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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .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 

http//:iccima.ir/fa/matboat.html 

 

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

.فرمائید بهره مند  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب

 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 سدهای زیرزمینی، راهکارهای حفظ و تامین آب  ایجادآبخیزداری و 

یک سوم متوسط جهانی است، مشکل با عنایت به میزان بارندگی در ایران و اقلیم خشک، نیمه خشک، بارش کم و تبخیر زیاد که 

 .کمبود آب به طور یقین برای کشور ما حادتر بوده و باید تدابیر الزم برای پیشگیری از مشکالت فراروی آینده اندیشیده شود

است  با توجه به شرایط اقلیمی که کشور با آن روبرو: ، علی اصغر محمدی ادامه می دهد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

و همچنین نبود مدیریت صحیح در مهار آبهای سطحی، عملیات آبخیزداری و ایجاد سدهای زیرزمینی راهکارهای اساسی و اصولی 

 .برای حفظ وتامین آب بشمار می آیند

ار از این پژوهشگر علوم آبخیزداری، آبخیزداری را طراحی و مدیریت حوزه های آبخیز به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پاید

عملیات آبخیزداری شامل اقدامات بیولوژیکی، مکانیکی، بیومکانیکی و مدیریتی می شود که : منابع آب و خاک می داند و می افزاید

عالوه بر جلوگیری از فرسایش خاک باعث کاهش شدید ورود رسوب به پشت سدهای رو زمینی شده و باعث تعدیل در شدت 

زمینی می شود و بهره وری از نزوالت آسمانی را افزایش داده که با انجام این اقدامات شاهد سیالب و موجب تقویت سفره های زیر

 .کاهش خسارات احتمالی در پی بارندگی های شدید خواهیم بود

ساالنه با : وی با اشاره به این که مساحت حوزه های آبخیز استان تهران بیش از یک میلیون و چهارصد هزار هکتار است می گوید

 .تن فرسایش خاک نیز جلوگیری به عمل می آید 5.0متر مکعب آب از  055جرای هر هکتار آبخیزداری ضمن استحصال ا

استفاده می گردد که احداث ( قنوات، چاه ها، چشمه ها)در کشور ما عموماً از منابع آب های زیرزمینی : وی در ادامه اضافه می کند

ین آب تلقی می شود که این سدها به منزله موانعی در زیر سطح زمین برای سدهای زیرزمینی راهکاری اساسی برای تام

مهارجریان آب های زیرسطحی عمل کرده و باعث مجتمع شدن آب های زیرزمینی می شود که به صورت قنات، چاه و چشمه بر 

 .روی زمین ظاهر شده و برای زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

بر این که عملیات آبخیزداری پیش نیازی موثر در دستیابی به اهداف مورد نظردر احداث سدهای زیر زمینی است محمدی با تاکید 

احداث سدهای زیرزمینی : به برخی از مزایای این سدها نسبت به سدهای رو زمینی اشاره می کند و در این ارتباط می گوید

ین این اقدام صورت می پذیرد شاهد معضالت اقتصادی و زیست محیطی سطحی را اشغال نمی کند و به دلیل این که در زیر زم

نخواهیم بود و از طرفی عامل تبخیر از بین رفته و باتوجه به اینکه آب از الیه های زمین عبور می کند به طور طبیعی تصفیه شده 

 .و قابل استفاده می گردد

پرشدن مخزن از رسوب وجود ندارد و نزدیک بودن به محل مورد  در سدهای زیرزمینی معضالت: وی در ادامه خاطرنشان می سازد

 .مصرف از دیگر مزایای احداث این سدها به شمار می آید

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http25262-1html. 
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 آب
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

 سیستم هوشمند برای آبیاری گیاهان رونمایی شد 

 .دهند های هوشمندی تولید کرده که در زمان نیاز به گیاهان آب می تازگی آبپاش به ETwater شرکت

های آبپاش به تایمر مجهز هستند تا در زمان خاص گیاهان را آبیاری کنند؛ اما اگر آن روز هوا بارانی باشد و این  اکثر سیستم 

حتی ممکن است یک روز یادتان برود که تایمر آبپاش را تنظیم . ها شروع به آبپاشی کنند، ممکن است گیاهان از بین بروند دستگاه

 .آید تان می به کمک ETwater اینجاست که سیستم هوشمند شرکت. شوند کنید و گیاهان شما در آن روز آبیاری نمی

کنند و  نسورهایی است که در لحظه میزان آب موجود در محیط را بررسی میسیستم آبپاشی که این شرکت ساخته دارای س

ها را به  دهد یا آن اگر هوا بارانی باشد، این سیستم به گیاهان آب نمی. شوند که گیاهان در چه زمانی به آب نیاز دارند متوجه می

دهد و همچنین باعث  صرف آب را کاهش میدرصد م 05گوید که این سیستم  شرکت سازنده می. کند میزان کمتری آبیاری می

 .های الزم به گیاهان برسد شود که آب در محیط می

تر  های کوچک تر است، اما مدل های بزرگ در حال آزمایش این سیستم در محیط ETwater براساس اطالعات منتشر شده، شرکت

البته این سیستم . دالر خریداری کنند 20مند را با قیمت توانند این سیستم هوش کاربران می. ها طراحی کرده است آن را برای خانه

 .شود تا شرایط آب و هوایی را هم بررسی کند متصل می 4Gو  2Gهای  هوشمند به شبکه

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http25252-1html. 
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 اقتصاد کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

5 
 

 اقتصاد محصوالت

 آیانا 4031آذر  30, دوشنبه

 کاالیی ذرت خوزستان در بورس کاالی ایران  سپردهآغاز معامالت گواهی 

در وری بخش کشاورزی  قانون افزایش بهره 22ماه سال جاری درباره اجرای ماده  در پی ابالغیه دولت تدبیر و امید در اردیبهشت

های خوزستان و کرمانشاه از طریق بورس کاالی ایران، همزمان با آغاز  قالب طرح قیمت تضمینی بر روی ذرت و جوی استان

 .ای خوزستان در بورس کاال آغاز شد برداشت ذرت از کشتزارهای استان خوزستان، معامالت گواهی سپرده کاالیی ذرت دانه

الملل بورس کاالی ایران، پس از تودیع بخشی از  و به نقل از روابط عمومی و امور بین( ناایا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

شده در بورس کاالی ایران، معامالت گواهی سپرده کاالیی این محصول  شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش ذرت برداشت

ای از  کیلو گرم ذرت دانه 554هزار و  265تین روز معامله، طی روز دوشنبه دوم آذرماه در بورس کاالی ایران آغاز شد و در نخس

 .میلیارد ریال توسط مشتریان خریداری شد 2.4ریال و به ارزش بیش از  455هزار و  کشاورز به قیمت هر کیلوگرم شش 21

 یز شده والزم به ذکر است، وجه معامله ظرف دو روز کاری از روز معامله، مستقیم به حساب کشاورزان فروشنده وار

شده در بورس کاال با قیمت تضمینی اعالمی از سوی دولت، ظرف مدت دو هفته از سوی  التفاوت قیمت کشف بر اساس قانون، مابه

 .شود دولت به کشاورزان پرداخت می

سازمان جهاد  عنوان مسئول اجرای طرح، سازمان تعاون روستایی، اکنون عالوه بر وزارت جهاد کشاورزی به بر اساس این گزارش، هم

اندرکاران اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی  کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام خوزستان به همراه بورس کاالی ایران، دست

 .ترین تولیدکننده ذرت کشور هستند عنوان بزرگ ذرت در استان خوزستان به

 کد بورسی برای کشاورزان 0055صدور  

وری بخش کشاورزی  قانون افزایش بهره 22امالت گواهی سپرده کاالیی ذرت در چارچوب ماده منظور مع این گزارش حاکی است، به

کار خوزستانی بر اساس اطالعات سازمان جهاد کشاورزی استان  کد بورسی برای کشاورزان ذرت 655هزار و  تاکنون حدود پنج

 .خوزستان صادر شده است

 ییتأمین مالی کشاورزان از طریق گواهی سپرده کاال 

بر اساس این گزارش، اجرای طرح ملی قیمت تضمینی از طریق بورس کاالی ایران، عالوه بر کاهش بار مالی دولت باعث افزایش 

 .شود های ناکارآمد می وری بخش کشاورزی و افزایش سرعت پرداخت پول محصول به کشاورزان و حذف واسطه بهره

وراق بهادار گواهی سپرده کاالیی اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارنده گفتنی است، بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و ا

الزم به . شود آن بر مقدار معینی کاال است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می

وی کشاورز و یا مالک کاال به بکی از انبارهای ذکر است در فرآیند اجرایی سیاست قیمت تضمینی، پس از تودیع محصول از س

از سوی انباردار، صادر شده و در اختیار کشاورز و یا ( قبض انبار)شده از سوی بورس کاالی ایران، گواهی سپرده کاالیی  پذیرش

به یکی از کارگزاران دارای تواند با مراجعه  پس از صدور گواهی سپرده کاالیی، کشاورز و یا مالک کاال می. گیرد مالک کاال قرار می

مجوز معامالت در بورس کاالی ایران و ارائه گواهی سپرده کاالیی، درخواست فروش محصول خود را در بورس کاالی ایران ارائه 

 .همچنین امکان تأمین مالی و اخذ تسهیالت از نظام بانکی به پشتوانه گواهی کاالیی صادرشده وجود دارد. کند
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ریال اعالم شده که اگر این محصول در بورس با  555هزار و  9تضمینی دولت به ازای هر کیلوگرم ذرت همچنین قیمت خرید 

 .شود محصول از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می  التفاوت قیمت کمتری از نرخ تضمینی فروش رود، مبلغ مابه

های زیر نظر سازمان تعاونی روستایی و  اتحادیه های مرتبط با شرکت پشتیبانی امور دام به همراه الزم به ذکر است، شرکت

بر اساس آخرین دستورالعمل وزارت جهاد . عنوان خریدار در این طرح حضور دارند های حمایت از صنعت دام و طیور به صندوق

 14یز شده ن درصد و ذرت خشک 20تواند بر اساس آن محصول ذرت خود را تحویل دهد  کشاورزی میزان رطوبتی که کشاورز می

 .درصد اعالم شده است

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از تاریخ تصویب این قانون،  قانون افزایش بهره 22این گزارش حاکی است، بر اساس ماده 

های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز  عالوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، در قالب بودجه

توانند محصوالت خود را در بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی عرضه  تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی می. شود میبرقرار 

التفاوت آن توسط دولت به  شده از سوی دولت، مابه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم

ست هرساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصوالت تحت وزارت جهاد کشاورزی مکلف ا. شود تولیدکنندگان پرداخت می

 .سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعالم کند

 تجربه جهانی 

قبوض انبار از ... و( FAO) ، فائو(IMF) المللی پول المللی مانند صندوق بین های منتشرشده توسط نهادهای بین بر اساس گزارش

این در حالی . آیند در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه به حساب میابزارهای متداول تأمین مالی 

همچنین بر اساس تجربیات . اند است که کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران، اقدام قابل توجهی در این زمینه انجام نداده

اقتصادی با اهمیت است، اما برای بخش کشاورزی حیاتی بوده و  های جهانی، کاربرد قبوض انبار در تأمین مالی، برای تمامی بخش

 ./آید از ابزارهای بسیار مهم تأمین مالی کشاورزان به حساب می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25205-1html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/33/39فارس

 سوزد های نور همچنان در آتش می جنگل

هایی از  با اینکه بخش: سوزی شده است، گفت های نور دچار آتش هکتار از جنگل 45ها با بیان اینکه  فرمانده یگان حفاظت از جنگل

 .ور شدن مجدد آتش، مهار آتش کامل نشده است این آتش مهار شده اما به دلیل وزش باد و شعله

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  و آبخیزداری کشور در گفت قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی، مراتع

روهای هایی از این آتش توسط نی شنبه آغاز شده و اگرچه بخش آتش سوزی از روز پنج: های نور گفت سوزی جنگل در مورد آتش

 .شود ور می شده اما به دلیل وزش باد در بخشی از مناطق دوباره آتش شعله امدادی و اهالی منطقه خاموش

العبور است و این موضوع موجب کندی در اطفا حریق شده  های نور جزء مناطق صعب منطقه دچار حریق شده در جنگل: وی افزود

 .است

طبق گزارشات واصله به علت بارندگی در پایین دست منطقه : زداری کشور بیان داشتفرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخی

 .وجود ندارد در منطقه امکان استفاده از بالگرد برای مهار آتش حریق و مه غلیط در باالدست آن

ن حسینی تعداد زیادی از با توجه به مراسم اربعی: وی با اشاره به اینکه بالگرد ارسالی به منطقه دچار نقص فنی بوده است، گفت

اند، بنابراین هنوز بالگردی جایگزین بالگردی که نقص فنی  در جهت خدمات رسانی به زائران حسینی در مرزها مستقر شده بالگردها

 .داشته، نشده است

وده و بیشتر های نور دچار حریق شده و از آنجا که این آتش سوزی سطحی ب هکتار از سطح جنگل 45تا  25: سبزعلی تصریح کرد

 .های کشور وارد نشده است ها طعمه حریق شده است خسارت زیادی به جنگل برگ الشه

شنبه اقدامات  و آبخیزداری کشور با بیان اینکه از ساعت ابتدایی آغاز حریق در روز پنج فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی، مراتع

گیری از تجهیزات تمام تالش خود را برای خاموش  یروهای محلی با بهرهیگان حفاظت، ن: برای اطفا حریق انجام شده است، گفت

 .اند انجام داده کردن آتش

کم توجهی افراد، گردشگران و : ها منابع طبیعی دخیل است، افزود سوزی درصد آتش 90بیش از  وی با بیان اینکه عامل انسانی در 

 .شود سوزی می چوپان منجر به بروز آتش

 15افتد که معموال  درصد در سطح جنگل اتفاق می 25ها در سطح مراتع و  درصد حریق 65ساالنه حدود : تبیان داش سبزعلی

 .شود های جنگلی موجب خسارات سنگین می سوزی درصد از آتش

های زاگرسی  در صورت آسیب رسیدن به جنگل: و آبخیزداری کشور بیان داشت فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی، مراتع 

 .کشد سال طول می 255تا  255میم آنها تر

ها، مراتع و آبخیزداری با شماره  مردم در صورت مشاهده هر گونه حریق برای اقدام بهنگام یگان حفاظت از جنگل: وی افزود

 .تماس بگیرند 10554

آغاز شده و تاکنون مسئوالن  شنبه گذشته بخش چمستان نور از روز پنج« واز»های منطقه  سوزی در جنگل به گزارش فارس، آتش

 .سوزی را بطور کامل مهار کنند آتش و اهالی منطقه نتوانستند این 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http12945956551260 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 4031آذر  30, دوشنبه

 رود  رود به سیمینه اتصال رودخانه زرینه/ ارومیه جان تازه گرفت دریاچه

 .های اخیر، پیکره دریاچه ارومیه در حال احیا است رود و بارندگی رود به سیمینه با اتصال رودخانه زرینه

دریاچه ارومیه در حاشیه نوزدهمین ریزی و تلفیق ستاد احیای  ، مندیر دفتر برنامه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

رود به  های مهم احیای دریاچه ارومیه اتصال زرینه یکی از پروژه: جلسه کمیته هماهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت

های اخیر، آب جنوب استان آذربایجان غربی به پیکره دریاچه ارومیه در حال  رود است که پس از اتمام پروژه و بارندگی سیمینه

 .انتقال است

های  گذاری با توجه به رسوب: کیلومتر از ابتدای امسال اجرایی شده است، افزود 20مسعد تجریشی با بیان اینکه این طرح به طول 

رود به پیکره دریاچه  های منتهی به این دریاچه، امکان انتقال آب از زرینه انجام شده در بخشی از دریاچه ارومیه و مصب رودخانه

 .رود برای بهبود شرایط انتقال آب انجام شد جود نداشت و اتصال این رودخانه به سیمینهارومیه و

رود به پیکره موجود دریاچه را مهیا  رود از طریق سمینه برداری از این طرح امکان انتقال آب مازاد زرینه وی با بیان اینکه بهره

گسترده طی مسیر این دو رودخانه، در شرایط حاضر حجم آب مؤثری های  همزمان با انجام الیروبی: ساخته است، خاطرنشان کرد

با تخصیص این اعتبارات به شرکت سهامی آب . مترمکعب در ثانیه در حال جریان به سمت دریاچه ارومیه است 25به میزان حدود 

 .رود آغاز شد رود به سمینه نهروزی، سرانجام ورود آب به دریاچه از طریق اتصال زری ای آذربایجان غربی و تالش شبانه منطقه

عمق و کاهش تبخیر و هدررفت آب ورودی به دریاچه و هدایت  رئیس کارگروه علمی این ستاد جلوگیری از پخش آب در اراضی کم

 .های مهم منتهی به دریاچه ارومیه برشمرد آن به پیکره موجود را ازجمله اهداف عملیات الیروبی رودخانه

های ورودی به دریاچه ارومیه، تسهیل در انتقال آب به دریاچه، رهاسازی آب از سد  زگشایی مسیر آبراههتجریشی اجرایی کردن با

های عمرانی و اجرایی برای احیای دریاچه  درصد تخصیص آب مصرفی در حوزه دریاچه ارومیه را از اولویت 45بوکان و کاهش 

 ./ارومیه عنوان کرد

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http25244-1html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  3۰: تاریخ

 های صحرایی به کشور بینی حمله ملخ پیش

های فائو کشور در معرض  بینی هواشناسی و پیشهای رسیده از سازمان  بر اساس گزارش: مدیر آفات عمومی و همگانی کشور گفت

 .های صحرایی قرار گرفته است حمله ملخ

، در خصوص احتمال طغیان خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسعید معین مدیر آفات عمومی و همگانی کشور در گفتگو با 

های فائو مبنی بر در پیش  بینی های رسیده از سازمان هواشناسی و پیش بر اساس گزارش: اظهار داشتهای صحرایی  جمعیت ملخ

های صحرایی به کشور نیز تحت تأثیر این  ترین تغییرات آب و هوایی ال نینو در قرن اخیر در سال آینده جمعیت ملخ بودن بزرگ

