشتر مورد تهدید است رز را بههای ه ها و علف بیماری

ای و رصد سموم برای تشخیص خلوص آن امری است  آگاهی و قرنطینه توجه به مسائل پیش: میبدی در پایان افزود باغستانی

 ./مرتبط است ضروری که ارتباط تنگاتنگ پدافند غیرعامل است که با وظایف سازمان حفظ نباتات مستقیم

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.300-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 0931آبان  09, چهارشنبه

 شود  نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم برگزار می
 . شود برگزار می 4931ماه  کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم سوم دی نخستین

، نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم توسط سازمان بسیج (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 ها و نهادهای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز با همکاری جمعی سازمان

 .شود برگزار می 807.ماه  پژوهشی در سوم دی -علمی 

محورهای اصلی این همایش در حوزه علوم کشاورزی و زیستی شامل زراعت و اصالح نباتات، باغبانی و گیاهان زینتی و گیاهان 

ی گیاهی و جانوری، شناسی سلولی، مولکولی، علوم خاك، صنایع چوب و کاغذ، فیزیولوژ شناسی و جانورشناسی، زیست دارویی، گیاه

شناسی و  های محیطی، اقلیمبیوشیمی و بیوفیزیک، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی و ژنتیک، آموزش و ترویج کشاورزی، تنش

پزشکی، پدافند  های گیاهی و گیاه هواشناسی، ژئو مورفولوژی و جغرافیای کشاورزی، منابع طبیعی، جنگلداری و مراتع، بیماری

آالت کشاورزی، در حوزه محیط زیست و گردشگری شامل حفاظت و  شناسی و ماشین ورزی، علوم دامی، حشرهغیرعامل در کشا

های نوین در علوم زیستی و سایر محورهای مربوط به  آوری آموزش محیط زیست، مدیریت آب، مدیریت پسماند، اکوتوریسم، فن

ها،  شناسی، نفت و آالینده شناسی، معدن و سنگ مینمحیط زیست و گردشگری، و محورهای مربوط به علوم زمین شامل ز

 .شناسی و سایر محورهای مربوط به علوم زمین است اقیانوس

 ./است 807.آذرماه  02نام  و آخرین مهلت ثبت 807.گفتنی است، آخرین مهلت ارسال اصل و چکیده مقاالت پنجم آذرماه 

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.434-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 0931آبان  01, پنجشنبه

 شود  بانک اطالعات حقوقی در منابع طبیعی استان تهران ایجاد می
کل از  ان در جلسه شورای حقوقی این ادارهسرپرست اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهر

های مطروحه در مراجع قضایی و لزوم پیگیری و  با توجه به ازدیاد پرونده: ایجاد بانک اطالعات حقوقی خبر داد و گفت

رسید که بر همین  نظر می ناپذیر به ها، ایجاد بانک اطالعات حقوقی ضرورتی اجتناب به سرانجام رسیدن این پرونده

 .سترهای الزم برای ایجاد این بانک فراهم شده استاساس ب

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران که در  رسانی اداره و به نقل از پایگاه اطالع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

با ایجاد این بانک : ت، افزودگف های استان تهران سخن می کل و ادارات منابع طبیعی شهرستان جمع کارشناسان حقوقی این اداره

شود و مراحل رسیدگی  روزشده تسهیل می ربط و نهادهای نظارتی با استفاده از آمار به های ذی کل به دستگاه ارائه عملکرد اداره

نها ها در آ ها مشخص شده و همچنین آخرین آمار و اطالعات درباره احکام قطعیت یافته و مراجع مختلف قضایی که پرونده پرونده

 .در حال رسیدگی است در دسترس خواهد بود

ای اراضی که تصرف و تخریب شده است  سیدقهرمان موسوی با اشاره به اینکه در این بانک عالوه بر در نظر گرفتن ارزش منطقه

یکی از : ردشود خاطرنشان ک شود نیز در این بانک در نظر گرفته می گیری می میزان اراضی که به نفع دولت از متصرفان بازپس

 .وظایف ذاتی و قانونی ما حفاظت از انفال و حفظ حقوق دولت است، اما باید پاسخگوی مطالبات قانونی مردم نیز باشیم

های موازی و مختلف از سوی  وی یکی از معظالت پیش روی بخش حقوقی منابع طبیعی را تعدد قوانین مرتبط و اعمال مدیریت

نسبت به گذشته قوانین زیاد است و برای دفاع بهتر از حقوق دولت باید تعامل بیشتری بین : ه دادهای اجرایی دانست و ادام دستگاه

 .ادارات و نهادهای مرتبط ایجاد شود

ها  های مدنظر را مطرح کردند که پاسخ گفتنی است، در این جلسه کارشناسان حقوقی مسائل و مشکالت مربوطه و همچنین پرسش

 ./ر علی کیان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران داده شدو راهکارهای الزم با حضو

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.408-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 العالج در کشور، ناشی از نادیده گرفتن تحقیقات غذایی  های صعب یموج اخیر بیمار
 . است "دیده نشدن"ویژه کشاورزی در ایران  ترین مشکل تحقیقات به مهم

با اعالم ( ایانا)شرقی امروز در گفتگو خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

 .هنوز در جامعه ما جا نیافته که همه کارها باید پایه و اساس تحقیقاتی داشته باشد: تاین خبر گف

های تحقیقاتی بودند، ما را به اینجا رسانده که  های اجرایی که فاقد بررسی در سنوات گذشته انجام پروژه: زاده افزود حسین لطفعلی

های زیرزمینی شور  شدت افت دارند، آب موجود در سفره مان به ینیهای زیرزم مان در حال خشکیدن است، آب االن دریاچه ارومیه

 .اند شده

ترین مشکل پیش روی بخش کشاورزی عدم  مهم: گذاری کافی در بخش کشاورزی خبر داد و خاطرنشان کرد وی از عدم سرمایه

داشت کمتر مورد حمایت قرار ها مانند صنعت و یا به یعنی در مقایسه با سایر بخش. گذاری کافی در این بخش است سرمایه

 .گیرد می

تواند امنیت  تواند گام بزرگی در راستای استقالل کشور باشد، بلکه می تنها می حمایت از بخش کشاورزی نه: زاده ادامه داد لطفعلی

 .غذایی کشور را تأمین کند

دنبال آن جایگاه ویژه وزارتخانه  و به العالج در کشور نقش و اهمیت امنیت غذایی های صعب موج اخیر بیماری: وی تصریح کرد

 .کند مولدی مانند جهاد کشاورزی را بیش از پیش روشن می

از سوی : شرقی با اشاره به ورود تدریجی تحقیقات به جامعه یادآور شد  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

صورت ناگهانی حادث  شود، در صورتی که مشکالت به جامعه می صورت بطئی و تدریجی وارد دیگر نتایج تحقیقات همواره به

 .شوند می

ای که در آن اثری از  رسد، در صورتی که تجسم جامعه نظر می رنگ به از این رو نتایج کارهای تحقیقاتی کم: زاده تأکید کرد لطفعلی

 .پژوهش نباشد، غیرممکن است

طالعه و تحقیق بود االن هم در برخی محصوالت به خودکفایی رسیده بودیم و های قبل با م اگر تحقیقات در سال: وی اظهار داشت

پس اگر نقش تحقیقات را باور کنیم بقیه . در عین حال جاذبه توریستی بزرگی به نام دریاچه ارومیه را هم از دست نداده بودیم

 ./مشکالت ریز و درشت به خودی خود حل خواهند شد

http//:www.iana.ir/food/item/0.342-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

ایران، دومین کشور / سوسیس و کالباس در خط اول سرطان : رئیس مرکز تحقیقات سرطان هشدار داد
 کننده لوازم آرایش  مصرف

هزارنفر است و شیوع سرطان در مردان ایرانی نسبت به زنان، کمی  422نفر درمقابل هر 412طان درکشور میزان بروز سر

 .بیشتر است

سرطان : دکترمحمداسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعالم این مطلب گفت

میانگین . رود و سرعت رشد سرطان درکشور باالست ردان و زنان به شمار میهای شایع در م عنوان سرطان معده و سرطان پستان به

 .درصد است 3و برخی تا  17.ها  رشد بعضی سرطان

هزار  2.که ساالنه  المللی پیشگیری از سرطان درخصوص میزان بروز سرطان درکشور با اشاره به این او در نشست خبری کنگره بین

. شود درصد موارد ابتال به سرطان پستان، منجر به مرگ می .0حدود : شود، ادامه داد بت میمورد جدید سرطان پستان درکشور ث

 .سال زندگی را دارند .درصد از مبتالیان نیز حداقل شانس  .4که  ضمن این

ن است و درصد عامل ایجاد خطر سرطا 42سن : ترین عامل ابتال به سرطان نام برد و افزود عنوان شایع اکبری از افزایش سن به

ها نام برد و  عنوان یکی دیگر از عوامل خطر ابتال به سرطان او همچنین از مصرف سوسیس و کالباس به. شود برای آن کاری کرد نمی

. کند خورد، ممکن است سرطان نگیرد اما باید مطمئن باشد این خطر حتما درجایی بروز می کسی که سوسیس و کالباس می: گفت

عنوان ریسک فاکتور محسوب  ل خطر پروتیین و چربی حیوانی مانده مانند سوسیس و کالباس است و بهیکی دیگر از این عوام

 .سازمان بهداشت جهانی این ماده را خط اول ایجاد سرطان اعالم کرده است. شود می

: گفت شوند، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص عواملی که منجر به سرطان می

سال است و  47سال امید به زندگی داشت و االن این عدد حدود  3.کشور ما در اوایل انقالب حدود . ترین این عوامل سن است شایع

سال در ایران  32نرخ جمعیت باالی . کشور ما درحال مسن شدن است. این فاصله شرایط را برای ابتال به سرطان ایجاد کرده است

درصد عامل ایجاد خطر سرطان است و برای  42سن . ایم درصد برسیم، یعنی پیر شده 2.که به باالی  این به محض. درصد است .،3

 .شود کاری کرد آن خیلی نمی

نمک سالم : خصوص سرطان دستگاه گوارش است، افزود ها به که مصرف نمک یکی از فاکتورهای مهم در سرطان او با اشاره به این

ما . شود، ترکیبات دیگری هم دارد که باید تصفیه یا جدا شوند سنگ نمکی که از دریا و کوه گرفته می .درصد پایینی دارد درکشور 

