
 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

4 

 

 

 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه "     Bookmark" عالمت    روي سرخط  اخبار مشاهده براي لطفا
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  .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

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 
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 آب
 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 بر نبودن هندوانه  اعالم دلیل آب/ شود های سنتی می شده هندوانه، جایگزین روش و ارقام اصالح نشائیکشت 
مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم دالیل چرایی خارج شدن هندوانه از فهرست 

 . های جدید این وزارتخانه درباره محصول برنج و اجرایی شدن الگوی کشت خبر داد بر از سیاست محصوالت آب

ساله ششم توسعه قصد اجرای برنامه الگوی کشت را دارد  نجوزارت جهاد کشاورزی در برنامه پ (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کشت هندوانه نیز  های غیرشمالی کاهش یافته و عالوه بر آن روش ویژه در استان که به موجب آن، سطح زیر کشت برنج به

 .شود کند و محدود می تغییر می

ای که معاون وزیر جهاد کشاورزی  گونه به. جام نتیجه دادشده سران های انجام بر بودن محصوالت کشاورزی توسط بررسی داستان آب

های بسیاری  بر حذف شده است، در حالی که چندی پیش جنجال صورت رسمی اعالم کرده که هندوانه از فهرست محصوالت آب به

 .کند، بود بر سر صادرات هندوانه که آب زیادی را از کشور خارج می

های  از سیاست( ایانا)رت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزا

وزارت جهاد کشاورزی تنها از کشت : گوید دهد و می جدید این وزارتخانه درباره محصول برنج و اجرایی شدن الگوی کشت خبر می

های غیرشمالی از این پس حذف شده  یتی برای استانهای حما کند و سیاست های گیالن و مازندران حمایت می برنج در استان

 .است

توانیم ممنوعیت را اعالم کنیم، اما در اختصاص تسهیالت برای  با وجود آنکه هنوز از لحاظ قانونی نمی: افزاید کاوه خاکسار می

های  ست از کشت برنج در استانهای تولید و دیگر تسهیالت حمایتی، وزارت جهاد کشاورزی دیگر قرار نی مکانیزاسیون، خرید نهاده

 .غیرشمالی حمایت کند

طور قطع به قانون تبدیل  طرح الگوی کشت در حال نهایی شدن است و پس از آنکه تقدیم مجلس شود، به: کند وی خاطرنشان می

 .خورد کنیمکنند، بر های غیرمتعارف کشت می شده و خواهیم توانست با معترضان و کسانی که محصوالت کشاورزی را در مکان

ها نشان داده است که کشت برنج در  نتایج بررسی: دهد مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی ادامه می

شود که اگر این آب در  هزار مترمکعب آب مصرف می 52های غیرشمالی صرفه اقتصادی ندارد، زیرا برای تولید دو تن برنج،  استان

 .شود ای اسفناک برای منابع آبی محسوب می صرف برسد، فاجعههای غیرشمالی به م استان

کنند برخورد  در حال حاضر تنها در حد توصیه و عدم حمایت از کسانی که الگوی کشت را رعایت نمی: کند خاکسار تصریح می

 .د، قطع خواهد شدشده توسط وزارت جهاد کشاورزی تبعیت نکنن بردارانی که از الگوی ارائه کنیم و در آینده آب بهره می

درصد از سطح  04تا  52ایم حدود  سازی دارد و در سال جاری نیز توانسته اجرای الگوی کشت نیاز به فرهنگ: شود وی یادآور می

های  های آینده بتوانیم کشت برنج را تنها در استان رود در سال های غیرشمالی را کاهش دهیم که امید می زیر کشت برنج در استان

 .مازندران داشته باشیم گیالن و

 شود های سنتی می شده هندوانه جایگزین روش کشت نشائی و ارقام اصالح

بر نیست و با توجه به قیمت، بازارهای صادراتی و ارزش  هندوانه جزو محصوالت آب: مدیرکل دفتر سبزی و صیفی نیز معتقد است

 .بری پرمصرف نیست کند، از نظر آب ای که ایجاد می افزوده
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ویژه سبزی و صیفی از کاهش  ساله ششم توسعه، سطح زیر کشت محصوالت مختلف به در برنامه پنج: کند ن خدنگی تأکید میحس

 .طور قطع کاهش خواهد یافت ای که سطح زیر کشت هندوانه نیز به گونه ای برخوردار خواهد شد؛ به قابل مالحظه

 .های آبیاری میکروب و کشت نشائی گسترش خواهد یافت اده از روشبرای کشت هندوانه در جالیز، استف: گوید وی همچنین می

شود که حداقل دو تا سه آب کمتر مصرف شود و عالوه بر آن،  کشت نشائی باعث می: افزاید مدیرکل دفتر سبزی و صیفی می

 .عملکرد محصول باالتر برود

تواند به حد زیادی در  پاشی می آبیاری میکرو به همراه مالچهای  شده، سیستم استفاده از ارقام اصالح: کند خدنگی خاطرنشان می

 .کاهش مصرف آب در محصوالتی چون هندوانه کاربرد داشته باشد

 .ساله ششم توسعه سرعت خواهد گرفت ها آغاز شده و در برنامه پنج های فوق در برخی استان استفاده از روش: دهد وی ادامه می

اطالعاتی که مرکز آمار ایران اعالم کرده، برآورد شده است که سطح زیر کشت محصول هندوانه در طبق : کند خدنگی تصریح می

 ./های آینده شده است بینی کاهش آن طی سال هزار تن بوده که پیش 044هزار هکتار و تولید آن سه میلیون و  952، 25سال 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52295-9html. 
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 آب

 آیانا- 8931آبان  18, پنجشنبه

 بزرگ ترین عملیات آبیاری تحت فشار آغاز می شود  اجراییعملیات 
اردبیل به زمین کلنگ آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین عملیات آبی و خاکی برای نخستین بار هفته آینده در استان 

 .زده خواهد شد

به دنبال سفر هیئت دولت تدبیر و امید : به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ازاستان اردبیل، عدیل سروی با اعالم این خبر افزود

رین هزار هکتار که از اراضی پایاب سد خداآف 25در سال گذشته به این استان که عملیات اجرایی و آبیاری تحت فشار را برای 

هکتار انجام شده  244هزار و  95است، از مصوبات سفر بود، مراحل مقدماتی طی شد و بخش دوم عمرانی همان پروژه در مساحت 

میلیارد تومان عملیات اجرائی آن با حضور قائم مقام و معاونین ذی ربط وزارت  504و با تعیین پیمانکار در سطح ملی با اعتبار 

ستان کلنگ آغاز عملیات اجرایی آن در هفته آینده در دشت مشترک بیله سوار و پارس آباد به زمین جهاد کشاورزی و مسئولین ا

 .زده خواهد شد

هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد و با اتمام این پروژه ملی ظرفیت  5سال آینده به این پروژه ملی  0در طول : وی افزود

یون تن است با افزایش یک و نیم برابری، یک میلیون و چهارصد هزار تن به ظرفیت فعلی میل 0فعلی تولید کشاورزی استان که 

افزوده خواهد شد و این به معنی تحول اساسی در استان خواهد بود که باید به صورت جدی و مدون در راستای توسعه اقتصادی 

 ./پایدار مورد توجه قرار گیرد 

/item/water/ir.iana.www//:http52200-9html. 
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 آب
 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

 قرائت همزمان مصارف آب و برق در چاه های کشاورزی امکان پذیر شد 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته ، امکان قرائت همزمان : اعالم کرد( سانا )مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران 

 . مصارف آب و برق چاه های کشاورزی در فناوری جدید این سازمان امکان پذیر شد

، سیدمحمد صادق زاده در حاشیه (پاون) به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

موضوع کمبود آب در کشور و استفاده بی رویه از ذخایر زیرزمینی به : پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اظهار داشت

 .عنوان یکی از چالش های روز کشور محسوب می شود و اتخاذ تدابیر الزم در این زمینه از ضروریات است

 .ه بهینه از آب های زیرزمینی، کنتورهای هوشمند جایگزین دو کنتور موجود در چاه ها شده استاستفاد: وی گفت

کنتورهای هوشمند آب و برق می تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای استفاده بهینه از آب های زیرزمینی مورد : صادق زاده افزود

 .استفاده قرار گیرد

ین دو کنتور موجود در چاه ها شده و قابلیت اندازه گیری همزمان آب و برق را دارد و سبب کنتورهای مزبور جایگز: وی تصریح کرد

 .کاهش هزینه های خرید، نصب، تعمیر و نگهداری می شود

پروژه کنتور هوشمند آب و برق یکی از پروژه های طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش : مدیرعامل سانا خاطرنشان کرد

 .جرا و تحقق آن، اقدامی ملی برای مدیریت همزمان با منابع آب و انرژی استسیالب بوده که ا

بر پایه این گزارش، کاهش بارندگی ها و کسری منابع آبی در کشور، برداشت مازاد و حفر غیر مجاز چاه های کشاورزی مشکالت 

ز راه دور را دارند، کمک شایانی در مدیریت مصرف فراوانی را ایجاد کرده که با استفاده از این کنتورهای هوشمند که قابلیت رصد ا

 .آب خواهد شد

شرکت خارجی در محل دائمی  544شرکت داخلی و  509شرکت شامل  209پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق کشور با حضور 

 .نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد

، هنگ کنگ، آمریکا، اسلوونی، هند، سوئد، جمهوری چک، سوئیس، ژاپن، شرکت هایی از کره جنوبی، ترکیه، چین، آلمان، اسپانیا

کانادا، بلژیک، تایوان، اوکراین، هلند، فنالند و امارات متحده عربی، به عنوان کشورهای خارجی در نمایشگاه حاضرند ،که قرار است 

 .بیستم آبان ماه به کار خود پایان دهد

/item/water/ir.iana.www//:http52205-9html. 
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 آب

 خبرنگران جوان - 8931آبان  83: تاریخ

 چاههای غیر مجاز آب، بی تدبیر مسدود نشود
ها  چاههای آب وابسته و مسدودسازی بدون تدبیر این  حیات محصوالت کشاورزان به وجود چاه: عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت

 .کند زندگی آنها را دچار مخاطره می

، در خصوص وجود چاه های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانای عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با  ابراهیم کارخانه

حفر شده، مجوز  52هایی که قبل از سال  مصوب شد مبنی بر اینکه به تمام چاهدر گذشته قانونی : غیرمجاز در کشور اظهار داشت

 .داده شود و مابقی، غیرمجاز تلقی شوند

ها زندگی آنها را به مخاطره انداخته و  ها برای کشاورزان، به طور قطع مسدودسازی این چاه با توجه به اهمیت حیات چاه: وی افزود

 .آفرین شود تواند اقدامی مشکل کرد، لذا این مسدودسازی، بدون اتخاذ تدابیر الزم می به تعداد بیکاران افزوده خواهد

های بیش از حد مجاز، این سرمایه  ای ملی و مربوط به همه ملت ایران است، بعضی افراد با برداشت آب سرمایه: وی اظهار داشت

 .برند عظیم را به تاراج می

های مجاز از افراد ساکن در آن منطقه، نوعی کمک و یارانه در جهت حفظ ذخایر آبی  خرید چاهتواند با  دولت می: ای افزود کارخانه

 .کشور ایجاد کرده و برای حال و آینده کشور تولید سرمایه کند

ر با توجه به کاهش چشمگیر آبهای زیرزمینی و ذخایر سدها، باید مدیریت ویژه بر روی این مسئله صورت گرفته و د: وی یادآور شد

 .مصارف آب خانگی، ابزارهای کاربردی براساس استاندارد الزم، شیوه مصرف آب را به کم مصرف کاهش دهند

: های آبیاری نوین در حوزه کشاورزی، به تقلیل چندین چاه به یک چاه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد ای با تاکید بر شیوه کارخانه

 .ب به بهبود ذخایر آبی کشور کمک کنیمریزی و مدیریت صحیح در مصرف آ با برنامه

/news/fa/ir.yjc.www//:http2552522 
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 آب

 ایران اکونا - 8931/ آبان /  83, سه شنبه 

 کند درصد آب را مصرف نمی 6۶کشاورزی بیشتر از 
ها  درصد است نه بیشتر و نباید سهم دیگر بخش 06سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع گفت

 . را به پای کشاورزی حساب کرد

درصد  24کننده  مصرفبخش کشاورزی : ها گفت المللی مطبوعات و خبرگزاری مراد اکبری در بیست و یکمین نمایشگاه بین علی

چرا که آبی که در پشت سدها . منابع آبی تجدیدشونده کشور است و بیش از این میزان مورد قبول وزارت جهاد کشاورزی نیست

 .ریزند کنند و پس از کم کردن سهم صنعت و شرب، بقیه را به پای کشاورزی می وجود دارد را محاسبه می

های  میلیارد متر مکعب در سال آب 94شوند و بالغ بر  ر مکعب آب پشت سدها تبخیر میمیلیارد مت 2تنها ساالنه : وی افزود

البته غیر از این آب خارج از فصل آبی که به . کنند خروجی کشور است که این را هم نیز جزو سهم بخش کشاورزی محاسبه می

کنند در حالیکه این محاسبه درستی نیست و  شود و غیره را نیز سهم بخش کشاورزی تلقی می منظور تامین برق رهاسازی می

 .درصد منابع آبی کشور است 24کننده  بخش کشاورزی نهایتا مصرف

سازی مصرف آب در قالب برنامه ششم توسعه دارد تا بتواند راندمان  وزارت جهاد کشاورزی برنامه جدی برای بهینه: اکبری ادامه داد

درصد بود و طی  05بخشد چرا که پیش از این راندمان بخش کشاورزی حدود  درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی را ارتقا 00

میلیارد متر مکعب منابع آبی کشور  92تا  94جویی در مصرف حدود  رسیده است و این به معنی صرفه 00های اخیر به حدود  سال

 .است

/com.iranecona//:http00209 
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 اقتصاد کالن
 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 روستایی اعالم شد  تورمنرخ 
 .درصد اعالم کرد 42۲7مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی در دوازده ماهه منتهی به مهرماه امسال را 

را نشان می دهد  550۲5عدد  9520در مهر ماه سال ( 9524= 944بر مبنای )شاخل کل : در گزارش مرکز آمار ایران آمده است

 94۲5( تورم نقطه به نقطه)افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل . درصد افزایش داشته است 4۲9که نسبت به ماه قبل 

 .کاهش یافته است( درصد 99۲9)درصد می باشد که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 

نرخ )نسبت به دوره مشابه سال قبل  9520وازده ماه منتهی به مهر ماه سال بر اساس این گزارش ، درصد تغییرات شاخص کل در د

 .کاهش یافته است( درصد 95۲2) 9520درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه  95۲0( تورم روستایی

درصد  9۲5که نسبت به ماه قبل رسید  502۲9در این ماه به رقم « خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»شاخص گروه عمده 

درصد  9۲0رسید که نسبت به ماه قبل  505۲9در ماه مورد بررسی به عدد « خوراکی ها»کاهش نشان می دهد، شاخص گروه اصلی 

 .کاهش نشان می دهد

ازده ماهه درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دو 2۲0نسبت به ماه مشابه سال قبل « خوراکی ها»همچنین شاخص گروه اصلی 

دصد  2۲5نسبت به ماه مشابه سال قبل  "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"شاخص گروه عمده . درصد است 99۲2این گروه 

 99۲9نسبت به دوره مشابه سال قبل  9520افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 

 .افزایش یافته است( درصد 94۲5) 9520ازده ماهه منتهی به شهریور ماه درصد است که نسبت به تورم دو

درصد نسبت به ماه قبل  9۲5رسید که  592۲9به رقم  9520در مهر ماه « کاالهای غیرخوراکی و خدمات»شاخص گروه عمده 

 99۲9ه مشابه سال قبل نسبت به ما "کاالهای غیرخوراکی و خدمات"میزان افزایش شاخص گروه عمده . افزایش نشان می دهد

درصد است  90۲9نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  9520درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال 

 .کاهش یافته است( درصد 90۲2) 9520که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه 

/item/majles/ir.iana.www//:http52245-9html. 
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 اقتصاد کالن

 خبرنگران جوان - 8931آبان  19: تاریخ

 بشکه نفت است 4۶صادرات یک بشکه کنسانتره میوه برابر با صادرات چند 
 .بازارهای جهانی استبشکه نفت در  55۲2فروش هر بشکه کنسانتره آلبالو از کشور برابر با فروش 

های گازدار سراسر دنیا است  ها برای نوشابه ، آبمیوه یکی از بهترین جایگزینخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

و بر این اساس میزان مصرف آن در کشورهای این نوشیدنی تهیه شده از انواع میوه، از نظر سالمتی ارزش غذایی باالیی دارد 

ای که در برخی از کشورها مانند چین، آمریکا، آلمان، هلند، فرانسه و ژاپن با توجه  مختلف جهان دائما در حال افزایش است به گونه

صنعت . ده استشود؛ مصرف آبمیوه بسیار رشد کر به توسعه زندگی صنعتی و اینکه بیشتر وقت مردم در خارج از منزل صرف می

رود و این موضوع موجب شده تا بازار جهانی انواع آبمیوه و  آبمیوه در هر کشوری از صنایع اساسی در بخش غذایی به شمار می

 .کنسانتره بسیار پررونق و گرم باشد

ه لحاظ کمی و سال است ولی در همین مدت کوتاه نیز این صنعت ب 54در کشور ما عمر صنعت آبمیوه و کنسانتره کمی بیش از 

ترین تولیدکننده و صادرکننده کنسانتره  ای که روزگاری ایران بزرگ ای برخوردار بوده است به گونه کیفی از رشد قابل مالحظه

پرتقال در جهان بود اما متأسفانه وجود مشکالت جدی در بخش کشاورزی و باغداری کشور موجب شده که در حال حاضر میزان 

هزار تنی کنسانتره و  54کننده نباشد و به طور مثال با وجود مصرف  آبمیوه و کنسانتره از کشور چندان دلگرم تولید و صادرات انواع

 .هزار تن کنسانتره این میوه در کشور تولید شود 2آبمیوه پرتقال در کشور، تنها 

، با بیان اینکه ارزآوری یک گاران جوانباشگاه خبرن در همین ارتباط دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره در گفتگو با

 92الی  92در حال حاضر قیمت داخلی هر کیلو کنسانتره آلبالو : کند، گفت بشکه نفت خام برابری می 50بشکه کنسانتره آلبالو با 

 .هزار تومان است که این قیمت در بازارهای جهانی کمی متفاوت است

ای مهم است که  تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش ارزآوری برای کشور به اندازه اهمیت صنعت آبمیوه و کنسانتره در: وی افزود

 .بشکه نفت خام است 92بدانیم صادرات یک بشکه کنسانتره انار برابر با فروش 

و سفید است، اهلل داوود آبادی با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما بسیار مستعد تولید و کشت انار، پرتقال، سیب، انگور قرمز  ولی

به طور کلی ارزش صادرات ناشی از انواع کنسانتره در بازارهای جهانی بسیار بسیار بیشتر از فروش و صادرات نفت خام : اظهار کرد

 .است

های چند سال گذشته در بخش کشاورزی و باغداری موجب شده تا ایران برخی  اما متأسفانه اعمال سیاست: وی ادامه داد

های زیادی از اراضی  نواع آبمیوه و کنسانتره خود را تا حدودی از دست بدهد و گواه این مدعا از بین رفتن بخشهای تولید ا مزیت

 .کشاورزی و باغات در شمال کشور بود که اتفاقا به کشت پرتقال ویژه مصرف در صنایع آبمیوه و کنسانتره اختصاص داشت

ها از  موجب شد تا بسیاری از کشاورزان با فروش و تغییر کاربری این زمین به گفته داوود آبادی گران شدن زمین در شمال کشور

ویالیی عمال موجب شوند تا بخش زیادی از کنسانتره پرتقال مورد نیاز در صنعت آبمیوه از خارج وارد  -باغی به مسکونی -کشاورزی

 .شود

های مخصوص  داللی در بخش عرضه و توزیع میوه کاهش میزان تولید انواع میوه در کشور موجب رونق گرفتن سیستم: وی گفت

ها با پیش خرید کردن انواع میوه از کشاورز و فروختن آن به کارخانجات تولید آبمیوه  ای که واسطه صنعت آبمیوه شده است به گونه

 .اند وکنسانتره به چند برابر قیمت واقعی زمینه گران شدن انواع آبمیوه در کشور را فراهم کرده

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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لیتر  99لیتر است ولی در ایران به ازای هر نفر  04ه این گزارش در حالی که سرانه مصرف آبمیوه در جهان به ازای هر نفر بر پای

 .است

میلیون عدد  044تا  244هزار تن آب آلبالو و همچنین  2تا  0هزار تن آب پرتقال،  54داوود آبادی با بیان این که در ایران سالیانه 

 .گیرد میلیارد عدد آبمیوه یک نفره نیز در سبد تولید کارخانجات قرار می 9۲2سالیانه : شود، گفت ولید میآبمیوه یک لیتری ت

شود و  درصد صنعت آبمیوه کشور به واردات مواد اولیه متکی است و مابقی از داخل تأمین می 54تا  94در حال حاضر : وی گفت

شود امکان رشد صنعت آبمیوه و تأمین میزان بیشتری از مواد اولیه از های بخش کشاورزی در این زمینه فعال  چناچه ظرفیت

 .طریق تولیدکنندگان داخلی فراهم خواهد شد

شود در حالی که تولید  هزار تن کنسانتره پرتقال در کشور مصرف می 95به گفته دبیر انجمن آبمیوه و کنسانتره ساالنه حدود 

 .هزار تن است 0تا  5داخلی آن 

های حمایتی بتواند از کشاورز و نیز کارخانجات داخلی حمایت به عمل آورد  چنانچه دولت با اعمال یک سری سیاست: وی افزود

 .هزار تن کنسانتره پرتقال در کشور وجود خواهد داشت95قطعا امکان تولید 

مسکونی و تجاری در شمال کشور  وی با انتقاد از اینکه کاهش تولید محصوالت باغی به دلیل فروش باغات و تبدیل آنها به مناطق

کاهش تولید انواع پرتقال شمال در حالی صورت : کند گفت صنعت تولید آبمیوه ملی و نیز آینده تولید در کشور را تهدید می

 .گیرد که بیشتری میزان مصرف آبمیوه در ایران مربوط به آب پرتقال است می

ت باغی را یکی از راهکارهای اساسی برای شکوفا کردن هر چه بیشتر صنعت داوود آبادی مدرنیزه کردن کشاورزی و تولید محصوال

توان انتظار  ای به صورت نیمه ماشینی است نمی تا زمانی که کشاورزی ایران در بخش گسترده: آبمیوه در ایران برشمرد و گفت

 .ای روی دهد داشت در میزان تولید انواع میوه در کشور افزایش قابل مالحظه

فروت در کشور و به تبع آن گران بودن نرخ این میوه موجب شده که  این گزارش گفتنی است پایین بودن میزان تولید گریپ بر پایه

 .فروت فقط هر سه سال یک بار تولید کند تنها کارخانه تولید آبمیوه و کنسانتره گریپ

هزار تن 954تا  954می واحدهای تولید ابمیوه در کشور دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره با اشاره به اینکه ظرفیت اس

دهد که باید برای رشد و پیشرفت صنعت  هزار تن نیست و این امر نشان می 24کل میزان تولید انواع آبمیوه بیش از : است گفت

 .ای جدی و راهکاری اجرایی اندیشیده و اتخاذ شود آبمیوه در کشور برنامه

یکی دیگر از مشکالت تولید انبوه در بخش : ک بودن مساحت مزارع کشور اشاره کرد و گفتداوود آبادی همچنین به کوچ

توان انتظار داشت کشاورز برای کشت، داشت و  های زراعی و مزارع است که با وجود آن نمی کشاورزی ایران مساحت کوچک زمین

 .آالت بزرگ و پیشرفته بخرد برداشت محصول خود، کمباین، تراکتور و ماشین

های  افزاید در حالی صنایع آبمیوه چندین برابر نفت برای کشور ارزآوری دارد ولی شاهدیم با اتخاذ برخی سیاست این گزارش می

های بالفعل و بالقوه موجود در  غیراصولی عمال در حال از بین بردن این صنعت بزرگ و درآمدزا هستیم چرا که کشور ما از ظرفیت

های غلط و غیرکارشناسی از بین  های موجود را نیز با اعمال سیاست کند و در برخی موارد ظرفیت نمیبخش کشاورزی استفاده 

های کشاورزی به همراه  برد به همین دلیل و به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره اگر روند تغییر کاربری زمین می

بد، بسیاری از صنایع غذایی ایران یا برای تولید خود کامال متکی به واردات مواد سنتی بودن تولید محصوالت زراعی و باغی ادامه یا

 .شوند اولیه خواهند بود و یا کامال تعطیل می
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دبیر انجمن تولیدکنندگان آبمیوه و کنسانتره با بیان اینکه بسیاری از محصوالت باغی و زراعی ایران به لحاظ طعم و مزه جزء 

های همه جانبه  های گذشته و به ویژه قبل از اعمال تحریم ایران در طول سال: آیند، گفت ه شمار میبهترین محصوالت جهانی ب

علیه کشورمان صادرات انواع آبمیوه و کنسانتره را به کشورهای اروپایی، ترکیه، آسیای میانه و قفقاز، کشورهای اطراف و کره جنوبی 

 .داشت

هزار تن خواهد رسید و تولیدکنندگان در این  944تولید انواع کنسانتره در کشور به به گفته داوود آبادی امسال مجموع میزان 

های اصولی در بخش تولید محصوالت باغی و زراعی بتوانند  ها و نیز اعمال سیاست بخش امیدوارند تا پس از برداشته شدن تحریم

 .سانتره سهم کشورمان را بیش از پیش در این بازار ارتقا دهندعالوه بر احیای جایگاه قبلی ایران در بازار جهانی انواع آبمیوه و کن

 

تواند در  های زود بازده است که می گذاری گذاری در صنعت آبمیوه و کنسانتره از جمله سرمایه افزاید سرمایه  این گزارش می

 . زایی در کشور شود ساز افزایش درآمدهای و نیز اشتغال مدت زمینه کوتاه

 

گذاری در بخش تولید محصوالت باغی و نیز صنایع تبدیلی از جمله صنعت آبمیوه و کنسانتره  ریزی و سرمایه برنامهرسد  به نظر می

شود امکان خروج اقتصاد از حالت تک محصولی به چند صد محصولی که مصداق عینی از  تر از آنچه تصور می تواند خیلی سریع می

 .اقتصاد مقاومتی است را فراهم کند

/news/fa/ir.yjc.www//:http2524520 
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 اقتصاد محصوالت
 - 31/61/16فارس

 تومان 4498میانگین قیمت گندم /قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی
 .منتشر شد 4931قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی از سوی مرکز آمار ایران تابستان 

و  99555، متوسط قیمت گندم 9520به نقل از مرکز آمار ایران، در بخش غالت در سه ماهه دوم سال  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .درصد افزایش داشته است 5۲5و  2۲0ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  5220جو 

ریال بوده که به ترتیب نسبت به  55059و عدس  55290، متوسط قیمت نخود 9520بوبات در سه ماهه دوم سال در بخش ح

 .درصد افزایش داشته است 52۲2و  55۲9فصل مشابه سال قبل 

ریال بوده  94500و خیار  2040، خربزه 5095، متوسط قیمت هندوانه 9520در بخش محصوالت جالیزی در سه ماهه دوم سال 

 .درصد کاهش داشته است 55۲5، 52۲5به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  که

ریال بوده که به ترتیب نسبت به  0599و پیاز  2554، متوسط قیمت سیب زمینی 9520ها در سه ماهه دوم سال  در بخش سبزی

 99۲2ریال بوده که  5520همچنین، متوسط قیمت گوجه فرنگی . استدرصد کاهش داشته  52۲0و  55فصل مشابه سال قبل 

 .درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است

ریال بوده که به ترتیب نسبت  5024و کاه  5402، متوسط قیمت یونجه 9520ای در سه ماهه دوم سال  در بخش محصوالت علوفه

 .درصد کاهش داشته است 5درصد افزایش و  59۲5به فصل مشابه سال قبل 

بوده که به ترتیب نسبت  50245و آلبالو  55525، متوسط قیمت زردآلو 9520دار در سه ماهه دوم سال  های هسته در بخش میوه

 5۲5ریال بوده که به ترتیب  05545و گیالس  52552درصد کاهش داشته، و متوسط قیمت هلو  5۲0و  9به فصل مشابه سال قبل 

 . درصد افزایش داشته است 55۲2و 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه  92220، متوسط قیمت سیب درختی 9520دار در سه ماهه دوم سال  های دانه ش میوهدر بخ

درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل  9۲5ریال بوده که  94552متوسط قیمت انگور . درصد کاهش داشته است 5۲2سال قبل 

 .افزایش داشته است

ریال و  942252، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده 9520دوم سال در بخش دامداری سنتی در سه ماهه 

درصد افزایش  5۲2و 9۲5ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  995994یک کیلوگرم گاو پرواری به صورت زنده 

 .داشته است

 52۲9بوده که  55945ط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ، متوس9520های دامی سنتی در سه ماهه دوم سال  در بخش فراورده

ریال بوده که  94055همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو . درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است

 .درصد کاهش داشته است 0۲9نسبت به فصل مشابه سال قبل 

ریال و هزینه شخم زمین  9950420زینه شخم زمین زراعی آبی ، ه9520در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه دوم سال 

 .درصد افزایش داشته است 02۲5و  20۲0ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل  9425520زراعی دیم 

 2۲5قبل بوده که نسبت به سال  059020، هزینه کارگر میوه چین مرد 9520در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه دوم سال 

درصد افزایش  55۲2ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل  592250درصد افزایش داشته و هزینه کارگر میوه چین زن 

http://www.farsnews.com/
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ریال بوده که به ترتیب نسبت به  525524و هزینه کارگر تنک کار زن  002254همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد . داشته است

 .د کاهش داشته استدرص 2۲0و  59فصل مشابه سال قبل

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204554449420 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 8931آبان  80, شنبه

 هزار تن ذرت در بورس  9۶۶بینی ورود بیش از  پیش/ ها تعویق ورود ذرت خوزستان به بورس، پس از بارندگی

رو شود و از هفته آینده آمادگی  های اخیر باعث شده است که برداشت محصول ذرت با تعویقی یک هفته ای روبه بارش

 .دربط برای برداشت و ورود ذرت به بورس وجود دار های ذی دستگاه

از تعویق در ( ایانا)مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دلیل  قرار بود از امروز برداشت ذرت در استان آغاز شود، اما به: های اخیر خبر داد و گفت دلیل بارش برداشت ذرت در این استان به

 .شود های این محصول برداشت با تعویق انجام می ه و ورس خوشههای هفته گذشت بارش

 20به  944های کرخه و مارون از  دلیل کاهش آب رودخانه سطح زیر کشت ذرت در استان خوزستان به: نژاد افزود محمد قاسمی

 .ودهزار تن ذرت برداشت ش 544شود که از این سطح بیش از  بینی می هزار هکتار کاهش یافته است و پیش

بار قرار است ذرت استان خوزستان در قالب قیمت تضمینی روی تابلوی بورس عرضه شود  امسال برای نخستین: وی خاطرنشان کرد

 .های الزم نیز در این بخش فراهم شده است و تمامی زیرساخت

کنی آماده  خشک ارهای مجهز به ذرتتمامی انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام، تعاونی روستایی و سایر انب: نژاد ادامه داد قاسمی

آوری این محصول، صادرات محصوالت به  زمان با جمع هستند، اما ظرفیت این انبارها به اندازه تولید نیست و در این راستا باید هم

 .های همجوار نیز انجام شود استان

 استریزی شده  زمان برنامه ظرفیت انبارهای خوزستان کمتر از تولید است، صادرات هم

روز زمان  24شود، تا پایان آن  از زمانی که برداشت ذرت آغاز می: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تصریح کرد

 .نیاز است که باید در این مدت محصول به انبارها حمل شده و عملیات خشک کردن آن به انجام برسد

 .های دیگر داده است زمان ذرت به استان ی الزم را برای صادرات همها شرکت پشتیبانی امور دام هماهنگی: وی یادآور شد

های آینده باشد، زیرا کشاورزان به این نوع  امیدواریم تجربه قیمت تضمینی ذرت بتواند الگویی برای سال: نژاد تأکید کرد قاسمی

 .بین هستند خرید خوش

هایی را وارد کرده است، اما  شاورزی استان خوزستان خسارتهای تگرگ در محصوالت ک های اخیر و رگه بارش: وی اظهار داشت

 .هنوز گزارش نهایی آن استخراج نشده است

تومان اعالم شده است و امیدواریم در صورت  224قیمت تضمینی هر کیلوگرم ذرت برای سال جاری : نژاد در پایان گفت قاسمی

 ./رد تا انگیزه کشاورزان در این نوع خرید باال رودالتفاوت فوق را به موقع فراهم آو لزوم، دولت بتواند مابه

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52524-9html. 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 درصدی شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوی صنعتی  2۲55 افزایش
های صنعتی در فصل تابستان در مقایسه  دهد که شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری ها نشان می بررسی

 .درصد افزایش یافت 2۲55با مدت مشابه گذشته 

های  آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری از روابط عمومی مرکز( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .برآورد شد 9520صنعتی کشور در تابستان 

 592۲52به عدد  9520های صنعتی در فصل تابستان  شاخص کل قمیت تولیدکننده محصوالت گاوداری: در این گزارش آمده است

 .دهد فزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان میدرصد ا 5۲22درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  9۲52رسید که 

رو بوده  درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیشترین افزایش روبه 2۲59پرواری با  همچنین در فصل مورد بررسی شاخص گوساله

قبل، درصد کاهش نسبت به فصل  9۲20و  9۲252است و این در حالی است که شاخص محصوالت گاو شیری و کود به ترتیب 

 .رو بوده است روبه

رو بوده است که در این میان استان  ها، با افزایش روبه الزم به ذکر است، در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کلی در بیشتر استان

درصد کاهش در  2۲55درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان اردبیل با  94۲00زنجان با 

 ./رو بوده است به فصل قبل با بیشترین کاهش روبه شاخص کل نسبت

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52520-9html. 
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 اقتصاد محصوالت

 خبرنگران جوان - 8931آبان  19: تاریخ

 پردازد؟ چه کسی تاوان خسارت دامداران را می/ را در آورد دامدارانساز ناکوک صنایع لبنی صدای 
 .صنایع لبنی از سال گذشته تا کنون به بهانه عدم توان قدرت خرید مردم حاضر به اجرای خرید شیرخام به نرخ مصوب نیستند

مجوز افزایش خرید شیرخام با نرخ مصوب  25؛ با وجود آنکه از تیر ماه سال خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه به گزارش 

تومان از سوی دولت اعالم شد، اما تا کنون صنایع لبنی به بهانه پایین بودن قدرت خرید مردم حاضر به اجرای این مصوبه  9004

، هزینه های تولید برای دامداران سرسام آور است و عدم اجرای نشدند این درحالیست که با توجه به چرخه گرانی و تورم در کشور

 .این مصوبه در مقابل ضررو زیان دامداران قد علم کرده است

این گزارش می افزاید با توجه به اینکه از سال گذشته تا کنون صنایع لبنی قیمت محصوالت خود را چندین بار افزایش دادند، 

یمت محصوالت خود را به اجرای این مصوبه اختصاص دهند و کارخانه های لبنی با وجود حاضر نشدند که بخشی از افزایش ق

تالش همه جانبه دامداران از اجرای این مصوبه خودداری کرده و دلیلشان این است که عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت 

 .بازار تحقق این امر به صالح نیست شیرخام و فرآورده های لبنی در بازار است که با توجه به رکود روز افزون

درصدی در سفره های مردم  52در این بین نباید فراموش کنیم که صنعت لبنیات به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک سهم 

دارد و عدم استفاده از آن منجر به بیماری های مختلفی از جمله پوکی استخوان می شود که نهایتا هزینه ی درمان آن بر دوش 

 .ولت خواهد افتاد؛ در همین راستا دولت باید این صنعت را از ابتدا تا مصرف مورد حمایت مستقیم خود قرار دهدد

دولت سال : اظهارداشتباشگاه خبرنگاران جوان محمد رضا مال صالحی رئیس اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی در گفتگو با 

درصدی فرآورده های لبنی را در مرحله اول  92قیمت شیرخام متضرر نشوند مجوز گذشته برای اینکه کارخانه های لبنی با افزایش 

 .(نباید فراموش کرد که تنها سه فرآورده ماست، شیر پاستوریزه و پنیر معمولی مشمول قیمت گذاری نیستند. ) صادر کرد

هم صادر کرد واز طرفی بعضا برخی درصدی این سه قلم را  92بنابراین دولت در مرحله اول مجوز افزایش قیمت : وی افزود

ها تا صد در صد افزایش قیمت داشتند و می توان گفت که حداقل دو مرحله دیگر نیز فرآوره های لبنی با هدف اینکه  فرآورده

 .بخشی از افزایش درامد خود را به خرید شیرخام به نرخ مصوب اختصاص دهند مشمول قیمت گذاری شدند

با توجه به اینکه :درصد هزینه تولید فرآورده های لبنی مختص خرید شیرخام است، افزود 04ینکه مال صالحی با اشاره به ا

های تولید مربوط به خرید شیرخام به نرخ مصوب است، متاسفانه در سال  درصد هزینه 04های لبنی اذعان دارند که  کارخانه

تومان اختالف داشته و  544که با نرخ مصوب خود کیلویی  تومان بوده 924گذشته میانگین خرید شیرخام در سطح کشور هزار و 

 .شود تومان از دامداران خریداری می 9524الی  9544در سال جاری تا کنون حداکثر قیمت با میانگین 

هرچند که دامداران در سال جاری، حاضرند شیرخام را به نرخ مصوب سال گذشته به کارخانه های لبنی عرضه : وی تصریح کرد

 .دهند اما کارخانه ها تن به اجرای این مصوبه نمی کنند

 552بنابراین دولت در سه ماهه اول سال گذشته که صنایع مجوز افزایش قیمت ها را نداشتند،: رئیس اصالح نژاد تصریح کرد

مکین به اجرای مصوبه میلیارد تومان یارانه به کارخانه های لبنی پرداخت کرده و از خرداد سال گذشته انتظارما از کارخانه ها ت

 .تومانی خرید شیرخام بوده ،که تا کنون به آن عمل نکردند  9004

با توجه به اینکه صنایع با نخریدن شیرخام به قیمت مصوب تخلف می کنند امیدواریم که سازمان هایی که اهرم : مال صالحی گفت

 .قوق دامداران استیفا شودنظارت در اختیارشان است با این مسئله برخوردجدی داشته باشند تا ح

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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قصه پر غصه دامداران با وجود فرازو نشیب های تولید انگار تمامی ندارد اما نباید فراموش کرد که تمکین کارخانه های لبنی به 

 .اجرای خرید شیرخام به نرخ مصوب، میتواند از سختی تولید که بردوش تولیدکنندگان، بکاهد

نعت و برخورد جدی اهرم های نظارتی با کارخانه های متخلف می تواند آبی بر آتش گفتنی است که حمایت دولت ازاین ص

 .مشکالت دامداران و پایانی برای اجرای خرید شیرخام به نرخ مصوب باشد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2529409 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 - 31/61/18فارس

 میلیاردی تاکنون اقدام خاصی برای مقابله با ریزگردها صورت نگرفته است 25۶رغم اختصاص بودجه  علی
رغم  علی: نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضوع ریزگردها یک مسئله ملی است، گفت

 .دها تاکنون اقدام عملی خاصی در این ارتباط صورت نگرفته استمیلیارد تومان به موضوع ریزگر 25۶اختصاص 

، با اشاره به موضع خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار پارلمانی  سیدراضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی در گفت

میلیارد تومان برای مقابله با موضوع  524هیأت دولت در مورد اختصاص رغم مصوبه  علی  :ریزگردها در استان خوزستان گفت

 .ریزگردها در سال جاری اما تاکنون اقدام عملی خاصی در این باره صورت نگرفته است

با توجه به این موضوع که مقابله با : هزار میلیارد تومانی مجلس برای بحث ریزگردها اظهار داشت 24وی با اشاره به الحاقیه 

 .های اولیه در ارتباط با این موضوع برداشته شود بری انتظار ما این بود که قدم ریزگردها پروسه زمان

موضوع ریزگردها یک مسئله ملی است و نیازمند عزم و همراهی : نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد

 .امثال آن اشاره کرد ها و توان به بحث درختکاری که از جمله آن می.مسئوالن است

ها همچون کرخه است و اگر به گذشته نگاه  های غیرکارشناسی بر روی رودخانه از جمله علل بروز ریزگردها سدسازی: نوری افزود

های اخیر  ایم اما مسئله ریزگردها وجود نداشته و این موضوع مربوط به سال های شن در منطقه بوده کنیم اگرچه ما شاهد توفان

 .است

توان به بحث بهداشت و درمان و همچنین فرار  ریزگردها زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده که از جمله آن می: ی در پایان گفتو

 .گذاران از منطقه و همچنین تأثیر منفی بر کشاورزی منطقه اشاره کرد سرمایه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204559444555 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 8931آبان  16, چهارشنبه

 معناست  خرید محصوالت سال آینده با قیمت امروز بی پیش/ زا شد در شمال، خسارت پاییزههای  باران
برد که امیدواریم دولت با خریدهای تضمینی و توافقی، باعث بر  میسر  در حال حاضر بازار برنج در آرامشی نسبی به

 .هم زدن این آرامش نشود

: از وضعیت مناسب بازار برنج خبر داد و گفت( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود با نزدیک شدن به روزهای آخر  بینی می نداشته است، اما پیشهای محلی از زمان برداشت تاکنون تغییر زیادی  قیمت برنج

 .ها کمی افزایش یابد سال، قیمت

بینی متصور  های تیر و مرداد سال گذشته، شاهد پیک گرانی برنج بودیم و امسال نیز همان پیش در ماه: جمیل علیزاده شایق افزود

 .است

هزار  ای که رقم شیرودی حدود پنج گونه سال جدید اندکی باال رفته است، به های پرمحصول نیز در قیمت برنج: وی خاطرنشان کرد

تومان در  544تومان در شمال کشور قابل خریداری است، در حالی که یک ماه گذشته این رقم دارای قیمتی معادل چهارهزار و 

 .منطقه بود

آبی وجود  کردند مشکل کم ای فکر می اند، زیرا عده کردهکشاورزان با شک و تردید اقدام به کشت دوم : علیزاده شایق ادامه داد

 .های اخیر باعث شد که محصول مناسبی برداشت شود داشته باشد، اما خوشبختانه باران

امسال نیازی به خرید تضمینی و توافقی برنج وجود ندارد، زیرا تاکنون بازار کامالً در حالت آرامش قرار دارد و بهتر : وی تصریح کرد

 .که این نوع خریدهای دولتی باعث ایجاد شوک به بازار نشوداست 

ورود دولت در سال جاری برای برنج منطقی نیست و شاید بتوان گفت که در دومین سال دولت تدبیر و : علیزاده شایق یادآور شد

 .صورت عادی پیش رفت امید، شاهد موفقیت دیگری بودیم که بازار برنج به

 کنند قیمت تضمینی قبل از فصل کشت توجه نمیریزان به اعالم  برنامه

یک مصوبه در مجلس وجود دارد که : دبیر انجمن برنج کشور درباره اشتباه بودن سیاست زمان اعالم خرید تضمینی تأکید کرد

ل از فصل گذاری محصوالت کشاورزی باید یک ماه قب کنند و آن این است که قیمت ریزان کشور به آن توجهی نمی متأسفانه برنامه

ماه است، بهتر است که بهمن و اسفندماه هر سال برای سال آینده  کشت باشد و از آنجا که فصل کشت محصول برنج فروردین

شود و شهریورماه و گاهی آبان و آذر، زمان اعالم  ریزی شود، اما متأسفانه این محصول در کنار سایر محصوالت دیده می برنامه

 .شود های تضمینی می قیمت

تر دولت  معنا است که امیدواریم هرچه سریع خرید یک جنس برای سال آینده با قیمت امروز اقدامی بی پیش: وی اظهار داشت

 .جویی کند تدبیر و امید در این باره چاره

ز در این شد، اما در دولت دهم و یازدهم هنو ماه اعالم می های گذشته قیمت برنج در بهمن در دوره: علیزاده شایق همچنین گفت

 .باره فکری نشده است

 بندان کوچک بسازد وزارت نیرو به جای سد، آب
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های آب کشاورزی در  های اخیر و اثرات آن بر محصوالت کشاورزی و پر شدن چاه دبیر انجمن برنج کشور درباره وضعیت بارندگی

ی است و عالوه بر آن برنج کشت دوم نیز در های شمال در حال حاضر که فصل برداشت مرکبات در استان: های شمالی افزود استان

 .معنا است ها برای کشاورزان شمالی بی بسیاری از مناطق برداشت شده است، این باران

دلیل طغیانی شدن تبدیل به سیل شود، بنابراین دیگر به  های شمالی به های اخیر در استان ممکن است باران: وی خاطرنشان کرد

ها  هایی کوچک کند و این باران بندان ود، مگر آنکه وزارت نیرو به جای سدسازی، اقدام به ساخت آبنفع بخش کشاورزی نخواهد ب

 .را برای مواقع ضرورت نگهداری کند

ها تبدیل به  دهد و از آن بیشتر، باران ای استان مازندران تا حدی اجازه نگهداری آب را می خاک ماسه: علیزاده شایق ادامه داد

 .کند ر و زیان وارد میسیالب شده و ضر

های نابهنگام، ضرر و زیانی را  جویی کنند تا باران امیدواریم مسئوالن حوزه آب کشور در این باره چاره: وی در پایان تصریح کرد

 ./متوجه کشاورزان نکند

/temi/keshavarzi/ir.iana.www//:http52220-9html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی  

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

عسل حرا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خریدار / اصله نهال حرا در ساحل قشم هزار 6۶کاشت 

 پیدا کرد 
هزار اصله نهال حرا در خط ساحلی جزیره در  6۶رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اجرای طرح کاشت 

هکتار جنگل حرا دست کاشت در این منطقه  5۶۶تاکنون حدود دو هزار و  82از سال : سال جاری خبر داد و گفت

 . ایجاد شده است

شم، اکبر محمودی زاده امروز دوشنبه در جریان بازدید فرماندار قشم از روند اجرای از ق( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هفت »هکتار دیگر از خط ساحلی قشم در مناطق 24امسال با اجرای این طرح : طرح کاشت نهال حرا در سواحل این جزیره، افزود

 .زیر کشت نهال حرا می رود« دوستکو»به سمت « باسعیدو»و « رنگو

هزار اصله نهال  04در این طرح : میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرح اختصاص یافته است، گفت 244ن اینکه امسال وی با بیا

 .هزار اصله نهال در خط ساحلی روستای هفت رنگو کاشته می شود 94حرا در حد فاصل روستای باسعیدو به سمت دستکو و 

روز پیش آغاز شده  94امسال طرح کاشت نهال حرا در سواحل جزیره از : ه دادرئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم ادام

 .است و پیش بینی می شود تا یک هفته دیگر این طرح خاتمه یابد

درصد رس است، اضافه  04محمودی زاده با بیان اینکه رویشگاه جنگل حرا ناحیه جزر و مد ساحل دریا با ترکیبات خاکی شامل 

جزیره این بخش از ساحل به دقت شناسایی و بر اساس یک نقشه کارشناسی، طرح کاشت نهال های حرا به  در نقاط مختلف: کرد

 .دقت اجرا می شود

هکتار جنگل حرا  244تاکنون حدود دو هزار و : آغاز شده است، گفت 55وی با بیان اینکه طرح دست کاشت نهال حرا از سال 

 .ر اساس برنامه ریزی های انجام شده این میزان هرساله افزایش می یابددست کاشت در جزیره قشم ایجاد شده است و ب

این رویکرد موجب : محمودی زاده با اشاره به نقش مردم منطقه در شتاب گیری روند اجرای طرح کاشت نهال های حرا، گفت

 .تالش بیشتر مردم بومی برای حفظ این بخش از منابع طبیعی جزیره می شود

را می توان در خورها و مصب رودخانه های فصلی و دائمی هرمزگان به طور مجتمع و یا پراکنده مشاهده ( نگروما)جنگل های حرا 

کرد و رویشگاه های توده های طبیعی این نوع جنگل در شهرستان قشم شامل خورهای شمال غربی جزیره واقع در خورخوران، 

 .الم شده استجزایر ماسه ای مقابل روستاهای طبل و الفت تا گوران اع

زمان بذردهی درختان حرا خرداد است و بذردهی این گونه از شرق به غرب هرمزگان با تاخیر زمانی آغاز می شود به طوری که در 

شرق استان و در شهرستان جاسک در نیمه دوم تیرماه و در قشم مرداد و شهریور ماه بذر این درخت آماده کشت و تولید نهال می 

 .شود

ه کننده، دلنواز و چشم نواز جنگل های حرا در غرب جزیره قشم موجب شده تا همه ساله هزاران نفر از گردشگران زیبایی خیر

 .داخل و خارجی بازدید از آنها را در برنامه سفر خود لحاظ کنند

رسبزی مواجه می شوند گردشگرانی که برای نخستین بار و در هنگام مد کامل دریا از این مناطق بازدید می کنند، با جنگل های س

تپه هایی را با درختان کوچک، ( جزر)که گویی روی آب های خلیج فارس شناور هستند؛ درحالی که هنگام پایین رفتن آب 

 .متوسط و حتی تنومند که ریشه های انبوه آنها از خاک بیرون آمده، مشاهده می کنند
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عنوان علوفه و خوراک دام های خود استفاده می کنند و در هنگام بومی های ساکن حاشیه این جنگل ها از سرشاخه های حرا به 

گلدهی نیز زنبورداران محلی کندوهای خود را به مناطق ساحلی می آورند، زیرا عسل حرا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 

 .خریداران زیادی پیدا کرده است

آبزیانی که تعدادی از آنها برای زادآوری وارد این حوزه شده اند به وجود ده ها گونه پرنده مهاجر و بومی منطقه و همچنین انواع 

 .زیبایی های بی شمار جنگل های حرا در مناطق ساحلی جزیره قشم افزوده است

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http52224-9html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 ...! گفت پول بهتر از درخت است کسیچه 
تر از محیط زیست و درختان سطح شهر است، تنها یک بار سعی کنید هنگام شمارش  کنید اقتصاد مهم اگر فکر می

 .هایتان نفس خود را حبس کنید اسکناس

، در (ایانا)کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت علمی پردیس

در شرایط کنونی همگی آگاه هستیم چه اتفاقی در حال رخ دادن : ها و درختان شهر تهران گفت حاشیه پنل بررسی علل تخریب باغ

 .است، اما از مدیریت رخدادهای کنونی عاجز هستیم

تخریب : رود، خاطرنشان کرد رویه می محسن کافی با بیان اینکه در حال حاضر فضاهای سبز تهران به کام ساخت و سازهای بی

دلیل مدیریت ضعیف تنها در این باره حرف زده  های تهران برای همه امری آشکار است و نیازی به اثبات آن نیست، اما به باغ

 .شود عمل نمیشود و هیچ سازمان و بخشی وارد  می

تر  کند اقتصاد مهم اگر کسی فکر می: های اقتصادی و سودجویی اعالم کرد و افزود های تهران را جنبه ترین عامل تخریب باغ وی مهم

 .هایتان نفس خود را حبس کنید بار سعی کنید هنگام شمارش اسکناس از درختان و محیط زیست است، تنها یک

شود را به انجام فروش کلیه  های سطح شهر تهران محقق می ساز که با از بین بردن باغ اگران برجکافی، درآمدزایی و سودجویی سود

سازی و نابودی فضای سبز، سرانه  با وجود این حجم برج: برای عمل زیبایی بینی برای تأمین هزینه آن تشبیه کرد و ادامه داد

ها جزو فضای  مربع رسیده که تنها دلیل این امر به حساب نیاوردن باغمتر 90مترمربع به  90۲0شود از  فضای سبز در حالی ادعا می

 .سبز شهری توسط شهرداری است

وی با اشاره به اینکه چرا در سطح راهبردی فضای سبز که توسط مرکز مطالعات شهر تهران ارائه شده است، نباید کارشناسان 

دنبال مقصر جلوه دادن فرد با سازمان  به: باشند، تصریح کرد شناسی برای حل معضالت موجود وجود داشته پزشکی و خاک گیاه

 .خاصی نیستیم، اما باید قبول کنیم ساختار این طرح و مطالعه اشتباه است

برای حل مشکالت فضای سبز شهری تهران باید : عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادآور شد

طور که یک ماشین یا آسانسور ظرفیت محدود دارد برای محاسبه سرانه  ر تهران چه میزان است؛ همانبدانیم که ظرفیت نهایی شه

 .فضای سبز شهر نیز باید از ظرفیت نهایی شهر آگاه باشیم، این در حالی است که متأسفانه شاهد رشد روزانه شهر هستیم

: ها بکاهد، تأکید کرد دلیل نبود آب از فضای سبز بزرگراه که بهدهد  کافی با بیان اینکه چه کسی به شورای شهر این اجازه را می

 .رویه ممانعت شود هیچ شهروندی از حق خود نخواهد گذشت و باید به جای نابودی فضای سبز شهری، از ساخت و سازهای بی

شود، باید گفت  دیده نمیاگر هدف مسئوالن مربوطه تنها زیستن مردم به مفهومی است که زندگی کردن در آن : وی اظهار داشت

 !اند حق زندگی کردن را از مردم بگیرند اند؛ چون توانسته که متأسفانه در حال پیشروی هستند و به هدف خود رسیده

تا : نفعان شهرداری هستند، گفت کافی با اظهار تأسف از اینکه بسیاری از اعضای شوراها و دلسوختگان کنونی محیط زیست، ذی

گذاری آن در خارج از کشور از سرانه سبز وطن تا کرانه  ها به پول و سرمایه دن به پول باشد، شاهد تبدیل باغزمانی که هدف رسی

 .سبز فرنگ خواهیم بود

جا رخ  خطا همه: هایشان یکی نیست، افزود ها و خواسته ریزی وی با اعالم اینکه امروزه نگاه و حرف مردم و مسئوالن در برنامه

 .توانیم خطای خود را بپذیریم کسی را متهم کنیم، اما دست کم می دهد و قرار نیست می
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استاد رشته باغبانی گرایش فضای سبز تهران در پایان مراتب قدردانی خود را با تعابیری طنزآلود از وزیر، مدیر و معاونان وزارت 

والت جوی، شورای شهر آرزوها، ستاد مدیریت باران، شورای عالی باد زیر نظر مستقیم ریاست کائنات، سازمان حفاظت از نسیم و نز

بحران آلودگی هوای تهران مستقر در درگاه باریتعالی و مردم فهیم و همیشه در صحنه که با دعاهای صادقانه خود در کنار 

 !م کردها و شوراهای مذکور پس از چند روز آلودگی شدید هوای تهران دوباره پاکیزگی را به آن بازگرداندند، اعال وزارتخانه

ها و درختان شهر تهران با حضور رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر  پنل بررسی علل تخریب باغ

مندان  تهران، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، اعضای هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و عالقه

رای اسالمی شهر تهران و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست که به به محیط زیست و در غیاب رئیس شو

ها و فضای سبز اکولوژیک  تخریب باغ"ها و درختان تهران و عنوان  این جلسه دعوت شده بودند با همت کمپین حفاظت از باغ

 ./برگزار شد "تهران معضل بزرگ این شهر است
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 اقلیم و منابع طبیعی

 ایسنا - 8931آبان  81دوشنبه 

 شود درصد از گردوغبار کشور از باتالق جازموریان تولید می 25

: شود، گفت درصد از گردوغبار کشور از باتالق جازموریان تولید می 52بیان اینکه  ها، مراتع و آبخیزداری ضمن رییس سازمان جنگل

رغم دو برابر شدن اعتبارات آبخیزداری در سال جاری، همچنان این اعتبارات بسیار کمتر از نیاز این بخش بوده و یک دهم  علی

  ایم عملیات آبخیزداری انجام دهیم توانسته

ویکمین نمایشگاه  با حضور در غرفه ایسنا در بیست -معاون وزیر جهاد کشاورزی  -داکرم جاللی به گزارش خبرنگار ایسنا، خ

دولت در بودجه آبخیزداری امسال توجه نسبی داشت و اعتبارات آبخیزداری را دو برابر افزایش : ها اظهار کرد مطبوعات و خبرگزاری

هزار  544ار کافی نیست، چرا که سال گذشته با این اعتبارات توانستیم در حالی که این اعتب. میلیارد تومان رساند 54داد و به 

 . این در حالی است که براساس برنامه باید ساالنه سه میلیون هکتار آبخیزداری انجام شود. هکتار عملیات آبخیزداری اجرا کنیم

های گذشته تخریب شده  ها دارد که در سال دشتبخشی به اکوسیستم و  آبخیزداری و آبخوانداری تاثیر بسزایی در تعادل: وی افزود

های آب زیرزمینی  های کشور به بیابان تبدیل شده و در نیمی از آنها با بیالن منفی سفره اکنون بسیاری از دشت است، چرا که هم

کشور مواجه  های شود و همچنین با فرونشست بسیاری از دشت میلیارد مترمکعب برآورد می 94مواجه هستیم که بین چهار تا 

 .هستیم

 درصد از گردوغبار کشور از باتالق جازموریان 52تولید 

های خوزستان و جنوب  های کشور مانند تاالب اکنون بسیاری از تاالب هم: ها، مراتع و آبخیزداری اظهار کرد رییس سازمان جنگل

های تولید گردوغبار تبدیل  اند و به کانون هکرمان به دلیل خشکسالی و ندادن حق آبه آنها از طریق سدهای باالدستی خشک شد

هزار هکتار از اراضی آنجا خشک شده است و مرکز تولید علوفه به  244ای که در باتالق جازموریان جنوب کرمان  اند به گونه شده

 . بیابان تبدیل شده است

شود، چرا که سدهای  منطقه تولید می وغبار کشور از این درصد گرد 52براساس برآوردهای صورت گرفته حدود : جاللی افزود

 . جنوب کرمان حق آبه این منطقه را نداده و به یک بیابان تبدیل شده است

ها قرار گیرد که البته وزارت نیرو آن را هم قبول کرده است  ها باید رعایت شود و در اختیار تاالب حق آبه این تاالب: وی تصریح کرد

ب حورالعظیم خوزستان هستیم و در این زمینه نیز دولت تاکید کرده که حداقل آب مورد نیاز اکنون شاهد رهاسازی آب تاال و هم

 . ها برای پیگیری از تولید گردوغبار تامین شود این تاالب

هزار هکتار از این منطقه از طریق سازمان  24همچنین وزارت نفت نیز در : ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد رییس سازمان جنگل

های گردوغبار را در دستور کار خود قرار داده است که در  زدایی و کنترل کانون داری کشور طرح بیابان ها، مراتع و آبخیزی گلجن

 . شود ها انجام می آب پاشی، نهالکاری، آبخیزداری و مدیریت روان این مناطق مالک

 هزار هکتار از منابع طبیعی در سد شفارود 24تخریب 

که ارزیابی زیست محیطی سد شفارود در راستای به حداقل رساندن خسارات احتمالی در حال انجام است، اعالم  نجاللی با بیان ای

در دولت گذشته اجرای عملیات سد شفارود توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست انجام شده بود و : کرد

هزار  24هزار به  044ابع طبیعی و اراضی کشاورزی این منطقه را از های زیست محیطی میزان تخریب من توانستیم در ارزیابی

 . هکتار کاهش دهیم
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 خواری به نام امامزاده لواسان در دادگاه پرونده زمین

خواری در روستای انباج لواسان کوچک که به نام امامزاده بدون هویت و جعلی در دستور کار  پرونده زمین: وی ادامه داد

 . ودار آن منطقه قرار گرفته بود متوقف شد و به دادگاه معرفی شد که در انتظار رای دادگاه هستیمخواران تابل زمین
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 انتصابات
 آیانا- 8931مهر  81, شنبه

 رئیس جدید سازمان نظام صنفی منصوب شد 
عنوان رئیس نظام صنفی کشاورزی  زاده به طی حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمدشفیع ملک

 . کشور منصوب شد

تمامی  مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و ، با حضور اعضای هیأت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

زاده رئیس جدید  مدیران ستادی و استانی این سازمان، مراسم تودیع سید موسی راهنمایی، رئیس سابق و معارفه محمدشفیع ملک

 .مهرماه جاری برگزار شد 92نظام صنفی کشاورزی کشور روز 

شی به مشاغل و شاغالن بخ هدف بزرگ نظام صنفی کشاورزی هویت: رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی کشور در این جلسه گفت

 .بخش کشاورزی بوده است

های مرتبط با مسائل خرد کشاورزی  های کالن کشاورزی کشور هم در بحث نظام صنفی هم در بحث: سیدموسی راهنمایی افزود

 .مانند آب و خاک در یک ساختار دموکراتیک دارای رسالت است

 .اجرای قوانین به تصویب رسیده بیان کرد وی بیشترین آسیب وارده به بخش کشاورزی را ناشی از عدم

اندازی نظام صنفی کشاورزی  تجربه نخست تشکیل و راه: رئیس جدید نظام صنفی کشاورزی کشور نیز در این نشست اظهار داشت

، های صنفی های کشوری و استانی و شهرستانی نظام های فراوان مدیریت در کشور، مسیر سختی بوده است که با زحمات و تالش

های پیش رو، از این حسن نیت و تجربیات به بهترین شکل  ریزی و ترسیم افق ها هموار شد و باید در کنار برنامه خیلی از راه

 .استفاده شود

رسانی نظام صنفی کشاورزی  انتظار است که به همت و همدلی یکدیگر بحث مهم اطالع: زاده خاطرنشان کرد محمدشفیع ملک

برداران و حتی بدنه وزارت جهاد کشاورزی، مراکز  ا این است که االن در سطح کشور خیلی از بهرهچالش اصل م. تقویت شود

خدمات و بسیاری از مسئوالن و کارشناسان دولتی با ماهیت و اهداف نظام صنفی کشاورزی آشنایی کافی ندارند و در نتیجه 

ست و امید است با کمک شما مدیران استانی تعاون روستایی ها مدنظر بود، انجام نپذیرفته ا انتظاراتی که برای این همکاری

 ./ها این امر مهم انجام پذیرد استان
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 انتصابات

 آیانا- 8931آبان  61, دوشنبه

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

 . آن انتخاب شدند

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

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

 :مدیره این انجمن به شرح ذیل است اسامی هیأت

 رأی 55مجتبی رسولی از شرکت سپید ماکیان با  -9

 رأی 92مریم زاهد از شرکت سبزدشت با  -5

 رأی 92شرکت کیوان مرغ با رضاسواری از  -5

 رأی 92عبدالعلی طهماسبی از گروه ساوانا با با  -0

 رأی 90غالمعلی فارغی از شرکت بهپرور با  -2

رأی هم به ترتیب اعضای  99بنا بر این گزارش، عزیز حسینی از شرکت اروم گوهردانه و محسن روشن از تعاونی قم هرکدام با 

 .دالبدل اول و دوم انتخاب شدن علی

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

 ./انتخاب شدند
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 انتصابات

 آیانا- 8931مهر  16, دوشنبه

 و بازرس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران انتخاب شدند  مدیره هیأت
مدیره و بازرس جدید  در مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن واردکنندگان سم و کود ایران در محل اتاق ایران، هیأت

 . این انجمن برگزار شد

و  "علیرضا ضیاء"، "نژاد محمد علی"، در پی انتخابات برگزارشده از سم (ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

 .مدیره انتخاب شدند البدل هیأت عنوان عضو علی به "صادق ضیاءابراهیمی"عنوان اعضای اصلی و  به "یزدی سیدمهدی حسینی"

 "جواد شریفی"عنوان اعضای اصلی و  به "جعفر فنا" و "سیدمجید عمادی"، "محسن مخبری"، "جواد نویدی"همچنین از کود 

 .مدیره انتخاب شدند البدل هیأت عنوان عضو علی به

عنوان  به "مهرزاد یزدی"عنوان بازرس اصلی و  به "رضا بهادری"در ادامه این جلسه انتخابات تعیین بازرس انجمن نیز برگزار شد و 

 .البدل برگزیده شدند بازرس علی

های واردکننده سم و کود، درگیر  های متمادی شرکت ی واردات سم و کودهای کشاورزی برای بخش خصوصی، سالپس از آزادساز

کرد، از این رو بزرگان این صنف در پنجم مهرماه سال  های گزافی را به آنها تحمیل می مسائل و مشکالت متعددی بودند که هزینه

منظور حمایت از  و کود ایران با هدف حمایت مستقیم از حقوق این صنف بهخورشیدی، انجمنی با عنوان واردکنندگان سم  9529

 تن از فعاالن این صنعت و تأیید اتاق بازرگانی ایران، تشکیل  04صنعت کشاورزی ایران، با حضور نزدیک به 
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 کشمش/ انگور
 - 31/61/83فارس

 هزار تن کشمش از باغداران 7۶خرید 
تمامی : هزار تن کشمش در استان تولید شد، گفت 7۶رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با بیان اینکه امسال 

 .کشمش تولیدی توسط کارخانجات از کشاورزان خریداری شد

امسال : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  نیاز علی ابراهیمی پاک رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین در گفت

 .هزار تن انگور در استان قزوین تولید شد 544حدود 

ر تن کشمش در قزوین تولید شد که تمام کشمش تولید شده هزا 04امسال : وی با اشاره به وضعیت خوب تولید انگور اظهار داشت

 .توسط کارخانجات از کشاورزان خریداری شد

تا  5244کشاورزان در سال جاری کشمش را به قیمت : ابراهیمی پاک با بیان اینکه بازار کشمش امسال خوب بود، تصریح کرد

 .داری شده در حال فرآوری در کارخانجات استتومان به صورت توافقی به کارخانجات فروختند و کشمش خری 0544

رسد و  خوری می درصد انگور تولیدی در سطح استان به مصرف تازه 54تقریبا : رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد

 .شود  بقیه انگور هم به کشمش تبدیل می

روستایی برای خرید تضمینی کشمش  ن تعاونبا توجه به استقبال خرید کشمش امسال نیازی به ورود سازما: وی بیان داشت

 .احساس نشد
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 کشمش/انگور

 - 31/61/83فارس

 هزار تن کشمش در سال قبل 441صادرات / هزار تن کشمش در سال جاری 47۶تولید 
هزار تن  3۶۶میلیون و  2های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید  مدیرکل دفتر امور میوه

 .شود هزار تن کشمش در کشور تولید می 47۶امسال : انگور در سال جاری، گفت

وگو با خبرنگار اقتصادی  های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفت ر امور میوهتن مدیرکل دفت رمضان روئین

 .هزار تن انگور از تاکستانهای کشور برداشت شد 244میلیون و  5امسال : گفت خبرگزاری فارس

هزار تن کشمش  904امسال با توجه به میزان تولید انگور حدود : وی با بیان اینکه هیچ نیازی به واردات کشمش نیست، گفت

 .شود تولید می

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

 .رسد ه مصرف داخلی میهزار تن از کشمش تولیدی در کشور ب 04حدود : خود اختصاص داده است، تصریح کرد

 .میلیارد تومان کشمش از کشاورزان خریداری شد 50سال گذشته حدود : روئین تن تصریح کرد

 5۲2هزار تن کشمش به کشورهای مختلف صادر شد که با متوسط قیمت هر کیلوگرم  990در سال گذشته حدود : وی بیان داشت

 .میلیون دالر ارز آوری داشت 522دالر حدود 

کیلوگرم  52ایران در تولید انگور در دنیا مقام هفتم تا نهم را دارد و سرانه تولید انگور در کشور حدود : ین اظهار داشتوی همچن

 .است
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 بازار و قیمت ها
 - 31/61/81فارس

 تومانی قیمت هر کیلو 45۶۶کاهش / ورود ذخایر مرغ منجمد به بازار قیمت مرغ را کاهش داد
 45۶۶هفته  9رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ در 

 .ورود ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام قیمت مرغ در بازار را کاهش داد: تومان کاهش یافته، گفت

قیمت مرغ : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با  محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفت

 .ته کاهش شدیدی داشته استدر یک هفته گذش

ای  شرکت پشتیبانی امور دام بخش عمده: وی با بیان اینکه این کاهش قیمت تقریبا از سه هفته پیش بر بازار مرغ حاکم شده، افزود

 .منجمد را وارد بازار کرده و این موضوع باعث افت قیمت مرغ در بازار شده است  از ذخایر مرغ

 .تومان کاهش یافته است 9244تومان و مرغ کشته  9544گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده در سه هفته : یوسفی افزود

البته شرکت پشتیبانی امور دام عالوه بر توزیع مرغ : رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بیان داشت

 .منجمد برای خرید مرغ مازاد بازار هم اعالم آمادگی کرده است

قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده : هزار تومان بود، تصریح کرد 2ان اینکه قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده حدود یک ماه پیش تقریبا وی با بی

 .تومان کاهش یافته است 5244درب مرغداری در حال حاضر به حدود 

حاضر در میدان بهمن  قیمت هر کیلوگرم مرغ در حال: رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بیان داشت

 .تومان است 2044بار تهران حدود  هزار تومان و در میادین میوه و تره 2
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 بازار و قیمت ها
گاران جواننخبر – 8931آبان  81: تاریخ  

 هزار تومان 6قیمت مرغ در بازار کیلویی / روند کاهشی قیمت مرغ ادامه دارد
درحال حاضر متاسفانه قیمت مرغ وضعیت بسیار بدی را تجربه کرده که ادامه روند کاهش قیمت ها نابودی : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کرد

 .ندگان رادر برداردتعداد زیادی از تولید کن

، درخصوص قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

ای که متوسط قیمت مرغ زنده درب  کرده به گونهدر حال حاضر متاسفانه قیمت مرغ وضیت بسیار بدی را تجربه : مرغ اظهار داشت

الی  2تومان و قیمت مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده در مراکز مختلف بین  544هزارو  5الی  044هزارو  5مرغداری کیلویی 

 .دارد تومان متغییر است که ادامه این روند به نوعی نابودی تعداد زیادی از تولید کنندگان را در بر 544هزارو  2

ها در بازار شده که از طرفی برای  کشش بازار و مدیریت و عرضه نامناسب مرغ تولیدی موجب افت شدید قیمت: وی افزود

جلوگیری از ضرر وزیان مرغداران از شرکت پشتیبانی امور دام تقاضا داریم که در شرایط کنونی از عرضه مرغ ذخیره شده به بازار 

 .ضر کشش عرضه مرغ گرم تولیدی هم نداردجلوگیری کند زیرا در حال حا

همچنین از سازمان میادین شهرداری تهران تقاضایی مبنی بر واگذاری مدیریت بخشی : مدیر عامل اتحادیه مرغداران در ادامه گفت

رود مرغ از ها و اتحادیه سراسری داریم تا با مدیریت منظم عرضه و کنترل دقیق میزان و آر مراکز عمده فروشی مرغ را به تشکل

 ها درسطح میادین جلوگیری شودتا تولید کنندگان بیش از این متحمل ضرر و زیان نشوند افت شدید قیمت

تومان کاهش یافته و از طرفی خوشبختانه کاهش قیمت  544الی  044درواقع قیمت مرغ نسبت به یک ماه اخیر : وی تصریح کرد

 .دربازار ارتباطی به روند صادرات آن نداشته است
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 بازار و قیمت ها

 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 در بازار   کاهش شدید قیمت، با توزیع انبوه مرغ
شود، این  انقضا نزدیک میشده توسط شرکت پشتیبانی امور دام به روزهای پایانی  های خریداری دلیل آنکه مرغ به

شرکت اقدام به ورود محصوالت پروتئینی خود به بازار کرده است که قیمت مرغ تولیدی را به شدت تحت تأثیر قرار 

 .داده است

از ( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 244هزار و  قیمت نقد مرغ زنده در روز گذشته سه: روز گذشته خبر داد و گفت 04مالحظه قیمت مرغ نسبت به  کاهش قابل

هزار تومان و در میادین میوه و  تومان بود و مرغ کشتارشده در میدان بهمن تهران پنج 044هزار و  تومان و قیمت نسیه آن سه

 .تتومان داش 044هزار و  بار قیمتی معادل پنج تره

 544هزار و  دهد که قیمت مرغ زنده هر کیلوگرم یک روز گذشته نشان می 04مقایسه قیمتی مرغ نسبت به : محمد یوسفی افزود

 .تومان کاهش داشته است 244هزار و  شده یک تومان و مرغ کشته

نند و مشخص نیست چه بر سر ک ریزی را متوقف می اند، جوجه طور قطع کسانی که در این مدت زیان دیده به: وی خاطرنشان کرد

 .بازار بیاید

تواند عاملی برای کاهش قیمت مرغ باشد، اقدام ناشایست شرکت پشتیبانی امور دام است؛  ترین دلیلی که می مهم: یوسفی ادامه داد

در حال پایان  ها های مازاد تولیدکنندگان کرده و در حال حاضر تاریخ انقضای برخی مرغ زیرا این شرکت اقدام به خریداری مرغ

ترتیب میزان عرضه در بازار  های خود به بازار کرده است که بدین ترتیب از چند روز گذشته اقدام به ورود مرغ یافتن است که بدین