 .پدیده قرار خواهد گرفت

سابقه بوده اما با توجه به احتمال افزایش جمعیت ملخ و رسیدن به طغیان،  ذشته تاکنون این امر بیسال گ 50در واقع از : وی افزود

 .فائو هشدارهای الزم برای فراهم کردن امکانات را در این خصوص داده است

افزایش  مناطق جنوب و جنوب شرق کشورمان جزء مناطق مستعد تولید بهاره ملخ صحرایی است که با: معین در ادامه گفت

 .جمعیت این آفت در جنوب کشور به نسل دوم جمعیت ملخ در فصل بهار بسیار محتمل است

ها در عربستان و شرق آفریقا بیش از حالت عادل و نرمال است به طوری که رطوبت الزم موجب  امسال بارندگی: وی بیان کرد

ها ادامه داشته باشد گفتنی است در شبه جزیره  اسفند بارش های آذر، دی، بهمن و ها شده است و حال اگر در ماه گذاری ملخ تخم

 .ها و حمله آنها به کشور ما بیشتر خواهد شد عربستان و شرق آفریقا جمعیت آشکار این آفت

جاری بارندگی در سیستان و بلوچستان نسبت به سال گذشته پنج برابر شده و همین امر  در سال: معین در ادامه اظهار داشت

یط محیطی الزم برای افزایش جمعیت ملخ در فصل بهار در کشور شده و تنها باید در این مناطق آمادگی الزم برای موجب شرا

 .های صحرایی وجود داشته باشد  کنترل ملخ

 در حال حاضر ستاد بحران کشور همکاری الزم را داشته و از طرفی برای مقابله با: مدیر آفات عمومی و همگانی کشور تصریح کرد

 .میلیارد تومان الزم است 0پاشی و تجهیز ادوات تخصیص اعتبارات حداقل  این شرایط اقدامات فنی انجام شده اما برای سم

/news/fa/ir.yjc.www//:http0455525 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 403۰/ آذر /  3۰, چهارشنبه 

 المللی در حوزه زیست محیطی و تغییرات هوایی در تهران پایان نشست بین

کارگاه آموزشی و میزگرد بررسی رهیافت های گوناگون برای رویارویی با چالش های پایداری زیست محیطی از جمله کمبود آب و 

 . به کار خود پایان می دهد( چهارشنبه)تغییرات آب و هوایی که اول آذرماه در تهران تشکیل شد، فردا 

این رویداد توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ و با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسالمی ایران  

 .و با پشتیبانی مرکز منطقه ای مدیریت آب شهری در حال برگزاری است

حث های جدی را به خود اختصاص داده و تغییرات آب و هوایی را نیز تهدیداتی که در ارتباط با کمبود آب رخ می دهد به تازگی ب

دالیل ریشه ای این مشکالت دهه ها است که در حال شکل گیری بوده و عمدتا نتیجه استفاده بیش از حد از . شامل می شوند

 .منابع طبیعی و اقدامات انسانهاست

که بسیاری از مشکالت دیگر زیست محیطی از قبیل از بین رفتن مشکالت فقط به موضوع کیفیت و کمیت آب محدود نمی شود، بل

زمین های حاصلخیز، مشکالت سالمتی ناشی از ناپایداری زیست محیطی قرار دارند که این مساله شامل منابع رو به تخریب و آثار 

ها در منطقه، موانع بر سر رشد  غیرمستقیم منفی تغییرات آب و هوایی از قبیل رقابت شدید بر سر منابع آبی محدود، تشدید تنش

  .اقتصادی، عدم امنیت غذایی، مهاجرت های اجباری و آسیب پذیری هر چه بیشتر پناهندگان می شود

هدف از این میزگرد، بررسی و شناسایی مالحظات الزم برای سیاستگذاری در حوزه پایداری زیست محیطی و نیز تعیین اقدامات 

  .گی به بحران های زیست محیطی در منطقه استضروری برای ارتقای روند رسید

مقامات وزارتی از کشورهای افغانستان، ایران، عراق و سوریه، همراه با نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ و کارشناسان 

یگران قرار داخلی گردهم آمدند تا مسائل مربوط به آب و محیط زیست را در کشورهای خود مطرح و تجارب خود را در اختیار د

 .دهند

امروز تمرکز ما بر روی ماهیت بسیار پیچیده چالش های زیست محیطی در منطقه : حمید چیت چیان، وزیر نیروی ایران گفت

 .این در حالی است که درک مقیاس چالش های آتی به ضرورت اقدامات عاجل افزوده است. است

د منطقه ای جاری توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ به میزبانی ایران، وی همچنین با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی و میزگر

آن را کمک به ایجاد درکی بهتر از یک مشکل پیچیده و مشترک دانست که می تواند منجر به آسیب پذیری در حوزه های دیگر 

 .د شددر نهایت، این امر با مسئولیت مشترک اما در حوزه های مختلف برای اقدام محقق خواه. شود

یکی از تأثیرات مضر تغییرات : در همین زمینه مجید شفیع پور، دستیار ویژه رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، گفت

  .زیست محیطی در ایران، وقوع خشکسالی و کاهش دسترسی به منابع سالیانه آب تجدیدپذیر است

ر کشاورزی و امنیت غذایی، و همچنین معیشت و تنوع این امر یک چالش بزرگ زیست محیطی در ایران است که ب: وی افزود

 .زیستی کشور تأثیر می گذارد

میزان : ، هماهنگ کننده منطقه ای امور آب و سرپناه از کمیته بین المللی صلیب در این زمینه خاطرنشان کرد'مایکل تلحمی'

  .کمبود آب در خاورمیانه منجر به یک چالش بی سابقه زیست محیطی شده است

پیامدهای مسائل مربوط به پایداری زیست محیطی، نه فقط مردم را نسبت به تغییرات آب و هوایی آسیب پذیر : حمی ادامه دادتل

  .می کند، بلکه می تواند مقدمه ای برای بالیای طبیعی، درگیری و مهاجرت باشد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

11 
 

یر نبوده و مشکالت مشابه یکدیگر ندارند، اما اگرچه کشورهای شرکت کننده در این میزگرد به یک میزان تحت تأث: وی بیان داشت

این میزگرد فرصت مناسبی برای بحث و بررسیِ مشکالت مربوط به آب و سایر مسائل زیست محیطی به منظور ارتقای میزان 

 .آمادگی برای واکنش و پاسخگویی در شرایط اضطراری است

ه در سال های اخیر در زمینه اطالع رسانی در زمینه کمبود آب و با توجه به فعالیت های بسیار موفقی ک: این مسئول تصریح کرد

 .دیگر چالش های زیست محیطی در ایران انجام شده، فقط می توان در تهران چنین رویدادی را برگزار کرد

 میلیون نفر به آب پاک دسترسی 625براساس گزارش های سازمان ملل متحد، تخمین زده می شود در سراسر جهان بیش از 

کشور جنگ زده به نفع  55کمیته بین المللی صلیب سرخ که پروژه های آب، فاضالب و ساختمانی آن در بیش از . نداشته باشند

میلیون نفر در حال اجراست، باور دارد که می توان از رهیافت های مختلف در کشورهای منطقه از جمله ایران درس های  22

  .زیادی آموخت

می کند تا به چالش های پایداری زیست محیطی رسیدگی کرده و میزان آمادگی خود را برای شرایط  این مهم به مقامات کمک

 .این رویداد در نهایت به اثربخشیِ عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ در منطقه کمک خواهد کرد. اضطراری ارتقا بخشند

/com.iranecona//:http42222 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - 403۰/ آذر /  30, دوشنبه 

 هزار هکتاری چوب در کشور ۰05زراعت 

 . هزار هکتار از اراضی کشور تحت زراعت چوب قرار دارد 265در حال حاضر رقم : ها، مراتع و آبخیزداری گفت رییس سازمان جنگل

  شود، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که عالوه بر تولید داخل، نیاز به چوب از طریق واردات نیز تامین می -خداکرم جاللی 

های  البته بخشی از نیازها را باید از خارج وارد کنیم که بر اساس اعالم آمادگی برخی کشورها مخصوصا روسیه که جنگل: اظهار کرد

 .کنیم اردات چوب از این کشور حساب میخوبی دارد، روی و

ورود : وی درباره عدم استقبال بخش خصوصی از زراعت چوب به علت دیر بازده بودن و کمک دولت برای توسعه زراعت، گفت

 .دولت به این حوزه، کار صحیحی نیست و باید انگیزه الزم را برای مردم ایجاد کرد تا خودشان این کار را انجام دهند

از آنجا که سود زراعت چوب نسبت به سایر محصوالت باالتر است، انگیزه الزم هم برای : وزیر جهاد کشاورزی ادامه دادمعاون 

های الزم را به  همچنین کسانی که نیاز به این تولیدات دارند مساعده. سرمایه گذاری می کنند، وجود دارد  کسانی که در این زمینه

 .پردازند و اینگونه به نوعی مشکل دیر بازده بودن حل می شود کنند می کسانی که زراعت چوب می

تواند در جلوگیری از برداشت غیر قانونی چوب و تخریب پوشش گیاهی  جاللی با اشاره به اینکه توسعه صحیح این نوع زراعت می

ان گیالن، بیشتر شاهد زراعت چوب در استان های شمالی که دیگر نیازی به آبیاری ندارند، خصوصا در است: مفید باشد، اظهار کرد

کنیم در جاهایی که آب وجود داشته  شود و فکر می هزار متر مکعب چوب از محل زراعت در استان تولید می 255هستیم و ساالنه 

 .توان زراعت چوب را گسترش داد باشد با توجه به بازار خوبی که چوب دارد، می

متر مکعب بود که این  2261در سال گذشته کشفیات چوب قاچاق : اطر نشان کردها، مراتع و آبخیزداری خ رییس سازمان جنگل

 .متر مکعب رسیده است 1655عدد در هفت ماهه اول امسال به 

/com.iranecona//:http42525 
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 انتصابات

 فودپرس 4031آذر ماه  0دو شنبه 

 ارکان هیات مدیره+ و شکر هیات مدیره جدید خود را برگزید انجمن صنایع قند

انجمن صنایع قند و شکر ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره برگزار   مجمع عمومی عادی –اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .شد

اء اعضای هیات مدیره به عضو انجمن برگزار شد پس از شمارش آر 42عضو از  45بنا بر این گزارش در این جلسه که با حضور 

 .ترتیب زیر انتخاب شدند

 

 :اعضای اصلی هیات مدیره

 رای 29                 بهمن دانایی

 رای 22               علیرضا اشرف

 رای22      سید محمد کم گویان

 رای 21             علیرضا حمیدی

 رای 25   رضایی عراقی... عزت ا

 رای 24            محمدرضا مهدی

 رای 12       سید محمد حسینی

 

 :اعضای علی البدل هیات مدیره

 رای 11                بهرام رمضانی

 رای 15         محمد علی افصحی

 رای 2            عبدالحمید چناری

ارکان هیات مدیره را به شرح زیر  1294/9/2انجمن در اولین جلسه خود در تاریخ   گفتنی است اعضای جدید هیات مدیره 

 :انتخاب کردند

 رییس هیات مدیره -علیرضا اشرف 

 نایب رییس هیات مدیره -سید محمد کم گویان 

 عضو موظف و دبیر انجمن -  بهمن دانایی

 خزانه دار  -علیرضا حمیدی 

 دیرهعضو هیات م -  رضایی عراقی... عزت ا

 عضو هیات مدیره -  محمدرضا مهدی

 عضو هیات مدیره  -  سید محمد حسینی

?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 بازار و قیمت ها

 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 ریزی برای صادرات پرتقال به کشورهای آسیای میانه  برنامه/ الحساب خریداری پرتقال شب عید با قیمت علی

سازی ایام عید در حال خریداری است و بخش دیگری قرار است  با تولید بسیار مناسب پرتقال در سال جاری، بخشی برای ذخیره

  .مهمان کشورهای آسیای میانه، عراق و افغانستان شود

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هزار تن پرتقال برای استان مازندران فراهم و ابالغیه رسمی آن انجام شده است 25مقدمات خرید 

های تعاونی روستایی کشور  بین مشخص شده و از هفته جاری نیز اتحادیه شرکت ها در این سهم تمامی استان: دالور حیدرپور افزود

 .هزار تن پرتقال را در دست خریدن، چیدن و انبار کردن دارد پنج

بندی را انجام داد، بخشی را برای ورود  زنی و بسته این اتحادیه پس از آنکه مراحل مختلف سورتینگ و واکس: وی خاطرنشان کرد

 .کند سازی انبار می بخشی دیگر را برای ذخیرهبه بازار و 

 .کند این سازمان همچنین اقدام به خریداری محصول کیوی نیز می: حیدرپور ادامه داد

تومان روی  255هزار و  تا یک 155هزار و  الحساب و با قیمت روز یک صورت علی در حال حاضر قیمت پرتقال به: وی تصریح کرد

تا  255هزار و  به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شده است که حداکثر این محصول را با قیمت یک شود، اما درخت خریداری می

زنی به آن  زنی و جعبه بندی، سورت، واکس های مربوط به بسته تومان روی درخت خریداری کنند که البته هزینه 455هزار و  یک

 .اضافه خواهد شد

 زندرانمیلیون تن مرکبات در ما ۰.۰بینی تولید  پیش 

ای که  گونه های شمالی بسیار زیاد است، به امسال تولید پرتقال در استان: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

 .های قاچاق مسری و از سایر کشورها نیست بنابراین هیچ نیازی به ورود پرتقال. برای صادرات آن در حال رایزنی هستیم

 .کنند، برخورد کند های متولی باید با افرادی که اقدام به واردات غیرقانونی مرکبات می گاهدست: حیدرپور تأکید کرد

 655تا  555هزار تن پرتقال تولید شود و میزان تولید نارنگی نیز  055شود که حدود یک میلیون و  بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .هزار تن برآورد شده است

 .میلیون تن مرکبات در استان مازندران تولید شود 2.2شود  بینی می یشدر مجموع پ: حیدرپور همچنین گفت

اند که به  تجار برای صادرات مرکبات ایرانی به کشورهای آسیای میانه، عراق و افغانستان اقداماتی را انجام داده: وی در ادامه افزود

 .هر میزان مازاد تولید داخل باشد، صادرات آنها انجام شود

مرکبات استان مازندران به هیچ عنوان تحت تأثیر بیماری : جهاد کشاورزی استان مازندران در پایان خاطرنشان کردرئیس سازمان 

 ./گیری در تولید محصول نداریم قرار نگرفته و سالمت است؛ بنابراین کاهش چشم

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25202-1html. 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا 4031آذر  39, شنبه

کاهش قیمت نان در صورت / 05ای پس از سال  برابری قیمت نان با سیاست های یارانه 4۰55افزایش 

 آزادسازی و رقابتی شدن 

تومان با قیمت دولتی رسیده است، این امر نشان  655قیمت نان بربری پنج ریال بود و در حال حاضر به  55در حالی که طی دهه 

 .برد ای راه به جایی نمی دهد که سیاست یارانه می

درباره تعیین تکلیف ( ایانا)مدیره انجمن صنفی آردسازان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر و عضو هیأت 

یکی . شده وجود دارد ای نرسیده، اما روشن است که دو نظریه اثبات به نتیجه همچنان بحث برای آزادسازی نان: آزادسازی نان گفت

آنکه اگر دولت همچنان یارانه پرداخت کند و مردم نان را ارزان بخرند، راه به جایی نخواهیم برد و فرضیه دوم آنکه در صورت 

 .بود کیفیت و ارزان شدن نان خواهیم بودخودی شاهد به صورت خودبه شود و به آزادسازی نان، یک چرخه رقابتی ایجاد می

توان نان ارزان  باید دید ارزان شدن قیمت نان چگونه شدنی است و به چه قیمتی باید انجام شود، زیرا می: محمدرضا مرتضوی افزود

 .را با هر کیفیت به مردم داد و در قبال آن یارانه پرداخت کرد یا صحنه رقابت برای تولیدکنندگان ایجاد کرد

جوره  هایی را داشته باشد و همه در برخی شرایط همچون جنگ، قحطی و خشکسالی الزم است دولت دخالت: وی خاطرنشان کرد

 .ها اعمال شود بتواند در بازی گندم و آرد باشد، اما در زمان حاضر الزم است تجدیدنظری در پرداخت این یارانه

 رقابتی شدن و کاهش قیمت نان با آزادسازی 

هزار و  تاکنون بیش از یک 55مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اعالم اینکه قیمت نان بربری از دهه  هیأترئیس 

قیمت نان بربری پنج ریال بود، در حالی که اکنون قیمت این  1202های  یعنی سال 55در دهه : برابر افزایش یافته، ادامه داد 255

ای که  گونه آن دوهزار تومان است، اما همچنان در کیفیت و کمیت آن افزایشی حاصل نشده است؛ به و آزاد 655نان با آرد دولتی 

 .تومانی حاال بود 655برابر بربری  2.0گرمی بود یعنی وزن آن  005، 55نان بربری دهه 

حاضر این قیمت در نان دولتی به  ریال بود، اما در حال 12بنابراین قیمت واقعی نان در آن زمان هر کیلوگرم : مرتضوی تصریح کرد

توان دید که سیاست پرداخت یارانه راه به جایی نبرده است و تنها  تومان رسیده است؛ بنابراین آشکارا می 555هزار و  حدود یک

 .باعث شده کیفیت نان مصرفی مردم از آنکه بود، بدتر شود

المللی گندم آزاد هر  ای که در حال حاضر قیمت بین گونه داد؛ به حال اگر نان آزاد شود، اتفاق دیگری رخ خواهد: وی یادآور شد

 .تومان خواهد شد 205هزار و  تومان است و آرد تولیدشده آن نیز هر کیلوگرم یک 255کیلوگرم 

قابتی تومان خواهد شد؛ با این تفاوت که دیگر ر 055ترتیب هر کیلوگرم دوهزار تا دوهزار و  قیمت نان بدین: مرتضوی تأکید کرد

 .شود شده و محصولی باکیفیت تحویل مردم می

 .ترین مشکل در بخش نان، فرهنگ ما است که باید در آن تجدیدنظر شود بزرگ: وی اظهار داشت