 .کنیم سه تا پنج برابر استاندارد دنیا نمک مصرف می

درصد زنان ایرانی سیگار  8،4طورکلی  به. کشند درصد زنان سیگار و قلیان می 3.درجامعه سرطان پستان، : اکبری ادامه داد

زمانی که نخستین تأخیر درباره مصرف دخانیات درکشور . زنان ما درحال قلیانی شدن هستند که خطر بیشتری دارد. کشند می

یک زن سیگاری و قلیانی خطر . سال این روند سه برابر شد 0.تا  2.کشیدند که در طول  درصد زنان سیگار می 10.انجام شد، 

 .د خانواده دارداش نسبت به مر بیشتری برای خود و خانواده

: گفت  کنند، کشند یا از سوسیس و کالباس استفاده می اکبری همچنین درخصوص تغییرات ژنتیکی درخانواده کسانی که سیگار می

ما در . کند خورد، ممکن است سرطان نگیرد اما باید مطمئن باشد این خطر حتما درجایی بروز می کسی که سوسیس و کالباس می
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باید مراقب باشیم؛ چراکه این بیماری . کسی حق ندارد بگوید من برای خودم آزاد هستم. مسئولیت داریمقبال آیندگان خود 

های مزمن در افزایش  او درباره تأثیر عوامل معنوی و روانی مثل استرس. ها و حتی چند نسل بعد ما نیز منتقل شود تواند به بچه می

در . سالم شدن چهارراه هورمونی، ایمنی، نورولوژیک و روانی و معنوی وجود داردبرای بیمارشدن و : احتمال ابتال به سرطان گفت

های مزمن یکی از عوامل مهم  استرس. وخوی خود بیماری را ایجاد یا مدیریت کنیم توانیم با خلق بحث مسائل روانی یعنی ما می

 .رده استرا کنترل کند، به خودش کمک بزرگی ک اگر کسی توانست آن . ایجاد سرطان است

 کننده لوازم آرایش ایران، دومین کشور مصرف

الی  00ما بعد از عربستان با وجود : توانند خطرساز باشند، افزود های درمانی هم می که بسیاری از داروها و روش اکبری با بیان این

. وب و چه جنس بد آن ضرر داردمواد آرایشی چه جنس خ. کننده لوازم آرایش هستیم میلیون نفر زن بالغ، دومین کشور مصرف 08

 .کند هرچیزی که به پوست زده شود و فیزیولوژی آن را به هم بزند، گرفتاری ایجاد می. کند ها فرق می اما بحث ضدآفتاب

 کنند و ما کنیم، درصورتی که آنها برای بیماران مصرف می های زنانه مصرف می ما در ایران معادل همه اروپا هورمون: او ادامه داد

 .تر و زیباترشدن برای جوان

 ها خطرناک هستند پارازیت

کس در دنیا حق ندارد بگوید موج  هیچ: رئیس مرکز تحقیقات سرطان با اشاره به تأثیر امواج الکترومغناطیس بر بدن گفت

اما بحث . رد و مضر استگذا ای تأثیر می با هر درجه... وخو و  که این امواج درقلب، مغز، خلق الکترومغناطیس مفید است؛ درحالی 

 .زاست تا امروز ثابت نشده این موج سرطان. زایی جدا از این موارد است سرطان

http//:www.iana.ir/food/item/0.333-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 0931 آبان 01, یکشنبه

 تفاوتی معاون وزیر بهداشت نسبت به موضوع خمیر مرغ  بی
با وجود آنکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاون خود برای حل مسئله خمیر مرغ دستور اکید داده 

 .های پایان دوره گرفته نشده است است، اما همچنان هیچ تصمیمی برای مرغ

حاد  با تکذیب شیوع آنفلوآنز فوق( ایانا)شکان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیره جامعه دامپز رئیس هیأت

مکان اتحادیه و واحدهای مرغداری شخصی اینجانب در استان قزوین قرار گرفته است و تا به امروز : پرندگان در استان قزوین گفت

 .استان دیده نشده استحاد پرندگان در این  هیچ موردی از آنفلوآنزای فوق

دهد، اما تاکنون مورد  درصدی آنفلوآنزا را در ایران می 02سردی هوا و آلودگی کشورهای همسایه احتمال شیوع : پور افزود ناصر نبی

 .خاصی گزارش نشده است

طور  ل آلودگی ایران بهحاد پرندگان هستند و احتما کشور در دنیا آلوده به بیماری آنفلوآنزای فوق .3حدود : وی خاطرنشان کرد

های مداوم آنها همچنان وجود دارد و تاکنون بیماری را گسترش نداده  های سازمان دامپزشکی و پایش قطع وجود دارد، اما نظارت

 .است

واند ت های پایان دوره و پیر است که می ای که در حال حاضر باید به آن توجه کنیم، وجود مرغ ترین نکته مهم: پور ادامه داد نبی

دلیل قیمت نازل آن که  ها باشد؛ زیرا مرغداران به حاد پرندگان و سایر بیماری عامل خطرناکی برای شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق

تواند عاملی برای  کنند و بودن آنها در واحدها نیز می تومان است، از روانه کردن آنها به کشتارگاه امتناع می 3.2حدود هر کیلوگرم 

 .های مختلف باشد یشیوع بیمار

 گذار دهد وزیر جهاد کشاورزی اجازه مالقات به انجمن مرغ تخم

گذرد، تاکنون اعضای  با ممنوعیت خمیر مرغ که حدود یک سال از زمان آن می: مدیره جامعه دامپزشکان تصریح کرد رئیس هیأت

بر آن، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور  اند با وزیر جهاد کشاورزی زمان مالقات بگیرند و عالوه این انجمن نتوانسته

 .حل داده که همچنان هیچ نظری اعالم نشده است اکید به معاون غذا و داروی خود برای پیدا کردن راه

شده  شود، اما در ایران ممنوعیت آن اعالم دار و پیر برای تولید خمیر مرغ استفاده می های چربی در تمامی دنیا، مرغ: وی یادآور شد

 .روز افزایش خواهد یافت شود، بحران صنایع نیز روزبه ترتیب دامن زده می زایی آن بدین که عالوه بر آنکه مشکالت بیماری

تر تکلیف آنها  حاد پرندگان باشند که باید هرچه سریع توانند منابع مناسبی برای آنفلوآنزای فوق های پیر می مرغ: پور تأکید کرد نبی

 .مشخص شود

ها با  شود یا آنکه سر چهارراه های پیر متأسفانه یا در روستاهای محروم بین مردم توزیع می در حال حاضر مرغ: هار داشتوی اظ

حل  تر مسئوالن برای این مسئله راه رسد که این موارد مایه تأسف است که امیدواریم هرچه سریع تومان به فروش می 3.2قیمت 

 ./قطعی پیدا کنند

http//:www.iana.ir/food/item/0.332-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  آیانا 0931آبان  01, یکشنبه

 دامپزشکی در خط مقدم تهدیدات بیولوژیک و پیشرو در پدافند غیرعامل 
ن در هفته پدافند غیرعامل و نقشی که سازمان دامپزشکی کشور در دفاع با توجه به قرار گرفت (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

تواند تلفات انسانی و دامی را دامن بزند، با  هایی که در این حوزه می از عوامل مهاجم در حوزه دامپروری دارد و همچنین خسارت

پزشکی کشور و مسئول پدافند غیرعامل در این خالد خداوردی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداری، مالی و پشتیبانی سازمان دام

 :خوانید ایم که می سازمان گفتگویی انجام داده

با توجه به اینکه در هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل قرار داریم، نظرتون درباره اهمیت و جایگاه پدافند غیرعامل 

 زیستی و اقتصاد کشاورزی در راستای تأمین امنیت و سالمت غذایی چیست؟

دافند غیرعامل به زبان ساده یعنی دفاع در مقابل تهاجم دشمن بدون استفاده از سالح یا درگیری مستقیم، اما با اجرای آن پ

 .توان از خسارات مالی و تلفات انسانی و همچنین تلفات دامی جلوگیری و آن را به حداقل برسانیم می

های طبیعی ازجمله  عموالً در شرایط عادی ممکن است دچار بحراناز آنجا که تولیدات حوزه کشاورزی، بسیار گسترده است؛ م

های اگزوتیک، غیربومی و نوپدید شویم که ما را دچار  ویژه بیماری ها به سرمازدگی، خشکسالی یا در حوزه دام بروز و شیوع بیماری

 .بحران از قبیل بروز تلفات و کاهش تولیدات کند

ها یا سموم هستند که توسط انسان از  ها، انگل ها، ویروس زایی ازقبیل میکروب ی بیماریها گاهی مواقع عوامل زیستی ارگانیسم

منظور ایجاد صدمه و ایجاد تلفات و خسارت در حوزه دامی و تلفات انسانی و  شود و این عوامل هم بیشتر به منابع زیستی تولید می

توان  البته هر تغییر زیستی را نمی. شود ی ایجاد بحران استفاده میهمچنین نابودی گیاهان است که به صورت آگاهانه و عامدانه برا

 .گذاری شده باشد، اما ممکن است امنیت روانی و امنیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد گفت برای تلفات جمعیت انسانی هدف

ترین مصادیق آن است،  ریسم از مهمترین تهدیدات مورد توجه کشور، تهدیدات زیستی است که بیوتروریسم و آگروترو یکی از مهم

ها علیه دام و گیاه است  اما در بخش کشاورزی و دامی بیشتر موضوع آگروتروریسم مطرح است و معنای آن استفاده عامدانه از آفت

 .باید اضافه کرد که موضوع تحقیقات بیولوژیک بیشتر در حوزه دام مصداق دارد. شود که باعث خسارات هنگفتی می

 افتد؟ یری منابع دامی در این بخش چگونه اتفاق میپذ آسیب

زا  دلیل تعدد عوامل بیماری تواند بیشتر آسیب ببیند و از آنجا که تهدیدات بیولوژیک در حوزه دامی به حوزه دامی از چند جهت می

ای که  گونه ر گسترده است؛ بههای نگهداری دام بسیا همچنین جایگاه. یابد تر به سهولت گسترش می های انتقال بیماری سریع و راه

هزار آن اماکن تولید  802ها، روستاها و صنایع مرتبط با این حوزه وجود دارد که  هزار واحد اپیدمیولوژی شامل دامداری 03حدود 

واهیم رو خ های نوپدید وقتی اتفاقی بیفتد، با یک تهدید زیستی روبه همچنین بیماری. های خام دامی است و عرضه دام و فرآورده