 .افزایش یافته و قیمت دچار افت ناگهانی شده است

ه مرغ ندارد، باعث شده است که قیمت مرغ از این اقدام شرکت پشتیبانی امور دام در زمانی که بازار نیاز زیادی ب: وی تصریح کرد

 .ترتیب تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان شوند افت برخوردار باشد و بدین

 ها در استان قم نامشخص است حذف گله

عنوان پشتیبان  شرکت پشتیبانی امور دام باید به: دهندگان مرغ گوشتی یادآور شد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

های مازاد را در زمان نیاز و عرضه آنها را در زمانی که مصرف بسیار باال است،  کرد و مرغ کنندگان عمل می دگان و مصرفتولیدکنن

 .کرد در بازار وارد می

 .امیدوارم که وزیر جهاد کشاورزی درباره عملکرد این شرکت تجدیدنظر کند: یوسفی تأکید کرد

حاد پرندگان تاکنون به هیچ استانی  آنفلوآنزای فوق: های مختلف اظهار داشت بیماریوی درباره وضعیت واحدهای تولیدی از لحاظ 

وارد نشده است و تنها یک مورد در استان قم مرگ و میر مشکوک داشتیم که عامل آن دقیقاً مشخص نشد، اما برای اطمینان 

 ./رسید ها و اقدامات بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور به انجام بیشتر، حذف گله
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 بازار و قیمت ها

 آیانا- 8931مهر  81, شنبه

 پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان سیب / تعاون روستایی برای تنظیم بازار شب عید سازمانفراخوان 
های پایانی سال دریافت نکرده  منظور تنظیم بازار شب تاکنون سازمان تعاون روستایی پیشنهادی از سوی اصناف به

کند و  وسیله فراخوان خود را برای استقبال از هرگونه پیشنهاد برای کمک در تنظیم بازار اعالم می است و بدین

 .تهمچنین پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان سیب قطعی شده اس

تاکنون : با اعالم این خبر گفت( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های پایانی سال دریافت  منظور کمک در تنظیم بازار شب ها به سازمان تعاون روستایی هیچ پیشنهادی از سوی اصناف یا تشکل

 .نکرده است

های پایانی سال از  وسیله فراخوان استقبال از هرگونه پیشنهاد برای یاری رساندن در تنظیم بازار شب بدین: افزودحسین صفایی 

 .شود ها و اصناف اعالم می سوی تشکل

 پرداخت تسهیالت برای صادرات سیب

ده است و برای صادرات برخی های کیفی را آغاز کر سازی میوه ها خرید و ذخیره در حال حاضر شبکه تعاونی: وی خاطرنشان کرد

 .محصوالت نظیر سیب نیز مجراهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است

 .گذاری شده است هزار تن سیب هدف 244منظور تنظیم بازار داخلی کشور، صادرات حداقل  به: صفایی ادامه داد

درات سیب در اختیار صادرکنندگان رسمی کشور قرار کند تسهیالت الزم برای صا وسیله این سازمان اعالم می بدین: وی تصریح کرد

 .خواهد گرفت

ها برای صادرات سیب به بانک معرفی شده تا تسهیالت صادراتی خود را دریافت  متقاضیان، اصناف و تشکل: صفایی یادآور شد

 .کنند

 های پایانی سال در مسیر رایزنی سازی شب ذخیره

های پایانی سال در مرحله  سازی میوه برای شب با وجود آنکه ذخیره: أکید کردرئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور ت

 .سازی و آغاز قرار گرفته است، اما شیوه تنظیم بازار و سناریوی آن برای سال جاری در حال رایزنی است آماده

ها صورت  سازمان و تشکل موقع این محصول توسط های خوبی برای عرضه به با وجود آنکه سال گذشته تالش: وی اظهار داشت

 .ای برای تنظیم بازار سال جاری در دست بررسی است گرفت، اما سناریوهای تازه

این سازمان از مشارکت و همراهی اصناف مختلف برای تنظیم بازار به شرط آنکه طرح خود را برای خرید : صفایی در پایان گفت

 ./خواهد کرد جانبه صورت کتبی و رسمی ارائه کنند، استقبال همه به
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 بازار و قیمت ها

 آیانا- 8931آبان  60, چهارشنبه

های سیاسی  یمسابقه میوه ارتباط به تصم پدیده ارزانی بی/ های نوبرانه پاییزی قیمت میوه درصدی 5۶کاهش 

 اخیر ندارد 
های پاییزی نوبرانه در رکود  آوری میوه و هدایت درآمد مردم به ملزومات ماه مهر، بازار میوه علت سال در حالی که به

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

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

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

 .های دولتی ندارد برنامههای سیاسی و  ارتباطی با تصمیم

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

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

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

 .درصد کاهش پیدا کند که باعث ضرر و زیان کشاورزان است 24حداقل 

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

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

 .بخس به فروش برسانند

 تومانی تا سیبی که خریداری ندارد 4۶۶۶از خرمالوی 

هزار تا  ای که سال گذشته پنج قیمت نارنگی نوبرانه: یوه و سبزی استان تهران تصریح کردمدیره شرکت تعاونی م رئیس هیأت

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

مان به ازای هر کیلوگرم تو 244هزار و  هزار تا شش قیمت پرتقال کوهستانی جیرفت که سال گذشته بین شش: وی یادآور شد

 244هزار و  تومانی نیز کمتر از یک 244هزار و  برآورد شده بود، امسال کمتر از چهارهزار تومان به فروش رفته و پرتقال دشتی سه

 .تومان قیمت دارد

هزار تا  ت بین یکهای اخیر قرار گرفته و به تناسب کیفی ترین تنزل قیمتی خود طی سال خرمالو در پایین: مهاجران تأکید کرد

 .رسد هزار تومان به فروش می سه

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

 .تومانی قرار گرفته است 244چهارهزار و 

آوری باال باعث شده حجم تولید میوه به  شود، اما سال میهرچند سیب نیز توسط دولت خرید توافقی : مهاجران همچنین گفت

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

 خورد پشتی میوه به درد تنظیم بازار نمی صادرات الک

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

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

 .تواند بازار میوه را از رکود خارج کند پشتی نمی چیز و کوچک است و چنین اقدامات الکنا

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

 .کند ایش پیدا میعلت خریدار نداشتن حجم میوه، ضایعات هر روز افز باالی میوه، به

 ای به کشور خودشان گرم است سروکله تجار ترکیه

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

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

 .خبری از حضور گسترده تجار ترکیه در ایران نیست

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

اند؛ چرا که این تجار اکنون در حال دادوستد در خود کشور ترکیه  ی نداشتهها است گذری به میدان مرکز ایستادند، مدت می

 ./هستند

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http52254-9html. 
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگران جوان - 8931آبان  83: تاریخ

 افزایش قدرت خرید مردم درمانی برای حل مشکل دامداران
خرید تضمینی شیر از دامداران تنها یک مسکن است اما برای درمان قطعی این مشکل : مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 .باید قدرت خرید مردم افزایش یابد

، درخصوص طرح خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگو با علی رضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفت و 

هزار تن شیر خام از دامداران توسط سازمان تعاون  904از آذر ماه سال گذشته : خرید تضمینی شیر خام از دامداران اظهار داشت

تواند از کاهش قیمت شیر خام جلوگیری کند و  سقف خریداری محصول تنها میروستایی خریداری شده که درحال حاضر حجم و 

 از طرفی تا حجم خرید تضمینی توسعه پیدا نکند قیمت به سقف ستاد تنظیم بازار نخواهد رسید

ن و تبدیل تومان از دامدارا 9004درواقع افزایش حجم خرید تضمین شیر از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا دولت به نرخ : وی افزود

 هایی را برای آنها در برخواهد داشت آن به شیر خشک صادراتی وخامه در بازار داخلی ضرر و زیان

بنابراین توسعه حجم خرید تضمینی شیر تنها با افزایش منابع سازمان : وی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران در ادامه گفت

 هزار تن نخواهدبود 544منابع موجود خرید تضمینی در سال بیش از تعاون روستایی امکان پذیر است زیرا با توجه به 

خرید تضمینی شیر تنها مسکن برای دامداران است اما درمان این مسئله تنها با افزایش قدرت خرید مردم : وی خاطر نشان کرد

زم است که این قدرت احیا شود تا ها قدرت خرید مردم تعدیل شده وال امکان پذیر خواهد بود زیرا بعد از اجرای هدفمندی یارانه

 .مردم کاالها را به قیمت واقعی بخرند

درواقع دولت باید به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند به طوری که منابع و تسهیالتی در جهت : مدیرعامل اتحادیه یادآور شد

 .امکاناتی را درنظر بگیرد حمایت به صنعت خودرو اختصاص داد والزم است برای حمایت از این صنعت نیز منابع و

های لبنی به خرید شیرخام به نرخ مصوب مشکالتی رابرای دامداران به وجود آورده  متاسفانه عدم تمکین کارخانه: وی تصریح کرد

 .ماه گذشته تا کنون قیمت شیرخام ثابت مانده است 90زیرا باتوجه به افزایش قیمت محصوالت لبنی از 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2555522 
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 بازار و قیمت ها

 فودپرس 8931آبان ماه  19شنبه 

 <لیست کامل و جزییاتمواد غذایی+ فهرست کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به گمرک ارسال شد
توسعه تجارت، فهرست کاالهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری را به  دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان -اقتصاد غذا  

،این فهرست برای اجرا از دهم آبان سال جاری برای اطالع و ابالغ به «فود پرس»به گزارش پایگاهخبریاقتصادغذا. گمرک ارسال کرد

زارش ورود کاالهای مشمول اجرای مقررات بنابراین گ.گمرکات اجرایی با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه ارسال شده است

از سازمان ملی استاندارد است و واردکنندگان کاالهای مذکور، ( COC) اجباری به کشور، منوط به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق

الح قوانین و قانون اص 90و  95، 99، 2ملزم به رعایت مقررات مربوطه هستند و چنانچه قوانین مورد نظر رعایت نشود، طبق مواد 

 شود مقررات سازمان ملی استاندارد با آنها برخورد می

Post/ir.foodpress.www//:http  
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/61/16فارس

 پیشرفت در حوزه کشاورزی استاقتصاد مقاومتی خوداتکایی و / دار امنیت غذایی کشور کشاورزان پرچم
دار امنیت غذایی کشور هستند  کشاورزان پرچم: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .که برای رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی باید به نیروی انسانی توجه شود

از بیرجند، محمدرضا جهانسوز ظهر امروز در نخستین دوره آموزش همگام با کشاورز خراسان جنوبی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  سازمان بسیج مهندسان کشور بر اساس منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با حضور همه جانبه بسیج در عرصه: اظهار داشت

 .اد تشکیل شدخرد 50سازندگی به طور رسمی در سالروز تأسیس جهاد سازندگی 

سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی با هدف ساماندهی و کمک به تربیت مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی بسیجی : وی افزود

هستند،   هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست که مرتبط کشور و نیز با نیت کمک به کارآمدسازی وزارتخانه

 .تشکیل شد

های مربوطه  های کشور سازمان اکنون در تمامی استان: سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کردرئیس 

های صالحین است که ضمن اینکه توانمندسازی عقیدتی  شکل گرفته و بر اساس وظایف هدف اصلی در وهله نخست تشکیل حلقه

 .پردازند های تخصصی کشاورزی نیز می ه بحثو فکری و پرداختن به مسائل اخالقی را دارند، ب

این طرح در راستای ارتقای عملکرد : ، در سطح کشور اشاره کرد و گفت«همگام بسیج همگام با کشاورزی»جهانسوز با طرح 

شود و فاصله متوسط عملکرد کشاورزان با  سازی می محصوالت کشاورزی در سطوح مختلف است، که در این طرح، کشاورزی علمی

 .یابد ولید کشاورزان برتر کاهش میت

برای رسیدن به خودکفایی و : وی با بیان اینکه پویایی در بخش کشاورزی وابسته به امکانات نیست، بلکه انسان مدار است، افزود

کشاورزان برداران این بخش هستند که در واقع  امنیت غذایی باید به نیروی انسانی توجه شود و منظور ما همان کشاورزان و بهره

 .پرچمدار امنیت غذایی کشور هستند

کننده و حمایتی، نظارتی، خدماتی و  رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور افرادی که نقش کمک

ای دارند را مهندسین کشاورزی و کشاورزان خبره نامید و به نقش مهم آنها در یاری رساندن به کشاورزان برای تحقق  مشاوره

 .فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با تأمین امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی اشاره کرد

اقتصاد مقاومتی به معنای شرایط خاص برای اقتصاد کشور نیست، بلکه ترسیم خطوط و راهبردهای اقتصادی : جهانسوز ادامه داد

 .ی و پیشرفت در حوزه کشاورزی استبرای آینده است، همچنین محور اساسی اقتصاد مقاومتی خوداتکای

ها و همچنین توسعه اقتصادی کشور برای آینده، برعهده  وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از رفع مشکالت ناشی از تحریم

برداران و باال بردن سطح توانمندی عمومی در بخش کشاورزی از  آموزش بهره: ژه مهندسان کشاورزی است، گفت مهندسان به وی

اکنون با عنوان طرح بسیج همگام با کشاورز در  اقدامات سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی است که همجمله 

 .های این سازمان قرار دارد اولویت برنامه

تا زمانی که اقدامات الزم از نظر مادی، معنوی، جایگاهی : رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود

توانیم  رای کشاورزی قائل نشویم و همانطور که امام راحل و مقام معظم رهبری فرمودند، کشاورزی در رأس امور قرار نگیرد نمیب

 .انتظارات زیادی از بخش کشاورزی داشته باشیم

http://www.farsnews.com/
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ف اقتصاد ترین مشکل بخش کشاورزی جایگاهی و دیدگاهی است که برای تحقق اهدا ترین و اساسی اصلی: جهانسوز تأکید کرد

 .مقاومتی در بخش کشاورزی باید به ارکان اصلی تامین امنیت غذایی توجه شود

امروزه راهبرد روشن و مشخصی در بخش کشاورزی وجود ندارد، به : وی با بیان اینکه باید راهبرد کشاورزی تدوین شود، یادآور شد

جشن خودکفایی گندم گرفته شد اما خشکسالی بعد از آن  02ها در این بخش پایدار نیست، در سال  همین دلیل تولید و موفقیت

 .میلیون تن گندم وارد کند 5تا  0اساس کرد و کشور مجبور شد  این خودکفایی را بی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204554444255 
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 برنامه و سیاست ها   
 آیانا- 8931مهر  81, شنبه

 پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان سیب / تعاون روستایی برای تنظیم بازار شب عید سازمانفراخوان 
 های پایانی سال دریافت نکرده منظور تنظیم بازار شب تاکنون سازمان تعاون روستایی پیشنهادی از سوی اصناف به

کند و  وسیله فراخوان خود را برای استقبال از هرگونه پیشنهاد برای کمک در تنظیم بازار اعالم می است و بدین

 .همچنین پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان سیب قطعی شده است

تاکنون : این خبر گفت با اعالم( ایانا)معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های پایانی سال دریافت  منظور کمک در تنظیم بازار شب ها به سازمان تعاون روستایی هیچ پیشنهادی از سوی اصناف یا تشکل

 .نکرده است

از های پایانی سال  وسیله فراخوان استقبال از هرگونه پیشنهاد برای یاری رساندن در تنظیم بازار شب بدین: حسین صفایی افزود

 .شود ها و اصناف اعالم می سوی تشکل

 پرداخت تسهیالت برای صادرات سیب

های کیفی را آغاز کرده است و برای صادرات برخی  سازی میوه ها خرید و ذخیره در حال حاضر شبکه تعاونی: وی خاطرنشان کرد

 .محصوالت نظیر سیب نیز مجراهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است

 .گذاری شده است هزار تن سیب هدف 244منظور تنظیم بازار داخلی کشور، صادرات حداقل  به: ادصفایی ادامه د

کند تسهیالت الزم برای صادرات سیب در اختیار صادرکنندگان رسمی کشور قرار  وسیله این سازمان اعالم می بدین: وی تصریح کرد

 .خواهد گرفت

رای صادرات سیب به بانک معرفی شده تا تسهیالت صادراتی خود را دریافت ها ب متقاضیان، اصناف و تشکل: صفایی یادآور شد

 .کنند

 های پایانی سال در مسیر رایزنی سازی شب ذخیره

های پایانی سال در مرحله  سازی میوه برای شب با وجود آنکه ذخیره: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تأکید کرد

 .است، اما شیوه تنظیم بازار و سناریوی آن برای سال جاری در حال رایزنی استسازی و آغاز قرار گرفته  آماده

ها صورت  موقع این محصول توسط سازمان و تشکل های خوبی برای عرضه به با وجود آنکه سال گذشته تالش: وی اظهار داشت

 .ای برای تنظیم بازار سال جاری در دست بررسی است گرفت، اما سناریوهای تازه

این سازمان از مشارکت و همراهی اصناف مختلف برای تنظیم بازار به شرط آنکه طرح خود را برای خرید : در پایان گفت صفایی

 ./جانبه خواهد کرد صورت کتبی و رسمی ارائه کنند، استقبال همه به

/item/oltashakk/ir.iana.www//:http52945-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 شهر غیرقانونی در فارس و زنجان شناسایی شد  باغ 42۶/ رسیدگی به پرونده شاندیز به شورای امنیت ملی رسید

و سیستمی کردن دولت تدبیر و امید تالش کرد در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری با تشکیل دولت الکترونیک 

رجوع را به حداقل برساند تا از محملی شفاف از وقوع هرگونه تخلف  عملیات مرتبط با زمین، ارتباط کارمندان با ارباب

 .جلوگیری کند

مشاور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری 

خواری و  های زمین ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای پیگیری پرونده: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ی ایران کشاورز

 .هایی کرده است همچنین مطالبات بانکی اقدام به تشکیل کارگروه

ربط تفویض شده تا با  های ذی ه دستگاهها تشکیل شده و اختیارات ب ها متناسب با حوزه فعالیت دستگاه کارگروه: کاظم پالیزدار افزود

 .های مطرح در حوزه فعالیت را به اطالع این ستاد برسانند جلسات کارشناسی، گزارشی از تخلفات و پرونده

در حوزه امور بانکی و مطالبات معوقه، بانک مرکزی برای معرفی بدهکاران کالن جلساتی را برگزار کرده است : وی خاطرنشان کرد

 .این جلسه در مطبوعات منتشر شده استکه نتایج 

هایی که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده  ترین پرونده عنوان یکی از مهم خواری به همچنین مبارزه با زمین: پالیزدار ادامه داد

شور اقدام به بازدید است، در دستور کار قرار گرفته که بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی با فعالیت توانمند سازمان امور اراضی ک

 .از اراضی تحت تخلف، نظارت و خلع مالکیت آن گرفته است

 پرونده شاندیز به شورای امنیت ملی رسید

از آنجا که مشمولیت افراد قابل توجهی در پرونده شاندیز : رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد

 .ند، رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای امنیت ملی قرار گرفتتوانست تبعات اجتماعی ایجاد ک می

های مشخصی نیز  صورت جداگانه در شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است و دستورالعمل این پرونده به: وی یادآور شد

 .رخواهد آمدبرای آن تدوین شده که متناسب با بررسی مراحل پرونده از سوی محاکم قضایی به اجرا د

علت پیچیدگی آن در مراجع و محاکم قضایی نیازمند فرایندی  خواری به از آنجا که رسیدگی به زمین: پالیزدار تأکید کرد

 .الخطابی به جا بگذارد تواند اثرگذاری فصل بر است، اما می مدت و زمان طوالنی

 ترین اقدام دولت تدبیر و امید دولت الکترونیک مهم

: خواری چه بوده است، اظهار داشت ترین اقدام دولت تدبیر و امید برای کاهش تخلفات زمین این پرسش که مهم وی در پاسخ به

آمده آن بود که  دست خواری، جلساتی در بدنه دولت تشکیل شد و نتیجه به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری برای کاهش زمین به

رجوع با کارمندان مسئول به کمترین  ای که ارتباط ارباب گونه مسائل زمین بهباید با تشکیل دولت الکترونیک و سیستمی کردن 

 .سطح ممکن برسد، مؤثرترین و ماندگارترین اقدامی است که باید انجام شود

ها و  ها، رسانهNGOخواری مقرر شد از ظرفیت  شده در دولت برای کنترل زمین در جلسات تشکیل: پالیزدار همچنین گفت

های مردمی حداکثر استفاده  رو شود و باید از ظرفیت خواری روبه تواند با زمین تنهایی نمی اده شود، چرا که حاکمیت بهها استف تشکل

 .را داشته باشد

 .شهرها مجوز قانونی ندارند باغ
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شود تا  ند، تالش میشهرها مجوز قانونی ندار از آنجا که باغ: شهرها افزود مشاور معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به پرونده باغ

 .های ساخت آن به قدری باال باشد که توجیه اقتصادی عمالً پیدا نکند هزینه

 .شوند کجا مستند قانونی ندارد و متخلفان به محاکم قضایی معرفی می شهرها در هیچ احداث باغ: وی خاطرنشان کرد

 های کشاورزی وقفی تغییر کاربری زمین

های رسیدگی  های وقفی که با کاربری کشاورزی شناخته شده بودند، یکی از پیچیدگی وضعیت زمین رسیدگی به: پالیزدار ادامه داد

 .خواری است های زمین به پرونده

های موقوفه  ای برای بررسی زمین ای که امروز با نماینده اوقاف برگزار شد، مقرر گردید تا کارگروه ویژه در جلسه: وی تصریح کرد

دلیل  گرفت، اما به کاربری اراضی وقفی که با نظر واقف باید در حوزه کشاورزی مورد استفاده قرار می تشکیل شود که به تغییر

 .اطالعی و تخلف، تغییر کاربری پیدا کرده است، تعیین تکلیف شود توجهی یا بی بی

 شهر غیرقانونی در فارس و زنجان باغ 42۶

کدام از  هیچ: خواری گفت ای مبارزه با زمین تخصصی کارگروه فراقوه رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین در حاشیه کمیته

پوشی به مراجع قضایی معرفی  شهرهای فعلی مجوز قانونی ندارند و استناد قانونی نیز برای آنها وجود نداشته و بدون هیچ چشم باغ

 .شوند می

ها تشکیل شود تا ساخت و سازهای غیرمجاز  ستانداریهایی در سطح ا در استان فارس و اصفهان کارگروه: قباد افشار یادآور شد

 .مورد بررسی قرار گرفته و به قدری هزینه جرم باال برود که از صرفه اقتصادی خارج شود

شهرها وجود ندارد، اما تنها در استان  هرچند آمار دقیقی از باغ: شهرهای ایجادشده در فارس و زنجان تأکید کرد وی با اشاره به باغ

 .شهر شناسایی شده که رسیدگی به آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است باغ 954زنجان  فارس و

شهرهای ایجادشده در تهران، شهرهای شمالی و البرز نیز در دست رسیدگی قرار دارد  رسیدگی به تخلفات و باغ: افشار اظهار داشت

 ./زودی با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و به

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52249-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 شهردار و دهیار متخلف به محاکم قضایی معرفی شد  2۶۶/ هزار هکتار از اراضی خلع مالکیت شد 1۶
خواری با دستور قوه قضاییه خلع  شده به محاکم قضایی در پرونده زمین شده و ارجاع هزار هکتار از اراضی شناسایی 1۶

گرفته از ابتدای انقالب تا دو سال  های صورت خواری ها مربوط به زمین مالکیت شده که این مقدار از فسخ مالکیت

 .گذشته بوده است

امسال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز

 .گیری داشته است هزار مورد تخلف تغییر کاربری ثبت شده است که نسبت به سال گذشته افزایش چشم 99از ابتدا تاکنون 

ها در  هزار مورد و تعداد شناسایی 92، 25د در سال هزار مور 94شده  ، تعداد تخلفات شناسایی25در سال : قباد افشار افزود

 .هزار مورد فراتر رفته است 99تاکنون از  20ماهه سال  شش

شده بدان جهت افزایش داشته است که طی هشت سال قبل برخورد با تخلفات  افزایش تعداد تخلفات شناسایی: وی خاطرنشان کرد

 .های قضایی اعالم شده است شده و به دستگاه صد تخلفات شناسایی میدر 54تا  54خواری متوقف شده بوده و تنها  زمین

درصد افزایش پیدا کرده  24شده طی دو سال گذشته به  های حفاظت، تعداد تخلفات شناسایی با استقرار گشت: افشار ادامه داد

 .گیری با آنها نیز صورت گرفته است است که پس از شناسایی، برخوردهای قضایی و بازپس

 ها درصدی شناسایی 2۶۶ایش افز

درصد افزایش پیدا کرده است و  544در دو سال گذشته، شناسایی موارد تخلف : رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .درصد افزایش داشته است 044برخورد قانونی و قلع و قمع مالکیت، 

وضعیت ارائه نکند، کاری  گیری آنها اقدام نکرده و صورت ازپسدستگاه قضایی تا زمانی که سازمان امور اراضی برای ب: وی یادآور شد

 .انجام نخواهد داد

 شاندیز، پردیسان و موج خروشان در این دروه شناسایی شد

گرفته در دو سال گذشته پدیده شاندیز، پردیسان، موج خروشان و باغ فالحت شناسایی و به  های صورت با پیگیری: افشار تأکید کرد

 .معرفی شده استمحاکم قضایی 

خواری که پس از تأکیدات مقام معظم رهبری و دستور رئیس  ای برخورد با زمین با تشکیل کارگروه فراقوه: وی اظهار داشت

خواری شناسایی و به شکل شفاف در اختیار  های بزرگ زمین های زنجان تخریب شد و پروژه جمهوری تشکیل شده است، باغ

 .ها قرار داده شد رسانه

 خواران طالقانی ایی زمینشناس

گرفته در اطراف طالقان نیز در دستور کار قرار گرفته و  های صورت خواری شناسایی با زمین: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .گیری اراضی مذکور نیز اقدام کرده است سازمان امور اراضی برای بازپس

پوشی  ن ازجمله شهرداران، معرفی آنان به دادگاه نیز بدون هیچ چشمدر صورت محرز شدن تخلفات مسئوال: افشار همچنین افزود

 .صورت خواهد گرفت

 شهردار و دهیار متخلف به محاکم قضایی 2۶۶معرفی 
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های  شهردار، دهیار و مسئول دستگاه 544در راستای برخورد با مسئوالن متخلف، تاکنون سازمان امور اراضی : وی خاطرنشان کرد

 .معرفی کرده است متخلف را به ددگاه

های اجرایی ثبت شده و هرگونه دستور تغییر کاربری که کمک به  خواری توسط دستگاه صدور مجوزهای زمین: افشار ادامه داد

 .خواری کرده، شناسایی و به محاکم قضایی ارجاع شده است زمین

 .استدرصد کاهش پیدا کرده  04خواری تا  تخلفات جدید در حوزه زمین: وی تصریح کرد

 میلیون هکتار عکس هوایی گرفته شد 1۲5

با فعالیت و آغاز به کار : یادآور شد GISگروه گشت مجهز به سیستم  544رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به فعالیت 

انتظار  میلیون هکتار اراضی طی یک سال گذشته عکس هوایی تهیه شده است و 0۲2های سیار و توسعه پروژه کاداستر، از  گشت

 .میلیون هکتار زمین کشاورزی عملیاتی شود 92، کل 22رود تا پایان سال  می

گیرد و منابع طبیعی زمینی واگذار  های دولت به مراجع، تنها با موافقت سازمان امور اراضی صورت می واگذاری: افشار تأکید کرد

 .کند نمی

 هزار هکتار خلع مالکیت شده 1۶

هزار هکتار  04: اظهار داشت 20میلیون هکتار در سال  9۲2و بیش از  25ی چهار میلیون هکتار طی سال گیر وی با اشاره به بازپس

 .از اراضی مورد بررسی، خلع مالکیت شده است

گیری قرار گرفته شده است، از اوایل انقالب تا دو سال گذشته بوده که  این مقدار از اراضی که مورد بازپس: افشار همچنین گفت

ها، واگذار شده و تخلفات در آنها دیده  نفره و طرح طوبی یا سایر طرح های هفت موضوع چه در حوزه هیأت به دانه و موضوع به دانه

 .شده است

 شود های قشم توسط معاون اول رئیس جمهوری دنبال می خواری زمین

گرفته  های صورت خواری زمین: های قشم افزود خواری زمینرئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا درباره 

 .خواری مورد رسیدگی واقع شد و در دو سطح ملی و دولتی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت در قشم، در کارگروه برخورد با زمین

گی واگذاری در های مشخص و سپس چگون نخست وضعیت ملی به معنای بررسی دقیق محدوده و تدوین نقشه: وی خاطرنشان کرد

 .هایی جداگانه تدوین خواهد شد منطقه در گزارش

ها به وزارت جهاد کشاورزی یا هر سازمان یا ارگان دیگری بوده است، پیگیری و چگونگی واگذاری و روند  واگذاری: افشار ادامه داد

همچنین رئیس ستاد مبارزه با گرفته طی گزارشی به اطالع معاون اول رئیس جمهوری و  های صورت خواری رسیدگی به زمین

 .مفاسد خواهد رسید

 مورد گذشت 95۶تخلفات گردنه حیران از 

های  رسیدگی به تخلفات گردنه حیران در دستور کار کارگروه و سازمان امور اراضی قرار گرفته و بر اساس بررسی: وی تصریح کرد

 .یرمجاز بوده است، شناسایی شدمورد آن غ 944مورد ساخت و ساز که حدود  524گرفته، تاکنون  صورت

گرفته چه در حوزه طرح هادی و چه در  مورد حکم خلع مالکیت گرفته شده و همه موارد تخلف صورت 52برای : افشار یادآور شد

 .گیرد ها مورد بررسی قرار می سایر طرح

 های خود شد دانشگاه آزاد خواستار بررسی وضعیت زمین
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ای که رئیس دانشگاه آزاد به این سازمان نوشته است، این دانشگاه خواستار  طی نامه: کید کردرئیس سازمان امور اراضی کشور تأ

 .های تحت مالکیت خود شده است بررسی وضعیت زمین

تعیین تکلیف همه اراضی متعلق به دانشگاه آزاد در سراسر کشور در کارگروه ویژه در سازمان امور اراضی مورد : وی اظهار داشت

 .گیرد می بررسی قرار

خواری یا تخلفی از سوی صداوسیما دیده  جز پرونده قو، تاکنون برخورد با زمین به: های صداوسیما گفت افشار با اشاره به پرونده

 .نشده است

ی های رادیو و تلویزیون در شهرها اندازی ایستگاه های واگذارشده به صداوسیما مورد استفاده برای راه همه زمین: وی همچنین افزود

 .جای بررسی پرونده مالکیت صداوسیما، تخلفی دیده نشده است مختلف بوده و تا بدین

خواری با حضور مشاور معاون اول  ای مبارزه با زمین ای که امروز کمیته تخصصی کارگروه فراقوه گفتنی است، در جلسه محرمانه

کشور و همچنین معاون دادستان و جانشین دبیر  رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

المال و نماینده معاون امور ویژه رهبری در سازمان امور اراضی تشکیل شد، بررسی وضعیت اراضی  شورای عالی حفظ حقوق بیت

ان و بررسی شهرها در استان زنج ملی و دولتی و تخلفات و تصرفات جزیره قشم و همچنین تغییر کاربری غیرمجاز تحت عنوان باغ

شهرهای استان فارس از قبیل فالحت در فراغت مؤسسه عمران ارمغان  تصرفات اراضی ملی و دولتی و تغییر کاربری غیرمجاز باغ

 ./شهرک امیرالمؤمنین و شهرک امام حسین مورد بررسی قرار گرفت

/item/keshavarzi/ir.naia.www//:http52522-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

  "اصالح گندم در مناطق مرتفع"شروع برنامه / "امنیت غذایی پایدار در کشور تأمین"آغاز اجرای پروژه 
درصدی تولید محصوالت  25ایکاردا با هدف افزایش با همکاری ایران و  "تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور"پروژه 

 .کشاوزی در کشور طی پنج سال آینده به مرحله اجرا درآمد

های  با اشاره به همکاری( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تأمین امنیت غذایی پایدار در "از اجرای پروژه ( المللی کشاورزی در منطاق خشک مرکز تحقیقات بین)مشترک ساالنه با ایکاردا 

در حال : ها خبر داد و گفت با همکاری این مرکز، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مروجان جهاد کشاورزی استان "کشور

ز پاییز امسال آغاز شده است و تا پنج سال آینده کند و مراحل اجرایی آن نیز ا نامه مراحل نهایی خود را طی می حاضر این توافق

 .دار خواهد بود ادامه

های  صابر گلکاری با بیان اینکه در این پروژه محصوالت غالت شامل گندم، جو، گندم دروم، حبوبات شامل نخود و عدس، دانه

این پروژه با همکاری : د شد، افزودای با هدف افزایش عملکرد کشت خواهن روغنی شامل گلرنگ، کلزا و خردل و گیاهان علوفه

 .های تحقیقاتی سازگار با اقلیم و رعایت تناوب و اصول کشاورزی حفاظتی به اجرا درخواهد آمد کشاورزان و با استفاده از یافته

 .رح خبر داددرصدی عملکرد تا پایان این ط 52وی با اشاره به اجرای این پروژه در نیم میلیون هکتار از اراضی کشور، از افزایش 

ورزی،  خاک شده، رعایت تناوب، کم گلکاری ویژگی اجرای این پروژه را رعایت اصول کشاورزی حفاظتی، استفاده از ارقام اصالح

متولی اصلی اجرای این پروژه معاونت زراعت : ورزی و حفظ بقایا در سطح خاک اعالم کرد و ادامه داد کشت مستقیم بدون خاک

های نوآوری بر عهده مؤسسه تحقیقات دیم کشاورزی  است و اجرای بخش تحقیقاتی آن در قالب سایتوزارت جهاد کشاورزی 

 .خواهد بود

المللی ایکاردا را در کشور به  های بین های متمادی در تالش هستیم که بتوانیم یکی از برنامه سال: وی همچنین خاطرنشان کرد

ای ما نیز تأثیرگذار  ال تکنولوژی برای ما حائز اهمیت است، بلکه در جایگاه منطقهتنها در جهت پیشرفت و انتق اجرا درآوریم که نه

 .خواهد بود

 High) "اصالح گندم برای مناطق مرتفع"رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در همین راستا از توافق استقرار برنامه 

Land )ها اجرای این برنامه قطعی خواهد  ته که با برداشته شدن تحریمتوافقات اولیه صورت گرف: در ایران خبر داد و تصریح کرد

 .شد

های بیشتر فراهم  کننده سرمایه این مرکز تاکنون موانعی را برای همکاری گلکاری با عنوان اینکه کشورهای پشتیبان ایکاردا و تأمین

پس از برداشته شدن تحریم و با فراهم کردن  :اند که مشکل عمده آن نیز انتقال پول به کشور تحریم شده است، یادآور شد کرده

شک در حرکتی مشترک بودجه ساالنه این طرح از سوی ایکاردا و ایران تأمین خواهد شد،  امکاناتی مانند زمین از سوی ایران بی

جرای این برنامه در ها است منتظر ا وی با بیان اینکه با توجه به آنکه مدت.المللی در کشور به اجرا درخواهد آمد این برنامه بین

با مهیا بودن شرایط و برداشته : آمد، تأکید کرد کشور هستیم و در صورت نبود مشکالت، این برنامه، سال گذشته به اجرا درمی

های مشترک روتین روی محصوالت  گلکاری همچنین از اجرای طرح.ها این برنامه به سرعت به اجرا درخواهد آمد شدن تحریم

های آموزشی، بازدید کارشناسان ایکاردا از مراکز تحقیقاتی ایران و رفتن کارشناسان ایرانی به  ، برگزاری دوره...مختلف مانند جو و
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گذاری اطالعات  های مختلف از ایکاردا و اشتراک المللی در قالب آزمایش های بین ترکیه و سایر کشورها جهت بازدید، دریافت خزانه

 ./های ساالنه کشور خبر داد در برنامهآمده در کشور با ایکاردا  دست به

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52252-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 ها  تأثیر مستقیم بحران خاک بر افزایش سیالب/ افزایش دوبرابری تولید محصوالت کشاورزی با مدیریت خاک

توانیم تولید محصول را  ساله می 4۶با ایجاد یک تشکیالت منسجم برای مدیریت خاک کشور و ارائه یک برنامه پنج تا 

 .به دوبرابر برسانیم

با اشاره به نزدیک شدن به روز جهانی ( ایانا)گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس انجمن علوم خاک ایران امروز در 

 .، متولی برگزاری مراسم این روز را مؤسسه تحقیقات خاک و آب اعالم کرد(آذرماه 92 -پنجم دسامبر )خاک 

با توجه به اخبار : سال جهانی خاک افزودمنوچهر گرجی با اظهار خرسندی از تصویب الیحه ایجاد قانون حفاظت از خاک کشور در 

 .به اجرا درخواهد آمد 52رود و با اعمال اصل  رسیده، این الیحه بیش از اتمام سال جاری به صحن علنی مجلس می

دی در با ثبت مواد کو: موقع از کود و سم بدون نظارت را یکی از دالیل نابودی خاک عنوان کرد و ادامه داد رویه و بی وی استفاده بی

های تولیدکننده و واردکننده موظف به ثتب مواد کودی تولید داخلی و وارداتی هستند  مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تمامی شرکت

 .های وارد به خاک شود تواند باعث کاهش آسیب که این امر می

تر شدن معاونت آب و خاک و با  فعالعضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اظهار امیدواری کرد که با 

با تشکیل : اندازی شود، خاطرنشان کرد همکاری انجمن علوم خاک ایران، دفتر مستقل خاک در وزارت جهاد کشاورزی راه

 .بنیان خاک و کسب بودجه الزم، خواهیم توانست ارزش و حاصلخیزی اراضی کشاورزی کشور را حفظ کنیم های دانش شرکت

های کالن ملی در  مدت و بلندمدت و تدوین برنامه های فوری، میان های مناسب و کافی برای اجرای برنامه جهگرجی تخصیص بود

راستای حفاظت و مدیریت منابع خاک را در کنار تعیین متولی جدی و تشکیالت اجرایی مناسب برای حفاظت و مدیریت منابع 

 .الم کردترین راهکارها برای خروج از بحران خاک اع خاک از مهم

ها در نتیجه عدم توجه به  وی با بیان اینکه بسیاری از معضالت امروز نظیر ریزگردها، طوفان شن، تشدید خشکسالی و افزایش سیل

ساله  94با ایجاد یک تشکیالت منسجم برای مدیریت خاک کشور و ارائه یک برنامه پنج تا : مسئله خاک است، تصریح کرد

 .به دوبرابر برسانیمتوانیم تولید محصول را  می

گرجی در پایان اظهار امیدواری کرد که روز جهانی خاک در واپسین روزهای سال جهانی خاک به بهترین شکل و با همکاری 

 .ربط برگزار شود های ذی تمامی سازمان

به  5492گذاری سال  نام گذاری شده است و با توجه به اعالم فائو مبنی بر گفتنی است، پنجم دسامبر به نام روز جهاین خاک نام

 ./شود نام سال خاک، امسال روز جهانی خاک در سال مختص به آن برگزار می

/item/water/ir.iana.www//:http52500-9html. 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا-8931آبان  80, شنبه

 رکت ایران در برنامه جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بررسی می شود ابعاد اقتصادی مشا
با حضور  INDCsنشست بررسی ابعاد اقتصادی مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر صنعت و برخی معاونان 

 .وزارتخانه های مرتبط صبح امروز در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد

خود را به  INDCsکشور جهان سند  922کنون ، ابتکار در این نشست با اعالم اینکه تا(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورززی ایران

در حوزه های ( درجه ای 5حتی در سطح )با توجه به آسیب های گسترده افزایش دما : مجامع بین المللی ارائه داده اند، گفت

 .از اهمیت بسیار فوق العاده ای برخوردار است 59مختلف همچون اقتصاد، اجتماع، بهداشت و سالمت، نشست کاپ 

ئیس جمهور ضمن تاکید بر لزوم مشارکت جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با پدیده تغییرات اقلیم، معاون ر

ایران نیز به زودی برای ( سند برنامه معین مشارکت ملی در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای)INDCsبرنامه نهایی : تصریح کرد

 .مجامع بین المللی ارائه خواهد شدتصویب در هیات دولت و سپس ارائه به 

درصدی ایران در انتشار گازهای گلخانه ای، همچنین هدف گذاری ملی  9۲5رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سهم 

و  مشارکت ایران در برنامه جهانی هم راستا با هدف گذاری های داخلی در این زمینه است: و داخلی برای کاهش انتشار، اظهار کرد

 .منافع بسیاری برای کشور به همراه دارد

درتولید محصول یا فرآیند یک اقدام مانند بلیط هواپیما، co5هم اکنون در سطح جهانی با درج برچسب میزان انتشار : وی ادامه داد

د و از این رو ایران نیز و تنظیم بازار تجارت جهانی بر این اساس جلب شوco5توجه به سمت استفاده از کاالهایی با تولید کمتر گاز 

 .به عنوان یکی از اعضای تجارت جهانی باید این مقوله را مورد توجه جدی قرار دهد

امروز بر همگان آشکار شده است که محیط زیست در پیوستگی و پیچیدگی با تمامی حوزه ها از جمله اقتصاد، : ابتکار گفت

 .ی تواند خسارات بسیاری را برای کشورها به همراه داشته باشدبهداشت و سالمت و اجتماع قرار دارد و غفلت از آن م

 ضرورت تغییر الگوی مصرف انرژی در ایران

برنامه ایران برای کاهش : حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز با تاکید بر اهمیت برخورداری از تکنولوژی و فن آوری های نوین، گفت

های ایران از فن آوری های نوین جهانی به دالیل مختلف از جمله تحریم های  انتشار گازهای گلخانه ای باید با لحاظ محرومیت

 .ناعادالنه باشد

وزیر نیرو اعمال قانون و مقررات و فرهنگ سازی برای اصالح و کاهش مصرف انرژی در کشور را از دیگر ضروریات به منظور کاهش 

 .انتشار گازهای گلخانه ای در ایران دانست

مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که ایران : ه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفتمحمدرضا نعمت زاد

کشور نخست تولید کننده آن در جهان است، عالوه بر کمک به حل چالشی بین المللی، برای کشور نیز منافع بسیاری  94در رده 

 .دارد

 .شارکت جمعی ضرورت موفقیت در برنامه پیشنهادی استالبته اراده ملی و م: نعمت زاده اضافه کرد

برنامه ارائه شده از سوی ایران به جامعه جهانی باید مشروط به رفع تحریم ناعادالنه علیه : بیژن زنگنه وزیر نفت نیز تاکید کرد

 .کشور، انتقال کامل فن آوری های نوین و همکاری جهانی با ایران باشد
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برنامه های بین المللی برای دستیابی کامل به نتیجه، باید با توجه به ظرفیت : قتصادی کشور، گفتوی ضمن اشاره به مشکالت ا

 .های داخلی ایران باشد

بهینه سازی مصرف انرژی به دلیل میزان باالی شدت مصرف انرژی در ایران و ضرورت تغییر الگوی مصرف انرژی یکی : زنگنه افزود

اهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در کشور است که برای دستیابی به این هدف ضرورت دارد از مهم ترین اقدامات به منظور ک

 .تغییراتی در رفتارهای اجتماعی و فردی و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کالن کشور به ویژه در حوزه اقتصاد انرژی رخ دهد

ه ایران در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باید با لحاظ کردن برنام: الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد

 .کامل شرایط کشور باشد تا برنامه فراتر از توانایی کشور نباشد

، آغاز برنامه جهانی برای مقابله با 2۶2۶سال / ، آغاز مشارکت جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای24کپ 

 ، فرصتی برای ایرانINDCsه داوطلبانه سند ارائ/ انتشار گازهای گلخانه ای

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این جلسه با اشاره به رتبه نه چندان مناسب 

مطابق با تصمیماتی که در نشست ساالنه سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوایی : ایران در انتشار گازهای گلخانه ای، گفت

سند برنامه معین مشارکت ملی در زمینه انتشار گازهای گلخانه ) INDCsموظف به ارائه سند در لیما پرو گرفته شد، همه کشورها 

 .هستند( ای

که قرار است آذرماه سال جاری در فرانسه برگزار، آغاز مشارکت ( 59کپ )اجالس بین المللی تغییرات آب و هوایی : متصدی افزود

 .زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است همه کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه در

وی پیمان کیوتو و عدم تعهد اجباری کشورهای در حال توسعه برای مقابله با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای را فرصتی برای این 

 .کشورها برشمرد که برخی از کشورها از جمله ایران این فرصت را از دست دادند

به طور نمونه، طبق پیمان کیوتو، کشورهای توسعه یافته می توانند از طریق انجام : یست افزودمعاون سازمان حفاظت محیط ز

در کشورهای در حال توسعه با ( CDM)پروژه های بهبود راندمان انرژی و انرژی های تجدید پذیر در قالب مکانیزم توسعه پاک

میزبان را نیز به توسعه پایدار نزدیک تر کنند که این فرصتی  هزینه کمتری، میزان انتشار دی اکسید کربن را کاهش داده و کشور

 .بسیار خوب برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران بود که متاسفانه ما از آن بهره کافی نبردیم

ی بر کسب فرصتی برای همگام سازی برنامه ها و سیاست های داخلی با تعهدات بین الملل INDCsارائه داوطلبانه سند : وی گفت

 .حسب ظرفیت های موجود کشور است

محسن ناصری مدیر پروژه تغییرات آب و هوایی سازمان حفاظت محیط زیست، توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه ها، کاهش انتشار 

گازهای فلر، افزایش کارایی انرژی در بخش های مصرف کننده، توسعه راهبردی استفاده از سوخت کم کربن، استفاده از منابع 

ژی تجدید پذیر را برخی از برنامه های اعالم شده توسط دستگاه های مرتبط برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برشمرد و انر

هر گونه تعهد بین المللی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بر اساس ظرفیت ها و توان داخلی و کمک های بین : گفت

 .المللی خواهد بود

رفع : ه برخی شروط ایران برای قبول مشارکت بین المللی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، اظهار کردناصری با اشاره ب

کامل تحریم های ناعادالنه، خرید گواهی کربن، انتقال فن آوری، توانمندسازی، حمایت مالی بین المللی برخی از شروط ایران برای 

 .جامعه جهانی در این زمینه است
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مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه : ژه تغییرات آب و هوایی سازمان حفاظت محیط زیست افزودمدیر پرو

 .ای، عواید اقتصادی، اجتماعی، بهداشت و سالمت و زیست محیطی نیز برای کشور به همراه دارد

سند برنامه معین ) INDCsدر خصوص سند  گفتنی است، در ادامه جلسه شرکت کنندگان در نشست به ارائه نظرات خود

 .و سناریوهای انتخابی ایران در این زمینه پرداختند( مشارکت ملی در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای

پدیده تغییر اقلیم و مسئولیت جهانی تمامی کشورها در قبال تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین منجر به الزام کشورها به ارائه 

به منظور مهار سرعت فزاینده تغییر اقلیم و ( سند برنامه معین مشارکت ملی در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای) INDCsسند 

 .گرمایش جهانی شده است

درجه سلسیوس ( هشتاد و پنج صدم) 4۲52آثار بسیار گسترده تغییرات اقلیم بر حیات زمین به عنوان تنها کره مسکون و افزایش 

گین، منجر به شکل گیری تهدیدی بزرگ مبنی بر افزایش چهار درجه ای دما در صورت ادامه روند افزایش انتشار زمین به طور میان

 .گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیم شده است

آثار سوئی همچون آب شدن یخ های قطبی، افزایش سطح آب دریاها، خشکسالی، کاهش بارندگی، افزایش دما، افزایش طوفان های 

تنها گوشه ای از اثرات تخریبی تغییرات آب و هوایی و ( ایران به شدت از آن متاثر است)غبار به دلیل کاهش رطوبت خاک  گرد و

 .گرمایش زمین است

و اعالم مسئولیت ها و ( میالدی 9225)لزوم شکل گیری اراده جهانی برای مقابله با پدیده تغییرات اقلیم پس از پروتکل کیوتو 

سند برنامه معین ) INDCsا و کشورهای مختلف در مقابله با این پدیده، منجر به تدوین برنامه داوطلبانه سند نقش های دولت ه

توسط کشورها در دو بعد میزان تعهد بین المللی برای کاهش انتشار گازهای ( مشارکت ملی در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای

 .لیم شده استگلخانه ای و میزان خسارات ناشی از تغییرات اق

از این رو ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه جهانی طی ماه ها کار کارشناسی و ایجاد هماهنگی های بین دستگاهی تالش برای 

تدوین سناریو مناسب با ظرفیت ها و توان کشور در زمینه اعالم میزان کاهش انتشار همچنین ارائه گزارش از میزان خسارات وارده 

 .خش تغییرات اقلیم را در دستور کار خود قرار داده استبه کشور از ب
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

 ! هر کس که شنید و دم نزد مقصر است، نه فقط شهرداری/ ها شده برای حفظ باغ تأثیر وارونه قوانین تصویب
های پایتخت، تمام افرادی هستند که  نامساعد حال حاضر فضای سبز شهری تهران و تخریب باغمقصر اصلی اوضاع 

 .دیدند و شنیدند و در جریان تمامی امور قرار گرفتند، اما دم نزدند

خریب ، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در پنل بررسی علل ت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شهرهای کشور است و تنها مختص  ها و درختان شهرها عارضه تمامی کالن ها و درختان شهر تهران با بیان اینکه تخریب باغ باغ

ها، قوانین و  بریم که برای حفظ باغ اگر به قوانین و مصوبات کشور نگاهی بیندازیم، به این موضوع پی می: تهران نیست، گفت

رسد این  نظر می یده است که از لحاظ حقوقی بسیار محکم هستند، اما اگر به پشت سر نگاه کنیم، بهمصوبات زیادی به تصویب رس

 .اند قوانین مثمرثمر واقع نشده

های شخصی و  ها و فضای سبزی که به مالکیت شهر درآمده است، نسبت به باغ دهد باغ تجربه نشان می: پیروز حناچی افزود

 .خصوصی کمتر تخریب شده است

های شهرداری  تا زمانی که هزینه: گردد، خاطرنشان کرد ها به نحوه اداره امور شهرها برمی با بیان اینکه بخش عمده این تخریب وی

اکنون از  ای که هم گونه شود، فضای سبز شهری و میراث فرهنگی شهر در خطر هستند، به از محل فروش فضاهای شهر تأمین می

خانه باقی مانده است و باید بتوانیم از این چرخه معیوب فروش  244ر سطح شهر تنها دوهزار و شده د هزار خانه تاریخی ثبت شش

 .شود، فاصله بگیریم فضای شهری برای اداره شهر که در نهایت منجر به کاهش کیفیت زندگی مردمی می

در این : شود، ادامه داد ها می خرید و فروشها تنها منجر به افزایش نرخ این  اکنون تصویب طرح حناچی با اظهار تأسف از اینکه هم

طور کامل پرداخته است و نه  توان تنها شهرداری را متهم کرد، چون نه دولت به وظایف حاکمیتی خود به چرخه معیوب نمی

 .خوبی وارد عمل شوند اند به مطبوعات و نهادهای دولتی و خصوصی توانسته

 !شهرداریهر کس که شنید و دم نزد مقصر است، نه فقط 

ها بر همه آشکار است،  ها در تخریب باغ معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با عنوان اینکه سهم ویژه شهرداری

 .ها اعالم کرد، بلکه هر کس که شنید و دم نزد، مقصر است درصد این اتفاقات را شهرداری 944اما نباید متهم : تصریح کرد

در حال حاضر تمامی کشورهای جهان در : ای وضعیت مطلوبی ندارد، یادآور شد در تولید گازهای گلخانهوی با بیان اینکه ایران 

ای به گوش  ای هستند، اما در کشور ما هیچ خبری از فعالیت برای کاهش تولید گازهای گلخانه صدد کاهش تولید گازهای گلخانه

حاضر باید بتوانیم بدنه تخصصی شهرداری و نظام مدیریت شهری را تقویت  حناچی با اشاره به اینکه برای مقابله با شرایط.رسد نمی

شورای عالی شهرسازی با واکنش به تغییرات کاربری فضای سبز، زنگ خطر را به صدا درآورد و سعی کرد بر این : کنیم، تأکید کرد

 .پیدا کنیم و این چرخه را متوقف کنیم ایم در کل کشور به موفقیت دست چرخه معیوب تأثیرگذار باشد، اما تاکنون نتوانسته

توان انتظار تأمین بودجه بیشتر را  در شرایطی که دولت نگران پرداخت حقوق ماهانه کارمندان خود است، نمی: وی اظهار داشت

ش بدنه گستر: حناچی در پایان گفت.داشت و باید سعی شود با اداره شهرها از طریق منابع مالی سالم، حداقل عارضه ایجاد شود

ها  اجرایی شهرداری زمانی خطرناک شد که این بدنه بدون ارائه خدمات، تنها حقوق دریافت کرد و بدون تأمین منابع مالی هزینه

 ./روز افزایش پیدا کرد روزبه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 8931آبان  69, یکشنبه

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

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

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

ساله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  5، براساس این نظام و تجربه موفق (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

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

 .صدور پروانه های گلخانه و قارچ خوراکی در کشور است

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

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

 .تدوین و توسط وزیر جهادکشاورزی جهت اجرا ابالغ شد

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

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

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

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

 .نظران در این نظام فراهم شده است

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

 .نماید راهنمایی الزم سرمایه گذاران اقدام

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http52054-9html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-8931آبان  19, شنبه

 جزئیات پرداخت وام ویژه اشتغال برای روستاییان 
جمهوری از پرداخت وام اشتغال به روستاییان تا  مناطق محروم نهاد ریاستابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و 

 .درصد کارمزد دارد با وثیقه کارت ملی قابل دریافت است 1این وام تنها : میلیارد تومان خبر داده و گفته است1سقف 

های تعاونی روستایی پرداخت  کتاین تسهیالت به شر: بر اساس این گزارش ، رضوی درباره جزییات پرداخت این وام توضیح داد

طوری که در اجرای این طرح، سهم آورده یک  به. ها متغیر است شود و مبلغ و سهم آورده آن براساس تعداد اعضا این تعاونی می

یش خانوار افزا 24میلیون تومان است، اما اگر تعداد اعضا به  024درصد و سقف تسهیالت آن  04خانوار 54شرکت تعاونی با عضویت 

براساس توضیحات رضوی . درصد، کاهش خواهد یافت52میلیارد تومان افزایش و سهم آورده اعضا به  یابد، سقف تسهیالت به یک

میلیارد تومان مشمول  0خانوار تا  544میلیارد تومان و 5خانوار تا  924میلیارد تومان، با  5خانوار تا سقف  944هایی با  تعاونی

که بنا به اعالم همین مقام مسئول اعضای تعاونی الزم نیست ساکن یک روستا باشند، ولی حتما  ضمن این .شوند دریافت این وام می

های  میلیارد تومان از این تسهیالت به استان 544: البته رضوی اعالم کرده است. اندازی کنند باید واحد تولیدی خود را در روستا راه

 .رضوی و یزد پرداخت شده است خراسان

 ت اقساط وام کاال از حساب بانکی متقاضیانبرداش

میلیون تومانی خرید کاالی ایرانی را تصویب کرده است که در مرحله اول به  94به جز این دولت برای تحرک در بازار داخلی وام 

ورای پول و اعتبار ترین خبرها درباره جزییات دریافت این وام مصوبه اخیر ش تازه. شود ها پرداخت می کارمندان دولت و بازنشسته

توانند درصورت کوتاهی وام گیرنده از پرداخت اقساط به صورت مستقیم از حساب او برداشت کنند  ها می است که براساس آن بانک

شود و متقاضیان درهنگام امضای قرارداد وام خرید کاال با پذیرفتن  البته این موضوع بدون اطالع و اجازه صاحبان حساب انجام نمی

براساس این بخشنامه که توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان . کنند ها ایجاد می رط مجوز برداشت از حساب را برای بانکاین ش

های دارنده کارت، موسسات مشمول موظفند  ریزی کشور ابالغ شده است، درصورت عدم کفایت موجودی حساب مدیریت و برنامه

مل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعالم شده توسط ترتیبی اتخاذ کنند که درصورت اعالم بانک عا

 .بانک عامل واریز شود

ها، موسسات مشمول دریافت وام خرید کاال باید برای صدور کارت اعتباری اقدام  عالوه بر این مطابق با بخشنامه ارسال شده به بانک

در این . ها معرفی کنند را که متقاضی این نوع وام هستند، شناسایی و به بانکبگیران تحت پوشش خود  کنند و کارکنان و مستمری

در سایر . ها خودداری کنند رسانی شود که از مراجعه مستقیم به بانک بخشنامه تأکید شده است که به متقاضیان وام کاال اطالع

 کنندگان وام مبنی بر نی پیامکی به دریافترسا ها و نیز اطالع بندهای این بخشنامه امکان خرید اینترنتی با این کارت

کنندگان کاالها  گفتنی است فهرست کاالهای قابل خریداری و فهرست و آدرس عرضه. صورت حساب اقساط نیز تأکید شده است

رک ، شاپ(www.dolat.ir)رسانی دولت  پایگاه اطالع. آید، قابل رویت است های اینترنتی که در ادامه می نیز از طریق نشانی

(www.shaparak.com ) و وزارت صنعت، معدن و تجارت(www.mimt.gov.ir ) سه مرجعی هستند که جزییات عرضه

 ./دهند کاال را دراختیار متقاضیان قرار می

/item/majles/ir.iana.www//:http52205-9html. 
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 هابرنامه و سیاست 
 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 هزار روستا از پرونده الکترونیک سالمت  8مندی  فراهم شدن امکان بهره
هزار روستا به اینترنت جهت بهره مندی از پرونده الکترونیک سالمت خبر داد و  8وزیر ارتباطات از برقراری دسترسی 

هزار  4۶هزار روستا،  8تور کار است که با آماده سازی هزار روستا در دس 48در فاز اول دسترسی به اینترنت : گفت

مورد دیگر به تدریج در ماه های آتی جهت بهره برداری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده می 

 .شود

ونده الکترونیک ، محمود واعظی در مورد روند تجهیز روستاها برای بهره مندی از پر(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

طبق توافق صورت گرفته با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعدادی از روستاها را به عنوان نقطه هدف : سالمت عنوان کرد

 .این وزارتخانه جهت بهره مندی از این طرح در اولویت قرار داده ایم

را جهت بهره مندی از این طرح تعیین و به وزارت  هزار روستا 95وی با اشاره به این که چندی پیش وزارت بهداشت تعداد 

از ماه گذشته روند تحویل تعدادی از روستاها را در دستور کار قرار داده و طبق برنامه هر ماه تعدادی دیگر : ارتباطات ارائه داد، گفت

 .را تحویل می دهیم

هزار  5تعدادی از این : نون انجام شده است، خاطرنشان کردهزار روستا تا ک 5وزیر ارتباطات با اشاره به این که اتصال به اینترنت 

 .روستا طبق اعالم به وزارت بهداشت در وضعیتی قرار دارند که امکان بهره مندی آنها از طرح پرونده الکترونیک سالمت وجود دارد

دیگر نیز در نوبت اتصال به اینترنت  هزار روستای 52هزار مورد اول، تعداد  95با تکمیل روند تجهیز : واعظی در پایان عنوان کرد

 ./از این میان تعداد قابل توجهی در اولویت کاری وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت. قرار می گیرد

/item/majles/ir.iana.www//:http52250-9html. 
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 سیاست هابرنامه و 

  فودپرس 8931آبان ماه  83سه شنبه 

 نامه هشداردهنده دامداران به جهانگیری و شریعتمداری

ای به معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور،  دامداران در نامه: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران اعالم کرد< کشاورزی

 .مردان هشدار دادندنسبت به عواقب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز به دولت

ای را برای معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور فرستاده  سید احمد مقدسی با بیان اینکه هفته گذشته نمایندگان دامداران نامه

ای تشکیل دهد و  قرار شده است دولت مجددا جلسه: اند، اظهارداشت و درباره کاهش تولید شیر و گوشت قرمز به آنان هشدار داده

 .اره قیمت شیرخام تمهیداتی اندیشیده شوددرب

ماهی که مصوب دولت اجرایی  90واقعیت این است که دامداران در : وی با اظهارامیدواری نسبت به نتیجه رسیدن این جلسه، افزود

های خود  های زیادی دارند و مجبور به حذف دام اند، بدهکاری تومان زیان کرده 544نشده است، در هرکیلوگرم از تولید خود 

 . اند شده

اجرای : ای نه چندان دور شاهد کاهش تولید شیر و گوشت در کشور خواهیم بود، اضافه کرد مقدسی با تاکید بر اینکه قطعا در آینده

اورزی نتوانسته بر شرایط موجود تاثیرگذار باشد، چراکه حجم شیر طرح خرید تضمینی شیرخام از دامداران از سوی وزارت جهادکش

 .خریدی بسیار کم است

ما مشکلی از این : های دامی را هم متعادل و آرام توصیف کرد و گفت رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور بازار نهاده

 .جهت نداریم

درصدی آمار این مرکز با وزارت  24از سوی مرکز آمار ایران و اختالف مقدسی همچنین در واکنش به نتایج سرشماری اعالم شده 

ماموران مرکز آمار زمان سرشماری از دامداران و تولیدکنندگان : جهادکشاورزی در زمینه جمعیت دام سنگین کشور، اظهارداشت

ها به دیدن اینکه دامدار در حال فعالیت کنید نپرسیدند و تن سئوالی درباره اینکه شما چند راس گاو دارید و چقدر شیر تولید می

 .است یا خیر اکتفا کردند

وزارت جهادکشاورزی متولی تولید است و احتمال خطای : وی با بیان اینکه این شیوه آمارگیری مورد اطمینان نیست، تصریح کرد

سال قبل، دولت یارانه شیر را بین درصد، ضمن اینکه  24مسئوالن آن، دراین زمینه در حد یک تا دو درصد امکان پذیر است نه 

 . دامداران توزیع کرده است

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

  فودپرس 8931آبان ماه  81دو شنبه 

 امضا شدتفاهم نامه همکاری سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران 

تفاهم نامه همکاری سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران به منظور رفع موازی کاری و  -اقتصاد غذا < مواد غذایی

افزایش همکاری های فیمابین برای ارتقاء ایمنی، سالمت و استانداردهای فرآورده های غذایی، آرایشی، بهداشتی و ملزومات و 

 .شدتجهیزات پزشکی امضا 

، براساس این تفاهم نامه، تدوین، تجدیدنظر، بازنگری و اصالح استانداردهای ملی در «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

زمینه فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی با هماهنگی وزارت بهداشت بر عهده سازمان استاندارد است و 

ررات فنی و ضوابط بهداشتی و ویژگی ها یا عناوین مشابه برای کاالهای دارای استاندارد ملی با همکاری همچنین تدوین هرگونه مق

 .سازمان استاندارد برعهده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

تانداردهای ملی با مشارکت طرفین در براساس این تفاهم نامه، در خصوص فرآوردهایی که استاندارد ملی وجود ندارد، تدوین اس

 .اولویت قرار می گیرد

گفتنی است از تاریخ امضای این تفاهم نامه، برای انواع فرآورده ها، استاندارد ملی ایران مالک عمل خواهد بود و برای سایر کاالها و 

 .اشتی وزارت بهداشت مالک عمل می باشدخدمات فاقد استاندارد ملی، تا تدوین استاندارد های الزم، مقررات فنی و ضوابط بهد

براساس این تفاهم نامه، ضوابط، فرآیند، الزامات و روش های اجرایی تایید صالحیت آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد و 

 .سازمان غذا و دارو، یکسان سازی و در کمیته مدیریتی مشترک تدوین و اجرا خواهد شد

نامه کمیته مدیریتی مشترک متشکل از نمایندگان تام االختیار طرفین به منظور تهیه آیین نامه ها و  همچنین براساس این تفاهم

روش های اجرایی و نظارت بر نحوه انجام و پیشرفت کار تشکیل می شود و اولین جلسه مشترک ظرف مدت یک ماه پس از امضای 

 .تفاهم نامه تشکیل خواهد شد

بند به امضای محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور و دکتر هاشمی وزیر بهداشت،  52ماده و  2این تفاهم نامه در 

درمان و آموزش پزشکی و دکتر دیناروند رییس سازمان غذا و دارو و خانم مهندس نیره پیروز بخت رییس سازمان ملی استاندارد 

 .ایران رسید

 و گسترده تر می شودنظارت ها در رعایت استانداردهای حوزه سالمت جدی تر 

دکتر هاشمی در پایان امضای این تفاهم نامه تاکید کرد که همکاری دو سازمان غذا و دارو و استاندارد و تعیین استانداردها در 

 .حوزه فرآورده های غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی بسیار حیاتی است

ت و صیانت از حقوق مردم و شهروندان است، همکاری های خوبی در حوزه استاندارد و آن چه که مربوط به حفظ سالم: وی افزود

 .بین دو دستگاه وجود دارد

وزیر بهداشت با بیان این که در حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، عملکرد سازمان استاندارد ایران بسیار موثر 

آورده های غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی نیز بسیار حیاتی همکاری دو سازمان و تعیین استانداردها در حوزه فر: است، افزود

 .است

هیچ دستگاهی نباید از حقوق مردم غفلت کند و یکی : هاشمی با اشاره به تاکید رئیس جمهور نسبت به توجه به حقوق مردم گفت

ندارد و سازمان غذا و دارو باید به از مهمترین اقدامات ما در این خصوص بحث پیشگیری و بهداشت است و دو دستگاه؛ سازمان استا
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طور جدی و براساس استانداردهای روز تکالیف خود را در این زمینه درست انجام دهند و در برابر فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی 

 .که ممکن است به این مجموعه وارد شود، مقاومت کنند

همه سازمان ها : ارد و مردم به این سازمان اعتماد دارند، تصریح کردوزیر بهداشت با بیان این که سازمان استاندارد وظیفه مهمی د

 .باید از استانداردهای تعیین شده توسط این سازمان تبعیت کنند

امیدواریم : وی امضای این تفاهم نامه را کمک به حذف برخی از موازی کاری ها و مراجعات مکرر به دو دستگاه عنوان کرد و گفت

نامه ضمن هم افزایی در امر نظارت، شاهد نظارت های جدی تر و گسترده تر در رعایت استانداردهای ملی به  با امضای این تفاهم

 . ویژه در حوزه سالمت باشیم

.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 برنج
 - 31/61/11فارس

 32  وجود ذخایر وارداتی و قاچاق از سال/ امسال نیازی به واردات برنج نداریم
با توجه به میزان : گفت 39و  32های  میلیون تن واردات قانونی برنج در سال 9دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به 

 .تولید برنج در سال جاری تا پایان امسال نیازی به واردات برنج نیست

واردات برنج ممنوع است و : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفتجمیل علیزاده 

 .هیچگونه مجوزی برای واردات برنج صادر نشده است

سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده اما وی در پاسخ به این سؤال که بیش از یک سال است که مجوزی برای واردات برنج از 

های قبلی چه  میلیون دالر برنج به کشور وارد شده است، باالخره این ثبت سفارش 005ماهه ابتدای امسال  0طبق آمار گمرک در 

ه و این های قبلی که وزارت صنعت صادر کرده انجام شد تمامی واردات قانونی از طریق ثبت سفارش: رسد، گفت وقت به پایان می

 .ها قابل تمدید و بدون سقف زمانی است ثبت سفارش

سال گذشته واردات برنج ممنوع نبود اما وزارت جهاد هیچ گونه مجوزی برای واردات این : دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

برای واردات صادر نکرده محصول صادر نکرد، اما از تیرماه امسال واردات برنج ممنوع شد و وزارت جهاد هم تاکنون هیچ مجوزی 

 .است

میلیون تن برنج در  5هزار تن برنج تولید شد و با توجه به واردات  544طبق برآورد وزارت جهاد امسال یک میلیون و : وی گفت

 .تا پایان سال نیازی به واردات برنج نیست 25و یک میلیون تن در سال  25سال 

عالوه بر این مقدار برنج : قانونی دانست و بیان داشت 25و  25های  را در سال میلیون تن واردات برنج 5علیزاده شایق میزان 

 .وارداتی بخشی هم بصورت قاچاق وارد شده است

چون میزان تولید برنج در کشور کمتر از نیاز داخلی است به : وی با تأکید بر اینکه فعال نیازی به واردات نیست، اظهار داشت

 .ورد نیاز از طریق واردات تأمین شود اما میزان آن باید بدرستی معین شودطورکلی باید بخشی از برنج م

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204559444555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940821000822


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

62 

 

 برنج

 - 31/61/83فارس

 واردات صادر نشده مجوز/ شود واردات برنج آزاد نمی
 .واردات برنج از سوی وزیر جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شده است: رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت

جهاد کشاورزی  وزارت: در شهرستان ساری، درباره واردات برنج اظهار کرد خبرگزاری فارسگو با خبرنگار  و دالور حیدرپور در گفت

کند و از زمانی که ثبت واردات برنج ممنوع شده تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای واردات برنج  به شدت واردات برنج را تکذیب می

 .صورت نگرفته است و واردات برنج از سوی وزیر جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شده است

اگر قرار شود، واردات برنج صورت گیرد به میزان اندکی : ردات انجام شود، گفتوی با بیان اینکه بخشی از نیاز کشور باید از طریق وا

 .وارد خواهد شد تا مشکلی ایجاد نشود و در حال حاضر هم امکان واردات برنج وجود ندارد

نج، تعرفه واردات دولت برای حمایت از تولیدکننده و کنترل واردات بر: حیدرپور با بیان اینکه واردات برنج تحت کنترل است، افزود

 .التفاوت در نظر گرفته است تومان مابه 244درصد افزایش داد و عالوه بر تعرفه، برای هر کیلو واردات  02را به 

هزار تن برنج به کشور وارد شده است،  552رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعالم اینکه طی چهار ماهه نخست امسال 

 .های قبلی بوده است وارداتی از ثبت سفارش  ه واردات جدید نیست و برنجدر حال حاضر نیاز ب: گفت

داشتند و از زمانی که وزارت جهاد کشاورزی  25این میزان واردات انجام شده مجوزهایی بوده که تجار از سال : وی ادامه داد

 .مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده گرفته وارداتی انجام نشده است

گونه مجوزی برای  معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی که مسئولیت صدور مجوز واردات را دارد اعالم کرد، هیچ: ردحیدرپور اظهار ک

 .واردات برنج صادر نکرده است
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 برنج
 خبرنگران جوان - 8931آبان  16: تاریخ

 افزایش چشمگیر واردات برنج در مهر ماه
 .درصد افزایش یافت 22۲00از نظر وزنی   بر اساس آمار گمرک واردات برنج در هفت ماهه نخست سال

 024جاری یک میلیون و  ، بر اساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست سالخبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه به گزارش 

 .میلیون دالر به کشور وارد شد و برنج در رتبه چهارم کاالی عمده وارداتی قرار گرفت 005۲5هزار تن برنج به ارزش 

درصد کاهش را  25۲50افزایش و از نظر وزنی درصد  22۲00این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد نشان می

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 52۲2هزار تن برنج به ارزش  20جاری یک میلیون و  بر اساس این گزارش در مهر ماه سال

درصد کاهش را  25۲50درصد افزایش و از نظر ارزشی  9559۲25این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر 

 .دهد نشان می
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 برنج

 ایسنا - 8931آبان  16چهارشنبه 

 !افزایش صادرات برنج هندی به ایران از طریق دوبی

صادرات غیرمستقیم برنج باسماتی هندی به ایران از طریق امارات متحده عربی : نوشتپایگاه خبری بیزنس استاندارد در گزارشی 

 . به هند کمک کرده است بازار برنج باسماتی خود را مجددا بدست آورد

کرده  ها علیه این کشور را فراهم رفع تحریم  ای میان ایران و قدرتهای جهان که زمینه به گزارش ایسنا، چهار ماه پس از توافق هسته

 . است، دوبی به توقفگاه جدیدی برای صادرات برنج باسماتی هند به ایران تبدیل شده است

هزار تن در ماه در  92اند صادرات برنج باسماتی هند به امارات شاهد افزایش ناگهانی بوده و از متوسط  گران برنج اظهار کرده معامله

 . یافته است هزار تن در حال حاضر افزایش 54به حدود  5490سال 

ها وضع  المللی پول، زمانی که تحریم طبق آمار صندوق بین. امارات متحده عربی بزرگترین شریک تجاری غیر نفتی ایران است

 . درصد کاهش پیدا کرد 54شدند صادرات امارات به ایران 

ه به صادر کنندگان برنج باسماتی هندی ها تسهیل شده اند، تجارت میان دو کشور به وضع عادی بازگشته ک اما از زمانی که تحریم

 . فرصت داده است از بنادر دوبی برای فروش برنج باسماتی به ایران استفاده کنند

صادرات مستقیم برنج باسماتی به ایران نیازمند صدور مجوز از سوی این کشور به هند انجام بگیرد که به صادرات برنج هندی به 

با اشاره به دالیلی  5490ایران از اکتبر سال . نج به ایران از طریق امارات نیازی به مجوز نداردشدت آسیب زده است اما صادرات بر

مانند آلودگی شدید برنج هندی و خودکفایی درتولید داخلی، صدور مجوزهای جدید برای واردات برنج باسماتی را متوقف کرده 