 رو کرد های نامناسب، نان صنعتی را با شکست روبه واردات دستگاه 

هایی که برای تهیه پخت نان  متأسفانه دستگاه: تمدیره انجمن صنفی آردسازان درباره صنعتی شدن نان در کشور گف عضو هیأت

 .صنعتی به کشور در دوره گذشته آورده شده بود، مناسب نبود؛ به این دلیل مورد استقبال قرار نگرفت

 .توان ماشینی کرد های تختی چون لواش و تافتون قابلیت پخت ماشینی دارند، اما نان سنگک را نمی نان: مرتضوی در ادامه افزود
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های  دلیل اجرای نامناسب طرح نان صنعتی در گذشته شاهد شکست آن بودیم، در صورتی که اگر دستگاه به: خاطرنشان کردوی 

 .توانستیم تولید مناسبی داشته باشیم ها می شد، مانند سایر دستگاه تری خریداری می مناسب

ی تولید شد که در کشور ما فرهنگ استفاده از آن به اندازه های صنعت نان تست در آن زمان با استفاده از دستگاه: مرتضوی ادامه داد

 .های سنتی نبود نان

 .تری، مابقی تولیدات را به سمت صنعتی پیش برد های مناسب توان با خرید دستگاه می: وی تصریح کرد

 قیمت جهانی گندم، کمتر از قیمت گندم در ایران

کشورهای مختلف برای : تولیدشده و کیفیت آن برای تولید آرد یادآور شد مدیره انجمن صنفی آردسازان درباره گندم دبیر هیأت

هایی برای خرید  عنوان مثال، در کشور فرانسه تعاونی به. کنند های دیگری به کشاورزان پرداخت می تولید نان بهتر، یارانه را به روش

کند و در ماحصل آن که ممکن است  ار عرضه میخرد و سپس آن را به باز گندم تشکیل شده است که محصوالت کشاورزان را می

 .شود، اما در ایران به اعتقاد بنده، روش فعلی اصالً مناسب نیست سود یا زیان باشد، کشاورز شریک می

تومان است، اما در کشور ما به  505تومان با دالر آزاد و درب مزرعه  255قیمت جهانی گندم در حال حاضر : مرتضوی تأکید کرد

 .شود دهند، اما در این بین دولت دچار ضرر و زیان می ن یارانه میکشاورزا

گونه که در حال حاضر  شده را از مردم اخذ کنند؛ همان باید یارانه به خود کشاورزان داده شود و نباید قیمت تمام: وی اظهار داشت

 .کنندگان نان، ناگزیر هستند بهای گران شدن نان را پرداخت کنند مصرف

رسانند، اما بهای آن را از مردم  تومان می 255هزار و  در حال حاضر قیمت نان را هر کیلوگرم را به یک: چنین گفتمرتضوی هم

 .گیرند که این امر منصفانه نیست می

 بینی است های جنوبی قابل پیش افزایش سطح زیر کشت گندم در استان 

المللی  گونه که کنفرانس بین همان: اره تجارت غالت در دنیا افزودمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درب رئیس هیأت

های خوبی را برای تجار ایرانی فراهم کرد و بزرگان غالت درباره مسائل مختلف کشورشان به  تجارت غالت در ژنو برگزار شد، ایده

 .بحث و بررسی نشستند

وهای کشورش خبر داد که این امر بر قیمت گندم در اروپا تأثیر عنوان مثال کشور فرانسه از پر بودن سیل به: وی خاطرنشان کرد

 .ای نزدیک از این بازار به نفع خود استفاده کند تواند در آینده گذاشته و باعث کاهش آن شده است؛ بنابراین ایران می

کشور و همچنین ایالم، شود که سطح زیر کشت گندم در استان خوزستان و مناطق جنوبی  بینی می پیش: مرتضوی ادامه داد

 .رو باشد، در حالی که باید میانگین متوسط عملکرد محصول نیز افزایش یابد گلستان و فارس در سال آینده با افزایش روبه

های پایانی سال باشیم،  های مناسبی در ماه های هواشناسی درست باشد و شاهد بارش بینی در صورتی که پیش: وی تصریح کرد

 .رو باشد که سطح زیر کشت و تولید در سال آینده با افزایش روبهرود  انتظار می

 شود پنج میلیون تن گندم به سال زراعی آینده منتقل می 

سیلوهای دولتی کشور نیز در حال حاضر به اندازه ذخایر استراتژیک پر است : مدیره انجمن صنفی آردسازان یادآور شد رئیس هیأت

تا پنج میلیون تن  4.0آینده همزمان با آغاز سال زراعی جدید عالوه بر گندم مورد نیاز کشور،  توان گفت که تا پایان سال و می

 .شود گندم نیز به سال زراعی آینده منتقل می
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میلیون تن برسد و بارندگی نیز مناسب باشد، باید وزارت  9اگر میزان خرید گندم در سال زراعی جدید به : مرتضوی تأکید کرد

ربط به تناوب کشت، توجه به کشت پنبه، کلزا و توجه برای کاهش ضایعات مزرعه تا سفره  های ذی و سایر دستگاهجهاد کشاورزی 

 .دقت کنند

شود، بسیار باال بوده که الزم است در  در حال حاضر میزان مصرف آب در ایران به نسبت محصولی که تولید می: وی اظهار داشت

 .این زمینه تجدیدنظرهایی صورت گیرد

میلیون تن آرد  1.0ای که ساالنه به  گونه شود؛ به ترین خریداران آرد دنیا محسوب می کشور عراق از بزرگ: مرتضوی همچنین گفت

 .داده، گندم روسیه و اوکراین را پس از تبدیل به کشور عراق صادر کند تواند با رایزنی انجام نیاز دارد و ایران می

شده  شود و باید راهی پیدا کنیم تا بتوانیم با قیمت تمام ترکیه رقیب سرسخت ایران محسوب میدر حال حاضر : وی در ادامه افزود

کنندگان آرد منطقه  تر، گندم کشور را برای صادرات به کشورهای دیگری همچون سوریه، یمن، عراق و افغانستان که مصرف پایین

 .هستند، آماده کنیم

به هر مقدار که : با اربعین حسینی برای پذیرایی از زائران امام حسین خاطرنشان کرد مرتضوی در پایان درباره مصرف آرد همزمان

گیرد؛ بنابراین محدودیتی در این بخش  نیاز باشد، آرد موجود است و برای پذیرایی از میهمانان امام حسین، در اختیار قرار می

 ./نداریم

/item/food/ir.iana.www//:http25204-1html. 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  34: تاریخ

 تومان 055هزار و  0کاهش قیمت مرغ به مرز 

تومان  055و  هزار 0کننده کیلویی  در حال حاضر قیمت مرغ آماده به طبخ برای مصرف: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .دهد درصدی مرغداران را نشان می 25است که این امر زیان 

، در خصوص قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

تومان و مرغ آماده  455هزار و  2الی  255هزار و  2رغ زنده درب مرغداری بین کیلویی در حال حاضر قیمت م: مرغ اظهار داشت

 .دهد درصدی مرغداران را نشان می 25تومان است که این امر زیان حداقل  055هزار و  0کننده کیلویی  به طبخ برای مصرف

ها با شرکت پشتیبانی قرار شده که عالوه بر عدم  اساس رایزنیمتأسفانه اقدامات انجام شده تاکنون موثر واقع نشده اما بر : وی افزود

 .عرضه مرغ منجمد خرید از واحدهای تولیدی را نیز انجام دهند

های دامی اعم از  در واقع بابت تهاتر مرغ قرار است قیمت نهاده: حجت با اشاره به استقبال از فروش مرغ به شرکت پشتیبانی گفت

رکت پشتیبانی است کاهش پیدا کند زیرا قیمت نهاده شرکت پشتیبانی از قیمت بازار باالتر است و از ذرت و سویا که در اختیار ش

 .طرفی امیدواریم این موضوع بتواند موجب روند تعادلی قیمت مرغ در بازار شود

رغ به بازار منجر به افرایش عرضه م: وی با بیان اینکه قیمت مرغ از حدود یک هفته قبل از محرم رو به کاهش است، بیان کرد

ها مجدد باید آنها را در یک دوره زمانی  شود و شرکت پشتیبانی نیز به سبب تاریخ مصرف مرغ خرید از سوی شرکت پشتیبانی می

به بازار برگرداند و همواره با توجه به اینکه میزان تولید در دو سال اخیر به حدی بوده که نیاز به عرضه مرغ منجمد در بازار پیدا 

 .نشده باید گفت عرضه مرغ منجمد با قیمت پایین تأثیر بسزایی در کاهش قیمت مرغ زنده و مرغ گرم دارد

شود باید در چند  بنابراین خریدی که امروز توسط شرکت پشتیبانی انجام می: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور بیان کرد

توان گفت بهترین روش این است که مرغدار با اتحادیه و شرکت  طر میماه بعد منتظر کاهش مجدد قیمت باشیم و به همین خا

ای برای تحویل جوجه یک  تعاونی هماهنگ شود و تولید خود را بر اساس توصیه اتحادیه انجام دهد و از طرفی نیاز است سامانه

 .ها جلوگیری شود روزه به مرغداران مجاز تعریف شود تا از افت قیمت

ا توجه به شرایط خریدی که از امروز توسط شرکت پشتیبانی اعالم شده گفتنی است اگر عرضه مرغ به این ب: وی در ادامه گفت

مدت قیمت مرغ افزایش یابد اما  شرکت توسط مرغدار و نماینده مرغداران صورت گیرد امید است که بعد از پروسه زمانی کوتاه

ها به دنبال  امر موجب ادامه روند کاهش قیمت خواهد شد زیرا واسطهاگرعرضه توسط افراد واسطه به شرکت پشتیبانی باشد این 

 .التفاوت قیمت فروش به شرکت پشتیبانی بهترین سود را ببرند قیمت پایین در سطح بازار هستند تا از مابه

و صندوق توسعه مکاتبات زیادی جهت اخذ تسهیالت به وزارتخانه : حجت با اشاره به اقدامات حمایتی از مرغداران تصریح کرد

طیور صورت گرفته اما در حال حاضر متأسفانه هیچگونه نقدینگی برای خرید مرغ و کمک به صادرات از سوی دولت انجام نشده 

 .است

دولت با پرداخت یارانه صادراتی به صادرکنندگانی که برگ سبز صادرات : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور یادآور شد

جاری دولت مبلغی را تعیین کرده اما  ها در بازار داشته باشد و از طرفی از ابتدای سال کمک بسزایی در تعادل قیمتتواند  دارند می

 .برداری کنند هنوز مرغداران گوشتی نتوانستند از آن بهره

/news/fa/ir.yjc.www//:http0451122DA%/ 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5401132/%DA
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و قیمت هابازار   
 نیشکر نیوز 34, 403۰آذر : تاریخ

ماهه گذشته بهترین عملکرد را در بین کاالهای دیگر داشته است و بعد از اینکه  قیمت شکرخام در سه

ترین منطقه تولید برزیل به تعویق انداخت و موجب کاهش  نینو، برداشت محصول را در اصلی های ال باران

  .تدرصدی را تجربه کرده اس 40میزان شکر موجود در نیشکر شد، قیمت شکرخام رشدی 

نینو، برداشت  های ال ماهه گذشته بهترین عملکرد را در بین کاالهای دیگر داشته است و بعد از اینکه باران قیمت شکرخام در سه

ترین منطقه تولید برزیل به تعویق انداخت و موجب کاهش میزان شکر موجود در نیشکر شد، قیمت شکرخام  محصول را در اصلی

 .ه استدرصدی را تجربه کرد 10رشدی 

ی بحران اقتصاد: وجود دارد 2511ترین رشد قیمت شکر از سال  ، یک دلیل پشت بزرگبلومبرگبه گزارش نیشکرنیوز به نقل از 

 . عمیق برزیل

ترین رکود خود از  که با طوالنی  انداز پول در کشوری برای پس»: پلینیو ناستاری، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی داتارگو اعالم کرد

مصرف بیشتر اتانول به . کنند تر پر می های خود را به جای بنزین با اتانول ارزان مواجه است، موتورسواران برزیلی باک 1921سال 

 «.درصدی قیمت شکر خام در مقایسه با سال گذشته شده است 29نی تقاضای بیشتر برای نیشکر خواهد بود که باعث افزایش مع

چرا قیمت شکر به این سطح رسیده است؟ برای »: ای در کنفرانس جهانی سازماندهی شکر در لندن اعالم کرد ناستاری در مصاحبه

 «.تواند بیش از این شود هنوز میکند قیمت اتانول  اینکه بازار فکر می

ها در مورد توانایی برزیل برای براورده کردن میزان تقاضای اتانول در سه ماهه نخست سال آینده  بر اساس آمار بلومبرگ، نگرانی

 .تشده اس 2511، باعث افزایش قیمت عمده فروشی اتانول به بیشترین مقدار خود از سال (هاست زمانی که کشور بین برداشت)

 « .تقاضا را پوشش دهد، اتانول هنوز جا برای رشد قیمتی دارد  ها نتواند اگر عرضه در زمان بین برداشت»  :ناستاری اعالم کرد

 .بیشترین رشد ثبت شده بوده است 2511درصدی قیمت در اواسط سال  02رشدهای اخیر بعد از افزایش 

تر خواهد بود  زیستی ارزان پرکردن باک با سوخت. لوط آن با بنزین انتخاب کنندتوانند بین الکل خالص و مخ رانندگان می  در برزیل،

قیمت دو سوخت زمانی از لحاظ نسبت قیمت به کیلومتر . ولی خودرو با باک پرشده با بنزین مسافت بیشتری را خواهد پیمود

 .ن باشددرصد قیمت هر لیتر بنزی 65پیموده شده برابر خواهد شد که قیمت هر لیتر اتانول 

 « .قیمت اتانول در ایالت سائوپائولو نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافته است»: ناستاری اعالم کرد 

نیاز خواهد   2515-2510میلیون لیتر اتانول در سال  025به وارد کردن  بر اساس اعالم داتارگو، برزیل برای برآورده کردن تقاضا، 

شرق برزیل  میزان واردات همچنین به دلیل هوای خشک در شمال. ن لیتری قبلی استمیلیو 410بینی  داشت که بیش از پیش

میلیون تن کاهش  6میلیون تنی قبلی  09٫2بینی  بیشتر خواهد شد چرا که میزان تولید نیشکر در این منطقه در مقایسه با پیش

 .داشته است

دولت مالیات روی بنزین را افزایش دهد و یا اینکه شرکت کند این است که یا  فاکتور دیگری که به تقاضای اتانول کمک می

 .پتروباس بنزین را با قیمت باالتری عرضه کنند

A%DA%/ir.sugarcanenews//:http9% 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-11-18/cash-strapped-brazilians-behind-sugar-s-best-gains-in-four-years
http://sugarcanenews.ir/%DA%A9%25
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/33/30فارس

 استفاده از تجربه کشت متراکم هلند/ شدسند توسعه همکاری کشاورزی ایران و هلند امضاء 

 .وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با وزیر امور اقتصادی هلند در تهران از امضای سند توسعه همکاری کشاورزی ایران و هلند خبر داد

کامپ وزیر امور اقتصادی  اورزی امروز در دیدار با هنک، محمود حجتی وزیر جهاد کشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دو کشور در بخش کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار امیدواری کرد، با   هلند که با هدف توسعه همکاری

 .فضایی که بعد از توافق برجام پیش آمده توسعه روابط هرچه بیشتر را بین دو کشور شاهد باشیم

کشور هلند با توجه به اینکه از لحاظ صنعتی کشوری توسعه یافته است، ولی ما این کشور را در زمینه مسائل مربوط به : ودوی افز

 .شناسیم آب، خاک و کشاورزی بیشتر می

اه ای و تولید و صادرات گل و گی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه هلند کشوری است که در زمینه کشت متراکم و گلخانه

هایی که از  هایی که در کشورمان وجود دارد و همچنین محدودیت ها و قابلیت با توجه به ظرفیت: کشوری مطرح است، اظهار داشت

 .ای را در ایران افزایش دهیم های متراکم و گلخانه نظر منابع آبی داریم، در صددیم کشت

ها بین دو کشو ربه وجود می  هلند بستر مناسبی را برای همکاری بنابراین توسعه همکاری بین دو کشور ایران و: حجتی بیان داشت

 .های علمی و فنی و همچنین مبادله ژرم پالسم باشد تواند در ارتباط با انتقال تکنولوژی و همکاری های می آورد که این همکاری

ای خاورمیانه و بازارهای اطراف ایران همچنین تولید به صورت مشترک و بازاریابی به صورت مشترک با توجه به بازاره: وی افزود

 .کشاورزی بین دو کشور بسیار مؤثر باشد  تواند زمینه توسعه همکاری می

گذاری مجزا انجام دهد و یا با  توان کشور هلند سرمایه های کشاورزی بین دو کشور می برای توسعه همکاری: حجتی بیان داشت

 .و عرضه به بازارهای هدف داشته باشدمشترک در تولید، فناوری   طرف ایرانی همکاری

ایم و امیدوار  آموزشی در ارتباط با تجهیز آب و خاک با کشور هلند داشته  در گذشته همکاری: وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .های خوب در توسعه منابع آب و خاک تجربیات این کشور را کسب کنیم هستیم با برنامه

های کشاورزی در کشور فراهم است و  گذاری ع از صندوق توسعه ملی اعتبارات خوبی برای سرمایهبا اختصاص مناب: وی تصریح کرد

شود، با تعیین دو نماینده ویژه از سوی دو  ها با توجه به سند همکاری که امروز بین دو کشور امضاء می امیدواریم این همکاری

 .شودمشترک ایجاد شده، یکی یکی احصاء   کشور برای بررسی همکاری

 .بسیار خوبی در زمینه کشت محصوالت ارگانیک دارد  ایران ظرفیت: حجتی با اشاره به وضعیت اقلیمی کشور اظهار داشت

توان بین دو کشور داشت، ایجاد کمیته مشترکی برای بازاریابی و فرآوری محصوالت باقی و  زمینه همکاری دیگری که می: وی افزود

 .کشور دارد و محصوالتی مانند خرما که تولید قابل توجهی در کشور دارد، انجام شودای در  محصوالتی که تولید عمده