 .وجود آورد تواند خسارات هنگفتی را به بود که می

ها قرار  ای است که در یک منطقه پرخطر از لحاظ شیوع و بروز بیماری گونه همچنین موقعیت کشور از نظر منطقه جغرافیایی به

وارد شد و این بیماری با بود که از مناطق غربی کشور  08اسکین در خردادماه سال  داریم و نمونه بارز آن شیوع بیماری لمپی

راحتی  تواند به شود، می ها منتقل می وسیله پشه دلیل اینکه به درصد همراه است و این بیماری به 72درصد و تلفات  02واگیری 
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گسترش پیدا کند که در این راستا، سازمان دامپزشکی کشور با اقدامات پیشگیرانه و واکنش سریع توانست بیماری را کنترل کند 

 .پاشی شد میلیون مترمکعب اماکن نگهداری دام، سم 72هزار رأس دام واکسینه و حدود  832در این میان سه میلیون و  که

 تهدیدات عوامل زیستی در حوزه دامپزشکی از چه نوع تهدیداتی است؟

دیداتی که بخش را تحت تأثیر زا است، نوع ته دلیل اینکه حوزه دامپزشکی از نظر بستر و مناطقی کاری در معرض عوامل بیماری به

زای  زا است و عالوه بر آن، استفاده از عوامل بیماری های اگزوتیک یا غیربومی عوامل بیماری دهد، استفاده از سویه قرار می

ها و  زا از طریق مواد بیولوژیک و دستکاری ژنتیک عوامل بومی و استفاده از آن علیه دام آزمایشگاهی یا ورود عوامل بیماری

 .تواند مورد مخاطره قرار دهد تواند جزو عوامل زیستی باشد که حوزه دام را می همچنین استفاده از ترکیبات تراریخته می

 نقش وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و پدافند غیرعامل چیست؟

می بتوانیم تمام مایحتاج غذایی جامعه را امنیت غذایی به معنای آن است که در حوزه کشاورزی از نظر تولیدات باغی، زراعی و دا

تهیه کنیم و در بحث امنیت و سالمت مواد غذایی که یکی از مباحث بسیار مهم برای تمام کشورها هست، معتقدم خطراتی که 

تواند  ه میالمللی یا تجاوز نظامی، بلک تنها خطرات ازقبیل برخوردهای بین کند، نه امنیت و رفاه آینده جوامع بشری را تهدید می

 .های اقتصادی، فقر، گرسنگی یا عدم ایجاد امنیت مواد غذایی باشد ثباتی بی

ترین اصول حفظ امنیت در هر کشوری آن است که بتوانیم امنیت خاطر را عالوه بر تأمین، از لحاظ کفایت و بهداشتی  یکی از مهم

اس است؛ زیرا با تأمین امنیت مواد غذایی، امنیت ملی را بودن ایجاد کنیم و نقش وزارت جهاد کشاورزی در این بخش بسیار حس

توان تضمین کرد و به همین دلیل در تمام کشورها بسیار مورد توجه دشمنان است، چون بحث تهدیدات از حوزه نظامی به  می

منیت و سالمت مواد ا. حوزه تهدید سایبری یا تهدید زیستی تغییر پیدا کرده و حوزه مواد غذایی در این بخش تحت تأثیر است

غذایی جزو وظایف وزارت جهاد کشاورزی است و پدافند غیرعامل در این بخش تحت تأثیر شش حوزه دام، طیور و آبزیان، 

کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، غذا و دارو، آب و شرب مطرح است که کارشناسان جهانی غذا در سازمان خواربار و 

دلیل  قدند که سیستم نظارت بر مواد غذایی از مزرعه تا سفره بسیار گسترده و وسیع است و بهمع( فائو)کشاورزی ملل متحد 

 .گستردگی و وسعتی که این زنجیره از تولید تا مصرف دارد، خیلی مورد مخاطره و مورد تهدید است

 .درباره جایگاه دامپزشکی در پدافند غیرعامل توضیح دهید

های  های واگیر و بیماری سازمان دامپزشکی کشور، در تأمین بهداشت دام و مبارزه علیه بیماری های با توجه به وظایف و مأموریت

های واگیر دامی و  مشترك بین انسان و دام و همچنین تضمین امنیت و سالمت مواد غذایی و انجام وظیفه برای مقابله با بیماری

حوزه پرورش و تولیدات دامی الزم است به موضع پدافند غیرعامل  ها در های مشترك و همچنین سهل بودن انتقال بیماری بیماری

عالوه بر آن . و بحث تهدیدات زیستی و مدیریت بحران و همچنین مباحثی ازقبیل آگروتروریسم و بیوتروریسم بیشتر اهمیت داد

ها داشته باشد،  مقابل بیماریدلیل اینکه باید واکنش سریع در  های سازمان دامپزشکی به توان گفت نوع وظایف و مأموریت می

 ./ارتباط تنگاتنگی با مباحث پدافند غیرعامل یا مدیریت بحران دارد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.308-..html 

 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/25693-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

292 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 0931آبان  00, دوشنبه

 پیروزی ایران درمناقشه محیط زیستی با آمریکا 
در اهواز و بازپس گیری  1معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز توزیع بنزین یورو 

 . فسیل های ایرانی از آمریکا پس از چند دهه مناقشه خبر داد

 'ز پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار در جلسه به نقل ا( 0ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، با اشاره به دو خبر خوش محیط زیستی دولت برای مردم، ضمن ابراز خرسندی از 'گروه مدیران رسانه و دانشجویان علوم سیاسی

دوران های مختلف زمین شناسی است و از این فسیل ها متعلق به : بازپس گیری فسیل های مراغه پس از سال های طوالنی، گفت

جمله ارزشمندترین فسیل های جهان است که پیش از پیروزی انقالب برای مطالعه به آمریکا فرستاده و در دانشگاه هاروارد 

 .نگهداری می شد که بنا به دالیلی بازپس گیری آن ها با مشکل مواجه شده بود

ستی طوالنی مدت ایران و آمریکا در خصوص استخراج، جمع آوری و کد گذاری مناقشه محیط زی: معاون رییس جمهوری افزود

نمونه های سایت فسیلی مراغه منجر به تنظیم و پیگیری شکایت ایران از آمریکا در دادگاه الهه و طی روند حقوقی بسیار پیچیده و 

 .داشت دشواری برای بازپس گیری این فسیل ها شد که خوشبختانه این موضوع پایان خوشی

در نظر داریم برای : رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم اینکه به زودی این فسیل ها به ایران آورده خواهد شد، ادامه داد

 .برگزار کنیم( دانشگاه هاروارد)رونمایی از این فسیل ها مراسمی با حضور محققان ایرانی و آمریکایی 

یری شده که طی هفته های آینده به ایران می رسد به موزه تاریخ طبیعی و بخشی بخشی از فسیل های بازپس گ: وی تصریح کرد

 .به مرکز تحقیقات فسیل شناسی مراغه منتقل خواهد شد

ابتکار با بیان اینکه در آمریکا، کارهای نمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی بسیاری بر روی فسیل های مراغه صورت گرفت و حتی 

برخی از کار تطبیق و بررسی کنونی : ین خصوص در نشریات معتبر آمریکا و جهان به چاپ رسید، گفتمقاالت متعدد علمی در ا

 .کارشناسان ایرانی برای بازپس گیری فسیل های مراغه بر اساس همین مقاالت و تصاویر و کارهای پژوهشی صورت گرفته است

فسیل برای بررسی و تحقیق به آمریکا  22..از این تعداد، : فسیل اعالم و اظهار کرد 8222وی تعداد فسیل های سایت مراغه را 

 .فسیل نیز در موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی ایران حفظ و نگهداری شده است 22..فرستاده شده بود و 

 به رغم اینکه سایت مراغه یکی از ارزشمندترین سایت های تحقیقات فسیلی است و در: رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

دولت هشتم اقدامات زیادی برای تبدیل شدن آن به یک مرکز تحقیقاتی صورت گرفته بود، متاسفانه سال ها با غفلت و بی توجهی 

 .مواجه شد ولی خوشبختانه در حال حاضر اقدامات جدیدی برای ایجاد این مرکز تحقیقاتی در حال پیگیری و انجام است

این فسیل ها می تواند مبنای کار : سایت های فسیلی بسیار ارزشمندی است، تصریح کرد ابتکار ضمن تاکید بر اینکه ایران دارای

 .مشترك تحقیقی میان دو کشور یا ایران و جامعه بین المللی باشد

 از ماه آینده در اهواز 1توزیع بنزین یورو 

ان به ویژه بهبود کیفیت هوای اهواز، اعالم ابتکار همچنین با اشاره به برنامه های دولت برای کاهش آلودگی هوا در استان خوزست

از ماه آینده در شهر اهواز صورت گرفت و توزیع  7روز گذشته برنامه ریزی نهایی برای انتقال و توزیع سوخت بنزین یورو : کرد

 .در سراسر اهواز توزیع می شود 7در این شهر از امروز آغاز شد و ظرف یک ماه آینده بنزین یورو  7بنزین یورو 
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به دلیل عدم برخورداری از زیرساخت های مناسب در حوزه پاالیشگاهی تا کنون توزیع بنزین : معاون رییس جمهوری اظهار کرد

 .در اهواز مقدور نبود و اکنون با تالش بسیار این امکان میسر شده است 7یورو 

در اهواز، همچون گذشته ادامه خواهد  7رو این در حالی است که توزیع گازوییل یو: رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود

 .داشت

ابتکار با یادآوری تالش ها و اقدامات صورت گرفته در راستای مقابله با آلودگی هوا در کشور به ویژه در راستای توزیع بنزین 

در کشور و تالش و با حذف بنزین آلوده پتروشیمی : هیات دولت، گفت 808.اردیبهشت ماه  2.استاندارد در کشور پس از مصوبه 

 .برخوردار شده اند 7همراهی وزیر نفت و مجموعه های مرتبط به ویژه پاالیشگاه ها، تا کنون کالنشهرهای بسیاری از بنزین یورو 

 ./استاندارد بهره مند شوند 7به زودی سراسر کشور از بنزین یورو : رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد

http//:www.iana.ir/jangalomarate/item/0.423-..html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/25706-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

291 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 ها و ترویج کتابخوانی  مشارکت نهاد ریاست جمهوری در جشنواره روستا
جشنواره روستاها و عشایر دوستدار  "های مختلف خود، با مشارکت در برگزاری  ری در کنار برنامهنهاد ریاست جمهو