 . برنج باسماتی از هند را بگشاید با اینهمه تصمیم گرفته است مسیر مستقیم برای واردات. است

 59در فاصله ماه اوت تا سپتامبر، هند . رود صدور مجوزهای جدید برای وارد کنندگان ایرانی تا دو ماه آینده انجام بگیرد انتظار می

به گفته صادر . هزار تن بود 95هزار تن برنج باسماتی به امارات صادر کرد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات 

 044میلیون و  5تقاضای ساالنه ایران برای برنج باسماتی حدود . رود درصد از این صادرات به ایران می 54کنندگان برنج، حدود 

شود که به معنای نیاز برای واردات ساالنه یک میلیون تن  هزار تن بالغ می 044هزار تن است اما تولید این کشور به یک میلیون و 

 . هزار تن برنج باسماتی وارد کند تا نیاز خود را تامین کند 944یران باید هر ماه حدود ا. است

به گفته بیجی ستیا، رییس سابق انجمن صادر کنندگان برنج هند، با توجه به میزان قابل توجه صادرات برنج باسماتی که از طریق 

به عالوه تقاضا برای برنج باسماتی در ایران به . شود استفاده می بیگیرد سیستم مجوز برای صادرات برنج به تدریج  دوبی انجام می

ها اکنون  ها، ذخایر برنج قابل توجهی را ایجاد کرده بود اما با برداشته شدن تحریم ایران در پی تحریم. کند تدریج افزایش پیدا می

 . و هند انجام بگیرد به میزان مشابه سابق خواهد بودتواند خرید معمولی را از سر بگیرد و صادرات اگر از هر دو مسیر امارات  می

به گفته سازمان توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی فرآوری شده هند، برنج باسماتی یکی از بزرگترین کاالهای کشاورزی 

رید برنج از هند، صادرات رفت اما پس از عدم تمایل ایران به خ صادراتی هند بوده است و ایران بزرگترین خریدار آن به شمار می

 . این کشور ضربه شدیدی دید

هزار  044هزار تن برنج باسماتی به ایران صادر کرد که در مقایسه با یک میلیون و  254به میزان  5490-5492هند در سال مالی 

 . تن در سال پیش از آن کاهش قابل توجهی داشت
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 تامین منابع مالی
 - 31/61/18فارس

 ریزگردها صورت نگرفته استمیلیاردی تاکنون اقدام خاصی برای مقابله با  25۶رغم اختصاص بودجه  علی
رغم  علی: نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضوع ریزگردها یک مسئله ملی است، گفت

 .میلیارد تومان به موضوع ریزگردها تاکنون اقدام عملی خاصی در این ارتباط صورت نگرفته است 25۶اختصاص 

، با اشاره به موضع خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار پارلمانی  سیدراضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی در گفت

موضوع میلیارد تومان برای مقابله با  524رغم مصوبه هیأت دولت در مورد اختصاص  علی  :ریزگردها در استان خوزستان گفت

 .ریزگردها در سال جاری اما تاکنون اقدام عملی خاصی در این باره صورت نگرفته است

با توجه به این موضوع که مقابله با : هزار میلیارد تومانی مجلس برای بحث ریزگردها اظهار داشت 24وی با اشاره به الحاقیه 

 .در ارتباط با این موضوع برداشته شود های اولیه بری انتظار ما این بود که قدم ریزگردها پروسه زمان

موضوع ریزگردها یک مسئله ملی است و نیازمند عزم و همراهی : نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد

 .ها و امثال آن اشاره کرد توان به بحث درختکاری که از جمله آن می.مسئوالن است

ها همچون کرخه است و اگر به گذشته نگاه  های غیرکارشناسی بر روی رودخانه سدسازی از جمله علل بروز ریزگردها: نوری افزود

های اخیر  ایم اما مسئله ریزگردها وجود نداشته و این موضوع مربوط به سال های شن در منطقه بوده کنیم اگرچه ما شاهد توفان

 .است

توان به بحث بهداشت و درمان و همچنین فرار  که از جمله آن می ریزگردها زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده: وی در پایان گفت

 .گذاران از منطقه و همچنین تأثیر منفی بر کشاورزی منطقه اشاره کرد سرمایه
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 تامین منابع مالی

 آیانا-8931آبان  81, یکشنبه

 میلیارد تومان اعتبار از سوی رئیس جمهوری به کشاورزی  42۶۶اختصاص 
آفرینی با سود سه  منظور تولید و اشتغال میلیارد تومان اعتبار از سوی دفاتر محروم ریاست جمهوری به 2۶۶هزار و  یک

 .خواهد شددرصد به بخش کشاورزی تزریق 

( ایانا)مدیره سازمان نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  عضو هیأت

منظور افزایش  میلیارد تومان از محل درآمدهای دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری به 544هزار و  یک: با اعالم این خبر گفت

 .ی به سازمان نظام صنفی اختصاص یافتتولید و کارآفرین

های اقتصادی بیش از پنج نفر در حوزه کشاورزی قرار خواهد  صورت شناور در اختیار همه بنگاه این اعتبار به: عطاءاهلل هاشمی افزود

 .خواهد شدها و صفر درصد در مناطق مرزی، توزیع  گرفت و با عاملیت بانک مهر اقتصادی و سود بانکی سه درصد در شهرستان

ای استفاده از این خط  نامه عنوان نخستین سازمان طی تفاهم سازمان نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی به: وی خاطرنشان کرد

 .اعتباری را بازگشایی کرده است

 .بینی کرد که این خط اعتباری از ابتدای ماه آینده در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت هاشمی پیش

 رگانی نظام صنفی در منطقه آزاد ارسدفتر باز

آفرینی  این سازمان در راستای اثرگذاری و نقش: مدیره سازمان نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ادامه داد عضو هیأت

 .در حوزه تولید و همچنین دفاع از حقوق کشاورزان اقدام به تأسیس دفتر بازرگانی در منطقه آزاد ارس کرده است

های کشاورزی اعم از سم،  با توجه به معافیت عوارض گمرکی به مناطق آزاد این دفتر بنا دارد برای واردات نهاده: ریح کردوی تص

 .آالت، خدمات و تکنولوژی اقدامات عملی داشته باشد کود، ماشین

و سبزی و همچنین خشکبار از همچنین صادرات محصوالت کشاورزی بازاریابی و بازارسازی برای انواع میوه : هاشمی یادآور شد

 .دیگر اقداماتی است که دفتر بازرگانی سازمان نظام صنفی در دستور کار قرار داده است

 .اند کشورهای آسیای میانه، روسیه و عراق برای تبادالت تجاری ایران مورد مطالعه دفتر بازرگانی قرار گرفته: وی تأکید کرد

گرفته و با  ها و مطالعات صورت با پیگیری: اردات میوه و سبزی خبر داد و اظهار داشتهاشمی از اختصاص خط اعتباری از محل و

 .درصد از عوارض واردات میوه و سبزی صرف بیمه کردن کشاورزان خواهد شد 54یاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

ن انعقاد قرارداد با مراکز بیمه تکمیلی بیمه تأمین اجتماعی اعضای تحت پوشش سازمان نظام صنفی و همچنی: وی در پایان گفت

هایی است که در این سازمان  طوری که اعضا بتوانند از خدمات آنها با تخفیف برخوردار شوند، از دیگر فعالیت بخش خصوصی به

 ./صورت گرفته است
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 تامین منابع مالی

 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 ریزی و مدیریت بحران، برای تخصیص اعتبارات عشایری  سازمان برنامه بارایزنی 
مشکل خواهیم داشت که ها  اگر اعتبارات مورد نیاز عشایر تأمین نشود، در تهیه و تدارک آب آشامیدنی و علوفه دام

 .جویی کنند ریزی و امور اقتصادی و سازمان مدیریت بحران کشور چاره در این راستا الزم است سازمان برنامه

در حال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)مقام سازمان امور عشایر کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

وجود نیاورده است، زیرا در حال  اند و سرمای زودرس پاییزه مشکالتی را برای عشایر به به منطقه قشالق رسیدهحاضر بیشتر عشایر 

 .برند سر می حاضر در مناطق گرمسیری به

ای ه بینی در رویارویی با سرمای زمستان به علوفه و امکاناتی همچون چادر نیاز داریم که در این راستا پیش: میرولی صفرزاده افزود

 .الزم انجام شده است

ای از سازمان  دلیل آنکه اعتبارات مورد نیاز تأمین نشده است، در نامه رسانی بیشتر به عشایر، به برای خدمات: وی خاطرنشان کرد

 .ایم که در این زمینه اعتبارات الزم را تأمین کنند ریزی و سازمان مدیریت بحران کشور درخواست کرده مدیریت و برنامه

 درصد از اعتبارات ملی عشایر 25ص تنها تخصی

درصد اعتبارات ملی تخصیص یافته است و از اعتبارات استانی نیز حدود  52تاکنون : مقام سازمان امور عشایر کشور ادامه داد قائم

 .درصد تخصیص داشتیم و در انتظار آن هستیم که مابقی آن اختصاص یابد 54

برخی مناطق گرمسیری مشکل تأمین آب وجود دارد، با وجود آنکه بارندگی کمک کرده در حال حاضر در : صفرزاده تصریح کرد

 .آبی هستیم است، اما همچنان در برخی مناطق دارای مشکل کم

هایشان، تاکنون هیچ مبلغی مصوب  رسانی عشایر و دام شده برای مسئله آب میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته 54از : وی یادآور شد

 .نتظر تصویب و ابالغ هستیمنشده و م

درصد  54میلیارد تومان نیز از اعتبارات استانی مصوب شده است که تنها  54حدود : مقام سازمان امور عشایر کشور تأکید کرد قائم

 .آن تخصیص یافته و مابقی آن باقی مانده است

انه در تصویب و تخصیص اعتبارات مربوطه، دچار عشایر از اقشار پرزحمت این مرز و بوم هستند که متأسف: صفرزاده اظهار داشت

 .هایی هستیم کاستی

سطح آموزش در این قشر افزایش : های روزانه خبر داد و گفت درصد عشایرزادگان در دانشگاه 55شدگی  وی در پایان از پذیرفته

 ./های باالی علمی دست پیدا کنند یافته و امیدواریم که فرزندان عشایر بتوانند به رتبه

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52255-9html. 
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 تامین منابع مالی

 آیانا- 8931آبان  61, پنجشنبه

 هزار میلیارد ریال به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت 4۶: حجتی
 4۶راستای گسترش مکانیزاسیون کشاورزی و ارتقای سطح تولید محصوالت امسال در : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .هزار میلیارد ریال اعتبار به این بخش اختصاص یافته است

طی دو سال : به گزارش ایرنا، محمود حجتی چهارشنبه شب در جمع تشکل ها و فعاالن بخش کشاورزی فارس در شیراز افزود

اعتبار مکانیزاسیون کشاورزی در کشور جذب شده که در ارتقای کشاورزی و مدیریت منابع اثرگذار هزار میلیارد ریال  95گذشته 

 .بوده است

میلیون تن محصول کشاورزی در استان فارس تولید می شود که زیرساخت های متناسب با آن در  99ساالنه حدود : وی بیان کرد

 .استان رشد نکرده است

هزار تن است که در برابر حجم تولید بسیار ناچیز است؛ تصریح  04کل سردخانه های استان فارس  حجتی با اشاره به اینکه ظرفیت

با ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی ، واحدهای بسته بندی و سردخانه می توان در جهت افزایش ارزش افزوده محصوالت گام : کرد

 .اساسی برداشت

به حساب نمی آید و باید مجوزهای الزم به متقاضیان داده شود تا این ابزار مهم احداث سردخانه و گلخانه تغییر کاربری : وی گفت

 .در توسعه کشاورزی به کار گرفته شود

استان فارس باید در زمینه احداث گلخانه های کشاورزی گامی رو به جلو بردارد و در این مسیر تسهیالت الزم : حجتی اضافه کرد

 .در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

زنجیره تولید با پیروی از برنامه ای جامع : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید انبوه محصوالت کشاورزی در داخل کشور گفت

 .باید در تمام بخش های کشاورزی ایجاد شود 

تولید می تواند  بخش های کشاورزی به هم وابسته است و با توجه به تولید انبوه محصوالت در کشور، زنجیره های: وی بیان کرد

 .نقش مهمی در ارتقای بهره وری ایفا کند

دولت نباید مجری و مسئول خرید محصوالت کشاورزی باشد، خرید تضمینی محصوالت آن هم به نرخ : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .باالتر از بازار جهانی، برای جلوگیری از آسیب کشاورزی راهکار بجایی نیست

با ایجاد زنجیره تولید به رونق کشاورزی کمک کند و دولت نیز نقش تسهیل کننده مسیر تولید را  بخش خصوصی باید: وی افزود

 .برعهده داشته باشد

صندوق حمایت از توسعه دامپروری یک هزار میلیارد ریال سرمایه در اختیار دارد و باید : وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد

 .ه کار گیرددر مسیر حمایت از دامداران آن را ب

دولت در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی به دنبال فراهم کردن بسترهای الزم است تا با ایجاد تفاهم و ارتباط با : حجتی گفت

 .سایر کشورها رونق بخش این مهم باشد

ور با مشکل کاهش در این مسیر کشور روسیه به عنوان یکی از کشورهای هدف مطرح است اما برای مبادله با این کش: وی افزود

 .ارزش پول آن و نبود قرارداد تعرفه ترجیحی رو به رو هستیم
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محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در راس هیاتی برای بررسی مشکالت کشاورزان و بازدید و افتتاح برخی طرح های 

 .ادامه دارد( پنجشنبه)این حوزه وارد استان فارس شد که این سفر تا امروز 

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http52290-9html. 
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 تامین منابع مالی

 آیانا-8931آبان  19, شنبه

 جزئیات پرداخت وام ویژه اشتغال برای روستاییان 
جمهوری از پرداخت وام اشتغال به روستاییان تا  روستایی و مناطق محروم نهاد ریاستابوالفضل رضوی معاون توسعه 

 .درصد کارمزد دارد با وثیقه کارت ملی قابل دریافت است 1این وام تنها : میلیارد تومان خبر داده و گفته است1سقف 

های تعاونی روستایی پرداخت  یالت به شرکتاین تسه: بر اساس این گزارش ، رضوی درباره جزییات پرداخت این وام توضیح داد

طوری که در اجرای این طرح، سهم آورده یک  به. ها متغیر است شود و مبلغ و سهم آورده آن براساس تعداد اعضا این تعاونی می

انوار افزایش خ 24میلیون تومان است، اما اگر تعداد اعضا به  024درصد و سقف تسهیالت آن  04خانوار 54شرکت تعاونی با عضویت 

براساس توضیحات رضوی . درصد، کاهش خواهد یافت52میلیارد تومان افزایش و سهم آورده اعضا به  یابد، سقف تسهیالت به یک

میلیارد تومان مشمول  0خانوار تا  544میلیارد تومان و 5خانوار تا  924میلیارد تومان، با  5خانوار تا سقف  944هایی با  تعاونی

که بنا به اعالم همین مقام مسئول اعضای تعاونی الزم نیست ساکن یک روستا باشند، ولی حتما  ضمن این. شوند م میدریافت این وا

های  میلیارد تومان از این تسهیالت به استان 544: البته رضوی اعالم کرده است. اندازی کنند باید واحد تولیدی خود را در روستا راه

 .استرضوی و یزد پرداخت شده  خراسان

 برداشت اقساط وام کاال از حساب بانکی متقاضیان

میلیون تومانی خرید کاالی ایرانی را تصویب کرده است که در مرحله اول به  94به جز این دولت برای تحرک در بازار داخلی وام 

وبه اخیر شورای پول و اعتبار ترین خبرها درباره جزییات دریافت این وام مص تازه. شود ها پرداخت می کارمندان دولت و بازنشسته

توانند درصورت کوتاهی وام گیرنده از پرداخت اقساط به صورت مستقیم از حساب او برداشت کنند  ها می است که براساس آن بانک

رفتن شود و متقاضیان درهنگام امضای قرارداد وام خرید کاال با پذی البته این موضوع بدون اطالع و اجازه صاحبان حساب انجام نمی

براساس این بخشنامه که توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان . کنند ها ایجاد می این شرط مجوز برداشت از حساب را برای بانک

های دارنده کارت، موسسات مشمول موظفند  ریزی کشور ابالغ شده است، درصورت عدم کفایت موجودی حساب مدیریت و برنامه

م بانک عامل، اقساط معوق از حقوق و مستمری متقاضیان، کسر و به حساب اعالم شده توسط ترتیبی اتخاذ کنند که درصورت اعال

 .بانک عامل واریز شود

ها، موسسات مشمول دریافت وام خرید کاال باید برای صدور کارت اعتباری اقدام  عالوه بر این مطابق با بخشنامه ارسال شده به بانک

در این . ها معرفی کنند پوشش خود را که متقاضی این نوع وام هستند، شناسایی و به بانک بگیران تحت کنند و کارکنان و مستمری

در سایر . ها خودداری کنند رسانی شود که از مراجعه مستقیم به بانک بخشنامه تأکید شده است که به متقاضیان وام کاال اطالع

 کنندگان وام مبنی بر رسانی پیامکی به دریافت اطالع ها و نیز بندهای این بخشنامه امکان خرید اینترنتی با این کارت

کنندگان کاالها  گفتنی است فهرست کاالهای قابل خریداری و فهرست و آدرس عرضه. صورت حساب اقساط نیز تأکید شده است

، شاپرک (www.dolat.ir)رسانی دولت  پایگاه اطالع. آید، قابل رویت است های اینترنتی که در ادامه می نیز از طریق نشانی

(www.shaparak.com ) و وزارت صنعت، معدن و تجارت(www.mimt.gov.ir ) سه مرجعی هستند که جزییات عرضه

 ./دهند کاال را دراختیار متقاضیان قرار می

/item/majles/ir.iana.www//:http52205-9lhtm. 
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 تامین منابع مالی

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

میلیون  4۶امکان بهره مندی کشاورزان از تسهیالت / دانه های روغنی کشور تشکیل می شود توسعهصندوق 

 تومانی خرید کاال 
 .باید در زمینه افزایش تولید دانه های روغنی به ویژه کلزا اهتمام بیشتری شود: وزیر جهاد کشاورزی گفت

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست روسای ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

با توجه به نقش تولید دانه های : سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با اشاره تاثیر کشت کلزا بر حاصلخیزی خاک اظهار داشت

و رشد تولید غالت به ویژه گندم و همچنین به منظور تامین نیاز روغن کشور و کاهش واردات، بر حاصلخیزی خاک ( کلزا)روغنی

 .تولید دانه های روغنی در کشور باید افزایش یابد

 5254درصد رشد به  54وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا در دولت یازدهم با بیش از 

قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا در شورای اقتصاد دو برابر : افزایش یافته است،تصریح کرد 20-22راعی تومان در سال ز

تعیین شده و این امر نشان دهنده اهمیت تولید کلزا به عنوان یک محصول راهبردی در ( تومان 9504)قیمت هر کیلوگرم گندم

 .کنار محصول گندم است

هر میزان کلزای : فعالیت های ترویجی و رسانه ای برای ترغیب کشاورزان به کشت کلزا گفتوی با تاکید بر ضرورت افزایش 

 .تولیدی کشاورزان امسال به صورت تضمینی از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری می شود

ان در دولت یازدهم قیمت کود مصرفی کشاورز: حجتی در ادامه با اشاره به حمایت های دولت از بخش کشاورزی اظهار داشت

 .افزایش نیافته و ثابت بوده است

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای برنامه های کشت پاییزه و افزایش عملکرد و بهره وری در 

ه، استفاده از هزارتن شکر در کشور تولید شد و با توسعه کشت پاییز 502پارسال یک میلیون و :تولید محصول چغندرقند گفت

بذرهای مناسب و بکارگیری روش های افزایش عملکرد و بهره وری در تولید چغندرقند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 

 .می توانیم شکر مورد نیاز کشور را از محل تولید داخلی تامین کنیم

کارخانه های :ردات شکر صادر نمی شود، تاکید کردوزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برای هیچ تاجر و کارخانه قندی مجوز وا

 .قند فقط در صورت خرید چغندرقند کشاورزان، اجازه واردات شکر قهوه ای به منظور تصفیه و فراوری خواهند داشت

حجتی در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر لزوم تالش برای تحقق اهداف دولت در صفر شدن تراز بازرگانی بخش 

در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تامین غذای سالم اظهار (تعادل در صادرات و واردات محصوالت کشاورزی)کشاورزی

تهیه و عرضه کنندگان سموم کشاورزی مانند داروخانه ها باید مجوز فعالیت داشته باشند و سم فقط با نسخه گیاه پزشک : داشت

 .باید به کشاورزان فروخته شود

درصدی بارندگی ها و آب اختصاص داده شده به بخش کشاورزی، رشد اقتصادی  95رزی سپس با اشاره به کاهش وزیر جهاد کشاو

درصدی بخش کشاورزی در شش ماهه اول امسال را نشانه ظرفیت ها و اهمیت توسعه کشاورزی در اقتصاد ملی و نویدبخش  2۲0

 .حرکت کشاورزی کشور در مسیر توسعه و پایداری دانست

 صندوق توسعه دانه های روغنی کشورتشکیل 
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معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با اشاره به رشد 

درصدی بخش کشاورزی در شش ماهه نخست امسال، بخش کشاورزی را موثرترین بخش اقتصادی کشور در رشد  2۲0اقتصادی 

 .وان کرداقتصاد ملی عن

عبدالمهدی بخشنده با بیان این که سیاست دولت در حمایت از کشاورزی کشور و تولید داخلی استمرار دارد، از انجام رایزنی ها با 

 .دولت برای تشکیل صندوق توسعه دانه های روغنی کشور خبر داد

 52فته، کشاورزان می توانند از تسهیالت با هماهنگی صورت پذیر: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .میلیون تومانی خودرو برای خرید تراکتور بهره مند شوند

میلیون تومانی خرید کاال جهت تهیه ادوات، تجهیزات و  94امکان بهره مندی کشاورزان از تسهیالت : بخشنده خاطرنشان کرد

 .نهاده های کشاورزی نیز در دست پیگیری است

/item/majles/ir.iana.www//:http52555-9html. 
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 تامین منابع مالی

 ایسنا - 8931آبان  80شنبه 

  هزار میلیارد وام بانکی 46۶جزئیات خرج 

درصد به سرمایه در  25تسهیالت پرداخت کرد که از این مبلغ هزار میلیارد تومان  924شبکه بانکی در نیمه اول امسال بالغ بر 

 .گردش اختصاص یافت؛ اما سهم صنعت و معدن و مسکن و ساختمان با ریزش همراه شد

ای پیش رفته که تا پایان شش ماهه ابتدایی با رشدی  ها در سال جاری به گونه به گزارش خبرنگار ایسنا، روند تسهیالت دهی بانک

 504ها به اندازه  تواند بیانگر آن باشد که تا انتهای سال مجموع وام دهی بانک روندی که می. دی همراه بوده استدرص 94حدود 

 .باشد( هزار میلیارد تومانی بود و شاید هم بیشتر 554که البته آنهم مازاد بر پیش بینی )هزار میلیارد تومان پرداختی سال گذشته 

هزار میلیارد  554)بینی سال گذشته درصد بیش از پیش 54برای امسال حدود  مدیرکل اعتبارات بانک مرکزیدر حالی طبق اعالم

یب هزار میلیارد تومان تا نیمه اول اگر روال به همین ترت 924برآورد پرداخت تسهیالت بانکی وجود دارد که با پرداخت ( تومان

پیش برود و اگر تجربه سال گذشته یعنی رشد وام دهی در نیمه دوم نسبت به نیمه اول رخ دهد آنگاه پرداخت تسهیالت تا بیش از 

ای که می تواند همراه با اضافه برداشت بانکها بوده و  عبور از محدوده. رسد هزار میلیارد تومانی نیز بعید به نظر نمی 504برآورد 

 .ی آن را برای کنترل تورم خطرناک دانسته بودپیش تر بانک مرکز

 سهم صنعت و معدن کم شد

های مختلف اقتصادی، گذشته از بخش خدمات که همواره سهم آن از کل تسهیالت بیش از سایر بخش ها بوده و  اما در بین بخش

صد باالترین میزان را در بین در 52۲2درصد را به خود اختصاص داده است، بخش صنعت و معدن با  55در حال حاضر بالغ بر 

 .حوزه های تولیدی دارد

درصد کاهش یافته که این  52۲2به  59۲5در شرایطی سهم صنعت و معدن در نیمه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل از 

ر میلیارد تومان آن هزا 55۲2درصد معادل  59۲5هزار میلیارد تومانی دریافتی خود را به گونه خرج کرده که  05بخش مبلغ حدود 

 . را صرف سرمایه در گردش کرده است

 سهم مسکن و ساختمان هم آب رفت

ها بهار و تابستان امسال سهم وام های پرداختی خود به بخش مسکن و ساختمان را نسبت به همین دوره در سال گذشته  بانک

 .کاهش دادند

درصد کاهش پیدا کرده و مجموع  94۲2به  95۲0ساختمان از آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سهم از کل مسکن و 

 5۲0درصد یعنی  54که مسکنی ها حدود . هزار میلیارد تومان بوده است 92۲5هزار میلیارد تومان کل  924دریافتی این بخش از 

 .هزار میلیارد تومان از وامهای دریافتی را برای تامین نقدینگی خرج کردند

 وام کشاورزان اضافه شد

در دوره مورد گزارش کشاورزی در مقایسه با نیمه اول سال گذشته وام بیشتری دریافت کرد و سهم خود را از شش به هشت درصد 

هزار  5۲2درصد آن معادل  22۲5هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کرد و  95۲0این حوزه حدود . از کل افزایش داد

 .در گردش اختصاص داد میلیارد تومان را به تامین سرمایه

 سهم بازرگانی کمی کم شد

http://isna.ir/fa/news/94030704402/
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 95۲9درصدی کمتر تسهیالت بانکی گرفت، ولی بازهم حدود  4۲0بازرگانی گرچه نسبت به شش ماهه ابتدایی سال گذشته حدود 

هم باالی این بخش از منابع گرفته شده س. هزار میلیارد تومان را دریافت کرده است 59درصد کل تسهیالت پرداختی یعنی حدود 

 .گذاری کرده است را در تامین سرمایه در گردش سرمایه( هزار میلیارد تومان 92۲9)درصد  05حدود 

درصد معادل  25هزار میلیارد تومان وام دریافتی،  29۲2اند از  درصد تسهیالت بانکی را جذب کرده 55خدماتی ها نیز که بالغ بر 

 .اند گردش خرج کرده هزار میلیارد تومان را برای سرمایه در 55۲0

طرح های اعتباری بانک  ها در حالی در نیمه اول امسال با افزایش همراه بوده که قرار است در روزهای آینده تسهیالت دهی بانک

میلیونی  52اجرایی شود؛ طرح هایی شامل پرداخت تسهیالت  به منظور کمک به رونق اقتصادی در قالب بسته تسریع رونق مرکزی

ای که البته با وجود حجم قابل  بسته. میلیونی و در مجموع ایجاد شرایط برای فروش اقساطی کاال 94خودرو، کارت اعتباری 

باید تامین شود و محل توجهی که برای اجرای آن به نقدینگی نیاز است تاکنون رقم مشخصی در رابطه با میزان کل اعتباری که 

 .دقیق آن توضیحاتی ارائه نشده است
/news/fa/ir.isna.www//:http82090608099 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا- 8931آبان  80, شنبه

 طرح ساماندهی دیم زارهای ایران اجرا می شود 
درصد اراضی دیم، زیر پوشش طرح ساماندهی دیم  1۶نزدیک به : رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت

 . زارهای ایران قرار می گیرد

طرح پنج ساله ساماندهی دیم زارهای ایران توسط موسسه : ، صابر گل کاری اظهار داشت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

آغاز شده  25م کشور با هدف تسریع انتقال یافته های تحقیقات کشاروزی، برنامه ریزی و اجرای آن از سال تحقیقات کشاروزی دی

 .است

در این طرح، رقم های جدید معرفی شده و الین های امید بخش که در :رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تصریح کرد

ع کشت و مدیریت مزارع نیز با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی انجام دست معرفی هستند در قالب طرح های تحقیقاتی در مزار

 .می شود

نتایج اجرای این طرح در سال نخست در مناطق مختلف کشور حاکی از آن است که مزارع دیم نسبت به مزارع همجوار : وی افزود

 .کیلوگرم در هر هکتار افزایش عملکرد محصول داشته اند 544تا  244بین 

بیان این که طرح ساماندهی دیم زارهای ایران در مورد غالت، حبوبات، دانه های روغنی و علوفه دیم اجرا می شود، گل کاری با 

درصد اراضی دیم را زیر پوشش این طرح می بریم و این رشد ادامه خواهد  94درصد و سال دوم  2برای سال نخست : اعالم کرد

 .یافت

این طرح، کشاورزان از نزدیک با مزیت ها و عملکرد ارقام جدید آشنا شوند و آمادگی بیشتری انتظار داریم با اجرای : وی ادامه داد

 .برای پذیرش جایگزینی ارقام بومی با ارقام اصالح شده پیدا کنند

استفاده از ارقام جدید و رعایت اصول کشاورزی حفاظتی در کاهش : رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اذعان داشت

 .ها و افزایش تولید تاثیر خواهد داشت و این طرح ، الگوی قابل لمس برای کشاورزان است هزینه

توصیه های کشاورزی حفاظتی با نگاه ویژه به محیط زیست صورت می گیرد و کم خاک ورزی و حفظ بقای گیاهان در : وی گفت

طح خاک ، از اصول کشاورزی حفاظت به شمار اراضی به منظور افزایش ضریب نفوذ پذیری آب در خاک وکاهش تبخیر آب در س

 ..می رود

گل کاری در ادامه از اجرای طرح دیگری با عنوان طرح انتخاب مشارکتی در مورد ارقام مختلف غالت، حبوبات و دانه های روغنی 

د بخش در اراضی بر اساس این طرح، ارقام جدید و معرفی شده و الین های امی: در استان های کشور خبر داد و اظهار داشت

 .کشاورزی کشت و امکان بازدید از این اراضی برای کشاورزان فراهم می شود

: وی هدف از اجرای این طرح را شناسایی نیاز واقعی و عالیق کشاورزان به ارقام مختلف برای کشت دیم عنوان و تصریح کرد

 ./ی را دارندکشاورزان با همکاری مراکز خدمات کشاورزی امکان بازدید از این اراض

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52550-9html. 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 خبرنگاران جوان - 8931آبان  83: تاریخ

 دستکاری ژنتیکی دانه های روغنی وارداتی
 .برزیل و آرژانتین دستکاری ژنیتکی شده به کشور وارد شده استدانه های روغنی کلزا از کشورهای 

، دانه های روغنی یکی از محصوالت استراتژیک در بخش کشاورزی که سالیانه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

می شود در همین راستا خبرهایی از واردات دانه های روغنی کلزا از کشورهای برزیل و ارز زیادی برای واردات آن از کشور خارج 

 .ارژانتین به گوش می رسد این در حالی است که این دانه ها دستکاری ژنتیکی شده اند و مصرف آنها به صالح نیست

باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص  عبدالرحمان رستمیان نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی

در واقع روغن های وارداتی به کشور باید از نظر میزان سموم و فلزات : واردات دانه های روغنی دستکاری ژنتیکی شده اظهار داشت

 .سنگین بررسی شود زیرا واردات روغن هایی که استانداردهای شیمیایی و میکروبی مناسب ندارد مصرف انها به صالح نیست

با توجه به اینکه دانه های روغنی مسافت طوالنی را برای رسیدن به کشور ما طی می کنند اگر از لحاظ بسته بندی و نحو :وی افزود

 .نگه داری و حمل بار دقت نشود از لحاظ سالمت و بهداشت مشکل دارد

کیلو به  92ما در سال های گذشته از  کیلوگرم است اما درکشور 95میزان مصرف سرانه روغن درجهان : رستمیان در ادامه گفت

 .کیلو گرم رسیده که این امر می تواند خطری برای سالمت افراد در کشور باشد 90

مصرف روغن مانند مصرف شکر، نمک و لبنیات پر چرب برای بدن مضر است و گفتنی است که فرهنگ : وی خاطر نشان کرد

 .هش مصرف مواد غذایی مضر باشدسازی در این زمینه می تواند راهکار موثری در کا

با توجه به اینکه ظرفیت های بسیار خوبی برای تولید دانه های روغنی در کشور وجود دارد : نائب رئیس اول کمیسیون یادآور شد

ش باید به جای واردات دانه های روغنی همانند کشور امریکا که کشت ذرت را جایگزین تنباکو کرده ما نیز به سمت و سوی افزای

 .تولید و جایگزینی کشت پیش رویم تا مردم از کیفیت محصوالت مصرفی خود اطمینان داشته باشند

در سالهای اخیر برخی سودجویان که پول های هنگفتی از واردات محصول به دست می اورند بدون در نظر : رستیمان تصریح کرد

ن میان الزم است که سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو بر گرفتن سالمت افراد تنها به منافع خود می اندیشند ، لذا در ای

 .کیفیت روغن های وارداتی نظارت داشته باشند

2555550/news/fa/ir.yjc.www//:http 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 شود  زودی اعالم می درختان بادام و زردآلو بهتحقیقات بر پایه 
 . شود معرفی ارقام جدید، شاخص پیشرفت باغبانی در کشور قلمداد می

( ایانا)رئیس بخش تحقیقات باغی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نژادی بادام و زردآلو از گروه هسته  زراعی و به تصمیمات مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج، بهبر اساس : با اعالم این خبر گفت

 .دارها برای محققان مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی تعریف شده است

 04ر اواخر دهه رقم دیرگل بادام د 2نتیجه محققان قبلی و فعلی معرفی : حمید رهنمون از ارقام معرفی شده بادام خبر داد و افزود

 .بوده است 54و همچنین دو رقم دیرگل و اقتصادی و تجاری بادام در اواخر دهه 

چهار رقم زردآلو تجاری، بسیار : وسیله محققان مرکز سهند خاطرنشان کرد وی با اشاره به تعداد ارقام زردآلوی معرفی شده به

های تحقیقاتی مهم و تأثیرگزار ایستگاه تحقیقاتی سهند  دیگر طرحنیز از  54پرمحصول و سازگار با شرایط منطقه در اواخر دهه 

 .بوده است

ها و عمر طوالنی آنها  علت این فواصل طوالنی معرفی ارقام همان ذات محصوالت باغی، چندساله بودن این میوه: رهنمون ادامه داد

 .کند طور کلی تحقیقات در این زمینه وقت زیادی را طلب می است و به

 .به همین دلیل رقم جدید مطمئن، سازگار و پرمحصول است: یح کردوی تصر

های معرفی عجوالنه یک رقم باغی خبر داد و  شرقی از نشانه  رئیس بخش تحقیقات باغی مرکز کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

ر خصوصیات ارقام معرفی شده در ترین نتیجه منفی آن تغیی پذیر نیست و بزرگ معرفی عجوالنه یک رقم میوه امکان: یادآور شد

 .طول زمان است که به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود

طور قوی و آشکار همان صفاتی را که برایش تعریف شده طی  شود، باید به وقتی یک رقم میوه معرفی می: رهنمون تأکید کرد

 .های متمادی بروز کند سال

 .معیارهایی است که در تحقیقات بادام و زردآلو مورد توجه قرار گرفته است نیاز بازار و صنایع تبدیلی از جمله: وی اظهار داشت

های تحقیقاتی محققان مرکز بوده  های درختان بادام و زردآلو نیز بخش دیگری از فعالیت تحقیق بر پایه: رهنمون در پایان گفت

 ./زودی در اختیار باغداران قرار خواهد گرفت است که نتایج آن به
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

 اولیه، فرآیند و محصول نهایی موسسه رازی بدون اغماض بررسی می شود  موادکیفیت 
معاون تضمین کیفیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ضمن تشریح فرآیند تضمین کیفیت تولیدات این 

در موسسه رازی هیچ گونه اغماضی در مورد کیفیت مواد اولیه، فرآیند و محصول نهایی اعمال : موسسه تاکید کرد

 . نمی شود

در نشست خبری به مناسبت افتتاح آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه رازی ، علی اسحاقی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .با تشریح روند کنترل و تضمین کیفیت در این موسسه، بر تفاوت میان کنترل کیفیت و تضمین کیفیت تاکید کرد

: اجرا می شود، تاکید کردوی با بیان اینکه کنترل کیفیت بر روی محصول نهایی انجام و در بسیاری از مراکز و موسسات این مرحله 

 .تضمین کیفیت بسیار فراتر از کنترل کیفیت است و کنترل بخشی کوچک از تضمین کیفیت محسوب می شود

در موسسه رازی نخستین گام برای تضمین کیفیت، ارزیابی تامین کننده مواد اولیه است که باید معتبر بوده و مواد اولیه : وی گفت

 .الزامات و استانداردهای مورد نظر داشته باشداش کیفیت الزم را از نظر 

به گفته اسحاقی، با توجه به این مالحظات، موسسه رازی مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خود را از مراکز معدود و معتبر تهیه می 

 .کند

ام بازرسی های ظاهری و اولیه پس از ورود مواد اولیه به موسسه، این مواد به انبار قرنطینه منتقل شده و پس از انج: وی افزود

 .توسط مدیریت کنترل کیفیت، آزمایش های الزم بر اساس آخرین استانداردهای دنیا روی مواد به اجرا در می آید

سال  94طی : معاون تضمین کیفیت موسسه رازی با تاکید بر اعمال شدیدترین آزمایشات و کنترل ها روی مواد اولیه تصریح کرد

خش، حتی یک مورد نیز با دیده اغماض نگریسته نشده و کیفیت مواد اولیه منطبق با استانداردهای فارماکوپه فعالیت در این ب

 .ایاالت متحده است 5492و  5490، 5495

اسحاقی با بیان اینکه تضمین کیفیت فرآورده ها مستلزم رعایت استانداردهای الزم از مرحله نخست تا تولید نهایی است، یادآور 

این مسیر، ایمنی تجهیزات و امکانات بخش های مختلف در زمان خرید، نصب و حین نصب و نیز سالمت کارکنان ساالنه  در: شد

 .پایش و در نهایت کنترل کیفیت نهایی روی فرآورده انجام و محصول وارد بازار می شود

ده به بازار و تا رسیدن به نقطه مصرف سالم و وظیفه ما در این بخش با ورود فرآور: معاون تضمین کیفیت موسسه رازی تاکید کرد

 .پس از آن نیز ادامه دارد و در صورت وجود شکایت از فرآورده، در موسسه قابل بررسی است

اسحاقی با اشاره به افتتاح آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه رازی و با بیان اینکه پیش از افتتاح این آزمایشگاه، فرآیند کالیبراسیون 

و دستگاه ها در موسسه رازی از طریق قرارداد با شرکت های دارای گواهی از سازمان ملی استاندارد، انجام می شد، تجهیزات 

درصد در موسسه رازی  944برون سپاری این فرآیند در برخی موارد همچنان ادامه دارد که به تدریج به صورت : خاطرنشان کرد

 .انجام خواهد شد
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 تخم مرغ
 خبرنگران جوان - 8931آبان  83: تاریخ

 هزار تن تخم مرغ تا پایان سال 8۶پیش بینی صادرات 
 .هزار تن برسد 54شود که میزان صادرات به  جاری پیش بینی میدر سال : دبیرکانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسید فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با 

هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شده که  244روزانه دو میلیون و  :درخصوص وضعیت تولید تخم مرغ در کشور اظهار داشت

 .تن مازاد در کشور مواجه هستیم 924روزانه به طور متوسط تا 

رسد در حالی که قیمت تمام شده ان  تومان به فروش می 044درحال حاضر هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری سه هزار و : وی افزود

 .دهد تومان است و این امر ضرر و زیان مرغداران را نشان می هزار 0برای مرغداران کیلویی 

تن  024الی  044درواقع روند صادرات نسبت به هفته گذشته بهتر شده به طوری که روزانه : وی با اشاره به روند صادرات گفت

 .شود تخم مرغ به عراق و دیگر بازارهای هدف صادر می

دولت برای مازاد تخم مرغ در کشور باید یارانه صادراتی و تسهیالت : ار بیان کرددبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذ

مناسب دراختیار مرغداران قرار دهد زیرا در صادرات بحث عرضه و تقاضا مطرح است و از طرفی هر چند تقاضا برای تخم مرغ 

 .را در بازارهای هدف ندارد ایرانی وجود دارد اما در حال حاضرصادر کنندگان توان رقابت با کشورهای رقیب

شود  هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده امسال پیش بینی می 09با توجه به اینکه سال گذشته : وی خاطر نشان کرد

 .هزار تن برسد 54که میزان صادرات به 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 تن خرمالو از قطب های تولید این محصول در کشور  25۶برداشت ساالنه 
تن خرمالو، یکی از قطب های تولید این محصول  25۶شهر نیاسر کاشان با تولید و برداشت ساالنه : شهردار نیاسر گفت

 .شوددر کشور محسوب می 

از کاشان، جمشید اسماعیلی امروز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، متوسط برداشت ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تن خرمالو در این  524پیش بینی می شود در پایان فصل برداشت این محصول : تن در هکتار عنوان کرد و افزود 52خرمالو را 

 .منطقه برداشت شود

منطقه نیاسر یکی از قطب های مهم تولید خرمالو در کشور : هکتار عنوان کرد و گفت 94باغ های خرمالو در نیاسر را وی سطح 

 .است

 .هکتار از باغ های شهر نیاسر حدود یکصد تن خرمالو برداشت شد 2۲2سال گذشته از سطح 

کافی به بدن نرسد باعث خشک شدن پوست و شکننده  خرمالو میوه ای سرشار از بتاکاروتن است و چنانچه این ویتامین به مقدار

 .شدن ناخن ها و مو و افت در میزان هوش و سالمت بدن می شود

این میوه برای درمان و آرام کردن سکسکه نیز مفید است و همچنین از شیره خرمالوی نارس در پایین آوردن فشار خون نیز 

و کاروتن و مواد معدنی ضروری برای بدن مانند کلسیم،  Cو  A  ،Bهای  استفاده می شود، خرمالو همچنین سرشار از ویتامین

 .گوگرد، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم است

 ./کیلومتری کاشان به دلیل داشتن تنوع آب و هوایی و محصوالت کشاورزی به شهر چهار فصل معروف است 92شهر نیاسر در 
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 تولیدات باغی

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 مدیریت و تغذیه باغات انار و انجیر از فردا در لرستان برگزار می شود  آموزشیدوره 
آبان امسال در استان لرستان برگزر  43آبان تا  48دوره آموزشی مدیریت و تغذیه باغات نیمه گرمسیری انار و انجیر از 

 . می شود

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، گروه برنامه ریزی آموزش و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اونت امور باغبانی، این دوره آموزشی را با هدف اصالح باغات انار و انجیر و به منظور افزایش کمی و هماهنگی ترویج و باغبانی مع

 .کیفی این محصوالت برگزار می کند

دوره آموزشی مدیریت و تغذیه باغات انار، هیجدهم آبان در شهرستان کوهدشت و باغات انجیر نوزدهم آبان ماه در شهرستان 

 .ان برگزار می شودپلدختر در استان لرست

تغذیه کاربردی باغات انار و انجیر، نحوه مبارزه با آفات و بیماری های مهم انار مانند کرم گلوگاه و کرم سفید ریشه، آبیاری باغات، 

 .ترکیدگی انار و هرس باغات محورهای این دوره آموزشی هستند

 .نه مدیریت و تغذیه باغات انار و انجیر، آموزش خواهند دیدنفر از باغداران استان لرستان در زمی 02در این دوره آموزشی، 

ایران در تولید انار . هزار هکتار است و از این سطح حدود یک میلیون تن انار تولید می شود 55گفتنی است، سطح باغات انار کشور 

 .دارای رتبه نخست جهان است و آمریکا در جایگاه دوم قرار دارد

استان لرستان در تولید انار در جایگاه هفتم کشور . میلیون دالر برای کشور، ارزآوری داشته است 2/99گذشته صادرات انار در سال 

 .هزارتن است 50هکتار و میزان تولید حدود  5525سطح باغات این استان . قرار دارد

اه انار به درختان پسته و انجیر نیز کرم گلوگ. کرم گلوگاه انار، یکی از مهمترین مشکالت باغداران کوهدشت را تشکیل می دهد

مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی، استفاده از ارقام مقاوم و خودداری از کشت مخلوط درختار انار با سایر درختان از روش . حمله می کند

 .های مبارزه با کرم گلوگاه به شمار می رود

استان فارس و . مین تولیدکننده این محصول در جهان استهزارتن انجیر نیز پنج 25بنایراین گزارش، ایران با تولید حدود 

 .شهرستان استهبان باالترین سطح زیرکشت انجیر را به خود اختصاص داده اند

استان لرستان نیز از قطب های تولید انجیر به شما می . میلیون دالر ارز وارد کشور شد 90سال گذشته از محل صادرات انجیر، 

درصد باغات انجیر سیاه استان لرستان در شهرستان  22. هزار تن انجیر تولید می شود 90نه نزدیک به در این استان ساال. رود

 .پلدختر قرار دارد و انجیر سیاه پلدختر به اروپا صادر می شود
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 تولیدات باغی

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 شود  زودی اعالم می بر پایه درختان بادام و زردآلو به تحقیقات
 . شود معرفی ارقام جدید، شاخص پیشرفت باغبانی در کشور قلمداد می

( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس بخش تحقیقات باغی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی امروز در گفتگو با 

نژادی بادام و زردآلو از گروه هسته  زراعی و به بر اساس تصمیمات مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج، به: با اعالم این خبر گفت

 .دارها برای محققان مرکز تحقیقات آذربایجان شرقی تعریف شده است

 04رقم دیرگل بادام در اواخر دهه  2نتیجه محققان قبلی و فعلی معرفی : م خبر داد و افزودحمید رهنمون از ارقام معرفی شده بادا

 .بوده است 54و همچنین دو رقم دیرگل و اقتصادی و تجاری بادام در اواخر دهه 

تجاری، بسیار  چهار رقم زردآلو: وسیله محققان مرکز سهند خاطرنشان کرد وی با اشاره به تعداد ارقام زردآلوی معرفی شده به

های تحقیقاتی مهم و تأثیرگزار ایستگاه تحقیقاتی سهند  نیز از دیگر طرح 54پرمحصول و سازگار با شرایط منطقه در اواخر دهه 

 .بوده است

ها و عمر طوالنی آنها  علت این فواصل طوالنی معرفی ارقام همان ذات محصوالت باغی، چندساله بودن این میوه: رهنمون ادامه داد

 .کند طور کلی تحقیقات در این زمینه وقت زیادی را طلب می است و به

 .به همین دلیل رقم جدید مطمئن، سازگار و پرمحصول است: وی تصریح کرد

های معرفی عجوالنه یک رقم باغی خبر داد و  شرقی از نشانه  رئیس بخش تحقیقات باغی مرکز کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

ترین نتیجه منفی آن تغییر خصوصیات ارقام معرفی شده در  پذیر نیست و بزرگ فی عجوالنه یک رقم میوه امکانمعر: یادآور شد

 .طول زمان است که به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود

طور قوی و آشکار همان صفاتی را که برایش تعریف شده طی  شود، باید به وقتی یک رقم میوه معرفی می: رهنمون تأکید کرد

 .های متمادی بروز کند سال

 .نیاز بازار و صنایع تبدیلی از جمله معیارهایی است که در تحقیقات بادام و زردآلو مورد توجه قرار گرفته است: وی اظهار داشت

های تحقیقاتی محققان مرکز بوده  های درختان بادام و زردآلو نیز بخش دیگری از فعالیت تحقیق بر پایه: رهنمون در پایان گفت

 ./زودی در اختیار باغداران قرار خواهد گرفت ت که نتایج آن بهاس
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 تولیدات باغی

  آیانا- 8931آبان  80, شنبه

 بر بر فراز یک مجتمع تجاری در تهران "باغ بام"یک هکتار  ساخت
 36طراحی و اجرای باغ بام به مساحت تقریبی یک هکتار تا سال   نخستین مجتمع تجاری، اداری و تفریحی با ویژگی

 . به بهره برداری خواهد رسید

به  22درصد پیشرفت فیزیکی شهریور  54پارس با ، مجتمع تجاری، اداری و تفریحی مگا(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزار مترمربع و زیربنایی بالغ بر  52مگاپارس پروژه چند کاربردی عظیمی است که در زمینی به وسعت . برداری خواهد رسید بهره

ه کمبود فضای سبز با توجه ب. هزار متر مربع برای پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر کالن شهر تهران در حال احداث است 540

شهرداری تهران احداث این مجتمع با فضای سبز و وسیع توجه ویژه سازندگان این پروژه را به محیط زیست نشان  0در منطقه 

 .دهد می

اکنون در مرحله نصب تجهیزات و تاسیسات با  هزار میلیارد تومانی در حال ساخت است هم 2گذاری  این پروژه که با سرمایه

های آن طراحی و  هزار متر مربع فضای سبز وجود دارد و یکی از ویژگی 92در این پروژه حدود . های اروپایی است همکاری شرکت

توانند از این فضای کم نظیر استفاده کنند و مگاپارس را به تنها  اجرای باغ بام به مساحت تقریبی یک هکتار است که همگان می

 .کرده استپروژه سازگار با محیط زیست ایران تبدیل 

جویی در مصرف آب  برج مجاور استفاده خواهد شد که موجب صرفه 0با این حال برای آبیاری این فضای سبز از پسماند آب 

شود تا با حداکثر استفاده بهینه از روشنایی  بندی گسترده موجب می ای ساختمان و اجرای عایق از سوی دیگر نمای شیشه. شود می

بر این اساس این پروژه . های آینده ایفا کند رتی، مجتمع در سهم خود را در کاهش استفاده از منابع نسلروز وجلوگیری از پرت حرا

 ./جویی در مصرف انرژی است پروژه برتر دنیا در بخش صرفه 94یکی از 

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http52500-9html. 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 - 31/61/81فارس

 گوشت شترمرغ سرشار از آهن/ درصدی از پرورش شتر مرغ 25سود 
یک پرورش دهنده شترمرغ با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی هنوز این صنعت را به خوبی نشناخته و از آن 

 2۶آید، اما از پرورش یک شترمرغ  یک گاو در پایان سال یک گوساله به دست میاز پرورش : کند، گفت حمایت نمی

 .شود شترمرغ تولید می 2۶تخم یعنی 

به محاسن و معایب این صنعت جدید در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  اهلل بطیار پرورش دهنده شترمرغ در گفت روح

 .پرورش شترمرغ با توجه به شرایط آب و هوایی کشور و در صورت حمایت، بسیار جای رشد دارد: ور پرداخت و گفتکش

قبل از این کار به پرورش گاو و گوسفند اشتغال : گذرد، افزود سال از فعالیتش در صنعت پرورش شتر مرغ می 0وی که حدود 

 .مرغ در کشور به این کار روی آوردمتر پرورش شتر داشتم، اما با توجه به شرایط مناسب

ها و  گذار با توجه به تهیه دستگاه پرورش شترمرغ تخم: این کارآفرین، پرورش شترمرغ را به دو دسته تقسیم کرد و اظهار داشت

 .کمتری داردبسیار   میلیون تومان سرمایه الزم دارد، اما پرورش شترمرغ پرواری هزینه 924تجهیزات مورد نیاز این صنعت حدود 

قطعه شترمرغ پرواری کافی است، به اضافه اینکه هزینه خرید شترمرغ و  54یک هکتار زمین برای پرورش : بطیار تصریح کرد

 .هزار تومان است 544کننده حدود  های جانبی هر قطعه آن برای تولید خوراک و سایر هزینه

آید که این میزان سود در مقایسه با   سود بدست می درصد 25از پرورش هر قطعه شترمرغ پرواری حدود : وی افزود

 .شود بیشتر است سودی که از پرورش گوسفند حاصل می

ها  تر است، زیرا مقاومت آن نسبت به بیماری ها سالم گوشت شترمرغ نسبت به سایر دام: این پرورش دهنده شترمرغ تصریح کرد

 .شود کمتر است، بنابراین کمتر به این دام دارو خورانده می باالست و اگر هم بیمار شود، امکان بهبود آن با دارو

شود و  هزار تومان از پرورش دهنده خریداری می 44در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت شترمرغ با قیمت : وی گفت

 .، مناسب استگوشت این حیوان برای تأمین آهن بدن و همچنین افرادی که دیابت یا کلسترول خونشان باالست

آید، اما از پرورش  از پرورش یک راس گاو در پایان سال یک گوساله به دست می: مقایسه پرورش گاو و شترمرغ تصریح کردوی با 

 .آید شترمرغ به دست می 54تخم شترمرغ و به عبارتی  54یک قطعه شترمرغ 

رمرغ بالغ که بتوان از گوشت و میلیون تومان است، در حالی که ارزش یک شت 5همچنین ارزش یک گاو حدود : بطیار تصریح کرد

 .میلیون تومان است 5سایر اعضای آن استفاده کرد، در نهایت 

 .کند وزارت جهاد کشاورزی هنوز این صنعت را به خوبی نشناخته و از آن حمایت نمی: این پرورش دهنده شترمرغ تصریح کرد

مراتع کشور برای پرورش گوسفند : کند، بیان داشت جاد میقطعه شترمرغ برای یک نفر اشتغال ای 54وی با بیان اینکه پرورش هر 

شود، بسیار حائز  های دیگر از جمله شترمرغ که در یک محیط بسته انجام می بسیار فقیر است، بنابراین حرکت به سمت پرورش دام

 .اهمیت است

قطعه شترمرغ به این کار  2یا  0خرید هایشان با  در حال حاضر تعدادی از مرزنشینان در خانه: این کارشناس دامپروری افزود

 .شوند مشغولند و در نهایت طی یک سال از سود نسبتا خوبی هم برخوردار می

درصد  54و  92برای کار تولیدی پرداخت تسهیالت بانکی با سود : بطیار با انتقاد از نرخ باالی سود تسهیالت بانکی تصریح کرد

 .درصد باشد 94یالت تولید کمتر از اصال صرفه اقتصادی ندارد و باید سود تسه

http://www.farsnews.com/
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 .روسیه متقاضی گوشت شترمرغ از ایران است، در حالی که تولید ما جوابگوی صادرات نیست: وی بیان داشت

غذای اصلی شترمرغ یونجه و کنسانتره شامل ذرت، کنجاله : بطیار که در شاهرود مشغول کار پرورش شترمرغ است، بیان داشت

 .شود شترمرغ پرواری از چغندر هم استفاده می سویا و جو است و برای

 .صادرات آن است  توسعه پرورش شترمرغ نیازمند فرهنگ سازی برای مصرف داخلی و فراهم کردن زمینه: وی افزود

تقاضا برای گوشت شترمرغ نسبت به امسال بیشتر بود و با کاهش قدرت خرید مردم در دو سال  25در سال : بطیار تصریح کرد

 .تقاضای این محصول کاهش یافته استاخیر 

این حرفه کامال تخصصی است : این کارشناس صنعت دامپروری که با پرورش شترمرغ برای یک نفر اشتغال ایجاد کرده است، گفت

 .و نباید صرفا به جهت سود به آن روی آورد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204592444592 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940816000315


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

83 

 

 تولیدات  دام و طیور

 - 31/61/81فارس

 ها در تابستان امسال افزایش یافت  هزینه تولید محصوالت گاوداری
 .افزایش یافتدرصد  4۲25های صنعتی در فصل تابستان امسال  شاخص کل قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری

 9520های صنعتی در فصل تابستان  به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه، سال قبل  5۲22درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  9۲52رسید، که  592۲52به عدد 

 .دهد نشان می

 .رو بوده است ترین افزایش روبه درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیش 2۲59پروری با  بررسی شاخص گوسالهدر فصل مورد 

درصد کاهش نسبت به فصل قبل، مواجه بوده  9۲20و  9۲25این درحالی است که شاخص محصوالت گاو شیری و کود به ترتیب با 

 .است

 94۲00رو بوده است که در این میان استان زنجان با  ا، با افزایش روبهه در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان

درصد کاهش در شاخص کل نسبت به  2۲55ترین افزایش و استان اردبیل با  درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیش

 .ترین کاهش مواجه بوده است فصل قبل با بیش

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204590449405 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 گردهمایی طرح جوجه ریزی و سوخت دوشنبه در تهران برگزار می شود 
 .تهران برگزار می شود گردهمایی یک روزه طرح جوجه ریزی و سوخت فردا در

در این گردهمایی که صبح فردا در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار می ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام، رئیس هئیت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران کشور و جند تن از مدیران دولتی و 

 .وصی سخنرانی خواهند کردبخش خص

براساس این گزارش، در این گردهمایی که با هدف مدیریت جوجه ریزی و سوخت و هماهنگی با استان ها برای اجرای بهینه طرح 

برپا می شود، مدیران عامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان ها و معاونان بهبود تولیدات دامی و مدیران بخش طیور معاونت امور 

 .ات دامی حضور دارندتولید

میلیون و  945هزار تن و جهان  222تولید کل گوشت طیور ایران یک میلیون و  5495براساس این گزارش، طبق آمار فائو در سال 

 .هزار تن بوده است و ایران هفتمین کشور از لحاظ تولید گوشت مرغ در جهان به شمار می رود 222

کشورهای چین، آمریکا، برزیل، روسیه، مکزیک، هندوستان، ایران، اندونزی، ترکیه و آرژانتین : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .کشور عمده تولیدکننده گوشت مرغ در جهان به حساب می آیند 94هزار تن،  522میلیون و  22با تولید 

هزار تن تولید  52میلیون و  9ن از نشان می دهد ایرا 20براساس این گزارش، تولید و تجارت گوشت مرغ در شش ماهه اول سال 

 020و تولید ( درصد 5/9)میلیون  5میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی،  299، تولید ( درصد 0/5)هزار تن  50گوشت مرغ ، 

به کشورهای عراق، تاجیکستان، افغانستان، کویت و ارمنستان صادرات ( یک درصد)میلیون عدد  5میلیون عدد مرغ نطفه دار، 

 .است داشته

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52245-9html. 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا- 8931آبان  80, شنبه

 واحدهای دام و طیور کاهش می یابد  ریسک
نهاده برای واحدهای تولیدی وظیفه اصلی شرکت پشتیبانی امور دام  کاهش ریسک در واحدهای دام، طیور و تأمین

 .کشور است

، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در دومین گردهمایی سراسری مدیران (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

را وظیفه اصلی شرکت پشتیبانی امور دام پشتیبانی، کاهش ریسک در واحدهای دام، طیور و تأمین نهاده برای واحدهای تولیدی 

ما باید به تکنولوژی روز و سیستم یکپارچه مجهز شویم و با استقرار سیستم جامع نرم افزاری و قابل بازسازی : کشور دانست و گفت

 .باشیمکلیه رفتارهای دست اندرکاران را منیتورینگ کنیم و از این طریق اطالعات را دریافت و تحلیل از بازار داشته 

به منظور کاهش ریسک در واحدهای تولیدی نیاز است از یک استراتژی مشخص پیروی کنیم و برنامه جامع و : علیرضا ولی افزود

 .مدون تهیه شود که برای تحقق این هدف از مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی استفاده خواهد شد

و مصرف کنندگان و به روز رسانی مهمترین عوامل کاهنده ریسک در شناخت از رفتارهای تولید کنند گان : وی خاطرنشان کرد

 .واحدهای تولیدی است

و سیستم های کار ساز و منعطف کلیه بازارهای داخلی و  ITدر استقرار سیستم یکپارچه با ارتقاء دانش کاربران : ولی ادامه داد

گان و مصرف کنندگان در جهت جلوگیری از شوک های خارجی رصد خواهد شد و بصورت هوشمندانه متناسب با نفع تولید کنند

 .قیمتی وارد بازار خواهیم شد

شرکت پشتیبانی امور دام کشور طی یک برنامه ریزی عملیاتی نسبت به تأمین ذخایر مطمئن و ایجاد یک ساختار : وی تصریح کرد

 ./حاضر می شود مناسب در جهت استاندارد سازی محصوالت تولیدی به منظور ثبات قیمتی در بازار

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52505-9html. 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا-8931آبان  80, شنبه

های  اجباری شدن پروانه تولید برای فرآورده/ ماه دار از ابتدای بهمن های خام دامی شناسنامه عرضه فرآورده

 خام دامی 
بر اساس آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی کشور، کلیه واحدهای تولیدی، بسته بندی و فرآوری فرآورده 

 .ر محصول خود هستندهای خام دامی موظف به اخذ پروانه تولید برای ه

و به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در همین راستا دفتر نظارت بر ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

نوع فرآورده  955بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور با مشارکت تشکل های مربوطه تولیدی در گام اول تعداد 

ا در حوزه گوشت قرمز، گوشت مرغ و محصوالت شیالتی شناسنامه دار نموده و پروانه تولید آنها از اول آبان ماه تا پایان خام دامی ر

 .توسط ادارات کل دامپزشکی استانها و با مشارکت نمایندگی های تشکل ها انجام خواهد گرفت 20دی ماه 

یه مراکز عرضه مواد پروتئینی که دارای پروانه بهداشتی بهره برداری از کل 20از اول بهمن ماه : عباس عباسی در ادامه بیان نمود

دامپزشکی استانها هستند موظفند که صرفا فرآورده های خام دامی شناسنامه دار را عرضه نمایند و از عرضه مواد پروتئینی با 

 .منشاء دامی و خام بدون هویت جلوگیری به عمل خواهد آمد

دهای عرضه خرده پا نظیر قصابی ها، مرغ فروشی ها، ماهی فروشی ها و غرفه های میادین عرضه کلیه واح: وی اضافه کرد

در صورتی می توانند فرآورده خام دامی شناسنامه دار را عرضه و استفاده نمایند که دارای مجوز ... شهرداریها، کیترینگ ها و 

صورت قطعه بندی و بسته بندی هرگونه فرآورده خام دامی در مراکز بهداشتی از دامپزشکی استانها اخذ کرده باشند و در غیر این 

 ./ممنوع خواهد شد 20عرضه نظیر قصابی ها، مرغ فروشی ها و ماهی فروشی ها از اول بهمن ماه 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52520-9mlht. 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

 شود  ها ثبت و مدیریت می ها در سامانه تشکل ریزی جوجهدرصد  3۶
ها ثبت و مدیریت  ریزی در سامانه تشکل درصد جوجه 3۶: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت

 .شود می

ریزی و سوخت با حضور معاون وزیر جهاد  ، گردهمایی یک روزه مدیریت طرح جوجه(ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرگزاری 

استان کشور، رئیس و اعضا هیئت مدیره و مدیران عامل  92کشاورزی، مدیر کل دفتر امور طیور، معاونان بهبود تولیدات دامی 

 .رگزار شدجم تهران ب اتحادیه مرغداران سراسر کشور در سالن نعمتی

المللی  مرغ و رعایت استانداردهای بین بر اساس این گزارش، در این گردهمایی حسن رکنی با اشاره به کیفیت تولیدات مرغ و تخم

شود تا به  تولید بیش از دو میلیون تن که در باشگاه تولیدکنندگان گوشت مرغ رتبه هفتم در جهان را به ما داده موجب می: گفت

میلیون تن مربوط به  5میلیون تن گوشت مرغ دنیا  0/94پایدار این محصوالت بیاندیشیم، چراکه از تجارت  صادرات مستمر و

منطقه است و در صورت رسیدن به مزیت کیفی، مزیت قیمتی، استمرار کار صادرات و تعهد به قرارداد و تعهدات حتی در شرایط 

 .توانیم صادرات را افزایش دهیم نوسانات قیمت می

ایم و از این کار نیز  ها سپرده گیری را به تشکل ها و بخش خصوصی، همه مسئولیت و تصمیم با واگذاری امور به تشکل: گفتوی 

 .شود ها ثبت و مدیریت می درصد جوجه ریزی در سامانه تشکل 24راضی هستیم، از جمله اینکه در حال حاضر 

االن صنعت طیور خواست منافع جمع را به منافع خود ترجیح دهند تا معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی از فع

 .بتوانند در جهت خدمت به تولیدکنندگان توفیق بیشتری داشته باشند

کاهش سن کشتار مرغ باعث افزایش کیفیت محصول تولیدی و کاهش قیمت هزینه های جاری تولید می شود و امکان : وی افزود

 .راهم می گرددحضور در بازارهای صادراتی ف

بردار مرغ گوشتی  هزار واحد بهره 50: در این گردهمایی همچنین رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران کشور طی سخنانی گفت

اند در جهت توسعه کمی و کیفی هزینه کرده اند و امروز باید ضمن بکارگیری تکنولوژی، منابع انسانی،  هر آنچه را در توان داشته

 .ت بانکی الزم با هدف حمایت در اختیار آنان قرار گیردمنابع و تسهیال

 .مرغداران کشور در کنار شما و با شما هستند: زاده در پایان خطاب به معاون وزیر گفت حسن

ای بین  در ادامه این گردهمایی امینی رئیس اداره مرغ گوشتی با ارائه آماری از ضریب تبدیل و میانگین وزن مرغ و جدول مقایسه

 .اروپا و آمریکا و کشورهای برزیل، آرژانتین، تایلند و ایران به بررسی نقاط ضعف و قوت تولیدات طیور کشور پرداخت

های استان ها  در ادامه حجت، مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در این گردهمایی با تقدیر و تشکر از رکنی و معاونت

 .د مرغ توسط شرکت پشتیبانی و واگذاری این وظایف به اتحادیه شدو تشکل های استانی خواستار عدم خری

در این گردهمایی از معاونان بهبود تولیدات دامی و مدیران عامل اتحادیه های استانی تعدادی از استان های موفق که در طرح 

 ./سامانه جوجه ریزی فعالیت های چشمگیری داشتند، تقدیر به عمل آمد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52225-9html. 
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 تولیدات دام و طیور

 ایران اکونا - 8931/ آبان /  80, شنبه 

 مرغ های پیر تعادل بازار را به هم زدند
های پایان دوره  رغم وجود مصوبه برای اختصاص یارانه به مرغداران در راستای حذف کردن گله علی: تگذار گف مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم

 . میلیون مرغ را به کشتارگاه فرستادند اما یارانه پنج میلیاردی این مصوبه هنوز به آنها اختصاص نیافته است 8,1، تولیدکنندگان  مرغ و تنظیم بازار تخم

گذار برای تولید خمیر مرغ و افزایش  های پایان دوره تخم پس از اعالم ممنوعیت استفاده از مرغ: کرد محمدرضا ترکاشوند اظهار

گذار تعادل در بازار تخم مرغ بهم ریخت و در این راستا دولت در هفتم اردیبهشت ماه مصوبه ای را  های پایان دوره تخم تعداد ماه

های پایان دوره مرغ تخم گذار و تنظیم بازار تخم مرغ مبنی بر اختصاص  ف گلهبرای اختصاص یارانه به مرغداران در راستای حذ

میلیون گله پایان دوره خود را حذف  9۲5پنج میلیارد تومان یارانه به مرغداران اعالم کرد اما علی رغم اینکه مرغداران تاکنون 

 .کردند این یارانه به آنها اختصاص نیافته است

ریزی حدود پنج میلیارد تومان یارانه در اختیار مرغداران قرار  وبه مقرر شده بود سازمان مدیریت و برنامهبراساس این مص: وی افزود

 .های صورت گرفته از سوی اتحادیه و وزارت جهاد کشاورزی این مصوبه اجرا نشده است دهد که تاکنون علی رغم تالش

گذار برای مرغداران فایده داشت و باعث شد بازار تخم مرغ تا حدودی  مهای پایان دوره مرغ تخ گرچه حذف گله: ترکاشوند ادامه داد

 .هایی در پی داشت که قرار شد دولت در قالب این یارانه پنج میلیارد تومان آن را بپردازد تر شود اما این کار برای آنها هزینه معادل

ها  ه تخمگذار در تولید خمیر مرغ و اینکه این مرغهای پایان دور وی همچنین در خصوص ادامه داشتن ممنوعیت استفاده از مرغ

های پایان دوره تخم گذار با قیمت نازل کشتار و فروخته  مرغ: گیرند، گفت پس از کشتار و فروش چگونه مورد استفاده قرار می

میر مرغ نیز به کار گیرند و شاید هم برخی آن را در تولید خ های مختلف صنعتی مورد استفاده قرار می شدند که البته در بخش

 .بگیرند

های آن از سوی مسئوالن و معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید قرار گرفته و برخی  کشتار و هزینه: وی اظهار کرد

. خت شودتر باید این یارانه به آنها پردا های سنگینی را متحمل شدند؛ بنابراین هرچه سریع مرغداران بابت اجرای این مصوبه، هزینه

ای  های یارانه های تولیدکنندگان را از طریق اعتبارات خود یا در اختیار قراردادن نهاده البته اتحادیه مرغداران بخشی از این هزینه

 .جبران کرده است اما تاکنون یارانه دولتی مصوبی که قرار بود داده شود اختصاص پیدا نکرده و تولیدکنندگان همچنان طلبکارند
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 تولیدات دام و طیور

  فودپرس 8931آبان ماه  83سه شنبه 

 نامه هشداردهنده دامداران به جهانگیری و شریعتمداری

معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور، ای به  دامداران در نامه: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران اعالم کرد< کشاورزی

 .نسبت به عواقب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز به دولتمردان هشدار دادند

ای را برای معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور فرستاده  سید احمد مقدسی با بیان اینکه هفته گذشته نمایندگان دامداران نامه

ای تشکیل دهد و  قرار شده است دولت مجددا جلسه: اند، اظهارداشت مز به آنان هشدار دادهو درباره کاهش تولید شیر و گوشت قر

 .درباره قیمت شیرخام تمهیداتی اندیشیده شود

ماهی که مصوب دولت اجرایی  90واقعیت این است که دامداران در : وی با اظهارامیدواری نسبت به نتیجه رسیدن این جلسه، افزود

های خود  های زیادی دارند و مجبور به حذف دام اند، بدهکاری تومان زیان کرده 544لوگرم از تولید خود نشده است، در هرکی

 . اند شده

اجرای : ای نه چندان دور شاهد کاهش تولید شیر و گوشت در کشور خواهیم بود، اضافه کرد مقدسی با تاکید بر اینکه قطعا در آینده

ان از سوی وزارت جهادکشاورزی نتوانسته بر شرایط موجود تاثیرگذار باشد، چراکه حجم شیر طرح خرید تضمینی شیرخام از دامدار

 .خریدی بسیار کم است

ما مشکلی از این : های دامی را هم متعادل و آرام توصیف کرد و گفت رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور بازار نهاده

 .جهت نداریم

درصدی آمار این مرکز با وزارت  24ایج سرشماری اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران و اختالف مقدسی همچنین در واکنش به نت

ماموران مرکز آمار زمان سرشماری از دامداران و تولیدکنندگان : جهادکشاورزی در زمینه جمعیت دام سنگین کشور، اظهارداشت

کنید نپرسیدند و تنها به دیدن اینکه دامدار در حال فعالیت  می سئوالی درباره اینکه شما چند راس گاو دارید و چقدر شیر تولید

 .است یا خیر اکتفا کردند

وزارت جهادکشاورزی متولی تولید است و احتمال خطای : وی با بیان اینکه این شیوه آمارگیری مورد اطمینان نیست، تصریح کرد

درصد، ضمن اینکه سال قبل، دولت یارانه شیر را بین  24نه مسئوالن آن، دراین زمینه در حد یک تا دو درصد امکان پذیر است 

 . دامداران توزیع کرده است
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 بر نبودن هندوانه  اعالم دلیل آب/ شود های سنتی می شده هندوانه، جایگزین روش و ارقام اصالح نشائیکشت 
مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی ضمن اعالم دالیل چرایی خارج شدن هندوانه از فهرست 

 . های جدید این وزارتخانه درباره محصول برنج و اجرایی شدن الگوی کشت خبر داد بر از سیاست محصوالت آب

ساله ششم توسعه قصد اجرای برنامه الگوی کشت را دارد  نجوزارت جهاد کشاورزی در برنامه پ (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

های کشت هندوانه نیز  های غیرشمالی کاهش یافته و عالوه بر آن روش ویژه در استان که به موجب آن، سطح زیر کشت برنج به

 .شود کند و محدود می تغییر می

ای که معاون وزیر جهاد کشاورزی  گونه به. جام نتیجه دادشده سران های انجام بر بودن محصوالت کشاورزی توسط بررسی داستان آب

های بسیاری  بر حذف شده است، در حالی که چندی پیش جنجال صورت رسمی اعالم کرده که هندوانه از فهرست محصوالت آب به

 .کند، بود بر سر صادرات هندوانه که آب زیادی را از کشور خارج می

های  از سیاست( ایانا)رت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزا

وزارت جهاد کشاورزی تنها از کشت : گوید دهد و می جدید این وزارتخانه درباره محصول برنج و اجرایی شدن الگوی کشت خبر می

های غیرشمالی از این پس حذف شده  یتی برای استانهای حما کند و سیاست های گیالن و مازندران حمایت می برنج در استان

 .است

توانیم ممنوعیت را اعالم کنیم، اما در اختصاص تسهیالت برای  با وجود آنکه هنوز از لحاظ قانونی نمی: افزاید کاوه خاکسار می