بخش خصوصی این کار را شروع کرده و برای انجام : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید و تکثیر بذر قارچ خوراکی در کشور گفت

 .گذاری وجود دارد و ادامه این مسیر شرایط سرمایه

با توجه به تنوع اقلیمی امکان : ظرفیت بالقوه کشور در زمینه تولید و تکثیر گیاهان دارویی اشاره کرد و گفتوی همچنین به 

بیشتری در این   های بالقوه همکاری توانند با استفاده از ظرفیت افزایش تولید در این بخش وجود دارد که دو کشور ایران و هلند می

 .زمینه داشته باشند

http://www.farsnews.com/
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گیری از مراتع طبیعی برای کشت گیاهان دارویی یکی از اهداف ما در توسعه و افزایش تولید  بهره: زی تصریح کردوزیر جهاد کشاور

 .کنیم این محصوالت است و این سیاست را آرام آرام دنبال می

ه به تجربیات جویی در مصرف آب وجود ندارد، بنابراین با توج به دلیل محدودیت منابع آبی راهی جز صرفه: حجتی بیان داشت

 .مشترکی در زمینه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی داشت  توان همکاری کشور هلند می

تعدادی از مسئوالن فعال در بخش : وزیر جهاد کشاورزی همچنین به دانشگاه کشاورزی واخنینگن هلند اشاره کرد و گفت

 .التحصیل این دانشگاه هستند کشاورزی و همچنین وزارتخانه فارغ

کشاورزی بین وزیر کشاورزی ایران و وزیر امور اقتصادی هلند   پایان این مراسم سند همکاری مشترکی در زمینه توسعه همکاریدر 

 .به امضاء رسید

های مختلف و مسئوالن حوزه کشاورزی این  بر اساس این گزارش وزیر امور اقتصادی هلند به همراه جمعی از مسئولین وزارتخانه

های مختلف انرژی و کشاورزی  دو کشور در بخش  عدادی از فعاالن بخش خصوصی در راستای توسعه همکاریکشور و همچنین ت

 .کند در ایران حضور دارند و این هیأت فردا ایران را به مقصد هلند ترک می
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/33/34فارس

 بردار کشاورزی میلیون بهره 1.0وجود /وری به کشاورزان اعطای نشان بهره

طبیعی وری بخش کشاورزی و منابع  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به برگزاری المپیاد ملی بهره

 .آمار دقیقی از جزئیات بهروری در بخش کشاورزی تدوین نشده است: در بهمن ماه امسال گفت

علیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهران امروز  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های این حوزه را  وری شاخص وری موظف است ضمن ارتقای بهره این سازمان در راستای قانون افزایش بهره: در نشست خبری گفت

 .های مختلف کشاورزی تدوین و ارزش سنجی کند در بخش

بدنه  های متولی از های مختلف و دستگاه وری که با مشارکت سازمان بنابراین در این راستا با برگزاری المپیاد ملی بهره: وی افزود

 .داریم شود، قدم برمی اجرایی دولت در بهمن ماه سال جاری برگزار می

های  وری را در بخش نشان عالی بهره 22و  کنیم وری را استخراج می های مختلف بهره بر این اساس شاخص: بزرگی تصریح کرد

 .کنیم برداران نمونه اهدا می به بهره بیعیمختلف کشاورزی از جمله زراعت، باغبانی، دامپروری، شیالت، توسعه بازار و منابع ط

وری برای کشاورزان شرکت کننده در این  اشاره به صدور کارنامه بهره رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با

 .کنند المللی مقایسه می وری نسبت به استانداردهای بین های مختلف بهره کشاورزان وضعیت خود را در شاخص: المپیاد گفت

وری تدوین و منتشر  های ملی بهره در این همایش همچنین برای مسئوالن تحلیل آماری سطح کالن از نظر شاخص: وی افزود

 .شود می

ها به مسئوالن در راستای ارتقای  این تحلیل: بزرگی با اشاره به مزایای تحلیل آماری سطح کالن برای مسئوالن تصریح کرد

برداران  تواند ابزاری برای افزایش روحیه رقابت در بین بهره ن اینکه المپیاد مذکور روحیه رقابت میکند، ضم وری کمک می بهره

 .باشد

کنندگان بخش کشاورزی به صورت نسبی از  تولید: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران بیان داشت

 .برداری شرایط زندگی برایشان رضایت بخش نیست میلیون نفر بهره 4.0میلیون نفر روستایی تا  22

وری در  دهد که وضعیت بهره بررسی تراز تجاری منفی بخش کشاورزی و اشتغال نسبتا نامطلوب این بخش نشان می: وی افزود

 .شود، مناسب نیست درصد اعالم می 45بخش کشاورزی که معموال 

: ا توجه به منابع محدود پایه در کشور و تأکید مسئوالن به آن اظهار داشتوری در بخش کشاورزی ب بزرگی با اشاره به اهمیت بهره

سال گذشته آمار و اطالعات دقیقی از  26وری مبنای علمی ندارد، زیرا در  آمارهای موجود در بخش کشاورزی در حوزه بهره

 .وری در بخش کشاورزی تدوین نشده است جزئیات بهره

برگزار  94بهمن  25( وری با اعطای نشان عالی بهره)وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  رهبراساس این گزارش المپیاد ملی به

 .شود می

زمان ثبت نام برای شرکت در این المپیاد اول شهریور ماه لغایت پایان آذرماه است و فرآیند ارزیابی در دی و : افزاید این گزارش می

 .شود بهمن سال جاری برگزار می

http://www.farsnews.com/
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 - صنایع کشاورزی -شیالت و آبزیان  -دام، طیور و زنبورداری : وری عبارتند از در بخش ملی المپیاد ملی بهرههای مشارکت  حوزه

تعاونی،  -های پایه کشاورزی و دامی  بورس، بازرگانی محصوالت و تامین نهاده -منابع طبیعی و محیط زیست  -زراعت و باغبانی 

 .ای، فنی و مهندسی کشاورزی ی خدمات مشاورهها شرکت -های بخش کشاورزی  اتحادیه و تشکل
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

 زمینی، در انتظار پرتقال  بار سیب سناریوی غم/ اجرای الگوی کشت به سازمان نظام صنفی واگذار شود

هزار تن فراتر رفته است و  055زمینی در کشور، مازاد تولید این محصول از یک میلیون و  میلیون تنی سیب 2.0با توجه به مصرف 

های فاسدشده قطعی است؛ چرا که  زمینی نباشد، سناریوی امحاء سیبدر صورتی که نگاه ملی برای تنظیم بازار این محصول 

 .انبارهای سازمان تعاون روستایی مملو از این محصول است

بر : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

میلیون تن است، در حالی که در سال جاری  2.0زمینی در داخل کشور حدود سه تا  ن مصرف سیباساس اخبار منتشرشده، میزا

 .زمینی تولید شده است هزار تن سیب 255علت عدم رعایت الگوی کشت توسط کشاورزان، حجمی بیش از پنج میلیون و  به

صورت سیستماتیک وارد  ریزی کرد و به ید برای آن برنامهاشباع بازار و مازاد تولید به قدری باال است که با: زاده افزود شفیع ملک

 .بازار شد تا عالوه بر جلوگیری از ضایعات باال و ضرر و زیان به کشاورزان و دولت، برای عرضه بهینه آن نیز برنامه داشت

مان به فروش تو 155و حتی  125زمینی تولیدی خود را به قیمت حدود  در حال حاضر کشاورزان سیب: وی خاطرنشان کرد

 .تومان برآورد شده است 405زمینی برای کشاورزان بیش از  شده هر کیلوگرم سیب رسانند، در حالی که قیمت تمام می

علت حجم باالی تولید و  افتد، اما امسال به عنوان یک سناریو هرساله اتفاق می امحاء محصوالت کشاورزی به: زاده ادامه داد ملک

 .ه یک بحران ملی شدها، مبدل ب تمرکز رسانه

 زمینی پر شده است انبارهای سیب! هشدار 

گرفته توسط سازمان تعاون روستایی،  های صورت ریزی بر اساس برنامه: رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد

های موجود  ا و سردخانهها در دستور کار قرار گرفته، اما واقعیت آن است که انباره زمینی در برخی استان خرید تضمینی سیب

اکنون  های تولیدکننده، هم زمینی را ندارند و بر اساس اطالعات رسیده، انبارها در استان گنجایش انبار کردن چنین حجمی از سیب

 .ها نیز محتمل خواهد بود زمینی در سایر استان زمینی است و جریان فسادپذیری و گندیدگی سیب مملو از سیب

شده از استان فارس، مدیرعامل تعاون روستایی این استان پیش از آنکه اقدام به امحاء  ساس اطالعات دریافتبر ا: وی یادآور شد

های تحت پوشش کمیته امداد  زمینی در خانواده هایی برای توزیع سیب نگاری زمینی فاسد کند، طی نامه تن سیب 655هزار و  یک

 .امام خمینی و سازمان بهزیستی اقدام کرده است

زمینی انبارشده بسیار باالتر از این مقدار بوده است، اما  های تعاون روستایی فارس، حجم سیب بر اساس گزارش: زاده تأکید کرد لکم

 .ای جز امحاء وجود نداشته است تن از آن فاسد شده و چاره 655هزار و  گرفته، یک های صورت با وجود توزیع

ها نباید به امحاء ختم  های انبارشده در سایر استان زمینی سد سناریوی فسادپذیری سیبر نظر می با این حال، به: وی اظهار داشت

 .اکنون برای عرضه آن در بازار باید ابزارهای کمکی داشت شود و از هم

ی است ترین راهکارهای بار یکی از مهم صورت رایگان در میان مراکز عرضه میوه و تره زمینی به توزیع سیب: زاده همچنین گفت ملک

 .تواند مورد توجه قرار گیرد که می

  

 زمینی، نیازمند حمایت دولت صادرات سیب
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زمینی به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان و همچنان روسیه بدون  صادرات سیب: رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور افزود

 .پذیر نخواهد بود حمایت دولت امکان

عنوان یک فرصت یاد  نیاز، یک مسئله پیچیده نیست و در همه کشورها از چنین شرایطی به تولید باالتر از: وی خاطرنشان کرد

 .تواند منجر به ارزآوری برای کشورها شود شود که می می

  

 داروی پس از مرگ سهراب نباشیم نوش

حجمی بیش از یک میلیون تن شود و  هزار تن ختم نمی 255تا  255زمینی و مازاد تولید آن به  مسئله سیب: زاده ادامه داد ملک

 .توان انتظار اثرگذاری داشت مازاد در کشور وجود دارد که جز با نگاه ملی برای خارج کردن آن از چرخه مصرف نمی

 .اندیشی کرد عدم اجرای الگوی کشت مسبب چنین اتفاقی است که باید برای آن چاره: وی تصریح کرد

رود برای پرتقال نیز تکرار شود؛ چرا  ای است که احتمال می دهنده زمینی سناریوی تکان سیببار  سرنوشت غم: زاده یادآور شد ملک

های تولیدی  زودی با رسیدن فصل برداشت، بازار مملو از پرتقال رو هستیم که به که امسال نیز با حجم باالی تولید پرتقال روبه

 .خواهد شد

 .اکنون باید برای عرضه بازار پرتقال چاره اندیشی کرد هراب نباشیم، از همداروی پس از مرگ س برای آنکه نوش: وی تأکید کرد

  

 اجرای الگوی کشت به سازمان نظام صنفی واگذار شود

های گذشته بارها تجربه شده است و از سوی دیگر  مسئله مازاد تولید و امحاء محصوالت کشاورزی طی سال: زاده اظهار داشت ملک

طوری که دولت ناگزیر به واردات شده، نیز در تاریخ کشاورزی و بازار این کشور حک  فتن قیمت آن بهکمبود یک محصول و باال ر

 .شده است؛ با این وجود، اجرای الگوی کشت چندان مورد توجه نیست

شکل در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی برای عضویت همه کشاورزان در سازمان نظام صنفی به یاری این ت: وی در پایان گفت

بیاید، این سازمان با در دست داشتن بانک اطالعات صحیح از میزان تولید، سطح زیر کشت و با داشتن بدنه علمی و اجرایی در 

 ./صورت دقیق رصد کرده و آن را در کشور اجرایی کند تواند اجرای الگوی کشت را به حوزه کشاورزی می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25292-1html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 1تدوین برنامه ایران مشارکتی و با همکاری / تحویل رسمی برنامه کاهش گازهای گلخانه ای به سازمان ملل 

 وزارتخانه 

زیست هدف گذاری برای توسعه پایدار را راهکاری جهت حفظ منافع برای نسل های آینده در کنار رئیس سازمان حفاظت محیط 

توسعه پایدار عالوه بر تحقق اهداف اقتصادی، کیفیت زندگی انسان ها را نیز حفظ و تامین : تحقق منافع نسل حاضر دانست و گفت

 .می کند

ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ، معصومه (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

صنعت سبز به لحاظ جهت گیری جهانی و همچنین جهت گیری های : همایش ملی توسعه پایدار، پتروشیمی و صنعت سبز گفت

 .برنامه ای دولت یازدهم از جایگاه مهمی برخوردار است

اقتصاد سبز و توجه : رئیس جمهور یازدهم زمان آغاز به کار دولت داشت و اظهار کردابتکار اشاره ای هم به برنامه ارائه شده توسط 

 .محور مهم این برنامه بودند 11به محیط زیست از جمله 

معاون رئیس جمهور ضمن یادآوری حضور و سخنان رئیس جمهور در اجالس سران توسعه پایدار که شهریور ماه سال جاری در 

محور یا هدف گذاری جهانی برای سال  16یکی از مهم ترین رخدادهای این اجالس تصویب : د، افزودمحل سازمان ملل برگزار ش

گانه توسعه پایدار  16توسط سران کشورهای مختلف جهان بود که ایران نیز برای حرکت در مسیر این اهداف  2525تا  2510های 

 .اعالم آمادگی کرد

رئیس جمهور بر اینکه دولت یازدهم، دولت محیط زیست است در اجالس سران رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید مجدد 

پیش از این اجالس جهانی، رئیس دولت : را نشانه عظم جدی دولت برای توجه به محیط زیست و توسعه پایدار دانست و افزود

زیست بر این موضوع تاکید کرده یازدهم همزمان با هفته محیط زیست در خردادماه سالجاری و در محل سازمان حفاظت محیط 

 .بودند

 توسعه پایدار راهی برای دستیابی به اهداف اقتصادی در کنار تامین کیفیت زندگی

وی هدف گذاری برای توسعه پایدار را راهکاری جهت حفظ منافع برای نسل های آینده در کنار تحقق منافع نسل حاضر دانست و 

 .اف اقتصادی، کیفیت زندگی انسان ها را نیز حفظ و تامین می کندتوسعه پایدار عالوه بر تحقق اهد: گفت

تصور کنید اگر تنها میزان اندکی از این هوا تامین نشود یا : کیلو هوا در روز، گفت 15ابتکار ضمن یادآوری نیاز انسان ها به تنفس 

. ن موضوع قابل تعمیم در سایر موارد نیز هستهمراه با آلودگی های مختلف باشد، چه اتفاقی برای انسان ها رخ خواهد داد و همی

زیرا انسان برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و سالم در کنار سایر نیازهای خود، به خاک، آب، هوا و غذای سالم نیز نیاز 

 .دارد

محور و  10م رهبری در معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به ابالغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط مقام معظ

مقام معظم رهبری با بینش دقیق و روشن خود، : برای سران سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه طی هفته گذشته داشت و افزود

 .چارچوب و خط مشی توسعه پایدار ایران را اعالم کردند
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عت کم کربن، کاهش آلودگی ها، بهینه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد سبز، اقتصاد و صن

سازی مصرف انرژی، فرهنگ سازی، دستیابی به فنآوری های سبز برای تحقق اهداف، برخورداری از پژوهش های کاربردی در حوزه 

محیط زیست، نظارت، کنترل و پایش، همچنین مشارکت و همکاری مردم و کلیه آحاد جامعه برای حفظ محیط زیست را مهم 

 .وط ترسیمی برای حرکت سه قوه در مسیر حفظ محیط زیست برشمردترین خط

محیط زیست سالم حق شماست، پس حق خود را : وی محیط زیست را مسئولیت اجتماعی تمامی آحاد جامعه دانست و گفت

لیت حفظ محیط اما می دانید که در مقابل هر حقی مسئولیت هایی هم وجود دارد و مسئو. بشناسید و از آن به خوبی دفاع کنید

 .زیست هم بر عهده هگان است زیرا همه از نعمت محیط زیست بهره مند می شویم

تعریف مسئولیت عمومی مشخص است و : ابتکار با تقسیم مسئولیت حفظ محیط زیست به دو بخش عمومی و خصوصی، اظهار کرد

 .ی در حفظ محیط زیست دارددر بخش خصوصی نیز هر کس به فراخور نقش و مسئولیتی که بر عهده دارد، سهم

گاهی مدیر با تجربه در مسند مسئولیت است که به فراخور تجربه و دقت و کارایی، مسئو لیت هایی : معاون رئیس جمهور ادامه داد

بر عهده دارد و گاهی مدیری جوان در مسند مسئولیت قرار دارد که البته استفاده از مدیران جوان و به طور کلی نیروی جوان و 

 .خالق باید مورد تاکید قرار گیرد، که باید با انگیزه، نوآوری و انرژی جوانی در انجام مسئولیت خود بکوشد

 ابالغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست منجر به یکپارچگی دستگاه های اجرایی می شود

توسط مقام معظم رهبری را منجر به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابالغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست 

 .ایجاد قوام و یکپارچگی همه دستگاه های اجرایی کشور در موضوع مهمی چون محیط زیست دانست

در دستور کار قرار : در تهران، گفت( نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز جهان) GECPوی با اشاره به آغاز به کار اجالس

درصد گاز جهان را  69یط زیست و توسعه پایدار توسط حاضرین در این اجالس که حدود گرفتن صدور بیانیه مستقل برای مح

تولید می کنند و تاکید تمام حاضرین در اجالس بر لزوم حفظ محیط زیست در کنار فعالیت های گازی و اقتصادی، از اهمیت 