 .گیرد کار می خوانی در روستاها به تالش خود را برای ترویج کتاب "کتاب

با اعالم این ، مدیرکل فرهنگی توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های سراسر کشور ارسال شد، آنها  در استانداری "دفاتر امور روستایی و شوراها"ای که برای مدیران کل  با ابالغیه: خبر گفت

را از طریق ادارات خود در اختیار دهیاران و  "روستاها و عشایر دوستدار کتاب"های مربوط به جشنواره  ها و فرم نامه ، شیوه فراخوان

 .ی روستاها قرار دادندشوراها

های سراسر کشور ارسال کردیم تا  ای نیز به بخشداری رسانی، ابالغیه برای تسهیل و تسریع در فرایند اطالع: رضا برزگر افزود

 .موقع به دست مخاطبانش برسد با گستردگی بیشتر و به  ها و اطالعات جشنواره فراخوان

تری در  تر و گسترده هایی که سال گدشته اندوختیم سعی کردیم به نحو مؤثر ی از تجربهگیر در این دوره با بهره: وی خاطرنشان کرد

 .رسانی جشنواره فعالیت کنیم اطالع  زمینه

ها و مناطق  فرهنگی روستا  ما توسعه  مأموریت: ادامه داد "روستاها و عشایر دوستدار کتاب"گذاری جشنواره  عضو شورای سیاست

این رویداد فرهنگی همکاری   ها و عشایر دوستدار کتاب با دبیرخانه روستا  س در فرایند برگزاری جشنوارهمحروم است و بر این اسا

 .جدی و مستمر داریم

توان  ها و مراکز گوناگون است و نمی خوانی در روستاها نیازمند همکاری دستگاه برزگر در پایان با اشاره به اینکه نهادینه شدن کتاب

رتخانه انتظار داشت به این موضوع بپردازد، اظهار امیدواری کرد که با برگزاری مؤثر و پرشور این جشنواره و دیگر از یک مرکز یا وزا

 ./خوانی در روستاها گسترش پیدا کند و نهادینه شود کتاب، کتاب  های حوزه جشنواره

http//:www.iana.ir/majles/item/0.383-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

 استاندار فارس خواستار تصمیم مشابه اراضی کشاورزی خوزستان برای استانش شد 
کشت خواهد رفت و  هزار هکتار از اراضی استان خوزستان به زیر 2..در طرح سه ساله دولت، : استاندار فارس گفت

 .اگر دولت چنین تصمیمی نیز برای فارس بگیرد بخش کشاورزی استان را نجات خواهد داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران از شیراز، سید محمد علی افشانی، در نشست با فعاالن بخش کشاورزی استان که با 

مسئله خشکسالی در استان فارس متفات تر : ان برگزار شد، اظهار داشتحضور وزیر جهاد کشاورزی و پیش از بازگشت وی به تهر

 از کل کشور بوده و اگر دولت به صورت ویژه به آن توجه نکند در سه سال آینده به یک بحران جدی در فارس تبدیل خواهد شد

و تامین کننده آب چاههای خشک شدن تاالب ها که به عنوان منبع تغذیه سفره های آب زیرزمینی : استاندار فارس افزود

 کشاورزی پائین دستی بوده اند باعث از بین رفتن بسیاری از محصوالت کشاورزی شده است

دولت در : افشانی با بیان اینکه دولت اقداماتی را برای برخی از استان ها انجام داده که شامل استان فارس نشده است، ابراز داشت

صنعت، که مخازن مشترك دارند اعتبارات قابل مالحظه ای را تخصیص داده که استان بحث آب های مرزی و همچنین در حوزه 

 فارس به دلیل مرزی نبودن و نداشتن این مخازن در حوزه نفت و گاز از این اعتبارات بی بهره شده است

بتدای طرح برنامه ششم توسعه و دولت باید به فارس توجه داشته باشد و نمایندگان مجلس نیز هم اکنون که ا: استاندار فارس افزود

فصل تنظیم بودجه سال آینده کشور است تالش کنند و با رایزنی با تمام اعضای دولت طرح ویژه ای را برای استان فارس تدوین 

 .نمایند

ولت حدود در دورانی که درآمد د: افشانی مشکالت موجود در حوزه کشاورزی را ارثی به جای مانده از گذشته دانست و اظهار داشت

میلیارد دالر بود در حوزه کشاورزی باید اقدامات خوبی صورت می گرفت که متاسفانه انجام نشده و در حال حاضر باید  322

 تمهیداتی اندیشیده شود تا این مشکالت کاهش یابند

وص صادرات محصوالت با همکاری بخش خصوصی کشاورزی و اتاق بازرگانی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی در خص: وی ادامه داد

 کشاورزی نیز باید تدابیری اندیشیده شود

اگر چنین شرکت های تاسیس شوند : استاندار فارس با تاکید بر تاسیس شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی، اظهار داشت

 ./دولت تسهیالت خوبی را اعطا خواهد نمود و تعدادی از مهندسین کشاورزی نیز به کار گرفته خواهند شد

http//:www.iana.ir/majles/item/0.438-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

 طبیعی  بازار در پردیس کشاورزی و منابع دستاورد علمی و دانشگاهی نوین برتر علمی و فن 49رونمایی از 
بازار در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  دستاورد علمی و دانشگاهی نوین برتر علمی و فن 49از 

 . رونمایی شد

: ، با اعالم این خبر گفت(ایانا)رئیس پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین مجموعه آموزش  ترین مجموعه دانشگاهی دانشگاه تهران و نخستین و بزرگ ترین و کهن در مجموعه بزرگدر این آیین که 

تواند بسیاری از نیازها و مشکالت  عالی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور برگزار شد، مشخص گردید دانشگاه تهران می

 .کردن نیازهای جامعه است کشور را برطرف کند و این دانشگاه در صف اول برطرف

دستاورد ارائه شد که در طی چهار مرحله مورد داوری قرار گرفتند و حتی از سد نگاه  44در این ارزیابی حدود : علی سالجقه افزود

 44داوران خارجی هم گذشت و در یک جلسه کامالً علمی دستاوردها غربال و در نهایت امتیازدهی صورت گرفت و از مجموع 

 .دستاورد برگزیده شد 8.د دستاور

معتقدیم سرمایه اصلی این مرکز تربیت نیروی انسانی : های این مرکز آموزش عالی اشاره کرد و ادامه داد وی به سطح باالی ظرفیت

 .در سطوح مختلف است

این نوع دستاوردها  های دانشجویی و غیردانشجویی خبر داد تا ها و ایده سالجقه از تشکیل دبیرخانه دائمی جهت جمع آوری طرح

 .در معرض دید عموم قرار گیرد

افزاری و ایجاد ساختارها را بر عهده گرفتم و فضای  ام، بخش سخت روزی که در این سمت شروع به کار کرده: وی خاطرنشان کرد

های  ای مدرن و آزمایشگاه های آموزشی جدید، گلخانه افزاری را در اختیار اساتید و دانشجوها قرار دادم، تاکنون نیز ساختمان نرم

 .است  برداری رسیده زیادی به بهره

گیرد و  ها صورت می در کمیته شورای راهبردی، آمایش رشته: رئیس پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران تصریح کرد

لمی و اقتصادی کشور کنیم و سعی بر این است که بر اساس نیازهای جدید ع برای ایجاد رشته جدید، رشته قدیمی را حذف می

 .های جدید ایجاد کنیم رشته

های  اکنون نیز آمایش رشته هایی که پاسخگوی نیاز کشور نیستند، باید حذف شوند و هم بسیاری از رشته: سالجقه یادآور شد

 .گیرد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مرتب انجام می

های روز دنیا، حفظ اراضی کشاورزی و تولید غذای  استفاده از آخرین تکنولوژیهای نوین در مزرعه برای  وی از ایجاد مرکز فناوری

ای نزدیک  هدف کشاورزی و منابع طبیعی در دنیا تولید غذای پاك است و ما نیز تصمیم داریم در آینده: پاك خبر داد و تأکید کرد

 .بتوانیم با استانداردسازی، غذای پاك با برند دانشگاه تهران تولید کنیم

 3.دانشجوی خارجی از  32سالجقه با اشاره به اینکه در حال حاضر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران حدود 

برای دستیابی : های نوین خبر داد و تأکید کرد المللی در مرکز فناوری کشور جهان مشغول به تحصیل هستند، از ایجاد ظرفیت بین

ر طرح نیازمند پنج میلیون دالر بودجه هستیم که قرار بر این است استاندار البرز، این طرح را در به اهداف و حضور مشاور خارجی د

 .های کالن استان قرار دهیم اولویت طرح
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کرج به مزرعه  -شناسی نیز از طریق یک فرش گل از زیر اتوبان تهران  هکتار باغ ملی گیاه 83قرار بر این است که : وی اظهار داشت

 .اتوبان از یک فرش گل عبور کند وصل شود و

های نوین را تحول عظیمی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و  رئیس پردیس کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران مرکز فناوری

های علمی در این مرکز آورده خواهد شد و آخرین دستاوردها را وارد میدان عمل  آخرین پیشرفت: محیط زیست دانست و گفت

 ./کردخواهیم 

http//:www.iana.ir/majles/item/0.4.7-..html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - 093۱آبان  09: تاریخ

 ها آغوششان برای تغییر کاربری باز استوقتی همه استان/ تغییر کاربری؛ زنگ خطری برای تولید
کاهش تولید در بخش کشاورزی و دامداری، گرایش به ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .را به دنبال خواهد داشت

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانهدایت اهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با 

برای جلوگیری از این معضل باید دولت زیربنای کار را فراهم : تغییر کاربری باغ ها و زمین های کشاورزی به مسکونی اظهار داشت

 .افزایش درآمد کشاورزان خواهد شدکند و به بخش تولید محصوالت کشاورزی بیش از پیش اهمیت دهد چراکه این امر موجب 

های کشاورزی باالتر رفته و اشتیاق افراد سودجو به تغییر  باباال رفتن ارزش افزوده محصوالت کشاورزی کارایی زمین: وی افزود

 .یابد کاربری کاهش می

دچار ضرر و زیان شده، تولید آنها  پردازند؛ پس از مدتی درکشور ما افرادی که به کشاورزی یا دامداری می: میرمرادزهی اظهار داشت

 .شود و نتیجه این امر کاهش تولید، گرایش به ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی است قطع می

: های نظارتی به عنوان امکانات الزم دولت برای پیشگیری از این پدیده نام برد و گفت های غذایی، بازرسی و سیستم وی از اهرم