های  ست از کشت برنج در استانهای تولید و دیگر تسهیالت حمایتی، وزارت جهاد کشاورزی دیگر قرار نی مکانیزاسیون، خرید نهاده

 .غیرشمالی حمایت کند

طور قطع به قانون تبدیل  طرح الگوی کشت در حال نهایی شدن است و پس از آنکه تقدیم مجلس شود، به: کند وی خاطرنشان می

 .خورد کنیمکنند، بر های غیرمتعارف کشت می شده و خواهیم توانست با معترضان و کسانی که محصوالت کشاورزی را در مکان

ها نشان داده است که کشت برنج در  نتایج بررسی: دهد مدیرکل دفتر محصوالت استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی ادامه می

شود که اگر این آب در  هزار مترمکعب آب مصرف می 52های غیرشمالی صرفه اقتصادی ندارد، زیرا برای تولید دو تن برنج،  استان

 .شود ای اسفناک برای منابع آبی محسوب می صرف برسد، فاجعههای غیرشمالی به م استان

کنند برخورد  در حال حاضر تنها در حد توصیه و عدم حمایت از کسانی که الگوی کشت را رعایت نمی: کند خاکسار تصریح می

 .نکنند، قطع خواهد شدشده توسط وزارت جهاد کشاورزی تبعیت  بردارانی که از الگوی ارائه کنیم و در آینده آب بهره می

درصد از سطح  04تا  52ایم حدود  سازی دارد و در سال جاری نیز توانسته اجرای الگوی کشت نیاز به فرهنگ: شود وی یادآور می

های  های آینده بتوانیم کشت برنج را تنها در استان رود در سال های غیرشمالی را کاهش دهیم که امید می زیر کشت برنج در استان

 .ن و مازندران داشته باشیمگیال

 شود های سنتی می شده هندوانه جایگزین روش کشت نشائی و ارقام اصالح

بر نیست و با توجه به قیمت، بازارهای صادراتی و ارزش  هندوانه جزو محصوالت آب: مدیرکل دفتر سبزی و صیفی نیز معتقد است

 .بری پرمصرف نیست کند، از نظر آب ای که ایجاد می افزوده
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ویژه سبزی و صیفی از کاهش  ساله ششم توسعه، سطح زیر کشت محصوالت مختلف به در برنامه پنج: کند حسن خدنگی تأکید می

 .طور قطع کاهش خواهد یافت ای که سطح زیر کشت هندوانه نیز به گونه ای برخوردار خواهد شد؛ به قابل مالحظه

 .های آبیاری میکروب و کشت نشائی گسترش خواهد یافت استفاده از روشبرای کشت هندوانه در جالیز، : گوید وی همچنین می

شود که حداقل دو تا سه آب کمتر مصرف شود و عالوه بر آن،  کشت نشائی باعث می: افزاید مدیرکل دفتر سبزی و صیفی می

 .عملکرد محصول باالتر برود

تواند به حد زیادی در  پاشی می آبیاری میکرو به همراه مالچ های شده، سیستم استفاده از ارقام اصالح: کند خدنگی خاطرنشان می

 .کاهش مصرف آب در محصوالتی چون هندوانه کاربرد داشته باشد

 .ساله ششم توسعه سرعت خواهد گرفت ها آغاز شده و در برنامه پنج های فوق در برخی استان استفاده از روش: دهد وی ادامه می

اتی که مرکز آمار ایران اعالم کرده، برآورد شده است که سطح زیر کشت محصول هندوانه در طبق اطالع: کند خدنگی تصریح می

 ./های آینده شده است بینی کاهش آن طی سال هزار تن بوده که پیش 044هزار هکتار و تولید آن سه میلیون و  952، 25سال 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:tpht52295-9html. 
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 تولیدات زراعی

 خبرنگران جوان - 8931آبان  11: تاریخ

 بی مهری کشورهای همسایه به هندوانه صادراتی/ هندوانه هم سیاسی شد
امارات به دلیل برخی مسائل سیاسی بوده پس از پیگیری های مکررمسئوالن برگشت هندوانه از : رئیس سازمان حفظ نباتات گفت

 .است

تن هندوانه نخستین  925هزار و  552عراق تا سال گذشته با خرید بیش از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش خبرنگار 

ر مشتری این محصول کشورمان به شمار می رفت، اما هندوانه صادراتی کشورمان به عراق در سال جاری ازسوی این کشو

بازگردانده شد، این در حالیست که طبق نظر مسوالن وزارت جهاد کشاورزی تا کنون دلیلی برای توقف صادرات از سوی طرف 

 .عراقی عنوان نشده است

الزم به ذکر است که هرچند گاهی خبرهایی از بی کیفیت بودن و آلودگی هندوانه صادراتی به عراق نیز به گوش می رسید که این 

اصلی کاهش صادرات به این بازار عنوان می شد اما نباید فراموش کرد که هندوانه ایرانی به بسیاری از کشورهای  موضوع دلیل

 .اروپایی صادر می شود که این امر نشان دهنده کیفیت و سالمت این محصول است

 55هزاردالر به  044میلیون و  942تن هندوانه به ارزش  544هزارو  005براساس آمار گمرگ طی نیمه نخست سال جاری بالغ بر 

درصد کاهش نسبت به شش ماهه سال گذشته را  52۲25درصد و از نظر ارزشی  55۲02کشور جهان صادر شده، که از نظر وزنی 

 .نشان می دهد

فت که براین اساس با توجه به حجم انبوه تولید هندوانه ایرانی که جز محصوالتی است که با آب فراوان تولید می شود باید گ

 تولیدکنندگان حاال که بزرگترین مشتری خود را از دست دادند با هندوانه باقی مانده روی دستشان چه کار باید بکنند؟

با توجه به اینکه صادرات : اظهار داشتباشگاه خبرنگاران جوان محمد علی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در گفتگو با 

ارات صورت می گیرد اما امسال به بهانه جویی های مختلف هندوانه ایرانی به کشور برگشت داده شده هندوانه عمدتا به عراق و ام

 .است

 .در واقع تا کنون گزارشی از آلودگی آفات و باقی مانده های شیمیایی به سازمان حفظ نباتات اعالم نشده است: وی افزود

محموله ای درموادی ورودی کشور از نظر آفات و آلودگی های احتمالی بنابراین هر : رئیس سازمان حفظ نباتات در ادامه افزود

نمونه گیری و قرنطینه می شود و طبق قوانین بین الملل در صورت آلودگی، به حفظ نباتات کشور نوع آلودگی اعالم و در نهایت 

 .محموله مرجوع خواهد شد

پس از پیگیری مسئوالن مشخص شد که برگشت هندوانه های گرچه : باغستانی در خصوص برگشت هندوانه از امارات بیان کرد

ایرانی از امارات به دلیل برخی مسائل سیاسی بوده و هیچ ارتباطی به آلوده بودن هندوانه های ایرانی نداشته است اما تا کنون دلیل 

 .برگشت هندوانه از عراق مشخص نشده و این امر به شدت مورد اعتراض کشاورزان قرار گرفته است

کاهش و توقف صادرات ناگهانی هندوانه به برخی بازارهای هدف شوک کشاورزان را به همراه داشته و این موضوع دلیلی برای بهانه 

جویی های مختلف واردکنندگان هندوانه ایرانی شد بطوریکه امسال این محصول خوش آب و رنگ ایرانی پشت درهای بسته ماند و 

 .که بتواند دردی از کشاورزان را دوا کند پیدا نشده استتا کنون دلیلی برای این امر 
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هرچند که وزارت جهاد کشاورزی همواره پیش از این به کشاورزان توصیه کرده بود که از کشت و تولید محصوالت آب بر همچون 

ورزان مقرون به صرفه هندوانه خودداری کنند زیرا با توجه به حجم آب مصرفی و قیمت پایین صادراتی ، ارزآوری آن برای کشا

 .نیست
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 چای
 خبرنگران جوان - 8931آبان  18: تاریخ

 اند های سنواتی بالتکلیف در انبارها مانده چای
 .گیری قاطع سازمان چای در انبارها بالتکلیف هستند سنواتی تا تصمیمهای  چای: رئیس اتحادیه چایکاران گفت

های سنواتی در  ، در خصوص چایخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با 

ای که تا زمان  های سنواتی نظارت دارند به گونه تانداری، مقامات و سازمان چای بر چایهای اداری، اس دستگاه: کشور اظهار داشت

 .های سنواتی در انبارها بالتکلیف و حمل و نقل آنها ممنوع است گیری قاطع چای تصمیم

های  ینه چایگیری در زم در حال حاضر سازمان چای در تکاپوی پرداخت مطالبات چایکاران بوده از طرفی تصمیم: وی افزود

 .سنواتی بستگی به سیاست سازمان چای دارد

های سنواتی باید معدوم و تبدیل به کامپوست شوند و از طرفی به شرط عدم  در واقع طبق مصوبه چای: هوسمی در ادامه گفت

 .توان آن را خارج کرد بازگشت به کشور می

درصد از مطالبات آنها باقی مانده  54چایکاران پرداخت شده و تنها  تاکنون دو سوم از طلب: وی با اشاره به مطالبات چایکاران گفت

 .که در صورت تأمین اعتبار در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد

توان گفت    های گذشته می با توجه به افزایش خرید تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال: رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد

 .چای به تعادل نرسیده استهنوز هم قیمت تضمینی خرید 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2524545DA%/ 
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 خرما 
 خبرنگران جوان - 8931آبان  11: تاریخ

 چه کسی باید برتری خرمای ایران را اثبات کند؟
 ان بازهم رنگ باختیری اتی خرمادرامد صادرآ

 .کاهد دارد و از قیمت و قدرت رقابت آن می بندی آن، ما را به خام فروشی وا می برداری سنتی خرما و ضعف در بسته بهره

ی ارتقای صنعت خرما و  ، در زمینهخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان سید مهدی صادق کارشناس اقتصادی در گفتگو با

 92الی  94ی این محصول توسط  میلیون تن در سال است که عمده 0۲2تولید خرما در جهان حدود : مشکالت پیش روی آن گفت

 .شود و ایران بعد از مصر، دومین کشور تولید کننده است کشور تولید می

درصد تولید آن در  24شود که  استان کشت می 92ی کشور است و در  محصول کشاورزی عمده 2رما جزء خ: همچنین گفت

 .باشد های کرمان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان می استان

المللی  بین میلیون تن در سال، تجارت 9۲2صادق معتقد است که صنعت خرما در جهان از وضعیت مناسب برخوردار است و حدود 

های  های اخیر به دلیل گرمای شدید، گرد و غبار شدید، خشکسالی، شور شدن آب خرما است اما در ایران متأسفانه در سال

 .های خرما را مشاهده کردیم زیرزمینی خشکیدگی خوشه

 .توانیم باشیم این هم میبا وجود این مشکالت، از نظر تولید و صادرات جز کشورهای برتر هستیم اما بهتر از : گوید وی می

برداری این صنعت سنتی و غیر مکانیزه است و سبب کمبود  عالوه بر این مشکالت، ساختارهای تولید و بهره: گوید صادق می

 .ونقل مجهز به سیستم سردخانه شده است بندی، انبار و سردخانه، صنایع تبدیلی و وسایل حمل های بسته کارگاه

بندی خرما، مشکل اساسی در صادرات است که در کشور ما از نظام خاصی برخوردار نیست و هنوز سنتی  بستهضعف در : وی گفت

بندی نسبت به کشورهایی که خرما را صادر  شود با این شرایط صنایع بسته است و به صورت دستی توسط کارگران انجام می

 .ی کشورهای خریدار نیست و فاقد جذابیت است و مطابق با سلیقهها ابتدایی  کنند بسیار ضعیف است و چاپ و رنگ روی بسته می

دهیم بلکه قیمت خرمای  المللی قابلیت رقابت صادراتی را با دیگر کشورها از دست می تنها در سطح بین با این شرایط نه: وی گفت

 .المللی کاهش خواهد یافت کشور هم در سطح بین

شود که مقدار بسیاری از خرماهای کشور فاسد شود  ونقل دارای سردخانه، سبب می لهای حم نبودن انبارها و سیستم: صادق گفت

ی خرمای کشور می  ی بهنیه از مجموعه المللی و عدم استفاده و نتوانیم از آنها استفاده کنیم و باعث کاهش قیمت در سطح بین

 .شود

ز بازارهای جهانی را در اختیار داشته باشد اگر دولت بر تواند بخش وسیعی ا سید مهدی صادق درعین حال معتقد است که ایران می

های مدرن و صنایع تبدیلی با امکانات مناسب نظارت کند و برای مدرینته کردن واحدها و تجهیزات، به  بندی روی بسته

 .ی کم بدهد های با بهره داران وام سرمایه

ته شود و دولت مؤظف است بخش خصوصی را وارد میدان کند تا های موجود برای تولید و صادرات باید برداش بروکراسی: وی گفت

فنی تولید بهتر با کیفیت برتر را به کشاورزان و  گذاری کند و وزارت جهاد کشاورزی هم باید آموزش های الزم برای دانش  سرمایه

 .باغداران خرما انجام دهد

اند  دهند که از ما پیشی گرفته سیم و ببینیم چه کارهایی انجام میما باید رقبای خود را در بازارهای صادراتی بشنا: وی ادامه داد

 .هایمان را انجام بدهیم همچنین نیاز بازارهای هدف را بشناسیم و با توجه به بازارهای هدف، فعالیت

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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این عمل . ی کشاورزان نیست المللی، کیفیت خرمای کشور را تبلیغ کند و این وظیفه دولت باید در سطح بین: وی در آخر گفت

گذاری کند و تبلیغ  الملل سرمایه المللی و وسایل ارتباط جمعی بین های بین گذاری است که دولت باید در سایت نیازمند یک سرمایه

های بیشتری داشته  المللی وارد شویم و مشتری کیفیت خرما و برتر بودن خرمای ما را به جهان اثبات کند تا بتوانیم در سطح بین

 .باشیم
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 خرید تضمینی
 - 31/61/80فارس

 تولید نیست  تومانی گندم جوابگوی هزینه 427۶نرخ تضمینی 
هزینه تولید نیست، بنابراین دولت نرخ تضمینی گندم جوابگوی : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

 .های حمایتی در تولید این محصول استفاده کند باید از سیاست

، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت

 .این نرخ جبران کننده زحمات کشاورزان نیست: خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گفت نرخ تعیین شده برای

های تولید از جمله کود، سم، ماشین آالت و دستمزد کارگر نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم  با توجه به هزینه: وی افزود

 .ها نیست جوابگوی هزینه

تر از قیمت داخلی این محصول است،  بیعی با اشاره به اینکه قیمت جهانی گندم پایینعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع ط

های دولت نیست، ولی با شرایط موجود  اگرچه با توجه به استراتژیک بودن محصول گندم واردات گندم جزء سیاست: اظهار داشت

 .اخلی گندم بخشی را از طریق واردات تأمین کندگیران دولت وجود داشت، تا به جای افزایش قمیت د امکان تردید برای تصمیم

 044تا  544های دولت مبنی بر تأمین کاالی استراتژیک از تولیدات داخل اختالف  خوشبختانه با توجه به سیاست: وی افزود

 .گیری در مورد واردات این محصول نشد تومانی هر کیلو گندم جهانی با گندم داخلی منجر به تصمیم

های  رود دولت از طریق مکانیزم های تولید نیست، انتظار می از آنجایی که نرخ تضمینی گندم جوابگوی هزینه: تصریح کردبیرانوند 

 .های تولید را برای کشاورزان جبران کند دیگری هزینه

پس امسال هم نباید ها را افزایش نداد  های قبل که قیمت جهانی گندم باالتر از قیمت داخلی بود دولت قیمت در سال: وی افزود

 .شد که البته چنین اتفاقی هم نیفتاد براساس قیمت جهانی گندم این محصول قیمت گذاری می

تومان افزایش  9504تومان به  9922درصد افزایش نسبت به سال زراعی گذشته از  94نرخ تضمینی گندم با : افزاید این گزارش می

 .یافت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204592444022 
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 خرید تضمینی

 آیانا- 8931آبان  16, چهارشنبه

 معناست  خرید محصوالت سال آینده با قیمت امروز بی پیش/ زا شد در شمال، خسارت پاییزههای  باران
برد که امیدواریم دولت با خریدهای تضمینی و توافقی، باعث بر  سر می در آرامشی نسبی بهدر حال حاضر بازار برنج 

 .هم زدن این آرامش نشود

: از وضعیت مناسب بازار برنج خبر داد و گفت( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود با نزدیک شدن به روزهای آخر  بینی می برداشت تاکنون تغییر زیادی نداشته است، اما پیشهای محلی از زمان  قیمت برنج

 .ها کمی افزایش یابد سال، قیمت

بینی متصور  های تیر و مرداد سال گذشته، شاهد پیک گرانی برنج بودیم و امسال نیز همان پیش در ماه: جمیل علیزاده شایق افزود

 .است

هزار  ای که رقم شیرودی حدود پنج گونه های پرمحصول نیز در سال جدید اندکی باال رفته است، به مت برنجقی: وی خاطرنشان کرد

تومان در  544تومان در شمال کشور قابل خریداری است، در حالی که یک ماه گذشته این رقم دارای قیمتی معادل چهارهزار و 

 .منطقه بود

آبی وجود  کردند مشکل کم ای فکر می اند، زیرا عده و تردید اقدام به کشت دوم کرده کشاورزان با شک: علیزاده شایق ادامه داد

 .های اخیر باعث شد که محصول مناسبی برداشت شود داشته باشد، اما خوشبختانه باران

رامش قرار دارد و بهتر امسال نیازی به خرید تضمینی و توافقی برنج وجود ندارد، زیرا تاکنون بازار کامالً در حالت آ: وی تصریح کرد

 .است که این نوع خریدهای دولتی باعث ایجاد شوک به بازار نشود

ورود دولت در سال جاری برای برنج منطقی نیست و شاید بتوان گفت که در دومین سال دولت تدبیر و : علیزاده شایق یادآور شد

 .فتصورت عادی پیش ر امید، شاهد موفقیت دیگری بودیم که بازار برنج به

 کنند ریزان به اعالم قیمت تضمینی قبل از فصل کشت توجه نمی برنامه

یک مصوبه در مجلس وجود دارد که : دبیر انجمن برنج کشور درباره اشتباه بودن سیاست زمان اعالم خرید تضمینی تأکید کرد

الت کشاورزی باید یک ماه قبل از فصل گذاری محصو کنند و آن این است که قیمت ریزان کشور به آن توجهی نمی متأسفانه برنامه

ماه است، بهتر است که بهمن و اسفندماه هر سال برای سال آینده  کشت باشد و از آنجا که فصل کشت محصول برنج فروردین

م شود و شهریورماه و گاهی آبان و آذر، زمان اعال ریزی شود، اما متأسفانه این محصول در کنار سایر محصوالت دیده می برنامه

 .شود های تضمینی می قیمت

تر دولت  معنا است که امیدواریم هرچه سریع خرید یک جنس برای سال آینده با قیمت امروز اقدامی بی پیش: وی اظهار داشت

 .جویی کند تدبیر و امید در این باره چاره

اما در دولت دهم و یازدهم هنوز در این شد،  ماه اعالم می های گذشته قیمت برنج در بهمن در دوره: علیزاده شایق همچنین گفت

 .باره فکری نشده است

 بندان کوچک بسازد وزارت نیرو به جای سد، آب
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های آب کشاورزی در  های اخیر و اثرات آن بر محصوالت کشاورزی و پر شدن چاه دبیر انجمن برنج کشور درباره وضعیت بارندگی

های شمالی است و عالوه بر آن برنج کشت دوم نیز در  اشت مرکبات در استاندر حال حاضر که فصل برد: های شمالی افزود استان

 .معنا است ها برای کشاورزان شمالی بی بسیاری از مناطق برداشت شده است، این باران

به  دلیل طغیانی شدن تبدیل به سیل شود، بنابراین دیگر های شمالی به های اخیر در استان ممکن است باران: وی خاطرنشان کرد

ها  هایی کوچک کند و این باران بندان نفع بخش کشاورزی نخواهد بود، مگر آنکه وزارت نیرو به جای سدسازی، اقدام به ساخت آب

 .را برای مواقع ضرورت نگهداری کند

ها تبدیل به  ندهد و از آن بیشتر، بارا ای استان مازندران تا حدی اجازه نگهداری آب را می خاک ماسه: علیزاده شایق ادامه داد

 .کند سیالب شده و ضرر و زیان وارد می

های نابهنگام، ضرر و زیانی را  جویی کنند تا باران امیدواریم مسئوالن حوزه آب کشور در این باره چاره: وی در پایان تصریح کرد

 ./متوجه کشاورزان نکند
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 خرید تضمینی   

 خبرنگران جوان - 8931آبان  16: تاریخ

 خرید تضمینی شیر تنها، مسکنی برای دامداران است
قطعی این مشکل این خرید تضمینی شیر تنها، مسکنی برای دامداران است اما درمان : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 .است که قدرت خرید مردم افزایش یابد

، درخصوص طرح خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی رضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفتگو با 

هزار تن شیر خام از دامداران توسط سازمان تعاون  904آذر ماه سال گذشته  از: خرید تضمینی شیر خام از دامداران اظهار داشت

تواند از کاهش قیمت شیر خام جلوگیری کند و  روستایی خریداری شده که درحال حاضر حجم و سقف خریداری محصول تنها می

 .سیداز طرفی تا حجم خرید تضمینی توسعه پیدا نکند قیمت به سقف ستاد تنظیم بازار نخواهد ر

تومان از دامداران و  9004در واقع افزایش حجم خرید تضمینی شیر از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا دولت به نرخ : وی افزود

 .هایی را برای آنها در برخواهد داشت تبدیل آن به شیر خشک صادراتی و خامه در بازار داخلی ضرر و زیان

بنابراین توسعه حجم خرید تضمینی شیر تنها با افزایش منابع سازمان تعاون : گفتوی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در ادامه 

 .هزار تن نخواهدبود 544روستایی امکان پذیر است زیرا با توجه به منابع موجود خرید تضمینی در سال بیش از 

مشکل این است که قدرت خرید خرید تضمینی شیر تنها مسکنی برای دامداران است اما درمان قطعی این : وی خاطر نشان کرد

ها قدرت خرید مردم تعدیل شده و الزم است که این قدرت احیا شود تا مردم  زیرا بعد از اجرای هدفمندی یارانه. مردم افزایش یابد

 کاالها را به قیمت واقعی بخرند

طوری که منابع و تسهیالتی در جهت درواقع دولت باید به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند به : مدیرعامل اتحادیه یادآور شد

 .حمایت به صنعت خودرو اختصاص داد و الزم است برای حمایت از این صنعت نیز منابع و امکاناتی را درنظر بگیرد

های لبنی به خرید شیرخام به نرخ مصوب مشکالتی را برای دامداران به وجود آورده  متاسفانه عدم تمکین کارخانه: وی تصریح کرد

 .ماه گذشته تا کنون قیمت شیرخام ثابت مانده است 90اتوجه به افزایش قیمت محصوالت لبنی از زیرا ب
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 خشکسالی
 - 31/61/83فارس

 خشکسالی و تنش آبی دیار بارانی
بارانی مازندران اصال معنا دارد و پذیرش آنها سخت ولی این موضوع در فصل زراعی  خشکسالی و تنش آبی برای دیار

 .های بسیاری را برای کشاورزان مازندرانی به همراه دارد ها و خسارت نگرانی

دیار بارانی مازندران اصال معنا ندارد و پذیرش از شهرستان ساری، خشکسالی و تنش آبی برای  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .های بسیاری را برای کشاورزان به همراه دارد ها و خسارت آن سخت است، ولی این موضوع در فصل زراعی نگرانی

با که   ای در مازندران هستیم که پیامدی جز خسارت ندارد در حالی آسا و گسترده های سیل در فصل پاییز و زمستان شاهد بارش

 .توان جلوی بروز خسارت و همچنین تنش آبی در فصل کشاورزی را گرفت سازی آن می ذخیره

 درصدی بارش در مازندران 2۶افزایش *

ان حدود میانگین بارندگی مهر ماه امسال در است: در ساری گفت خبرگزاری فارسوگو با  مدیرکل هواشناسی مازندران در گفت

درصد  54درصد افزایش و نسبت به مهر ماه سال گذشته حدود  54متر بوده که در مقایسه با نرمال بلندمدت حدود   میلی 995

 .دهد  کاهش را نشان می

 هر چند در نیمه نخست مهر ماه امسال بارش چندانی در استان اتفاق نیفتاد اما در نیمه دوم مهر ماه: نوربخش داداشی اظهار کرد

درصد افزایش داشته  54زا متوسط میزان بارش مازندران نسبت به دوره بلندمدت حدود  امسال با عبور متناوب دو سامانه بارش

 .است

ایستگاه هواشناسی در بین بیش از نیمی از  92میانگین بارندگی مهرماه امسال نسبت به دوره بلندمدت در بین : وی تصریح کرد

درصد بوده  29و آالشت  22بیشه  ، سیاه55ناز  ، دشت54، نوشهر 24بیشترین افزایش از رامسر حدود  ها افزایش داشته و ایستگاه

 .است

، بندر امیرآباد و ساری 54شهر حدود  ، قراخیل قائم95های بابلسر حدود  بارش در ایستگاه: مدیرکل هواشناسی مازندران یادآور شد

 .درصد کاهش داشته و بیشترین کاهش مربوط به بلده بوده است 99و کیاسر حدود  55، بلده 92سفید  ، پل2حدود 

در مقایسه با نرمال : متر بوده است، افزود  میلی 504وی با بیان اینکه میانگین بارندگی هفت ماهه امسال در مازندران حدود 

 .اهد بودیمدرصد کاهش بارندگی را ش 2حدود  25بلندمدت حدود هشت درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال 

شرقی استان بارش اتفاق افتاده افزایش داشته،  های از نیمه  غربی و بخش مدیرکل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه در نیمه

 .درصد بوده است 54شهر حدود  درصد و بیشترین کاهش از قراخیل قائم 52بیشترین افزایش از بابلسر حدود : اضافه کرد

های دورپیوندی تهیه شده در مرکز   های اقلیمی و تحلیل شرایط پدیده  آگاهی مدل های پیش  اساس نقشهبر : داداشی اظهار کرد

بیشتر از میانگین و ( 20آبان ماه )ماه آینده  شناسی سازمان هواشناسی کشور، میانگین بارش در طی یک بینی مرکز ملی اقلیم  پیش

آذر تا اسفندماه امسال در حد میانگین   بلندمدت یا بیشتر و در دوره سه ماههدر دوره سه ماهه آبان، آذر و دی در حد میانگین 

 .شود  بینی می  بلندمدت پیش

در ماه آبان نیز دمای : شود، افزود  بینی می  تر از آن پیش وی با اعالم اینکه میانگین دمای هوای پاییز در حد نرمال تا یک درجه کم

 .شود  بینی می  تر از نرمال پیش ماه آذر حدود یک درجه کمهوا یک تا دو درجه زیر نرمال و در 
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تر از معمول و تا  همچنین دمای هوا در دی ماه در حد نرمال و از اواخر دی تا اسفند گرم: مدیرکل هواشناسی مازندران یادآور شد

 .رسد درجه فراتر از نرمال ماهانه می 9۲2

 .درصد است 04بینی فصلی حدود   صحت پیشبر اساس آخرین ارزیابی، : داداشی در پایان گفت

 ها در مازندران سیالبی بود عمده بارش*

( مهر ماه امسال ) در ماه نخست سال آبی جاری : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با  ای مازندران در گفت مدیرعامل شرکت آب منطقه

متر بارندگی داشتیم که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال  میلی 55ران به طور متوسط های مازند ریز رودخانه در حوزه آب

 .، حدود چهار درصد کاهش داشته است25درصد و در مقایسه با سال  52گذشته 

میلیون متر  954میلیون متر مکعب بوده که  544های استان در این مدت حدود  یخکشی با بیان اینکه آورده رودخانه محمد ابراهیم

درصد و نسبت به دوره  95این آمار در مقایسه با دو سال گذشته : مکعب مربوط به هفت رودخانه مهم استان بوده است، گفت

 .دهد درصد کاهش را نشان می 04شاخص 

مربوط به درصد و بیشترین افزایش  90رود با  طی این مدت بیشترین کاهش بارش مربوط به حوزه رودخانه بابل: وی اضافه کرد

 .درصد بوده است 954رود و صفارود بالغ بر  های چالک رودخانه

 92کیله با  بیشترین افزایش مربوط به چشمه: های استان، گفت دهی رودخانه ای مازندران درباره آب مدیرعامل شرکت آب منطقه

 .همچنان تداوم دارد درصد بوده که در این حوزه خشکسالی گذشته 05و نکارود  20درصد و بیشترین کاهش تجن 

 .آب در دوره شاخص را شاهد هستیم درصد کاهش روان 04توان گفت به طور میانگین  می: یخکشی افزود

توجه به این نکته نیز : ای مازندران با اعالم اینکه امیدواریم پاییز پربارانی داشته باشیم، تصریح کرد مدیرعامل شرکت آب منطقه

 .اشتیم عمدتا سیالبی بوده و منجر به خسارت شده استهایی که د ضروری است که بارش

های  آب نیز متغیر بوده و در برخی مناطق با توجه به بارش ای میزان روان های منطقه با توجه به بارش: یخشکی خاطر نشان کرد

 .سازی وجود نداشت گسترده امکان ذخیره

 .در فصل و زمان خود، بارش را شاهد باشیم توانیم بگوییم بارندگی خوب بوده که زمانی می: وی اظهار کرد

درستی ذخیره شود و در فصل  ها در استان به ها و بارش آب ؛ امید است شاهد روزی باشیم که روانخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گیر کشاورزان استان نشود زراعی خشکسالی گریبان
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 دانه های روغنی
 - 31/61/16فارس

 درصدی به واردات روغن نباتی 35وابستگی / های روغنی مانع اصلی تولید دانه 6
مشکل تحقیقاتی، : های روغنی گفت مانع تولید دانه 6عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به 

 .روغنی در کشور است  مکانیزاسیون، بذر نامناسب و اولویت ندادن به کشت از موانع اصلی تولید دانه

با توسعه کشت پنبه آغاز شد و در سال  9504های روغنی در کشور از سال  ، توجه به توسعه کشت دانهخبرگزاری فارسبه گزارش 

سطوح زیر کشت و . های روغنی زراعت آفتابگردان و سویا در کشور توسعه یافت با تاسیس شرکت توسعه کشت دانه 02-9502

 .های زیادی شد های اولیه افزایش قابل توجهی داشت و در ادامه دچار نوسان های روغنی در سال تولید دانه

های روغنی و افزایش سریع سرانه مصرف روغن نباتی در کشور سبب شد درصد خودکفایی در این کاالی  دانهکند شدن رشد تولید 

 .برسد 9505درصد در سال  94به کمتر از  9504درصد سال  02اساسی از حدود 

های روغنی را با  کشت دانههای روغنی را در برنامه کار خود قرار داد و طرح توسعه  وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش تولید دانه

 .محدودیت کشت کلزا تهیه کرد

وزارت جهاد کشاورزی طرحی تحت عنوان طرح تامین منابع روغن نباتی کشور تهیه و اجرا کرد که در  9555در ادامه و در سال 

هد که نسبت به د بود، اما آمارهای موجود نشان می 9525درصد در تولید روغن در سال  02آن هدف حصول خوداتکایی حدود 

درصد وابستگی داریم که این موضوع نشان از عدم کارایی طرح مذکور به دالیل مختلف  22مواد اولیه تولید روغن نباتی حدود 

 .دارد

وگو با خبرنگار  امنیت غذایی در گفت -شناسی گیاهی  فر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در رشته بیماری افشین اسماعیلی

های روغنی و  دانه: سال اخیر گفت 24های روغنی در  در مورد علل عدم موفقیت در خوداتکایی دانه خبرگزاری فارساقتصادی 

 .روند، در امنیت غذایی از اولیت خاص برخوردار است گندم از آن جهت که جزء محصوالت استراتژیک به شمار می

درصد  5درصد بود و اکنون این رقم به کمتر از  8های روغنی حدود  ضریب خود اتکایی دانه ر گذشتهوی با بیان اینکه د

 .پذیر است درصدی به واردات روغن خام امنیت غذایی کشور در این حوزه بسیار آسیب 22به علت وابستگی : افزود کاهش یافته،

های روغنی در کشور  کشت و توسعه دانه 9502ای روغنی در سال ه با تاسیس شرکت کشت و توسعه دانه: فر بیان داشت اسماعیلی

درصد نیاز داخلی کشت روغن کشور از طریق تولیدات  24شود و با توجه به میزان جمعیت در آن مقطع زمانی حدود  آغاز می

 .با افزایش جمعیت نبودشد، اما با گذشت زمان با افزایش جمعیت میزان تولید داخلی متناسب  های روغنی داخلی فراهم می دانه

ها کارخانجات روغن به یک اجماع  با تاسیس کارخانجات روغن در آن سال: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد

های روغنی مورد نیاز را خودشان کشت کنند، محوریت هم با کشت سویا، آفتابگردان و کمی کمرنگ بود، اما  رسند که دانه می

های گرمسیر و سردسیر قابل کشت است و در حال  های روغنی کشور قرار گرفت که در همه اقلیم ا محور کشت دانهبعدها گیاه کلز

 .های روغنی در کشور کلزا است حاضر هم محور کشت دانه

های روغنی در کشور چیست؟  شناسی گیاهی، امنیت غذایی در پاسخ به این سوال که موانع عمده تولید دانه متخصص بیماری

 .های روغنی با آن روبرو هستیم  ای است که در تولید دانه موانع تحقیقاتی از موانع عمده: تصریح کرد

http://www.farsnews.com/
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: های دولت نبوده است بیان داشت های روغنی در اولویت برنامه فر با بیان اینکه علیرغم استراتژیک بودن روغن تولید دانه اسماعیلی

های و  د سطح نیاز به مکانیزاسیون، بذر، سموم و کود دارد که با گذشت سالهای روغنی در واح افزایش عملکرد تولید دانه

 .الملل کال محدود شد فرایندهای سیاسی در حوزه بین

های روغنی در کشور بوده  ای که مانع گسترش کشت دانه مهمترین مسئله: عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد

ه برای این موضوع در نظر بگیرد و همچنان این محصول علیرغم استراتژیک بودن آن در اولویت هایی است که دولت نتوانست اولویت

 .ها نبوده است ریزی دولت برنامه

گیری  با بهره: امنیت غذایی با بیان اینکه تولید گندم و کلزا در دنیا ثابت شده است بیان داشت –شناسی گیاهی   متخصص بیماری

 .درصد افزایش عملکرد در حوزه گندم داشت 54توان  دار تناوب کشت گندم و کلزا می نبالهریزی مستمر و د از برنامه

های روغنی با ضعف  دولت در زمینه تولید دانه: های روغنی در کشور اشاره کرد و گفت فر به مانع دیگر تولید دانه اسماعیلی

 .گذاران بخش خصوصی دارد ر و فعالیت سرمایهگذاری، حمایت و حضو کارشناسی و تخصصی روبرو است و نیاز به سرمایه

های روغنی و نبودن وام  های گذشته از کشاورز برای تولید دانه های حمایتی در سال عدم سیاست: این استاد دانشگاه بیان داشت

غنی در های رو کشت و همچنین عدم وجود مباشر خرید متناسب با قیمت تضمینی از دیگر مسائل و مشکالت تولید نشدن دانه

 .کشور است

های روغنی تولیدی کشاورزان شرکت توسعه  در گذشته مباشر خرید دانه: امنیت غذایی گفت -شناسی گیاهی  متخصص بیماری

گیرد  این امر به تعاون روستایی سپرده شد و با این کار یک واسطه میان زارعان و بخش خصوصی قرار می 52کشت بود، اما از سال 

یابد مضاف بر اینکه خرید روغن خام وارداتی  های روغنی تولید داخلی برای کارخانجات افزایش می زینه خرید دانهو بر اثر افزایش ه

 .هزینه کمتری برای کارخانجات داشت

گذشته واردات روغن خام جهت تنظیم بازار روغن داخلی باعث شد به   در دهه: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بیان داشت

 .ولید و زنجیره تولید خلل جدی وارد شود و کل زنجیره به چالش کشیده شده استپروسه ت

کشی  های روغنی توسط کارخانجات روغن نباتی و روغن فر در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا دلیل نخریدن دانه اسماعیلی

تعیین شده در حالی که قیمت وارداتی آن هر  تومان 5544نرخ تضمینی خرید کلزا از کشاورزان : رانت موجود در آن است، گفت

تومان متضرر شده یا به عبارتی  044تومان است، بنابراین کارخانجات به ازای خرید هر یک کیلو کلزای داخلی مبلغ  9044کیلو 

 .التفاوت بپردازند باید مابه

 044التفاوت  مابه: التفاوت است و گفت مین مابهوی با بیان اینکه اختالفی که بین صنعت روغن و وزارت جهاد وجود دارد، بر سر ه

های وزارتخانه باید از جیب کارخانجات پرداخته  هزار تن کلزای داخلی یک رقم بزرگ است که با سیاست 24تومانی برای خرید 

 .شود که چنین امکانی برای فعاالن اقتصادی وجود ندارد

زند و انتظار این است که  این گونه مسائل به چرخه تولید لطمه می :امنیت غذایی تصریح کرد -شناسی گیاهی متخصص بیماری

 .هایی برای تولیدکنندگان هم وجود داشته باشد شیب یک طرف نباشد و در مقابل انتظارات وزارتخانه گشایش

ی که وزارتخانه سیاست: تومان وزاتخانه برای خرید تضمینی کلزا سال آینده اظهار داشت 5244وی با اشاره به قیمت پیشنهادی 

برای قیمت تضمینی در پیش گرفته فقط حمایت از کشاورزی و تولید کننده است، در حالی که قیمت تضمینی محصوالت 

ماند و  ای باشد که منافع تمامی ذینفعان زنجیره تولید را تامین کند و اگر چنین باشد زنجیره تولید پایدار می کشاورزی باید بگونه
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های  های روغنی تولید داخل دیگر هیچ کشاورزی از سال آینده حاضر به کشت کلزا و سایر دانه نخریدن دانه در غیر این صورت با

 .روغنی نخواهد بود

ها در بخش کشاورزی حاشیه سود کشاورزان کاهش یافته است در حالی  با اجرای قانون هدفمندی یارانه: فر تصریح کرد اسماعیلی

 .دار فراهم شود ای باشد که بستر مناسب اقتصادی برای تولید کننده و کارخانه نههای اولت باید به گو که سیاست

اول در واردات تامین منافع ملی است بنابراین اگر قرار است روغن از طریق واردات تامین شود باید در راستای   اولویت: وی افزود

 .های روغنی وارد شود  زایی دانه اشتغال

بنابراین دولت برای حمایت از تولید : اسالمی با اشاره به افت شدید قیمت جهانی روغن خام بیان داشتاین استاد دانشگاه آزاد 

 .داخل یا باید به کشاورز یارانه بپردازد و یا نرخ تضمینی را با نرخ توافقی که بازار تعیین کننده قیمت محصول است، جایگزین کند

یان اینکه تصمیم دولت پشت درهای بسته بدون حضور بخش خصوصی امنیت غذایی با ب -شناسی گیاهی متخصص بیماری

های روغنی متشکل از بخش دولتی و خصوصی تشکیل شود و در این  باید ستاد دانه: تصمیمی کار آمد نخواهد بود، بیان داشت

 .تی بحث شودهای واردا های روغنی و روغن خام و همچنین تعرفه ستاد در مورد نرخ تضمینی، میزان مورد نیاز دانه

های روغنی توسط کشاورز و استحصال آن  صنعت روغن از اهمیت استراتژیکی برخوردار است چرا که عالوه بر تامین دانه: وی افزود

 .های دامی است های فراورده های روغنی مورد استفاده بنگاه ها در کارخانجات و تبدیل به روغن کنجاله دانه دانه

شود و عالوه بر وابستگی در صنعت  درصد کنجاله مورد نیاز خوراک دام از طریق واردات تامین می 944: فر تصریح کرد اسماعیلی

 .غذایی در صنعت خوراک دام و طیور وابسته هستیم

های روغنی  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در پاسخ به این سوال که در مورد تصمیم جدید وزاتخانه مبنی بر خرید دانه

آید که شرکت بازرگانی دولتی با چه قیمتی قرار است دانه روغنی  در اینجا این سوال پیش می: بازرگانی دولتی گفت توسط شرکت

های روغنی و  التفاوت قیمت داخلی و خارجی دانه خریداری شده را در اختیار کارخانجات قرار دهد، بنابراین باز هم فرآیند مابه

 .روغن خام برقرار است
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 دانه های روغنی

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

میلیون  4۶ت امکان بهره مندی کشاورزان از تسهیال/ دانه های روغنی کشور تشکیل می شود توسعهصندوق 

 تومانی خرید کاال 
 .باید در زمینه افزایش تولید دانه های روغنی به ویژه کلزا اهتمام بیشتری شود: وزیر جهاد کشاورزی گفت

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نشست روسای ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

با توجه به نقش تولید دانه های : کشاورزی استان ها با اشاره تاثیر کشت کلزا بر حاصلخیزی خاک اظهار داشت سازمان های جهاد

بر حاصلخیزی خاک و رشد تولید غالت به ویژه گندم و همچنین به منظور تامین نیاز روغن کشور و کاهش واردات، ( کلزا)روغنی

 .دتولید دانه های روغنی در کشور باید افزایش یاب

 5254درصد رشد به  54وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا در دولت یازدهم با بیش از 

قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا در شورای اقتصاد دو برابر : افزایش یافته است،تصریح کرد 20-22تومان در سال زراعی 

تعیین شده و این امر نشان دهنده اهمیت تولید کلزا به عنوان یک محصول راهبردی در ( تومان 9504)قیمت هر کیلوگرم گندم

 .کنار محصول گندم است

هر میزان کلزای : وی با تاکید بر ضرورت افزایش فعالیت های ترویجی و رسانه ای برای ترغیب کشاورزان به کشت کلزا گفت

 .ی شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری می شودتولیدی کشاورزان امسال به صورت تضمینی از سو

قیمت کود مصرفی کشاورزان در دولت یازدهم : حجتی در ادامه با اشاره به حمایت های دولت از بخش کشاورزی اظهار داشت

 .افزایش نیافته و ثابت بوده است

پاییزه و افزایش عملکرد و بهره وری در وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای برنامه های کشت 

هزارتن شکر در کشور تولید شد و با توسعه کشت پاییزه، استفاده از  502پارسال یک میلیون و :تولید محصول چغندرقند گفت

 بذرهای مناسب و بکارگیری روش های افزایش عملکرد و بهره وری در تولید چغندرقند در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی،

 .می توانیم شکر مورد نیاز کشور را از محل تولید داخلی تامین کنیم

کارخانه های :وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که برای هیچ تاجر و کارخانه قندی مجوز واردات شکر صادر نمی شود، تاکید کرد

 .ه و فراوری خواهند داشتقند فقط در صورت خرید چغندرقند کشاورزان، اجازه واردات شکر قهوه ای به منظور تصفی

حجتی در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر لزوم تالش برای تحقق اهداف دولت در صفر شدن تراز بازرگانی بخش 

در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تامین غذای سالم اظهار (تعادل در صادرات و واردات محصوالت کشاورزی)کشاورزی

ان سموم کشاورزی مانند داروخانه ها باید مجوز فعالیت داشته باشند و سم فقط با نسخه گیاه پزشک تهیه و عرضه کنندگ: داشت

 .باید به کشاورزان فروخته شود

درصدی بارندگی ها و آب اختصاص داده شده به بخش کشاورزی، رشد اقتصادی  95وزیر جهاد کشاورزی سپس با اشاره به کاهش 

اهه اول امسال را نشانه ظرفیت ها و اهمیت توسعه کشاورزی در اقتصاد ملی و نویدبخش درصدی بخش کشاورزی در شش م 2۲0

 .حرکت کشاورزی کشور در مسیر توسعه و پایداری دانست

 تشکیل صندوق توسعه دانه های روغنی کشور
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ها با اشاره به رشد معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در نشست روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان 

درصدی بخش کشاورزی در شش ماهه نخست امسال، بخش کشاورزی را موثرترین بخش اقتصادی کشور در رشد  2۲0اقتصادی 

 .اقتصاد ملی عنوان کرد

با  عبدالمهدی بخشنده با بیان این که سیاست دولت در حمایت از کشاورزی کشور و تولید داخلی استمرار دارد، از انجام رایزنی ها

 .دولت برای تشکیل صندوق توسعه دانه های روغنی کشور خبر داد

 52با هماهنگی صورت پذیرفته، کشاورزان می توانند از تسهیالت : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .میلیون تومانی خودرو برای خرید تراکتور بهره مند شوند

میلیون تومانی خرید کاال جهت تهیه ادوات، تجهیزات و  94مندی کشاورزان از تسهیالت امکان بهره : بخشنده خاطرنشان کرد

 .نهاده های کشاورزی نیز در دست پیگیری است

/item/majles/ir.iana.www//:http52555-9html. 
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 روغنیدانه های 

 خبرنگران جوان - 8931آبان  83: تاریخ

 دستکاری ژنتیکی دانه های روغنی وارداتی
 .دانه های روغنی کلزا از کشورهای برزیل و آرژانتین دستکاری ژنیتکی شده به کشور وارد شده است

، دانه های روغنی یکی از محصوالت استراتژیک در بخش کشاورزی که سالیانه جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

ارز زیادی برای واردات آن از کشور خارج می شود در همین راستا خبرهایی از واردات دانه های روغنی کلزا از کشورهای برزیل و 

 .شده اند و مصرف آنها به صالح نیست ارژانتین به گوش می رسد این در حالی است که این دانه ها دستکاری ژنتیکی

عبدالرحمان رستمیان نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص 

ت در واقع روغن های وارداتی به کشور باید از نظر میزان سموم و فلزا: واردات دانه های روغنی دستکاری ژنتیکی شده اظهار داشت

 .سنگین بررسی شود زیرا واردات روغن هایی که استانداردهای شیمیایی و میکروبی مناسب ندارد مصرف انها به صالح نیست

با توجه به اینکه دانه های روغنی مسافت طوالنی را برای رسیدن به کشور ما طی می کنند اگر از لحاظ بسته بندی و نحو :وی افزود

 .از لحاظ سالمت و بهداشت مشکل داردنگه داری و حمل بار دقت نشود 

کیلو به  92کیلوگرم است اما درکشور ما در سال های گذشته از  95میزان مصرف سرانه روغن درجهان : رستمیان در ادامه گفت

 .کیلو گرم رسیده که این امر می تواند خطری برای سالمت افراد در کشور باشد 90

ف شکر، نمک و لبنیات پر چرب برای بدن مضر است و گفتنی است که فرهنگ مصرف روغن مانند مصر: وی خاطر نشان کرد

 .سازی در این زمینه می تواند راهکار موثری در کاهش مصرف مواد غذایی مضر باشد

با توجه به اینکه ظرفیت های بسیار خوبی برای تولید دانه های روغنی در کشور وجود دارد : نائب رئیس اول کمیسیون یادآور شد

ید به جای واردات دانه های روغنی همانند کشور امریکا که کشت ذرت را جایگزین تنباکو کرده ما نیز به سمت و سوی افزایش با

 .تولید و جایگزینی کشت پیش رویم تا مردم از کیفیت محصوالت مصرفی خود اطمینان داشته باشند

هنگفتی از واردات محصول به دست می اورند بدون در نظر  در سالهای اخیر برخی سودجویان که پول های: رستیمان تصریح کرد

گرفتن سالمت افراد تنها به منافع خود می اندیشند ، لذا در این میان الزم است که سازمان استاندارد و معاونت غذا و دارو بر 

 .کیفیت روغن های وارداتی نظارت داشته باشند

/news/fa/ir.yjc.www//:http2555550 
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 دانه های روغنی
 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 ارقام دانه روغنی گلرنگ برای کشت در حاشیه دریاچه ارومیه  معرفی
بازده، بسیار مناسب تشخیص داده شد و در  کمدانه روغنی گلرنگ برای کشت در اراضی مواجه با کمبود آب و شوری و 

 .الگوی کشت حاشیه شرقی دریاچه ارومیه قرار گرفت

شرقی امروز در گفتگو خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

های روغنی با اولویت کلزا و گلرنک  نژادی روی دانه زراعی و به پژوهشی به های در این واحد پروژه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .گیرد صورت می

توان به شناسایی ارقام متحمل به  ازجمله می: گرفته در مورد گیاهان روغنی افزود اسالم با اشاره به تحقیقات صورت بهمن پاسبان

های روغنی، مشارکت در معرفی ارقام و تولید بذر در مقیاس انبوه  هسرما و خشکی، تعیین میزان بذر، تراکم کشت و زمان کشت دان

 .اشاره کرد

ازجمله : شرقی خبر داد و خاطرنشان کرد وی از دستاوردهای محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

 .امل گلدشت، گل مهر، صفه و پدیده استهای روغنی مشارکت اصلی در معرفی ارقام دانه روغنی گلرنگ ش های واحد دانه دستاورد

بازده، بسیار مناسب بوده و در  دانه روغنی گلرنگ برای کشت در اراضی مواجه با کمبود آب و شوری و کم: اسالم ادامه داد پاسبان

 .الگوی کشت حاشیه شرقی دریاچه ارومیه جایگاه خاصی دارد

ای در شرایط  های روغنی است که از قابلیت سازگاری و کشت گسترده نههمچنین دانه روغنی کلزا جزو معدود دا: وی تصریح کرد

 .های روغنی این مرکز بوده است اقلیمی کشور دارد و مشارکت فعال در معرفی رقم کلزای احمدی نیز از فعالیت واحد دانه

توانایی دانه روغنی گلرنگ در تحمل شرقی با اشاره به   معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان

دهند و گلرنگ با  بازده تشکیل می سطح وسیعی از اراضی زراعی حاشیه دریاچه ارومیه و دشت تبریز را اراضی کم: شوری یادآور شد

 .بخشی برخوردار است تحمل به شوری و خشکی باال جزو معدود گیاهان زراعی است که در این اراضی از آینده نوید

های روغنی  دلیل عدم دسترسی به آب در زمان شهریورماه و اوایل پاییز امکان کاشت دانه این مناطق به: اسالم تأکید کرد پاسبان

کیلوگرم دانه در هکتار،  055صورت پاییزه فراهم نیست و نتایج بررسی میانگین عملکرد دانه نشان داد که گل مهر با چهارهزار و  به

کیلوگرم دانه در هکتار بیشترین عملکرد  054با چهارهزار و  90کیلوگرم دانه در هکتار و مکزیک  255با چهارهزار و  505مکزیک 

 .دانه را در شرایط آزمایش کسب کردند

ویژه در  شور به شور و مناطقی با آب لب های مذکور از آینده نوید بخشی برای اراضی لب رسد ژنوتیپ نظر می به: وی اظهار داشت

 .اچه ارومیه برخوردار باشندحاشیه شرقی دری

نتایج آزمایش نشان دادند که اثر تنش کمبود آب روی : گرفته درباره دانه روغنی کلزا گفت اسالم با اشاره به تحقیقات صورت پاسبان

، لیکورد و Wpn-2. دهی مشابهی برخوردار بودند جز طالیه و زرفام سایر ارقام از دوره رشد و گل به. دار شد عملکرد دانه، معنی

 HL5495و  HL5059از وزن هزار دانه کمتری برخوردار بودند،  L922مودنا و . اکاپی بیشترین تعداد خورجین در بوته را داشتند

 .این دو ژنوتیپ بیشترین عملکرد دانه را داشتند. بیشترین وزن هزار دانه را نشان دادند

دار  دهی و پر شدن دانه باعث کاهش معنی ش کمبود آب در هر دو مرحله گلنتایج آزمایش نشان دادند که تن: وی در پایان افزود

طور میانگین  کمترین عملکرد دانه به. ها بیشترین عملکرد دانه به شرایط بدون تنش تعلق داشت در همه ژنوتیپ. عملکرد دانه شد
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در . بیشترین عملکرد دانه را نشان داد RGS445در هر دو شرایط کمبود آب . دست آمد دهی به در شرایط بروز تنش از مرحله گل

 ./دهی، زرفام نیز عملکرد باالتری داشت شرایط بروز تنش از مرحله گل

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52525-9html. 
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 روغن
 - 31/61/16فارس

 درصدی به واردات روغن نباتی 35وابستگی / های روغنی مانع اصلی تولید دانه 6
مشکل تحقیقاتی، : های روغنی گفت مانع تولید دانه 6عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به 

 .روغنی در کشور است  مکانیزاسیون، بذر نامناسب و اولویت ندادن به کشت از موانع اصلی تولید دانه

توسعه کشت پنبه آغاز شد و در سال  با 9504های روغنی در کشور از سال  ، توجه به توسعه کشت دانهخبرگزاری فارسبه گزارش 

سطوح زیر کشت و . های روغنی زراعت آفتابگردان و سویا در کشور توسعه یافت با تاسیس شرکت توسعه کشت دانه 02-9502

 .های زیادی شد های اولیه افزایش قابل توجهی داشت و در ادامه دچار نوسان های روغنی در سال تولید دانه

های روغنی و افزایش سریع سرانه مصرف روغن نباتی در کشور سبب شد درصد خودکفایی در این کاالی  نهکند شدن رشد تولید دا

 .برسد 9505درصد در سال  94به کمتر از  9504درصد سال  02اساسی از حدود 

های روغنی را با  ت دانههای روغنی را در برنامه کار خود قرار داد و طرح توسعه کش وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش تولید دانه

 .محدودیت کشت کلزا تهیه کرد

وزارت جهاد کشاورزی طرحی تحت عنوان طرح تامین منابع روغن نباتی کشور تهیه و اجرا کرد که در  9555در ادامه و در سال 

که نسبت به  دهد بود، اما آمارهای موجود نشان می 9525درصد در تولید روغن در سال  02آن هدف حصول خوداتکایی حدود 

درصد وابستگی داریم که این موضوع نشان از عدم کارایی طرح مذکور به دالیل مختلف  22مواد اولیه تولید روغن نباتی حدود 

 .دارد

وگو با خبرنگار  امنیت غذایی در گفت -شناسی گیاهی  فر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در رشته بیماری افشین اسماعیلی

های روغنی و  دانه: سال اخیر گفت 24های روغنی در  در مورد علل عدم موفقیت در خوداتکایی دانه خبرگزاری فارساقتصادی 

 .روند، در امنیت غذایی از اولیت خاص برخوردار است گندم از آن جهت که جزء محصوالت استراتژیک به شمار می

درصد  5درصد بود و اکنون این رقم به کمتر از  8های روغنی حدود  ضریب خود اتکایی دانه گذشتهوی با بیان اینکه در 

 .پذیر است درصدی به واردات روغن خام امنیت غذایی کشور در این حوزه بسیار آسیب 22به علت وابستگی : افزود کاهش یافته،

های روغنی در کشور  کشت و توسعه دانه 9502روغنی در سال  های با تاسیس شرکت کشت و توسعه دانه: فر بیان داشت اسماعیلی

درصد نیاز داخلی کشت روغن کشور از طریق تولیدات  24شود و با توجه به میزان جمعیت در آن مقطع زمانی حدود  آغاز می

 .افزایش جمعیت نبود شد، اما با گذشت زمان با افزایش جمعیت میزان تولید داخلی متناسب با های روغنی داخلی فراهم می دانه

ها کارخانجات روغن به یک اجماع  با تاسیس کارخانجات روغن در آن سال: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد

های روغنی مورد نیاز را خودشان کشت کنند، محوریت هم با کشت سویا، آفتابگردان و کمی کمرنگ بود، اما  رسند که دانه می

های گرمسیر و سردسیر قابل کشت است و در حال  های روغنی کشور قرار گرفت که در همه اقلیم محور کشت دانهبعدها گیاه کلزا 

 .های روغنی در کشور کلزا است حاضر هم محور کشت دانه

های روغنی در کشور چیست؟  شناسی گیاهی، امنیت غذایی در پاسخ به این سوال که موانع عمده تولید دانه متخصص بیماری

 .های روغنی با آن روبرو هستیم  ای است که در تولید دانه موانع تحقیقاتی از موانع عمده: ریح کردتص

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

443 

 

: های دولت نبوده است بیان داشت های روغنی در اولویت برنامه فر با بیان اینکه علیرغم استراتژیک بودن روغن تولید دانه اسماعیلی

های و  سطح نیاز به مکانیزاسیون، بذر، سموم و کود دارد که با گذشت سالهای روغنی در واحد  افزایش عملکرد تولید دانه

 .الملل کال محدود شد فرایندهای سیاسی در حوزه بین

های روغنی در کشور بوده  ای که مانع گسترش کشت دانه مهمترین مسئله: عضو هیأت عملی دانشگاه آزاد اسالمی تصریح کرد

برای این موضوع در نظر بگیرد و همچنان این محصول علیرغم استراتژیک بودن آن در اولویت هایی است که دولت نتوانسته  اولویت

 .ها نبوده است ریزی دولت برنامه

گیری  با بهره: امنیت غذایی با بیان اینکه تولید گندم و کلزا در دنیا ثابت شده است بیان داشت –شناسی گیاهی   متخصص بیماری

 .درصد افزایش عملکرد در حوزه گندم داشت 54توان  دار تناوب کشت گندم و کلزا می ریزی مستمر و دنباله از برنامه

های روغنی با ضعف  دولت در زمینه تولید دانه: رد و گفتهای روغنی در کشور اشاره ک فر به مانع دیگر تولید دانه اسماعیلی

 .گذاران بخش خصوصی دارد گذاری، حمایت و حضور و فعالیت سرمایه کارشناسی و تخصصی روبرو است و نیاز به سرمایه

ی و نبودن وام های روغن های گذشته از کشاورز برای تولید دانه های حمایتی در سال عدم سیاست: این استاد دانشگاه بیان داشت

های روغنی در  کشت و همچنین عدم وجود مباشر خرید متناسب با قیمت تضمینی از دیگر مسائل و مشکالت تولید نشدن دانه

 .کشور است

های روغنی تولیدی کشاورزان شرکت توسعه  در گذشته مباشر خرید دانه: امنیت غذایی گفت -شناسی گیاهی  متخصص بیماری

گیرد  این امر به تعاون روستایی سپرده شد و با این کار یک واسطه میان زارعان و بخش خصوصی قرار می 52 کشت بود، اما از سال

یابد مضاف بر اینکه خرید روغن خام وارداتی  های روغنی تولید داخلی برای کارخانجات افزایش می و بر اثر افزایش هزینه خرید دانه

 .هزینه کمتری برای کارخانجات داشت

گذشته واردات روغن خام جهت تنظیم بازار روغن داخلی باعث شد به   در دهه: أت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بیان داشتعضو هی

 .پروسه تولید و زنجیره تولید خلل جدی وارد شود و کل زنجیره به چالش کشیده شده است

کشی  روغنی توسط کارخانجات روغن نباتی و روغن های فر در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا دلیل نخریدن دانه اسماعیلی

تومان تعیین شده در حالی که قیمت وارداتی آن هر  5544نرخ تضمینی خرید کلزا از کشاورزان : رانت موجود در آن است، گفت

یا به عبارتی تومان متضرر شده  044تومان است، بنابراین کارخانجات به ازای خرید هر یک کیلو کلزای داخلی مبلغ  9044کیلو 

 .التفاوت بپردازند باید مابه

 044التفاوت  مابه: التفاوت است و گفت وی با بیان اینکه اختالفی که بین صنعت روغن و وزارت جهاد وجود دارد، بر سر همین مابه

خانجات پرداخته های وزارتخانه باید از جیب کار هزار تن کلزای داخلی یک رقم بزرگ است که با سیاست 24تومانی برای خرید 

 .شود که چنین امکانی برای فعاالن اقتصادی وجود ندارد

زند و انتظار این است که  این گونه مسائل به چرخه تولید لطمه می: امنیت غذایی تصریح کرد -شناسی گیاهی متخصص بیماری

 .جود داشته باشدهایی برای تولیدکنندگان هم و شیب یک طرف نباشد و در مقابل انتظارات وزارتخانه گشایش

سیاستی که وزارتخانه : تومان وزاتخانه برای خرید تضمینی کلزا سال آینده اظهار داشت 5244وی با اشاره به قیمت پیشنهادی 

برای قیمت تضمینی در پیش گرفته فقط حمایت از کشاورزی و تولید کننده است، در حالی که قیمت تضمینی محصوالت 

ماند و  که منافع تمامی ذینفعان زنجیره تولید را تامین کند و اگر چنین باشد زنجیره تولید پایدار می ای باشد کشاورزی باید بگونه
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های  های روغنی تولید داخل دیگر هیچ کشاورزی از سال آینده حاضر به کشت کلزا و سایر دانه در غیر این صورت با نخریدن دانه

 .روغنی نخواهد بود

ها در بخش کشاورزی حاشیه سود کشاورزان کاهش یافته است در حالی  جرای قانون هدفمندی یارانهبا ا: فر تصریح کرد اسماعیلی

 .دار فراهم شود ای باشد که بستر مناسب اقتصادی برای تولید کننده و کارخانه های اولت باید به گونه که سیاست

ار است روغن از طریق واردات تامین شود باید در راستای اول در واردات تامین منافع ملی است بنابراین اگر قر  اولویت: وی افزود

 .های روغنی وارد شود  زایی دانه اشتغال

بنابراین دولت برای حمایت از تولید : این استاد دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به افت شدید قیمت جهانی روغن خام بیان داشت

 .ینی را با نرخ توافقی که بازار تعیین کننده قیمت محصول است، جایگزین کندداخل یا باید به کشاورز یارانه بپردازد و یا نرخ تضم

امنیت غذایی با بیان اینکه تصمیم دولت پشت درهای بسته بدون حضور بخش خصوصی  -شناسی گیاهی متخصص بیماری

صی تشکیل شود و در این های روغنی متشکل از بخش دولتی و خصو باید ستاد دانه: تصمیمی کار آمد نخواهد بود، بیان داشت

 .های وارداتی بحث شود های روغنی و روغن خام و همچنین تعرفه ستاد در مورد نرخ تضمینی، میزان مورد نیاز دانه

های روغنی توسط کشاورز و استحصال آن  صنعت روغن از اهمیت استراتژیکی برخوردار است چرا که عالوه بر تامین دانه: وی افزود

 .های دامی است های فراورده های روغنی مورد استفاده بنگاه نجات و تبدیل به روغن کنجاله دانهها در کارخا دانه

شود و عالوه بر وابستگی در صنعت  درصد کنجاله مورد نیاز خوراک دام از طریق واردات تامین می 944: فر تصریح کرد اسماعیلی

 .غذایی در صنعت خوراک دام و طیور وابسته هستیم

های روغنی  علمی دانشگاه آزاد اسالمی در پاسخ به این سوال که در مورد تصمیم جدید وزاتخانه مبنی بر خرید دانهعضو هیأت 

آید که شرکت بازرگانی دولتی با چه قیمتی قرار است دانه روغنی  در اینجا این سوال پیش می: توسط شرکت بازرگانی دولتی گفت

های روغنی و  التفاوت قیمت داخلی و خارجی دانه ر دهد، بنابراین باز هم فرآیند مابهخریداری شده را در اختیار کارخانجات قرا

 .روغن خام برقرار است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204592449090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940819001417


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

424 

 

 روغن
 ایران اکونا - 8931/ آبان /  83, سه شنبه 

 بازگشت تنظیم بازار روغن به صنایع
های صورت گرفته در صددیم تا  ریزی براساس برنامه: نباتی خبر داد و گفت مشاور وزیر جهاد کشاورزی از بازگشت مجدد تنظیم بازار روغن به صنایع روغن

 . درصد افزایش دهیم 16به  8161انداز  ضریب خودکفایی تولید روغن را در افق چشم

با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در  –های روغنی وزارت جهاد کشاورزی  دانهمدیر کل  -به گزارش ایران اکونا علیرضا مهاجر 

پس از مشکالتی که بین صنایع روغن نباتی و کشاورزان به وجود آمد : ها اظهار کرد ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری بیست

ت جهاد کشاورزی به شرکت بازرگانی دولتی دستور داد و آنها پس از خرید کلزا و گلرنگ، سویا و دانه آفتابگردان را نخریدند، وزار

 .تن خرید انجام داده است 2244تا این محصول را از کشاورزان بخرد و تا امروز این شرکت حدود 

درصد به واردات وابستگی دارد  24ایم نیازهای جامعه را تامین کنیم و حدود  های روغنی تاکنون نتوانسته دانه  در زمینه: وی گفت

 .کشی، روغن نباتی و دام و طیور به آن وابسته است حالی که سه صنعت روغن در

پس از این مساله انجمن صنفی روغن نباتی مجددا متعهد شد تا بهای خرید : های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیر کل دانه

 05های روغنی را خریداری کرده و تا  دانهمحصول شرکت بازرگانی دولتی را به کشاورزان پرداخت کند و از این پس نیز مابقی 

درصد  92قیمت کلزا نیز با . ساعت پول کشاورزان را پرداخت کند و به همین جهت مجددا بازار روغن نباتی به این انجمن بازگشت

توان به یارانه  میهای بسیاری برای کشاورزان در نظر گرفتیم که  تومان در سال جاری رسید و از سویی دیگر یارانه 5254افزایش به 

 .درصدی برای خرید بذر و تسهیالت در نظر گرفته شده برای مکانیزاسیون و غیره اشاره کرد 54

های روغنی فرمایشات مقام معظم رهبری در صدد است تا پیشرفت قابل  دولت با توجه به اهمیت تولید دانه: مهاجر افزود

انداز توسعه کشور در صددیم تا  ای تا افق سند چشم طوری که در قالب برنامه ههای روغنی داشته باشد ب ای در تولید دانه مالحظه

های روغنی را به سه میلیون  سطح زیرکشت این محصوالت را به ویژه کلزا به یک میلیون هکتار در کشور افزایش دهیم و تولید دانه

 .تومان برسانیم

های روغنی  اگر بتوانیم تولید دانه: های روغنی در کشور داریم، ادامه داد نههزار تن تولید دا 924اکنون حدود  که هم وی با بیان این

شود و ضریب خودکفایی به  را تا سه میلیون تن افزایش دهیم حدود یک میلیون تن روغن در کشور از محل تولید داخلی تامین می

 .رسد درصد می 04

تواند در تناوب با گندم قرار گرفته و تولید  ی از محصوالتی که مییک: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد مدیر کل دانه

های  درصدی از اولویت باالیی در دانه 04دیگر محصوالت مانند گندم را تحت تاثیر قرار دهد کلزاست و با توجه به ضریب استحصال 

 .روغنی برخوردار است

 نکاشتن، تصمیم خاموش کشاورزان در اعتراض به بازار

های روغنی و کنجاله به کشور داریم در حالی که کشاورزان با مشکالت متعددی  ساالنه چهار میلیارد دالر دانه: یح کردمهاجر تصر

شان بیندیشیم، چرا که اگر یکسال نرخ خرید تضمینی یا بازار  مواجه هستند و باید تمهیدات الزم را در حمایت از آنها و محصول

 .توان تصمیم خاموش کشاورز اطالق کرد کارند که به مشکل را می دیگر آن محصول را نمییک کشاورز مناسب نباشد سال آینده 

/com.iranecona//:http00250 
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 روغن 

 ایسنا - 8931آبان  16چهارشنبه 

 خرید و فروش روغن تفاله زیتون ممنوع شد

های الزم  هماهنگی: المللی زیتون خبر داد و گفت فروش روغن تفاله زیتون در شورای بینمجری طرح زیتون از ممنوعیت خرید و 

 . های نظارتی داخلی انجام شده تا این نوع محصول در کشور نیز عرضه نشود با دستگاه

المللی  نمایشگاه بینویکمین  رودی با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در بیست به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد رمضانی ملک

المللی  روغن پومیس یا روغن تفاله زیتون کیفیت روغن زیتون را ندارد و امسال در شورای بین: ها گفت مطبوعات و خبرگزاری

زیتون با نماینده وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد تا این روغن در گروه انواع روغن زیتون قرار نگیرد و خرید و فروش آن در 

 . شود انی ممنوع میهای جه بازار

برای : وی با اشاره به پایین بودن کیفیت روغن تفاله زیتون نسبت به انواع روغن زیتون و مضر بودن آن برای سالمت انسان افزود

های نظارتی صورت گرفته تا همین  ها و دستگاه های الزم با سازمان جلوگیری از عرضه این محصول در بازار داخلی نیز هماهنگی

 . المللی زیتون نیز در ایران اجرا شود مصوب در شورای بینقانون 

مردم نیز باید اطالعات و آگاهی خود را درباره انواع محصوالت غذایی از جمله زیتون و انواع : مجری طرح زیتون اظهار کرد

 . های آن افزایش دهند تا هیچ کس نتواند آنها محصولی را که کیفیت پایینی دارد بفروشد فرآورده

نسبت به عرضه روغن تفاله زیتون قاچاقی در  -عضو شورای ملی زیتون -به گزارش ایسنا، پیش از این نیز نادر جاللت 

 روغن تفاله زیتون یا همان: : هزار تومان در بازار هشدار داد و گفت 04تا  52های نجومی  های شکیل با قیمت بندی بسته

«Pomace» ه در کشورهای دیگر با ماده شیمیایی به نام هگزان از تفاله جدا شده و به باقیمانده روغن تفاله زیتون است ک

شود  اما علیرغم غیر قابل مصرف بودن این نوع روغن به کشور قاچاق می. فروشند کشورهای دیگر که آگاهی در این زمینه ندارند می

شود که قطعا برای  به بازار عرضه می «Pomace» های شکیل، قیمت های نجومی و به نام پومیس بندی تر اینکه با بسته و جالب

 .سالمت مردم مضر است

/news/fa/ir.isna.www//:http20455495900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94082012147


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

429 

 

 روغن
  فودپرس 8931آبان ماه  83سه شنبه 

 <ی سپرده شدصنایع غذاییتنظیم بازار روغن نباتی باز هم به انجمن صنفی روغن نبات
های  ریزی براساس برنامه: نباتی خبر داد و گفت مشاور وزیر جهاد کشاورزی از بازگشت مجدد تنظیم بازار روغن به صنایع روغن 

 -علیرضا مهاجر .درصد افزایش دهیم 04به  9040انداز  صورت گرفته در صددیم تا ضریب خودکفایی تولید روغن را در افق چشم

ویکمین نمایشگاه مطبوعات و  با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در بیست –اد کشاورزی های روغنی وزارت جه مدیر کل دانه

ید کلزا و گلرنگ، پس از مشکالتی که بین صنایع روغن نباتی و کشاورزان به وجود آمد و آنها پس از خر: ها اظهار کرد خبرگزاری

بازرگانی دولتی دستور داد تا این محصول را از کشاورزان بخرد سویا و دانه آفتابگردان را نخریدند، وزارت جهاد کشاورزی به شرکت 

ایم نیازهای  های روغنی تاکنون نتوانسته دانه  در زمینه: وی گفت.تن خرید انجام داده است 2244و تا امروز این شرکت حدود 

ی، روغن نباتی و دام و طیور به کش درصد به واردات وابستگی دارد در حالی که سه صنعت روغن 24جامعه را تامین کنیم و حدود 

پس از این مساله انجمن صنفی روغن نباتی مجددا متعهد : های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیر کل دانه.آن وابسته است

 های روغنی را خریداری شد تا بهای خرید محصول شرکت بازرگانی دولتی را به کشاورزان پرداخت کند و از این پس نیز مابقی دانه

قیمت کلزا . ساعت پول کشاورزان را پرداخت کند و به همین جهت مجددا بازار روغن نباتی به این انجمن بازگشت 05کرده و تا 

های بسیاری برای کشاورزان در نظر گرفتیم که  تومان در سال جاری رسید و از سویی دیگر یارانه 5254درصد افزایش به  92نیز با 

: مهاجر افزود.ی برای خرید بذر و تسهیالت در نظر گرفته شده برای مکانیزاسیون و غیره اشاره کرددرصد 54توان به یارانه  می

ای در تولید  های روغنی فرمایشات مقام معظم رهبری در صدد است تا پیشرفت قابل مالحظه دولت با توجه به اهمیت تولید دانه

انداز توسعه کشور در صددیم تا سطح زیرکشت این  ی تا افق سند چشما طوری که در قالب برنامه های روغنی داشته باشد به دانه

وی .های روغنی را به سه میلیون تومان برسانیم محصوالت را به ویژه کلزا به یک میلیون هکتار در کشور افزایش دهیم و تولید دانه

های روغنی را تا  اگر بتوانیم تولید دانه: ادامه داد های روغنی در کشور داریم، هزار تن تولید دانه 924اکنون حدود  که هم با بیان این

 04شود و ضریب خودکفایی به  سه میلیون تن افزایش دهیم حدود یک میلیون تن روغن در کشور از محل تولید داخلی تامین می

تناوب با گندم قرار  تواند در یکی از محصوالتی که می: های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد مدیر کل دانه.رسد درصد می

درصدی از اولویت  04گرفته و تولید دیگر محصوالت مانند گندم را تحت تاثیر قرار دهد کلزاست و با توجه به ضریب استحصال 

ساالنه چهار : نکاشتن، تصمیم خاموش کشاورزان در اعتراض به بازارمهاجر تصریح کرد.های روغنی برخوردار است باالیی در دانه

های روغنی و کنجاله به کشور داریم در حالی که کشاورزان با مشکالت متعددی مواجه هستند و باید تمهیدات  ر دانهمیلیارد دال