 .بسیار زیادی برخوردار است

اهش ردپای کربن را از مهم ترین محورهای سخنرانی روز نخست این اجالس ابتکار بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش آلودگی و ک

 .برشمرد

 مصرف بشر بیش از ظرفیت زمین است

در حال حاضر میزان بهره کشی : ابتکار با یادآوری این موضوع که ظرفیت زیستی دنیا و توان بازسازی طبیعت محدود است، گفت

مین است به گونه ای که برای هر یک سال زندگی انسان ها بر روی کره زمین یک انسان ها از طبیعت بیشتر از ظرفیت زیستی ز

 .سال و نیم زمان برای بازسازی نیاز است

اگرچه طبیعت توان خودپاالیی و احیا را دارد اما این توان در حدی تعریف شده که اگر از آن عبور کند، : معاون رئیس جمهور افزود

ه وجود خواهد آمد که بخشی از آن هم اکنون به صورت گرمایش زمین و از بین رفتن تنوع بحران های متعدد محیط زیستی ب

 .زیستی گیاهی و جانوری نمایان شده است

: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی و سازگاری فعالیت های انسان با قواعد طبیعت، تصریح کرد

ردپای کربن در فعالیت های مختلف انسان بر کره زمین است زیرا ردپای کربن باالترین سهم در یکی از مهم ترین اقدامات کاهش 

 .ردپای اکولوژیک را دارد
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که موضوع تغییرات اقلیم و تصمیم گیری های جدید جهانی در این حوزه ( 21کاپ )وی ضمن یادآوری اجالس هفته آینده پاریس 

ت علمی جهان حاکی از آن است که مساله گرم شدن زمین بسیار جدی است و این در تمام شواهد و اطالعا: اختصاص دارد، گفت

پیش بینی های بسیار خوبی با احتمال بسیار نزدیک به یقین و ( IPCC) حالی است که هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی

 .داشت درصد خطای بسیار پایین برای تجربه جهان در مساله گرم شدن زمین و تغییرات اقلیم

در حالی : معاون رئیس جمهور با اشاره به هدف گذاری میانگین افزایش دما در جهان برای یک و نیم تا دو درجه سانتیگراد، گفت

درجه سلسیوس برای زمین پیش بینی می شد، این میزان در برخی نقاط به یک درجه رسید و ایران حتی از  20که افزایش دما 

 .بور کرداین میزان افزایش دما هم ع

تغییرات اقلیم و افزایش دمای زمین در دوره کنونی، پدیده ای انسان ساخت است : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد

 .و گازهای گلخانه ای استCO2 و بخش اعظم آن ناشی از تولید و انتشار

 رتبه هفتم ایران در تولید گازهای گلخانه ای جهان

رچه موفقیت هایی در این زمینه به همراه داشت اما عقب ماندگی های شدیدی هم داشت زیرا برخی از پروتکل کیوتو اگ: وی افزود

کشورها به این پروتکل نپیوستند و کشورهای در حال توسعه نیز در این پروتکل متعهد نبودند در حالیکه امروز همین کشورها 

گونه ای که چین رتبه نخست دنیا در زمینه انتشار گازهای گلخانه  بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای در جهان هستند به

 .ای را دارد و ایران نیز تقریبا در رتبه هفتم قرار دارد

ابتکار ضمن مرور تالش ها و مذاکرات فشرده یکسال اخیرکشورهای دنیا برای رسیدن به توافق جدید در زمینه مقابله با آثار 

در توافق جدید همه کشورهای جهان متعهد خواهند شد : انتشار گازهای گلخانه ای، اظهار کردتغییرات اقلیم، گرمایش زمین و 

 .برای تالش به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و کم کردن عوارض ناشی از این پدیده ها تالش کنند

معتقدند ایران افزایش یک تا یک و نیم  بسیاری از کارشناسان: معاون رئیس جمهور با اشاره به نظرات کارشناسان ایرانی، گفت

درصدی در خوزستان در دو سال اخیر را تجربه می کند که ناشی از پدیده تغییر اقلیم  40درجه ای دما و کاهش بارندگی بیش از 

 .است

ادرست درصدی الگوهای ناپایدار مصرف آب در بخش کشاورزی، الگوی ن 65سهم : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد

درصدی تغییرات اقلیم عوارض شدیدی چون خشک شدن تاالب ها، کاهش  25کشت، عدم مصرف بهینه انرژی در کنار سهم 

 .ذخیره منابع آب زیرزمینی را برای ایران به همراه داشته است

ا از مهم ترین دالیل قرار وی فلرینگ، هدررفت انرژی، شدت مصرف انرژی باال و سیستم یارانه ای انرژی، حامل های انرژی و نفت ر

متاسفانه اقتصاد انرژی ایران، اقتصاد پویا نبوده : گرفتن ایران در رتبه هفتم تولید کنندگان گازهای گلخانه ای جهان برشمرد و گفت

 .است

 رئیس جمهور و نخست وزیر جهان در اجالس تغییرات آب و هوایی پاریس 440حضور 

 116یط امنیتی در پاریس به دلیل اهمیت موضوع تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین تاکنون به رغم برخی شرا: ابتکار اضافه کرد

هفته آینده در پاریس و تصمیم گیری جهانی برای مقابله با  21رئیس جمهور و نخست وزیر جهان برای حضور در اجالس کاپ 

تا تعهد و همراهی خود برای توافق جدید جهانی در این  پدیده تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای اعالم آمادگی کرده اند

 .زمینه را نشان دهند



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

31 
 

پیش از این اجالس نیز کشورهای جهان، سند مشارکت داوطلبانه خود برای کاهش انتشار گازهای : معاون رئیس جمهور افزود

درصد سهم  4مشارکت خود به صورت  را ارائه کرده اند و در همین راستا ایران نیز هفته پیش برنامه( INDCS) گلخانه ای

که در ( لغو کامل تحریم ها، انتقال کامل تکنولوژی های نوین و همکاری کامل جامعه جهانی)درصد سهم مشروط  2غیرمشروط و 

 .است را به جامعه جهانی ارائه کرده است 2525درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا سال  12مجموع 

برنامه ایران کامال مشارکتی و با همکاری تمام دستگاه ها از جمله وزارتخانه های : ط زیست ادامه دادرئیس سازمان حفاظت محی

 .نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نیرو است و روز شنبه رسما سازمان ملل برنامه ایران را نیز دریافت کرد

: می و پاالیشگاه های کشور در راستای حفظ محیط زیست، گفتوی ضمن تقدیر از تمام تالش های مجموعه وزارت نفت، پتروشی

اما هنوز مسیر بسیار زیادی باقی مانده است که به طور مثال می توان به وضعیت غیرقابل قبول فلرینگ در کشور اشاره داشت که با 

 .در مقام سوم جهان قرار گرفتیم 2511میلیون متر مکعب در سال  455تولید 

 دف گذاری کاهش فلرینگتاکید بر ضرورت ه

این هدف : ابتکار با تاکید بر ضرورت هدف گذاری کاهش فلرینگ در کشور به دلیل آلودگی های مختلف ناشی از فلر، تصریح کرد

 .گذاری با استفاده از تکنولوژی های سبز و فناوری های نوین میسر خواهد شد

اهش فلرینگ و مدیریت محیط زیستی به ویژه در مناطق جنوبی کشور به زودی برنامه ک: معاون رئیس جمهور ابزار امیدواری کرد

 .همچون عسلویه تکمیل و به مرحله اجرا برسد

انتظار سازمان حفاظت محیط زیست از مجموعه وزارت نفت و زیرمجموعه : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد

سبز و فناوری های نوین در این زمینه است که بخش عمده آن هزینه ها، رعایت استانداردهای محیط زیست و رسیدن به مدیریت 

برای محیط زیست نیست و سرمایه گذاری است که از توجیه اقتصادی خوبی هم برخوردار است و از جمله تاکیدات مقام معظم 

 .رهبری است

زیست به بخش های مختلف جامعه از  وی ضمن ابراز تاسف برای از دست دادن فرصت ها و هزینه هایی که به لحاظ تخریب محیط

زمانی برای از دست دادن نمانده و باید هر چه سریع تر برنامه های اصالحی برای : جمله سالمت و بهداشت وارد شده است، گفت

حفظ و ارتقاء محیط زیست در بخش های مختلف آغاز شود که البته خوشبختانه در بسیاری از بخش ها این رویکرد وجود دارد و 

 .اقدامات مختلف آغاز شده است

همین موضوع انتظارات سازمان حفاظت محیط زیست به : ابتکار با اشاره به توانمندی ها و تجربیات و دانش مدیران نفت، اظهار کرد

عنوان مجموعه ای نظارتی و حاکمیتی را از مجموعه نفت و زیرمجموعه هایش برای جلوگیری و رفع آلودگی های موجود و جبران 

خسارات وارد شده به محیط زیست، همچنین حرکت در مسیر اقتصاد سبز همگام با حرکت جهانی و انطباق با استانداردهای 

 .جهانی در حوزه محیط زیست افزایش می دهد

امروزه ردپای کربن در تولید محصوالت مختلف یک شاخص مهم برای حضور در بازارهای اقتصاد : معاون رئیس جمهور تاکید کرد

هان است و از این رو ایران نیز باید برای حضور موثر جهانی در این زمینه تالش کند که این مهم با اتکا به سرمایه های عظیم ج

 .اجتماعی کشور، عزم و اراده ملی، تجربه و دانش موجود در کشور مقدور است

روشیمی و صنعت سبز رونمایی شد و رئیس سازمان گفتنی است، در پایان این مراسم از تمبر یادبود همایش ملی توسعه پایدار، پت

 ./حفاظت محیط زیست نیز در کنار این تمبر یادبودی نوشت

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http25259-1html. 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/26269-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 کدام مختلس محاکمه قضایی شد؟ / محیطی خوزستان زیست های اختالسابعاد پیچیده 

های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری به  چند روزی است که از ابالغ سیاست (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

جشن حفاظت محیط "عنوان  از آن بهتوان  هایی که می سیاست. گذرد قانون اساسی می 115روسای قوا در اجرای بند یک اصل 

عنوان نمونه، به  به. کند های ابالغی مذکور حقایق غیرقابل انکار را بیان می تأمل و تعقل در سیاست  یاد کرد؛ زیرا "زیست خوزستان

مؤثر و بازدارنده انگاری تخریب محیط زیست و مجازات   های غیرمجاز و جرم پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی"گوید  ما می

های ابالغی رهبری در روند  کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت مذکور در سیاست کنندگان و تخریب آلوده

 محیطی خوزستان چه جایگاهی دارد؟ های تخریبی زیست فعالیت

باره ضرورت حفاظت از محیط زیست و در( خورشیدی 1292مانند هشدار اسفند )عدم توجه الزم به هشدارهای مقام معظم رهبری 

های زیست محیطی خوزستان، منجر به قهر و غضب طبیعت شده است و در چنین قهر و غضب طبیعت، مردم  ادامه اختالس

های محیط  های کلی محیط زیست ابالغی به رؤسای قوا، خط قرمزی به مخرب اند؛ لذا سیاست ترین الیه متضرر شده عنوان پایین به

عنوان زنگ هشداری جدی برای جلوگیری از هر نوع اختالس زیست  ستان برای هر نوع تخریب محیط زیستی است و بهزیست خوز

 .محیطی خوزستان است که نه وجه قانونی و نه وجه شرعی دارد

بیمارستان )های هورالعظیم و شادگان گرفته تا بیمارستان شفاء  محیطی خوزستان از رودخانه کارون و تاالب های زیست آوارگی

های محیط زیست  گیرد و در کمال آرامش مخرب هر روز ابعاد پیچیده و گسترده به خود می( تخصصی سرطان در اهواز فوق

شود، روز  یک روز ورقه ریزگردها ورق زده می. زند خوزستان، هر روز ورقه جدیدی از دفتر مخاطرات را برای مردم خوزستان ورق می

 ...های خاکستری، روز بعدی ورقه شوری و ی، روز دیگر ورقه بارانهای اسید بعد ورقه باران

های دفتر مخاطرات زندگی مردم خوزستان خواندنی است، اگرچه برای مردم خوزستان و هرکسی که به وجود فلسفه و ارزش  ورقه

ها و در بین  ایی مانند بیمارستانهای این دفتر در جاه های ورقه گذارد خواندن این دفتر دردناک است، زیرا خط انسان احترام می

 .شود بخشی از باالترین سرمایه ملی هستند های دردناک مردمی نوشته شده است که ادعاء می آه

دلیل عوامل محیطی و عدم توانایی بیماران در پرداختن هزینه درمان، نمونه کوچکی از این  افزایش وحشتناک بیماری سرطان به

 .زستان استدفتر مخاطرات زندگی مردم خو

های دفتر مخاطرات زندگی مردم  محیطی، در کدام دادگاه قضایی محاکمه شدند؟ برای طراحان ورقه های زیست راستی مختلس به

های قضایی صادر شده است؟ گناه مردم خوزستان در آفرینش چنین دفتری چیست؟ چرا از بهانه  خوزستان تا حاال چه حکم

شکنان، مخالفت با آفرینش  فتری استفاده شده است؟ چرا فقط از طرف سودجویان و قانوناعتالی کشور برای آفرینش چنین د

هایی که علل آنها باعث شده است قهر و غضب طبیعت بیش از  شود؟ و دیگر پرسش چنین دفتری مخالفت با اعتالی کشور تلقی می

با  "شوری آب"و  "های خاکستری باران"، "های اسیدی باران"، "ریزگردها"پیش دامن مردم خوزستان را بگیرد و با کلماتی مانند 

 .محیطی ادامه دهند های محیط زیست خوزستان به تخریب زیست آنها سخن گوید و هشدار دهد که تا چه وقت قرار است مخرب

در  "فلسفه و ارزش انسان"توجهی به اهمیت  راستا با بی های محیط زیست خوزستان هم اگرچه حرص غیرقابل کنترل مخرب

محیطی ادامه یابد و از هیچ نوع اختالس زیست محیطی کوتاهی نشود و  های زیست خوزستان باعث شده است همچنان اختالس
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آخر تولید و درآمدزایی برای یک مخرب محیط زیست به چه . "پول است و پول است و پول"عنوان معیار مهم تلقی شود  آنچه به

 شود؟ عنوان باالترین سرمایه ملی کشور چه می دم بهقیمتی؟ آخر فلسفه و ارزش حفاظت از مر

اطالعی مردم و گاهی بدون هیچ توجیه  هیچ وقت یادمان نرود که طبیعت ایران حق طبیعی مردم ایران است و تخریب در بی

میلیادری  های مالی اقتصادی یا حتی با ضررهای اقتصادی عظیم به کشور و به مخاطره انداختن زندگی مردم فراتر از اختالس

محیطی در محاکم قضایی محاکمه  های زیست گیرد که هیچ متهم برای اختالس صورت گرفته شده است و این در حالی صورت می

محیطی باشد و گاهی حاضر به ارائه گزارش کامل و جامع نه از خود  های زیست نشده است تا درس عبرتی برای دیگر مختلس

 .هایی ه از حقایق تبعات چنین اختالسشود و ن محیطی می های زیست اختالس

های  های اسیدی، درگیری های دردناکی مانند ریزگردها و باران تجارب تلخ غیرقابل انکار مانند نابودی تاالب هورالعظیم، ارمغان

رغم همه تأکید و  های محیط زیست هستند که به محیطی مخرب های زیست ها نتیجه اختالس زندگی مردم مانند بیماری

تر همچنان ابعاد  محیطی محاکمه قضایی نشد و جالب های زیست گونه اختالس شدارهای مقام معظم رهبری، هیچ کسی برای اینه

محیطی در روز روشن در حال انجام و توسعه هستند که با توجه به بروکراسی اداری موجود، مردم خوزستان  های زیست اختالس

 .محیطی دارند های زیست امه اختالسچشم به الطاف رهبری برای جلوگیری از اد

های محیط زیست خوزستان بوده است، اتهامات اختالس  محیطی مخرب های زیست در آخر، آنچه که امروز مقوله حاکم در اختالس

اگرچه این این نوع . است "پذیری اشتباه"جای پذیرفتن فرهنگ  های محیط زیست به همدیگر به محیطی توسط مخرب زیست

جهت دادن به "و  "کشی جهت رسیدگی به هر نوع شکایت به خودشان وقت"عنوان نوعی ترفند موفق و کارآمد برای  هاتهامات ب

های فالکت و مخاطرات زندگی را بیشتر و  کند، حجم ورقه است و تنها محیط زیست خوزستان را بیشتر نابود می "افکار عمومی

 ./کند اسب و مهیا میمحیطی بیشتری من های زیست زمینه را برای اختالس

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http25264-1html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

 نامه جهاد کشاورزی جنوب کرمان با فائو و یونیدو امضا می شود  توافق

توافق نامه همکاری مشترک با محوریت انتقال تجارب و دانش فنی بین : رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت

( یونیدو)صنعتی ملل متحد  و سازمان توسعه( فائو)سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 . امضا می شود

ای کشاورزان   ، سید یعقوب موسوی در حاشیه نشست توسعه تبادل علمی و فنی گلخانه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرن

الملل در  یندر راستای استفاده از تجارب ب: المللی در جیرفت افزود و کارشناسان بخش کشاورزی جنوب کرمان با سازمان های بین

صنعت گلخانه از متخصصان و مدیران سازمان ملل متحد مشتمل بر یونیدو و فائو توسط این سازمان دعوت شد تا تجارب خود را 

 .در اختیار کشاورزان و کارشناسان این بخش قرار دهند

در کشور مراکش داشته اند تصریح هزار هکتار گلخانه  20وی با بیان این مطلب که سازمان فائو و یونیدو همکاری برای احداث 

 .این تجربه باعث شد ما برای استفاده از تجربه آنها تالش کنیم: کرد

نماینده فائو استعداد کاشت محصوالت گلخانه ای در جنوب کرمان را کم نظیر دانست و همچنین گفت این منطقه : وی گفت

 .داردهزار هکتار را  15ظرفیت افزایش کاشت محصوالت گلخانه ای تا 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان این مطلب که کشاورزان جنوب کرمان به استفاده از تجربه های بین المللی 