های در معرض خطر را  بزرگی به خصوص در تهران و شهرهای شمال کشور برداشته و بخش زیادی از زمیندولت در این زمینه گام 

 .است  از چنگ افراد سودجو درآورده

به گفته کارشناسان تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تهران و . حل این معضل نیاز به یک عزم ملی و قوی دارد: میرمرادزهی افزود

هایی از گیالن و گلستان، البرز، اردبیل، قزوین و تقریبا همه  خوش آب و هوا، به ویژه مازندران، بخششمال کشور و نقاط 

 .هایی از اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز در معرض این معضل هستند کالنشهرها، حتی محدوده

http//:www.yjc.ir/fa/news/.832.20 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 093۱آبان  00دوشنبه 

 تر است سالح زیستی از بمب خطرناک

 .تر است سالح زیستی از بمب و موشک هم خطرناك: دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان کرمانشاه گفت

، منطقه کرمانشاه، خطر محصوالت تغییر ساختار یافته را (اایسن)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران سجاد احمدی در گفت

این نوع از محصوالت غذایی با آسیب پذیر کردن انسان ها حیات یک : حتی خطرناك تر از بمب و موشک دانست و اظهار کرد

 .اندازند جامعه را به مخاطره می

ست در تولید این نوع از محصوالت از چه موادی و مشخص نی: وی، تغییر ژن را اساس تولید محصوالت تراریخته دانست و گفت

تغییر ساختار ژنتیکی محصوالت . تواند مشکل ساز باشد چگونه برای تغییر بافت ژنی آنها استفاده شده و لذا استفاده از آنها می

ها را  تواند سالمت انسان تواند توام با خطرناك کردن آنها باشد، چرا که در پی تغییرات بافت طبیعی محصوالت، مصرف آنها می می

 .به مخاطره بیندازد

توان به مصرف  ها را می براساس آمارهای موجود درصد باالیی از شیوع بیماریهای مختلف و حتی بروز سرطان: احمدی بیان کرد

ستند که محصوالت تراریخته محصوالتی ه. باید در تولید و مصرف محصوالت تراریخته احتیاط شود. مواد غذایی مرتبط دانست

 .تغییراتی از نظر کیفیت، مزه، طعم و عملکرد در بافت ژنتیکی آنها اتفاق افتاده باشد

تواند  کاری ژنتیکی می ها طراحی شده است و هرگونه دست بافت طبیعی محصوالت متناسب با ساختار ژنتیکی بدن انسان: وی افزود

تواند هدف دار بوده و از سوی دشمنان برنامه  لبته این اقدام میخطراتی را متوجه سالمت مصرف کنندگان آن محصوالت کند که ا

 .ریزی شده باشد

احمدی با بیان اینکه امروز جنگ زیستی مطرح است، از سالح زیستی به عنوان یکی از اصلی ترین سالح های دشمنان برای ضربه 

 .دزدن به یک جامعه یاد کرد و بر لزوم کنترل غذا از مزرعه تا سفره تاکید کر

http//:www.isna.ir/fa/news/0723..2.0.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.isna.ir/fa/news/94081105956
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایسنا - 093۱آبان  09چهارشنبه 

 وزارت نیرو به دنبال ایجاد تعادل بین محیط زیست، آب و منابع طبیعی است

های آبریز، مدیریت بهتری را  هدف وزارت نیرو این است که در حوزه: آب و منابع طبیعی مجلس گفت عضو کمیسیون کشاورزی،

 .اعمال و تعادل بین محیط زیست آب و منابع طبیعی ایجاد کند که کاری بسیار پسندیده است

هزار  0اشاره به اینکه قراربود  منطقه لرستان، با( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران  محمدتقی توکلی در گفت

روز شده و تغییر بها شده اگر  ها به اکنون چون قیمت هم: گذاری شود، اظهار کرد میلیارد تومان در لرستان در بخش آب سرمایه

آبرسانی ، آب گذاری نیاز است تا بتوانیم ظرفیت تامین آب،  هزار میلیارد تومان سرمایه .بخواهیم این کارها را انجام دهیم بالغ بر 

کشاورزی و صنعت و سایر خدمات را تامین کنیم و این برای ما افتخار است که توانستیم در این بخش تقریبا کاری که شایسته و 

 .قابلیت این استان بود را به موقع انجام دهیم

ای که از  دهد، حتی ارزیابی ن میشدت برای ایجاد کارهای جدید حساسیت نشا در حال حاضر وزارت نیرو در کشور به: وی ادامه داد

 .ها را به بهانه ارزیابی، نبود آب و بازنگری تعطیل کرده است سدهای مخزنی خود کرده بسیاری از سدهای استان

های آبریز مدیریت بهتری را اعمال و تعادل بین محیط زیست آب و منابع  هدف وزارت نیرو این است که در حوزه: توکلی گفت

خواست کاری را در  د که کاری بسیار پسندیده است چراکه در گذشته هر کسی زور و البی بیشتری داشت و میطبیعی ایجاد کن

ترین کارها بحث آب یا احداث چاه و ایستگاه پمپاژ، بود و متاسفانه این مهم باعث شد در  اش انجام دهد شاید یکی از راحت منطقه

 .آب در کشور برسیمای خطرناك به عنوان بحران  حال حاضر به مرحله

شود و مشکالت روزافزونی را ایجاد  اکنون روز به روز بحران آب در کشور بدتر می نماینده مردم الیگودرز در مجلس با بیان اینکه هم

در لرستان این بحران خودش را نشان داده چنانچه به کوهدشت برویم شاید احساس کنیم چیزی که در این : کرده است، بیان کرد

 .ان نیاز و الزم بوده، آب استشهرست

در حال حاضر آب زیرزمینی این شهرستان به پایان رسیده و آب سطحی هم ندارد و این درحالیست که آن کارهایی که : وی گفت

 .شد به انجام نرسیده است باید انجام می

ین رودخانه به معنای مرگ حیات، توکلی با تاکید براینکه در پلدختر هم شاهدیم که رودخانه کشکان خشک شده و خشک شدن ا

دست بشر خشک شود  ها سال حیات دارد به ای که میلیون نباید اجازه دهیم رودخانه: اکوسیستم و محیط زیست است، تصریح کرد

 .و نهایتا االن دچار وضعیت بحرانی شویم

هایی که در آینده در  وجود ندارد برنامه خوشبختانه در بحث آب در الیگودرز مشکلی: نماینده مردم الیگودرز در مجلس یادآورشد

 .شود انجام داد، خواهد توانست بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را مرتفع سازد  این شهرستان می

http//:www.isna.ir/fa/news/0723.824327 
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 ازدید هامصاحبه، سخنرانی، ب
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 حبوبات، راه نجات از بحران آبی و غذایی / ، سال تغییر فرهنگ غذایی2246سال 
عنوان متولیان اصلی گرامیداشت سال جهانی حبوبات وارد عرصه  سازی، مردم را به سازی و فرهنگ دولت باید با آگاه

 .کند

با ( ایانا)ی دیم کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو هیأت علمی معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورز

با توجه به شرایط خشک کشور، باید بتوانیم با : به نام سال جهانی حبوبات گفت 02.3اظهار خرسندی از نامگذاری سال 

 .سازی و ارائه راهکارهایی مصرف این محصوالت را افزایش دهیم فرهنگ

چرا : یان اینکه در شرایط حال حاضر نیازمند استفاده از مواد غذایی با ارزش باال و مصرف آب کم هستیم، افزودپرست با ب رضا حق

 .باید آب با ارزش موجود در کشور را صرف تولید چغندر و برنج کنیم

ید بیشتر حبوبات، تولید حبوبات باید مانند تولید گوشت و چغندر از سوی دولت حمایت شود و برای تول: وی خاطرنشان کرد

 .های الزم صورت گیرد ریزی برنامه

سازی مصرف آن، حتی اگر از امروز شروع شود، دیر  پرست با اشاره به اینکه شروع فعالیت برای تولید بیشتر حبوبات و فرهنگ حق

 .ورزی کشت کردتوان حبوبات را به زور در اراضی کشا باید طرز تفکر مردم عوض شود و نمی: شود، ادامه داد محسوب می

سازی محصوالت با ارزش  کنند که چه محصولی تولید شود و باید بتوانیم با فرهنگ مردم با هر لقمه خود تعیین می: وی تصریح کرد

 .غذایی باال و صرف انرژی کم تولید کنیم

ی حبوبات را مردم عنوان عضو هیأت علمی معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بهترین متولی بروز تحوالت در سال جهان

 .سازی در نظر گرفته شود ای برای فرهنگ سازی مردم را وارد عرصه کند و بودجه دولت باید بتواند با آگاه: کرد و یادآور شد

های دیابت، قلبی و چاقی در کشور که از دالیل عمده آن مصرف گوشت و برنج است، از  پرست با اشاره به وجود بیماری حق

سازی و مصرف بیشتر حبوبات ایفا کند را وزارت بهداشت عنوان  تواند نقش مهمی در فرهنگ سئول در این زمینه که میهای م ارگان

 .کرد

، بتوانیم از طریق تولید حبوبات با مصرف آب کمتر و تغییر 02.3وی در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال جهانی حبوبات 

 ./ت جامعه برداریم و در نهایت بتوانیم امنیت غذایی کشور را نیز تأمین کنیمفرهنگ غذایی، گامی بلند در جهت سالم

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.37.-..html 
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 نهاده 
 - 31/10/01فارس

 .هر سرم ضد مارگزیدگی معادل / م ضد مارگزیدگیتقاضای انگلیس برای سر/ آغاز صادرات واکسن و سرم
 بشکه نفت

های تولیدی مؤسسه از قابلیت صادراتی  رازی با بیان اینکه اکثر واکسن مسئول بازرگانی مؤسسه واکسن و سرم

 .آوری دارد بشکه نفت برای کشور ارز .صادرات هر سرم ضد مارگزیدگی به اندازه صادرات : برخوردار است، گفت

: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سازی رازی در گفت نژاد مسئول بازرگانی مؤسسه واکسن و سرم قصودقاسم م

امسال این مؤسسه به صورت رسمی جهشی را برای صادرات و معرفی محصوالت انسانی و دامی تولیدی خود به کشورهای آسیای 

 .سیای شرقی و خاورمیانه آغاز کرده استمیانه، آ

انسانی و دامی   ماه گذشته ارتباطات بسیار خوبی با کشورهای عربی از جمله سوریه و عراق برای صادرات واکسن 3در : وی افزود