شان بیندیشیم، چرا که اگر یکسال نرخ خرید تضمینی یا بازار یک کشاورز مناسب نباشد سال  الزم را در حمایت از آنها و محصول

 توان تصمیم خاموش کشاورز اطالق کرد به مشکل را میکارند که  آینده دیگر آن محصول را نمی

Post/ir.foodpress.www//:http  
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 زعفران
 - 31/61/80فارس

 کند افزایش کاذب قیمت منافع ملی را تأمین نمی/ حباب کاذب قیمت زعفران شکسته شد
: میلیون تومانی قیمت زعفران حباب کاذب بود، گفت 2با بیان اینکه افزایش عضو هیأت رئیسه شورای ملی زعفران 

 .شود ها نه تنها به نفع صادرات نیست بلکه منافع آن عاید کشاورز هم نمی افزایش کاذب قیمت

در مورد کاهش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی حسینی گازار عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران ایران در گفت

قیمت زعفران کاهش نیافته، بلکه با آغاز فصل برداشت، قیمت این محصول به وضعیت عادی برگشته : قیمت طالی سرخ گفت

 .است

الن به بازار خرید و فروش زعفران ورود دال: شود، افزود وی با بیان اینکه افزایش قیمت کاذب زعفران منجر به کاهش صادرات می

 .موجب افزایش کاذب قیمت زعفران شده بود و این موضوع روند صادرات زعفران را با کندی مواجه کرد

در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم : حسینی گازار با تأکید بر اینکه حباب کاذب قیمت زعفران شکسته شد، تصریح کرد

 .هزار تومان است 244ار تومان تا پنج میلیون و هز 244میلیون و  0زعفران 

میلیون تومان حباب داشت که این موضوع اصال  5های اخیر قیمت زعفران حدود  با توجه به افزایش قیمت زعفران در ماه: وی افزود

 .شد به نفع صادرات زعفران کشور نبود و منافعی هم از این افزایش قیمت عاید کشاورزان نمی

لی زعفران ایران در پاسخ به این سؤال که زعفران کاران از کاهش قیمت ناراضی هستند، و معتقدند که هر ساله با عضو شورای م

کار و کشاورز باید با افزایش عملکرد در واحد سطح  زعفران: شود، گفت آغاز فصل برداشت قیمت زعفران از سوی دالالن کم می

 .کند ها موقتی است و منافع کشاورز را تأمین نمی یمتافزایش درآمد داشته باشد، زیرا حباب کاذب ق

ها به صورت کاذب افزایش یابد، موجب ناهماهنگی در  هر محصولی باید قیمت واقعی داشته باشد و در صورتی که قیمت: وی افزود

 .شود و ممکن است کشاورزان فقط روی کشت یک محصول متمرکز شوند کشت می

اگرچه حدود یک ماه دیگر تا پایان فصل : داشت زعفران را خوب توصیف کرد و تصریح کردحسینی گازار وضعیت تولید و بر

های خراسان شمالی و جنوبی نسبت  دهد میزان برداشت زعفران در استان برداشت زعفران باقی مانده است، اما برآوردها نشان می

 .به سال گذشته بیشتر است

و ابتدای امسال موجب عملکرد خوب محصول زعفران در  25رندگی دو ماه آخر سال با: عضو شورای ملی زعفران ایران تصریح کرد

 .سال جاری شده است

افزایش قیمت زعفران در سال گذشته : های گرمایی امسال تأثیری روی کاهش عملکرد زعفران نداشت، افزود وی با بیان اینکه تنش

 .رسیدگی کنند و این موضوع عملکرد را افزایش داده است هم موجب شد، تا زعفران کاران به مزارع زعفران خود بیشتر

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204592444402 
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 زعفران

 شود ایران نصیب دالالن میزعفران / سهم طالی سرخ با نشان ایران در بازار جهانی بسیار اندک است
های  شبکه تلویزیونی یورونیوز در گزارشی به صنعت کشت زعفران در ایران و اینکه این صنعت با توجه به قابلیت

 .العاده هنوز جایگاه شایسته خود با برندهای ایرانی را کسب نکرده است، پرداخت فوق

بهاترین محصوالت جهان  زعفران یکی از گران ز،شبکه تلویزیونی یورونیوالملل فارس، بر اساس گزارش  به گزارش گروه اقتصاد بین

. های غذایی به کار می رود ای در میز غذا در سراسر جهان دارد و مقدار بسیار کمی از آن در وعده این محصول جایگاه ویژه. است

 .هزار گل زعفران نیاز است 904هزار تا  994رنگ کمیاب  برای تهیه یک کیلو از این چاشنی معطر و خوش

درصد کل تولید زغفران جهان  24تن زغفران تولید خواهد کرد که  544ان بهترین زعفران جهان را در اختیار دارد و امسال ایر

 .اسپانیا و کشمیر نیز از تولیدکنندگان این محصول هستند. است

نیم اما متاسفانه این محصول ما قادر هستیم تا محصولی سالم و ارگانیک تولید ک»: گوید رسول بلبل که یک زعفران کار است، می

 «.کنند آنها محصول ما را با برند خود به کشورهای دیگر صادر می. شود توسط دالالن صادر می

های ویژه خود برای تولید محصوالت ارزش  تواند از این صنعت با استفاده از روش بازار زغفران ایران فعال است اما این کشور می

سود و بازدهی . کند اینجا است قطعا پولی که سرمایه گذاران را جذب می. یه بیشتر درآمد داشته باشدافزوده از طریق پاالیش و تصف

 .ها است گذاری الزم برای جبران رقابت بیش از پوشش سرمایه( در ایران)

برداشته شود، ما اکنون که قرار است تحریم ها »: باره گفت  هادی موحدیان رئیس انجمن خشکبار و زعفران تربت حیدریه در این

های زعفران را  بندی بندی شده با برند خود داشته باشیم و بسته های بسته ریزی دقیقی برای صادرات زعفران توانیم برنامه می

 «.مستقیما از اینجا به کشورهای مقصد صادر کنیم

را دارد همچنانکه در دوره باستان، ایران  بر اساس این گزارش، ایران کیفیت و کمیت الزم برای تاثیرگذاری بر بازار جهانی زعفران

 .به همراه امپراتوری مغول بر بازار زعفران تسلط داشت

تواند به عنوان یک کاالی صادراتی پرسود در کنار پسته و فرش برای ایران باشد که قصد دارد اقتصاد خود را متنوع و  زعفران می

 .های ایرانی را دارد عیت زندگی بسیاری از خانوادهاین صنعت توانایی تغییر شکل و بهبود وض. تقویت کند

المللی با برندهای  به گزارش یورونیوز، طالی سرخ ایران که در جهان شناخته شده است هنوز سهم شایسته خود در بازارهای بین

ها در  د را پس از لغو تحریمبا این حال، تولیدکنندگان ایرانی امید دارند که بتوانند برندهای خو. ایرانی را به دست نیاورده است

 .جهان معرفی کنند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204592444205 
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 زیتون
 ایران اکونا - 8931/ آبان /  11, جمعه 

 کشوربرابری سرانه مصرف زیتون در 7افزایش 
از زیرگروه خرید و فروش ( تفاله زیتون)براساس مصوبه شورای ملی زیتون روغن پومیس: مجری طرح زیتون معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . روغن زیتون خارج شد

 .ودبراساس این مصوبه قرار شد خرید و فروش روغن پومیس در زیرگروه روغن زیتون انجام نش: رمضان ملک رودی افزود

در پنج سال اخیر، برای ارتقای کیفیت روغن زیتون، اقداماتی همچون افزایش زیرساخت های کنترل کیفی و ایجاد : وی یادآورشد

آزمایشگاه های تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی و برخی استان ها انجام که این امر سبب شده کیفیت روغن زیتون تولید داخل 

 .افزایش یابد

گرم بود که با کیفیت سازی و اقدامات  54ر مصرف نیز پیش از طرح توسعه، سرانه مصرف روغن زیتون در کشور از نظ: وی افزود

 .گرم در سال برسانیم 954ترویجی توانسته ایم این میزان را به 

 هزارتن زیتون در سالجاری 944پیش بینی تولید بیش از ** 

هزارتن زیتون  944با توجه به کنترل آفت مگس زیتون، امسال بیش از  :مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد

 .هزار هکتار باغ بارور کشور تولید شود 22با کیفیت از حداقل 

 .درصد باغ های بارور تولید شد 24هزارتن زیتون از  22سال گذشته : وی یادآورشد

مگس زیتون فقط سه استان گیالن، زنجان و : یز گفتملک رودی، درباره کنترل مگس زیتون در سه استان زیتون خیز کشور ن

 .قزوین را درگیر کرده است که متاسفانه آفتی خسارت زاست

با همکاری سازمان حفظ نباتات و سازمان های جهاد کشاورزی سه استان یادشده، نظارت بر  20و  25در سال های : وی یادآورشد

 .که ضمن کنترل آفت، سبب به صفر رسیدن آستانه خسارت ها شد روش های کنترلی این آفت را تشدید کردیم به طوری

امسال در زنجان و قزوین به دلیل برداشت زودهنگام میوه زیتون خسارت چندانی در این : این مقام وزارت جهادکشاورزی افزود

 .درصد خسارت وارد شد 95تا  94زمینه نداشتیم اما در دو روستای رودبار بین 

 .سایر استان های کشور درگیر آفت مگس زیتون نیستند و تولیدات خوبی داشته اند خوشبختانه: وی گفت

دولت، : ملک رودی، یکی از مشکالت در کنترل آفت مگس زیتون را نداشتن همکاری برخی تولیدکنندگان روستایی دانست و افزود

اختیار شوراها و دهیارها قرار می دهد اما مردم آنان  سموم و پروتئین مورد نیاز تله های از بین برنده مگس زیتون را خریداری و در

 .را تحویل نمی گیرند تا به موقع و پیش از شیوع آفت از آنها در باغات خود استفاده کنند

 .به گفته وی، امسال تعدادی از روستاها از دریافت تله خودداری کردند که در نتیجه جمعیت مگس زیتون در آن مناطق بیشتر شد

 تخصیص بخشی از اعتبارات مدیریت بحران به کنترل مگش زیتون لزوم ** 

معتقدیم اعتبارات بخش کشاورزی به : مجری طرح زیتون کشور، کمبود اعتبارات را از دیگر مشکالت این بخش برشمرد و افزود

 .اندازه ای نیست که بتوانیم مگس زیتون را به طور کامل کنترل کنیم

د وزارت کشور از اعتبارات مدیریت بحران در استان ها، مبلغی را به این بخش اختصاص دهد تا بتوانیم انتظار می رو: وی ادامه داد 

 . برای کنترل این آفت استفاده کنیم
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درحال حاضر دو شرکت، صادرات کنسرو زیتون به کشورهای افغانستان، مالزی، کویت و : وی در زمینه صادرات زیتون نیز گفت

 .دارند که البته میزان آن قابل توجه نیستامارات را در اختیار 
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 زیتون

 ایسنا - 8931آبان  16چهارشنبه 

 خرید و فروش روغن تفاله زیتون ممنوع شد

های الزم  هماهنگی: المللی زیتون خبر داد و گفت تفاله زیتون در شورای بینمجری طرح زیتون از ممنوعیت خرید و فروش روغن 

 . های نظارتی داخلی انجام شده تا این نوع محصول در کشور نیز عرضه نشود با دستگاه

لی المل ویکمین نمایشگاه بین رودی با حضور در غرفه خبرگزاری ایسنا در بیست به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد رمضانی ملک

المللی  روغن پومیس یا روغن تفاله زیتون کیفیت روغن زیتون را ندارد و امسال در شورای بین: ها گفت مطبوعات و خبرگزاری

زیتون با نماینده وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد تا این روغن در گروه انواع روغن زیتون قرار نگیرد و خرید و فروش آن در 

  .شود های جهانی ممنوع می بازار

برای : وی با اشاره به پایین بودن کیفیت روغن تفاله زیتون نسبت به انواع روغن زیتون و مضر بودن آن برای سالمت انسان افزود

های نظارتی صورت گرفته تا همین  ها و دستگاه های الزم با سازمان جلوگیری از عرضه این محصول در بازار داخلی نیز هماهنگی

 . المللی زیتون نیز در ایران اجرا شود قانون مصوب در شورای بین

مردم نیز باید اطالعات و آگاهی خود را درباره انواع محصوالت غذایی از جمله زیتون و انواع : مجری طرح زیتون اظهار کرد

 . های آن افزایش دهند تا هیچ کس نتواند آنها محصولی را که کیفیت پایینی دارد بفروشد فرآورده

نسبت به عرضه روغن تفاله زیتون قاچاقی در  -عضو شورای ملی زیتون -پیش از این نیز نادر جاللت به گزارش ایسنا، 

 روغن تفاله زیتون یا همان: : هزار تومان در بازار هشدار داد و گفت 04تا  52های نجومی  های شکیل با قیمت بندی بسته

«Pomace» ر با ماده شیمیایی به نام هگزان از تفاله جدا شده و به باقیمانده روغن تفاله زیتون است که در کشورهای دیگ

شود  اما علیرغم غیر قابل مصرف بودن این نوع روغن به کشور قاچاق می. فروشند کشورهای دیگر که آگاهی در این زمینه ندارند می

شود که قطعا برای  عرضه می به بازار «Pomace» های شکیل، قیمت های نجومی و به نام پومیس بندی تر اینکه با بسته و جالب

 .سالمت مردم مضر است
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 سالمت
 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی راه اندازی شد  کالیبراسیونآزمایشگاه 
آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، با هدف کنترل صحت و دقت وسایل اندازه 

گیری و تجهیزات مستقر در بخش های مختلف این موسسه به منظور ارتقای کیفیت فرآیند تولید، روز جاری همزمان 

 . با روز ملی کیفیت افتتاح شد

به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه رازی با حضور ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .حمید کهرام رئیس موسسه رازی، علی اسحاقی معاون تضمین کیفیت و مسئوالن این بخش و اصحاب رسانه افتتاح شد

نجی قرار می گیرد که سنجش دقیق این در این آزمایشگاه کمیت های دما، جرم، فشار، حجم و دور تحت کالیبراسیون یا واس

 .کمیت ها در فرآیند تولید فرآورده ها، منجر به ارتقای کیفیت محصول نهایی می شود

و سازمان دامپزشکی، دستگاه هایی که در فرآیند ( استاندارد جهانی تضمین و تایید کیفیت محصول) براساس مقررات جی ام پی 

های انجام شده با استانداردهای جهانی تحت کالیبراسیون  منظور اطمینان از تطابق اندازه گیریتولید از آنها استفاده می شود، به 

 .قرار می گیرند

مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان "کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به 

 .اطالق می شود "طای این وسیله نسبت به آن استاندارد و تنظیم آن در مقایسه با استاندارداز دقت و سالمت آن و تعیین میزان خ

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه رازی در محل معاونت تضمین کیفیت و تحت نظر آزمایشگاه اداره معتبرسازی تجهیزات و 

 .تاسیسات قرار دارد
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 سالمت
 فودپرس 8931آبان ماه  80شنبه 

 نابودی سلول های جهش یافته سرطان روده بزرگ با مصرف این ویتامین غذا و تغذیه 
در .قادر به نابودی سلول های جهش یافته سرطان روده بزرگ و توقف رشد تومور است C دهد که ویتامینمطالعات نشان می < 

 میالدی، لینوس پائولینگ برنده جایزه نوبل شیمی بیان کرد که دوز باالی ویتامین 9204و اوایل سال های  9224اواخر سال های 

C فرضیه این دانشمند در آن زمان مورد تمسخر جهان علم قرار گرفت؛ در .قادر به درمان انواع بیماری ها از جمله سرطان است

قادر به نابودی سلول های جهش یافته سرطان  C حالی که مطالعات جدید محققان آمریکایی نشان می دهد که دوز باالی ویتامین

در .پرتقال است 544حاصل از  C یناستفاده شده در این آزمایش، معادل ویتام C دوز ویتامین. و توقف رشد تومور در موش است

به دلیل آنتی اکسیدان های موجود در آن، به عنوان یک عامل ضد سرطان معرفی شده است؛ اما این  C مطالعات قبلی ویتامین

اولین بار است که تاثیر مستقیم این ویتامین بر سلول های سرطانی بررسی می شود و محققان تالش دارند تا از این روش برای 

سرطان روده سومین سرطان شایع در جهان و چهارمین علت مرگ ناشی .مان سرطان روده جهش یافته در انسان استفاده کننددر

نفر بر اثر این  055هزار و  29میالدی  5499بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، در سال . از سرطان است

 دبیماری جان خود را در آمریکا از دست دادن
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 سالمت
 فودپرس 8931آبان ماه  80شنبه 

 غذاهایی که نباید در فریزر بگذارید 

برخی از مواد غذایی را . دارداین غذاها را در فریزر نگذاریدنگهداری از هر ماده غذایی شیوه و روش خاص خودش را < غذا و تغذیه

در این مقاله لیستی از مواد غذایی ای که نباید درون . اگر داخل فریزر بگذارید ممکن است خاصیت اصلی خودش را از دست بدهد

 .فریزر نگهداری کنید را جمع آوری کرده ایم

ر آنها نقشی اسای دارد که در این بخش به نگهداری مواد غذایی به روش و شیوه ای درست در حفظ سالمت و مواد مغذی موجود د

 . آن دسته از مواد غذایی که نگهداری آنها در فریزر ممنوع است اشاره می کنیم

 گوجه فرنگی 

گوجه فرنگی به عنوان منبع غنی ویتامین سی از ارزش باالیی برخوردار است که اگر آن را در فریزر نگهداری شود دیگر از ویتامین 

 . جود در آن که عاملی در پیشگیری از ابتال به سرطان است خبری نخواهد بودسی و لیکوپن مو

 سیر 

بهترین محیط برای نگهداری سیر . سیر بعد از قرار داده شدن در فریزر حالت سفتی و انسجام بافتهای خود را از دست می دهد 

 . محلی خشک و خنک است اما نه دمای بسیار پایین

 سیب زمینی

مینی در فریزر و دمای پایین آن را تبدیل به سیب زمینی بدون کیفیت مناسب برای مصرف می کند چرا که نگهداری سیب ز

بهترین محل برای نگهداری سیب زمینی با توجه به حفظ خواص ان در محیط آشپزخانه اما با درجه حرارت مناسب که نباید گرم 

 . باشد

 پیاز 

 . ر است که آب میان بافتی آن الیه های پیاز را نرم و غیر قابل مصرف می کندبدترین ایده برای نگهداری پیاز داخل فریز

 نان 

فریزر شما نان را خشک کرده و اگر بیشتر از چند روز نان را در دمای فریزر نگهداری شود کیفیت مناسب برای مصرف را نخواهد 

 . داشت

 روغن زیتون

داری کنید چرا که مکانیسم و طبیعت روغن زیتون این طور بهتر حفظ می شما باید روغن زیتون را در محیطی خشک و تاریک نگه

 . شود

 عسل 

هیچ نیازی به حفظ و نگهداری عسل در فریزر وجود ندارد چرا که عسل ماده ای بسیار مقاوم در برابر فساد است و با قرار دادن 

 .ی کنیدعسل در فریزر آن را به حالتی کریستالی و ناخوشایند برای مصرف تبدیل م
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 سالمت

 فودپرس 8931آبان ماه  11جمعه 

 <غذا و تغذیع! با غذا به جنگ چاقی بروید
دنبال ترین معضالت جهان امروز تبدیل شده که افراد چاق با ترفندهای خاص به  چاقی و اضافه وزن در حالی به یکی از بزرگ 

از این رو، پزشکان با . شود رژیم غذایی و رعایت تغذیه مناسب از جمله راهکارهای مؤثر محسوب می.مقابله با این معضل هستند

بررسی مواد غذایی مختلف دریافتند که برخی از آنها نه تنها تأثیر شگرفی در کاهش وزن و الغری دارند بلکه با گنجاندن این مواد 

دارچینمطالعات صورت گرفته حاکی از .رو است نیز تضمین کرد توان سالمت فردی را که با اضافه وزن روبه انه میدر رژیم غذایی روز

مصرف این چاشنی خوشمزه باعث کاهش اشتها بویژه در بیماران . ای بر میزان قند خون دارد کننده آن است که دارچین اثر تثبیت

ن بدون افزودن کالری و استفاده از قند یا شکر به چای، قهوه یا ماست، از دارچین به توا شده و در واقع می 5مبتال به دیابت نوع 

هایی است که  دهد فلفل از جمله چاشنی ها نشان می تندی فلفل را تجربه کنیدبررسی.ای طبیعی استفاده کرد کننده عنوان شیرین

این ماده اشتها را بشدت کاهش داده و سوخت و ساز بدن ترشح . کند از خود آزاد می« کپسایسین»ترکیبات بدون طعمی موسوم به 

کمتر کسی به طور طبیعی تمایل به مصرف غذاهای پر ادویه دارد اما مصرف فلفل تند تأثیر . برد را برای مدت کوتاهی باال می

بخصوص چاقی شکمی رنج  چای سبز را فراموش نکنیداگر از اضافه وزن.کند بسزایی بر کاهش وزن داشته و به مرور فرد را الغر می

گذارد، کاهش وزن را  برید، چای سبز بهترین گزینه ممکن است چرا که با داشتن ترکیباتی که بر سوخت و ساز بدن اثر می می

کنند افرادی که قصد الغری دارند، بهتر است چند نوبت در  محققان توصیه می. برد تسریع کرده و چاقی شکمی را نیز از بین می

کنند چای سبز را به صورت داغ مصرف کنید چرا که زمان بیشتری صرف نوشیدن  محققان توصیه می. ز مصرف کنندروز چای سب

گریپ فروتگریپ فروت کالری اندکی داشته و با توجه به اینکه ویژگی .دهد آن شده و همین امر کالری مصرفی بدن را کاهش می

عالوه بر این، گریپ فروت فیبرهای محلولی دارد که هضم غذا . خوردار استچربی سوزی ندارد، از قدرت سیرکنندگی باالیی نیز بر

محققان در مطالعات خود دریافتند مصرف نصف گریپ فروت یا یک لیوان آب قبل از وعده غذایی، شما را سیر . کند تر می را طوالنی

ها و غذاهای آبدار، فضای  ه نشان داده میوهها هموار هندوانه، آبدار پرخاصیتبررسی.شود کرده و باعث مصرف کالری کم تری می

شود تا پیام سیری زودتر به مغز مخابره شده  ها باعث می بنابراین مصرف این گونه غذاها و میوه. کنند بیشتری از معده را اشغال می

های لیکوپن،  آنتی اکسیدانهای آبدار بوده و منبع غنی از  هندوانه نمونه بسیار خوبی از میوه. و بخشی از فضای معده خالی بماند

شوند که با توجه به فیبر  های آبداری محسوب می عالوه بر این، سیب و گالبی نیز از جمله میوه. رود به شمار می C و A ویتامین

سبزیجات خام، راز سالمتیمتخصصان تغذیه معتقدند سبزیجات خام .اندازند باالیی که دارند، احساس گرسنگی را به تعویق می

به عالوه، این دسته از مواد غذایی با آب فراوان و . روند که قصد الغری دارند نظیر برای افرادی به شمار می ای بی ره میان وعدههموا

دهد مصرف پروتئین در وعده صبحانه گرسنگی  تخم مرغمطالعات نشان می.شوند کالری پایینی که دارند، باعث احساس سیری می

بدن . گرم پروتئین و مقادیر باالیی مواد مغذی برخوردار است 0کالری انرژی، 02یک تخم مرغ از حدود . دانداز روزانه را به تأخیر می

کنند افرادی که قصد  رو پزشکان توصیه می از این. کند ها هضم می تر از کربوهیدرات کالری مواد پروتئینی مانند تخم مرغ را ساده

قهوهدانشمندان دریافتند مصرف قهوه سوخت و ساز بدن را افزایش داده .جای دهندالغری دارند، تخم مرغ را در رژیم غذایی خود 

توان آن را  نان برشتهنان برشته حاوی مقدار کمی چربی، فیبرهای مفید و مواد مغذی فراوانی است که می.شود و باعث الغری می

های برشته استفاده  شکمی در افرادی که از نان دهد، چاقی ها نشان می بررسی. های غذایی کرد های سنتی در وعده جایگزین نان

ترین مواد غذایی برای افرادی به شمار  نظیرسوپ یکی از مطلوب سوپ، پیش غذایی بی.تر است کنند نسبت به سایرین بسیار کم می
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ساس سیری را القا سوپ به علت دارا بودن آب فراوان مانع از سریع خوردن غذا شده و بسرعت اح. رود که قصد الغر شدن دارند می

متخصصان معتقدند سوپ به دلیل حجیم بودن، فضای زیادی از معده را پر کرده و . کند کرده و کالری زیادی هم جذب بدن نمی

کنند، خوردن ساالد  ساالدیکی از پیشنهادهایی که اکثر پزشکان تغذیه توصیه می.بهتر است پیش از صرف غذای اصلی، مصرف شود

کاهو و سبزیجات به دلیل آب فراوان، حجم زیادی از معده را اشغال کرده و باعث سیری زودهنگام شده و  قبل از غذاست زیرا

ها و سبزیجات مختلف و نیز مقداری پنیر رنده شده به  با افزودن انواع میوه. گذارند فضای کمی برای مصرف غذاهای چرب باقی می

وجود  معجونی چربی سوزسس، چاشنی ثابت انواع ساالدهاست ولی با سرکه،.توان معجونی خوشمزه تهیه کرد ظرف ساالد می

شود، روغن زیتون و سرکه را جایگزین سس مایونز  خوشمزگی برای افرادی که قصد رژیم و الغری دارند، مضر است و توصیه می

مطالعات محققان حاکی از آن است آجیل.شود ها را از بین برده و به مرور باعث الغری می دهد سرکه چربی ها نشان می بررسی. کنند

آجیل . شوند ها محسوب می های خوراکی گزینه بسیار مناسبی برای رفع گرسنگی در طول روز و فواصل میان وعده که آجیل و دانه

های مفید اگر در حد تعادل مصرف شود کاهش وزن را تسریع کرده و کلسترول مفید  عالوه بر داشتن پروتئین باال، فیبر و چربی

شیر بدون چربیاگر به دنبال غذایی هستید که عالوه بر سیر شدن، از فواید آن هم لذت برده و چاق هم .دهد خون را افزایش می

این نوع شیر حاوی مقادیر باالیی از پروتئین و کلسیم بوده و مانند شیر کامل . توانید از شیر بدون چربی استفاده کنید نشوید، می

های لبنی از قبیل شیر بدون چربی، تسریع در کاهش وزن  دهد مصرف فرآورده های مختلف نشان می پژوهش. چربی زیادی ندارد

دهد، مصرف مقادیر باالی پروتئین  گوشت بدون چربیهمان گونه که تحقیقات نشان می.بخصوص در ناحیه شکم را به دنبال دارد

ولی باید در مصرف پروتئین دقت الزم را داشت . سوزاند می مدت زمان سیری را افزایش داده و در زمان هضم غذا، کالری بیشتری

سینه مرغ، یکی از بهترین . شود به طوری که گوشت قرمز چربی بسیار باالیی داشته و همین امر مانع از جذب مواد مفید می

ای به شمار  بع مفید تغذیهماهی از دیگر منا. تواند به عنوان گوشتی بدون چربی مورد استفاده قرار گیرد هایی است که می گزینه

بوده و فرد  5عالوه بر این، ماهی سرشار از اسیدهای چرب امگا . آید که حاوی مقادیر باالیی از پروتئین و مقدار کمی چربی است می

مواد مغذی  های خوراکی حاوی لوبیالوبیا به عنوان یکی از دانه.کند های مزمن بیمه می های قلبی و انواع بیماری را در مقابل بیماری

های غذایی احساس سیری را القا کرده و کالری کمی را به بدن  مصرف لوبیا در وعده. مفید و مقادیر باالی پروتئین و فیبر است

 گرم پروتئین دارد 92گرم چربی و  0گرم فیبر، 95یک فنجان لوبیا حدود . رساند می
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 سالمت
  فودپرس 8931آبان ماه  18پنج شنبه 

 <پیشگیری از فشارخون باال و دیابت با این خوردنی تلخ غذا و تغذیه
ها در  شکالت همیشه یکی از پرطرفدارترین خوردنی.های قلبی و عروقی هم مفید است شکالت سیاه برای افراد مبتال به بیماری 

کند؛ برای همین هم میل به خوردن  سالی، ذائقه افراد تغییر می است، اما با گذشت زمان و پا کذاشتن در سنین میانبین جوانان 

کند که حتما مقدار متعادلی شکالت  اما دارچین به شما پیشنهاد می. شود سال کم می شکالت و به ویژه شکالت تلخ در افراد میان

اند که مصرف شکالت  پزشکان رژیم درمانی و متخصصان تغذیه به تازگی متوجه شده.باشید تان داشته تلخ سیاه را در رژیم غذایی

تواند تا حد زیادی سبب کاهش  عالوه بر این شکالت تلخ می. شود تلخ یا به اصطالح شکالت سیاه، مانع از باال رفتن فشار خون می

عالوه بر این شکالت حاوی مقدار قابل . کربوهیدرات استشکالت سرشار از چربی و .فشارخون شده و به ثبات فشارخون کمک کند

 944هر .استB های گروه هایی مانند ویتامین توجهی مواد معدنی فراوانی همچون منیزیم، فسفر، پتاسیم، آهن، زینک و ویتامین

یی که اضافه وزن ها همین کالری باال سبب شده است که افراد چاق یا آن. کالری است 244گرم شکالت به طور متوسط حاوی 

بیشتر در معرض ابتال به ( چاق یا دارای اضافه وزن)جایی که همین افراد  شان حذف کنند، اما از آن دارند، شکالت را از برنامه غذایی

ی ها عالوه بر این ویژگی، شکالت سیاه برای افراد مبتال به بیماری.فشار خون هستند، باید مصرف این ماده غذایی را فراموش نکنند

بد .های خونی است های رگ شکالت تلخ با پایین آوردن کلسترول بد خون، محافظ خوبی برای دیواره. قلبی و عروقی هم مفید است

روی در  با این حال به خاطر داشته باشید که زیاده. تواند از ابتال به دیابت نوع دوم جلوگیری کند نیست بدانید که شکالت تلخ می

خواهید شکالت به سالمتی شما کمک  اگر می. در انتخاب شکالت دقت کنید.هایی به همراه دارد ن آسیبهر ماده غذایی برای بد

های کاکائویی و دسرهای از پیش آماده را فراموش کنید و به جای آن شکالت خالص سیاه را در رژیم  کند، بهتر است بیسکوییت

 تان جایگزین کنید غذایی
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 سالمت

 فودپرس 8931آبان ماه  81دو شنبه 

 مصرف این مواد غذایی در برابر آلودگی هوا معجزه می کنند 

تحت آلودگی هوا از مهمترین معضالت است که ساکنین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را به یک میزان < غذا و تغذیه

 .تاثیر قرار می دهد و اتخاذ راهکارهایی را برای مقابله با تاثیرات سوء آن بر سالمتی می طلبد

 .مصرف مواد غذایی موثر در دفع سموم ناشی از آالینده ها در روزهای آلوده، یکی از این راه هاست

دگی هوا، به دلیل بیماری های عروق کرونر درصد مرگ و میر زودرس ناشی از آلو 54سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده است که 

درصد این مرگ ها به خاطر بیماری های مزمن انسداد ریه و عفونت های حاد تنفسی و شش درصد مابقی  90قلب و سکته مغزی، 

 .نیز ناشی از سرطان ریه است

ن، زنان باردار، کودکان و بیماران، آلودگی هوا در فصول سرد به دلیل پدیده وارونگی تشدید می شود که در این شرایط سالمندا

 .قشر آسیب پذیر تر محسوب می شوند

معاینه فنی خودرو، استفاده از وسایل نقلیه عمومی و کاهش خودروهای تک سرنشین از جمله مهمترین اقداماتی است که انتظار 

هنده آلودگی هوا بر سالمتی و تندرستی را در کنار این اصول، نمی توان تاثیر مواد غذایی کاهش د. می رود شهروندان رعایت کنند

 .نادیده گرفت

 :برخی مواد غذایی که مصرف آن در تمام یایام، به ویژه زمان هشدار آلودگی هوا توصیه می شود، به شرح ذیل است

 روغن زیتون

آترواسکلروز زودرس می ذرات معلق موجود در هوا باعث گرفتگی عروق و . روغن زیتون اثرات مضر آلودگی هوا را دفع می کند

 .عارضه آترواسکلروز بر اثر رسوب پالک از مواد چربی در دیواره درونی رگ های خونی بوجود می آید. شود

فعال کننده پالسمینوژن . است و مصرف آن باعث افزایش فعال کننده پالسمینوژن بافتی می شود 2روغن زیتون منبع غنی امگا 

های دیواره داخلی شریان ها ترشح می شود و مهمترین وظیفه آن شکسته شدن لخته خون  بافتی آنزیمی است که توسط سلول

 .وجود لخته در رگ های خونی باعث اختالل در گردش خون می شود. ایجاد شده در رگ هاست

. وثر هستندروغن زیتون حاوی دو آنتی اکسیدان قوی هیدروکسی و اولئوروپین است که در رقیق شدن خون و جلوگیری از لخته م

. به عالوه روغن زیتون باعث انتشار اکسید نیتریک در داخل عروق و شل شدن دیواره شریان ها و بهبود گردش خون می شود

 .مصرف روزانه این ماده غذایی ارزشمند توصیه شده است

 مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان

این ترکیبات می توانند طبیعی یا مصنوعی . دمات جلوگیری کندآنتی اکسیدان به ترکیباتی گفته می شود که از سلول در مقابل ص

 .باشند

 : آنتی اکسیدان های اصلی عبارتند از

ذرت، )، انواع میوه ها، سبزیجات نشاسته ای (کلم بروکلی، گل کلم و برگ کلم)این گروه آنتی اکسیدان در انواع کلم : لوتئین -

 .دارد تخم مرغ و سبزیجات برگ دار وجود( نخود فرنگی

 .یک ماده معدنی موجود در غذاهای گیاهی، تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و ماهی است: سلنیوم -

 .رنگدانه هایی است که باعث رنگ زرد و نارنجی میوه هایی از قبیل هویج، خربزه و سیب زمینی می شود: کاروتنوئیدها -
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 .قرمز از جمله گوجه فرنگی و هندوانه استیک ماده شیمیایی موجود در میوه و سبزیجات : لیکوپن -

 .در هویج، سیب زمینی، سبزیجات برگ دار تیره رنگ و زردآلو به وفور وجود دارد:  A ویتامین-

 .در مرکبات، سیب زمینی، آناناس، کلم بروکلی، اسفناج و انواع توت وجود دارد:  C ویتامین-

 .، اسفناج، سویا، ماهی، آوکادو و روغن گیاهی حاوی این ویتامین هستندآجیل، کره بادام زمینی، جوانه گندم:  E ویتامین-

گوجه فرنگی، انواع توت ها، فلفل، هویج، اسفناج، زردچوبه، زنجبیل، بذر کتان، انواع آجیل و غالت سبوس دار نیز دارای خواص ضد 

 .التهابی هستند

 Eآووکادو، اسفناج و مواد غذایی حاوی ویتامین 

 شده توسط کالج کینگ لندن و دانشگاه ناتینگهام نشان می دهد که آووکادو، اسفناج و مواد غذایی حاوی ویتامین تحقیقات انجام

E مانع از آسیب ناشی از آلودگی هوا به ریه می شوند و مصرف روزانه این مواد توصیه شده است. 

 کلم بروکلی

وکلی و جوانه آن ذرات معلق و ازن هوا را دفع می کند، عالوه بر مطالعات محققان دانشگاه جان هاپکینز نشان می دهد که کلم بر

 .این حاوی یک ترکیب به نام سولفورافان است که خاصیت ضد سرطانی دارد

متخصصان مصرف مکرر و به وفور این اقالم غذایی را به عالوه خودداری از تردد های غیر ضروری در خارج از منزل در روزهای 

 .وصیه می کنندآلوده به شهروندان ت
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 سالمت
 فودپرس 8931آبان ماه  81دو شنبه 

 <های پیر پرداخت نشدمواد غذایی پولی برای حذف مرغ/ دستور خمیر مرغی وزیر بهداشت
دولت حتی یک ریال هم برای حذف : یک مقام مسئول از دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی به مساله خمیر مرغ خبر داد و گفت 

در حال : گذار استان تهران اظهارداشت رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم .داران قرار نداده است های پایان دوره در اختیار مرغ مرغ

پور در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه  ناصر نبی.تن در روز افزایش یافته است 244ش از مرغ به بی حاضر صادرات تخم

 94ابتدا قرار بود دولت مبلغ : های پایان دوره اختصاص یافته است، گفت میلیارد تومان از سوی دولت برای حذف مرغ 2مبلغ 

میلیارد تومان و در نهایت یک میلیارد تومان  5میلیارد تومان، سپس  2میلیارد تومان برای این کار اختصاص دهد که بعد آن را به 

دار را  های پیر چربی وی، جمعیت مرغ.های پیر پایان دوره پرداخت نشده است کاهش دادند اما تاکنون هیچ مبلغی برای حذف مرغ

ها باید به  معاونت امور دام این مرغطبق نظر سازمان دامپزشکی و : میلیون عنوان کرد و ادامه داد 90درحال حاضر بیش از 

گذار در پی ممنوعیت  پور با اشاره به مشکالت ایجاد شده برای صنعت مرغ تخم نبی.کشتارگاه بروند و از چرخه تولید حذف شوند

ضوری با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان غذا و دارو دستور داده در مالقات ح: استفاده از خمیر مرغ، گفت

گذار مساله خمیر مرغ را بررسی و به آن رسیدگی کنند اما در حال حاضر با وجودی که حدود یک و ماه و نیم  های مرغ تخم تشکل

گذار استان تهران، قیمت  به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم.گذرد، جلسه مذکور برگزار نشده است از این مساله می

 5524تا  5504داری  تومان افزایش یافته و درحال حاضر میانگین قیمت این کاال درب مرغ 504حدود  مرغ طی روزهای اخیر تخم

 تومان است
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 سالمت
  فودپرس 8931آبان ماه  83سه شنبه 

 خوراکی  7سوزی  معجزه چربی

که روز به روز تحرکشان  دهنده برای گروه قابل توجهی از مردم، مردمی های اضافی؛ مشکلی همیشگی و آزار چربی< و تغذیه غذا

های مختلف هستند تا بلکه  در چنین شرایطی همه به دنبال امتحان راه. شود کمتر، رژیم غذایی شان ناسالم تر و وزنشان بیشتر می

های بد شکل تغییر در سیستم  کنند، غافل از اینکه ساده ترین و موثرترین شیوه کاهش این چربی های بدنشان را کم قدری از چربی

اگر شما هم جزو افرادی . شود سوخت و ساز بدن است که به وسیله اضافه کردن چند خوراکی ساده به سبد غذایی محقق می

 : و چربی سوز آشنا شوید دهد با هفت خوراکی ارزان های اضافی آزارتان می هستید که وجود چربی

 زنجبیل

کند و  دهد بلکه به هضم عذا هم کمک می ای که نه تنها اشتها را کاهش می یکی از ترکیبات اصلی زنجبیل کپسایسین است، ماده

اص کافی است برشی از این گیاه دارویی آرام بخش را به چای و کیک اضافه کنید و از خو. دهد سوخت و ساز بدن را هم افزایش می

 . نظیر آن بهره مند شوید بی

 بادام

چربی : کند، تحقیقات انجام شده روی این مغز جادویی نشان داده است کالری پایین بادام نقش موثری در کاهش وزن بازی می

و شود  کند، موجب افزایش احساس سیری نیز می سیرنشده موجود در بادام عالوه بر اینکه میزان انسولین خون را تنظیم میتک

 . دهد بدین وسیله حجم غذای مصرفی را در طول روز کاهش می

 آووکادو

. ها و مواد معدنی موجود در آن چشم پوشی کرد توان از فیبر، ویتامین ای سرشار از چربی است؛ ولی نمی اگرچه این میوه سبز خامه

سیرنشده هستند که به میزان سوخت و ساز تک های های موجود در آووکادو از دسته چربی مهم تر از همه این موارد، بیشتر کالری

 . کنند بدن کمک قابل توجهی می

 روغن زیتون

توانند  ای مانند روغن زیتون میسیرنشدههای تک خوردن روغن برای کاهش وزن؟ شاید قدری و دور از ذهن به نظر برسد؛ اما چربی

ها خواهید بود که مصرف  طی شاهد تأثیرات مثبت این خوراکیالبته شما در شرای. های بدن نقش داشته باشند در سوزاندن کالری

 . دیگر انواع چربی مثل کره و خامه را کاهش دهید و روغن زیتون را به مقداری مشخص استفاده کنید

 های تند فلفل

تحقیقات . دهد یکند سوخت و ساز بدن شما را افزایش م فلفل قرمز و هندی که غذای شما را تندتر می: های تند مثل انواع فلفل

درصدی سوخت و ساز  52ها به غذا تا سه ساعت پس از اتمام آن وعده موجب افزایش  اضافه کردن قدری از این فلفل: اند نشان داده

 . شود بدن می

 سیر

در خون  دهد بلکه میزان لپید موجود سیر نه تنها سوخت و ساز بدن را افزایش می. شمارش بگذارید بوی بد آن را به پای خواص بی

توانید هر روز مقداری محدودی سیر به غذایتان  البته این به معنای استفاده بدون حد از سیر نیست، شما می. کند را هم کنترل می

 . های اضافی امید بیشتری داشته باشید اضافه کنید و به سوختن چربی
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 بروکلی

شدت میزان سوخت و ساز بدن را افزایش  ای که به دهدو ما. C بروکلی حاوی دو ماده مغذی حیاتی است؛ کلسیم و ویتامین

با خوردن بروکلی هم استخوان هایی سالم خواهید داشت و هم . کنند دهند و سالمت غده تیروئید شما را تضمین می می

 .متناسب و بدون چربی اندامی
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 سالمت
  فودپرس 8931آبان ماه  81دو شنبه 

 <های قاچاق به ایران آمد کشاورزی مگس مدیترانه با میوه
معاون وزیر جهاد کشاورزی از ادامه داشتن اعتراض این وزارتخانه نسبت به ورود و عرضه غیرقانونی محصوالت کشاورزی به ویژه  

هایی مانند کردستان و آذربایجان غربی شیوع پیدا  اکنون آفت مگس مدیترانه در استان هم: و گفتانواع میوه به کشور خبر داد 

ویکمین نمایشگاه مطبوعات و  محمد علی طهماسبی با حضور در غرفه ایسنا در بیست.های قاچاق است کرده که سوغاتی میوه

وزارت کشور و استانداران مرزی مکاتباتی برای جلوگیری از وزیر جهاد کشاورزی پیش از این بارها با : ها اظهار کرد خبرگزاری

کنندگان  های قاچاق به کشور داشته است، چرا که از سویی محصوالتی مانند سیب روی دست تولید واردات غیرقانونی و عرضه میوه

سودجویی .ت هستیمباقی مانده و دولت مجبور است به صورت تضمینی بخرد و از سویی دیگر شاهد عرضه قاچاق این محصوال

کنندگان، تولیدات  از طرفی دولت مجبور است برای حمایت از تولید: وی افزود"وری واردات پیله "چیان به اسم  خواران و قاچاق رانت

 اقدام به ورود غیرقانونی میوه به کشور "وری واردات پیله"خوار تحت عنوان  ای قاچاقچی و رانت اضافی را بخرد و از سوی دیگر عده

در حال حاضر مگس میوه در : معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت.کنند و برایشان هیچ چیز جز جیب خودشان مهم نیست می

ایم که نشان  گاه شاهد این بیماری و آفت نبوده ها هیچ کردستان و آذربایجان غربی شیوع پیدا کرده است، در حالی که در این استان

این موضوع به ستاد : طهماسبی اعالم کرد.های قاچاق است صل و سوغاتی واردات غیرقانونی و میوهدهد شیوع این بیماری حا می

کنند اما متاسفانه گوش شنوایی برای  مبارزه با قاچاق کاال و ارز منعکس شده است و مطبوعات دائما نسبت به این موضوع انتقاد می

این وظیفه : بار کشور نیز تصریح کرد های قاچاق در میادین اصلی میوه و تره عرضه آزادانه میوه  وی درباره.این مساله وجود ندارد

های نظارتی است تا جلوی آن را  وزارت جهاد کشاورزی نیست که جلوی عرضه این محصوالت را بگیرد و وظیفه دیگر دستگاه

 بگیرند اما بارها اعتراض خود را نسبت به این مسائل اعالم کردیم
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 سالمت
  فودپرس 8931آبان ماه  81دو شنبه 

 <تصاویرصنایع غذایی+سالمت اینگونه محصوالت مورد تایید نیست/ سوسیس های تقلبی وارداتی در بازار
فرآورده های گوشتی نظیر : آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفتمعاون فنی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و  

سوسیس و کالباس تاکنون از این اداره کل مجوز ورود دریافت نکرده اند، سالمت اینگونه محصوالت مورد تایید نیست و قابلیت 

اکی و آشامیدنی سازمان غذا و دکتر سهیل اسکندری، معاون فنی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خور.مصرف انسانی ندارند

تمامی اقالم وارداتی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی فرآینده شده و : دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو گفت

غیر قابل مصرف  مواد اولیه در صورتی که مجوز ورود از اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی را نداشته باشند

 انسانی میباشند
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 سیب درختی
 آیانا- 8931مهر  81, شنبه

 پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان سیب / تعاون روستایی برای تنظیم بازار شب عید سازمانفراخوان 
های پایانی سال دریافت نکرده  منظور تنظیم بازار شب سازمان تعاون روستایی پیشنهادی از سوی اصناف بهتاکنون 

کند و  وسیله فراخوان خود را برای استقبال از هرگونه پیشنهاد برای کمک در تنظیم بازار اعالم می است و بدین

 .همچنین پرداخت تسهیالت به صادرکنندگان سیب قطعی شده است

تاکنون : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ن وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاو

های پایانی سال دریافت  منظور کمک در تنظیم بازار شب ها به سازمان تعاون روستایی هیچ پیشنهادی از سوی اصناف یا تشکل

 .نکرده است

های پایانی سال از  وسیله فراخوان استقبال از هرگونه پیشنهاد برای یاری رساندن در تنظیم بازار شب دینب: حسین صفایی افزود

 .شود ها و اصناف اعالم می سوی تشکل

 پرداخت تسهیالت برای صادرات سیب

برای صادرات برخی  های کیفی را آغاز کرده است و سازی میوه ها خرید و ذخیره در حال حاضر شبکه تعاونی: وی خاطرنشان کرد

 .محصوالت نظیر سیب نیز مجراهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است

 .گذاری شده است هزار تن سیب هدف 244منظور تنظیم بازار داخلی کشور، صادرات حداقل  به: صفایی ادامه داد

در اختیار صادرکنندگان رسمی کشور قرار  کند تسهیالت الزم برای صادرات سیب وسیله این سازمان اعالم می بدین: وی تصریح کرد

 .خواهد گرفت

ها برای صادرات سیب به بانک معرفی شده تا تسهیالت صادراتی خود را دریافت  متقاضیان، اصناف و تشکل: صفایی یادآور شد

 .کنند

 های پایانی سال در مسیر رایزنی سازی شب ذخیره

های پایانی سال در مرحله  سازی میوه برای شب با وجود آنکه ذخیره: کردرئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور تأکید 

 .سازی و آغاز قرار گرفته است، اما شیوه تنظیم بازار و سناریوی آن برای سال جاری در حال رایزنی است آماده

ها صورت  ان و تشکلموقع این محصول توسط سازم های خوبی برای عرضه به با وجود آنکه سال گذشته تالش: وی اظهار داشت

 .ای برای تنظیم بازار سال جاری در دست بررسی است گرفت، اما سناریوهای تازه

این سازمان از مشارکت و همراهی اصناف مختلف برای تنظیم بازار به شرط آنکه طرح خود را برای خرید : صفایی در پایان گفت

 ./د کردجانبه خواه صورت کتبی و رسمی ارائه کنند، استقبال همه به
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 سیب زمینی
 ایران اکونا - 8931/ آبان /  18, پنجشنبه 

 صادرات سیب زمینی و پیاز بدون محدودیت
زمینی و پیاز در سال جاری خبر  میلیون تن سیب 0۲9ت کشاورزی از تولید سرپرست دفتر امور سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزار

 . اند هزار هکتار از اراضی سبزی و صیفی کشور امسال به آبیاری میکرو تجهیز شده 544: داد و گفت

آنها را سبزی و صیفی جزو محصوالتی است که : ها، اظهار کرد ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری حسن خدنگی در بیست

توان در زمستان هم تولید کرد، در حالی که این امکان در بسیاری کشورها وجود ندارد و با توجه به مزیت نسبی که در مناطق  می

 .ای داشت توان به ارتقای کمی و کیفی تولیدات سبزی و صیفی توجه ویژه مختلف کشور وجود دارد می

بینی کرد امسال حدود پنج میلیون تن  زمینی و پیاز وجود ندارد، پیش یبوی با بیان این که هیچ محدودیتی برای تولید س

 .کند هزار تن پیاز در کشور تولید شود که تقریبا با تولید سال گذشته برابری می 944زمینی و حدود دو میلیون و  سیب

 .شود به گفته خدنگی امسال هم صادرات بدون محدودیت انجام می

فاصله قیمت مزرعه تا بازار برای انواع سبزی و : اهان زینتی و دارویی وزارت کشاورزی ادامه دادسرپرست دفتر امور سبزی، گی

 .شان رضایت ندارند زمینی قرار داریم، کشاورزان از قیمت محصول اکنون که در پیک برداشت سیب صیفی وجود دارد و هم

هزار هکتار از مزارع سبزی و صیفی فراهم  544ی میکرو برای ریزی، امسال امکان استفاده از آبیار طی برنامه: خدنگی تصریح کرد

هزار  20هزار هکتار از مزارع خیار،  92هزار هکتار از مزارع پیاز،  90زمینی،  هزار هکتار از مزارع سیب 92ای که  شده است؛ به گونه

 .اند ای و میکرو مجهز شده بیاری قطرههزار هکتار از مزارع هندوانه به تجهیزات آ 55فرنگی و بیش از  هکتار از مزارع گوجه
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 سیب زمینی

  فودپرس 8931آبان ماه  18پنج شنبه 

 <انجام صادرات بدون محدودیت کشاورزی/ زمینی و پیاز میلیون تن سیب 7تولید 
زمینی و پیاز در سال جاری  میلیون تن سیب 0۲9سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزارت کشاورزی از تولید سرپرست دفتر امور  

و   حسن خدنگی در بیست.اند هزار هکتار از اراضی سبزی و صیفی کشور امسال به آبیاری میکرو تجهیز شده 544: خبر داد و گفت

توان در زمستان هم  سبزی و صیفی جزو محصوالتی است که آنها را می: ها، اظهار کرد یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری

تولید کرد، در حالی که این امکان در بسیاری کشورها وجود ندارد و با توجه به مزیت نسبی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد 

ین که هیچ محدودیتی برای تولید وی با بیان ا.ای داشت توان به ارتقای کمی و کیفی تولیدات سبزی و صیفی توجه ویژه می

هزار تن پیاز در  944زمینی و حدود دو میلیون و  بینی کرد امسال حدود پنج میلیون تن سیب زمینی و پیاز وجود ندارد، پیش سیب

به گفته خدنگی امسال هم صادرات بدون محدودیت انجام .کند کشور تولید شود که تقریبا با تولید سال گذشته برابری می

فاصله قیمت مزرعه تا بازار برای انواع سبزی : سرپرست دفتر امور سبزی، گیاهان زینتی و دارویی وزارت کشاورزی ادامه داد.شود می

خدنگی .شان رضایت ندارند زمینی قرار داریم، کشاورزان از قیمت محصول اکنون که در پیک برداشت سیب و صیفی وجود دارد و هم

هزار هکتار از مزارع سبزی و صیفی فراهم شده  544امسال امکان استفاده از آبیاری میکرو برای ریزی،  طی برنامه: تصریح کرد

هزار  20هزار هکتار از مزارع خیار،  92هزار هکتار از مزارع پیاز،  90زمینی،  هزار هکتار از مزارع سیب 92ای که  است؛ به گونه

 اند ای و میکرو مجهز شده ز مزارع هندوانه به تجهیزات آبیاری قطرههزار هکتار ا 55فرنگی و بیش از  هکتار از مزارع گوجه
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 شیالت
 آیانا-8931 آبان 81, یکشنبه

تحویل غرفه ایران در فودسیتی ترکیه در دو هفته / برای حضور شیالت ایران در منطقه بالکان رایزنیآغاز 
 آینده 

ظرف هفته آینده رایزن اقتصادی ایران در منطقه بالکان برای حضور محصوالت شیالتی در این منطقه با مسئوالن 

 .شوند شیالت وارد بحث می

از حضور هشت نفر از ( ایانا)امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت 

تا دو هفته آینده، هشت نفر از : ای در مرکز تجارت جهانی روسیه خبر داد و گفت صادرکنندگان آبزیان برای تحویل غرفه

 .گیرد روسیه به نام فودسیتی تحویل می صادرکنندگان ماهی، میگو و سایر آبزیان، غرفه ایران را در مرکز تجارت آبزیان

صورت مستقیم  مترمربع فضایی است که برای ایران در نظر گرفته شده و قرار است محصوالت آبزیان به 540: عیسی گلشاهی افزود

 .در این غرفه حضور داشته باشند

تمایل دارند که صادرات آبزیان ایرانی به آن  دو هیأت فرانسوی و ایتالیایی: های اعزامی به ایران خاطرنشان کرد وی درباره هیأت

 .هایی در حال انجام است کشورها از سر گرفته شود که در این راستا برنامه

صورت نقدی معامله شده است،  ها به امسال پنج محموله به کشور ایتالیا صادر شده است و از آنجا که محموله: گلشاهی ادامه داد

 .مشکلی وجود نداشت

 گیرد نکی سهل شود، صادرات آبزیان به اتحادیه اروپا قوت میمراودات با

ها برای سایر کشورها،  ترین مشکل تجارت آبزیان و سایر تجارت بزرگ: مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت تصریح کرد

 .تر برطرف شود مراودات بانکی است که امیدواریم هرچه سریع

ای نزدیک دوباره  حادیه اروپا برای حضور محصوالت ایرانی مناسب هستند که امیدواریم در آیندهبازارهای اسپانیا و ات: وی یادآور شد

 .احیا شود

هفته آینده رایزن اقتصادی ایران در منطقه بالکان : گلشاهی از حضور رایزن اقتصادی ایران در منطقه بالکان خبر داد و تأکید کرد

های همکاری مشترک برای حضور بیشتر  زمان شیالت خواهد داشت تا بتوانیم زمینهای مشترک با صادرکنندگان آبزیان و سا جلسه

 .گیرد را فراهم آوریم آبزیان ایرانی در منطقه بالکان که کشورهایی همچون بلغارستان و رومانی را دربر می

 .ازار برای ایران محسوب شودتواند بهترین ب منطقه بالکان از لحاظ توریستی ظرفیت بسیار خوبی است که می: وی اظهار داشت

هایی  بیوتیک در میگوهای ایرانی از مزیت استانداردهای محصول آبزیان تولیدشده در ایران و نداشتن آنتی: گلشاهی همچنین گفت

 .تواند راه ورود آبزیان ایران به سایر کشورها را فراهم آورد است که می

 ها گوشت قرمز و سفید در دبیرستانشده  رونمایی از روش طبخ آبزیان با قیمت تمام

با همکاری اتحادیه : سازی برای مصرف آبزیان در مدارس خبر داد و افزود مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت از فرهنگ

صادرکنندگان آبزیان و مسئوالن تغذیه و کسانی که در مدارس حضور فعال دارند، مباحث مربوط به استفاده از آبزیان در سبد 

های طبخ  هایی که وعده نهار داشتند، از روش ای که در دبیرستان گونه بار اجرایی کردیم، به آموزان را برای نخستین غذایی دانش

 .پای مرغ یا گوشت قرمز باشد و صرفه اقتصادی داشته باشد، رونمایی شد میگو که بتواند از لحاظ قیمتی هم
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های  صورت پایلوت تحت آموزش قرار گرفتند و عالوه بر آن زمینه هزار نفر به 94برای آموزش طبخ آبزیان : وی خاطرنشان کرد

 .ترتیب مصرف آبزیان در سبد غذایی مردم افزایش یابد های مختلف فراهم شد تا بدین حضور مربیان آشپزی در نمایشگاه

ترتیب مردم در جریان محصوالت  بدیناستان کشور اعالم رسمی شد تا  95های نمایشگاهی  برنامه: گلشاهی در پایان تصریح کرد

های فرآوری آن قرار گرفته و بتوانند  آالهای صنعتی، میگو و روش پروتئینی ماهی در قفس و همچنین عرضه ماهیان سیباس و قزل

در این در سفره خانوار از این محصوالت استفاده بهینه کنند و عالوه بر آن، کارشناسان تغذیه و شیالت در کنار مربیان تغذیه 

 ./ها حضور دائمی خواهند داشت نمایشگاه

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52509-9html. 
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 شیالت

 آیانا- 8931آبان  16, چهارشنبه

 میلیون کوسه در جهان شکار می شود  4۶۶هر ساله / صید کوسه ماهیان در آب های خوزستان ممنوع شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان؛ به منظور حفاظت از انواع کوسه ماهیان ممنوعیت صید این گونه ارزشمند 

 . در آبهای خوزستان ممنوع شد

موجب مقررات جدید؛ صید، حمل، نگهداری و فروش گوشت و باله انواع کوسه  ، به(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دی ماه 52شورایعالی حفاظت محیط زیست مورخ  554براساس مصوبه شماره . ماهیان بدون داشتن مجوز قانونی ممنوع است

 .میلیون ریال تعیین گردیده است 544قانون شکار وصید جریمه صید غیر مجاز انواع کوسه ماهیان  5وبه استناد بند ج ماده  9525

احمد رضا الهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اعالم این خبر از کلیه صیادان، سردخانه داران و کارخانجات 

صنایع تولید مواد غذایی درخواست کرد تا ضمن رعایت این قانون در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به ادارات محیط 

 .اطالع دهند زیست

الزم به ذکر است در آخرین نشست کنوانسیون بین المللی گونه های در معرض خطر در تایلند، ممنوعیت صید چندگونه از کوسه 

 .ماهیان مورد توافق همه اعضاء قرار گرفت

صلی آن تقاضای میلیون کوسه شکار می شود و عامل ا 944تخمین های علمی در موردکوسه ماهیان حاکیست که هر ساله حدود 

شهریور ) 5490تجارت پنج گونه از کوسه های جهان از سپتامبر . گسترده در بازار هنگ کنگ و چین برای سوپ بال کوسه است

ها بدون  فروش گوشت یا بال این کوسه. تحت مقررات تازه درآمد که گام مهمی در جهت حفاظت از این موجودات بود( 9525

 .داشتن مجوز قانونی ممنوع شد

براساس مقررات شکار و تجارت کوسه دم سفید، پوربیگل و سه نوع سرچکشی بدون داشتن مجوز و گواهینامه الزم ممنوع خواهد 

به این ترتیب . گیرد سپرماهی مانتا هم که به خاطر آبشش آن در پزشکی سنتی چینی کاربرد دارد در این فهرست قرار می. شد

های مشخص دولتی انجام شده  ر جهان ممنوع خواهد بود، مگر آنکه با مجوز رسمی سازمانکشو 954ها در  تجارت کلیه این گونه

 ./باشد
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 شیالت

 خبرنگران جوان - 8931آبان  18: تاریخ

 تهران دومین تولیدکننده ماهیان زینتی/ هزار تن آبزیان در کشور  35۶ تولید
هزار تن از این میزان پرورشی و  504هزار تن آبزیان در کشور تولید می شود که حدود  224ساالنه : رئیس شیالت ایران گفت

 .مابقی آن دریایی است

، حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شیالت ایران در بازدیدی گار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنبه گزارش 

که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ، مسئولین دامپزشکی و شیالت کشور از مرکز خرید آبزیان در میدان 

هزار تن از این میزان پرورشی و  504شود که حدود  آبزیان در کشور تولید میهزار تن  224ساالنه : بعثت تهران انجام شد، گفت

 .مابقی آن دریایی است

های ساحلی وجود دارد، سهم عمده آبزیان  های دیگر به خصوص استان گفتنی است با توجه به اینکه میادین عرضه آبزیان در استان

 .در میادین تهران عرضه می شود

مصرف سرانه آبزیان در داخل کشور نسبت به متوسط جهانی پایین است ، بنابراین باید : رانه کشور گفتوی با اشاره به مصرف س

 .هایی را برای افزایش مصرف ماهی در سبد غذایی مردم به کار گیریم برنامه

کیلوگرم  2ما با وجود  کیلوگرم است در حالی که کشور 54در واقع متوسط مصرف سرانه آبزیان در دنیا : صالحی در ادامه بیان کرد

تر است و امیدواریم در برنامه آینده میزان مصرف را به متوسط جهانی  مصرف آبزیان از نصف مصرف متوسط جهانی نیز پایین

 .برسانیم

زند ، از طرفی تالش  عرضه و تقاضا حرف اول را در بازار می: رئیس سازمان شیالت با اشاره به دغدغه تولیدکنندگان یادآور شد

 .کنندگان با تولیدکنندگان است شیالت مبنی بر فراهم کردن شرایط الزم در سهولت ارتباط مصرف

امیدواریم با کمک رئیس سازمان جهاد کشاورزی و شهرداری استان تهران بتوانیم میادین عرضه را جهت سهولت : وی تصریح کرد

 .دهیمکنندگان در این شهر افزایش  توزیع محصوالت شیالتی به دست مصرف

 تهران دومین تولید کننده ماهیان زینتی در کشور **

میلیون  52استان تهران با وجود بیش از : همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی تهران در این بازدید با بیان این مطلب گفت 

 .قطعه ماهیان زینتی جایگاه دوم خط تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است

پروری تابع عرضه و تقاضا است و از طرفی باید با  ها در حوزه آبزی در واقع ثبات قیمت: ها گفت با اشاره به ثبات قیمتمنصوری 

 .تر کنیم ایجاد مراکز جدید در این استان دسترسی مردم به محصوالت شیالتی را آسان

/news/fa/ir.yjc.www//:http2524499 
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 شیالت

  فودپرس 8931آبان ماه  18پنج شنبه 

 خاویار سوگلی صادرات مازندران/ مروارید سیاه به خزر بر می گردد
گردد و به عنوان سوگلی سوغات مازندران  های سال از دریای خزر کوچ کرده بود دوباره به زادگاهش بر می مرواید سیاه که سال

هاست که ماهی خاویار از دریای خزر رخت بسته و ذخایرش به صفر رسیده است چراکه شبه  سال.شود راهی بازارهای جهانی می

اجرای طرح ممنوعیت صید ماهیان خاویاری از دریای .رویه، تیشه به ریشه مروارید سیاه زده است های بی خاویارها، قاچاق و برداشت

اجرایی شد، روزنه امیدی برای احیای سلطان دریای خزر ایجاد کرد تا بار دیگر، خاویار مازندران در سبد  5499خزر که از سال 

ها ازجمله مازندران  صادرات قرار گیرد و در کنار ممنوعیت صید ماهیان خاویاری، طرح پرورش ماهیان خاویاری در برخی استان

حسن حبیب نژاد مدیرکل شیالت مازندران در این .بازارهای جهانی قرار گرفت کلید خورد و سرانجام، مروارید سیاه پرورشی درراه

درصد صادرات ماهیان خاویاری پرورشی کشور را به خود اختصاص  04این استان در سال جاری : گوید زمینه به خبرنگار مهر می

ویاری پرورشی استان این است که ازنظر از مزیت ماهیان خا: وی گفت.کیلوگرم رسیده است 054داده و میزان صادرات استان به 

خاویار پرورشی استان قابل قیاس با : حبیب نژاد ادامه داد. پرورش و تغذیه نزدیک به طبیعت دریای خزر است و ارزش باالیی دارد

ین مزرعه پرورش تر اندازی بزرگ مازندران با راه. شود هایی غیر از دریای خزر پرورش داده می هایی نیست که در آب خاویار استان

عنوان صادرکننده برتر خاویار در جهان ثبت  ماهیان خاویاری قره برون در ساحل چپکرود جویبار، عزمش را جزم کرده تا نامش را به

تن خاویار و دو هزار تن گوشت ماهی  54استخر پرورش ماهی دارد، قرار است ساالنه  22این مزرعه که پنج هکتار وسعت و . کنند

و به گفته مدیرعامل شرکت تعاونی پرورش ماهیان خاویاری قره برون، این مزرعه به فناوری نوین برگشت آب، دستگاه  تولید کند

اسحاق .شود متر مکعب در ثانیه تأمین می تزریق ازون و اکسیژن خالص مجهز است و آب مورد نیاز آن از دریای خزر با دبی پنج

تولید خاویار اشاره و اظهار امیدواری کرد این منطقه در  ٔ  یت باالی شهرستان درزمینهاسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به ظرف

ه دردست ساخت بودن کارخانه خوراک آبزیان به وی با اشاره ب.چندان دور به پایتخت خاویار ایران و جهان تبدیل شود آینده نه

دریافت کدصادراتی .ر مازندران دوباره جهانی خواهد شدبرند خاویا: ای یادآور شد صورت زنجیره هزار تن در سال به 99ظرفیت 

پروری و تولید ماهیان خاویاری با افتتاح  اندازی مزارع آبزی خاویار مازندرانمازندران که تولید گوشت ماهیان خاویاری را با راه

کد و مجوز صادرات خاویار  ترین مرکز پرورش ماهی خاویاری خاورمیانه در دستور کار قرار داده است، موفق به دریافت بزرگ

دالر  504در حال حاضر هر کیلوگرم خاویار . پرورشی به اروپا شد و این امر ارزآوری خوبی نصیب کشور و استان خواهد کرد

گذاری شده است که نوید خوبی برای توسعه صادرات مروارید سیاه خواهد بود و کشورهای اروپایی، آلمان، بلژیک و انگلیس  ارزش

های ساحلی گیالن،  پرورش ماهیان خاویاری در استان ٔ  مزرعه درزمینه 04اکنون بیش از . ویار مازندران خواهد بودمقصد خا

لزوم تدوین برنامه توسعه فعالیت های شیالتیتوسعه .کند و فارس فعالیت میهای قم، لرستان  عالوه استان مازندران و گلستان به

نظران و  رو به تأکید صاحب تواند ارزآوری خوبی برای اقتصاد مازندران داشته باشد ازاین پروری می پرورش ماهیان خاویاری و آبزی

به هر روی، .های سنتی تولید کنار گذاشته شود های شیالتی در استان طراحی و شیوه ای مدون برای فعالیت کارشناسان باید برنامه

که  صادرات ماهیان خاویاری راه زیادی در پیش دارد و درحالیپرورش و  ٔ  ای مطلوب درزمینه مازندران تا رسیدن به افق توسعه

تی مروارید سیاه را تهدید می شود، اما شبه خاویارها و قاچاق ماهیان خاویاری، برند صادرا ٔ  هرروز بر مشتریان خاویار خزر افزوده

 می کند

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

http://www.foodpress.ir/Post


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

45۶ 

 

 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 83, 8931آبان : تاریخ

در برنامه اقتصاد مقاومتی که به تصویب شورای اقتصاد نیز :ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی معاون برنامه
رسیده است متعهد شدیم ضمن تضمین و تامین الزامات بخش کشاورزی طی برنامه شش تا هفت ساله، تراز تجاری 

 . بخش کشاورزی را به صفر برسانیم و حتی مثبت کنیم
ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از مثبت شدن تراز تجاری بخش کشاورزی طی هفت  شکرنیوز معاون برنامهبه گزارش نی

شود، اما مدت زمان ثبت سفارش و میزان واردات  بندی نمی واردات محصوالت اساسی کشاورزی سهمیه: سال آینده خبر داد و گفت

 .شود ندگان کنترل میکن براساس نیاز داخلی و در راستای حمایت از تولید

رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایسنا،عبدالمهدی بخشنده با  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطالع

کاهش واردات به ویژه واردات محصوالت : ها اظهار کرد ویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری حضور در غرفه ایسنا در بیست

رسید  داد و بعضا به شش تا هفت میلیون تن می حجم باالیی را به خود اختصاص می 9529 -9525نند گندم که در سال اساسی ما

همچنین شرکت بازرگانی دولتی ایران، امسال برای تامین آرد و نان . در دستور کار دولت و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است

 .ندم و حجم خرید بیش از هشت میلیون تنی آن، مشکلی برای تامین محصول نداردمیلیون تنی گ 99مردم با توجه به تولید 

 .رسد میلیون تن واردات گندم نیازمندیم که به سایر مصارف صنعتی غیر از نان می 9٫2البته به حدود یک تا : وی افزود

ه در محصوالت دیگری مانند برنج، شکر و با توجه به کاهش وارداتی ک: ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه

 .غیره نیز خواهیم داشت، امسال تراز تجاری بخش کشاورزی بسیار بهتر از سال گذشته خواهد شد

در برنامه اقتصاد مقاومتی که به تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده است متعهد شدیم ضمن تضمین و تامین : بخشنده ادامه داد

برای . برنامه شش تا هفت ساله، تراز تجاری بخش کشاورزی را به صفر برسانیم و حتی مثبت کنیمالزامات بخش کشاورزی طی 

 .رسیدن به این مهم باید میزان واردات محصوالت کشاورزی را با میزان صادرات آن تراز کنیم و برهمین اساس حرکت خواهیم کرد

ای نسبت به ثبت سفارش محصول اقدام کند، به  کننده نی، اگر واردهای کنو ها و دستورالعمل با توجه به بخشنامه: وی اظهار کرد

پذیر کردند براین  ماه امکان 95بار و بعضا   دلیل مسائل تحریم و مشکالت و تبادل ارز بین کشورها تمدید ثبت شفارش را تا چندین

تواند  جهاد کشاورزی با این روش نمیتواند ثبت سفارش خود را تمدید کند و وزارت  کننده تا دو سال می اساس است که وارد

که در واردات محصوالت  ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این معاون برنامه.ظایف خود را مدیریت و نظارت کندو

ی تر و بهتر و میزان واردات محصوالت اساسی، وزارت جهاد کشاورزی طرح برای کنترل دقیق: بندی نداریم، افزود اساسی سهمیه

زمان ثبت سفارش را سه تا شش ماه قابل تمدید کند تا از تولید داخلی و کشاورزان حمایت شود و همچنین بتوان  ارائه داد که مدت

به گفته بخشنده از آنجا که تولید شکر ما در سال .کنندگان تنظیم کرد مردم و تولیدبازار داخلی محصوالت کشاورزی را به نفع 

هزار تن بود و در سال جاری که برداشت چغندرقند و نیشکر شروع شده و کارخانجات قند در حال  502گذشته یک میلیون و 

های موجود، واردات این  شود تولید امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد و براساس سیاست تولید هستند برآورد می

خرند به نسبت سهمی که در تولید  غندرقند تولید داخل را میای که کارخانجاتی که چ ایم؛ به گونه زده محصول را به تولید گره

توانند واردات شکر خام را تا سقف مورد نیاز انجام دهند که در حقیقت این سیاست در راستای تامین نیاز داخلی  داخلی دارند، می

 . کنندگان است کنندگان و مصرف کشور و حمایت از تولید
d%/ir.sugarcanenews//:http 

http://sugarcanenews.ir/%25d
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

آینده صنعت نیشکر /در پی درج خبری با عنوان صنعت نیشکر محیط زیست خوزستان را نابود می کند

همانند سد گتوند خواهد بود در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی جوابیه 

 .تای را صادر کرده اس

آینده صنعت نیشکر /به گزارش نیشکرنیوز؛ در پی درج خبری با عنوان صنعت نیشکر محیط زیست خوزستان را نابود می کند

 .همانند سد گتوند خواهد بود در این خبرگزاری، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی جوابیه ای را صادر کرده است

و رابطه آن با آلودگی کارون باید به اطالع برسانیم که در حال حاضر در خصوص مطلب مطرح شده تحت عنوان صنعت نیشکر -9

محدوده مرز )به مناطق دور از رودخانه ( ره)های این شرکت به جزء کشت و صنعت امام خمینی  های کشت و صنعت کلیه زه آب

ه کارون نسبت به احداث جمعاً شوند و شرکت توسعه نیشکر در راستای حفظ شرایط مطلوب کیفی رودخان هدایت می( غربی و دریا

خاکبرداری و )میلیون متر مکعب عملیات خاکی  90دستگاه سازه بتنی و حدود  55کیلومتر کانال انتقال زه آب و با بیش از 505

تنها مجموعه کشاورزی استان   توان گفت این شرکت بطوری که می. ایستگاه پمپاژ زه آب اقدام نموده است 0و احداث ( خاکریزی

در خصوص زه آب کشاورزی کشت و . های منطقه اقدام نموده است باشد که برای عدم انتقال زه آب اراضی خود به رودخانه می

 ECگذرد لذا از لحاظ  نیز نظر به این که بیش از یک دهه از شیرین شدن اراضی کشاورزی آن شرکت می( ره)صنعت امام خمینی 

خیرا رئیس حفاظت محیط خوزستان و دیگر مسئولین استان هم عنوان کردند که باید فاقد مشکل بوده و به همین دلیل است که ا