در بحث مدیریت گلخانه ها از جمله مدیریت داخلی، کاشت، مدیریت آفات، آبیاری، برداشت، بسته بندی و : نیاز دارند اظهار کرد

 .فائو و یونیدو استفاده شدصورتینگ از تجارب سازمان 

بر همین اساس برنامه ریزی شد که دو کشاورز از منطقه برای دریافت تجارب این سازمان ها با آنها همکاری کنند که : وی گفت

 .این همکاری از مرحله احداث گلخانه تا زمان برداشت و بازاریابی ادامه خواهد داشت

هزار دالر اعتبار نیاز است که با برنامه ریزی های انجام شده توافق نامه ای میان  555تا  055در این راستا : موسوی بیان کرد

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دفتر ارتباطات بین المللی وزارت جهاد کشاورزی و 

 .ردن آن امضا می شودسازمان های فائو و یونیدو در کشور در راستای تامین اعتبار و اجرایی ک

عالوه بر بازدید دقیق مناطق و شناسایی : وی با اشاره به بازدید نماینده یونیدو و فائو از گلخانه های شهرستان جیرفت گفت

دار، کارشناسان و   ای گلخانه  های جنوب کرمان در تولید صنعتی گلخانه، کارگاه آموزشی با مشارکت کشاورزان حرفه ظرفیت

 .ان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در شهرستان جیرفت برگزار شدمدیران سازم

های تخصصی با متخصصان بخش کشاورزی و کشاورزان برگزار شد که امیدواریم انتقال تجارب این سازمان   نشست: وی بیان کرد

 .های فعال در کاشت گلخانه بتواند رشد و تعالی کاشت محصوالت گلخانه ای را به همراه داشته باشد

در روز دوم سفر نماینده فائو و یونیدو کارگاه آموزشی انتقال تجارب جهانی : ئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفتر

ای  ها، پیوند زنی در محصوالت گلخانه ها، کنترل آفات و بیماری ای از جمله مهندسی سازه، مدیریت گلخانه  تولید محصوالت گلخانه

 .کنندگان ارائه شد  برگزار و اطالعاتی به شرکت

های تخصصی جهانی مانند  الملل و انتقال دانش و تجارب از سازمان ها در سطح بین  امیدواریم استمرار این ارتباط: وی اظهار کرد

 .وری کشاورزی منطقه جنوب کرمان کمک کند  فائو و یونیدو بتواند به افزایش بهره
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جهاد کشاورزی و دفتر امور بین الملل این وزارتخانه برای فراهم کردن این  موسوی ضمن قدردانی از زحمات و همکاری های وزارت

 .های این نشست است اقلیم دنیا از دیگر توافق  بازدیدهای مشترک کشاورزان و کارشناسان از مناطق هم: سفر گفت

ن کرمان از تاسیسات، کاشت و برداشت الساندرو آمادیو نماینده یونیدو و سرج ناکوزی نماینده فائو در سفر دو روزه به جنوب استا

 .محصوالت گلخانه ای این منطقه بازدید و نشست های تخصصی با کشاورزان، کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی برگزار کردند

سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مستقل از مرکز استان هفت شهرستان جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، منوجان، قلعه گنج، فاریاب 

 .و رودبار جنوب را زیر پوشش دارد

/item/majles/ir.iana.www//:http25252-1html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 4031آذر  39, شنبه

 چهار هزار میلیارد ریال برای اتصال روستاها به اینترنت سرمایه گذاری می شود 

هزار روستا در سراسر کشور به شبکه  20اجرای طرح اتصال روستاهای کشور به شبکه اینترنت به مناقصه رفته و بر اساس آن 

 .اینترنت متصل می شوند

در نشست ستاد اربعین   محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از ایالم،( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

هزار روستا در سراسر کشور به  20اجرای این طرح به مناقصه رفته و بر اساس آن : استان ایالم در مرز بین المللی مهران گفت

 .شبکه اینترنت متصل می شوند

ر به بخش خصوصی است و این رویکرد در دولت یازدهم با سرعت بیشتری ترجیح این وزارتخانه واگذاری تمام امو: وی اظهار کرد

 .دنبال شده است؛ دولت تالش دارد فقط به وظیفه پشتیبانی و نظارتی خود عمل کند

میلیارد ریال اعتبار  205در یک سال گذشته : وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سفر سال گذشته خود به ایالم اشاره کرد و افزود

میلیارد ریال دیگر برای تقویت و  205برای توسعه شبکه های زیرساختی حوزه ارتباطات این استان هزینه شده و تا پایان امسال 

 .توسعه شبکه های مخابراتی و اینترنتی استان سرمایه گذاری خواهد شد

روستای دیگر در  242ه اند و اتصال روستای استان ایالم به شبکه اینترنت متصل شد 52طی یک سال اخیر : واعظی تاکید کرد

 .دستور کار است و تالش خواهیم کرد امکان اتصال تمام روستاهای استان را برای برگزاری انتخابات فراهم کنیم

به هر میزان که درخواستی برای پهنای باند : کیلومتر شبکه فیبر نوری در این استان خبر داد و گفت 445وی همچنین از اجرای 

 .اربعین حسینی مورد نیاز باشد، تامین خواهیم کرددر ایام 

تالش خواهیم کرد این ظرفیت را در استان ایالم : وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به برنامه توسعه پهنای باند استان، افزود

 .برابر افزایش دهیم25تا اواخر سال آینده به 

ن مهران با توجه به اهمیت این شهرستان در تردد زائران اربعین را از برنامه های واعظی همچنین بازسازی شبکه مخابراتی شهرستا

 .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برشمرد و بر سرعت بخشی در اجرای این کار تاکید کرد

شورای اسالمی، معاونان  محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با استقبال استاندار ایالم، نمایندگان مردم ایالم در مجلس

 .استانداری و مدیران کل مخابرات و زیرساخت و جمعی از مسئوالن محلی از طریق فرودگاه شهدا، وارد ایالم شد

بررسی وضعیت زیرساخت های حوزه ارتباطات، مخابرات و آنتن دهی تلفن همراه در شهرستان و پایانه مرزی مهران و آن سوی مرز 

 .ایام منتهی به اربعین حسینی از برنامه های سفر وزیر به استان ایالم استدر داخل خاک عراق در 

کیلومتری جنوب غربی ایالم این روزها کانون اصلی تردد زائران شرکت کننده در آیین اربعین حسینی  90پایانه مرزی مهران در 

 .است

از این مرز تردد کردند که پیش بینی می شود این تعداد هزار زائر  055سال گذشته در ایام منتهی به اربعین بیش از یک میلیون و 

 .میلیون نفر افزایش یابد 2امسال تا 
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 برنامه و سیاست ها
 نیشکر نیوز 34, 403۰آذر : تاریخ

ای از  رسد مجموعه توسعه نیشکر به درجه بنظر می: عامل شرکت توسعه نیشکر گفتمهندس صادقی مدیر 

های بزرگتری بردارد و اهداف مهمتری را محقق  رشد و بلوغ رسیده که حاال زمان آن فرا رسیده است، گام

 .کند

های تولید  سیر تحقق استراتژییابی را بررسی موانع در م های عارضه به گزارش نیشکرنیوز مهندس صادقی هدف از برگزاری نشست

خواهند به  اند و می های صنعت ببینیم همکارانمان چه دیدگاهی را الگوسازی کرده ما باید در بخش استراتژی: عنوان کرد و گفت

در  اند بعبارتی کدام رهیافت کالن صنعت را کجا برسند و الگوهای خود را بر اساس کدام جایگاه محلی، ملی یا جهانی تعریف کرده

 .اند های عملی و علمی خود بعنوان الگو تعریف کرده ابعاد جهانی بعنوان مرجع معنابخش به حرکت

یابی ایراد گرفتن نیست بلکه بیشتر در پی آن هستیم که ببینیم  مهندس صادقی با توضیح این مطلب که هدف از عارضه

ها و  اند، بحث ما در واقع رفع موانع تحقق برنامه عریف کردهگذاری خود کجا را مرجع ارزیابی عملکرد خود ت همکارانمان در هدف

آل ما کجاست تا حدود زیادی تعیین کنند جایگاه کنونی ما و میزان دوری و نزدیکی، در مسیر رسیدن به  اهداف است اینکه ایده

 .اهدافمان است

ها هستیم  کند بلکه بیشتر به دنبال پویایی در تمام زمینهالبته ما به عارضه یابی آمرانه معتقد نیستیم که از باال همه چیز را تحمیل 

ها نیز  زا هستیم که از متن نیروهای توانمند و خالق بخش صنعت استخراج شود و راه حل یابی خود جوش و درون بدنبال عارضه

ایم و افق دید ما  ذاری کردهگ متناسب با آن تدارک دیده شود، اما آنچه مهم است این نکته است که ما چه استانداردهایی را هدف

آنچه بیشتر برای ما مهم است فکر و اندیشه شماست در واقع این فکر و اندیشه شماست که در . کند چه کمال مطلوبی را رصد می

ساس تا بتوانیم در واقع هم افق شویم و برا. سازد لذا ابتدا باید افق فکریمان را مشخص کنیم های ما را می مجموع افکار و رهیافت

 .شناسی آن را بررسی کنیم این هم افق شدن، نیازهای تحقق آن و آسیب

چراکه اگر . وری باالتر از ما وجود نداشته باشد قانع شدن به وضع موجود یعنی مرگ، پس باید به جایی برسیم که در کشور، بهره

بخش، خود را در مسیر کرامات الیتناهی قرار دهد و تواند با اتکاء به این وصلت معنا  منشاء هستی را خداوند متعال بدانیم بشر می

 .بُعد خالقیت خود را که منبعث از روح الهی است به یاری خود فرا بخواند

 .توان از روز مرگی نجات یافت و مسیر خالقیت را پیش گرفت هایی است که می در مسیر چنین ارزش

ما باید سطح اتوماسیون را نسبت به نیاز : واحد امیرکبیر افزود یابی بخش صنعت مدیرعامل توسعه نیشکر در ادامه نشست عارضه

کشور باال ببریم و با توجه به فضای استان خوزستان و بخصوص جنوب خوزستان، اشتغال مولد را حفظ کنیم چراکه اشتغال برای 

 .ما موضوع مهمی است

ه دقیق و اصولی تعمیرات را تدوین کنیم و این برنامه کامالً در خصوصی برنامه تعمیرات نیز باید استانداردسازی تعمیرات را و برنام

 .علمی باشد

های استان خوزستان در بخش تعمیرات را بطور کامل استفاده کنیم و خدمات فنی استان را  اما راهبرد کلی ما این است که ظرفیت

 .نیز تقویت کنیم یعنی بنوعی اشتغال بیرون شرکت را نیز تقویت کنیم
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یابی نیز در نهایت نباید به دفاع از وضع موجود پرداخت و خوشحالیم که روحیه همدلی و همفکری در واحد  ضهدر بحث عار

ها که حاصل همت مجموعه همکاران  امیرکبیر وجود دارد و دقت طرح مباحث فنی نیز قابل توجه است و امیدواریم همه این تالش

های بدست آمده و با آمادگی کامل در  رکت گردد در ادامه موفقیتواحد امیرکبیر است باعث جهش قابل توجهی در این ش

 .های باال بتوانیم تولیدی پایدار و مناسب داشته باشیم ظرفیت

D%/ir.sugarcanenews//:http2%A2% 
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 برنج

 - 31/33/30فارس

 زمینی پاسخ دهد تن سیب 4055تعاون روستایی درباره امحای / سقفی برای واردات برنج معین نشده است

 1655تعاون روستایی باید دلیل امحای : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سقفی برای واردات برنج معین نشده است، گفت

 .زمینی را پاسخ دهد تن سیب

ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز  ، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهخبرگزاری فارس به گزارش خبرنگار اقتصادی

در حاشیه مراسم دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر امور اقتصادی هلند در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با 

رای واردات برنج مقداری مشخص نشده : شود، گفت آزاد شدن واردات برنج مجوز چه مقدار برنج به واردکنندگان داده می  توجه به

 .است

 1.2میزان تولید برنج ایران بین : کنند، افزود وی با تأکید بر اینکه واردکنندگان قطعاً با در نظر گرفتن نیاز کشور اقدام به واردات می

نیاز کشور حدود یک میلیون تن است، بنابراین با در نظر گرفتن این فاصله  2ست و مصرف برنج کشور هم حدود تا دو میلیون تن ا

 .میلیون تن است

هزار تن برنج به  255به جز این نیاز شرکت بازرگانی دولتی ساالنه باید : ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد تصریح کرد معاون برنامه

های نوع وارداتی  استراتژیک وارد و در انبار نگهداری کند که در طول سال برنج موجود در انبارها با برنجعنوان ذخایر راهبردی و 

 .شود های قدیمی به بازار عرضه می تعویض و برنج

ی خواهند برنج وارداتی رو قطعاً واردکنندگان نمی: وی با تأکید بر اینکه نیاز کشور کمتر از یک میلیون تن است، اظهار داشت

 .کنند که بتوانند به فروش برسانند دستشان بماند و به فروش نرود، بنابراین مطمئن هستیم آن مقدار وارد می

واردکنندگان حداکثر تا پایان : بخشنده با تأکید بر اینکه تنظیم میزان واردات برنج به واردکنندگان سپرده شده است، اظهار داشت

ات دارند و از آن تاریخ به بعد اجازه واردات هیچ گونه برنجی در راستای حمایت از تیرماه و آغاز فصل برداشت اجازه وارد

 .تولیدکنندگان داخلی تا پایان فصل برداشت به واردکنندگان داده نخواهد شد

از نیاز برنج پیش بینی ما این است که بیشتر : وی با اشاره به اینکه در نظر داشتیم تا برای واردات برنج سقفی را تعیین کنیم، گفت

 .شود و بنابراین برای آن سقفی در نظر نگرفتیم وارد کشور نمی

دهیم که محصول آنها مورد تأئید سازمان حفظ نباتات  برای واردات برنج به کشورهایی اجازه می: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .باشد

شود، اما برنج وارداتی از  اروگوئه و تایلند به کشور وارد میبرنج به صورت سنتی از کشورهای هند، پاکستان، : بخشنده بیان داشت

هر کشوری باید دارای استانداردهای بهداشتی و گواهی سالم بودن و بهداشتی بودن از کشور صادرکننده و کشور مبدأ را داشته 

 .باشد

ای وارداتی در گمرکات سازمان حفظ نباتات ه قطعاً در موقع ورود برنج: ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد تصریح کرد معاون برنامه

 .شود دهد و پس از تست و آزمایش محصول وارداتی اجازه ورود آن به کشور داده می برداری انجام می نمونه

های گذشته هم واردات برنج از لحاظ سالمت بر همین منوال بوده و اگر تمام استانداردهای الزم و مد نظر را  در سال: بخشنده گفت

 .شود شته باشد، اجازه واردات آن محصول داده نمیندا

http://www.farsnews.com/
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میزان صادرات محصوالت کشاورزی در هفت ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی، گفت

 .درصد کاهش یافته است12گذشته افزایش یافته ولی میزان واردات 

 2میلیارد دالر بوده که امسال تا کنون این رقم به  5به ارزش  92شاورزی در سال میزان صادرات محصوالت ک: بخشنده تصریح کرد

 .میلیارد دالر نزدیک شده است

عمدتاً در زمینه غالت از جمله گندم، جو و ذرت عنوان بوده   کاهش واردات  :ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد، افزود معاون برنامه

 .است

مطابق دستور وزیر جهاد به سازمان تعاون روستایی این سازمان باید شیر مازاد را از : اظهار داشتوی در مورد خرید تضمینی شیر 

 .تولیدکنندگان خریداری کند و این طرح فعالً ادامه دارد

شود که بخشی از آن صادر و بخشی  شیر خام مازاد خریداری شده از تولیدکنندگان به شیر خشک تبدیل می: بخشنده تصریح کرد

 .شود آن صادر میاز 

 .هزار تن رسیده است2هزار تن شیرخشک صادر شد و امسال تا کنون صادرات شیر خشک به 11سال گذشته : وی افزود

تومان که سال گذشته صادر  1445معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که مصوبه خرید شیر خام دولت با قیمت 

به عنوان وزارتخانه تولیدی پشتیبان قیمت مصوب دولت هستیم اما به دالیل مختلف : د، گفتشو شده باالخره چه زمانی اجرایی می

 .این کار هنوز اجرایی نشده است

برای خرید شیرخام : تومان گفت 1445وی به اشاره به مقاومت صنایع لبنی در مورد خرید شیرخام به قیمت مصوب دولت یعنی 

 .به دنبال اجرایی شدن این مصوبه استبه قیمت مذکور وزیر از مجاری قانونی 

زمینی در استان  تن سیب 1655ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد در پاسخ خبرنگاران در این باره که دلیل امحای  معاون برنامه

 .زمینی پاسخ دهد تن سیب 1655تعاون روستایی درباره امحای : گفت است،  فارس چه بوده

 .تن سیب زمینی را بعد از خرید تضمینی از کشاورزان از بین بردند 1655ارس چند روز پیش مسئوالن جهاد کشاورزی استان ف

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http12945952555212 
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 برنج
 آیانا 4031آذر  34, یکشنبه

 آمار واردات هفت ماهه برنج اصالح شد 

 . هزارتن اعالم کرد 422گمرک ایران با ارایه توضیحاتی در خصوص آمار واردات برنج،میزان واردات برنج در هفت ماهه امسال را 

 :به نقل از گمرک ایران، متن این توضیحات بدین شرح است( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

میلیون دالر به اطالع می رساند موضوع مربوط به درج  442هزار تن برنج به ارزش  495خبر واردات یک میلیون و در پی انتشار 

در مدارک تسلیمی به گمرک توسط وارد کننده درج و در نتیجه در آمار گمرک ارائه  "نادرست مبلغ وزن در اسناد بوده که عینا

 .گردید

ا کنترل سیستمی در درب خروج و کشف مغایرت مربوطه، اصالحات بر اساس وزن واقعی الزم به توضیح است هنگام خروج کاال ب

 .خروج در اسناد اعمال و بالفاصله اصالحات مذکور در آمار منتشر شده در سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران لحاظ گردید