 .انجام شده است

ب زدگی تولیدی مؤسسه در های ضد مارگزیدگی و عقر سازی رازی با بیان اینکه سرم مسئول اداره بازرگانی مؤسسه واکسن و سرم

هزار دالر به عراق  2..اولین محموله رسمی صادراتی سرم ضد مارگزیدگی به ارزش : نظیر است، تصریح کرد منطقه خاورمیانه بی

 .صادر شده، ضمن اینکه برای صادرات آن از سوی این کشور درخواست مجدد وجود دارد

مورد صادرات واکسن دام تیلریوز انجام شده و امیدواریم به زودی از سوی این  با ازبکستان تعامالتی در: نژاد بیان داشت مقصود

 .کشور درخواست برای صادرات دریافت شود

سازی رازی  وی همچنین به درخواست وزارت بهداشت انگلیس برای سرم ضد مارگزیدگی مؤسسه واکسن و سرم

است و احتماال این مکاتبات منجر به عقد قرارداد برای مکاتبات اولیه با این کشور در حال انجام : اشاره کرد و گفت

 .شود صادرات می

های انجام شده بین نمایندگان دو کشور ایران و افغانستان به زودی صادرات  با رایزنی: مسئول اداره بازرگانی خارجی بیان داشت

 .شود دامی به افغانستان هم آغاز می  واکسن

های ساخت   اگرچه رقبایی برای واکسن و سرم: شده است، گفت ه صورت غیررسمی انجام میوی با بیان اینکه تاکنون صادرات ب

 .نظیر است سازی رازی بی مؤسسه رازی وجود دارد، اما کیفیت و قیمت محصوالت تولیدی مؤسسه واکسن و سرم

دو میلیون دوز واکسن بروسلوز  قرقیزستان هم از جمله کشورهایی است که درخواست: مسئول اداره بازرگانی خارجی اظهار داشت

 .شود را از این مؤسسه داشته و این واکسن به زودی به کشور مذکور صادر می

سازی رازی از ظرفیت صادراتی برخوردار است و به همین  های تولیدی مؤسسه واکسن و سرم اکثر واکسن: نژاد بیان داشت مقصود

 .است اختصاص یافتهدلیل امسال به کار شناسایی بازارهای هدف صادرات 

های طیور تولیدی این مؤسسه از جمله  تمامی واکسن: سازی رازی تصریح کرد مسئول بازرگانی خارجی مؤسسه واکسن و سرم

 .و گامبورو از ظرفیت صادراتی برخوردار است( دوگانه روغنی کشته)نیوکاسل، برونشیت 

هایی عنوان کرد که دارای ظرفیت صادراتی است و  واکسن  از جملههای دامی تیلریوز و آنتروتوکسمی و طاعون را هم  وی واکسن

 .ها را از خارج وارد کنیم، ولی مشکلی در زمینه تأمین آن نیست اگرچه باید بخشی از مواد اولیه واکسن و سرم: گفت

http://www.farsnews.com/
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کند،  لیدی استفاده میدرصد ظرفیت تو 82سازی رازی در مورد واکسن برونشیت از  مؤسسه واکسن و سرم: نژاد بیان داشت مقصود

 .توان ظرفیت تولید را افزایش داد در حالی که اگر با عنایت مسئوالن از واردات محصوالت مشابه جلوگیری شود، می

بشکه نفت برای کشور  .صادرات هر سرم مارگزیدگی معادل دالر است و  0.2ارزش هر سرم ضد مارگزیدگی حدود : وی افزود

 .ارزآوری دارد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.2222382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940810000630
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 نهاده
 آیانا 0931آبان  13, شنبه

 پنج میلیون دز دیگر در راه است / میلیون دز واکسن طاعون تحویل دامپزشکی شد .4
میلیون دز واکسن طاعون مخصوص نشخوارکنندگان کوچک به سازمان دامپزشکی تحویل داده شده و در  .4تاکنون 

صورت شیوع بحران، امکان تولید پنج میلیون دز دیگر به این سازمان وجود دارد، اما برای کنترل این بیماری باید 

 .مدیریت واکسن در دستور کار قرار گیرد

بین : با اعالم این خبر گفت( ایانا)سازی رازی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  کسن و سرممقام مؤسسه وا قائم

مؤسسه رازی و سازمان دامپزشکی قراردادی ساالنه منعقد شده و این مؤسسه تعهد دارد ساالنه حجم قابل توجهی واکسن 

 .مت دام در کشور دهدعنوان متولی سال شده را تحویل این سازمان به آماده

یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک تحویل این سازمان شده  CTRمیلیون دز واکسن  ..بر همین اساس، : همایون مهروانی افزود

 .که آخرین زمان تحویل پنج میلیون دز باقیمانده در سردخانه مؤسسه طی دو ماه اخیر بوده است

 مدیریت واکسن با سازمان دامپزشکی است

در اختیار داشته است  CTRمیلیون دز واکسن  2.بنابراین، سازمان دامپزشکی طی شش ماهه نخست سال : رنشان کردوی خاط

 .توانسته به تناسب شیوع بیماری، آن را مورد استفاده قرار دهد که می

دهد، وظیفه  تصاص میوری واکسن اخ از آنجا که مؤسسه به تناسب تعهدات خود خطوط تولیدی را به بهره: مهروانی ادامه داد

 .های موجود، تزریق واکسن را در مناطق آلوده مدیریت کند سازمان دامپزشکی است تا با در نظر گرفتن محدودیت

 محدودیت اختصاص خط تولید واکسن طاعون

لیون دز اضافه بر می 02از آنجا که این مؤسسه عالوه بر واکسن طاعون باید : سازی رازی تصریح کرد مقام مؤسسه واکسن و سرم قائم

به این سازمان ارائه کند و خطوط تولید واکسن طاعون و آبله در یک  PPRتعهدات قبلی خود به سازمان دامپزشکی واکسن آبله یا 

 .توان به بهانه تولید واکسن طاعون، خط تولید واکسن آبله را متوقف کرد شود، اکنون نمی مسیر انجام می

های خطرناکی است که باید برای جلوگیری از شیوع آن آمادگی کامل داشت و مؤسسه  ز بیماریآبله نیز یکی ا: وی یادآور شد

 .تواند تعهد جدید دیگری را برای تولید واکسن طاعون در مقیاس باال بپذیرد درصد را پذیرفته و اکنون نمی 02.تعهدی بیش از 

 امکان تولید پنج میلیون دز واکسن طاعون

های اهلی  بز در مناطق مرکزی و امکان شیوع آن در دام رأسی کل 422ن پرسش که با توجه به تلفات مهروانی در پاسخ به ای

در صورتی که شرایط شیوع طاعون به وضعیت بحرانی نزدیک شود، این : توان انتظار تزریق واکسن جدید داشت، تأکید کرد می

 .اهد داشتمؤسسه قابلیت تولید پنج میلیون دز اضافه بر تعهد گذشته را خو

های حساس در مواقع بحرانی، توسعه فیزیکی  منظور افزایش ظرفیت تولیدی واکسن مؤسسه در نظر دارد به: وی اظهار داشت

 .زمان را در دستور کار قرار دهد افزاری هم افزاری و نرم مؤسسه و توسعه سخت

 ها کشور در انتظار خرید واکسن از مؤسسه هستند ده

های تولیدی مؤسسه تعریف  سازی رازی در پاسخ به این پرسش که خطوط صادراتی برای واکسن ن و سرممقام مؤسسه واکس قائم

تاکنون هر آنچه واکسن در داخل کشور تولید شده، به مصرف داخلی رسیده و کمتر مجال عرضه در : شده است یا خیر، گفت

 .بازارهای خارجی پیدا کرده است
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توان از کشورهایی نظیر  اند که می جود، کشورهای زیادی تقاضای خرید واکسن به مؤسسه ارائه کردهبا این و: مهروانی در پایان افزود

های تولیدی کشور  عنوان مشتریان دائمی واکسن آذربایجان، ارمنستان، اردن، کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان به

 ./خبر داد

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.380-..html 
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 نهاده  
 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

 صندوق حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان در شرف تأسیس 
وزارت جهاد کشاورزی ایجاد صندوقی حمایتی را در دستور  در راستای حمایت از صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان،

 .کار دارد

ای که  درباره شائبه( ایانا)مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خوراك دام در کشور مطابق استانداردهای  تکنولوژی ساخت: درباره غیراستاندارد بودن خوراك دام و طیور کشور مطرح است، گفت

 .المللی و کشورهای پیشرفته صنعتی است بین

ها  اند و نظارت های مناسبی را انجام داده گذاری های خارجی سرمایه حتی در بخش خصوصی نیز شرکت: تورج صارمی افزود

 .شود بهداشتی در تهیه خوراك باکیفیت همیشه انجام می

تواند بر راندمان تولید  هایی که می هایی وجود دارند که روی افزودنی هیه خوراك دام و طیور، شرکتدر ت: وی خاطرنشان کرد

 .توان گفت خوراك تولیدشده در کشور غیراستاندارد است کنند؛ بنابراین نمی اثرگذار باشد، کار می

 کارخانه خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور 42.وجود 

های خارجی را  های ایرانی امکان رقابت با سایر شرکت در حال حاضر شرکت: معاونت امور دام ادامه دادمدیرکل دفتر بهبود تغذیه 

 .میلیون تن هستند 4.کارخانه تولید خوراك در کشور وجود دارد که دارای ظرفیت اسمی بیش از  42.ای که حدود  گونه دارند، به

خوراك توسط بخش خصوصی در کشور تولید شد که تمامی آنها از  در سال گذشته حدود هفت میلیون تن: صارمی تصریح کرد

 .المللی برخوردار بودند پای استانداردهای بین استانداردهای کیفی و بهداشتی هم

ای  گونه های تولیدکننده خوراك ایجاد کنند؛ به کند ساختاری حمایتی برای شرکت وزارت جهاد کشاورزی تالش می: وی یادآور شد

 .داران خوراك دام، طیور و آبزیان کشور در شرف تأسیس است تأسیس صندوق حمایت از کارخانهکه احداث و 

گذاران دولتی و  ها، تولیدکنندگان و سرمایه های حمایتی با حضور کارخانه این صندوق همچون سایر صندوق: صارمی تأکید کرد

 .تواند زنجیره تولید را استمرار بخشد خصوصی ایجاد خواهد شد و می

های دام و طیور به تأیید رسیده است، اما سایر مراحل آن در حال انجام  طرح تأسیس صندوق حمایت از کارخانه: وی اظهار داشت