برای تامین حق آبه تاالب هورالعظیم استفاده کرد همچنین از زه آب این کشت و صنعت ( ره)از زه آب کشت و صنعت امام خمینی 

ترین عملکردها  تن گندم در هکتار یکی از مناسب 0 شود که با راندمان تولید های آیشی نیز استفاده می برای کشت گندم در زمینه

های این شرکت برای مخلوط کردن با آبیاری مزارع انجام شده و  ریزی برای استفاده از زه آب را در این زمینه داشته و نیز برنامه

 .ل توجهی استشود و این زه آب دارای آثار اقتصادی قاب بخشی از زهاب نیز برای آبیاری مزارع نیشکر استفاده می

ریزید، اما این کار با  های نیشکر به تاالب شادگان می در خصوص ورود زهاب به تاالب شادگان باید گفت که اگر چه بخشی از زه آب

گیرد و شرکت این آمادگی را دارد که اگر تشخیص داده شود که زه آب کشت  مجوز اداره محیط زیست استان خوزستان صورت می

ساعت از ریختن زه آب به تاالب جلوگیری  50رکت برای تاالب شادگان خطر محیط زیستی دارد در کمتر از های این ش و صنعت

شویم با هزینه انجام شده برای  های شرق این شرکت است، اما یادآور می کند، ولی تاالب شادگان زنده به زه آب کشت و صنعت

 .امکان حذف آن را تاالب شادگان وجود دارداحداث کانال انتقال زهاب نیشکر به سمت خوریات و دریا 

کند صحبت شده است  در بخش دیگری از مطلب به صنعت نیشکر به عنوان صنعتی که صنعتی که دو دهه آالیندگی ایجاد می -5

ت های اثرا سال قبل از قانونی شدن امر ارزیابی 94که باید گفت مطالعات کارشناسی و محیط زیستی شرکت توسعه نیشکر حدود 

صورت پذیرفته و این مطالعات به دلیل نقش آن ها در احیای اراضی و وضعیت آب و خاک همواره از اهمیت  EIAزیست محیطی 

محیطی   برداری از نیشکر همواره با اکوسیستم زنده سروکار دارد لذا مطالعات زیست زیادی برخوردار بوده و با توجه به این که بهره

برای همیشه انجام گیرند بنابراین در توسعه نیشکر ترتیبی اتخاذ شده است که بطور در حوزه نیشکر، مطالعاتی نیستند که یک بار 

مرتب مطالعات محیط زیستی زیر نظر کار گروه محیط زیست شرکت توسعه نیشکر متشکل از کارشناسان محیط زیست و مدیران 

 .گیری و روزآوری شود شرکت و سایر متخصصان پی

ای است که در جنوب خوزستان حتی یک قطره زهاب  نیشکر از رودخانه کارون به گونه نتیجه این مطالعات حذف کامل زهاب

پروژه ثبت شده ایران تحت عنوان مکانیسم توسعه هوای  95شود، ثبت هفت پروژه توسعه نیشکر از  نیشکر هم به کارون وارد نمی
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هزار هکتار،  244عتی، ایجاد سطح سبزی معادل تصفیه خانه مدرن پساب صن 2برداری از  پاک از سوی سازمان ملل متحد، بهره

برداری حداکثری از برداشت سبز و مبارزه صد در صدی بیولوژیک با مهم ترین آفت ساقه خوار نیشکر و حذف  حرکت به سمت بهره

 .شود های زیست محیطی شرکت محسوب می کامل مواد شیمیایی در فرآیند این مبارزه بخشی از فعالیت

که در صد روز )همزمان با فصل برداشت نیشکر: ور از باران خاکستری صحبت شده که الزم است گفته شوددر مطلب مذک -5

رویکرد این شرکت در برداشت نیشکر، در صورت اماکن فنی، همواره برداشت به صورت سبز بوده است، اما . گیرد انجام می( کاری

گردد به ناچار برداشت به صورت سوخته  نیشکر می( خوابیدن)شدن رسدر برخی موارد به دلیل رشد نامناسب مزارع که منجر به و

های علمی و محیط زیستی در این شرکت ایجاد شده که این  شود که این امر یک روش معمول در جهان است، اما کارگروه انجام می

سئله وجود ندارد، با این حال کشت و مسائل را رصد کند، اما با وجود این که در حال حاضر در سطح جهانی نیز فناوری برای این م

دهند، اما در مواردی که مجبور به سوزاندن مزارع  های نیشکری تمام سعی خود را جهت برداشت سبز محصول انجام می صنعت

ناشی از سوختن   پذیرد بطوری که هیچ گونه آسیب های شدید امنیتی و محیط زیستی صورت می باشند، سوزاندن تحت پروتکل

های نیشکری با شهر اهواز و سایر   ر مناطق مسکونی و مناطق شهری وجود نداشته باشد و با توجه به فاصله کشت و صنعتمزرعه د

شهرها امکان انتقال دود غیرممکن و کنترل شده است، البته تنها در یکی از واحدهای شمالی شرکت امکان انتقال کاه و کلش 

لذا با توجه به این که .بینی جریان باد به مناطق حاشیه شهر گزارش شده است پیش ناشی از سوختن در شرایط وارونگی غیرقابل

دادن باران خاکستر با صنعت نیشکر جای تامل  شود حداکثر برداشت در صورت امکان به صورت سبز انجام شود لذا نسبت سعی می

 .دارد

یزرع، ایجاد  های لم ادآوری شود، آیا آباد کردن زمیندر مطلب فوق از تبعات اجتماعی نیشکر سخن گفته شد، که الزم است ی -0

کربن در سال که به  اکسید میلیون و پنجاه هزار تن دی  هزار تن اکسیژن، جذب یک 544هزار نفر، تولید بیش از  95اشتغال بالغ بر 

کنند، ایجاد  ون نفر را جذب میمیلی 2اکسید کربن ناشی از تنفس  میلیون نفر را در سال تولید و دی 0ترتیب اکسیژن مورد نیاز 

 غبار تبعات اجتماعی دارد؟ و مزارع سرسبز و ایجاد بزرگترین دیواره دفاعی گیاهی در برابر گرد

در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیشکر خوزستان باید گفت در حال حاضر این صنعت در استان خوزستان حدود هفت 

 044درصد محصوالت زارعی استان است و همچنین این صنعت با تولید بالغ بر  24ین میزان کند که ا میلیون تن نیشکر تولید می

همچنین این صنعت در مجموع در کل استان خوزستان . کند درصد شکر تولیدی کشور را نیز تامین می 24هزار تن شکر بیش از 

تقیم ایجاد کرده است و شرکت توسعه نیشکر نیز هزار نفر بطور مستقیم به همین میزان اشتغال غیر مس 04اشتغالی بالغ بر 

 .از باگاس نیشکر در جهان است MDFکننده الکل، خمیر مایه در ایران و همچنین بزرگترین تولید کننده   بزرگترین تولید

دیگری در نظیر  های بی باشد و از سوی دیگر ظرفیت های این صنعت در استان خوزستان می ای از توانمند این موارد تنها گوشه

ها، این صنعت نقش خود را در شکوفایی استان  دستی نیشکر نیز وجود دارد که امید است با شکوفایی هر چه بیشتر آن صنایع پایین

 .بیش از گذشته نشان دهد

ظ محیط در راستای صیانت از محیط زیست، شرکت توسعه نیشکر همواره به این نکته وفادار بوده که حف: در پایان باید اذعان کرد

زیست فراتر از یک رسالت قانونی بلکه یک رسالت اخالقی نیز هست و همچنین به عنوان یکی از بهره برداران کارون بیش از 

دانند و از سوی دیگر این شرکت مدعی  همگان به حفظ و صیانت کارون اهمیت داده و حیات نیشکر را وابسته به سالمت آن می

ی توسعه یافتگی، فازغ از هر شرایط  خود نیست بلکه بر این باور است که عموما هر گونه پروژههای  عیب و نقص بودن فعالیت بی

تصرف در طبیعت و ایجاد کشاورزی در مقیاس صنعتی به دور از پیامد نیست،   و  به هر حال دخل. جغرافیایی دارای پیامد نیز هست
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ها  ها استوار است تا از رهگذر این مراقبت ها و رفع آن بیشتر پیامد سازی هر چه اما تالش حداکثری این صنعت بر کنترل و عقالنی

 .هر چه بیشتر مفهوم توسعه پایدار در ابعاد ملی و محلی مستقر گردد
/ir.sugarcanenews//:http 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

از 4931کشت و صنعت نیشکر دهخدا از دریافت تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی سال مدیرعامل شرکت 

 .معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد

به گزارش نیشکرنیوز، فریبرز کریمی زند روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به کسب تندیس و لوح واحد نمونه 

شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا با اجرای ضوابط مربوط به تولید، نگهداری و بسته بندی : یدی توسط این شرکت اظهار کردتول

از معاونت غذا و دارو 9520در راستای ارتقا کمی و کیفی محصوالت خود موفق به کسب تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی در سال

 .شددانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

این شرکت : وی همچنین به دریافت گواهینامه عضویت افتخاری یک ساله از انجمن بهبود و کیفیت صنایع ایران اشاره کرد و افزود

 .عالوه بر افتخارهای که در سال جاری به ارمغان آورد پیش از این نیز در سال گذشته عنوان واحد تولیدی نمونه را کسب کرده بود

صنعت نیشکر دهخدا افتخارهای کسب شده توسط این شرکت را نشان دهنده تعهد به آرمان سازمانی و  مدیرعامل شرکت کشت و

 . پایبندی به خط مشی مدیریت یکپارچه این مجموعه دانست

این شرکت با عملکرد خود و افتخاراتی که برای کشور رقم زد گذر از مرزهای افتخار را متجلی ساخت و امید و : وی ادامه داد

 .باوری را در بخش صنعت به اثبات رساندخود

همواره در این سال ها این شرکت تالش کرده در تمام زمینه های تولیدی عالوه بر بالفعل کردن ظرفیت های : کریمی زند بیان کرد

 .تعریف شده بتواند راندمان تازه و بهره وری بیشتر را نیز ایجاد کند

حدهای هفت گانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد که توانست در شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا از جمله وا

 .زمینه تولید نیشکر و شکر رکوردهای جهانی را به نام خود به ثبت برساند

 .کیلومتری شمال اهواز واقع شده است 52این شرکت در 
/ir.sugarcanenews//:http 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

ساالنه حدود یک میلیون و : های روغنی و محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل پنبه، دانه

شود که با توجه به قرار داشتن در فصل برداشت، واردات این محصول همچنان  هزار تن شکر تولید می 9۶۶

 ممنوع است

شکر جزو کاالهای اساسی است که از محل تولید دو محصول نیشکر،   :اظهار کرد به گزارش نیشکرنیوز ابراهیم هزارجریبی

 .درصد است 25شود که ضریب خوداتکایی آن حدود  چغندرقند و واردات تامین می

درصد از تولید داخلی این محصول از  04در استان خوزستان با افزایش سطح زیر کشت نیشکر مواجه هستیم و حدود : وی افزود

 .آید استحصال نیشکر به دست میطریق 

: کیلوگرمی شکر، ادامه داد 52های روغنی و محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سرانه مصرف  مدیرکل پنبه، دانه

تن هزار  244هزار تن آن از محل تولید داخلی و  544هزار تن نیشکر نیاز داریم که یک میلیون و  544ساالنه حدود دو میلیون و 

 .شود نیز از طریق واردات تامین می

اکنون فصل برداشت فرا  هم: هزار تن نیز برای تامین ذخایر استراتژیک به واردات شکر نیاز داریم، گفت 544وی با بیان اینکه حدود 

 .منوع استرسیده و ذخایر استراتژیک کشور نیز تامین شده است؛ بنابراین نیازی به واردات نداریم و واردات آن همچنان م

وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و حمایت از تولیدکنندگان است که : هزار جریبی همچنین درباره قیمت مصوب شکر اظهار کرد

 92ها اعالم شد حدود  در این راستا قیمت شکر که امسال به کارخانه. البته باید به رابطه بین تولید و صنعت توجه داشته باشد

 .بخش است گذشته افزایش یافت که نسبتا رضایتدرصد نسبت به سال 
/ir.sugarcanenews//:http 
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگران جوان - 8931آبان  16: تاریخ

 خرید تضمینی شیر تنها، مسکنی برای دامداران است
خرید تضمینی شیر تنها، مسکنی برای دامداران است اما درمان قطعی این مشکل این : مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت

 .است که قدرت خرید مردم افزایش یابد

رخصوص طرح ، دخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی رضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران در گفتگو با 

هزار تن شیر خام از دامداران توسط سازمان تعاون  904از آذر ماه سال گذشته : خرید تضمینی شیر خام از دامداران اظهار داشت

تواند از کاهش قیمت شیر خام جلوگیری کند و  روستایی خریداری شده که درحال حاضر حجم و سقف خریداری محصول تنها می

 .نی توسعه پیدا نکند قیمت به سقف ستاد تنظیم بازار نخواهد رسیداز طرفی تا حجم خرید تضمی

تومان از دامداران و  9004در واقع افزایش حجم خرید تضمینی شیر از سوی وزارت جهاد کشاورزی یا دولت به نرخ : وی افزود

 .خواهد داشتهایی را برای آنها در بر تبدیل آن به شیر خشک صادراتی و خامه در بازار داخلی ضرر و زیان

بنابراین توسعه حجم خرید تضمینی شیر تنها با افزایش منابع سازمان تعاون : وی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران در ادامه گفت

 .هزار تن نخواهدبود 544روستایی امکان پذیر است زیرا با توجه به منابع موجود خرید تضمینی در سال بیش از 

تضمینی شیر تنها مسکنی برای دامداران است اما درمان قطعی این مشکل این است که قدرت خرید خرید : وی خاطر نشان کرد

ها قدرت خرید مردم تعدیل شده و الزم است که این قدرت احیا شود تا مردم  زیرا بعد از اجرای هدفمندی یارانه. مردم افزایش یابد

 کاالها را به قیمت واقعی بخرند

درواقع دولت باید به افزایش قدرت خرید مردم کمک کند به طوری که منابع و تسهیالتی در جهت : ر شدمدیرعامل اتحادیه یادآو

 .حمایت به صنعت خودرو اختصاص داد و الزم است برای حمایت از این صنعت نیز منابع و امکاناتی را درنظر بگیرد

م به نرخ مصوب مشکالتی را برای دامداران به وجود آورده های لبنی به خرید شیرخا متاسفانه عدم تمکین کارخانه: وی تصریح کرد

 .ماه گذشته تا کنون قیمت شیرخام ثابت مانده است 90زیرا باتوجه به افزایش قیمت محصوالت لبنی از 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2555502 
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 شیر و فرآورده ها

 خبرنگران جوان - 8931آبان  19: تاریخ

 پردازد؟ چه کسی تاوان خسارت دامداران را می/ را در آورد دامدارانساز ناکوک صنایع لبنی صدای 
 .صنایع لبنی از سال گذشته تا کنون به بهانه عدم توان قدرت خرید مردم حاضر به اجرای خرید شیرخام به نرخ مصوب نیستند

مجوز افزایش خرید شیرخام با نرخ مصوب  25؛ با وجود آنکه از تیر ماه سال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

تومان از سوی دولت اعالم شد، اما تا کنون صنایع لبنی به بهانه پایین بودن قدرت خرید مردم حاضر به اجرای این مصوبه  9004

شدند این درحالیست که با توجه به چرخه گرانی و تورم در کشور، هزینه های تولید برای دامداران سرسام آور است و عدم اجرای ن

 .این مصوبه در مقابل ضررو زیان دامداران قد علم کرده است

را چندین بار افزایش دادند، این گزارش می افزاید با توجه به اینکه از سال گذشته تا کنون صنایع لبنی قیمت محصوالت خود 

حاضر نشدند که بخشی از افزایش قیمت محصوالت خود را به اجرای این مصوبه اختصاص دهند و کارخانه های لبنی با وجود 

تالش همه جانبه دامداران از اجرای این مصوبه خودداری کرده و دلیلشان این است که عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت 

 .رآورده های لبنی در بازار است که با توجه به رکود روز افزون بازار تحقق این امر به صالح نیستشیرخام و ف

درصدی در سفره های مردم  52در این بین نباید فراموش کنیم که صنعت لبنیات به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک سهم 

ه پوکی استخوان می شود که نهایتا هزینه ی درمان آن بر دوش دارد و عدم استفاده از آن منجر به بیماری های مختلفی از جمل

 .دولت خواهد افتاد؛ در همین راستا دولت باید این صنعت را از ابتدا تا مصرف مورد حمایت مستقیم خود قرار دهد

دولت سال : شتاظهارداباشگاه خبرنگاران جوان محمد رضا مال صالحی رئیس اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی در گفتگو با 

درصدی فرآورده های لبنی را در مرحله اول  92گذشته برای اینکه کارخانه های لبنی با افزایش قیمت شیرخام متضرر نشوند مجوز 

 .(نباید فراموش کرد که تنها سه فرآورده ماست، شیر پاستوریزه و پنیر معمولی مشمول قیمت گذاری نیستند. ) صادر کرد

درصدی این سه قلم را هم صادر کرد واز طرفی بعضا برخی  92دولت در مرحله اول مجوز افزایش قیمت بنابراین : وی افزود

ها تا صد در صد افزایش قیمت داشتند و می توان گفت که حداقل دو مرحله دیگر نیز فرآوره های لبنی با هدف اینکه  فرآورده

 .اختصاص دهند مشمول قیمت گذاری شدندبخشی از افزایش درامد خود را به خرید شیرخام به نرخ مصوب 

با توجه به اینکه :درصد هزینه تولید فرآورده های لبنی مختص خرید شیرخام است، افزود 04مال صالحی با اشاره به اینکه 

های تولید مربوط به خرید شیرخام به نرخ مصوب است، متاسفانه در سال  درصد هزینه 04های لبنی اذعان دارند که  کارخانه

تومان اختالف داشته و  544تومان بوده که با نرخ مصوب خود کیلویی  924ذشته میانگین خرید شیرخام در سطح کشور هزار و گ

 .شود تومان از دامداران خریداری می 9524الی  9544در سال جاری تا کنون حداکثر قیمت با میانگین 

خام را به نرخ مصوب سال گذشته به کارخانه های لبنی عرضه هرچند که دامداران در سال جاری، حاضرند شیر: وی تصریح کرد

 .دهند کنند اما کارخانه ها تن به اجرای این مصوبه نمی

 552بنابراین دولت در سه ماهه اول سال گذشته که صنایع مجوز افزایش قیمت ها را نداشتند،: رئیس اصالح نژاد تصریح کرد

پرداخت کرده و از خرداد سال گذشته انتظارما از کارخانه ها تمکین به اجرای مصوبه  میلیارد تومان یارانه به کارخانه های لبنی

 .تومانی خرید شیرخام بوده ،که تا کنون به آن عمل نکردند  9004

با توجه به اینکه صنایع با نخریدن شیرخام به قیمت مصوب تخلف می کنند امیدواریم که سازمان هایی که اهرم : مال صالحی گفت

 .ت در اختیارشان است با این مسئله برخوردجدی داشته باشند تا حقوق دامداران استیفا شودنظار
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قصه پر غصه دامداران با وجود فرازو نشیب های تولید انگار تمامی ندارد اما نباید فراموش کرد که تمکین کارخانه های لبنی به 

 .بردوش تولیدکنندگان، بکاهداجرای خرید شیرخام به نرخ مصوب، میتواند از سختی تولید که 

گفتنی است که حمایت دولت ازاین صنعت و برخورد جدی اهرم های نظارتی با کارخانه های متخلف می تواند آبی بر آتش 

 .مشکالت دامداران و پایانی برای اجرای خرید شیرخام به نرخ مصوب باشد

/news/fa/ir.yjc.www//:http2529409 
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 صادرات و واردات
 - 31/61/11فارس

 32  وجود ذخایر وارداتی و قاچاق از سال/ امسال نیازی به واردات برنج نداریم
با توجه به میزان : گفت 39و  32های  میلیون تن واردات قانونی برنج در سال 9دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به 

 .تولید برنج در سال جاری تا پایان امسال نیازی به واردات برنج نیست

واردات برنج ممنوع است و : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج کشور در گفت

 .واردات برنج صادر نشده است هیچگونه مجوزی برای

وی در پاسخ به این سؤال که بیش از یک سال است که مجوزی برای واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده اما 

های قبلی چه  میلیون دالر برنج به کشور وارد شده است، باالخره این ثبت سفارش 005ماهه ابتدای امسال  0طبق آمار گمرک در 

های قبلی که وزارت صنعت صادر کرده انجام شده و این  تمامی واردات قانونی از طریق ثبت سفارش: رسد، گفت به پایان میوقت 

 .ها قابل تمدید و بدون سقف زمانی است ثبت سفارش

اردات این سال گذشته واردات برنج ممنوع نبود اما وزارت جهاد هیچ گونه مجوزی برای و: دبیر انجمن برنج کشور تصریح کرد

محصول صادر نکرد، اما از تیرماه امسال واردات برنج ممنوع شد و وزارت جهاد هم تاکنون هیچ مجوزی برای واردات صادر نکرده 

 .است

میلیون تن برنج در  5هزار تن برنج تولید شد و با توجه به واردات  544طبق برآورد وزارت جهاد امسال یک میلیون و : وی گفت

 .تا پایان سال نیازی به واردات برنج نیست 25یلیون تن در سال و یک م 25سال 

عالوه بر این مقدار برنج : قانونی دانست و بیان داشت 25و  25های  میلیون تن واردات برنج را در سال 5علیزاده شایق میزان 

 .وارداتی بخشی هم بصورت قاچاق وارد شده است

چون میزان تولید برنج در کشور کمتر از نیاز داخلی است به : ت نیست، اظهار داشتوی با تأکید بر اینکه فعال نیازی به واردا

 .طورکلی باید بخشی از برنج مورد نیاز از طریق واردات تأمین شود اما میزان آن باید بدرستی معین شود
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 صادرات و واردات
 آیانا-8931مهر  16, دوشنبه

 ! های کنسرو، سوژه خندوانه شد قوطی/ صادرات کنسرو به عراق همزمان با محرم قوت گرفت
اروپا پیش از این صادرات کنسرو بر اساس قانون کدکس صورت گرفته و دارای کد بهداشتی است که از سوی اتحادیه 

 .به کنسروهای ایرانی داده شده است

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیره سندیکای تولیدکنندگان کنسرو امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیأت

های اقتصادی  هنوز پازل گرفته، شرایط سیاسی برای افزایش تبادالت تجاری تغییر کرد، اما هرچند پس از مذاکرات صورت: گفت

 .ای از ابهام قرار دارد برای شروع صادرات و نوشتن قراردادهای قابل توجه فراهم نیست و رونق اقتصادی محصوالت غذایی در هاله

ی در زمان حاضر، صادرات کنسروهای غذایی به کشورهای دیگر ازجمله اتحادیه اروپا در حال انجام است که برا: احمد آزادمرد افزود

 .کشورهای جدید هنوز قراردادهای قابل اعتمادی امضاء نشده است

  رب در صدر صادرات کنسرو

المللی  شود که به همه بازارهای بین فرنگی شامل می بیشترین حجم صادراتی محصوالت کنسروی را رب گوجه: وی خاطرنشان کرد

 .کنند ویژه کشورهای منطقه از آن استقبال خوبی می صادرشده به

رود که طی  شمار می عنوان بیشترین حجم صادراتی کنسرو کشور به پس از رب، تن ماهی و خوراک لوبیا به: دمرد ادامه دادآزا

 .پسندی برخوردار بودند های گذشته همواره از بیشترین مشتری سال

قابل توجهی از این شود، اما حجم  با وجود آنکه حجم صادرات محصوالت کنسروی توسط گمرک اعالم می: وی تصریح کرد

 .توان آمار شفاف و دقیقی از حجم صادرات داد شود؛ لذا نمی محصوالت به شکل غیررسمی از کشور خارج می

 صادرات مواد غذایی به عراق

همزمان با شروع ایام عزاداری و همچنین تدارک برای اربعین : مدیره سندیکای تولیدکنندگان کنسرو یادآور شد رئیس هیأت

 .شود صادرات انواع محصوالت کنسروی به عراق آغاز میحسینی، 

سال گذشته نیز حجم قابل توجهی تن ماهی، خوراک لوبیا و سایر غذاهای آماده به شکل کنسرو برای مصرف : آزادمرد تأکید کرد

 .زائران حسینی به کشور عراق صادر شد

به کشور عراق حجم قابل توجهی از غذاهای آماده کنسروی  عالوه بر قراردادهای منعقدشده برای ارسال کنسرو: وی اظهار داشت

 .صورت قاچاق و چمدانی وارد کشور عراق شد و به مصرف زائران رسید نیز به

 ها را بشناسید تخلف پنهان کنسروی

ن حجم بیشتری: عنوان باالترین میزان مصرف کنسرو گفت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کنسرو با اشاره به رب به رئیس هیأت

های گذشته عالوه  شود که توانسته طی سال ترین عناصر غذایی ایرانیان می عنوان یکی از مهم ممکن مصرف کنسرو مربوط به رب به

 .المللی نیز نقش ایفا کند علت کیفیت ممتاز خود، در بازارهای بین بر ایران، به

های ناآشنا با  اد مشتریان به رب بوده است، اما اخیراً برخی شرکتعلت کیفیت باال و اعتم ای به چنین نتیجه: آزادمرد همچنین افزود

 .اند رو کرده کنندگان را با ضرر مالی روبه نوعی مصرف تغییر برچسب مصرف به
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علت ناآشنا بودن کارخانه تولیدی، اسم رب را بزرگ روی برچسب نوشته و پایین آن با  به این معنا که به: وی خاطرنشان کرد

کنندگان دریافت  ی عنوان را نوشته و سپس درباره تغلیظ رب تبلیغات کرده و به این بهانه، پول بیشتری از مصرفکلمات ریزتر

 .کنند می

رود برای بازار رب که تالش  کننده، اخالقی نبوده و انتظار می چنین اقدامی برای گرفتن بهای بیشتر از مصرف: آزادمرد ادامه داد

 .اوان صورت گرفته است، صدمه وارد نکنندها ساله و اعتمادسازی فر ده

 شود های کنسرو سوژه خندوانه می وقتی قوطی

اگر شکل بصری انواع : مدیره سندیکای تولیدکنندگان کنسرو با اشاره به سوژه کنسرو در برنامه خندوانه تصریح کرد رئیس هیأت

عنوان یک مؤلفه مثبت  توان آن را به شود، می خ استفاده میها سال گذشته تغییر پیدا نکرده و از آن برای کوبیدن می کنسرو طی ده

 !و اثرگذار در سابقه طوالنی مصرف کنسرو دانست

علت  رسد که به های با ظاهر گرد به مصرف می نه در ایران، بلکه در همه دنیا بیشترین کنسروهای مصرفی در قوطی: وی یادآور شد

 .کند مثل کوبیدن میخ هم پیدا می انتخاب صحیح و مناسب قوطی، کارکردهای دیگری

تواند نوسازی شود، اما حفظ  ها به تناسب سلیقه کارخانه تولیدکننده می های مصرف طی سال هرچند برچسب: آزادمرد تأکید کرد

 .عنوان یک اصل در بازار صنایع غذایی مطرح است برچسب در ابعادی که برای مشتریان آشنا باشد، به

 .توان به بهانه نوسازی، تغییر برند داد تصویر ماهی روی تن ماهی در همه دنیا مرسوم است و نمیکشیدن : وی اظهار داشت

شدت افزایش داده و  شده را به های کنسروی با اشکال مختلف نظیر مستطیلی هزینه تمام استفاده از قوطی: آزادمرد همچنین گفت

ها در همه دنیا به این نتیجه  قات کارشناسان صنایع غذایی طی سالبرای محصوالتی نظیر رب یا تن ماهی مناسب نیست؛ لذا تحقی

 .بندی این محصوالت استفاده کرد ای برای بسته رسیده است که باید از قوطی استوانه

الزم به ذکر است، در جریان استندآپ کمدی جواد رضویان، او در بخشی از نمایش خود به استفاده از قوطی کنسرو برای میخ 

 ./رو شد شاره کرد که با تأیید و خنده حاضران روبهکوبیدن ا

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http52922-9html. 
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 صادرات و واردات 
 خبرنگران جوان - 8931آبان  16: تاریخ

 ماهافزایش چشمگیر واردات برنج در مهر 
 .درصد افزایش یافت 22۲00از نظر وزنی   بر اساس آمار گمرک واردات برنج در هفت ماهه نخست سال

 024جاری یک میلیون و  ، بر اساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست سالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .میلیون دالر به کشور وارد شد و برنج در رتبه چهارم کاالی عمده وارداتی قرار گرفت 005۲5ج به ارزش هزار تن برن

درصد کاهش را  25۲50درصد افزایش و از نظر وزنی  22۲00این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد نشان می

 .میلیون دالر به کشور وارد شد 52۲2هزار تن برنج به ارزش  20ری یک میلیون و جا بر اساس این گزارش در مهر ماه سال

درصد کاهش را  25۲50درصد افزایش و از نظر ارزشی  9559۲25این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر 

 .دهد نشان می

/news/fa/ir.yjc.www//:http2552905 
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 صادرات و واردات

 ایران اکونا - 8931/ آبان /  11, جمعه 

 درصد خوراک دام و طیور تولیدی در برنامه ششم 4۶صادرات 
ها در خوراک دام،  ارزیابی سطوح مایکوتوکسین"دیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و دامپزشکی از اجرای طرح تحقیقاتی 

امیدواریم در برنامه ششم توسعه دیگر تولید خوراک دام سنتی را در مزارع پرورشی دام و طیور و : خبر داد و گفت"طیور و آبزیان

 . آبزیان شاهد نباشیم

ایران اکونا ، عباس عباسی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی دامپزشکی کشور در نشست مشترک به گزارش 

 "ها درخوراک دام، طیور و آبزیان کشور ارزیابی سطوح مایکوتوکسین"با فعاالن بخش خوراک دام کشور، از اجرای طرح تحقیقاتی 

مان دامپزشکی کشور در حوزه خوراک دام، موضوع سالمت و امنیت غذایی است به یکی از وظایف اصلی ساز: خبر داد و اظهار کرد

 .همین منظور پایش کیفیت خوراک دام و طیور مصرفی در دستور کار قرار دارد

خوراک سالم، "به  "دام سالم، غذای سالم، انسان سالم"سال کار تحقیقاتی و پایش اطالعات، سال گذشته شعار  2پس از : وی افزود

تغییریافت، که این امر نشان دهنده اهمیت خوراک دام مصرفی و چتر حمایتی کارخانجات  "ام سالم، غذای سالم، انسان سالمد

 .است

های تحقیقاتی و علمی اجازه نمی دهد که مواد اولیه کم  بخش خصوصی ما فعال و خوداتکا است و با اجرای طرح: عباسی گفت

 .عنوان پراهمیت ترین حلقه زنجیره تامین پروتئین مورد مصرف قرار گیردکیفیت در کارخانجات خوراک دام به 

سرمایه انسانی، علمی و تکنولوژیکی که در کارخانجات خوراک دام وجود دارد با اهمیت است به گونه ای که اگر : وی تصریح کرد

توان ارزش افزوده باالیی  ک دام وجود دارد میدرصد مواد اولیه واحدها وارداتی باشد با پتانسیل هایی که در کارخانجات خورا 944

 .ایجاد و با صادرات، بازارهای منطقه ای را فتح کرد

های در  امیدواریم که بر اساس فعالیت: مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

 .ام سنتی در مزارع پرورشی دام و طیور و آبزیان را شاهد نباشیمحال انجام، دیگر در برنامه ششم توسعه تولید خوراک د

 درصد خوراک دام و طیور تولیدی در برنامه ششم 94صادرات 

یکی از آفات در آمدهای مبتنی بر : مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این مراسم گفت

های مبتنی بر واردات، نقش مدیریت و محیط  حل کند، بلکه با تکیه بر راه نحراف ذهنی ایجاد میمنابع طبیعی فقط این نیست که ا

 .کند رنگ می کسب و کار را در ذهن سیاستگذاران کم

عواملی مانند مقررات، استانداردها در موفقیت : وی با بیان اینکه برای خروج از اتکای به نفت باید به بخش خصوی توجه شود، افزود

 .کند اما حل این مسائل خارج توان بنگاه ها و بخش خصوصی است سودآوری بنگاه اثر میو 

های الزم  بررسی آثارعضویت به سازمان تجارت جهانی و ایجاد آمادگی: رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت

 .دستور کار ما نیز قرار دارد کارخانجات خوراک دام و حرکت به این سمت از وظایف انجمن بوده که در

درصورتی که سیاست گذاران اقتصادی تعرفه واردات مواد اولیه را افزایش دهند در واقع احتمال میزان قاچاق را باال برده : وی گفت

 .این خاص منطقه ما نیست و در امریکا و اروپا هم مصداق دارد. اند 

تر به مسائل واردات و  و همه جانبه  ، عمیق ارهای مالی و جهانی شدن، باید دقیقاین فعال اقتصادی با بیان اینکه با وصل شدن باز

ساله به  2انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با همین دیدگاه و الگو و با یک برنامه ریزی : صاردات توجه شود، گفت
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درصد از کل خوراک دام  94برنامه ششم توسعه حداقل دنبال افزایش کیفیت محصوالت کارخانجات خوراک دام است تا بتوان، در 

 .تولیدی کشور صادر شود

 های سرطانزا برای انسان در خوراک دام و طیور مایکوتوکسن

ها یا سموم قارچی  مایکوتوکسن: عالی مهر، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه در خصوص اجرای این طرح در کشور گفت

 .ها یا مخمر تولید می شوند در اثر رشد کپک ای هستند که های ثانویه متابولیت

تعدای از این سموم مانند آفال : وی با بیان اینکه این سموم هم از نظر بهداشت انسانی و هم بهداشت دامی اهمیت دارند، افزود

 .غذایی برخودار اند توکسین ها به دلیل سرطان زا بودن برای انسان از اهمیت ویژه ای در حوزه بهداشت مواد

/com.iranecona//:http05959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/48121


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

465 

 

 صادرات و واردات  
 ایسنا - 8931آبان  16چهارشنبه 

 !افزایش صادرات برنج هندی به ایران از طریق دوبی

باسماتی هندی به ایران از طریق امارات متحده عربی صادرات غیرمستقیم برنج : پایگاه خبری بیزنس استاندارد در گزارشی نوشت

 . به هند کمک کرده است بازار برنج باسماتی خود را مجددا بدست آورد

ها علیه این کشور را فراهم کرده  رفع تحریم  ای میان ایران و قدرتهای جهان که زمینه به گزارش ایسنا، چهار ماه پس از توافق هسته

 . دیدی برای صادرات برنج باسماتی هند به ایران تبدیل شده استاست، دوبی به توقفگاه ج

هزار تن در ماه در  92اند صادرات برنج باسماتی هند به امارات شاهد افزایش ناگهانی بوده و از متوسط  گران برنج اظهار کرده معامله

 . هزار تن در حال حاضر افزایش یافته است 54به حدود  5490سال 

ها وضع  المللی پول، زمانی که تحریم طبق آمار صندوق بین. بی بزرگترین شریک تجاری غیر نفتی ایران استامارات متحده عر

 . درصد کاهش پیدا کرد 54شدند صادرات امارات به ایران 

تی هندی ها تسهیل شده اند، تجارت میان دو کشور به وضع عادی بازگشته که به صادر کنندگان برنج باسما اما از زمانی که تحریم

 . فرصت داده است از بنادر دوبی برای فروش برنج باسماتی به ایران استفاده کنند

صادرات مستقیم برنج باسماتی به ایران نیازمند صدور مجوز از سوی این کشور به هند انجام بگیرد که به صادرات برنج هندی به 

با اشاره به دالیلی  5490ایران از اکتبر سال . یازی به مجوز نداردشدت آسیب زده است اما صادرات برنج به ایران از طریق امارات ن

مانند آلودگی شدید برنج هندی و خودکفایی درتولید داخلی، صدور مجوزهای جدید برای واردات برنج باسماتی را متوقف کرده 

 . یدبا اینهمه تصمیم گرفته است مسیر مستقیم برای واردات برنج باسماتی از هند را بگشا. است

 59در فاصله ماه اوت تا سپتامبر، هند . رود صدور مجوزهای جدید برای وارد کنندگان ایرانی تا دو ماه آینده انجام بگیرد انتظار می

به گفته صادر . هزار تن بود 95هزار تن برنج باسماتی به امارات صادر کرد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات 

 044میلیون و  5تقاضای ساالنه ایران برای برنج باسماتی حدود . رود درصد از این صادرات به ایران می 54حدود  کنندگان برنج،

شود که به معنای نیاز برای واردات ساالنه یک میلیون تن  هزار تن بالغ می 044هزار تن است اما تولید این کشور به یک میلیون و 

 . ار تن برنج باسماتی وارد کند تا نیاز خود را تامین کندهز 944ایران باید هر ماه حدود . است

به گفته بیجی ستیا، رییس سابق انجمن صادر کنندگان برنج هند، با توجه به میزان قابل توجه صادرات برنج باسماتی که از طریق 

قاضا برای برنج باسماتی در ایران به به عالوه ت. شود استفاده می گیرد سیستم مجوز برای صادرات برنج به تدریج بی دوبی انجام می

ها اکنون  ها، ذخایر برنج قابل توجهی را ایجاد کرده بود اما با برداشته شدن تحریم ایران در پی تحریم. کند تدریج افزایش پیدا می

 . ابه سابق خواهد بودتواند خرید معمولی را از سر بگیرد و صادرات اگر از هر دو مسیر امارات و هند انجام بگیرد به میزان مش می

به گفته سازمان توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی فرآوری شده هند، برنج باسماتی یکی از بزرگترین کاالهای کشاورزی 

رفت اما پس از عدم تمایل ایران به خرید برنج از هند، صادرات  صادراتی هند بوده است و ایران بزرگترین خریدار آن به شمار می

 . شور ضربه شدیدی دیداین ک

هزار  044هزار تن برنج باسماتی به ایران صادر کرد که در مقایسه با یک میلیون و  254به میزان  5490-5492هند در سال مالی 

 . تن در سال پیش از آن کاهش قابل توجهی داشت

/news/fa/ir.isna.www//:http20455495952 
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 صنایع غذایی
 آیانا-8931آبان  81, یکشنبه

 ضایعات سه میلیون تنی نان در کشور / آبان 26های سنتی در  سازی نان رونمایی از طرح بهینه
مختلفی چون میلیون تن در نظر بگیریم، حدود سه میلیون تن آن بر اثر ضایعات  4۶در صورتی که میزان مصرف نان را 

 .شود غیرقابل مصرف می... زدگی و زدگی، قارچ شورشدگی، کپک

با اعالم این خبر ( ایانا)عضو کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی نان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .شود جاری در دانشگاه الزهرای تهران برگزار می ماه سال آبان 52در دومین سال متوالی، مراسم بزرگداشت روز ملی نان در : گفت

شود و  ترین اهداف این مراسم محسوب می های سنتی از مهم کمک به بسترسازی برای مصرف بهینه نان: محمدرضا خواجه افزود

 .قل ممکن برسانیمهای سنتی بتوانیم میزان ضایعات را به حدا سازی نان کنیم تا با رونمایی از طرح بهینه عالوه بر آن، تالش می

تواند به کل  صورت آزمایشی اجرایی شده و نتایج مثبتی داشته است که می این طرح در استان اصفهان به: وی خاطرنشان کرد

 .کشور تعمیم داده شود

عله این طرح باعث حذف تدریجی ضایعات نان شده و عالوه بر آن، حذف جوش شیرین، ش: های طرح ادامه داد خواجه درباره ویژگی

های نازک،  سازی با افزایش زمان پخت و زمان تخمیر، حذف نان دار، غنی سازی نان با آردهای سبوس مستقیم، آرد سفید و غنی

زایی و کارآفرینی در  های دوار، اشتغال سازی ماشین سازی نان با کنجد، بهینه سازی با مصرف مخمرها و زیباسازی و غنی غنی

ترین  گلوتن و پف کردن بیشتر نان به واسطه پهن کردن چانه از مهم پخت نان با آردهای ضعیف و کم سازی های سنتی، آسان نانوایی

 .شود های این طرح محسوب می ویژگی

 درصد ضایعات در بخش نان 1۶وجود 

ست، تصریح درصد ا 04تا  54رئیس انجمن و فنون غالت اصفهان با اعالم اینکه در حال حاضر ضایعات نان در ایران حداقل  نایب

صورت  درصد خواهد رسید و در صورتی که تمامی طرح به 94درستی اجرایی شود، ضایعات نان به کمتر از  اگر طرح فوق به: کرد

 .توانیم شاهد صفر شدن ضایعات شویم کامل اجرایی شود، می

درصد، بربری  04ای که نان لواش  ونهگ درصدی در سبد خانوار مردم دارند، به 22های سنتی سهم  در حال حاضر نان: وی یادآور شد

 .گیرد حجیم پنج درصد از مصرف خانوار را دربر می های حجیم و نیمه درصد، سنگک پنج درصد و نان 52درصد، تافتون  52

تایج های ایران صنعتی شود، اما ن درصد نان 04ریزی شده، قرار بود تا پایان سال جاری  بر اساس آنچه که برنامه: خواجه تأکید کرد

های ایران صنعتی شده است و این پیام یعنی اینکه مردم ایران  دهد که تا این لحظه تنها چهار درصد از نان ها نشان می بررسی

 .های صنعتی نکردند و باید ریشه آن را پیدا کنیم استقبال خوبی از نان

ا که ضایعات آنها نیز باال است، باید الگوی موفقی را های سنتی بسیار باال است و از آنج مندی مردم به نان عالقه: وی اظهار داشت

 .سازی کنیم ها پیاده برای این نان

 عنوان الگو تولید نانی بین لواش و بربری به

شده، برای آنکه نانی سنتی و در عین  های انجام بر اساس بررسی: مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان همچنین گفت

توانیم الگوسازی کرده و نانی بین لواش و بربری که قطب بیشتری داشته و زمان پخت بیشتری را  شته باشیم، میحال استاندارد دا

 .طلبد، تولید کنیم می
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درصد کیفیت نان در  24های کارشناسان،  بر اساس بررسی: تر افزود خواجه درباره تأثیرپذیری کیفیت گندم در تولید نان مطلوب

 .توانیم چنین نانی را تولید کنیم های آنان می ه با آموزش نانوایان و افزایش مهارتگرو آرد یکنواخت است ک

گردد، زیرا در حال حاضر تجهیزات  درصد ضایعات فعلی نان به استفاده نادرست از تجهیزات نانوایی برمی 54: وی خاطرنشان کرد

 .ها از قبیل قدح و ماشین پخت وجود ندارد خوبی در نانوایی

ها جلوگیری شود تا قطر نان کمی افزایش یافته  شود که از پهن کردن بیش از اندازه چانه در حال حاضر توصیه می: امه دادخواجه اد

شود که عامل مزاحم آزادی برای امالح  و بتوانیم نان یکنواختی تولید کنیم و عالوه بر آن، این امر باعث نابودی اسیدسیتیک می

 .گندم است

 داشت روز ملی نان با حضور مسئوالنبرگزاری مراسم بزرگ

با وجود آنکه گندم نقش مؤثری در تولید نان باکیفیت دارد، آرد : عضو کمیته برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی نان تصریح کرد

 .طلبد و عالوه بر آن، باید زمان تخمیر مناسبی را برای آن در نظر بگیریم دار زمان پخت کافی را می سبوس

های  ها بتوانند روش های الزم به کارشناسان شده است که در سطح نانوایی در راستای تولید نانی مطلوب، آموزش: شدوی یادآور 

 .درست تولید را آموزش دهند

دلیل ضایعات غیرقابل مصرف  میلیون تن مصرف ساالنه نان باشد، حدود سه میلیون تن آن به 94اگر حدود : خواجه تأکید کرد

 .جویی خواهد شد جرای طرح فوق، حداقل دو میلیون تن در ضایعات صرفهاست و در صورت ا

زدگی، دررفتگی، سوختگی، خمیری شدن نان، نپختگی  زدگی، قارچ شورشدگی، کپک: ترین ضایعات نان اظهار داشت وی درباره مهم

 .شود ترین ضایعات محسوب می شدگی از مهم و سفت

شود، از طرح فوق  در دانشگاه الزهرای تهران برگزار می 90تا  5ماه از ساعت  آبان 52در همایشی که در : خواجه در پایان گفت

 ./دهند های مختلف درباره مسائل قبل و پس از پخت، توضیحات الزم را ارائه می رونمایی شده و عالوه بر آن کارشناسان بخش

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52505-9html. 
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 صنایع غذایی

  فودپرس 8931آبان ماه  80شنبه 

 <غذایی غیراستاندارد در تهرانمواد غذایی موادفهرست جدید توقیف 
مدیرکل استاندارد استان تهران با تاکید بر قاطعیت این اداره کل در برخورد با متخلفین حوزه سالمت و ایمنی مردم، از توقیف  

های  کل استاندارد استان تهران، در جریان بازرسی به گزارش اداره.مقادیر زیادی فراورده غذایی غیر استاندارد ، در مهرماه خبر داد

عدد کیک کاکائویی با نام تجارتی زربان فام و فورنی  0244های غذایی ، بیش از  از مراکز تولید و عرضه فراوردهبازرسان استاندارد 

در جریان این . در واحدهای تولیدی در اسالمشهر و شهرک صنعتی عباس آباد ، به دلیل نداشتن مجوز استاندارد ، توقیف شد

. برند بادیه به دلیل تولید در زمان ابطال پروانه و جعل عالمت استاندارد توقیف شدهزار عدد دوغ و ماست با 0ها همچنین ،  بازرسی

در جلسات کمیته عالیم مهرماه این : بیات در ادامه افزود .همچنین حدود هفت هزار بسته چای سبز با نام تجارتی نیوشا توقیف شد

بندی سلوفان با نام  های قند کله شکسته در بسته برای فراوردههای این واحدها  اداره کل ، کارشناسان غذایی پس از بررسی پرونده

 –درصد گوشت قرمز  24-00همبرگر  –درصد گوشت قرمز 54تجارتی قند عسلی ، آرد گندم با نام تجارتی آرد پوئینگ ، همبرگر 

های تجارتی  یلن با نامدر صد گوشت قرمز با نام تجارتی زرگوشت ، سرکه تقطیری در بسته بندی ظروف پلی ات 02-22همبرگر 

خامه ) دار  ماس ، خامه طعم با نام تجارتی می PET آب زرشک در بسته بندی–اخته  ونوش اگین ، نکتار زغال -گلدست –دادلی 

 بندی ظروف پلی استایرن با نام تجارتی به تک ، پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری صادر کردند در بسته( عسل

.Post/ir.foodpress.www//:http  
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 صنایع غذایی
 فودپرس 8931آبان ماه  81پنج شنبه 

 پشت پرده حمالت گسترده به طرح برچسب اصالت

علیرضا مناقبی، . استدر روزهای اخیر مجمع واردات ایران حمالت گسترده ای را به طرح برچسب اصالت آغاز کرده < مواد غذایی

رئیس جدید این تشکل اقتصادی در شرایطی فشارها برای حذف برچسب اصالت را به حداکثر رسانده است که پیش از وی، 

 .محمدحسین برخوردار موافق این طرح بود و در زمان تصمیم گیری برای اجرا، از آن حمایت می کرد

م کرده است که نه تنها در مقابله با قاچاق موثر نبوده بلکه موجب تطهیر قاچاق در حالی که مناقبی در مصاحبه های اخیر خود اعال

انجمن . و اصالت دادن به کاالهای غیراصیل شده استاما صحبت های وی واکنش تند فعاالن بخش خصوصی را به همراه داشته است

 .ق خبر ارسال کرده است که در ادامه می خوانیدمسئولین فنی شرکتهای واردکننده در پاسخ به ادعاهای مناقبی جوابیه برای اتا

 : جوابیه انجمن مسئولین فنی شرکتهای واردکننده

های  اگر فلسفه ظهور سازمان غذا ودارو را بدانیم و آخرین دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده

ه باشیم متوجه می شویم که اخبار این روزها که به زیر سوال بردن ابالغ شد را مطالعه کرد 9520/0/59سالمت را که در مورخه 

 .طرح برچسب اصالت همت گماشته است ، ریشه در داستان انسانی دارد که خود را به خواب زده است

 : بهتر است تعریف چند اصطالح رایج در طرح برچسب اصالت را با هم مرور کنیم

: ها عبارتند از این فرآورده. شود که تحت نظارت سازمان غذا و دارو است اطالق میهایی  به تمام فرآورده : فرآوردۀ سالمت

های خوراکی و آشامیدنی،  ای، شیرخشک، فرآورده های تغذیه های بیولوژیک، مکمل های دارویی، داروهای گیاهی، فراورده فرآورده

 .آرایشی و بهداشتی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و لوازم کودک

ای است که از طریق مسیر و شبکۀ مجاز مورد تأیید و تعریف سازمان غذا و دارو تأمین و تدارک گردیده  فرآورده :صیلفرآورده ا

 .است و در حلقه های مختلف زنجیرۀ تأمین تا عرضه و حتی بعد از آن دارای صاحب و مسوول مشخص و پاسخگو می باشند

شود که با تغییر و جعل هویت، سعی در القای هویت یک فرآورده اصیل نموده و  میای اطالق  به هر نوع فرآورده :فرآورده غیراصیل

. از این طریق برای کلیه حلقه های زنجیره تامین تا عرضه آن منافع بدون پاسخگویی و یا بدون قابلیت پاسخگویی ایجاد نماید

ا اینگونه فرآورده ها می تواند مربوط به یک محتویات، مندرجات بسته بندی، مشخصات ظاهری و حتی مستندات قانونی مرتبط ب

یاد کرده و نیز  SSFFC ها شامل گروه فرآورده هایی که سازمان جهانی بهداشت از آن بعنوان این فرآورده. فرآورده اصیل باشد

 .باشد فرآورده های قاچاق، سرقتی و حتی واردات موازی بدون متولی مجاز و منطقی قانونی و سایر نمونه های ممکن می

های اصیل از  ای است که هدف اصلی آن شناسایی فرآورده برنامه : نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فرآورده های سالمت

طریق ایجاد رابطه شفاف و مشخص مسوولیتی بین اینگونه فرآورده ها و شرکتهای مشخص صاحب پروانه و ایجاد امکان پاسخگویی 

 .ر افراد و سازمان های ذینفع می باشدمشخص برای مصرف کنندگان و سای

های مالکیتی و   ، مبدا و مقصد و جابجائی(Tracking) کلیه اموری که منجر به تعیین محل فعلی :فرایند ردیابی و رهگیری

 .شود ها می فرآورده( Tracing) مکانی و تشخیص مسیر جابجایی

های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت و  ده است که شناسه بندی هر واحد فرآور قسمتی مشخص بر روی بسته :برچسب اصالت

 .شود الصاق می/سایر اطالعات مربوط بر اساس استاندارد تعریف شده بر روی آن درج

شود مجموعه از بانکهای  نامیده می” سامانه تی تک“که به اختصار  (:TTACSystem) سامانه ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت
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ها و استانداردهای فنی است که حسب نظر سازمان غذا و  ها، پروتکل های مختلف، سرویس های اطالعاتی، روالاطالعاتی، نرم افزار

دارو ایجاد شده و وظایف مختلف مرتبط با طرح همانند ایجاد شناسنامه الکترونیک اختصاصی فرآورده ها، تکمیل آنها، امکان 

 .ریزیها و بسیاری از موارد دیگر را برعهده دارد ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت ، بازرسیها، برنامه

 :و اما مهمترین اهداف این طرح عبارت است از

 ها ایجاد بستر مناسب برای مدیریت زنجیره تامین و تدارک فرآورده

ی های اصیل و پاسخگوی ایجاد امکان کسب اطمینان برای مصرف کنندگان و تأمین امنیت روانی و اقتصادی در مصرف فرآورده

ها ذیل نظارت سازمان از ابتدای زنجیره تامین تا بعد از  فعال، واقعی، مستمر، قابل اتکا و متناسب با مسوولیت نسبت به فرآورده

 مصرف

 و Recall ایجاد ابزار مناسب برای اعمال فرآیندهای کنترل و نظارت کیفی در سطح عرضه توسط صاحبان پروانه فراورده شامل

ADR و PMS 

 ر مناسب برای سایر فعالیتهای مبتنی بر فناوری اطالعات از جمله پرونده الکترونیک سالمتایجاد بست

های غیر  ها و مبارزه با توسعه تجارت فراورده ایجاد ابزار مناسب برای برخورد فعال، هدفمند و هوشمند با تخلفات در حوزه فراورده

 اصیل و تحت کنترل

 مالی دولت و سایر بخشهاایجاد امکان مدیریت هدفمند حمایتهای 

حال بر اساس تعاریف فوق متوجه می شویم که برچسب اصالت می تواند ابزاری برای تشخیص کاالی اصیل از غیر اصیل باشد نه 

 ! محدودکننده مستقیم قاچاق

و این طرح ابزار کمکی  مقوله مبارزه با قاچاق کاال ، نهادها و مکانیزمهای دیگری دارد که سازمان متولی آن نیز نهادی دیگر است

 .مناسبی برای فعالیتهای آن نهاد می باشد

دستورالعمل نظام ردیابی، رهگیری وکنترل اصالت فرآورده های سالمت ، ادعای دریافت پاسخ نادرست  0از ماده  9به استناد تبصره 

از بدلیل عدم عملکرد صحیح مسئول فنی در کنترل برچسب اصالت برخی از کاالها ،علی رغم اینکه گزارش آماری الزم دارد ولی ب

 : شرکت مربوطه است و قبل از چک کردن نمی بایست کاال به بازار عرضه می شد چراکه

نظارت و تضمین صحت، دقت، کیفیت و اعتباربخشی الزامی به کلیۀ مراحل از ثبت اطالعات اولیه فرآورده تا تطبیق آنها با اطالعات 

ها، ثبت در سامانه، تا  ها، معتبرسازی شناسه ها، تجمیع شناسه ها، درج بر روی جعبه ها تا تولید شناسهدرج شده و مرتبط با فرآورده 

عنوان  ها در سطح عرضه، به ها و نظارت بر کارآمدی شناسه و در پی آن فعال شدن شناسه( Release) مرحله آزادسازی فرآورده

 .باشد مانه برعهدۀ مسوول فنی شرکت میقسمتی از فرآیندهای تضمین کیفیت فرآورده ها، در سا

و اما در مورد ادعای تقلب در تولید برچسب، ممکن است خود لیبل از نظر فیزیکال و ظاهری تقلب شود ولی سامانه و اطالعات آن 

ارسال شود و جواب صحیح  ttac زمانی میتوان ادعا کرد که تقلب صورت گرفته است که اطالعات آن به…قابل تقلب نیست

دریافت شود و در مورد تخلفات اداری و دولتی نیز راهکارهای قانونی موجود است که باز این مقوله ربطی به سیاست کلی طرح 

 .برچسب اصالت ندارد

بنظر می رسد که افزایش آگاهی مردم در مورد کاالهای غیراصیل که منجر به کاهش تقاضای خرید آن محصوالت شود ، 

ین نهاد بخصوص صداوسیما را می طلبد و ربط دادن آن به زمان فرآیند برچسب اصالت کمی بی راهکاریست که همکاری چند

انصافیست، چراکه حذف برچسب اصالت معضل قاچاق را حل نخواهد کرد و از طرفی بزینسی که فقط بخاطر دو روز تاخیر در 
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 .تامین نیاز بازار دچار مشکل می شود،ساختارش بطور جدی ایراد دارد

توانند  شماره اختصاصی می های صاحب پروانه با اخذ پیش تمامی شرکت: گذاری در مبدأ ، شناسه 9-2و بند  2تناد ماده به اس

های درج  روش. ها چاپ و آماده نمایند بندی بر روی جعبه در خط بسته 2ها را با ساختار استاندارد تعریف شده در مادۀ  شناسه

انجام عملیات کنترل و ایجاد شناسه مادری ( ب. پرینت بارکد و شناسه ها بر روی جعبه( لفا: شناسه در مبدا شامل دو مرحله است

بر روی کارتن، در این مرحله بارکدها از نظر خوانا بودن با ابزار مناسب خوانده و کنترل شده و بارکدهای خوانده شدۀ هر جعبه به 

شرینگ الصاق /صورت برچسب بر روی کارتن اسه مادری بهشود و شن شرینگ بر حسب تعداد تخصیص داده می/ بارکد کارتن

 .شود می

لذا اگر بدالیلی شرکت این قانون را انجام نمی دهد، مقصر طرح برچسب اصالت نیست و بعبارتی عدم آگاهی از قوانین مشکالتی را 

 .برای ما بوجود می آورد

شتیبان و یا مدیریت درآمد حاصل از این طرح برای سالمت و اما اظهار نظرهای جالبی در مورد افشای اطالعات شرکتها توسط پ

 .مردم شده است که در نوع خود جالب است

وقتی ادعا می شود که هزینه اجرای این طرح عمال از مصرف کننده گرفته می شود، لذا نگرانی از اینکه این درآمد به کجا می رود 

 .ال دارداز سوی افرادی که خودشان هزینه ایی نکرده اند جای سو

پس این همه …هزینه این طرح را که مصرف کننده می دهد، حذف برچسب اصالت هم که مشکل قاچاق آنها را حل نمی کند

 مخالفت با این طرح توسط یک گرایش خاص واردات به چه علت می باشد؟

صالت روی آورده اند ولی کسی در یادمان نرود که در حال حاضر واردکنندگان قطعات یدکی هم بطور داوطلبانه به نوعی برچسب ا

و این درحالیست که امروزه خلق تمایز یکی از روشهای علمی و ثابت شده در موفقیت های بزینس …آنجا اعتراضی نمی کند

 .هاست

برچسب اصالت نه تنها هزینه نیست بلکه یک ارزش افزوده است و جبران کننده کم کاریهای واردکنندگان در راه اندازی سیستمای 

کنترلی درون سازمانیست و گذشته این دوستان نشان داده است که کال با هرگونه نظارت مخالفند و سبقه درخشانی در این زمینه 

دارند ونمونه شاهد آن ، به رسمیت نشناختن مسئولین فنی می باشد و بنظر می رسد که مابالتفاوت حقوق واقعی و پرداختی 

 .نمایندمسئول فنی را در این طرح هزینه می 

تاکید بسیار و هدفمند برای ارتباط دادن مقوله قاچاق کاالهای سالمت محور به عملکرد سازمان غذا ودارو و طرح برچسب اصالت از 

جای .( …مکملها و -آرایشی بهداشتی-دارو)سوی یک تشکل خاص و آنهم با رزومه واردات مواد غذایی و تامیم دادن به سایر کاالها 

 .بسی تامل دارد

 چرا اعتراض به برچسب اصالت فقط توسط یک تریبون و یک شاخه از محصوالت وارداتی است؟

آنقدر که تالش برای برداشتن راه کارهای نظارتی است برای مبارزه با واردکنندگان به اصطالح شناسنامه دار دخیل در امر قاچاق 

ینه درآمدهای حاصله خود به این تریبون گزارش بدهند؟آیا هم می شود؟بهتر نیست سازمانهای دیگر نظارتی هم نسبت به نحوه هز

گزارشی هم در مورد عدم پرداخت درست حقوق مسئولین فنی واردات و صرف جویی که از این طریق شده است وجود دارد؟ به 

گریست و برای لذا الزم است کمی منصفانه به طرح برچسب اصالت ن. جرات می توان گفت که دو یا سه برابر این عدد می باشد

 .سودآوری به تخریب طرح برچسب اصالت اقدام نکرد
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 صنایع غذایی

 فودپرس 8931آبان ماه  18پنج شنبه 

 قاچاقچیان مخالفان اصلی طرح رهگیری کاالهای سالمت محور هستند

 .نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو به برخی انتقادات مطروحه در خصوص برچسب اصالت پاسخ گفتمعاون < مواد غذایی

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو در خصوص انتقادات برخی وارد کنندگان موادغذایی و آرایشی بهداشتی، در بحث 

هر چند که در اجرای طرح در صنعت . در حد نیاز ما پاسخگو است زیر ساخت: برچسب اصالت و نبود زیرساختهای اجرایی گفت

حوزه مواد غذایی با درخواست اتحادیه مربوطه . داروسازی مشکالتی وجود دارد که کارشناسان در حال مرتفع کردن آن هستند

 .مطرح نشده استچند ماه پیش استثنا شد و به آنها فرصت داده شد که طرحی بهتر ارائه کنند که تا به االن طرحی 

. تا چند سال پیش واردکنندگان هزینه برچسب های طرح شبنم را بدون اعتراض پرداخت می کردند: اکبرعبداللهی اصل افزود

 . جالب این که االن این هزینه ها به پنج درصد قیمت فراورده نمیرسد، اعتراض میکنند

در حالی اغاز شد که ایران اولین مجری آن بود ولی با  52لین بار در سال یابی کنترل اصالت برای او رد   وی با اشاره به اینکه طرح

 .کشور دیگر آنرا اجرایی کرده اند 25اجرای بد شبنم و با مقاومت فعلی واردکنندگان در حالی اجرا میشود که 

های الزم را  ها و پیگیری بررسیسازمان جهانی بهداشت در حوزه داروهای قاچاق : این مقام مسئول در سازمان غذا و دارو بیان کرد

داشته و از طرح ایران استقبال نموده اند و این درحالی است که برخی شرکتهای داخلی در خصوص این طرح به دنبال اشکال 

 .تراشی هستند

یه اجباری بوده های ثانو بندی این طرح در حوزه آرایشی و بهداشتی وارداتی فقط در بسته: دکتر عبدالهی اصل در ادامه اضافه نمود

 .است گرچه بسیاری از شرکتها به دلیل این که با این روش می توانند کاالی خود را متمایز کنند خود اصرار به انجام آن دارند

وی با اعتقاد به اینکه عدم آگاهی و اطالع کافی نسبت به سیستم ردیابی و رهگیری و کنترل اصالت و نیز داشتن منافع در عدم 

را حوزه هایی برشمرد   های دارو و مکمل ده اصیل و غیراصیل دو علت عمده عدم مقاومت در این طرح می باشد؛ حوزهتفکیک فراور

 .که در اولویت، ملزم به اجرای این طرح می باشند

نمود و  معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا دارو در خصوص امکان یا عدم امکان تقلبی بودن برچسب اصالت نیز سخنانی بیان

کدهای درج شده روی : با گفتن اینکه برچسب مورد استفاده ماهیت هولوگرامی نداشته و صرفا یک بارکد استاندارد است ادامه داد

توانند مشخصات  می ttac.ir و سامانه 54445555کاال به عنوان پاسپورتی برای آن محصول است و افراد از طریق سامانه 

 .با استعالم کد پوشیده شده می توانند از اصالت آن مطمئن شوندکاالیشان را پیگیری کنند و 

در همان ابتدای راه با حضور : دکتر عبدالهی اصل در واکنش به اعتراضات مغرضانه وارده به این طرح نیز خاطر نشان نمود

برطرف گردید و هم اکنون نیز های قبل مطرح و  کارشناسان متعدد، طرح ردیابی رهگیری و کنترل اصالت، ارزیابی و اشکاالت طرح

. امیدواریم با موفقیتهایی که در این زمینه بدست اورده ایم دولتمردان در سایر ارگانها، نهادها و وزارتخانه ها نیز از ما حمایت کنند

ا با آن قاچاقچیان مخالفان اصلی طرح رهگیری کاالهای سالمت محور هستند منتقدان دلسوز اگر از ماهیت طرح آگاه شوند قطع

 .همسو خواهند شد

با توجه بازخوردهای اخذ شده، بیش از پیش به صحت راهی که در پیش گرفته ایم ایمان : وی در پایان با اطمینان اعالم کرد

 .آوردیم
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 صنایع غذایی  
  ودپرسف 8931آبان ماه  81دو شنبه 

 <تصاویرصنایع غذایی+سالمت اینگونه محصوالت مورد تایید نیست/ سوسیس های تقلبی وارداتی در بازار
فرآورده های گوشتی نظیر : معاون فنی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت 

د دریافت نکرده اند، سالمت اینگونه محصوالت مورد تایید نیست و قابلیت سوسیس و کالباس تاکنون از این اداره کل مجوز ورو

دکتر سهیل اسکندری، معاون فنی اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و .مصرف انسانی ندارند

ارداتی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی فرآینده شده و تمامی اقالم و: دارو در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان غذا و دارو گفت

مواد اولیه در صورتی که مجوز ورود از اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی را نداشته باشند غیر قابل مصرف 

 انسانی میباشند
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 عسل
 - 31/61/80فارس

 هزار تن عسل 78تولید / ایران رتبه هشتم تولید عسل دنیا
مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران رتبه هشتم تولید عسل را در دنیا دارد، 

 .کنند ها ژله رویال تولید می ایرانیبرابر بیشتر از  4۶۶ها از هر کندوی زنبور عسل  چینی: گفت

: گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حبیب اله امینی مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی در گفت

 .تن عسل در کشور تولید شد 544هزار و  00سال گذشته 

 .کیلوگرم است 2۲2کیلوگرم و میانگین تولید از کندوهای بومی  99۲5برداشت عسل از کندوهای مدرن میانگین : وی افزود

کیلوگرم  5۲2ترین میزان آن  و پایین( در اردبیل)کیلوگرم  59باالترین میزان تولید عسل در کشور از هر کندو : امینی تصریح کرد

 .در سمنان است

ایران از نظر تعداد کلونی رتبه چهارم دنیا را دارد و در واقع از : عسل را دارد، اظهار داشت تولید 5وی با بیان اینکه ایران رتبه 

 .امکانات خوبی در بحث زنبور عسل برخوردار است

دهد که در واقع به خاطر امکانات خوبی است که در  تولید عسل و از لحاظ کلونی رتبه چهارم را به خود اختصاص می 5ایران رتبه 

 .ر عسل وجود داردبحث زنبو

میلیارد تومان تسهیالت در اختیار زنبورداران قرار  90صندوق حمایت از زنبورداری کشور سال گذشته حدود : امینی بیان داشت

 .میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن این بخش اختصاص داده است 2داد و امسال این صندوق در نیمه اول سال 

 .کند ید ملکه زنبور عسل در کشور نیاز زنبورداران را در این زمینه تأمین میایستگاه تخصصی تول 0: وی افزود

اولین کالس تخصصی در این زمینه در : اظهار داشت( غذای ملکه زنبورعسل)وی در مورد برنامه وزارت جهاد برای تولید ژله رویال 

ت که صنعت زنبورداری را در زمینه تولید سایر های وزارت جهاد کشاورزی این اس سطح کشور برگزار شده است و یکی از سیاست

 .محصوالت وابسته به این صنعت مثل ژله رویال و موم تقویت کند

شود در حالی که در  گرم ژله رویال تولید می 95تا  94در حال حاضر از هر کندوی زنبور عسل حدود : امینی بیان داشت

 .آید رویال به دست می کیلوگرم ژله 95کشورهایی مانند چین از هر کندو حدود 

ای قابل استفاده در صنعت ساخت مواد بهداشتی  ژله رویال عالوه بر خواص تغذیه: مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل بیان داشت

 .است

غذای )شود ژله رویال  به غیر از عسل محصول دیگری که در دنیا از عملکرد زنبورعسل در کندو حاصل می: افزاید این گزارش می

 .است( ملکه

 .دالر است 044تا  544شود، اما قیمت هر کیلو ژله رویال  دالر در بازار جهانی مبادله می 2تا  2هر کیلو عسل حدود 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204595444222 
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 عسل

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

عسل حرا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خریدار / اصله نهال حرا در ساحل قشم هزار 6۶کاشت 

 پیدا کرد 
هزار اصله نهال حرا در خط ساحلی جزیره در  6۶رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم از اجرای طرح کاشت 

هکتار جنگل حرا دست کاشت در این منطقه  5۶۶تاکنون حدود دو هزار و  82از سال : سال جاری خبر داد و گفت

 . ایجاد شده است

شم، اکبر محمودی زاده امروز دوشنبه در جریان بازدید فرماندار قشم از روند اجرای از ق( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هفت »هکتار دیگر از خط ساحلی قشم در مناطق 24امسال با اجرای این طرح : طرح کاشت نهال حرا در سواحل این جزیره، افزود

 .زیر کشت نهال حرا می رود« دوستکو»به سمت « باسعیدو»و « رنگو

هزار اصله نهال  04در این طرح : میلیون ریال اعتبار برای اجرای این طرح اختصاص یافته است، گفت 244ن اینکه امسال وی با بیا

 .هزار اصله نهال در خط ساحلی روستای هفت رنگو کاشته می شود 94حرا در حد فاصل روستای باسعیدو به سمت دستکو و 

روز پیش آغاز شده  94امسال طرح کاشت نهال حرا در سواحل جزیره از : ه دادرئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قشم ادام

 .است و پیش بینی می شود تا یک هفته دیگر این طرح خاتمه یابد

درصد رس است، اضافه  04محمودی زاده با بیان اینکه رویشگاه جنگل حرا ناحیه جزر و مد ساحل دریا با ترکیبات خاکی شامل 

جزیره این بخش از ساحل به دقت شناسایی و بر اساس یک نقشه کارشناسی، طرح کاشت نهال های حرا به  در نقاط مختلف: کرد

 .دقت اجرا می شود

هکتار جنگل حرا  244تاکنون حدود دو هزار و : آغاز شده است، گفت 55وی با بیان اینکه طرح دست کاشت نهال حرا از سال 

 .ر اساس برنامه ریزی های انجام شده این میزان هرساله افزایش می یابددست کاشت در جزیره قشم ایجاد شده است و ب

این رویکرد موجب : محمودی زاده با اشاره به نقش مردم منطقه در شتاب گیری روند اجرای طرح کاشت نهال های حرا، گفت

 .تالش بیشتر مردم بومی برای حفظ این بخش از منابع طبیعی جزیره می شود

را می توان در خورها و مصب رودخانه های فصلی و دائمی هرمزگان به طور مجتمع و یا پراکنده مشاهده ( نگروما)جنگل های حرا 

کرد و رویشگاه های توده های طبیعی این نوع جنگل در شهرستان قشم شامل خورهای شمال غربی جزیره واقع در خورخوران، 

 .الم شده استجزایر ماسه ای مقابل روستاهای طبل و الفت تا گوران اع

زمان بذردهی درختان حرا خرداد است و بذردهی این گونه از شرق به غرب هرمزگان با تاخیر زمانی آغاز می شود به طوری که در 

شرق استان و در شهرستان جاسک در نیمه دوم تیرماه و در قشم مرداد و شهریور ماه بذر این درخت آماده کشت و تولید نهال می 

 .شود

ه کننده، دلنواز و چشم نواز جنگل های حرا در غرب جزیره قشم موجب شده تا همه ساله هزاران نفر از گردشگران زیبایی خیر

 .داخل و خارجی بازدید از آنها را در برنامه سفر خود لحاظ کنند

رسبزی مواجه می شوند گردشگرانی که برای نخستین بار و در هنگام مد کامل دریا از این مناطق بازدید می کنند، با جنگل های س

تپه هایی را با درختان کوچک، ( جزر)که گویی روی آب های خلیج فارس شناور هستند؛ درحالی که هنگام پایین رفتن آب 

 .متوسط و حتی تنومند که ریشه های انبوه آنها از خاک بیرون آمده، مشاهده می کنند
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عنوان علوفه و خوراک دام های خود استفاده می کنند و در هنگام بومی های ساکن حاشیه این جنگل ها از سرشاخه های حرا به 

گلدهی نیز زنبورداران محلی کندوهای خود را به مناطق ساحلی می آورند، زیرا عسل حرا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 

 .خریداران زیادی پیدا کرده است

آبزیانی که تعدادی از آنها برای زادآوری وارد این حوزه شده اند به وجود ده ها گونه پرنده مهاجر و بومی منطقه و همچنین انواع 

 .زیبایی های بی شمار جنگل های حرا در مناطق ساحلی جزیره قشم افزوده است

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http52224-9html. 
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 عسل

 ایران اکونا - 8931/ آبان /  80, شنبه 

 ایران رتبه هشتم تولید عسل دنیا را دارد
ها از  چینی: مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران رتبه هشتم تولید عسل در دنیا دارد، گفت

 . کنند ها ژله رویال تولید می ایرانیبرابر بیشتر از  944هر کندوی زنبور عسل 

تن عسل در کشور  544هزار و  00سال گذشته : حبیب اله امینی مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .تولید شد

 .ستکیلوگرم ا 2۲2کیلوگرم و میانگین تولید از کندوهای بومی  99۲5میانگین برداشت عسل از کندوهای مدرن : وی افزود

کیلوگرم  5۲2ترین میزان آن  و پایین( در اردبیل)کیلوگرم  59باالترین میزان تولید عسل در کشور از هر کندو : امینی تصریح کرد

 .در سمنان است

از ایران از نظر تعداد کلونی رتبه چهارم دنیا را دارد و در واقع : تولید عسل را دارد، اظهار داشت 5وی با بیان اینکه ایران رتبه 

 .امکانات خوبی در بحث زنبور عسل برخوردار است

دهد که در واقع به خاطر امکانات خوبی است که در  تولید عسل و از لحاظ کلونی رتبه چهارم را به خود اختصاص می 5ایران رتبه 