 ./میلیون دالر است 442هزار تن به ارزش  422بر این اساس میزان واردات برنج در هفت ماهه سال جاری 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25219-1html. 
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 برنج
 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 تشویش شالیکاران با آزادسازی واردات / واقعی برنج برآورد شود کسری

ریزان و مسئوالن برای این موضوع فکری اساسی کنند،  هنوز میزان کسری واقعی برنج مشخص نشده، الزم است برنامهاز آنجا که 

 . های گذشته هنوز مازاد برنج باید وجود داشته باشد زیرا از سال

ای که  نامه: نج کشور گفتدرباره وضعیت بر( ایانا)دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تواند واردات انجام شود، در  ماه نباید واردات انجام شود، یعنی از ابتدای آذرماه می کند از ابتدای تیرماه تا آخر آبان تأکید می

 .های گذشته نیز وجود داشته و موضوع جدیدی نیست سال

کنند که  خاطر شوند، زیرا تصور می که کشاورزان اندکی آزردهای کردن این نامه باعث شده است  رسانه: شایق افزود جمیل علیزاده

 .ممکن است واردات عظیم برنج شکل بگیرد و باعث ضرر و زیان آنها شود

گونه که بارها تکرار شده است، میزان کسری برنج باید دقیقاً مشخص شود، زیرا هرساله کسری یک  همان: وی خاطرنشان کرد

ز آنجا که از سال گذشته یک میلیون تن برنج مازاد وجود دارد که هنوز مشخص نیست در چه میلیون تنی وجود دارد، اما ا

هزار تن برنج به کشور وارد شده است، در حالی که گمرک جمهوری  424وضعیتی قرار دارد، طی هفت ماهه سال جاری نیز 

 .گمرک این عدد و رقم را اشتباه عنوان کرده است اسالمی این عدد را نقض نکرده، بلکه وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده است که

 424شد نیز جزو آن است،  هایی که نباید واردات در آن انجام می در هفت ماهه نخست امسال ماه: دبیر انجمن برنج کشور ادامه داد

 .مازاد بیش از این خواهد بودهزار تن برنج وارد شده که اگر واردات جدید یک میلیون تنی دوباره در دستور کار قرار گیرد، میزان 

که دو میلیون تن برنج به کشور وارد شده است، هنوز مازاد  1292نکته قابل توجه آن است که از سال : شایق تصریح کرد علیزاده

ن یک میلیون تنی آن وجود دارد و از سال گذشته نیز یک میلیون تن دیگر مازاد داریم و اگر بخواهد دوباره امسال یک میلیون ت

 .ای خواهد داشت دیگر وارد شود، میزان مازاد برنج افزایش قابل مالحظه

 .های واردشده و موجود در کشور بررسی شود تا مطابق نیاز و کسری موجود واردات انجام شود بهتر است که برنج: وی یادآور شد

چنینی، تشویش در جامعه شالیکار  های این و رقموضعیت تولید برنج در کشور مناسب است و نباید با عدد : شایق تأکید کرد علیزاده

 ./ایجاد کنیم

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25209-1html. 
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 برنج
 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 ماند  برنج روی دست واردکنندگان نمی/ کشاورزی به سه میلیارد دالر رسید محصوالتصادرات 

کنند  خواهند برنج وارداتی روی دستشان بماند و به فروش نرود، بنابراین مطمئناً آن مقدار برنج وارد می شک واردکنندگان نمی بی

 .که بتوانند به فروش برسانند

ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه  ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری کشاورزی ایران  

مراسم دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر امور اقتصادی هلند با بیان اینکه مقدار مشخصی برای واردات برنج مشخص نشده 

تا دو  1.2میزان تولید برنج ایران بین : کنند، گفت میشک واردکنندگان با در نظر گرفتن نیاز کشور اقدام به واردات  است و بی

میلیون تن است و مصرف برنج کشور هم حدود سه میلیون تن است، بنابراین با در نظر گرفتن این فاصله، نیاز کشور حدود یک 

 .میلیون تن است

عنوان ذخایر راهبردی و  هزار تن برنج به 255جز این نیاز، همواره شرکت بازرگانی دولتی ساالنه باید  به: عبدالمهدی بخشنده افزود

های قدیمی به  های وارداتی تعویض و برنج کند که طی سال برنج موجود در انبارها با برنج استراتژیک وارد و در انبار نگهداری می

 .شود بازار عرضه می

خواهند برنج وارداتی روی  واردکنندگان نمی شک بی: وی با تأکید بر اینکه نیاز کشور کمتر از یک میلیون تن است، خاطرنشان کرد

 .کنند که بتوانند به فروش برسانند دستشان بماند و به فروش نرود، بنابراین مطمئناً آن مقدار برنج وارد می

تیرماه و واردکنندگان حداکثر تا پایان : بخشنده با بیان اینکه تنظیم میزان واردات برنج به واردکنندگان سپرده شده است، ادامه داد

گونه برنجی در راستای حمایت از تولیدکنندگان  آغاز فصل برداشت اجازه واردات دارند و از آن تاریخ به بعد اجازه واردات هیچ

 .داخلی تا پایان فصل برداشت به واردکنندگان داده نخواهد شد

در نظر داشتیم تا برای واردات برنج سقفی را  :وی در پاسخ به اینکه چرا برای واردات برنج سقفی در نظر گرفته نشد، تصریح کرد

 .شود و بنابراین برای آن سقفی در نظر نگرفتیم بینی ما این است که بیشتر از نیاز برنج وارد کشور نمی تعیین کنیم، اما پیش

دهیم که  اجازه می ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه برای واردات برنج به کشورهایی معاون برنامه

صورت سنتی از کشورهای هند، پاکستان، اروگوئه و تایلند به  برنج به: محصول آنها مورد تأیید سازمان حفظ نباتات باشد، یادآور شد

ر شود، اما برنج وارداتی از هر کشوری باید دارای استانداردهای بهداشتی و گواهی سالم بودن و بهداشتی بودن از کشو کشور وارد می

 .صادرکننده و کشور مبدأ را داشته باشد

دهد و  برداری انجام می های وارداتی در گمرکات سازمان حفظ نباتات نمونه شک در موقع ورود برنج بخشنده با اشاره به اینکه بی

اردات برنج از های گذشته هم و در سال: شود، تأکید کرد پس از تست و آزمایش محصول وارداتی اجازه ورود آن به کشور داده می

 .شود لحاظ سالمت بر همین منوال بوده و اگر تمام استانداردهای الزم و مدنظر را نداشته باشد، اجازه واردات آن محصول داده نمی

ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش  وی با بیان اینکه میزان صادرات محصوالت کشاورزی در هفت

به ارزش شش  92میزان صادرات محصوالت کشاورزی در سال : درصد کاهش یافته است، اظهار داشت 12یزان واردات یافته، اما م

 .میلیارد دالر بوده که امسال تاکنون این رقم به سه میلیارد دالر نزدیک شده است

جهاد کشاورزی به سازمان تعاون معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی شیر با اشاره به اینکه مطابق دستور وزیر 

شیرخام مازاد : روستایی این سازمان باید شیر مازاد را از تولیدکنندگان خریداری کند و این طرح فعالً ادامه دارد، گفت
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 11شود، سال گذشته  شود که بخشی از آن صادر و بخشی از آن صادر می شده از تولیدکنندگان به شیرخشک تبدیل می خریداری

 .هزار تن رسیده است شیرخشک صادر شد و امسال تاکنون صادرات شیر خشک به سه هزار تن

تومان که سال گذشته صادر شده باالخره  445هزار و  بخشنده در پاسخ به این پرسش که مصوبه خرید شیرخام دولت با قیمت یک

دولت هستیم، اما به دالیل مختلف این کار هنوز  عنوان وزارتخانه تولیدی پشتیبان قیمت مصوب به: شود، افزود چه زمانی اجرایی می

 .اجرایی نشده است

برای : تومان اشاره کرد و ادامه داد 445هزار و  وی به مقاومت صنایع لبنی در مورد خرید شیرخام به قیمت مصوب دولت یعنی یک

 .ستخرید شیرخام به قیمت مذکور، وزیر از مجاری قانونی به دنبال اجرایی شدن این مصوبه ا

من اطالعی از : زمینی در استان فارس، خاطرنشان کرد تن سیب 655هزار و  بخشنده در پاسخ به خبرنگاران درباره دلیل امحای یک

 ./این خبر ندارم و سازمان تعاون روستایی باید در این باره توضیح بدهد

/item/majles/ir.anai.www//:http25265-1html. 
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 پسته

 ایران اکونا - 403۰/ آذر /  34, یکشنبه 

 یکه تازی پسته ایرانی در بازارهای جهانی

با وجود خشکسالی های پی در پی و محدودیت منابع آبی، پسته ایرانی از لحاظ کیفیت و مزه از مطلوبیت بی نظیری برخوردار  

 . طوری که با استقبال مصرف کنندگان در کشورهای مختلف، همچنان یکه تاز بازارهای جهانی استاست به 

قلم محصول باغی بدست می آید؛  25میلیون دالر ارزآوری از محل صادرات  62میلیارد و  2با توجه به اینکه ساالنه بیش از 

 1.0هزار تن پسته  125که سال گذشته با صادرات بیش از  صادرات پسته نیز سهم قابل توجهی در ارزآوری کشور دارد به طوری

  .میلیارد دالر ارز به کشور وارد شد

 1.5هزار تن، ارزآوری از محل صادرات پسته به بیش از  205طبق نظر کارشناسان، به نظر می رسد امسال با رسیدن تولید به 

  .میلیارد دالر برسد

هزار باغ کشور تولید می شود که از لحاظ سطح زیرکشت  225هزار تن پسته از  225یش از با توجه به آمارهای اعالم شده، ساالنه ب

 .و تولید، کرمان دارای رتبه نخست است

ایران، آمریکا، ترکیه، چین، سوریه، یونان، ایتالیا، افغانستان، استرالیا، تونس از تولیدکنندگان پسته جهان به شمار می روند که در 

کا گوی سبقت تولید را از ایران ربوده بود، اما با تالش تولیدکنندگان در افزایش تولید و صادرات محصول کیفی، سال های اخیر امری

 .ایران بار دیگر رتبه نخست تولیدکنندگان پسته جهان را به خود اختصاص داد

  .هنگ کنگ و اتحادیه اروپاستکشور جهان به طور مستقیم خریدار پسته ایرانی هستند که بیشترین میزان خرید مربوط به  65

هزار تن پسته، بزرگترین صادر کننده جهان به شمار می رود زیرا آمریکا بخش عمده تولیدات خود  25ایران با سرانه مصرف ساالنه 

 .را به مصرف داخلی می رساند

و در ایران و افغانستان می روید پسته، درخت دوپایه ای است که با ارتفاع حدود پنج متر و گل های خوشه ای شکل به حالت خودر

و خواص دارویی برای رفع  12و ب 1و دارای مواد مغذی آب، پروتئین، چربی، نشاسته، کلسیم، فسفر، آهن، پتاسیم، ویتامین آ، ب

 .کم خونی است

هزار تن  205رمضان روئین تن، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی پیش بینی کرد که امسال 

 .پسته از باغات کشور برداشت و عرضه شود

هزار هکتار آن غیربارور است که  05از مجموع این باغات : هزار هکتار اعالم کرد و افزود 225وی، کل سطح باغات پسته کشور را 

ارقام مناسب و سرشاخه  امیداریم با اصالح الگوی مصرف آب، اجرای سامانه های نوین آبیاری، تغذیه، کنترل آفات، استفاده از

کاری، اصالح باغات موجود، افزایش عمیات مکانیزاسیون، ساماندهی فرآوری پسته پس از تولید و انتقال دانش فنی به باغداران در 

 .چند سال آینده وارد عرصه تولید شوند

ث باغات جدید پسته به صورت علمی، به گفته وی، در شرایط فعلی، متوسط عملکرد باغات پسته یک تن در هکتار است؛ که با احدا

عملکردی بیش از باغات قدیمی خواهند داشت؛ به همین دلیل پیش بینی می شود تولید این محصول در ایران در سال های آینده 

  .افزایش یابد

عملکرد تولید  تن در هکتار پسته برداشت می کنند، بنابراین هدف وزارت کشاورزی افزایش 15در حال حاضر برخی از باغداران، 

 .تن است 2.0پسته در هر هکتار به 
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  .هزار هکتار از باغات را تحت تاثیر قرار داده است 25گزارش ها حاکی است مشکل کم آبی در دو استان کرمان و یزد حدود 

مغان به سامانه هزار هکتار از باغات پسته مناطقی همچون کرمان، یزد، خراسان رضوی، دا 145به گفته رویین تن، در حال حاضر 

های آبیاری نوین، قطره ای و زیرسطحی و دستگاه های مخصوص شیرین سازی آب نیز مجهز شده اند که خود می تواند افزایش 

  .عملکرد را در پی داشته باشد

ط اقلیمی و خشکبار ایران در دنیا از ارزش اقتصادی باالیی دارد بنابراین به دلیل مزیت اقتصادی، شرای: روئین تن معتقد است

ارزآوری باال، بیشتر استان های کشور عالقمند به تولید این محصول هستند که می تواند برای بخش کشاورزی، هدف گذاری خوبی 

 .باشد

/com.iranecona//:http42562 
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 پسته
 ایران اکونا - 403۰/ آذر /  30, دوشنبه 

 صادرات پسته مقرون به صرفه نیست

 . حتی صادرات پسته نیز با توجه به نیاز آبی باالی آن مقرون به صرفه نیست: یک استاد دانشگاه گفت

برآوردهای صورت گرفته، براساس : زن، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار کرد عبدالحمید پاپ

 .میزان آب مصرف شده برای تولید محصولی مثل پسته به هیچ عنوان با ارزآوری حاصل از صادرات آن برای کشور سنخیتی ندارد

ای نباشد  تعریف آب مجازی این است که باید برای تولید محصوالت کشاورزی برنامه ریزی وجود داشته باشد و به گونه: وی افزود

آب مجازی . محصوالت صادر شده کمتر از میزان آب مصرفی برای تولید آنها باشد، زیرا در این صورت متضرر خواهیم شدکه ارزش 

شود، برآوردهای مربوط به آب موردنیاز برای تولید آن یک کیلوگرم  یعنی اینکه اگر یک کیلوگرم از یک محصول خاص صادر می

مصرف شده خیلی بیشتر از ارزآوری محصول برای کشور است، از تولید آن محصول صورت بگیرد تا در صورتی که ارزش آب 

 .محصول خاص صرف نظر شود

های بلندمدت هواشناسی حکایت از استمرار خشکسالی دارد که این مسئله لزوم مدیریت منابع آبی  بینی پیش: پاپ زن تصریح کرد

 .کند برای مقابله با بحران خشکی را بیشتر می

این مسئله در سالهای اخیر : های مسئولین کشور باشد، افزود ترین دغدغه ر اینکه تامین آب باید همواره یکی از اصلیوی با تاکید ب

 .که با خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه هستیم، اهمیت بیشتری یافته است

نظر جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه با بیان اینکه ایران از 

ایران هیچگاه در زمره کشورهای پر آب دنیا نبوده و نیست و نخواهد بود و همین مسئله لزوم : خشک دنیا واقع شده است، گفت

 .دهد مدیریت منابع آبی را در کشور نشان می

شود، میزان هدر رفت آب در کشور در  ول استفاده نمیزن با بیان اینکه به هیچ وجه از منابع آبی موجود در کشور به نحو معق پاپ

حتی کشورهای پر آب دنیا بر مصرف آب خود کنترل دارند و اینگونه که ما آب را هدر : حوزه های مختلف را باال دانست و گفت

 .دهند دهیم، آب را هدر نمی می

ها به قاره سبز معروف  به دلیل میزان باالی بارندگیاین صاحبنظر عرصه کشاورزی با تاکید بر اینکه مردم کشورهای اروپایی که 

این روحیه و رابطه صمیمانه با آب در میان مردم عامی تا متخصصان : است، با آب رابطه صمیمانه تری نسبت به ما دارند، افزود

وجود اینکه در فهرست  براساس اطالعات موجود، بزرگترین مطالعات کشورهای اروپایی با. خورد دانشگاهی و مسئولین به چشم می

کشورهای پر آب دنیا هستند در زمینه بهره وری آب است، این در حالیست که در کشور ما نه مردم کوچه و خیابان ارزش آب را 

 .دانند و نه تصمیم سازان مملکت می

ها،  ها و چشمه ، رودخانهها های حادث شده و کمبود منابع آبی و خشک شدن تعداد زیادی از دریاچه با وجود خشکسالی:وی افزود

 .هنوز هم مدیریت مصرف آب به عنوان یک دغدغه جدی مطرح نیست

/com.iranecona//:http42520 
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 تامین منابع مالی

 - 31/33/30فارس

 تومان تسهیالت بانکی برای ایجاد گلخانهپرداخت هزار میلیارد 

هزار میلیارد تومان اعتباری که وزارت جهاد با بانک کشاورزی برای توسعه  2از  : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .شود جذب میاند، هزار میلیارد تومان آن در استان تهران  های سنتی به صنعتی توافق کرده ها و تبدیل گلخانه کشت گلخانه

ای و  های گلخانه علی اشرف منصوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در حاشیه نشست احداث و توسعه کشت

منابعی به عنوان تسهیالت از طریق صندوق توسعه ملی با عنوان تسهیالت ارزان قیمت و : نوسازی واحدها در جمع خبرنگاران گفت

 .ای از آنها با تعامل بانک کشاورزی در حال انجام است ابالغ شده که بخش عمده 94زی در سال تکلیفی وزارت جهاد کشاور

این استان یکی از : در استان تهران موجود است، افزود ای هکتار سطح زیر کشت گلخانه 555هزار و  2وی با بیان اینکه بیش از 

 .ای است های ایجاد واحدهای گلخانه قطب

ها برگزار شد تا با پرداخت  با توافق با وزارت جهاد کشاورزی نشستی با شعب بانک کشاورزی شهرستان: منصوری تصریح کرد

 .ها عزم جدی برای این منظور در سطح استان تهران به وجود آید تسهیالت برای ایجاد گلخانه

وزارت جهاد با بانک کشاورزی برای هزار میلیارد تومانی که  2از مبلغ : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