های مربوطه تدوین شده و باید سهم بخش خصوصی و دولت در آن  های صنعت و اتحادیه است و طرح اولیه آن با کمک بخش

 .شود تا بتوانیم تأییدیه نهایی صندوق را دریافت کنیمتوسط شرکت مادرتخصصی بخش کشاورزی مشخص 

کند که امکان تولید خوراك باکیفیت با  وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از این صنعت پیگیری می: صارمی همچنین گفت

 .توجه به شرایط و ضوابط داخلی کشور را فراهم آورد

 خوراک دام را در دستور کار دارد ها و صادرات وزارت جهاد کشاورزی عبور موقت نهاده

ها و تولید خوراك و  امکان ایجاد تسهیل ضوابطی که عبور موقت نهاده: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه معاونت امور دام در ادامه افزود

 .هایی است که در حال پیگیری است آورد، از دیگر حمایت ایجاد صادرات خوراك به کشورهای همسایه را فراهم می

ها توسط کارگروهی در حال تدوین و در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی  نامه عبور موقت نهاده شیوه: طرنشان کردوی خا

ترتیب بدانیم چه مقدار نهاده و از چه کشوری و از چه بازه زمانی باید وارد و صادر  تحت بررسی است تا به گمرك اعالم شود و بدین

 .شود
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ترتیب خوراك تولیدشده در کشور  های تولیدکننده داخلی باال رود و بدین کنیم توان صادراتی کارخانه یتالش م: صارمی ادامه داد

های تولیدکننده گواهی کیفیت و ایزوهای الزم را اخذ  گونه که بیشتر شرکت باید از استانداردهای جهانی برخوردار باشد؛ همان

 .اند کرده

شده در کشور از استانداردهای کافی برخوردار نیست، آن است  ساس کنیم خوراك تهیهشود اح عاملی که باعث می: وی تصریح کرد

 .که مدیریت تغذیه در واحدهای تولیدی دچار مشکل است

طی دوره کوتاهی هستند که  13.برخی واحدهای تولیدکننده مرغ در کشور دارای ضریب تبدیلی معادل : صارمی یادور شد

های گرمایشی، سرمایشی،  اسیون در این فارم حاکم بوده و تمامی موارد مربوط به سیستمدهد که اتوم ها نشان می بررسی

 .رسد دهی و حتی آمار تلفات نیز به ثبت می واکسن

توان اطمینان  ای باید تجدیدنظر انجام شود تا تولیدی سالمت و باکیفیت رقم بخورد؛ بنابراین می های تغذیه در روش: وی تأکید کرد

دهند و در اینجا صنعت باید مدیریت  های تولیدکننده خوراك دام و طیور، محصوالتی باکیفیت تحویل صنعت می خانهداشت که کار

 ./خود را اصالح کند

http//:www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/0.4.3-..html 
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 گزارشات جهانی
 - 31/10/09فارس

 میلیون تن گندم در اولویت نخست 9ریزی صادرات  برنامه/یف در انتظار بازار ایران کی
کند و در نظر  اوکراین برای بازگشایی بازار امیدبخش محصوالت غذایی ایران صبر می:وزیر کشاورزی اوکراین گفت

 .میلیون تن غالت و مقادیر زیادی محصوالت فرآوری شده به این کشور صادر کند 9 دارد ابتدا

اوکراین، الکسی پاولنکو وزیر کشاورزی و مواد غذایی اینترفکس الملل فارس به نقل از خبرگزاری  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .کند اوکراین برای بازگشایی بازار امیدبخش محصوالت غذایی ایران صبر می: راین گفتاوک

ها، بازار ایران پتانسیل زیادی  به محض لغو تحریم. در میان بازارهای جالبی که ما منتظریم باز شوند، بازار ایران است»: وی افزود

این . بریم الت و مقادیر زیادی محصوالت فرآوری شده بهره میمیلیون تن غ 8در ابتدا از صادرات . برای همکاری خواهد داشت

 «.محصوالت گوشت و محصوالت لبنی است

 .گشایش این بازار یک تصمیم سیاسی بزرگ است: پاولنکو ادامه داد

ما برخی ها امضا کرده است ا دانیم که رئیس جمهور آمریکا سندی را در مورد تحریم ما می»: وزیر کشاورزی اوکراین توضیح داد

ایران منتظر همکاری است به ویژه با . میلیارد دالری دارد 37ایران پول دارد؛ بر اساس اطالعات ما، ذخایر . ها باید تکمیل شود رویه

 «.تولیدکنندگان اوکراینی

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=.80723.02223.2 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 0931بان رآ 01, یکشنبه

دلیل خریدهای کمتر ایران،  درشت به کاهش کل تجارت غالت دانه/ بینی تجارت غالت بازنگری فائو در پیش

 چین و مکزیک 
میلیون  216ن تن برآورد شده است که حدود میلیو 96216حدود  .224 - 2246میزان تجارت جهانی غالت برای سال 

 2241 - .224میلیون تن کمتر از میزان رکورد  4414بوده، اما هنوز ( 31خردادماه )بینی ماه ژوئیه  تن بیشتر از پیش

 .است

که توسط مؤسسه  FAOهای ماهانه  ، بر اساس آخرین ترجمه گزارش(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شهریورماه ) ..02ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی انجام شده است وضعیت غالت جهان در سپتامبر  های برنامه ژوهشپ

 .بررسی شد( 807.

بینی فائو برای تولید جهانی غالت  آخرین پیش: افزاید دهد و می انداز عرضه جهانی غالت خبر می این بررسی از تداوم بهبود چشم

است، ( 07خردادماه ) ..02بینی ماه ژوئیه  میلیون تن بیشتر از پیش 813.میلیون تن است که  72.دوهزار و  حدود ..02سال 

انداز  دلیل اصلی بازنگری افزایشی این ماه، چشم. است 02.7کمتر از میزان رکورد سال ( دهم درصد هشت)میلیون تن  .0اما هنوز 

میلیون  .41با  ..02درشت سال  بینی برای تولید جهانی غالت دانه پیش. برنج استدرشت، گندم و  تولید بسیار فراوان غالت دانه

تر از  پایین( درصد .1.)میلیون تن  010.میلیون تن رسیده است که هنوز  ..8هزار و  تن افزایش نسبت به ماه گذشته به یک

شرایط بهتر تولید ذرت در آمریکا، آرژانتین و برزیل  بینی دلیل پیش تعدیل فزاینده این ماه عمدتاً به. است 02.7میزان رکورد سال 

. و نیز سورگوم در آمریکا است که افزایش تولید آنها بیشتر از کاهش ذرت در اتحادیه اروپا به دلیل آب و هوای گرم و خشک است

 403کره شمالی به حدود  دلیل نزدیک شدن به اتمام برداشت محصول در نیم به ..02بینی برای تولید جهانی گندم در سال  پیش

تولید بیشتر گندم در استرالیا، اتحادیه اروپا، روسیه . بینی ماه گذشته است شود که پنج میلیون تن بیشتر از پیش میلیون تثبیت می

ط دلیل آب و هوای مساعد بیش از کاهش تولید گندم در کانادا است که مناطق مهم تولیدی آن هنوز تحت تأثیر شرای و اوکراین به

از ( میلیون تن 713)دهم درصدی  بینی هنوز هم با وجود این بازنگری، اشاره به کاهش جزئی شش پیش. خشکسالی واقع است

. میلیون تن بهبود یافته است 18.انداز تولید جهانی برنج نیز پس از ماه اخیر حدود  چشم. دارد 02.7میزان تولید رکورد سال 

نینو در حال  رغم شیوع پدیده ال یعنی به کشوری که کشت برنج، به. شود د نسبت داده میبخش عمده افزایش تولید برنج به هن

میلیون تن  813میلیون تن خواهد بود که  .2.حدود  ..02بینی اخیر، تولید جهانی برنج در سال  بر اساس پیش. افزایش است

 .است 02.7بیشتر از سال ( دهم درصد هفت)

میلیون تن  83.به دوهزار و  ..02 - 02.3ها، مصرف جهانی غالت در سال  بینی بر اساس پیش :در ادامه این گزارش آمده است

بیشتر از فصل ( میلیون تن 82)درصد  10.است و ( خردادماه)بینی اخیر فائو در ماه ژوئیه  طور جزئی باالتر از پیش رسد که به می

درصد  18.میلیون تن برسد که  4..هزار و  ا رشد جمعیت به یکگام ب انتظار بر آن است که مصرف غذایی غالت هم. گذشته است

بر اساس . میلیون تن برسد 700درصد افزایش به  14.انتظار بر آن است که مصرف غذایی برنج با . است 02.7 - ..02بیشتر از 

است  02.7 - ..02بیشتر از  درصد 17.رسد که تقریباً  میلیون تن می 303عنوان خوراك دام به  ها، مصرف کل غالت به بینی پیش

با این وجود، انتظار بر آن است که تقریباً . های رشد دو فصل گذشته به کاهش رشد قابل توجه اشاره داشته دارد و در مقایسه با نرخ
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 میلیون تن افزایش در .01دلیل  توسط بخش دام جذب شود که اساساً به ..02 - 02.3نیمی از افزایش کل مصرف غالت در سال 

 .ویژه در چین، آرژانتین، مکزیک و برزیل است عنوان خوراك دام به استفاده از ذرت به

بینانه  اندازهای بسیار خوش دلیل چشم به 02.3بینی فائو پس از ماه ژوئیه برای ذخایر جهانی غالت تا نزدیک فصول  همچنین پیش

است و بر همین اساس، ذخایر نهایی این فصل را تنها شش میلیون تن رسیده  378میلیون تن افزایش به  0.محصول تقریباً با 

افزایش ذخایر به نسبت ذخایر به مصرف نسبتاً . گیرد کمتر از رکورد باالی ذخایر ابتدایی آن در نظر می( یک درصد)میلیون تن 

اما بسیار باالتر از  تر است، درصد فصل گذشته اندکی پایین 0.13شود که از  منجر می ..02 - 02.3درصد در سال  .0باالی 

ها حاکی از آن است که ذخایر جهانی گندم به  بینی پیش. است( 833. - 834.) 0224 - 0223شده در سال  درصد ثبت .31.