 .بحث زنبور عسل وجود دارد

یارد تومان تسهیالت در اختیار زنبورداران قرار میل 90صندوق حمایت از زنبورداری کشور سال گذشته حدود : امینی بیان داشت

 .میلیارد تومان تسهیالت به فعاالن این بخش اختصاص داده است 2داد و امسال این صندوق در نیمه اول سال 

 .کند ایستگاه تخصصی تولید ملکه زنبور عسل در کشور نیاز زنبورداران را در این زمینه تأمین می 0: وی افزود

اولین کالس تخصصی در این زمینه در : اظهار داشت( غذای ملکه زنبورعسل)نامه وزارت جهاد برای تولید ژله رویال وی در مورد بر

های وزارت جهاد کشاورزی این است که صنعت زنبورداری را در زمینه تولید سایر  سطح کشور برگزار شده است و یکی از سیاست

 .موم تقویت کند محصوالت وابسته به این صنعت مثل ژله رویال و

شود در حالی که در  گرم ژله رویال تولید می 95تا  94در حال حاضر از هر کندوی زنبور عسل حدود : امینی بیان داشت

 .آید کیلوگرم ژله رویال به دست می 95کشورهایی مانند چین از هر کندو حدود 

ای قابل استفاده در صنعت ساخت مواد بهداشتی  تغذیه ژله رویال عالوه بر خواص: مدیرکل دفتر طیور و زنبور عسل بیان داشت

 .است

غذای )شود ژله رویال  به غیر از عسل محصول دیگری که در دنیا از عملکرد زنبورعسل در کندو حاصل می: افزاید این گزارش می

 .است( ملکه

 .دالر است 044تا  544ه رویال شود، اما قیمت هر کیلو ژل دالر در بازار جهانی مبادله می 2تا  2هر کیلو عسل حدود 

/com.iranecona//:http00050 
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 علوفه
 آیانا- 8931آبان  16, چهارشنبه

 شرکت های غله جهان برای معامله با ایران صف کشیده اند / به کار کنفرانس جهانی غالت آغاز
ایران در آستانه بازگشایی تجاری است و تجار غله جهان برای معامله با ایران به خط پایگاه خبری بلومبرگ اعالم کرد، 

 .شده اند

به نقل از بلومبرگ، اگرچه تحریم های اعمال شده بر ایران شامل غذا نبود، اما آنقدر ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .کننده غالت از فروش به ایران خودداری می کردنددشواری ایجاد کرده بود که بسیاری از شرکت های عرضه 

منجر خواهد  5492اما اینک با به توافق رسیدن ایران و قدرت های جهانی درمورد هسته ای این کشور که به لغو تحریم ها در سال 

 .شد، شرکت های جدیدی در حال ورود به بازار ایران هستند

به تازگی غالت روسیه و سویای آمریکای جنوبی را به ایران صادر کرد؛ این در حالی  ،«جی.بای وا ای»به عنوان مثال شرکت آلمانی 

است که برای شرکت های تجاری بزرگی مانند بانژه و کارگیل آمریکا که به فعالیت خود در ایران ادامه داده اند نیز پایان تحریم ها، 

 .به منزله فرصتی برای توسعه فعالیت محسوب می شود

وقتی تحریم ها بر : واقع در روتردهام هلند، پنجشنبه گذشته تلفنی به بلومبرگ گفت« وی.نیدرا بی»دامولین، تاجر شرکت مایکل 

 .ایران تحمیل شد، دیدید که برخی مایل نبودند با ایران معامله کنند و خطر بیشتری را بپذیرند

شرکت های روسی و . در دریای خزر مشاهده شده استماه گذشته، شرکت های بسیار جدید و کوچکی  2تا  2در : وی افزود

 .اوکراینی در حال ورود به بازار ایران هستند

ایران که به خاطر نان های پهن و خوش طعم خود مانند لواش، بربری و تافتون معروف است، بازار پر رونقی برای تجار غالت 

ی اصلی، خیلی وابسته اند و تولید داخلی گندم در این کشور اغلب محسوب می شود، زیرا شهروندان ایرانی به نان به عنوان یک غذا

 .پاسخگوی تقاضای داخلی نیست

در حالی که بازرگانان برای شرکت در کنفرانس جهانی غالت در ژنو گردهم آمده اند، حضور ایران و ترکیه که به اتفاق، عنوان 

گفت وگوها خواهند بود و برای شروع یک کسب و کار جدید، هیچ دومین مصرف کننده گندم در خاورمیانه را دارند، محور اصلی 

 .زمانی بهتر از زمان کنونی نیست

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52225-9html. 
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 علوفه

 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 ای  آوری مواد علوفه تکنولوژی عمل آموزشیبرگزاری دوره 
 . ای صبح امروز در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد آوری مواد علوفه دوره آموزشی تکنولوژی عمل

در این دوره آموزشی، مدرس دانشگاه و رئیس گروه تغذیه دام دفتر بهبود ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی پیرامون تعریف سیلو، هدف از سیلو کردن و چرا باید مواد 

... افتد تا تخمیر صورت گیرد؟ و ای را سیلو کنیم؟ انواع ساختمان سیلو، مراحل اجرایی کردن سیلو، چه اتفاقاتی در سیلو می علوفه

 .مباحثی ارائه کرد

های سیلو شامل چه مواردی است؟ نحوه ارزیابی سیلو چگونه است و چه مواردی را باید در نظر  یزاهلل شبانی درباره نیازمندیعز

مطالبی ... گرفت؟ سیلوی مفید، در حال حاضر چه میزان مواد در کشور سیلو می شوند و کدام مواد قابل سیلو کردن هستند؟ و

 .بیان داشت

طور مشخص  به... ها اعم از صنعت و معدن، هوا فضا، بهداشت و ای در کلیه بخش نه استفاده از انرژی هستهوی در این دوره در زمی

شود؟ برای پرتوتابی آیا وسیله خاصی مورد  صورت مصنوعی هم تولید می ای، آیا رادیو ایزوتوپ به در صنعت دامپروری فناوری هسته

 .مباحثی طرح کرد... صنعت دامپروری ونیاز است؟ استفاده از ایزوتوپ و پرتوتابی در 

تن از مدیران و کارشناسان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد  04ای  آوری مواد علوفه در دوره آموزشی تکنولوژی عمل

 ./کشاورزی حضور داشتند

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52524-9html. 
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 قارچ
 - 31/61/81فارس

 کارآفرینی که از حیاط مسجد برای آموزش تولید قارچ استفاده کرد
 .یک کارآفرین برای ایجاد اشتغال از اتاق بال استفاده در حیاط مسجد برای آموزش و تولید قارچ خوراکی استفاده کرد

اگرچه دارای : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید محمد احمدی تولید کننده عسل و بلدرچین در گفت

لیسانس فقه و مبانی حقوق هستم، اما برای اینکه به جوانان و نوجوانان یاد دهم که کار فقط پشت میز نشینی نیست به کار  فوق

 .ام ولید پرداختهت

 .متری مسجد قارچ تولید کردم 54های  سال پیش در یکی از اتاق 0: کننده قارچ هم است، گفت وی که تولید

متری هم به تولید قارچ پرداختم و هم یک محیط  54اگرچه این اقدام مخالفانی داشت، اما در آن فضای : احمدی بیان داشت

 .تولید کننده قارچ تحویل جامعه دادم 24نفر فراهم کردم و  24آموزشی را برای 

کیلوگرم از آن  544سه دوره در مسجد و هر بار : وی با بیان اینکه هدف ما از تولید قارچ در مسجد کسب درآمد نبود، اظهار داشت

تواند محل  میشود،  متری قارچ تولید شد و توانستم اثبات کنم که مسجد عالوه بر اینکه مکانی برای عبادت محسوب می 54فضای 

 .آموزش و تولید هم باشد

سال پیش  0در حال حاضر تعدادی زیادی کندوی پرورش زنبور عسل دارم، اما کارم را : این پرورش دهنده زنبور عسل اظهار داشت

 .کندو شروع کردم 2با 

تواند بعد  ند با خرید دو کندو میهزار تومان قیمت دارد و اگر کسی با عشق و عالقه این کار را آغاز ک 524هر کندو : احمدی گفت

 .کندو داشته باشد 24از یک سال 

شود، اما باید در کار پشتکار داشته باشی و به  کیلو عسل تولید می 95از هر کندو تقریبا : این تولید کننده زنبور عسل تصریح کرد

 .دقت به زنبورها رسیدگی شود

توان در هر جایی که شرایط آب و هوایی مساعدی  ازمند زمین نیست و میتولید عسل و پرورش زنبور عسل نی: احمدی بیان داشت

 .دارد این کار را انجام داد

متر کافی  5با ارتفاع  5در  5برای پرورش بلدرچین یک فضای : وی که پرورش بلدرچین هم مشغول است در این مورد بیان داشت

 .توان در منزل هم انجام داد است و این کار را می

 .شود تومان سود حاصل می 54از هر تخم بلدرچین : تخم می گذارد، اظهار داشت 524ا بیان اینکه هر بلدرچین در سال احمدی ب

توان در یک فضای کوچک و  این کار سرمایه اندکی نیاز دارد و می: سال پیش کار پرورش بلدرچین را آغاز کرده افزود 5وی که از 

 .قطعه، پرورش بلدرچین را آغاز کرد 944ومان با تعداد ت 544با خرید هر عدد به قیمت هزار و 

 .توانند در منزل اقدام به پرورش بلدرچین کنند ها به راحتی می پرورش بلدرچین درآمد خوبی دارد و خانواده: احمدی افزود

 .سید محمد احمدی فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق دارد و در حال حاضر در دامغان ساکن است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204595444250 
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 قارچ

 آیانا- 8931آبان  16, چهارشنبه

کاران در آرزوی صندوقی مشابه  قارچ/ شود کارگاه آموزشی قارچ با حضور اساتید هلندی برگزار می

 زنبورعسل 
دهندگان قارچ با  منظور آشنایی پرورش آذرماه در دزفول با حضور اساتید هلندی به 48تا  49آموزشی قارچ کارگاه 

 .شود های روز دنیا برگزار می جدیدترین تکنولوژی

اعالم با ( ایانا)دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش عضو هیأت

دهندگان قارچ ایرانی با جدیدترین دستاوردهای روز دنیا با  منظور افزایش دانش فنی پرورش کارگاه آموزشی قارچ به: این خبر گفت

 .ترین مکانیزم تولید قارچ اروپا را در اختیار دارند، برگزار خواهند شد ترین و پیشرفته حضور اساتید هلندی که بزرگ

دهندگان قارچ خوراکی کشور و دفتر گل و گیاه وزارت  گری انجمن پرورش ن کارگاه آموزشی که با تولیای: محمدحسن افشار افزود

های روز و  هایی در دوره فرآیند تولید قارچ با جدیدترین تکنیک کند با برگزاری کارگاه شود، تالش می جهاد کشاورزی برگزار می

وراکی و چگونگی فرآیند تولید بستر قارچ و کمپوست و اتوماتیک کردن همه های قارچ خ همچنین چگونگی مبارزه با آفات و بیماری

 .مراحل تولید قارچ، مباحث ارزشمندی را در اختیار فعاالن حوزه قارچ قرار دهد

دهندگان ممتاز و مدیران زراعت وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد  در این جلسه که عمدتاً با حضور پرورش: وی خاطرنشان کرد

 .گیرد ، طی تفاهمی که با کشور هلند صورت گرفته است، تبادل تکنولوژی و دانش تولید قارچ مورد ارزیابی قرار میشد

 .شود این کارگاه آموزشی در دزفول برگزار می: افشار ادامه داد

 تومانی تولیدکنندگان قارچ برای هر کیلوگرم 49۶۶زیان 

شد، با شروع فصل سرما،  بینی می طور که پیش همان: قارچ خوراکی تصریح کرددهندگان  مدیره انجمن صنفی پرورش عضو هیأت

های قارچ کرده بودند، محصوالت تولیدی خود را به بازار  واحدهای کوچک و خرد تولیدکننده قارچ شروع به خریداری کمپوست

 .عرضه کردند و نظام عرضه و تقاضا با افزایش عرضه باعث کاهش قیمت شد

تومان رسید و قیمت درجه  544هزار و  هزار تا پنج در زمان حاضر قیمت هر کیلوگرم قارچ درجه یک و ممتاز به پنج: وی یادآور شد

 .هزار تومان در بازار داخلی کشور گزارش شده است و درجه سه، سه 244دو به چهارهزار و 

تومان است که در  244زای هر کیلوگرم چهارهزا رو های میدانی، معدل دریافتی قیمت قارچ به ا بر اساس بررسی: افشار تأکید کرد

هزار و  کند، یک تومان تولید می 544هزار و  تا پنج 244هزار و  این معادله، تولیدکننده قارچ که هر کیلوگرم قارچ را به قیمت پنج

 .کند تومان برای هر کیلوگرم ضرر و زیان پرداخت می 544

 فرا رسیدن هنگام تشکیل صندوق قارچ

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در : دهندگان قارچ خوراکی اظهار داشت مدیره انجمن صنفی پرورش هیأتعضو 

هایی کرده است که به کمک تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی آمده و از ضرر و زیان  های مختلف اقدام به تشکیل صندوق بخش

 .کند آنها جلوگیری می

 .یر آنچه در زنبورعسل اتفاق افتاده است، برای قارچ نیز ضروری استتشکیل صندوقی نظ: وی همچنین گفت

دهندگان قارچ آمادگی دارد تا با کمک وزارت جهاد کشاورزی  شود انجمن صنفی پرورش وسیله اعالم می بدین: افشار در ادامه افزود

 .برای تشکیل صندوق قارچ، مقدمات و تمهیدات الزم را فراهم کند
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ای اکنون تنها ضرر و زیان  صورت رهاشده کرد که در صورت تشکیل این صندوق، تنظیم بازار قارچ که به وی اظهار امیدواری

 .کند، متوقف شود کنندگان تحمیل می دنبال داشته و در مقاطعی نیز قیمت باالیی به مصرف دهندگان قارچ را به پرورش

توان از حجم عرضه قارچ به صنایع تبدیلی کاست و آن  د، میدر صورت تشکیل صندوق در زمان کاهش تولی: افشار خاطرنشان کرد

آوری مازاد آن از کاهش قیمت و ضرر و  خوری در بازار عرضه کرد و در زمان افزایش تولید با خریداری قارچ و جمع صورت تازه را به

 ./زیان تولیدکنندگان جلوگیری کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52222-9html. 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 - 31/61/80فارس

 تولید نیست  تومانی گندم جوابگوی هزینه 427۶نرخ تضمینی 
تضمینی گندم جوابگوی هزینه تولید نیست، بنابراین دولت نرخ : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

 .های حمایتی در تولید این محصول استفاده کند باید از سیاست

مورد ، در خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت

 .این نرخ جبران کننده زحمات کشاورزان نیست: نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری گفت

های تولید از جمله کود، سم، ماشین آالت و دستمزد کارگر نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم  با توجه به هزینه: وی افزود

 .ها نیست جوابگوی هزینه

تر از قیمت داخلی این محصول است،  ن کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به اینکه قیمت جهانی گندم پایینعضو کمیسیو

های دولت نیست، ولی با شرایط موجود  اگرچه با توجه به استراتژیک بودن محصول گندم واردات گندم جزء سیاست: اظهار داشت

 .تا به جای افزایش قمیت داخلی گندم بخشی را از طریق واردات تأمین کندگیران دولت وجود داشت،  امکان تردید برای تصمیم

 044تا  544های دولت مبنی بر تأمین کاالی استراتژیک از تولیدات داخل اختالف  خوشبختانه با توجه به سیاست: وی افزود

 .حصول نشدگیری در مورد واردات این م تومانی هر کیلو گندم جهانی با گندم داخلی منجر به تصمیم

های  رود دولت از طریق مکانیزم های تولید نیست، انتظار می از آنجایی که نرخ تضمینی گندم جوابگوی هزینه: بیرانوند تصریح کرد

 .های تولید را برای کشاورزان جبران کند دیگری هزینه

ها را افزایش نداد پس امسال هم نباید  های قبل که قیمت جهانی گندم باالتر از قیمت داخلی بود دولت قیمت در سال: وی افزود

 .شد که البته چنین اتفاقی هم نیفتاد براساس قیمت جهانی گندم این محصول قیمت گذاری می

تومان افزایش  9504تومان به  9922درصد افزایش نسبت به سال زراعی گذشته از  94نرخ تضمینی گندم با : افزاید این گزارش می

 .یافت
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 گندم

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

 شده گندم  تولید بذر گواهی برنامهدرصدی  33۲2تحقق 
تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران شده گندم توسط شبکه  درصد از برنامه تولید بذر گواهی 33۲2

 .محقق شد

با اعالم ( ایانا)مدیر خدمات فنی کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده گندم  لید بذر گواهیدرصد برنامه بذری شبکه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای تو 22۲5: این خبر گفت

 .محقق شد 25 - 20در سال زراعی 

آید، چرا که از  شمار می آمیزی به شده گندم سال موفقیت برای تولید بذر گواهی 25 - 20سال زراعی : محرمعلی جبرئیلی افزود

 .هزار تن تولید داشتیم 950۲205شده گندم، بیش از  هزار تن بذر گواهی 952۲525برنامه تولید 

درصد افزایش دارد، در حالی که این  55۲5شده گندم در مقایسه با سال مشابه پیش از آن  تولید بذر گواهی: خاطرنشان کردوی 

 .بخش از نظر اختصاص اعتبارات، وضعیت مطلوبی نداشت

سه طبقه  شده گندم در سه طبقه پرورشی، بذر گواهی: مدیر خدمات فنی کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد

 .شده در ارقام آبی و دیم تولید شده است مادری و گواهی

های کشور تولید بذر  واحد فرآوری بذر شبکه تولید پوشش این سازمان در استان 22در زمان حاضر : جبرئیلی تصریح کرد

 .کنند شده گندم را به عهده دارند و بذر تولیدشده را به بازار عرضه می گواهی

هزار تن  92۲224هزار تن، استان خوزستان  59۲255شده گندم متعلق به استان فارس با  شترین میزان بذر گواهیبی: وی یادآور شد

 .تن است 54۲000و استان گلستان با 

شده توسط شبکه تحت  درصد بذر مورد نیاز در کشت گندم آبی و دیم، بذر رسمی یا گواهی 54بیش از : جبرئیلی تأکید کرد

 ./نظارت معاون زراعت مؤسسه تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی تولید و فرآوری شده استپوشش سازمان با 
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 گوجه فرنگی
 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 ها  خاموش رسانه فرنگی و میوه در چراغ تنظیم بازار گوجه
منظور خودکفایی  منظور تولید بذر گندم، جو، یونجه و آفتابگردان و به پژوهشگاه بذر کشور با مشارکت صربستان به

 .شود بذر در کشور تشکیل می

با اعالم این ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های تولید کشاورزی و روستایی امروز در پاسخ به  مدیرعامل اتحادیه تعاونی

ویژه تولید گندم، جو، ذرت، یونجه  در حوزه خودکفایی بذر و برای رسیدن به خودکفایی در تولید بذر مورد نیاز کشور به: خبر گفت

 .و آفتابگردان، شرکت تولید و تجارت بذر تشکیل خواهد شد

د و تجارت بذر با مشارکت محققان داخل کشور و محققان صربستانی کلید خورده است و شرکت تولی: سیدوحیدرضا ابطحی افزود

 .منظور تولید بذر وارد ایران خواهند شد تا پژوهشگاه بذر با مشارکت اتحادیه مرکزی تشکیل شود زودی هیأتی از صربستان به به

ت استراتژیک را با توجه به آزمون خاک و مقاومت در پژوهشگاه بذر کشور سعی دارد بذور مصرفی در محصوال: وی خاطرنشان کرد

 .خشکسالی تهیه و تولید کند

منظور  پخش و نپ خواهد بود و در کنار آن شبکه تولید، تأمین و توزیع بذر را به این شرکت جدا از شرکت نهاده: ابطحی ادامه داد

 .برداشت گام متقن در حوزه خودکفایی بذر خواهد برداشت

 ای خاموش رسانه فرنگی در چراغ وجهتنظیم بازار گ

هزار تن  959، 20و  25های  این اتحادیه همچنین توانست در سال: های تولید کشاورزی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 .فرنگی را از بازار خریداری و برای فرآوری آنها اقدام کند گوجه

وجود آمد، در سکوت  های تعاونی تولید کشاورزی به قتدرانه اتحادیه شرکتفرنگی که با فعالیت م تنظیم بازار گوجه: وی یادآور شد

 .خاموش دنبال شد صورت چراغ ای و به رسانه

سال گذشته این اتحادیه در تنظیم بازار شب عید و توزیع میوه مورد نیاز مردم اقدامات مؤثری کرد که : ابطحی تأکید کرد

 .ان بازوهای اجرایی مویرگی وزارت جهاد کشاورزی در بدنه کشور استعنو های تولید به دهنده نقش اتحادیه نشان

 بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تقویت شد

های تولیدی  گذاری شده بود، اما شرکت ، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پایه50هرچند در سال : وی اظهار داشت

کشاورزان و عشایر را در صندوق افزایش داده و با تعریف کارآمدی و پوشش توانستند با ایجاد انگیزه در کشاورزان، مشارکت 

 .ای کشاورزان تعریف کنند حمایتی بیشتر، اقدامات عاجلی برای بهبود شرایط بیمه

مه آن نا این قانون که در سال گذشته تصویب و آیین: ابطحی با اشاره به ظرفیت قانونی ایجادشده در قانون تعاونی کردن تولید افزود

های تولیدی برای  ترین آنها استفاده از ظرفیت قانونی شرکت تدوین شد، نقش مؤثری در بخش کشاورزی ایفا خواهد کرد که مهم

 .ها متناسب با دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود توزیع یارانه

 های کشاورزی نامه با شهرک ای طی تفاهم توسعه محصوالت گلخانه

های کشاورزی  ای با شهرک نامه برداری سازمان تعاون روستایی نیز از انعقاد تفاهم های بهره جلسه، مدیرعامل دفتر نظامدر ادامه این 

 .ای خبر داد برای توسعه محصوالت گلخانه
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ز منابع منظور مدیریت آب و استفاده ا های کشاورزی منعقد شده است، به ای که با شهرک نامه بر اساس تفاهم: نادر علیزاده گفت

 .ها و در فضای بسته صورت خواهد گرفت آبی، محصوالت سبزی و صیفی در گلخانه

های  ای که با شهرک نامه ای مقدور نخواهد شد و طی تفاهم توسعه کشاورزی جز با توسعه محصوالت گلخانه: وی خاطرنشان کرد

متناسب و بر اساس الگوی کشت در کشور ای سبزی و صیفی در پراکنش  کشاورزی منعقد شده است، کشت محصوالت گلخانه

 ./اجرایی خواهد شد
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 در بازار   کاهش شدید قیمت، با توزیع انبوه مرغ
شود، این  شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام به روزهای پایانی انقضا نزدیک می های خریداری دلیل آنکه مرغ به

به شدت تحت تأثیر قرار شرکت اقدام به ورود محصوالت پروتئینی خود به بازار کرده است که قیمت مرغ تولیدی را 

 .داده است

از ( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 244هزار و  قیمت نقد مرغ زنده در روز گذشته سه: روز گذشته خبر داد و گفت 04کاهش قابل مالحظه قیمت مرغ نسبت به 

هزار تومان و در میادین میوه و  تومان بود و مرغ کشتارشده در میدان بهمن تهران پنج 044هزار و  و قیمت نسیه آن سهتومان 

 .تومان داشت 044هزار و  بار قیمتی معادل پنج تره

 544هزار و  یکدهد که قیمت مرغ زنده هر کیلوگرم  روز گذشته نشان می 04مقایسه قیمتی مرغ نسبت به : محمد یوسفی افزود

 .تومان کاهش داشته است 244هزار و  شده یک تومان و مرغ کشته

کنند و مشخص نیست چه بر سر  ریزی را متوقف می اند، جوجه طور قطع کسانی که در این مدت زیان دیده به: وی خاطرنشان کرد

 .بازار بیاید

یمت مرغ باشد، اقدام ناشایست شرکت پشتیبانی امور دام است؛ تواند عاملی برای کاهش ق ترین دلیلی که می مهم: یوسفی ادامه داد

ها در حال پایان  های مازاد تولیدکنندگان کرده و در حال حاضر تاریخ انقضای برخی مرغ زیرا این شرکت اقدام به خریداری مرغ

ترتیب میزان عرضه در بازار  که بدینهای خود به بازار کرده است  ترتیب از چند روز گذشته اقدام به ورود مرغ یافتن است که بدین

 .افزایش یافته و قیمت دچار افت ناگهانی شده است

این اقدام شرکت پشتیبانی امور دام در زمانی که بازار نیاز زیادی به مرغ ندارد، باعث شده است که قیمت مرغ از : وی تصریح کرد

 .ن شوندترتیب تولیدکنندگان دچار ضرر و زیا افت برخوردار باشد و بدین

 ها در استان قم نامشخص است حذف گله

عنوان پشتیبان  شرکت پشتیبانی امور دام باید به: دهندگان مرغ گوشتی یادآور شد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

ر باال است، های مازاد را در زمان نیاز و عرضه آنها را در زمانی که مصرف بسیا کرد و مرغ کنندگان عمل می تولیدکنندگان و مصرف

 .کرد در بازار وارد می

 .امیدوارم که وزیر جهاد کشاورزی درباره عملکرد این شرکت تجدیدنظر کند: یوسفی تأکید کرد

حاد پرندگان تاکنون به هیچ استانی  آنفلوآنزای فوق: های مختلف اظهار داشت وی درباره وضعیت واحدهای تولیدی از لحاظ بیماری

ک مورد در استان قم مرگ و میر مشکوک داشتیم که عامل آن دقیقاً مشخص نشد، اما برای اطمینان وارد نشده است و تنها ی

 ./ها و اقدامات بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور به انجام رسید بیشتر، حذف گله

/item/yoorti-daamo/ir.iana.www//:http52254-9html. 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/25920-1.html


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

43۶ 

 

 گوشت مرغ
گاران جواننخبر – 8931آبان  81: تاریخ  

 هزار تومان 6قیمت مرغ در بازار کیلویی / روند کاهشی قیمت مرغ ادامه دارد
کاهش قیمت ها نابودی  درحال حاضر متاسفانه قیمت مرغ وضعیت بسیار بدی را تجربه کرده که ادامه روند: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی بیان کرد

 .تعداد زیادی از تولید کنندگان رادر بردارد

، درخصوص قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

ای که متوسط قیمت مرغ زنده درب  ر متاسفانه قیمت مرغ وضیت بسیار بدی را تجربه کرده به گونهدر حال حاض: مرغ اظهار داشت

الی  2تومان و قیمت مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده در مراکز مختلف بین  544هزارو  5الی  044هزارو  5مرغداری کیلویی 

 .نابودی تعداد زیادی از تولید کنندگان را در بر داردتومان متغییر است که ادامه این روند به نوعی  544هزارو  2

ها در بازار شده که از طرفی برای  کشش بازار و مدیریت و عرضه نامناسب مرغ تولیدی موجب افت شدید قیمت: وی افزود

خیره شده به بازار جلوگیری از ضرر وزیان مرغداران از شرکت پشتیبانی امور دام تقاضا داریم که در شرایط کنونی از عرضه مرغ ذ

 .جلوگیری کند زیرا در حال حاضر کشش عرضه مرغ گرم تولیدی هم ندارد

همچنین از سازمان میادین شهرداری تهران تقاضایی مبنی بر واگذاری مدیریت بخشی : مدیر عامل اتحادیه مرغداران در ادامه گفت

تا با مدیریت منظم عرضه و کنترل دقیق میزان ورود مرغ از  ها و اتحادیه سراسری داریم آر مراکز عمده فروشی مرغ را به تشکل

 ها درسطح میادین جلوگیری شودتا تولید کنندگان بیش از این متحمل ضرر و زیان نشوند افت شدید قیمت

تومان کاهش یافته و از طرفی خوشبختانه کاهش قیمت  544الی  044درواقع قیمت مرغ نسبت به یک ماه اخیر : وی تصریح کرد

 .دربازار ارتباطی به روند صادرات آن نداشته است
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 گوشت مرغ
 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 نباشند، هدف تعادل بازار است  نگرانمرغداران 
کند، به همان مقدار  ای را که وارد بازار می هر مقدار از مرغ ذخیرهشرکت پشتیبانی امور دام در راستای تنظیم بازار، 

 .کند تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد مرغ تازه خریداری و ذخیره می

 درباره ورود ذخایر مرغ این شرکت( ایانا)مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

مدیره  شرکت پشتیبانی امور دام مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد و بر اساس نقش محوری خود با اعضای هیأت: گفت

 .اندرکاران حوزه محصوالت پروتئینی، برای انجام این وظیفه مشارکت دارد ها و سایر دست ها، اتحادیه تشکل

شده است تا بتوانیم در زمان لزوم اقدام به خرید محصوالتی چون مرغ  هایی میان بخش خصوصی منعقد توافق: علیرضا ولی افزود

 .کنیم و سپس آن را به بازار وارد کنیم

هایی که در حال حاضر از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بازار وارد شده است، تأثیری در قیمت مرغ  مرغ: وی خاطرنشان کرد

 .های جدیدتر از تولیدکنندگان کرده است تر و خرید مرغ های قدیمی اقدام به ورود مرغگذارد، زیرا در گذشته نیز این شرکت  نمی

شود که بازار در حالت تعادل قرار گیرد، زیرا به همان مقدار که از  این اقدام باعث می: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد

شود  شود، به همان مقدار نیز مرغ تازه خریداری و دوباره ذخیره می رد میذخایر چند ماه گذشته پشتیبانی امور دام مرغ به بازار وا

 .تا این چرخه دوباره جریان داشته باشد

تر مرغ شرکت پشتیبانی به بازار وارد شده است و به همان  های مختلف، مقدار کمی از ذخایر قدیمی در استان: ولی تصریح کرد

ای باشد که بخواهد باعث کاهش شدید قیمت گوشت مرغ در  کنم به اندازه که فکر نمیمقدار نیز از تولیدات جدید خریداری شده 

 .بازار باشد؛ بنابراین کاهش شدید قیمتی را باید در عوامل دیگر جستجو کرد

ر داشته ها در حال رایزنی هستیم تا بتوانیم مشارکت بیشتری در تنظیم بازا های صنفی و اتحادیه با تشکل: وی در پایان یادآور شد

 ./باشیم

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52255-9html. 
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 گوشت مرغ

 - 31/61/81فارس

 تومانی قیمت هر کیلو 45۶۶کاهش / ورود ذخایر مرغ منجمد به بازار قیمت مرغ را کاهش داد
 45۶۶هفته  9رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم مرغ در 

 .ورود ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام قیمت مرغ در بازار را کاهش داد: تومان کاهش یافته، گفت

قیمت مرغ : ، گفتخبرگزاری فارسوگو با  محمد یوسفی رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور در گفت

 .در یک هفته گذشته کاهش شدیدی داشته است

ای  شرکت پشتیبانی امور دام بخش عمده: ، افزودوی با بیان اینکه این کاهش قیمت تقریبا از سه هفته پیش بر بازار مرغ حاکم شده

 .منجمد را وارد بازار کرده و این موضوع باعث افت قیمت مرغ در بازار شده است  از ذخایر مرغ

 .تومان کاهش یافته است 9244تومان و مرغ کشته  9544در سه هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده : یوسفی افزود

البته شرکت پشتیبانی امور دام عالوه بر توزیع مرغ : پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بیان داشت رئیس هیئت مدیره انجمن

 .منجمد برای خرید مرغ مازاد بازار هم اعالم آمادگی کرده است

رغ زنده قیمت هرکیلوگرم م: هزار تومان بود، تصریح کرد 2وی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم مرغ زنده حدود یک ماه پیش تقریبا 

 .تومان کاهش یافته است 5244درب مرغداری در حال حاضر به حدود 

قیمت هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر در میدان بهمن : رئیس هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور بیان داشت

 .تومان است 2044بار تهران حدود  هزار تومان و در میادین میوه و تره 2
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 ماشین آالت
 آیانا- 8931آبان  18, پنجشنبه

 نرخ تسهیالت بانکی یکسان شود / گیرد آالت کشاورزی تعلق می درصدی به تمامی ماشین 46تسهیالت 
در حال حاضر طرح تسهیالت بانکی برای خرید کاالهای ایرانی تنها مربوط به تراکتور و کمباین است که امیدواریم این 

 . آالت این بخش را دربر گیرد طرح سایر ادوات و ماشین

ه اثرگذاری خرید دربار( ایانا)رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

حوزه مکانیزاسیون کشاورزی از پرداخت هرگونه : درصدی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی گفت 92کاالهای ایرانی با تسهیالت 

 .کند تسهیالت جهت توسعه این بخش استقبال می

ها شود، بنابراین  اهش هزینهتواند منجر به افزایش تولید و ک چون اعتقاد داریم توسعه مکانیزاسیون می: کامبیز عباسی افزود

 .عنوان یک فاکتور مهم در تولید مکانیزاسیون بخش کشاورزی اثرگذار است گذاری به سرمایه

های کشاورزی توسط وزارت جهاد  طرح پرداخت تسهیالت جهت خرید کاالهای ایرانی و شمولیت آن به ماشین: وی خاطرنشان کرد

شده و فرآیند تسهیالت،  برداران این بخش و ضوابط تعریف ا توجه به شرایط خاص بهرهشکاورزی نیز پیگیری و عملیاتی شد، اما ب

 .توجه به برخی موارد شایان ذکر است

 ضرورت افزایش سقف تسهیالت کاالهای داخلی در بخش کشاورزی

با قیمت تراکتورها و ( لمیلیون ریا 524)نخست آنکه سطح تسهیالت اعالمی : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

های پرتقاضا تناسب نداشته و افزایش سقف تسهیالت در  ویژه تراکتورها و کمپاین های برداشت غالت ساخت داخل کشور به کمباین

 .های کشاورزی ضروری است این باره در حوزه ماشین

به سایر ادوات کشاورزی نیز الزامی است، زیرا دوم آنکه شمولیت تسهیالت مذکور عالوه بر تراکتور و کمباین : عباسی تصریح کرد

شود و باید پرداخت این تسهیالت به انواع ادوات کشاورزی نیز  توسعه بخش کشاورزی صرفاً با تأمین این دو وسیله میسر نمی

 .تعمیم داده شود

زیرا ! النه باشد، نه ماهانهصورت سا های کشاورزی باید به سوم آنکه بازپرداخت تسهیالت فوق در بخش ماشین: وی یادآور شد

 .شود برداران محقق می ترتیب سهولت پرداخت برای بهره بدین

های مدنظر  ها و مدل های کشاورزی و تنوع مارک کنندگان ماشین چهارم آنکه با توجه به کثرت تعداد عرضه: عباسی تأکید کرد

کرد بهینه و هدفمند تسهیالت مذکور ضرورت  داخت و هزینهبرداران، قطعاً هماهنگی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی جهت پر بهره

 .دارد

دلیل پنجم آنکه مسلماً اعالم سهمیه و حجم تسهیالت قابل تخصیص در بخش مکانیزاسیون کشاورزی امکان : وی اظهار داشت

 .دنبال خواهد داشت های تولیدی بخش را به مدیریت هدفمند و مبتنی بر اولویت

درصد که با  95به  59رسد که تغییرات نرخ سود تسهیالت مکانیزاسیون از  نظر می این وجود به با: عباسی همچنین گفت

درصدی برای خرید خودرو و کاالهای تولید داخل  92ماهه وزیر جهاد کشاورزی عملیاتی شد و اخیراً اعالم نرخ  های هفت پیگیری

ظرند که نرخ سود تسهیالت در بخش کشاورزی یکسان شود و برداران بخش شده است و همه منت باعث تشکیک کشاورزان و بهره

 .کاهش پیدا کند

 درصد تبدیل شود 46درصدی مکانیزاسیون به  48نرخ سود 
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نرخ سود تسهیالت خط شماره سه مکانیزاسیون بعد از هفت ماه اصالح : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در ادامه افزود

درصدی تحقق پیدا کرده است که  92صد کاهش پیدا کرد و در حال حاضر که تسهیالتی با نرخ در 95به  59شد و سرانجام از 

 .سازی این نرخ برای بخش کشاورزی بسیار اثرگذار باشد تواند یکنواخت ریزی شده است، می برای خروج از رکود برنامه

رسد که توسعه مکانیزاسیون در  نظر می ود، بهدرصدی ش 92اگر خطوط اعتباری مکانیزاسیون نیز واجد سود : وی خاطرنشان کرد

 .شود تر می بخش کشاورزی به اهداف خود نزدیک

آالت و ادوات و تجهیزات کشاورزی در حوزه مکانیزاسیون اعم از تراکتور و کمباین و کلیه  فهرست کلیه ماشین: عباسی ادامه داد

حائز شرایط مرکز توسعه مکانیزاسیون به حوزه صنعت کشور اعالم شده های  بندهای مورد نیاز بخش مبتنی بر فهرست ماشین دنباله

آالت کشاورزی برای دستیابی به اهداف  است و امیدواریم که شمولیت این طرح فراتر از تراکتور و کمباین به سایر ادوات و ماشین

 .بخش تسری پیدا کند

د استفاده در بخش مکانیزاسیون، تولید داخل هستند، شمولیت درصد ادوات و تجهیزات مور 24با توجه به اینکه : وی تصریح کرد

 .آالت قابل انجام خواهد بود درصد صنایع و ماشین 24این طرح در 

 میلیارد تومان بابت خط اعتباری شماره سه 454پرداخت تنها 

افزایش : نیز یادآور شد رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی درباره وضعیت تخصیص خط اعتباری شماره سه مکانیزاسیون

 .ها ثبت شده است میلیارد تومان تقاضا در بانک 240ها مشروط و بر اساس آخرین آمار، بیش از  تقاضا در سطح استان

رغم وجود تقاضاهای گسترده که بیش از  پرداخت تسهیالت کماکان با کسری مواجه بوده و صرفاً تا این تاریخ به: عباسی تأکید کرد

وجودآمده اخیر در زمینه کاهش  های به میلیارد تومان بوده و جا دارد با توجه به سیاست 929شود، تنها  را شامل میدرصد خط  24

شده انجام شود و بانک کشاورزی نیز آن را اجرایی  گری برای پرداخت تسهیالت ثبت نرخ سود تسهیالت بانک کشاورزی، تسهیل

 ./کند

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52222-9html. 
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 ماشین آالت

 آیانا- 8931آبان  61, پنجشنبه

 هزار میلیارد ریال به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت 4۶: حجتی
 4۶و ارتقای سطح تولید محصوالت امسال  در راستای گسترش مکانیزاسیون کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .هزار میلیارد ریال اعتبار به این بخش اختصاص یافته است

طی دو سال : به گزارش ایرنا، محمود حجتی چهارشنبه شب در جمع تشکل ها و فعاالن بخش کشاورزی فارس در شیراز افزود

کشور جذب شده که در ارتقای کشاورزی و مدیریت منابع اثرگذار هزار میلیارد ریال اعتبار مکانیزاسیون کشاورزی در  95گذشته 

 .بوده است

میلیون تن محصول کشاورزی در استان فارس تولید می شود که زیرساخت های متناسب با آن در  99ساالنه حدود : وی بیان کرد

 .استان رشد نکرده است

هزار تن است که در برابر حجم تولید بسیار ناچیز است؛ تصریح  04حجتی با اشاره به اینکه ظرفیت کل سردخانه های استان فارس 

با ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی ، واحدهای بسته بندی و سردخانه می توان در جهت افزایش ارزش افزوده محصوالت گام : کرد

 .اساسی برداشت

الزم به متقاضیان داده شود تا این ابزار مهم  احداث سردخانه و گلخانه تغییر کاربری به حساب نمی آید و باید مجوزهای: وی گفت

 .در توسعه کشاورزی به کار گرفته شود

استان فارس باید در زمینه احداث گلخانه های کشاورزی گامی رو به جلو بردارد و در این مسیر تسهیالت الزم : حجتی اضافه کرد

 .در اختیار متقاضیان قرار می گیرد

زنجیره تولید با پیروی از برنامه ای جامع : تولید انبوه محصوالت کشاورزی در داخل کشور گفت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به

 .باید در تمام بخش های کشاورزی ایجاد شود 

بخش های کشاورزی به هم وابسته است و با توجه به تولید انبوه محصوالت در کشور، زنجیره های تولید می تواند : وی بیان کرد

 .تقای بهره وری ایفا کندنقش مهمی در ار

دولت نباید مجری و مسئول خرید محصوالت کشاورزی باشد، خرید تضمینی محصوالت آن هم به نرخ : وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .باالتر از بازار جهانی، برای جلوگیری از آسیب کشاورزی راهکار بجایی نیست

کشاورزی کمک کند و دولت نیز نقش تسهیل کننده مسیر تولید را  بخش خصوصی باید با ایجاد زنجیره تولید به رونق: وی افزود

 .برعهده داشته باشد

صندوق حمایت از توسعه دامپروری یک هزار میلیارد ریال سرمایه در اختیار دارد و باید : وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد

 .در مسیر حمایت از دامداران آن را به کار گیرد

زمینه صادرات محصوالت کشاورزی به دنبال فراهم کردن بسترهای الزم است تا با ایجاد تفاهم و ارتباط با دولت در : حجتی گفت

 .سایر کشورها رونق بخش این مهم باشد

در این مسیر کشور روسیه به عنوان یکی از کشورهای هدف مطرح است اما برای مبادله با این کشور با مشکل کاهش : وی افزود

 .نبود قرارداد تعرفه ترجیحی رو به رو هستیمارزش پول آن و 
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محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته در راس هیاتی برای بررسی مشکالت کشاورزان و بازدید و افتتاح برخی طرح های 

 .ادامه دارد( پنجشنبه)این حوزه وارد استان فارس شد که این سفر تا امروز 

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http52290-9html. 
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 متفرقه
 - 31/61/81فارس

 کارآفرینی که از حیاط مسجد برای آموزش تولید قارچ استفاده کرد
 .و تولید قارچ خوراکی استفاده کرد یک کارآفرین برای ایجاد اشتغال از اتاق بال استفاده در حیاط مسجد برای آموزش

اگرچه دارای : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید محمد احمدی تولید کننده عسل و بلدرچین در گفت

لیسانس فقه و مبانی حقوق هستم، اما برای اینکه به جوانان و نوجوانان یاد دهم که کار فقط پشت میز نشینی نیست به کار  فوق

 .ام تولید پرداخته

 .متری مسجد قارچ تولید کردم 54های  سال پیش در یکی از اتاق 0: کننده قارچ هم است، گفت وی که تولید

متری هم به تولید قارچ پرداختم و هم یک محیط  54اگرچه این اقدام مخالفانی داشت، اما در آن فضای : داشت احمدی بیان

 .تولید کننده قارچ تحویل جامعه دادم 24نفر فراهم کردم و  24آموزشی را برای 

کیلوگرم از آن  544مسجد و هر بار  سه دوره در: وی با بیان اینکه هدف ما از تولید قارچ در مسجد کسب درآمد نبود، اظهار داشت

تواند محل  شود، می متری قارچ تولید شد و توانستم اثبات کنم که مسجد عالوه بر اینکه مکانی برای عبادت محسوب می 54فضای 

 .آموزش و تولید هم باشد

سال پیش  0ارم، اما کارم را در حال حاضر تعدادی زیادی کندوی پرورش زنبور عسل د: این پرورش دهنده زنبور عسل اظهار داشت

 .کندو شروع کردم 2با 

تواند بعد  هزار تومان قیمت دارد و اگر کسی با عشق و عالقه این کار را آغاز کند با خرید دو کندو می 524هر کندو : احمدی گفت

 .کندو داشته باشد 24از یک سال 

شود، اما باید در کار پشتکار داشته باشی و به  کیلو عسل تولید می 95از هر کندو تقریبا : این تولید کننده زنبور عسل تصریح کرد

 .دقت به زنبورها رسیدگی شود

توان در هر جایی که شرایط آب و هوایی مساعدی  تولید عسل و پرورش زنبور عسل نیازمند زمین نیست و می: احمدی بیان داشت

 .دارد این کار را انجام داد

متر کافی  5با ارتفاع  5در  5برای پرورش بلدرچین یک فضای : است در این مورد بیان داشتوی که پرورش بلدرچین هم مشغول 

 .توان در منزل هم انجام داد است و این کار را می

 .شود تومان سود حاصل می 54از هر تخم بلدرچین : تخم می گذارد، اظهار داشت 524احمدی با بیان اینکه هر بلدرچین در سال 

توان در یک فضای کوچک و  این کار سرمایه اندکی نیاز دارد و می: پیش کار پرورش بلدرچین را آغاز کرده افزودسال  5وی که از 

 .قطعه، پرورش بلدرچین را آغاز کرد 944تومان با تعداد  544با خرید هر عدد به قیمت هزار و 

 .وانند در منزل اقدام به پرورش بلدرچین کنندت ها به راحتی می پرورش بلدرچین درآمد خوبی دارد و خانواده: احمدی افزود

 .سید محمد احمدی فوق لیسانس فقه و مبانی حقوق دارد و در حال حاضر در دامغان ساکن است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204595444250 
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 قهمتفر

 آیانا-8931آبان  80, شنبه

 کوچ زودهنگام عشایر ایالم به مناطق قشالقی 
امسال کوچ قشالقی عشایر ایالم به دلیل نزدیک شدن مراسم اربعین حسینی و سفر زائران به عتبات عالیات در 

 . کشور عراق از طریق مرز مهران، زودتر آغاز شده است

به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان امور عشایر ایران، علی سلیمی مدیر امور عشایر  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تقویم کوچ عشایر استان ایالم معموالً هر ساله در ماه آذر آغاز می شد اما امسال به دلیل پیش بینی که : استان ایالم اظهار کرد

 .ته ایم، با رایزنی های انجام شده یک ماه زودتر انجام شدبرای حضور حجم زیادی از زائران برای رفتن به کشور عراق داش

با جلسه ای که با معاونت سیاسی امنیتی استانداری و دستگاه های ذیربط داشتیم تالش کردیم که مدت زمان تردد : وی افزود

 .آبان ماه مصوب شودعشایر و حداکثر زمان کوچ آنان در این استان که اغلب در مناطق مرزی نیز صورت می گیرد تا اواخر 

در بحث کوچ عشایر باید منابع طبیعی به ما مجوز ورود به مرتع بدهد که اگر خارج از تاریخ اعالم شده این امر : سلیمی ادامه داد

صورت بگیرد عشایر با جریمه هایی مواجه خواهند بود اما با رایزنی هایی که انجام شد خوشبختانه مجوز مربوطه صادر و عشایر ما 

 .م اکنون در حال کوچ هستنده

کوچ عشایر ایالم چون درون استانی است معموالً پیاده انجام می شود و خدمات الزم در زمان : مدیر امور عشایر استان ایالم گفت

 .کوچ از طریق امور عشایر استان و سایر دستگاه ها به عشایر کوچنده داده می شود

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http52550-9html. 
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 متفرقه

 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 کند  که به زودی نحوه تغذیه ما را متحول می تکنولوژی 44
با رشد ! بعدی آماده هستید؟ های سه پرینترهای آزمایشگاهی، حشرات سرخ شده و غذاهای چاپ شده توسط  آیا برای سرو همبرگر

که نیاز به  با این. شود ی تأمین غذا بیش از پیش احساس می میلیارد نفر، دغدغه 5ی زمین و رسیدن آن به  سریع جمعیت کره

ی را به محیط های جبران ناپذیر های خود خسارت های صنعتی با تخلیه فاضالب شود، اما کارخانه تأمین غذا روز به روز شدیدتر می

های جدیدی هستیم که عالوه بر جلوگیری از تخریب  به لطف برخی علوم فنی، ما در تالش برای یافتن راه. کنند زیست وارد می

هایی که  ای از محصوالت و پروژه در راستای این تالش، مجموعه. محیط زیست، به تولید مواد غذایی طبیعی و مغذی کمک کنیم

 .مخرب تولید خوراک بر روی محیط زیست و آغاز نسل نوین کشاورزی است را به شما معرفی کنیم ها کاهش اثرات هدف آن

 شیرینی سه بعدی( 4

وارد صنعت تغذیه شده  5490ال از سرود، و  بعدی به شمار می های سه ی چاپ مدل بعدی یکی از پیشگامان عرصه های سه سیستم

توانند محصوالت  اند، می که هنوز در ابعاد صنعتی شروع به کار نکرده با این ChefJet Proو  ChefJetبه عنوان مثال . است

بعدی با همکاری شرکت هرشی، به گسترش  های سه ل جاری، سیستمدر ژانویه سا. ها را تولید کنند العاده دقیقی از شیرینی فوق

 .رسد که سایر محصوالت این شرکت به ظاهر زیاد جذاب نباشد با این حال به نظر می. پرداختند CocoJetخط تولید 

/item/food/ir.iana.www//:http52259-9html. 
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 مرکبات
 - 31/61/11فارس

 برابری از باغ مرکبات و رمز موفقیت کشاورز مازندرانی 4۶تولید 
 .آورد برابر معمول مرکبات بدست می 4۶یک باغدار مازندرانی با پشتکار و تجربه از هر هکتار باغ مرکبات 

آید، در  تن میوه از هر هکتار باغ مرکبات سخت و امری محال به نظر می 924تولید  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دهد که رسیدن به  ساله مازندرانی به این رکود دست یافته و این اتفاق نشان می 22حالی که باید گفت هوشنگ ملکی باغدار 

 .آید شدنی است تن محصول بدست می 92آن  چنین تولیدی در باغات مرکبات که به طور متوسط از هر هکتار

 .هکتار باغ دارم 52هزار متر آغاز کردم و در حال حاضر  2کارم را با : گوید گذرد، می اش می سال از عمر باغداری 50ملکی که 

اما بعد از آن در کار کردم  هکتار برسد به صورت جدی به مقوله باغداری نگاه نمی 5تا قبل از اینکه باغم به : گوید این باغدار می

 .تر شدم تر و مصمم جدی

ام با عالقه کار  هایی که به تولید پرداخته سال پیاپی در باغداری نمونه کشوری و ملی شدم و در تمام سال 5: این باغدار تصریح کرد

 .ام کرده

گذرد تجربیات زیادی  هایی که از کارم می برای باغداری و تولید فقط نباید به نظر کارشناسان متکی بود بلکه من در سال: وی افزود

 .ام ام و تمامی فنون این کار را با تجربه کسب کرده بدست آورده

دادند  هایی که مردم چندان تن به کار نمی پدرم هم در سال: اش هم باغبانی بوده است، تصریح کرد ملکی با بیان اینکه شغل پدری

 .یک کشاورز نمونه بود

کنم که  هایی استفاده می در کارم از روش: ام، افزود های خوبی در امر باغداری رسیده بر حسب تجربه به شیوه وی با تأکید بر اینکه

 .کنم کارشناسان را هم متعجب می

این در حالی است که من موفق : کند بیان داشت تن از هر هکتار برداشت می 92تا  94این باغدار با بیان اینکه یک باغدار معموال 

 .ام تن مرکبات از هر باغم شده 924د به تولی

شناسی در امر کشاورزی و باغبانی حائز اهمیت است و به طور دقیق باید برای کشت، کوددهی و آبیاری در  زمان: ملکی بیان داشت

 .زمان مناسب اقدام کرد

سال ثمر بدهد و نوع  2ال بعد از کنم بعنوان مثال ممکن است یک نوع نه ها را به صورت ترکیبی در باغ کشت می میوه: وی افزود

بر است و من برای جلوگیری از این  سال منتظر محصول باشد بسیار زمان 2دیگر بعد از دو سال بنابراین اگر یک باغدار بخواهد 

 .کنم انتظار زمینم را دو منظوره نهال کاری می

رسد و پس از گذشت چند سال  سال باغدار به نتیجه می 5از کند زیرا پس  این اقدام باغداری را به صرفه می: این باغدار تصریح کرد

 .کند هم میوه اصلی موردنظرش را برداشت می

مشکل خرید محصول از باغداران : وی یکی از مشکالت اصلی در کار تولید را به صرفه نبودن تولید برای کشاورز عنوان کرد و افزود

 .ر باالیی دارم تولید برایم صرفه اقتصادی داردهمواره وجود دارد اما از آنجا که عملکرد در هکتا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http95204549444059 
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 مرکبات

 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 تفاوت بیمه راهنمایی و رانندگی با بیمه کشاورزی ! / مرکبات تولیدکنندگاننینو، کابوس جدید  ال
های گذشته است، همچنان گریبانگیر کشاورزان تولیدکننده مرکبات را گرفته  بازار رهاشده توزیع که میراث دولت

عنوان  هنینو ب ریزی کرد و همچنین تکلیف ال است و با وجود بستر سنگالخی صادرات، باید برای اشباع بازار برنامه

 .تر مشخص کرد کاران را هرچه سریع کابوس جدید مرکبات

آوری  سال: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس دبیرکل خانه کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب

هرچند ایران را از حجم قابل توجهی  سال اخیر نظیر آن وجود ندارد، 04توان گفت طی  های پرتقال که به جرأت می نظیر درخت بی

 .دنبال دارد علت کاهش قیمت و اشباع بازار به کند، اما نگرانی کشاورزان را به مرکبات برخوردار می

علت باال بودن حجم  با وجود آنکه سرانه مصرف میوه در ایران بسیار باالتر از کشورهای اروپایی است، اما به: اهلل بیابانی افزود عنایت

 .اندیشی کرد توان برای تنظیم بازار چاره بینی نشدن مجراهای صادراتی، عمالً نمی ید در داخل کشور و پیشتول

شده ممکن به فروش برسانند،  سال گذشته برخی باغداران ناگزیر شدند محصول خود را با کمترین قیمت تمام: وی خاطرنشان کرد

های بسیار نازلی هستند، در  کار نیز در حال فروش محصول خود به قیمت اما هنوز فصل برداشت شروع نشده، کشاورزان نارنگی

 .کنند هزار تومان خریداری می وطنان ما در شهرهای بزرگ، نارنگی را با قیمت چهارهزار تا پنج حالی که هم

نیز بدون اصالح به همان  های گذشته بوده و از هر دولتی به دولت بعد رها شدن سیستم توزیع که میراث دولت: بیابانی ادامه داد

آوری و حجم باالی تولید وجود  ترین چالش تولیدکنندگان میوه است که امسال نیز با توجه به سال شکل باقی مانده است، مهم

 .دارد

 هزار تنی پرتقال در مازندران 2۶۶تولید دو میلیون و 

رود بیش از دو میلیون و  گرفته، انتظار می وردهای صورتبر اساس برآ: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات کشور تصریح کرد

هزار تن پرتقال در استان مازندران تولید شود که به همراه بخشی از استان گیالن و استان گلستان، انتظار تولید سه میلیون  544

 .رود تن پرتقال می

 944های پایانی سال کافی نیست و خارج کردن  ور شبمنظ سازی پرتقال به با وجود حجم باالی تولید، تنها ذخیره: وی یادآور شد

 .هزار تن مرکبات رقم بسیار ناچیزی است که نقشی در اشباع بازار ندارد 244هزار تن پرتقال در مقابل چهار میلیون و 

بازار باقی بگذارد، اما تواند اثر روانی خود را در  سازی میوه می گذاری برای ذخیره هرچند به لحاظ روانی، قیمت: بیابانی تأکید کرد

 .اشباع واقعی را مهار نخواهد کرد

 صادرات مرکبات به آسیای میانه و روسیه

منظور افزایش صادرات و خارج کردن مازاد مرکبات از چرخه مصرف، مجراهای  به: رئیس دبیرکل خانه کشاورز اظهار داشت نایب

 .اند صادراتی جدیدی مورد ارزیابی قرار گرفته

عرضه مرکبات در آستاراخان روسیه که نمایشگاه دائمی محصوالت کشاورزی در آن دایر است و همچنین : گفتوی همچنین 

 .شده به این کشورها در حال رایزنی است های تجاری اعزام صادرات به کشورهای آسیای میانه با هماهنگی هیأت

شود، اما برای تنظیم بازار وقت آن رسیده  ر عراق صادر میهرچند بخش کوچکی از مرکبات تولیدی به کشو: بیابانی در ادامه افزود

 .تری برای کنترل بازار اندیشید عنوان مقوله جدی است که به صادرات به
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 نینو، کابوس جدید کشاورزان مرکبات ال

نینو  بروز پدیده الهای جهانی برای  های سازمان زنی بر اساس گمانه: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات کشور خاطرنشان کرد

و سرمای شدید در نیمه دوم زمستان، نگرانی جدیدی به کشاورزان و تولیدکنندگان مرکبات اضافه شده است که با وجود خسارت و 

 .عمل آید الزم است اقدامات احتیاطی به 25و  52برف سنگین سال 

آذر تا اسفندماه  52بینی آب و هوا در محدوده  ی پیشدر صورتی که سازمان هواشناسی کشور با ضریب بیشتری برا: وی ادامه داد

توانند اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه بیشتری داشته  رود، گزارشی ارائه کند، کشاورزان می شمار می که زمان برداشت مرکبات به

 .باشند

حاشیه بیشتری هستند، در صورت  نظیر است و کشاورزان انتظار سود آوری محصول امسال بی از آنجا که سال: بیابانی تصریح کرد

 .بروز خسارت به همین نسبت عمق خسارت واردشده بیشتر خواهد بود

توان برای جلوگیری  ترین اقداماتی است که می ها از مهم برداشت زودهنگام و انبار کردن مرکبات در فضای سردخانه: وی یادآور شد

 .رای حفظ حیات درختان ضروری استهمچنین پوشاندن درخت نیز ب. عمل آورد از سرمازدگی به

اتحادیه مرکبات و همچنین خانه کشاورز دست یاری خود را به سوی پژوهشگران و کارشناسان سازمان : بیابانی تأکید کرد

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای اقدامات پیشگیرانه از سرمازدگی گشوده است و امیدواریم پیش از شروع سرمازدگی 

 .آمادگی الزم به کشاورزان داده شوداحتمالی، 

 اند های مرکبات بیمه درصد باغ 5۶

ناکارآمدی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی باعث شده است تا کشاورزان رغبتی به : رئیس دبیرکل خانه کشاورز اظهار داشت نایب

 .های خود نداشته باشند بیمه کردن باغ

شود، اما در ایران  ترین ابزارهای پشتیبانی در همه کشورها شمرده می مهمعنوان یکی از  هرچند بیمه به: وی همچنین گفت

 .های خود دارند نتوانسته کارآمدی خود را در عمل به کشاورزان اثبات کند؛ به همین دلیل کمتر تمایلی به بیمه کردن باغ

توانند ادعای  هنگام بروز خسارت چگونه می های خود در بیابانی در پاسخ به این پرسش که در صورت مقاومت کشاورزان در بیمه باغ

عملکرد خوب بیمه در حوزه راهنمایی و رانندگی نظیر شخص ثالث و بدنه باعث شده است تا : جبران خسارت داشته باشند، افزود

لی است که در صورت خودجوش اقدام به بیمه وسیله نقلیه خود کنند؛ این در حا کاربران با در نظر گرفتن دامنه جبرانی خسارت، به

 .حوزه کشاورزی بیمه نتوانسته کارآمدی خود را در عمل به اثبات برساند

 برداشت کیوی کلید خورد

شود و برداشت آن طی  ماه آغاز می برداشت کیوی از اواسط آبان: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات کشور خاطرنشان کرد

 .آیینی در تنکابن کلید خورده است

های شمالی کشور ادامه دارد و از آنجا که مجرای صادراتی این محصول نهادینه شده، نگرانی  برداشت کیوی در استان: دادوی ادامه 

 .برای بازار آن وجود ندارد

رود که کشور ما توانسته است در بازارهای  شمار می ترین رقیب ایران در تولید کیوی به عنوان بزرگ ایتالیا به: بیابانی تصریح کرد

 .شده باال در ایران رقابت کند المللی با وجود قیمت تمام بین
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رود که در ایران  شمار می گرمسیری به عنوان یک محصول نیمه کیوی به: وی با اشاره به رقم هایوارد در تولید کیوی یادآور شد

ود را پیدا کند و تولید اقتصادی برای شده نیست و مصرف باالیی ندارد، اما در بازارهای صادراتی توانسته جایگاه خ چندان شناخته

 .کشاورزان به ارمغان بیاورد

 ./بیابانی از صادرات کیوی به کشورهای روسیه، قزاقستان، عراق و آسیای میانه خبر داد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http52295-9html. 
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 مرکبات
 خبرنگران جوان - 8931آبان  81: تاریخ

 قاچاق پرتقال تهدیدی برای باغات کشور
 .ها و آلودگی ها است قاچاق میوه تهدیدکننده باغات میوه از نظر ورود احتمالی آفت: نائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد

، در خصوص واردات و قاچاق خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با 

درکشور تولید شده و به امسال با توجه به وضعیت مطلوب تولید مرکبات بیش از دو میلیون تن پرتقال : پرتقال مصری اظهار داشت

شود و به همین خاطر نیازی به واردات نداریم هرچندکه واردات مرکبات ازچندسال گذشته از سوی  کشورهای دیگر صادر می

 .وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شده است

های وارداتی بیش از  ت میوهکیفیت پرتقال کشور قابل قیاس با پرتقال های مصری و سایر نقاط نیست و از طرفی قیم: وی افزود

 .شود های داخلی است و گفتنی است که در صورت قاچاق و واردات میوه درکشور حمایت از تولید داخل محقق نمی قیمت

مسئوالن وزارت خانه و نظارت بر بازار باید هرچه سریعتر در راستای جلوگیری از قاچاق میوه و عرضه آن : شادلو در ادامه بیان کرد

 .های مربوطه روزنه واردات را مسدودکند هی دستگاهبا همرا

اندازد و از طرفی تهدیدکننده باغات  درواقع قاچاق میوه سالمت جامعه را به مخاطره می: نائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد

مدیترانه ای و جاروک که ها و آلودگی هایی است که تجربه تلخ ان در زمینه آفت وارداتی مگس  میوه از نظر ورود احتمالی افت

 .ها باغات تاوان آن را می دهند یکی از معضالت باغات مرکبات کشور است هنوز هم پس از گذشت سال

/news/fa/ir.yjc.www//:http2552290 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/61/16فارس

 اقتصاد مقاومتی خوداتکایی و پیشرفت در حوزه کشاورزی است/ دار امنیت غذایی کشور کشاورزان پرچم
دار امنیت غذایی کشور هستند  کشاورزان پرچم: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور گفت

 .شودکه برای رسیدن به خودکفایی و امنیت غذایی باید به نیروی انسانی توجه 

از بیرجند، محمدرضا جهانسوز ظهر امروز در نخستین دوره آموزش همگام با کشاورز خراسان جنوبی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های  عرصه سازمان بسیج مهندسان کشور بر اساس منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با حضور همه جانبه بسیج در: اظهار داشت

 .خرداد تشکیل شد 50سازندگی به طور رسمی در سالروز تأسیس جهاد سازندگی 

سازمان بسیج کشاورزی و منابع طبیعی با هدف ساماندهی و کمک به تربیت مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی بسیجی : وی افزود

هستند،   کشاورزی و سازمان محیط زیست که مرتبط هایی مانند وزارت جهاد کشور و نیز با نیت کمک به کارآمدسازی وزارتخانه

 .تشکیل شد

های مربوطه  های کشور سازمان اکنون در تمامی استان: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور تصریح کرد

توانمندسازی عقیدتی های صالحین است که ضمن اینکه  شکل گرفته و بر اساس وظایف هدف اصلی در وهله نخست تشکیل حلقه

 .پردازند های تخصصی کشاورزی نیز می و فکری و پرداختن به مسائل اخالقی را دارند، به بحث

این طرح در راستای ارتقای عملکرد : ، در سطح کشور اشاره کرد و گفت«همگام بسیج همگام با کشاورزی»جهانسوز با طرح 

شود و فاصله متوسط عملکرد کشاورزان با  سازی می رح، کشاورزی علمیمحصوالت کشاورزی در سطوح مختلف است، که در این ط

 .یابد تولید کشاورزان برتر کاهش می

برای رسیدن به خودکفایی و : وی با بیان اینکه پویایی در بخش کشاورزی وابسته به امکانات نیست، بلکه انسان مدار است، افزود

برداران این بخش هستند که در واقع کشاورزان  منظور ما همان کشاورزان و بهرهامنیت غذایی باید به نیروی انسانی توجه شود و 

 .پرچمدار امنیت غذایی کشور هستند

کننده و حمایتی، نظارتی، خدماتی و  رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور افرادی که نقش کمک

ه نامید و به نقش مهم آنها در یاری رساندن به کشاورزان برای تحقق ای دارند را مهندسین کشاورزی و کشاورزان خبر مشاوره

 .فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط با تأمین امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی اشاره کرد

تصادی اقتصاد مقاومتی به معنای شرایط خاص برای اقتصاد کشور نیست، بلکه ترسیم خطوط و راهبردهای اق: جهانسوز ادامه داد

 .برای آینده است، همچنین محور اساسی اقتصاد مقاومتی خوداتکایی و پیشرفت در حوزه کشاورزی است

ها و همچنین توسعه اقتصادی کشور برای آینده، برعهده  وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از رفع مشکالت ناشی از تحریم

برداران و باال بردن سطح توانمندی عمومی در بخش کشاورزی از  آموزش بهره: ژه مهندسان کشاورزی است، گفت مهندسان به وی

اکنون با عنوان طرح بسیج همگام با کشاورز در  جمله اقدامات سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی است که هم

 .های این سازمان قرار دارد اولویت برنامه

تا زمانی که اقدامات الزم از نظر مادی، معنوی، جایگاهی : ر افزودرئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشو

توانیم  برای کشاورزی قائل نشویم و همانطور که امام راحل و مقام معظم رهبری فرمودند، کشاورزی در رأس امور قرار نگیرد نمی

 .انتظارات زیادی از بخش کشاورزی داشته باشیم

http://www.farsnews.com/


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

2۶6 

 

ترین مشکل بخش کشاورزی جایگاهی و دیدگاهی است که برای تحقق اهداف اقتصاد  یترین و اساس اصلی: جهانسوز تأکید کرد

 .مقاومتی در بخش کشاورزی باید به ارکان اصلی تامین امنیت غذایی توجه شود

ه امروزه راهبرد روشن و مشخصی در بخش کشاورزی وجود ندارد، ب: وی با بیان اینکه باید راهبرد کشاورزی تدوین شود، یادآور شد

جشن خودکفایی گندم گرفته شد اما خشکسالی بعد از آن  02ها در این بخش پایدار نیست، در سال  همین دلیل تولید و موفقیت

 .میلیون تن گندم وارد کند 5تا  0اساس کرد و کشور مجبور شد  این خودکفایی را بی
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 پیشرفته در کشاورزی با حمل و نقل دریایی و هوایی  کشورهایجویی  صرفه
صورت فله است، در حالی که با توسعه  ترین موانع در صدور محصوالت کشاورزی عرضه محصوالت به یکی از مهم

 . آید بندی امکان جداسازی محصول برای سفارشات صادراتی فراهم می های سرت و بسته کارگاه

در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی امروز 

توان  معطوف کردن توجه تولیدکننده از کمیت به سمت کیفیت محصول را می: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

 .راهکاری اساسی در افزایش صادرات محصوالت کشاورزی قلمداد کرد

استفاده کردن از مراحل طبیعی مانند تناوب : تناوب خبر داد و افزودعلیرضا آقاباالیی از لزوم استفاده کردن از مراحل طبیعی مانند 

 .به جای استفاده از سموم شیمیایی در افزایش تولید محصول صادراتی تأثیرگذار خواهد بود... زراعی، مبارزه بیولوژیک و

آن را به چند دسته ازجمله  توان مقوله صادرات امری مهم در بحث درآمدزایی برای هر کشور است که می: وی خاطرنشان کرد

 .اشاره کرد... صادرات مواد خام، کاالهای صنعتی، محصوالت فرآوری شده کشاورزی و

یکی دیگر : های صادرات محصوالت کشاورزی ایران و کشورهای پیشرفته ادامه داد ترین تفاوت آقاباالیی با اشاره به یکی دیگر از مهم

صادرات محصول در ایران . ت کشاورزی ایران و کشورهای پیشرفته، بحث حمل و نقل استهای صادرات محصوال ترین تفاوت از مهم

گیرد که این نوع حمل و نقل برای ایران معایبی مانند  های زمینی و کمتر از راه دریایی و هوایی صورت می وسیله راه بیشتر به

ته در امر کشاورزی، با استفاده از حمل و نقل دریایی و هوایی، را در بر دارد، اما کشورهای پیشرف... بر بودن، ضایعات بیشتر و زمان

 .آورند جویی کرده و رضایت مشتریان خود را به دست می در وقت و هزینه صرفه

صورت مستقیم و بدون انجام عملیات اضافی بر روی آن  صادر کردن مواد به دست آمده از بخش کشاورزی به: وی تصریح کرد

 .ولیه است که دارای مزایا و معایبی استصادرات مواد خام یا ا

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی از لزوم بسترسازی دولت و بخش خصوصی در 

نواقص  روند صادرات محصوالت کشاورزی در ایران، در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا دارای: کنار یکدیگر خبر داد و یادآور شد

های الزم را  متعددی است که برای جهانی شدن و رقابت با این کشورها، باید دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر بسترسازی

 .انجام دهند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند صادرات کشور را به نقطه مطلوب برسانند

آید که توانایی فرآوری کردن محصول در کشور وجود نداشته باشد  پدید میتنها مزیت این نوع صادرات زمانی : آقاباالیی تأکید کرد

 .و ما با این عمل خود، ماده اولیه را صادر و پس از طی شدن مراحل الزم بر روی آن، کاالی به دست آمده را به کشور وارد کنیم

زمان طوالنی نگهداری در انبار، پایین بودن حساس بودن مواد خام به مدت : ها اظهار داشت وی با اشاره به عوامل کاذب قیمت

شود این نوع صادرات، سود زیادی برای صادرکننده نداشته باشد و در نهایت وجود  قیمت ماده خام صادرشونده که باعث می

 ./وندش ها می به صادرکنندگان که باعث افزایش کاذب قیمت( کشاورز)گرهای متعدد برای رسانیدن محصول از تولیدکننده  واسطه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 جای بخش کشاورزی در بسته خروج از رکود خالی است : عسگراوالدی
شود، مدیران اقتصادی دولت یازدهم در  ترین بخش صادرات غیرنفتی محسوب می عنوان مهم بهدر حالی که کشاورزی 

 .اند تدوین بسته خارج از رکود، به بخش کشاورزی توجهی نکرده

ی که در حال: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین زیربخش اقتصادی در اقتصاد کالن کشور مطرح است، جای تعجب است در بسته خارج از رکود  عنوان مهم بخش کشاورزی به

 .دولت، هیچ توجهی به حوزه کشاورزی نشده است

های دولت  مشوق ترین پتانسیل اقتصادی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی است، اما بخش کشاورزی مهم: اسداهلل عسگراوالدی افزود

 .برای تحریک بازار و خارج کردن جامعه از رکود، متوجه بخش کشاورزی نیست

با وجود تشکیل میز صادراتی در اتاق یا کمیسیون صادرات غیرنفتی در مجلس، صادرات کاالهای کشاورزی : وی خاطرنشان کرد

مردان آمده و مدیران اقتصادی دولت توجه  شم دولتشود، اما کمتر به چ هرچند بیشترین میزان صادرات غیرنفتی را شامل می

 .اند کاملی به این حوزه نداشته

ویژه در حوزه دیپلماسی از خود نشان داد، اما هنوز  های اول و دوم، تدبیر خوبی به دولت هم طی سال: عضو اتاق بازرگانی ادامه داد

 .می صورت نگرفته استویژه حوزه کشاورزی اقدا برای ایجاد امید در میان بازرگانان به

مذاکرات اقتصادی خوبی بین بخش خصوصی دو کشور آغاز شده : عسگراوالدی با اشاره به روابط تازه بین ایران و روسیه تصریح کرد

 .رود نتایج آن در افزایش صادرات و تا حدودی واردات بین ایران و روسیه، جلوه کند است که انتظار می

رود  خشکبار و پسته یکی از اقالم صادرات غیرنفتی است که انتظار می: خشکبار و پسته یادآور شد وی با اشاره به وضعیت صادرات

 .های مستقلی داشته باشد دولت برای افزایش آن برنامه

ترین اقالم صادرات غیرنفتی  پسته از مهم: عسگراوالدی با اشاره به صادرات پسته با وجود رقیب قدرتمندی مثل آمریکا تأکید کرد

است که برای ثبات در بازار آن باید استراتژی دولت مشخص باشد و با تشکیل برنامه جامع تولید تا صادرات، به حمایت آن 

 ./پرداخت
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

 خلف وعده شهرداری در درآمدزایی ها !/ وقتی شهامت انتقاد نداریم، دست کم برای خالفکارها کف نزنیم
هر آنچه به قانون مصوب حفظ و گسترش فضای سبز در : رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران اعالم کرد

 .ها بوده و حیات و حیاط را از شهرها گرفته است تخریب باغاوایل انقالب اضافه شد، در جهت 

، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران و عضو سازمان نظام مهندسی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

به : با بیان این مطلب افزودها و درختان شهر تهران  کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، در حاشیه پنل بررسی علل تخریب باغ