در . بینی ماه ژوئیه است و اندکی باالتر از میزان ذخایر فصل گذاشته است میلیون تن برسد که چهار میلیون تن بیشتر از پیش 020

 - 02.3درصد در سال  0310به  02.7 - ..02درصد  0410ساس برآوردها نسبت ذخایر به مصرف جهانی گندم از نتیجه، بر ا

شود ذخایر جهانی غالت  بینی می پیش. یابد که در چهار سال اخیر از بیشترین میزان برخوردار خواهد بود افزایش می ..02

میلیون تن بیشتر از  417افزایش یابد که  02.3میلیون تن در سال  040انداز تولید تقریباً به  دلیل بهبود چشم درشت به دانه

بر همین اساس، نسبت ذخایر به مصرف غالت . باالتر از فصل گذشته است( دهم درصد هشت)میلیون تن  .01بینی ماه ژوئیه و  پیش

 - ..02درصد برآوردی برای  0214ر از طور ناچیزی کمت یابد که به درصد افزایش می .021رصد به  02درشت در این فصل از  دانه

میلیون تن  42.طور جزئی تغییر کرده و به  پس از ماه گذشته به 02.3بینی برای ذخایر جهانی برنج در سال  پیش. است 02.7

 .8درصد دارد که کمتر از  8013این موضوع در صورت تحقق، اشاره به کاهش نسبت ذخایر به مصرف جهانی برنج به . رسیده است

 .است 02.7 - ..02درصد سال 

 بینی خرید گندم توسط ایران به کمترین سطح در چهار سال اخیر پیش

میلیون تن است با اینکه  83213حدود  ..02 - 02.3بینی فائو، میزان تجارت جهانی غالت برای سال  بر اساس آخرین پیش

( درصد 810)میلیون تن  14..یه در نظر گرفته شده، اما هنوز بینی ماه ژوئ میلیون تن بیشتر از پیش 013میزان تجارت غالت حدود 

تر برای گندم و  کاهش حجم مبادالتی امسال اساساً بازتابی از تقاضای وارداتی پایین. است 02.7 - ..02کمتر از میزان رکورد 

المللی گندم  تجارت بین. بماند باقی ..02شود تجارت برنج به همان میزان سال  بینی می درشت است، در حالی که پیش غالت دانه

میلیون تن خواهد بود که اندکی کمتر از  2..بر اساس آخرین آمار و اطالعات، حدود ( ژوئن/ ژوئیه) ..02 - 02.3در سال 

احتماالً خرید گندم توسط . است 02.7 - ..02تر از سال  پایین( چهار درصد)گزارش اخیر در ماه ژوئیه است و شش میلیون تن 

. دلیل عرضه زیاد داخلی، شدیداً کاهش یابد و به کمترین سطح خود در چهار سال اخیر برسد به ..02 - 02.3در سال  ایران

انتظار بر . شود مراکش و ترکیه نیز پس از برداشت محصوالت پربازده، امسال گندم بسیار کمتری وارد کنند بینی می همچنین پیش

میلیون تن  .81میلیون تن برسد که  .331.به ( ژوئن/ ژوئیه) ..02 - 02.3سال  درشت در آن است که تجارت کل غالت دانه

بازنگری افزایشی این ماه عمدتاً . کمتر از فصل گذشته است( درصد 818)میلیون تن  13.بینی ماه قبل است، اما هنوز  بیشتر از پیش

 - ..02درشت از سال  ی که کاهش کل تجارت غالت دانهبینی واردات بیشتر ذرت توسط اتحادیه اروپا است، در حال نمایانگر پیش

بینی  پیش. خواهد بود( ذرت)و مکزیک ( ذرت و جو)، ایران (ذرت، جو و سورگوم)دلیل خریدهای کمتر توسط چین  اساساً به 02.7

ز میزان برآورد اخیر میلیون تن است که اندکی بیشتر ا .701حدود ( دسامبر/ ژانویه) 02.3اخیر فائو برای تجارت برنج در سال 

 .است ..02برای 
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بینی ماه گذشته  بینی فائو اشاره به افزایش تولید جهانی غالت در مقایسه با پیش آخرین پیش: بندی این بررسی آمده است در جمع

رنج در مقایسه با نکته قابل توجه این استکه تولید جهانی ب. تر است پایین 02.7دارد، اما با این وجود، هنوز از میزان رکورد سال 

( 807. - .80.) ..02 - 02.3شود مصرف جهانی غالت در سال  بینی می پیش. افزایش خواهد یافت 02.7ماه قبل و نیز سال 

( میلیون تن 82)درصد  10.بینی اخیر فائو در ماه ژوئیه است و  میلیون تن برسد که به طور جزئی باالتر از پیش 83.به دوهزار و 

بینی افزایش ذخایر جهانی غالت پس از ماه  بینانه عرضه غالت، دلیل اصلی پیش انداز بسیار خوش چشم. ذشته استبیشتر از فصل گ

 - 02.3نسبت ذخایر به مصرف غالت نیز برای سال . ژوئیه است، اما با این حال، هنوز یک درصد کمتر از ذخایر ابتدایی است

بینی افزایش ذخایر  بر اساس پیش. درصد فصل گذشته است 0.13ی کمتر از شود که اندک بینی می درصد پیش .0تقریباً  ..02

می رسد  ..02 - 02.3درصد در سال  0310به  02.7 - ..02درصد  0410جهانی گندم، نسبت ذخایر به مصرف جهانی گندم از 

میزان تجارت جهانی غالت برای  بینی فائو، بر اساس آخرین پیش. که در چهار سال اخیر از بیشترین میزان برخوردار خواهد بود

 14..بینی ماه ژوئیه است، اما هنوز  میلیون تن بیشتر از پیش 013میلیون تن است که حدود  83213حدود  ..02 - 02.3سال 

کاهش حجم مبادالتی امسال اساساً بازتابی از تقاضای وارداتی . است 02.7 - ..02کمتر از میزان رکورد ( درصد 810)میلیون تن 

درشت از سال  بینی شده است که کاهش کل تجارت غالت دانه همچنین پیش. تر ایران، ترکیه و مراکش برای گندم است یینپا

 ./خواهد بود( ذرت)و مکزیک ( ذرت و جو)ایران ( ذرت، جو و سورگوم)دلیل خریدهای کمتر چین  اساساً به 02.7 - ..02

http//:www.iana.ir/keshavarzi/item/0.344-..html 
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 گزاشات جهانی
 آیانا 0931آبان  09, سه شنبه

 اِرس بانک اسپانیا برای گسترش تعامالت تجاری با بانک کشاورزی ایران پیش قدم شد 
یس کسدو مدیرعامل ارس بانک اسپانیا و فکری سینان معاون رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، با لوئ

 .این بانک در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی دیدار و گفتگو کرد

به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در این نشست که به ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ا به منظور گسترش تعامالت تجاری انجام شد، شهیدزاده با اشاره به روابط مثبت بانک کشاورزی با اسپانی "ارس بانک"درخواست 

بانک کشاورزی در دوران سخت تحریم از معدود بانک هایی بود که با شفافیت و دانش : بانک های اروپایی در دوران تحریم گفت

 .میلیارد دالر افزایش دهد 02تی مبادالت تجاری خود را بیش از مدیران خود توانست ارتباطش را با سایر کشورها حفظ کند و ح

در دوران پساتحریم با توجه به سازماندهی مناسب، افراد آموزش دیده و روابط خوبی که با بانک های خارجی داشته ایم، : وی افزود

 .با کیفیت باالتری روابط تجاری برون مرزی خود را ادامه خواهیم داد

ره به این مطلب که در حال حاضر بسیاری از بانک های اروپایی مشتاق انعقاد قرارداد همکاری با بانک کشاورزی شهیدزاده با اشا

 .بانک هایی که در دوران تحریم با ما همکاری و تعامل داشته اند در اولویت همکاری قرار دارند: هستند، تصریح کرد

برد وجود دارد که می توان با تشکیل یک کارگروه مشترك،  -ل با تفکر بردزمینه های فراوانی برای همکاری متقاب: وی تاکید کرد

 .زمینه های همکاری را ترسیم کرد و تفاهم نامه ای منعقد کرد که در آن منافع هر دو بانک لحاظ شود

قتصاد کشاورزی این ارتباط می تواند در رونق ا: شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با همکاری دو بانک گفت

 .ایران موثر باشد و در مقابل موجب کاهش نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی در اسپانیا شود

یکی از مزایای بانک کشاورزی ایران ، موقعیت استراتژیک ایران در منطقه است که امکان توسعه سرمایه گذاری را به : وی افزود

تولیدات این سرمایه گذاری را به کشورهای هم جوار ایران صادر کنند و بانک  سرمایه گذاران می دهد تا به روشی ارزان و سودآور،

 .کشاورزی می تواند این مشاوره اقتصادی را به ارس بانک ارائه دهد

همچنین این امکان وجود دارد که با استفاده از پتانسیل مالی ارس بانک، کاالهای سرمایه ای که تاثیر : شهیدزاده اظهار داشت

 .اقتصاد کشور داشته باشند را خریداری کرد و یا از این بانک به منظور مدیریت سرمایه بهره جست مطلوب بر

بر اساس این گزارش، لوئیس کسدو، مدیرعامل ارس بانک اسپانیا در این دیدار با اشاره به سابقه طوالنی همکاری با بانک کشاورزی 

روشنی برای سیستم بانکی دو کشور ایران و اسپانیا دیده می شود، لذا بسیار آینده : و اظهار رضایت از نحوه تعامل این بانک گفت

مایلیم تا همکاری خود را با شما گسترش دهیم و خدمات خود را نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام کشورهای حوزه یورو به شما ارائه 

 .دهیم

 8در حال حاضر به عنوان نخستین کشور اروپایی با نرخ رشد کشور اسپانیا شرایط بحران بیکاری را پشت سرگذاشته و : وی افزود

 .درصد افق بسیار روشنی دارد

مدیرعامل ارس بانک وجود شرکت های متعدد اسپانیایی درحال همکاری با ایران را نکته مثبتی در تسهیل همکاری دو بانک 

 .وبی با بانک کشاورزی داشته باشنددانست و اظهار امیدواری کرد در تمام بخش های تجاری بتوانند همکاری مطل

این گزارش می افزاید در ادامه جلسه، فکری سینان معاون ارس بانک اسپانیا در خصوص برنامه های این بانک برای ارتباط با بانک 

ک در آینده نزدیک که تحریم ها کامال برداشته شود یک مکانیزم برای تامین مالی و خط اعتباری برای بان: کشاورزی گفت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب
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2.1 

 

کشاورزی ایجاد خواهیم کرد که کل مشتریان حوزه یورو را در بر بگیرد و تعامالت تجاری بانک کشاورزی با سهولت و در سطحی 

 ./گسترده تر انجام شود
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