یابی  دنبال رهنمود دادن یکدیگر هستند؛ در حالی که ریشه های سینوسی موجود، کاری صورت نگرفته است و همه به لحاظ مدیریت

 .گردد معضالت حال حاضر کشور، همگی به نحوه مدیریت ما برمی

متأسفانه در حال حاضر : ای خالفکارها دست نزنیم، اضافه کردمحمد حقانی با بیان اینکه وقتی شهامت انتقاد نداریم، دست کم بر

 .شوند  در کشور با تشویق خالفکاران، آنها به افزایش فعالیتشان ترغیب می

کنند و شهری مثل  شهر موجود زندگی می 544هزار و  شهر از حدود یک 54درصد جمعیت در  04در کشور، : وی خاطرنشان کرد

 .های کل کشور را در خود جای داده است یندهدرصد آال 92تهران بیش از 

مدیریت شهری همیشه درگیر این مسائل بوده است و با وجود آنکه قانون و مصوبه در این حوزه کم نداریم، اما : حقانی ادامه داد

 .شود تر نیز می شود، اوضاع وخیم هرچه به این قوانین اضافه می

هرچه پس از آن به این قانون : ش فضای سبز را در اوایل انقالب داشتیم، تصریح کردوی با اشاره به اینکه ما قانون حفظ و گستر

 .ها بوده و مشکل ما این است که برداشت صحیحی از قانون نداریم اضافه شد، در جهت تخریب باغ

ت، در حالی که ما ها اس شهر مکانی برای سرزندگی و محیط زیست انسان: رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران یادآور شد

 .نتوانستیم این فضا و کیفیت را در شهرها ایجاد کنیم، چون نخواستیم دید صحیحی از قانون داشته باشیم

ها باید بتوانند هزینه مدیریت شهر را خودشان تأمین کنند، اما از آنجا که تعریفی از چگونگی تأمین  شهرداری: حقانی تأکید کرد

 54ها و فضای شهری نیز چیزی باقی نمانده است؛ در حال حاضر بیش از  زیستی شهر تهران از باغ منابع نشده و با فروش منابع

 .شود درصد باقیمانده نیز نمی 54های تهران از بین رفته است و توجهی به  درصد باغ

شهردار تهران در : و اظهار داشت های شهرداری و منابع پایدار اعالم کرد وی یکی از دالیل بروز این امر را عدم توجه به تأمین هزینه

هزار میلیارد  24هزار میلیارد تومان اداره کند، با این وجود چرا باید برای بودجه  تواند شهر تهران را با پنج شورای شهر اعالم کرد می

 دنبال درآمد بیش از حد باشیم؟ ریزی شود و به تومانی برنامه

ها رعایت  های شهری اولویت در اجرای پروژه: م هوای آلوده شهر تهران است، گفتحقانی با عنوان اینکه دغدغه اصلی امروز مرد

 .شود و این مورد از دالیل اصلی آلودگی هوای شهری است نمی

در شورای شهر در تالش هستیم با تشکیل کمپین مقابله : ایم، افزود وی در پایان با تأکید بر اینکه ما حیات و حیاط را از شهر گرفته

شهر بوده است، نقشی مؤثر ایفا کنیم، اما هنوز اندرخم یک کوچه  سازی مردم به حفظ شهری که زمانی باغ ها و آگاه یب باغبا تخر

 !/ایم مانده
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 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،
 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

 ...! گفت پول بهتر از درخت است کسیچه 
تر از محیط زیست و درختان سطح شهر است، تنها یک بار سعی کنید هنگام شمارش  کنید اقتصاد مهم اگر فکر می

 .هایتان نفس خود را حبس کنید اسکناس

، در (ایانا)دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 

در شرایط کنونی همگی آگاه هستیم چه اتفاقی در حال رخ دادن : ها و درختان شهر تهران گفت حاشیه پنل بررسی علل تخریب باغ

 .است، اما از مدیریت رخدادهای کنونی عاجز هستیم

تخریب : رود، خاطرنشان کرد رویه می اینکه در حال حاضر فضاهای سبز تهران به کام ساخت و سازهای بیمحسن کافی با بیان 

دلیل مدیریت ضعیف تنها در این باره حرف زده  های تهران برای همه امری آشکار است و نیازی به اثبات آن نیست، اما به باغ

 .شود شود و هیچ سازمان و بخشی وارد عمل نمی می

تر  کند اقتصاد مهم اگر کسی فکر می: های اقتصادی و سودجویی اعالم کرد و افزود های تهران را جنبه ترین عامل تخریب باغ وی مهم

 .هایتان نفس خود را حبس کنید بار سعی کنید هنگام شمارش اسکناس از درختان و محیط زیست است، تنها یک

شود را به انجام فروش کلیه  های سطح شهر تهران محقق می از بین بردن باغ ساز که با کافی، درآمدزایی و سودجویی سوداگران برج

سازی و نابودی فضای سبز، سرانه  با وجود این حجم برج: برای عمل زیبایی بینی برای تأمین هزینه آن تشبیه کرد و ادامه داد

ها جزو فضای  دلیل این امر به حساب نیاوردن باغمترمربع رسیده که تنها  90مترمربع به  90۲0شود از  فضای سبز در حالی ادعا می

 .سبز شهری توسط شهرداری است

وی با اشاره به اینکه چرا در سطح راهبردی فضای سبز که توسط مرکز مطالعات شهر تهران ارائه شده است، نباید کارشناسان 

دنبال مقصر جلوه دادن فرد با سازمان  به: شناسی برای حل معضالت موجود وجود داشته باشند، تصریح کرد پزشکی و خاک گیاه

 .خاصی نیستیم، اما باید قبول کنیم ساختار این طرح و مطالعه اشتباه است

برای حل مشکالت فضای سبز شهری تهران باید : عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادآور شد

طور که یک ماشین یا آسانسور ظرفیت محدود دارد برای محاسبه سرانه  ت؛ همانبدانیم که ظرفیت نهایی شهر تهران چه میزان اس

 .فضای سبز شهر نیز باید از ظرفیت نهایی شهر آگاه باشیم، این در حالی است که متأسفانه شاهد رشد روزانه شهر هستیم

: ها بکاهد، تأکید کرد از فضای سبز بزرگراهدلیل نبود آب  دهد که به کافی با بیان اینکه چه کسی به شورای شهر این اجازه را می

 .رویه ممانعت شود هیچ شهروندی از حق خود نخواهد گذشت و باید به جای نابودی فضای سبز شهری، از ساخت و سازهای بی

فت شود، باید گ اگر هدف مسئوالن مربوطه تنها زیستن مردم به مفهومی است که زندگی کردن در آن دیده نمی: وی اظهار داشت

 !اند حق زندگی کردن را از مردم بگیرند اند؛ چون توانسته که متأسفانه در حال پیشروی هستند و به هدف خود رسیده

تا : نفعان شهرداری هستند، گفت کافی با اظهار تأسف از اینکه بسیاری از اعضای شوراها و دلسوختگان کنونی محیط زیست، ذی

گذاری آن در خارج از کشور از سرانه سبز وطن تا کرانه  ها به پول و سرمایه تبدیل باغ زمانی که هدف رسیدن به پول باشد، شاهد

 .سبز فرنگ خواهیم بود

جا رخ  خطا همه: هایشان یکی نیست، افزود ها و خواسته ریزی وی با اعالم اینکه امروزه نگاه و حرف مردم و مسئوالن در برنامه

 .توانیم خطای خود را بپذیریم ما دست کم میدهد و قرار نیست کسی را متهم کنیم، ا می
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استاد رشته باغبانی گرایش فضای سبز تهران در پایان مراتب قدردانی خود را با تعابیری طنزآلود از وزیر، مدیر و معاونان وزارت 

آرزوها، ستاد مدیریت باران، شورای عالی باد زیر نظر مستقیم ریاست کائنات، سازمان حفاظت از نسیم و نزوالت جوی، شورای شهر 

بحران آلودگی هوای تهران مستقر در درگاه باریتعالی و مردم فهیم و همیشه در صحنه که با دعاهای صادقانه خود در کنار 

 !ها و شوراهای مذکور پس از چند روز آلودگی شدید هوای تهران دوباره پاکیزگی را به آن بازگرداندند، اعالم کرد وزارتخانه

ها و درختان شهر تهران با حضور رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر  ل تخریب باغپنل بررسی عل

مندان  تهران، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، اعضای هیأت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و عالقه

و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست که به  به محیط زیست و در غیاب رئیس شورای اسالمی شهر تهران

ها و فضای سبز اکولوژیک  تخریب باغ"ها و درختان تهران و عنوان  این جلسه دعوت شده بودند با همت کمپین حفاظت از باغ

 ./برگزار شد "تهران معضل بزرگ این شهر است

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http52255-9html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 8931آبان  16, چهارشنبه

 پسندند  ها پرتقال ایرانی را نمی روس/ کشاورز از روسیه و عراق خانهانتقاد 
میلیون تن در سال جاری خبر  1۲9رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، از افزایش تولید مرکبات به 

 . داد؛ این درحالیست که مسئوالن می گویند به علت ناآشنایی روس ها با طعم پرتقال ایرانی در این کشور بازاری ندارد

در نهمین « کاوه زرگران»یسیون کشاروزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از کم

تن سیب در سال جاری، امسال بازار این  5۲2با توجه به برداشت : نشست کشاورزی، آب و صنایع غذایی کمیته باغداران افزود

 .محصول با مازاد مصرف مواجه شده است

میلیون  0۲5نسبت به سال های گذشته همراه بوده به طوری که امسال نزدیک به امسال تولید مرکبات با افزایش : وی اضافه کرد

 .تن مرکبات از باغات برداشت شده است

 سیب درختی آذربایجان غربی بدون مشتری ماند

 9،554امسال : بهنام تاج الدینی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیب درختی در استان آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت

 .میلیون تن سیب درختی در این منطقه برداشت شد

به دلیل مشکالت بسیاری که بر سر راه کشاورزان و باغداران قرار گرفته، سیب درختی در این استان بدون مشتری مانده : وی افزود

 .است

آورده اند که این نرخ برای تومان پایین  54به گفته وی، واحدهای صنایع تبدیلی، قیمت خرید هرکیلوگرم سیب درختی را تا 

 .باغداران صرفه اقتصادی ندارد

عمده محصوالت باغی از : تاج الدینی، میزان صادرات سیب درختی از استان آذربایجان غربی را نیز در حد صفر اعالم کرد و افزود

حقوق و عوارض گمرکی باال از جمله سیب درختی استان آذربایجان غربی به کشور عراق صادرات می شد که امسال به دلیل اعمال 

 .سوی دولت آن کشور به کاالهای ایران، عمالً صادرات سیب درختی از این استان را به صفر رسانده است

دینار دریافت  524به گفته این باغدار ارومیه ای؛ همچنین گمرکات عراق به ازای هر کیلوگرم واردات سیب درختی از ایران معادل 

 .می کنند

اعمال مشوق های صادراتی از سوی دولت و حمایت از باغداران و صادرکنندگان محصوالت باغی برای خروج از رکود  وی خواستار

 .سیب درختی در بازار داخل شد

 محصوالت باغی امسال کیفی است

ی در این استان را مجتبی شادلو از باغداران شهرستان دماوند و رئیس اتحادیه باغداران استان تهران نیز میزان تولید سیب درخت

محصوالت برداشت شده امسال، از نظر کیفیت به مراتب بهتر از سال های گذشته : هزار تن برای سال جاری اعالم کرد و گفت 524

 .است و باید صادرکنندگان برای نجات این محصول که مازاد آن در سردخانه ها بسیار زیاد است، دست به کار شوند

هزار تن انواع سیب درختی در سردخانه  044غبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز از وجود عزیر امانی مدیر امور با

هزار تن سیب صنعتی در سردخانه های این استان ذخیره شده در  544در حال حاضر حدود : های این استان خبر داد و گفت

رسیده است؛ از سوی دیگر قیمت تمام شده سیب صنعتی در تومان به ازای هر کیلوگرم  54حالی که قیمت این محصول به زیر 

 .تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است 954آذربایجان غربی امسال حدود 
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 انتقاد خانه کشاورز از روسیه و عراق

از ایران انتقاد عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز نیز در این نشست از برخورد روسیه با واردات محصوالت باغی و کشاورزی 

این کشور در حالی ساالنه حجم زیادی مرکبات از دیگر کشورها وارد می کند که حقوق و عوارض گمرکی باالیی را : کرد و گفت

 .برای واردات مرکبات از ایران اعمال کرده است

روی واردات سیب درختی از ایران  دولت عراق نیز با اعمال عوارض گمرکی: وی این معضل را متوجه بازار عراق نیز دانست و افزود

تومان به ازای هر کیلوگرم است، عمال صادرات این محصول از ایران به بازار این کشور  944که رقم آن در حال حاضر به یک هزار و 

 .را متوقف کرده است

سال جاری در این استان هزار تن سیب درختی در  525پاکاری مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز از تولید 

 .درصد محصوالت به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب، پای درختان ریخته است 54با این وجود، : خبرداد و گفت

 .درصد نسبت به سال های گذشته افزایش داشته است 04به گفته وی، امسال تولید سیب درختی در استان فارس تا 

 با طعم آنها خریدار نداردمرکبات ایران در روسیه به دلیل ناآشنایی 

رستم مرات علی اف مسئول بخش کشاورزی رایزنی بازرگانی سفارت روسیه نیز در این جلسه، از تشکیل کمیته مشترک اقتصادی 

 .دو کشور در مسکو خبر داد که هفته آینده برگزار می شود

الت بر سر راه تجارت ایران و روسیه به ویژه در بخش یکی از مشک: وی با اشاره به عوارض گمرکی بر کاالهای وارداتی ایران افزود

کشاورزی و مواد غذایی، این است که دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در روسیه اطالعات اندکی از بازار و تولیدکنندگان 

 .ایرانی در اختیار دارند

یه ها و تشکل های صنعتی و اقتصادی ایران خواستار به گفته وی، رایزنی بازرگانی سفارت روسیه در تهران بارها با مراجعه به اتحاد

دریافت فهرستی از تولیدکنندگان بخش های مختلف از جمله صنایع کشاورزی و غذایی شده اند اما هربار با دست خالی بازگشته 

 .است

ی متعددی از سوی در حال حاضر درخواست ها: این مسئول بخش کشاورزی رایزنی بازرگانی سفارت روسیه در تهران ادامه داد

تجار و بخش خصوصی روسیه برای محصوالت کنسانتره و نیز خیار و کیوی ایران وجود دارد در حالی که برای مرکبات ایران به 

 .دلیل ناآشنایی مردم این کشور با طعم این محصوالت، تقاضای زیادی وجود ندارد

هزار تنی تولید سیب درختی در این استان  944فهان نیز از کاهش رئیس زاده مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اص

هزار تن رسید که نسبت به سال  594تولید سیب درختی در استان اصفهان امسال به : در مقایسه با سال گذشته خبرداد و گفت

 .درصد کاهش داشته است 52گذشته 

ط آب و هوایی پیش آمده و به ویژه بارش تگرگ طی اواخر وی دلیل عمده کاهش تولید این محصول در استان اصفهان را شرای

 .شهریور ماه در این منطقه عنوان کرد

هزار تن سیب درختی در سردخانه های استان اصفهان ذخیره شده است که این میزان تا پایان  29به گفته وی، در حال حاضر 

 .هزار تن خواهد رسید 04آبان ماه جاری به حدود 

ر کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در این نشست، با انتقاد از اعمال تعرفه روی محصوالت وارداتی شاهرخ ظهیری مشاو

 .ایران به بازار روسیه، خواستار بررسی این موضوع از سوی دولت های دو کشور شد
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م برنامه ریزی مناسب از بین بخش عمده ای از محصوالت به دلیل عد: ظهیری همچنین در رابطه با محصوالت باغی در ایران گفت

می رود و یکی از دالیل اصلی این اتفاق نیز به صنایع تبدیلی برمی گردد که واحدهای این بخش از کمبود سرمایه در گردش در 

 .رنج به سر می برند

ز سوی روسیه درعین حال، نیاورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه از کاهش تعرفه و عوارض گمرکی بر محصوالت ایرانی ا

از سوی دولت این کشور، عوارض گمرکی واردات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی به چهار درصد کاهش یافته اما : خبرداد و گفت

 .هنوز این میزان به گمرکات این کشور ابالغ نشده است

 پیشنهاد حق العملکاری در بازار سیب

ا طرح پیشنهاد حق العمل کاری این سازمان در بازار سیب درختی، بر حسین صفایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز ب

با توجه به اینکه موجود سیب صنعتی در سردخانه ها : تمرکز فعاالن اقتصادی و کشاورزان بر جذب سیب صنعتی تاکید کرد و گفت

 .رطرف کردفراوان است، با خرید این محصوالت می توان بخشی از مشکالت پیش آمده در این بازار را ب

این سازمان به عنوان حق العمل کار، با کارخانه های کنسانتره قرارداد بسته و سیب مورد نیاز این واحدها را در ازای : وی افزود

 .ماهه، در اختیار آنها قرار دهد 2دریافت چک 

ور را برای صادرات کنسانتره و در این نشست مسئول بخش کشاورزی رایزنی بازرگانی سفارت فدراسیون روسیه نیز، بازار این کش

 .نیز خیار از ایران مناسب اعالم کرد

وی، صادرات مرکبات از ایران را به دلیل آنچه که وی، عدم شناخت و اطالع مردم روسیه از پرتقال ایرانی عنوان کرد، مناسب 

 .ندانست
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 8931آبان  80, شنبه

 استان اردبیل با رایزنان اقتصادی ایران در ده کشور  کشاورزینشست مشترک رییس جهاد 
تعیین نوع تولیدات کشاورزی متناسب با رایزنان اقتصادی در صادرات محصوالت کشاورزی کشور نقش حمایتی و در 

 .نیاز کشورهای هدف نقش هدایتی دارند

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از استان اردبیل، عدیل سروی در جمع نشست مشترک با رایزنان اقتصادی ایران در ده کشور 

بنان و جمهوری آذربایجان در محل اتاق بازرگانی، نیجریه ، روسیه، ترکیه، بالروس، ایتالیا، ارمنستان، کنیا، آفریقای جنوبی، ل

اقلیم و طبیعت بی نظیر استان در بخش کشاورزی قابلیت ها و : صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی استان با اعالم این خبر افزود

ی زمینه های توانمندی های زیادی به آن بخشیده است و وجود تنوع محصوالت کشاورزی، پتانسیل کشاورزی استان را در تمام

 .زراعی، باغی و امور دام افزایش داده است

درصد سیب زمینی کشور در استان تولید  54: وی بعد از گندم سیب زمینی را مهمترین محصول کشاورزی استان دانست و افزود

جایگاه خاصی در می شود که از لحاظ کیفیت، درصد ماده خشک، وجود کمترین میزان باقی مانده سموم و کود در سطح کشور از 

نمونه تصادفی بر مبنای آزمایش های انجام شده به عنوان محصول سیب  504محصول پاک و ارگانیک یافته است؛ کما اینکه از 

هزار تن سیب زمینی مازاد بر نیاز در  224زمینی استاندارد نشان استاندارد ملی را به خود اختصاص داده است؛ البته در استان 

 .شود که به کشور های همسایه و دیگر استانهای کشور صادر می شوداستان تولید می 

رایزنان اقتصادی ذی ربط باید بازارهای هدف متعددی را پیدا کنند که در سال گذشته با تالش های : سروی در عین حال افزود

رات سیب زمینی فراهم شد که انجام شده و همکاری های سفارت جمهوری اسالمی ایران در در جمهوری آذربایجان در زمینه صاد

 این امر در تنظیم بازار و تعادل عرضه و تقاضا نقش ارزندهای داشت

در حال حاضر در راستای راه اندازی و توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی نیاز : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود

ی بایست در بحث سرمایه گذاری های مشارکتی با شرکت های ضروری برای سرمایه گذاری وجود دارد که در این بخش هم حتی م

 .خارجی فراهم شود

عدیل سروی با اشاره به وضعیت بسیار مناسب کشور به ویژه سیاست های همسوی وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد ارتباط با کشور 

مات مناسب و به موقع وزیر جهاد کشاورزی به هایی با پتانسیل کشاورزی باال در سطح بین المللی از جمله با کشورها که از اقدا

 ./بود... منظور تبادل اطالعات علمی و تحقیقاتی وبذور با پتانسیل باال و اصالح نژاد و 
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 ها مصاحبه، سخنرانی، بازدید
 خبرنگران جوان – 8931آبان  81: تاریخ

 ای در قالب شهرک کشاورزی های گلخانه وری کشت افزایش بهره
ای در قالب شهرک  های گلخانه وری کشت افزایش بهره: برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت های بهره مدیرکل دفتر نظام

 .جویی آب در کشور داشته باشد لید و صرفهتواند تأثیر بسزایی در راندمان باالی تو کشاورزی می

برداری سازمان مرکزی تعاون  های بهره ، نادر علیزاده مدیرکل دفتر نظامخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

سال یکبار در کشور رخ  94سرشماری کشاورزی هر : داشتروستایی کشور در نشست خبری امروز در جمع خبرنگاران اظهار 

های گذشته متأسفانه کشاورزی ایران  در مقایسه با سال 25دهد که بر اساس مستندات آخرین سرشماری کشور در سال  می

به  25ال هزار هکتار بوده که در س 244میلیون و  90، مساحت اراضی کشور 55وضعیت خوبی ندارد و چنانچه طبق آمار در سال 

 .هزار هکتار از دامنه تولید خارج شدند 544هزار هکتار رسیده و این امر بیانگر این است که یک میلیون و  044میلیون و  92

کاهش یافته و از  0۲2این میزان به  25بوده که در سال  2۲45سرانه زمین  55در سال : وی با اشاره به سرانه زمین در کشور گفت

 55های زراعی افزایش یافتند به طوری که در سال  های باغی در مقایسه با زمین ن سرشماری این است که زمینطرفی نکته حائز ای

اند و از طرفی  هزار هکتار رسیده 224میلیون و  90به  25هزار هکتار بودند که در سال  544میلیون و  92های زراعی  زمین

 040به سبب دالیل اقتصادی به یک میلیون و  25ر هکتار بوده در سال هزا 244، یک میلیون و 55های باغی که در سال  زمین

 .های زراعی خود را به باغی نمودند هزار هکتار افزایش پیدا کردند و این امر بیانگر این است که کشاورزان تغییر کاربری زمین

نفر بوده که در سال  544میلیون و  0اران کشاورزی برد تعداد بهره 55در سال : برداران کشاورزی گفت علیزاده با اشاره به تعداد بهره

، 25درصد بوده که این رقم در سال  24، 55هزار نفر رسیدند و از طرفی اراضی کمتر از دو هکتار در سال  05میلیون و  0به  25

افزایش پیدا کردند درصد افزایش پیدا کرده و گفتنی است که به لحاظ اقتصادی این اتفاق خوبی نیست که اراضی فوق  25۲5به 

های تولید  زیرا حفظ آب و راندمان آب بیشتر است و از طرفی مدیریت اراضی خرد نسبت به اراضی بزرگ منجر به افزایش هزینه

 .شود می

برداری سدها  های بهره برای برون رفت از این مسائل قانون شرکت 9500در سال : برداری تصریح کرد های بهره مدیرکل دفتر نظام

 .گیری کشت و صنعت بوده است تصویب رسید که نتیجه این قانون شکلبه 

 قانون تعاون مدیریت تولید** 

های  ای که در قانون جدید ظرفیت اصالح شده به گونه 25تصویب و در سال  02قانون تعاون مدیریت تولید در سال : وی بیان کرد

بینی  تر شده و از طرفی در این قانون پیش ها و حمایت دولت پررنگ تعاونیبسیار خوبی دیده شده که نسبت به قانون قبلی نقش 

این قانو  0های بالعوض و تسهیالتی را در اختیار قرار دهد و چنانچه طبق تبصره  تواند کمک شده که دولت در بودجه سنواتی می

ها قرار  ی را به صورت مستقیم در اختیار شرکتهای ها یارانه تواند برای حمایت از شرکت دولت نه صرفا وزارت جهاد کشاورزی می

 .دهد

سازی اراضی و جلوگیری از خشک شدن اراضی که در  برداری بهینه، یکپارچه های تعاونی تولیدی بهره هدف شرکت: علیزاده گفت

رکت در ایران ش 522شود و نکته حائز اهمیت در این است که در حال حاضر هزار و  نهایت موجب افزایش درآمد روستاییان می

 . ها هستند بردار عضو این شرکت هزار بهره 044هزار هکتار زمین با بیش از  544میلیون و  5داریم که 
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ها در مجلس شورای اسالمی مطرح کرده  با عنایت به سیاست وزیر محترم که در بحث بسترسازی شرکت: وی در ادامه بیان کرد

ها  های موجود محور اصلی فعالیت امه ششم توسعه و همچنین بحث توانمندسازی شرکتهای تعاونی تولید در برن  توسعه این شرکت

 .است

 544دشت موجود در کشور  294با محدودیت منابع آبی در بخش کشاورزی روبرو هستیم به طوری که از : وی خاطرنشان کرد

زمین اتخاذ کردیم و با وزارت نیرو قرارداد  های استراتژیکی و مدیریت توأم با آب و دشت ممنوعه است و در این راستا سیاست

 .های سطحی و زیرزمینی را مدیریت کنند بستیم که آب

های کشاورزی را به امضا  ای در قالب شهرک های گخانه وری کشت بحث افزایش بهره: برداری افزود های بهره مدیرکل دفتر نظام

ه یکی از موضوعات مهم در این عرصه است را داشته باشیم و از طرفی جویی در آن را ک رساندیم تا راندمان باالی تولید و صرفه

 .برداری را در بلندمدت مد نظر قرار دادیم بحث ساماندهی نظام بهره

ها در بحث مدیریت آب و زنجیره تأمین باید وارد شوند و به صورت جدی این قضیه را  در واقع این شرکت: علیزاده تصریح کرد

 .افزوده بخش کشاورزی را ارتقا دهیمدنبال کنند تا ارزش 

/news/fa/ir.yjc.www//:http2552552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5385386


 
 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب مرکز ملی

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                             4931 سوم آباناهم اخبار هفته 
 

248 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها   
 خبرنگران جوان - 8931آبان  16: تاریخ

 اهمیت توسعه کشت گلخانه ای در کیفیت محصوالت
توسعه کشت محصوالت گلخانه می تواند درباالبودن کیفیت محصوالت و درآمد : دوم کمیسیون کشاورزی گفتنائب رئیس 

 .کشاورزان تاثیرگذار باشد

اه خبرنگاران خبرنگار اقتصادی باشگسید راضی نوری نائب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

باتوجه به شرایط جوی کشور کشت های گلخانه ای در افزایش محصول : ، در خصوص توسعه گلخانه ها درکشور اظهار داشتجوان

 .کاهش صرفه جویی آب و حفاظت محصوالت دربرابر شرایط اقلیمی در کشور بسیار حائز اهمیت است

صرف آبی دارد به طوری که انتقال محصوالت آب بر همچون سبزی و توسعه گلخانه ها نقش قابل توجهی در کاهش م: وی افزود

 .صیفی جات به گلخانه ها راهکار مطمئنی است که در بسیار از کشورهای یپشرفته سال به سال افزایش می یابد

ت که در حال در واقع از چندسال گذشته تاکنون در این زمینه برنامه ریزی هایی شده و می توان گف: نوری در ادمه بیان کرد

حاضر این امر در برنامه ها کمتر دیده شده و از طرفی با توجه به اهمیت توسعه محصوالت گلخانه ای انتظار داریم که حمایت 

 . بیشتری دراین راستا صورت گیرد

آبی می تواند به  تاسیس گلخانه ها درکشور هزینه هایی را در بر دارد اما عالوه بر نجات کشور از بحران کم: وی خاطر نشان کرد

 .باالبودن کیفیت محصوالت گلخانه ای که منجر به ارزش افزوده بیشتر کشاورزان است کمک کند

تاسیس هر هکتار گلخانه به طور متوسط بین یک تا دو میلیارد تومان هزینه دارد و حال باید بررسی های الزم : وی تصریح کرد

داث گلخانه ها ارزش افزوده بدست آمده ازمحصوالت پاسخگوی هزینه ها باشد و راداشته باشیم تا باوجود هزینه های سنگین اح

 .درصد از هزینه ساخت گلخانه ها را از طریق تسهیالت دراختیار کشاورزان قرار دهد 54تا  24همواره باید دولت 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 ایران اکونا – 8931/ آبان /  80, شنبه 

 رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور خبرداد
 اجرای طرح ساماندهی دیمزارهای ایران

درصد اراضی دیم، تحت پوشش طرح ساماندهی دیمزارهای ایران قرار می  16طی پنج سال ،نزدیک به : رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت
 . گیرد

طرح پنج ساله ساماندهی دیمزارهای ایران توسط موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با هدف تسریع انتقال : صابر گلکاری افزود

 .آغاز شده است 25تحقیقات کشاورزی، برنامه ریزی و اجرای آن از سال  یافته های

براساس این طرح، رقم های جدید معرفی شده یا در دست معرفی ، در قالب طرح های تحقیقاتی در مزارع کشت و :وی تصریح کرد

 .مدیریت مزارع نیز با رعایت اصول کشاورزی حفاظتی انجام می شود

جرای این طرح در سال نخست در مناطق مختلف کشور نشان می دهد که مزارع دیم نسبت به مزارع همجوار نتایج ا: گلکاری افزود

 .کیلوگرم در هر هکتار افزایش عملکرد محصول داشته اند 544تا  244بین 

: ا می شود، گفت وی با بیان این که طرح ساماندهی دیمزارهای ایران در مورد غالت، حبوبات، دانه های روغنی و علوفه دیم اجر

 .درصد اراضی دیم تحت پوشش این طرح قرار می گیرد و این رشد ادامه خواهد یافت 94برای سال نخست پنج درصد و سال دوم 

انتظار می رود با اجرای این طرح، کشاورزان از نزدیک با مزیت ها و عملکرد ارقام جدید آشنا شوند و آمادگی بیشتری : وی افزود

 .گزینی ارقام بومی با ارقام اصالح شده پیدا کنندبرای پذیرش جای

استفاده از ارقام جدید و رعایت اصول کشاورزی حفاظتی در کاهش هزینه ها و : رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت

 .افزایش تولید تاثیر خواهد داشت و این طرح ، الگوی قابل لمس برای کشاورزان است

زی حفاظتی با نگاه ویژه به محیط زیست صورت می گیرد و حفظ بقای گیاهان در اراضی به منظور توصیه های کشاور: وی گفت

 .افزایش ضریب نفوذ پذیری آب در خاک وکاهش تبخیر آب در سطح خاک ، از اصول کشاورزی حفاظت به شمار می رود

تلف غالت، حبوبات و دانه های روغنی در استان گلکاری ، اجرای طرح دیگری را با عنوان طرح انتخاب مشارکتی در مورد ارقام مخ

براساس این طرح، ارقام جدید و معرفی شده در اراضی کشاورزی کشت ، و امکان بازدید از این : های کشور اعالم کرد و اظهارداشت

 .اراضی برای کشاورزان فراهم می شود

: به ارقام مختلف برای کشت دیم عنوان و تصریح کردوی هدف از اجرای این طرح را شناسایی نیاز واقعی و عالیق کشاورزان 

 .کشاورزان با همکاری مراکز خدمات کشاورزی امکان بازدید از این اراضی را دارند

متر مربعی کشت می شوند، خاطر نشان  54گلکاری با بیان اینکه به علت تعدد زیاد ارقام جدید، این ارقام در قطعات کوچک حدود 

گذشته در استان های کشور که اراضی دیم قابل توجهی دارند مانند کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی و  این طرح از سال: کرد

 .غربی، خراسان و زنجان در حال اجرا است

هزار هکتار اراضی  544میلیون هکتار اعالم شده و از این میزان دو میلیون و  2مجموع سطح زیرکشت سال زراعی جاری حدود 

 .هزار هکتار مربوط به کشت دیم است 544و سه میلیون و کشت گندم آبی 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 8931/ آبان /  83, سه شنبه 

 مصرف انرژی بخش کشاورزی ایران، سه برابر استاندارد جهانی است
انرژی ارزان و : ئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشور سه برابر استاندارد جهانی است، گفت

 . دادن یارانه سبب حرکت صنعت کشور به سمت صنایع دارای ارزش افزوده پایین شد

الگوی خاص تولید محصوالت کشاورزی و صنعتی کشور : یران افزودعلیرضا کالهی در حاشیه پانزدهیمن نمایشگاه صنعت برق ا

 .سبب افزایش مصرف انرژی در این بخشها شده است

امروز در بخش کشاورزی سه برابر مصرف جهانی، انرژی مصرف می کنیم و در بخش صنعت نیز رقابت : گفت: وی خاطرنشان کرد

 .نرخ ارز در شرایط تورم از بین برده ایم پذیری صنایع ارزش افزوده دار را با ثابت نگه داشتن

این سیاست ها موجب شد تا به سمت صنایع مواد اولیه نظیر سیمان، آلومینیوم، فوالد و غیره حرکت کنیم در حالی : کالهی افزود

مقدار مصرف انرژی  که در دنیا، کشورهای برخوردار از صنایع با ارزش افزوده باال همچون آمریکا، سنگاپور و سوییس از پایین ترین

 .برخوردارند

متاسفانه در هشت سال دولت های نهم و دهم به این سمت حرکت کردیم؛ یعنی صنایع با ارزش افزوده باال نظیر : وی تصریح کرد

 .مخابرات و لوازم خانگی از بین رفتند و فقط صنایعی استفاده کننده از انرژی ارزان و یارانه ای تقویت شدند

 سبب رقابت مخرب میان صنایع تولید سیمان شدبرق ارزان ** 

به طور نمونه با در اختیار گذاشتن برق ارزان به صنایع سیمان، این کارخانجات رقابت مخربی را در بین خود آغاز : وی ادامه داد

ما پرداخت می کرد  کردند، به طوری که قیمت این محصول در کشور عراق به یک سوم رقم رسید و در نتیجه، یارانه را اقتصاد ملی

 .اما عراقی ها از عوارض تحت دامپینگ بهره مند می شدند

کالهی ابراز امیدواری کرد که این روند در کشور معکوس شده و با حرکت به سمت صنایع با ارزش افزوده باال، به اشتغال بیشتر و 

 .درآمدزایی دست یابیم

( آبان90)شرکت خارجی از یکشنبه  544شرکت داخلی و  509ت شامل شرک 209پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق کشور با حضور 

 .در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرد

کره جنوبی، ترکیه، چین، آلمان، اسپانیا، هنگ کنگ، آمریکا، اسلوونی، هند، سوئد، جمهوری چک، سوئیس، ژاپن، کانادا، بلژیک، 

 .فنالند و امارات متحده عربی، کشورهای خارجی حاضر در این نمایشگاه هستندتایوان، اوکراین، هلند، 

 .پذیرای عالقه مندان است( آبان 54چهارشنبه )این نمایشگاه تا فردا 
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 نهاده 
 ایران اکونا - 8931/ آبان /  11, جمعه 

 درصد خوراک دام و طیور تولیدی در برنامه ششم 4۶صادرات 
ها در خوراک دام،  ارزیابی سطوح مایکوتوکسین"دیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و دامپزشکی از اجرای طرح تحقیقاتی 

رع پرورشی دام و طیور و امیدواریم در برنامه ششم توسعه دیگر تولید خوراک دام سنتی را در مزا: خبر داد و گفت"طیور و آبزیان

 . آبزیان شاهد نباشیم

به گزارش ایران اکونا ، عباس عباسی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی دامپزشکی کشور در نشست مشترک 

 "زیان کشورها درخوراک دام، طیور و آب ارزیابی سطوح مایکوتوکسین"با فعاالن بخش خوراک دام کشور، از اجرای طرح تحقیقاتی 

یکی از وظایف اصلی سازمان دامپزشکی کشور در حوزه خوراک دام، موضوع سالمت و امنیت غذایی است به : خبر داد و اظهار کرد

 .همین منظور پایش کیفیت خوراک دام و طیور مصرفی در دستور کار قرار دارد

خوراک سالم، "به  "دام سالم، غذای سالم، انسان سالم"ر سال کار تحقیقاتی و پایش اطالعات، سال گذشته شعا 2پس از : وی افزود

تغییریافت، که این امر نشان دهنده اهمیت خوراک دام مصرفی و چتر حمایتی کارخانجات  "دام سالم، غذای سالم، انسان سالم

 .است

دهد که مواد اولیه کم های تحقیقاتی و علمی اجازه نمی  بخش خصوصی ما فعال و خوداتکا است و با اجرای طرح: عباسی گفت

 .کیفیت در کارخانجات خوراک دام به عنوان پراهمیت ترین حلقه زنجیره تامین پروتئین مورد مصرف قرار گیرد

سرمایه انسانی، علمی و تکنولوژیکی که در کارخانجات خوراک دام وجود دارد با اهمیت است به گونه ای که اگر : وی تصریح کرد

توان ارزش افزوده باالیی  دها وارداتی باشد با پتانسیل هایی که در کارخانجات خوراک دام وجود دارد میدرصد مواد اولیه واح 944

 .ایجاد و با صادرات، بازارهای منطقه ای را فتح کرد

در  های امیدواریم که بر اساس فعالیت: مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

 .حال انجام، دیگر در برنامه ششم توسعه تولید خوراک دام سنتی در مزارع پرورشی دام و طیور و آبزیان را شاهد نباشیم

 درصد خوراک دام و طیور تولیدی در برنامه ششم 94صادرات 

آفات در آمدهای مبتنی بر یکی از : مجید موافق قدیری رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در این مراسم گفت

های مبتنی بر واردات، نقش مدیریت و محیط  حل کند، بلکه با تکیه بر راه منابع طبیعی فقط این نیست که انحراف ذهنی ایجاد می

 .کند رنگ می کسب و کار را در ذهن سیاستگذاران کم

عواملی مانند مقررات، استانداردها در موفقیت : افزود وی با بیان اینکه برای خروج از اتکای به نفت باید به بخش خصوی توجه شود،

 .کند اما حل این مسائل خارج توان بنگاه ها و بخش خصوصی است و سودآوری بنگاه اثر می

های الزم  بررسی آثارعضویت به سازمان تجارت جهانی و ایجاد آمادگی: رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت

 .خوراک دام و حرکت به این سمت از وظایف انجمن بوده که در دستور کار ما نیز قرار داردکارخانجات 

درصورتی که سیاست گذاران اقتصادی تعرفه واردات مواد اولیه را افزایش دهند در واقع احتمال میزان قاچاق را باال برده : وی گفت

 .ق دارداین خاص منطقه ما نیست و در امریکا و اروپا هم مصدا. اند 

تر به مسائل واردات و  و همه جانبه  ، عمیق این فعال اقتصادی با بیان اینکه با وصل شدن بازارهای مالی و جهانی شدن، باید دقیق

ساله به  2انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با همین دیدگاه و الگو و با یک برنامه ریزی : صاردات توجه شود، گفت
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درصد از کل خوراک دام  94ش کیفیت محصوالت کارخانجات خوراک دام است تا بتوان، در برنامه ششم توسعه حداقل دنبال افزای

 .تولیدی کشور صادر شود

 های سرطانزا برای انسان در خوراک دام و طیور مایکوتوکسن

ها یا سموم قارچی  وکسنمایکوت: عالی مهر، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه در خصوص اجرای این طرح در کشور گفت

 .ها یا مخمر تولید می شوند ای هستند که در اثر رشد کپک های ثانویه متابولیت

تعدای از این سموم مانند آفال : وی با بیان اینکه این سموم هم از نظر بهداشت انسانی و هم بهداشت دامی اهمیت دارند، افزود

 .غذایی برخودار اند اهمیت ویژه ای در حوزه بهداشت مواد توکسین ها به دلیل سرطان زا بودن برای انسان از
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 نهاده

 آیانا- 8931آبان  83, سه شنبه

 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی راه اندازی شد  کالیبراسیونآزمایشگاه 
آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، با هدف کنترل صحت و دقت وسایل اندازه 

گیری و تجهیزات مستقر در بخش های مختلف این موسسه به منظور ارتقای کیفیت فرآیند تولید، روز جاری همزمان 

 . با روز ملی کیفیت افتتاح شد

به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه رازی با حضور ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .حمید کهرام رئیس موسسه رازی، علی اسحاقی معاون تضمین کیفیت و مسئوالن این بخش و اصحاب رسانه افتتاح شد

نجی قرار می گیرد که سنجش دقیق این در این آزمایشگاه کمیت های دما، جرم، فشار، حجم و دور تحت کالیبراسیون یا واس

 .کمیت ها در فرآیند تولید فرآورده ها، منجر به ارتقای کیفیت محصول نهایی می شود

و سازمان دامپزشکی، دستگاه هایی که در فرآیند ( استاندارد جهانی تضمین و تایید کیفیت محصول) براساس مقررات جی ام پی 

های انجام شده با استانداردهای جهانی تحت کالیبراسیون  منظور اطمینان از تطابق اندازه گیریتولید از آنها استفاده می شود، به 

 .قرار می گیرند

مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان "کالیبراسیون در استاندارد ملی ایران به 

 .اطالق می شود "طای این وسیله نسبت به آن استاندارد و تنظیم آن در مقایسه با استاندارداز دقت و سالمت آن و تعیین میزان خ

آزمایشگاه کالیبراسیون موسسه رازی در محل معاونت تضمین کیفیت و تحت نظر آزمایشگاه اداره معتبرسازی تجهیزات و 

 .تاسیسات قرار دارد
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 گزارشات جهانی
 آیانا- 8931آبان  81, یکشنبه

 تغییر فرمت گواهی بهداشت گیاهی صادرات و صادرات مجدد کشور آلمان 
 . فرمت گواهی بهداشت گیاهی صادرات و صادرات مجدد کشور آلمان تغییر کرد

، در این نامه که با امضای آهنگران، مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها ابالغ شده است، فرمت جدید گواهی بهداشت گیاهی آلمان که در پیوست ذیل  های جهاد کشاورزی استان به سازمانکشور 

 .همین خبر برای فعاالن اقتصادی قابل دانلود است، ابالغ شد

ه هیچ سابقه آلمان بر خالف انگلیس و روسی. رسد می 92آلمان روابط تجاری و فرهنگی با ایران دارد که سابقه آن به قرن 

 .شود آلمان شریکی جذاب باشد استعماری در منطقه ندارد که این باعث می

 .اند های تحریم کشورهایی مانند چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند جای آلمان را گرفته در سال

 555میلیارد و  95حدود  25تا  50های  دهد میزان مراودات تجاری بین دو کشور ایران و آلمان بین سال ها نشان می بررسی

میلیون دالر آن واردات  555میلیارد و 92از این میزان . بوده است( میلیارد دالر 0۲5صورت میانگین ساالنه حدود  به)میلیون دالر 

 .میلیون دالر آن صادرات کاالهای ایرانی به آلمان بوده است 029ایران از آلمان و دو میلیارد و 

که عمدتاً کاالهای سنتی،   میلیون دالر بوده 524صادرات ایران به کشور آلمان حدود  25ن، در سال بر اساس آمار گمرک ایرا

پوش، انواع پسته، عصاره  روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کف کاالهایی نظیر . شود وری پایین را شامل می کشاورزی و با بهره

 های قنادی،  وزندگی، شیرینی، حنا، بادام، خیارشور، بادام، ماشینبیان، نباتات، آب سیب، چای سیاه، کتیرا، چرخ د شیرین
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 گزارشات جهانی
 آیانا- 8931آبان  80, شنبه

 تنها راه جبران کمبود غذایی را دریا و اقیانوس اعالم کرد  فائو
بسیاری از استان ها در زمینه پرورش ماهی در قفس : معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیالت ایران گفت

 .از خوزستان جلو زدند در حالیکه ظرفیت آبزی پروری در خوزستان با کل کشور برابری می کند

اری کشاورزی ایران، صالحی در ششمین جلسه ستاد توسعه شیالت خوزستان در سالن جلسات استانداری به گزارش خبرگز

استان خوزستان اولین استان کشور در انجام توسعه شیالت بوده و برای توسعه شیالت استان باید از : خوزستان اظهار کرد

 .زند، استفاده کرد ول را میهای مراکز تحقیقات شیالتی کشور که در سطح جهان هم حرف ا ظرفیت

سال پیش کسی درباره پرورش ماهی در قفس چیزی نمی دانست، در حالی که در خوزستان این شیوه رایج بوده و  54: وی گفت 

 .در زمینه پرورش ماهی در قفس، در کشور پیشگام بوده است

اند، به طوری که پشت  رش ماهی در قفس انجام دادههای خوبی را در راستای اجرای طرح پرو های دیگر فعالیت استان: صالحی گفت

همچنین این طرح در ایالم، چهارمحال . سد کردستان عملیات پرورش انجام شده است 5سد آذربایجان غربی و  5پنج سد لرستان، 

توجهی در کشور انجام شود و در اجرای این طرح پروژه قابل  برداری می و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد به زودی وارد مدار بهره

 .هزار تن بوده و در حال اجرا است 2شده که نمونه آن در بوشهر و پشت سد دلوار با ظرفیت 

ها را در خود  خوزستان چند برابر ظرفیت این استان: معاون وزیر جهاد کشاورزی خطاب به مسئوالن متولی در استان تاکید کرد

 .ین موضوع شودای به ا دارد و انتظار داریم که نگاه ویژه

ایم  هزار تن ماهی در قفس را هدف گذاری کرده 544برای برنامه ششم توسعه، تولید و پرورش : رئیس سازمان شیالت ایران گفت

که سهم بسیاری خوبی از آن در خلیج فارس مربوط به استان خوزستان بوده، مطالعات در حال انجام ظرفیت بسیار خوبی را برای 

 .بینی کرده است گذاران پیش سرمایه

 95سال گذشته سرانه مصرف جهانی ماهی از  54علی رغم افزایش جمعیت و تثبیت صید از دریا، در : صالحی اظهار داشت

 .کیلوگرم است 2کیلوگرم رسیده است ، در حالی که سرانه مصرف ماهی در ایران با همه تالش ها تنها  54کیلوگرم به 

انی چالش امنیت غذایی است و براساس اعالم اخیز فائو تنها راه جبران کمبود غذای فقرا، امروز بزرگ ترین چالش جه: وی گفت

 .دریا و اقیانوس است

خواهیم که با  از متولیان محیط زیست خوزستان می: صالحی درباره قانون حفاظت از منابع طبیعی و تولیدی شیالت اظهار کرد

های صنعتی در این استان به ذخایر شیالتی وارد کرده را برآورد و به ما  لیتهایی که فعا های دیگر میزان خسارت همکاری بخش

 ./شود زیرا قانون آن موجود است اعالم کنند و وزارت نفت نیز به پرداخت میزان خسارت متعهد می
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 گزارشات جهانی
 آیانا- 8931آبان  81, دوشنبه

تنظیم پیش نویس متن نهایی کنفرانس آب و /کشور جهان در پاریس گردهم آمدند 7۶وزرای محیط زیست 

 هوایی 
وزرای محیط زیست و انرژی هفتاد کشور جهان برای بررسی مسایل قابل طرح و تنظیم پیش نویس توافقنامه اجالس 

 . تغییرات آب و هوایی در پاریس وارد عمل شدند

و به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، کنفرانس بین المللی تغییرات آب ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .سه هفته دیگر آغاز خواهد شد( کوپ بیست و یک)هوایی موسوم به سی او پی بیست و یک 

پیش از برگزاری این کنفرانس، گردهمایی هایی . این کنفرانس قرار است در خصوص مسایل آب و هوایی در پاریس برگزار شود

این . فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گرد هم آمدندوزرای محیط زیست هفتاد کشور جهان امروز با حضور لوران . برگزار می شود

 .گردهمایی با هدف تنظیم پیش نویس متن نهایی کنفرانس آب و هوایی برگزار می شود

ما خواستار موفقیت گردهمایی پاریس هستیم : وی گفت. در این قسمت بخشی از سخنان لوران فابیوس در این خصوص پخش شد

از این رو ما در این سه روز که از یکشنبه آغاز شده، تمامی مسایلی را که باید در باره آن . زی می کنیمو برای این موفقیت برنامه ری

 .توافق شود، بررسی می کنیم و تالش می کنیم که این کنفرانس به یافتن راه حل هایی منتهی شود

. ابی به این موفقیت سه هفته فرصت داریماکنون برای دستی. برای موفقیت کنفرانس پاریس از هیچ اقدامی رویگردان نیستیم

 .مجری از گزارشگر و کارشناس مسایل زیست محیطی در این باره سوال کرد

این آخرین گردهمایی برگزار شده پیش از کنفرانس بین المللی . این گردهمایی مسایل مهمی را پیش رو دارد: گزارشگر گفت

شصت کشور جهان وزرای محیط زیست و . است بیست و دو روز دیگر برگزار شودمسایل آب و هوایی در پاریس خواهد بود که قرار 

تا این لحظه نمایندگان طرف های مهم و دخیل در مسایل زیست محیطی . انرژی خود را به پاریس پایتخت فرانسه اعزام کرده اند

 .به پاریس آمده اند

ی بازدید کردند و اکنون در قالب چهار گروه کاری در یکی از این نمایندگان از محل برگزاری کنفرانس بین المللی آب و هوای

مفاد توافق پاریس باید از . ساختمان های وزارت امور خارجه کارشان را آغاز کردند تا اصلی ترین نکات کلیدی را مشخص کنند

ایل آب و هوایی تا این سال سال دو هزار و بیست به اجرا گذاشته شود و در این گردهمایی کارهایی که قرار است در زمینه مس

 .مسئله پول و تامین مالی اجرای توافق نیز همواره مطرح بوده است. انجام بگیرد مشخص می شود
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 گزارشات جهانی
 آیانا-8931آبان  83, سه شنبه

 همکاری آلمان در اجرای مشارکتی پروژه های زیست محیطی  آمادگیاعالم 
گونتر آدلر، معاون وزیر محیط زیست آلمان با سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 

 . زیست دیدار و در خصوص همکاری های دو جانبه حیط زیستی گفتگو کرد

، متصدی با اشاره به مسائل مختلف (پام)به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ( ایانا)خبرگزاری کشاورز یایرانبه گزارش 

مطروحه در این دیدار همچون راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی، مقابله با آلودگی هوا، مدیریت پسماند، ارتقاء سیستم ها و 

تمایل دو کشور برای گسترش همکاری های زیست محیطی از مهم ترین : زیستی، گفت تجهیزات آزمایشگاهی و پایش های محیط

 .محورهای این دیدار بود

شرکت : معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری سابقه خوب همکاری های محیط زیستی میان دو کشور، اظهار کرد

GIZ یطی موفقی در همکاری با ایران به ویژه در زمینه پروتکل آلمان از جمله شرکت های آلمانی است که پروژه های زیست مح

 .مونترال اجرا کرده است

در این دیدار مقرر شد کمیته مشترکی از دو کشور برای پیگیری فعالیت های مشترک محیط زیستی تشکیل شود که : وی افزود

تجهیزات آن ها و همچنین مسائل مربوط به  البته طرح جامع مدیریت پسماند، ارتقاء سیستم های آزمایشگاهی و به روز رسانی

 .حوزه آب و مدیریت منابع آبی در اولویت اقدام قرار دارد
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 گزارشات جهانی

 آیانا- 8931آبان  19, شنبه

آغاز سال جهانی حبوبات با کاشت نمادین / رسمی آغاز سال جهانی حبوبات از سوی سازمان ملل متحد اعالم

 باقال 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف باال بردن آگاهی مردم از مزایای حبوبات، تقویت تولید و تجارت این 

 .گذاری کرد را سال جهانی حبوبات نام 2۶46سال  "ای پایدار ای مغذی برای آیندهه دانه"محصوالت و برای اجرا شعار 

را سال حبوبات  5492سال ( فائو)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .بات را ترویج کندگذاری کرد تا در این سال مصرف پروتئین گیاهی و فواید استفاده از حبو نام

بخش قابل توجهی از . های جهانی است حبوبات شامل انواع لوبیا و نخود یک منبع ارزان، خوشمزه و سرشار از پروتئین و ریزمغذی

 .کند ویژه در کشورهای در حال توسعه تأمین می سالمت و معیشت مردم را به

گرازیانو داسیلوا با بیان اینکه حبوبات محصوالت  مدیرکل فائو خوزه گذاری سال جهانی حبوبات در پیام سازمان ملل به مناسبت نام

حبوبات بخشی از : ویژه در آمریکای التین، آفریقا و آسیا هستند، گفت غذایی برای امنیت غذایی نسبت زیادی از جمعیت به

 .شوند شوند که بیشتر توسط کشاورزان خرد تولید می های غذایی سنتی محسوب می رژیم

با این حال، ارزش غذایی این محصوالت : اند، افزود ها در تمامی قرون بوده اشاره به اینکه حبوبات بخش ضروری از رژیم انسانوی با 

 .اند طور کلی به رسمیت شناخته نشده است و همیشه مغفول مانده به

سازمان ملل نیز به نقش حائز اهمیت مون دبیرکل  گذاری سال جهانی حبوبات، بان کی همچنین در پیام منتشرشده به مناسبت نام

 .محیطی و سالمت انسان اشاره کرده است های زیست حبوبات در رفع گرسنگی امنیت غذایی، سوءتغذیه، چالش

مجمع عمومی سازمان ملل، با هدف باال بردن آگاهی مردم از مزایای حبوبات، تقویت تولید و تجارت این محصوالت و تشویق برای 

را سال جهانی حبوبات  5492سال  "ای پایدار های مغذی برای آینده دانه"چرخه مواد غذایی و برای اجرای شعار ورود حبوبات به 

 .گذاری کرد نام

در این مراسم در یک حرکت نمادین، مدیرکل فائو با کاشت تعدادی باقال در زمینی پر از خاک آغاز سال جهانی حبوبات را اعالم 

 .کرد

 پتانسیل بکر حبوبات

حبوبات بخشی از فرهنگ غذایی و رژیم استاندارد بیشتر نقاط جهان هستند و یک ماده کلیدی در بسیاری از غذاهای محلی و 

 .عدس و لوبیاپخته است ای از فالفل گرفته تا دال منطقه

باال هستند که این های حیوانی با قیمت  صدها رقم مختلف حبوبات در سراسر جهان وجود دارد و جایگزین مناسبی برای پروتئین

برای مثال پروتئینی که از شیر تأمین . کند آل می های غذایی در مناطق فقیرنشین جهان ایده ویژگی آنها را برای بهبود رژیم

شود و از آنجا که حبوبات عملکردی دو تا سه برابر نسبت به  تر از پروتئینی است که از حبوبات تأمین می شود، پنج برابر گران می

ویژه زنان روستایی  ای را برای آنها به های اقتصادی ویژه توانند کشاورزان ار از فقر روستایی نجات دهند و فرصت دارند، میغالت 

 .فراهم کنند

 مزایای سالمت حبوبات

 .است برابر پروتئین موجود در برنج های کوچک حبوبات وجود دارد، دوبرابر پروتئین موجود در گندم و سه پروتئینی که در دانه
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مصرف، اسیدهای آمینه و ویتامین  با تأکید بر اینکه حبوبات غنی از عناصر کم( فائو)مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .هستند، این محصوالت را بخش حیاتی از یک رژیم غذایی سالم دانسته است( ب)

اهمیتی در کنترل کلسترول خون و سالمت دستگاه گوارش  حبوبات با داشتن چربی کم، مواد مغذی زیاد و فیبر محلول نقش حائز

باید گفت . خونی در زنان و کودکان بسیار مؤثر است همچنین وجود آهن و زینک در این محصوالت، برای مقابله با کم. دارند

دیابت، قلبی و سرطان  های مزمن مانند های سالم برای مبارزه با چاقی و جلوگیری و مدیریت بیماری حبوبات ماده کلیدی در رژیم

 .آیند شمار می به

شوند و از آنجا که حاوی گلوتن نیستند،  ای باال در خود از اجزای اصلی سبدهای غذایی محسوب می حبوبات به دلیل محتوای تغذیه

 .برای بیماران مبتال به سلیاک مناسب هستند

 مزایای حبوبات برای حیوانات و محیط زیست

 .توانند سالمت حیوانات و خاک و تنوع زیستی را بهبود بخشند ها مفید نیستند، آنها همچنین می انسان حبوبات تنها برای سالمت

عنوان علوفه حیوانات به جهت افزایش غلظت نیتروژن در رژیم غذایی آنها و با هدف بهبود  توانند به باقیمانده محصوالت حبوبات می

 .سالمت و رشد آنها استفاده شود

تواند در نهایت منج رهب حاصلخیزی  مدیرکل فائو با برجسته کردن نقش حبوبات در تثبیت نیتروژن خاک که می در این مراسم،

های کشاورزی و حذف وابستگی به کودهای شیمیایی شود، این مزایا را دلیلی بر کاهش رد پای  وری از زمین خاک، گسترش بهره

 .ای دانست ازهای گلخانهصورت غیرمستقیم دلیلی بر کاهش انتشار گ کربن و به

دلیل داشتن تنوع ژنتیکی باال، پتانسیل قابل توجهی برای سازگاری با آب و هوایی مختلف را دارند و کشاورزان قادر  حبوبات به

 .شان انتخاب کنند های جدید را برای کشت در منطقه زندگی خواهند بود با توجه به تغییرات آب و هوایی گونه

توان فرسایش  های کشت مخلوط و کامنت آنها در تناوب با سایر محصوالت می با استفاده از حبوبات در سیستمدر نهایت باید گفت 

 .ها را نیز کنترل کرد خاک را کاهش داد و عالوه بر این آفات و بیماری

است و امسال نیز در ادامه  اختصاص داده... های مختلف را به خاک، کشاورزی خانوادگی، گیاه کینوا و گفتنی است، تاکنون فائو سال

 ./گذاری شد های پیشین به نام سال حبوبات نام سال
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	افزایش 2.55 درصدی شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوی صنعتی
	ساز ناکوک صنایع لبنی صدای دامداران را در آورد/ چه کسی تاوان خسارت دامداران را میپردازد؟

	اقلیم و منابع طبیعی
	علیرغم اختصاص بودجه 250 میلیاردی تاکنون اقدام خاصی برای مقابله با ریزگردها صورت نگرفته است
	بارانهای پاییزه در شمال، خسارتزا شد/ پیشخرید محصولات سال آینده با قیمت امروز بیمعناست
	کاشت 60 هزار اصله نهال حرا در ساحل قشم/ عسل حرا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خریدار پیدا کرد
	چه کسی گفت پول بهتر از درخت است...!
	25 درصد از گردوغبار کشور از باتلاق جازموریان تولید میشود

	انتصابات
	رئیس جدید سازمان نظام صنفی منصوب شد
	هیأتمدیره انجمن تازهتأسیس شرکتهای تولید زنجیرهای گوشت مرغ شناخته شد
	هیأتمدیره و بازرس انجمن واردکنندگان سم و کود ایران انتخاب شدند

	انگور/ کشمش
	خرید ۷۰ هزار تن کشمش از باغداران
	تولید ۱۷۰ هزار تن کشمش در سال جاری/ صادرات ۱۱۴ هزار تن کشمش در سال قبل

	بازار و قیمت ها
	ورود ذخایر مرغ منجمد به بازار قیمت مرغ را کاهش داد/ کاهش ۱۵۰۰ تومانی قیمت هر کیلو
	روند کاهشی قیمت مرغ ادامه دارد/ قیمت مرغ در بازار کیلویی 6 هزار تومان
	کاهش شدید قیمت، با توزیع انبوه مرغ در بازار
	فراخوان سازمان تعاون روستایی برای تنظیم بازار شب عید/ پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان سیب
	کاهش 50 درصدی قیمت میوههای نوبرانه پاییزی/ پدیده ارزانی بیسابقه میوه ارتباط به تصمیمهای سیاسی اخیر ندارد
	افزایش قدرت خرید مردم درمانی برای حل مشکل دامداران
	فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به گمرک ارسال شد+ لیست کامل و جزییاتمواد غذایی>

	برنامه و سیاست ها
	کشاورزان پرچمدار امنیت غذایی کشور/ اقتصاد مقاومتی خوداتکایی و پیشرفت در حوزه کشاورزی است
	فراخوان سازمان تعاون روستایی برای تنظیم بازار شب عید/ پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان سیب
	رسیدگی به پرونده شاندیز به شورای امنیت ملی رسید/ 120 باغشهر غیرقانونی در فارس و زنجان شناسایی شد
	40 هزار هکتار از اراضی خلع مالکیت شد/ 200 شهردار و دهیار متخلف به محاکم قضایی معرفی شد
	آغاز اجرای پروژه "تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور"/ شروع برنامه "اصلاح گندم در مناطق مرتفع"
	افزایش دوبرابری تولید محصولات کشاورزی با مدیریت خاک/ تأثیر مستقیم بحران خاک بر افزایش سیلابها
	ابعاد اقتصادی مشارکت ایران در برنامه جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بررسی می شود
	تأثیر وارونه قوانین تصویبشده برای حفظ باغها/ هر کس که شنید و دم نزد مقصر است، نه فقط شهرداری!
	نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی ابلاغ شد
	جزئیات پرداخت وام ویژه اشتغال برای روستاییان
	فراهم شدن امکان بهرهمندی 8 هزار روستا از پرونده الکترونیک سلامت
	نامه هشداردهنده دامداران به جهانگیری و شریعتمداری
	تفاهم نامه همکاری سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد

	برنج
	امسال نیازی به واردات برنج نداریم/ وجود ذخایر وارداتی و قاچاق از سال ۹۲
	واردات برنج آزاد نمیشود/ مجوز واردات صادر نشده
	افزایش چشمگیر واردات برنج در مهر ماه
	افزایش صادرات برنج هندی به ایران از طریق دوبی!

	پسته
	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	علیرغم اختصاص بودجه 250 میلیاردی تاکنون اقدام خاصی برای مقابله با ریزگردها صورت نگرفته است
	اختصاص 1200 میلیارد تومان اعتبار از سوی رئیس جمهوری به کشاورزی
	رایزنی با سازمان برنامهریزی و مدیریت بحران، برای تخصیص اعتبارات عشایری
	حجتی: 10هزار میلیارد ریال به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت
	جزئیات پرداخت وام ویژه اشتغال برای روستاییان
	صندوق توسعه دانه های روغنی کشور تشکیل می شود/ امکان بهره مندی کشاورزان از تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید کالا
	جزئیات خرج 160 هزار میلیارد وام بانکی

	تحقیقات و نوآوری ها
	طرح ساماندهی دیم زارهای ایران اجرا می شود
	دستکاری ژنتیکی دانه های روغنی وارداتی
	تحقیقات بر پایه درختان بادام و زردآلو بهزودی اعلام میشود
	کیفیت مواد اولیه، فرآیند و محصول نهایی موسسه رازی بدون اغماض بررسی می شود

	تخم مرغ
	پیش بینی صادرات 80 هزار تن تخم مرغ تا پایان سال

	تولیدات باغی (سایر )
	برداشت سالانه 250 تن خرمالو از قطب های تولید این محصول در کشور
	دوره آموزشی مدیریت و تغذیه باغات انار و انجیر از فردا در لرستان برگزار می شود
	تحقیقات بر پایه درختان بادام و زردآلو بهزودی اعلام میشود
	ساخت یک هکتار "باغ بام"بر بر فراز یک مجتمع تجاری در تهران

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	سود ۲۵ درصدی از پرورش شتر مرغ/ گوشت شترمرغ سرشار از آهن
	هزینه تولید محصولات گاوداریها در تابستان امسال افزایش یافت
	گردهمایی طرح جوجه ریزی و سوخت دوشنبه در تهران برگزار می شود
	ریسک واحدهای دام و طیور کاهش می یابد
	عرضه فرآوردههای خام دامی شناسنامهدار از ابتدای بهمنماه/ اجباری شدن پروانه تولید برای فرآوردههای خام دامی
	90 درصد جوجهریزی ها در سامانه تشکلها ثبت و مدیریت میشود
	مرغ های پیر تعادل بازار را به هم زدند
	نامه هشداردهنده دامداران به جهانگیری و شریعتمداری

	تولیدات زراعی (سایر )
	کشت نشائی و ارقام اصلاحشده هندوانه، جایگزین روشهای سنتی میشود/ اعلام دلیل آببر نبودن هندوانه
	هندوانه هم سیاسی شد/ بی مهری کشورهای همسایه به هندوانه صادراتی

	چای
	چایهای سنواتی بلاتکلیف در انبارها ماندهاند

	حبوبات
	خرما
	چه کسی باید برتری خرمای ایران را اثبات کند؟

	خرید تضمینی
	نرخ تضمینی ۱۲۷۰ تومانی گندم جوابگوی هزینه تولید نیست
	بارانهای پاییزه در شمال، خسارتزا شد/ پیشخرید محصولات سال آینده با قیمت امروز بیمعناست
	خرید تضمینی شیر تنها، مسکنی برای دامداران است

	خشکسالی
	خشکسالی و تنش آبی دیار بارانی

	دانه های روغنی
	۶ مانع اصلی تولید دانههای روغنی/ وابستگی ۹۵ درصدی به واردات روغن نباتی
	صندوق توسعه دانه های روغنی کشور تشکیل می شود/ امکان بهره مندی کشاورزان از تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید کالا
	دستکاری ژنتیکی دانه های روغنی وارداتی
	معرفی ارقام دانه روغنی گلرنگ برای کشت در حاشیه دریاچه ارومیه

	روغن
	۶ مانع اصلی تولید دانههای روغنی/ وابستگی ۹۵ درصدی به واردات روغن نباتی
	بازگشت تنظیم بازار روغن به صنایع
	خرید و فروش روغن تفاله زیتون ممنوع شد
	تنظیم بازار روغن نباتی باز هم به انجمن صنفی روغن نباتی سپرده شدصنایع غذایی>

	زعفران
	حباب کاذب قیمت زعفران شکسته شد/ افزایش کاذب قیمت منافع ملی را تأمین نمیکند
	سهم طلای سرخ با نشان ایران در بازار جهانی بسیار اندک است/ زعفران ایران نصیب دلالان میشود

	زیتون
	افزایش ۷برابری سرانه مصرف زیتون در كشور
	خرید و فروش روغن تفاله زیتون ممنوع شد

	سلامت
	آزمایشگاه كالیبراسیون موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازی راه اندازی شد
	نابودی سلول های جهش یافته سرطان روده بزرگ با مصرف این ویتامین غذا و تغذیه
	غذاهایی که نباید در فریزر بگذارید
	با غذا به جنگ چاقی بروید! غذا و تغذیع>
	پیشگیری از فشارخون بالا و دیابت با این خوردنی تلخ غذا و تغذیه>
	مصرف این مواد غذایی در برابر آلودگی هوا معجزه می کنند
	دستور خمیر مرغی وزیر بهداشت/ پولی برای حذف مرغهای پیر پرداخت نشدمواد غذایی>
	معجزه چربيسوزي 7 خوراكي
	مگس مدیترانه با میوههای قاچاق به ایران آمد کشاورزی>
	سوسیس های تقلبی وارداتی در بازار/ سلامت اینگونه محصولات مورد تایید نیست+تصاویرصنایع غذایی>

	سیب درختی
	فراخوان سازمان تعاون روستایی برای تنظیم بازار شب عید/ پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان سیب

	سیب زمینی
	صادرات سیب زمینی و پیاز بدون محدودیت
	تولید 7 میلیون تن سیبزمینی و پیاز/ انجام صادرات بدون محدودیت کشاورزی>

	شیلات
	آغاز رایزنی برای حضور شیلات ایران در منطقه بالکان/ تحویل غرفه ایران در فودسیتی ترکیه در دو هفته آینده
	صید کوسه ماهیان در آب های خوزستان ممنوع شد/ هر ساله ۱۰۰ میلیون کوسه در جهان شکار می شود
	تولید 950 هزار تن آبزیان در کشور / تهران دومین تولیدکننده ماهیان زینتی
	مروارید سیاه به خزر بر می گردد/ خاویار سوگلی صادرات مازندران

	شکر (چغندر / نیشکر)
	معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:در برنامه اقتصاد مقاومتی که به تصویب شورای اقتصاد نیز رسیده است متعهد شدیم ضمن تضمین و تامین الزامات بخش کشاورزی طی برنامه شش تا هفت ساله، تراز تجاری بخش کشاورزی را به صفر برسانیم و حتی مثبت کنیم.
	در پی درج خبری با عنوان صنعت نیشکر محیط زیست خوزستان را نابود می کند/آینده صنعت نیشکر همانند سد گتوند خواهد بود در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی جوابیه ای را صادر کرده است.
	مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا از دریافت تندیس و لوح واحد نمونه تولیدی سال ۱۳۹۴از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خبر داد.
	مدیرکل پنبه، دانههای روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سالانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر تولید میشود که با توجه به قرار داشتن در فصل برداشت، واردات این محصول همچنان ممنوع است

	شیر و فراوردهها
	خرید تضمینی شیر تنها، مسکنی برای دامداران است
	ساز ناکوک صنایع لبنی صدای دامداران را در آورد/ چه کسی تاوان خسارت دامداران را میپردازد؟

	صادرات و واردات
	امسال نیازی به واردات برنج نداریم/ وجود ذخایر وارداتی و قاچاق از سال ۹۲
	صادرات کنسرو به عراق همزمان با محرم قوت گرفت/ قوطیهای کنسرو، سوژه خندوانه شد!
	افزایش چشمگیر واردات برنج در مهر ماه
	صادرات ۱۰ درصد خوراک دام و طیور تولیدی در برنامه ششم
	افزایش صادرات برنج هندی به ایران از طریق دوبی!

	صنایع غذایی
	رونمایی از طرح بهینهسازی نانهای سنتی در 26 آبان/ ضایعات سه میلیون تنی نان در کشور
	فهرست جدید توقیف مواد غذایی غیراستاندارد در تهرانمواد غذایی>
	پشت پرده حملات گسترده به طرح برچسب اصالت
	قاچاقچیان مخالفان اصلی طرح رهگیری کالاهای سلامت محور هستند
	سوسیس های تقلبی وارداتی در بازار/ سلامت اینگونه محصولات مورد تایید نیست+تصاویرصنایع غذایی>

	عسل
	ایران رتبه هشتم تولید عسل دنیا/ تولید 78 هزار تن عسل
	کاشت 60 هزار اصله نهال حرا در ساحل قشم/ عسل حرا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خریدار پیدا کرد
	ایران رتبه هشتم تولید عسل دنیا را دارد

	علوفه
	آغاز به کار کنفرانس جهانی غلات/ شرکت های غله جهان برای معامله با ایران صف کشیده اند
	برگزاری دوره آموزشی تکنولوژی عملآوری مواد علوفهای

	قارچ
	کارآفرینی که از حیاط مسجد برای آموزش تولید قارچ استفاده کرد
	کارگاه آموزشی قارچ با حضور اساتید هلندی برگزار میشود/ قارچکاران در آرزوی صندوقی مشابه زنبورعسل

	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	نرخ تضمینی ۱۲۷۰ تومانی گندم جوابگوی هزینه تولید نیست
	تحقق 99.2 درصدی برنامه تولید بذر گواهیشده گندم

	گوجه فرنگی
	تنظیم بازار گوجهفرنگی و میوه در چراغخاموش رسانهها

	گوشت قرمز
	گوشت مرغ
	کاهش شدید قیمت، با توزیع انبوه مرغ در بازار
	روند کاهشی قیمت مرغ ادامه دارد/ قیمت مرغ در بازار کیلویی 6 هزار تومان
	مرغداران نگران نباشند، هدف تعادل بازار است
	ورود ذخایر مرغ منجمد به بازار قیمت مرغ را کاهش داد/ کاهش ۱۵۰۰ تومانی قیمت هر کیلو

	ماشین آلات
	تسهیلات 16 درصدی به تمامی ماشینآلات کشاورزی تعلق میگیرد/ نرخ تسهیلات بانکی یکسان شود
	حجتی: 10هزار میلیارد ریال به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت

	متفرقه
	کارآفرینی که از حیاط مسجد برای آموزش تولید قارچ استفاده کرد
	کوچ زودهنگام عشایر ایلام به مناطق قشلاقی
	۱۱ تکنولوژی که به زودی نحوه تغذیه ما را متحول میکند
	۱) شیرینی سه بعدی


	مرکبات
	تولید ۱۰ برابری از باغ مرکبات و رمز موفقیت کشاورز مازندرانی
	النینو، کابوس جدید تولیدکنندگان مرکبات! / تفاوت بیمه راهنمایی و رانندگی با بیمه کشاورزی
	قاچاق پرتقال تهدیدی برای باغات کشور

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	کشاورزان پرچمدار امنیت غذایی کشور/ اقتصاد مقاومتی خوداتکایی و پیشرفت در حوزه کشاورزی است
	صرفهجویی کشورهای پیشرفته در کشاورزی با حمل و نقل دریایی و هوایی
	عسگراولادی: جای بخش کشاورزی در بسته خروج از رکود خالی است
	وقتی شهامت انتقاد نداریم، دست کم برای خلافکارها کف نزنیم!/ خلف وعده شهرداری در درآمدزایی ها
	چه کسی گفت پول بهتر از درخت است...!
	انتقاد خانه کشاورز از روسیه و عراق/ روسها پرتقال ایرانی را نمیپسندند
	نشست مشترک رییس جهاد کشاورزی استان اردبیل با رایزنان اقتصادی ایران در ده کشور
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