 شود ها توافق کرده، هزار میلیارد تومان در استان تهران جذب می توسعه کشت گلخانه

برای استفاده بهینه از منابع آب و خاک و افزایش راندمان تولید، وزارت : در سال های گذشته تصریح کرد وی با اشاره به خشکسالی

 .کند کشت های سبزی و صیفی در فضای آزاد را به کشت های گلخانه های منتقل  ی ازجهادکشاورزی تصمیم گرفت تا بخش

های سنتی به صنعتی  ها و تبدیل گلخانه های تسهیالت برای ایجاد گلخانه با اشاره به فرآیند کوتاه بررسی درخواست منصوری

های خود را به مدیران جهاد کشاورزی  رند، درخواستگذاری و ایجاد گلخانه در استان تهران را دا افرادی که قصد سرمایه :افزود

 .ها ارائه دهند شهرستان

های زیادی برای  ها پرونده در حوزه ایجاد گلخانه: کرد ای نسبت به کشت آزاد تصریح برابری کشت گلخانه 12وی با اشاره به تولید 

  .افزایش استدرخواست تحویل بانک کشاورزی شده و روز به روز متقاضیان این امر رو به 

در حال حاضر پرونده بیش از چهار هزار میلیارد ریال تقاضای استفاده از این تسهیالت به بانک کشاورزی استان : منصوری گفت

 .تهران ارائه شده است

 12این تسهیالت از طریق منابع داخلی بانک کشاورزی تأمین و با سود : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد

 .گیرد درصدی در اختیار متقاضیان قرار می

 آ/انتهای پیام
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 تامین منابع مالی
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

 ها  میلیارد تومانی به تشکل 455سازمان عشایر با بانک کشاورزی برای اعطای تسهیالت  نامه موافقتتنظیم 

در مقیاس ملی و استانی خبر داد و  1454دهی عشایر در افق  رئیس سازمان امور عشایر ایران از تصویب برنامه راهبردی سامان

 . های عشایری تنظیم شده است تومانی به تشکل میلیارد 155نامه با بانک کشاورزی برای اعطای تسهیالت  موافقت: گفت

به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، کرمعلی قندالی در جلسه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

حفاظت از  آموز محیط زیست هستند و همه باید به قول رئیس جمهور، عشایر ما دست: شورای عشایر آذربایجان شرقی اظهار داشت

 .محیط زیست را از عشایر یاد بگیرند

ریزی مطرح  را تدوین و در شورای برنامه 1454ظرف سه سال گذشته برنامه راهبردی ساماندهی عشایر در افق : وی خاطرنشان کرد

 .اجرایی شود ها ها با تعامل دستگاه های اجرایی قرار گرفته و خروجی برنامه و مصوب کردیم تا به عنوان نقشه راه دستگاه

رئیس سازمان امور عشایر کشور با بیان اینکه بعد از استقرار دولت تدبیر و امید اولین جلسه شورای عشایر برگزار شد و در این 

اگر : جلسه سه طرح ویژه مصوب شد که دو طرح به مرحله اجرا درآمد که در جلسه ماه آینده مصوب و ابالغ می شود؛ یادآور شد

دستگاه در تدوین آن مشارکت کردند، تصویب شود تحول شگرفی در حوزه فرهنگ  16مذهبی که  -فرهنگی طرح ویژه خدمات

 .عشایر ایجاد خواهد شد

توجه به مسئله بیمه دام و تامین اجتماعی، که مربوط به تامین امنیت شغلی عشایر است بسیار ضروری به نظر : وی اذعان داشت

انشگاه عشایر بسیار افت داشته ایم که باید مورد توجه قرار گیرد که در این ارتباط ساختار می رسد و در بحث آموزش متوسطه و د

 .آموزش و پروش سیار عشایری در دست اقدام است

هزار راس دام در کل کشور پروار می شود و انتظار داریم دامی  655در حال حاضر : های خود اذعان داشت قندالی در ادامه صحبت

 .ها را بیشتر کند و علمی پرورش می یابد در بازار مصرف هم وضعیت مناسبی داشته باشد تا انگیزه که با روش درست

بینی شده که دام قبل از ورود به  های زنجیره مربوط به تعادل بین دام و مرتع است که پیش یکی از بحث: این مسئول اظهار داشت

 .حداقل بخشی از چالش موجود برداشته شودمرتع از گله جدا شود و به سیستم پروار ورود یابد تا 

درصد دام  22درصد گوشت،  20این جمعیت اندک، : دهند، افزود درصد جمعیت کشور را تشکیل می 1.5وی با بیان این که عشایر 

 .کنند درصد محصوالت صنایع دستی کشور را تولید می 20سبک و 

های  میلیارد تومانی به تشکل 155بانک کشاورزی برای اعطای تسهیالت  نامه با رئیس سازمان امور عشایر کشور از تنظیم موافقت

های مختلف مانند ورود  کنیم اینها را از جنبه اند و ما تالش می های ما افت وخیزهای زیادی داشته تشکل: عشایری خبر داد و افزود

 .به صورت تسهیالت با سود کم حمایت کنیم به بازارهای جدید، تعامل بیشتر با تولیدکنندگان جامعه عشایری و تزریق منابع

های  های عشایر و موانع و محدودیت مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی هم با ارایه گزارشی از سیمای کلی و توانمندی

 ./ها و اقدامات اساسی این اداره کل را برشمرد دهی جامعه عشایری استان، طرح رسانی و سامان خدمات

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http25255-1html. 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26300-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

51 
 

 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  30: تاریخ

 درصدی به تولید کنندگان بخش کشاورزی 45اعطای تسهیالت 

سود ترجیهی منابع داخلی که پایین تر از سود متعارف بانکی بخشی از تسهیالت کشاورزی با : رئیس بانک کشاورزی گفت

 .برای کشاورزان در نظر گرفته شده به هییت مدیره بانک ها ابالغ شده است( درصد12)

، در خصوص اعطای خبرنگاران جوان خبرنگار اقتصادی باشگاهعلی اشرف منصوری رئیس جهادکشاورزی استان تهران در گفتگو با 

برای این منظور  94منابع مختلفی از طریق صندوق توسعه ملی و تسهیالت ارزان قیمت در سال : تسهیالت به تولید کنندگان گفت

 .ابالغ شده و بخش عمده آن در حال نهادینه شدن است که امیدواریم این منابع ظرف یک هفته آینده تعیین و تکلیف شود

با توجه به خشکسالی های پی در پی وزرات جهاد کشاورزی تصمیم گرفته که کشت های سبزی و صیفی جات را در : زودوی اف

فضای آزاد به کشت های گلخانه ای منتقل کند و از طرفی با این اقدام استفاده بهینه از منابع اب و خاک و بهره وری محصوالت 

 .کشاورزی را خواهیم داشت

بحث توسعه ای واحدهای : هکتار سطح واحدهای گلخانه ای در استان تهران گفت 555به اینکه بیش از دوهزارو منصوری با اشاره 

گلخانه ای در استان تهران بسیار حائز اهمیت است و بر اساس توافقات دو هزار میلیارد تومان در استان تهران برای این منظور 

 .جذب خواهد شد

برابر کشت های آزاد است و از طرفی این امر میتواند عالوه بر حداکثر بهره  12واحدهای گلخانه ای میزان تولید : وی در ادامه گفت

 .وری تولید و مصرف آب شرایط ایجاد اشتغال،رونق و توسعه اقتصادی را فراهم کند

درحوزه گلخانه تاکنون : کرددرصد موفق به اخذ تسهیالت مکانیزاسیون شده اند بیان  25وی با اشاره به اینکه کشاورزان کمتر از 

 .میلیارد تومان پرونده برای دریافت تسهیالت در لیست قرار دارند 455بالغ بر 

باتوجه به اینکه برخی از متقاضیان نتوانسته اند که الزامات و تضمین های مورد نیاز را فراهم کنند به : منصوری در ادامه گفت

درصد بوده اما متقاضیان باتوجه تکمیل مدارک در کوتاه ترین زمان  25ن کمتر از همین خاطر میزان اعطای تسهیالت مکانیزاسیو

 .ممکن می توانند تسهیالت مورد نیاز را دریافت کنند

بخش مکانیزاسیون بخش مهمی در افزایش وبهره وری تولید در حوزه زراعی و باغی است و از طرفی یکی از برنامه : وی بیان کرد

ریب مکانیزاسیون در این بخش است که خوشبختانه محدودیت منابع در این خصوص وجود ندارد و های اصلی ما افزایش ض

 .امیدواریم با جدیتی که همکاران در شعب بانک ها دارند بتوانیم درمقاطع زمانی کوتاه مدت تسهیالت را پرداخت کنیم

ابطه با پرداخت تسهیالت بانکی در حوزه های مختلف در ر: رییس جهاد کشاورزی با اشاره به شرایط پرداخت تسهیالت تصریح کرد

کشاورزی بحث های مختلفی صورت گرفته به طوری که اراضی نشایی به عنوان وثیقه پذیرفته شوند که در این خصوص مدیر عامل 

 .استان این امر را پذیرفته که شرایط پرداخت تسهیالت رابرای تولید کنندگان تسهیل کنند

 ک رقمی به کشاورزان دادباید تسهیالت ت***

درصد منابع این بانک دراختیار بخش کشاورزی است  95بیش از: همچنین فهیمی رئیس بانک کشاورزی استان تهران اظهار داشت

 .میلیارد تومان مطالبات نزد مردم باقی مانده است 255به طوری که تاکنون هزار و 

ا سود ترجیهی منابع داخلی که پایین تر از سود متعارف بانکی بخشی از تسهیالت کشاورزی ب: رئیس بانک کشاورزی گفت

 .برای کشاورزان در نظر گرفته شده به هییت مدیره بانک ها ابالغ شده است( درصد12)

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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منابع دولتی باید در اختیار کشاورزان قرار گیرد و از طرفی هم دولت تمام سعی و تالش خود را داشته تا : وی در ادامه یاد آور شد

طریق صندوق توسعه ملی و وزارت جهاد کشاورزی به واسطه وجوه ارائه شده و کمک فنی و اعتباری بخشی از سود بانک ها را از

وزارت خانه تقبل کرده به طوری که برخی تسهیالت با سود تک رقمی به کشاورزان ارائه شده و از طرفی معتقدیم که اگر همه 

زمینه سهیم باشند می توانیم منابع مورد نیاز به بخش کشاورزی با سود پایین پرداخت  سیستم های بانکی و موسسات مالی در این

 .کنیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http0452002 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 - 31/33/31فارس

 مشارکت بخش خصوصی عملی نیستتحول در صنعت واکسن سازی بدون 

از برنامه های این موسسه تحول آفرینی در این صنعت و حرکت در مسیر : رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت

 .اقتصاد مقاومتی است

های این موسسه برای توسعه  کهرام با اشاره به برنامهبه نقل از روابط عمومی موسسه رازی، حمید  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تشکیل : و گفت صنعت واکسن سازی، به تشکیل حوزه اصالح ساختار و توسعه علمی و فناوری موسسه رازی در دو سال اخیر اشاره

ولتی یکی از این حوزه با توجه به برنامه های موسسه رازی در حمایت از شرکت های دانش بنیان و کاهش تصدی گری بخش د

 .نیازهای جدی این موسسه بود که جامه عمل پوشید

هایی خواهد بود که مسئولیت تقویت بخش خصوصی در قالب شرکت های  ه این حوزه تا دو سال آتی از مهمترین حوز: وی گفت 

 دانش بنیان و ایجاد زیرساخت الزم برای تحول در صنعت واکسن سازی را به عهده دارد

سیاست های جدید برای توسعه اقتصاد دانش محور در موسسه رازی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی از این  کهرام از تدوین

اکنون که به همت محققان داخلی، صنعت واکسن سازی در کشورمان بومی شده باید بستر : سیاست ها خبر داد و تاکید کرد

 .مشارکت بیش از پیش بخش خصوصی را به این حوزه فراهم کنیم

ای وارد نشود بلکه زمینه  ای رفتار کنیم تا نه تنها به این صنعت ضربه ها باید دقت عمل داشته و به گونه در برنامه ریزی: افزودوی 

 .توسعه واقعی آن را ایجاد کنیم

ن موسسه های علم و فناوری را برای ادامه حیات ای رئیس موسسه رازی توجه به شرکت های دانش بنیان، ایجاد مراکز رشد و پارک

موسسه رازی در تالش است با تحول آفرینی در صنعت استراتژیک واکسن سازی در کشور و استفاده از : ضروری دانست و گفت

 .ظرفیت واقعی بخش خصوصی، در جهت اقتصادی مقاومتی گام بردارد

توسعه صنعت واکسن  رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی با تاکید بر لزوم مشارکت جدی بخش خصوصی برای

از برنامه های این موسسه تحول آفرینی در این صنعت و حرکت در مسیر : قانون اساسی اظهار داشت 44سازی در کشور طبق اصل 

 .اقتصاد مقاومتی است
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 تخم مرغ

  ایران اکونا – 403۰/ آذر /  3۰, جمعه 

 مرغ به عراق کاهش شدید صادرات تخم

 . گذار استان تهران از کاهش شدید صادرات تخم مرغ به عراق در روزهای اخیر خبر داد رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

به دلیل فرا رسیدن ایام اربعین : مرغ در روزهای اخیر خبر داد و اظهار داشتاز کاهش چشمگیر صادرات تخم  ناصر نبی پور 

حسینی، صادرات تخم مرغ به عراق با کاهش شدیدی مواجه شده است، ضمن اینکه افغانستان نیز در پی افزایش قیمت این 

 .کند محصول در کشور ما، نیاز خود را از کشورهایی مانند پاکستان و هند تامین می

در حال حاضر میزان این : تن بوده است، گفت 205تا  225وی با بیان اینکه در آبان ماه صادرات تخم مرغ به عراق روزانه بین 

 .تن در روز کاهش یافته است 25تا  65صادرات به حدود 

 2555لوگرم تخرم مرغ در حال حاضر میانگین قیمت هر کی: نبی پور از کاهش قیمت تخم مرغ در پی این مسائل خبر داد و افزود

 .تومان است

پیش بینی ما این است که تا پایان سال حداکثر : هزار تن عنوان کرد و گفت 15وی، میزان صادرات این کاال را در آبان ماه بیش از 

 .هزار تن تخم از کشور صادر شود 65
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 (سایر )تولیدات باغی 

 - 31/33/31فارس

 مذاکره با پوتین و مسئوالن عراقی برای حل مشکل تعرفه/ میلیارد دالری صادرات محصوالت باغی 9درآمد 

ای با  مذاکره: باالی صادرات محصوالت کشاورزی به عراق و روسیه گفت  کشاورزی با اشاره به تعرفه  معاون اقتصادی وزیر جهاد

 .کشور حل شود 2پوتین در سفرش به ایران و همچنین مسئوالن عراقی انجام شده تا مشکل تعرفه صادرات به این 

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در گفت عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

ق به به اخذ تعرفه هزار تومانی توسط گمرک عرا  های اخیر مربوط موانع صادرات سیب درختی به عراق در هفته بخشی از: گفت

 .ازای واردات هر کیلو سیب ایرانی به این کشور است

مسئوالن ایرانی و عراقی در رابطه با موانع صادراتی و اخذ تعرفه برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران  در حال حاضر: وی گفت

 .به عراق در حال مذاکره هستند

اینکه مشکل اخذ تعرفه باالی واردات محصوالت کشاورزی را با ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان  معاون برنامه

صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه   های ایران از روسیه کاهش تعرفه یکی از درخواست: روسیه هم داریم، تصریح کرد

ا دستور بررسی این هم ظاهر کشور است و این موضوع در سفر وی به ایران روز گذشته مطرح شده و پوتین رئیس جمهور این

 .موضوع را داده است

هزار  255سال گذشته : بخشنده با تاکید بر اینکه محصوالت کشاورزی ایران از لحاظ کیفیت و بهداشت هیچ مشکلی ندارد، افزود

 .تن سیب صادر شد و امسال هم امیدواریم همین مقدار صادر شود

میلیارد دالر برای کشور ارز  2ساالنه حدود ... سیب، کشمش، خرما و  صادرات محصوالت باغبانی کشور از جمله پسته،: وی گفت

 .آوری دارد
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 تولیدات باغی
 جوانخبرنگاران  - 403۰آذر  30: تاریخ

 آفت میوه های قاچاق سوغات باغات کشور

طی ماه های اخیر به دنبال قاچاق پرتقال شاهد شیوع مجدد آفت مگس مدیترانه ای به : معاون سازمان حفظ نباتات کشور گفت

 .کشور هستیم

، در خصوص قاچاق میوه به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان یحیی ابطالی معاون سازمان حفظ نباتات کشور در گفتگو با

طی ماه های اخیر به دنبال قاچاق پرتقال شاهد شیوع مجدد آفت مگس مدیترانه ای به کشور هستیم که : کشور اظهار داشت

 . جلوگیری و کنترل مبادی ورودی مرزها هستند دستگاه های گمرکی و متولیان امر ملزم به 

آفت مگس مدیترانه ای در استان های شمالی کامال کنترل شده و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده : وی افزود

 .است

در تامین مرکبات کشور مشکلی وجود ندارد به طوری که می توان برای پایداری مرکبات زمینه صادرات آن : ابطالی در ادامه گفت

 .اچاق میوه که با سوغاتی همراه خود باغات کشور را تهدید می کند جلوگیری نمایدرا فراهم کرد پس الزم است از ق

با افزایش قاچاق میوه به کشور و سازگاری آفت های جدید که در باغات تاخت و تاز می : معاون سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

 .هد شدبرای مبارزه با آفت باغات کشور خوا کند منجر به اعمال هزینه های سنگین 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/33/30فارس

 اگر شیر و مرغ هم در حال ارزان شدن باشد دولت باید این محصوالت را معدوم کند؟

زمینی برای جلوگیری از ارزان شدن این  تن سیب 1655سازی  عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در واکنش به معدوم

سازی محصول کشاورزی  برای تولید این محصوالت از آب زیرزمینی و یارانه استفاده شده و دولت به جای معدوم: محصول، گفت

 .باید بازار را تنظیم کند

معدوم  درباره دفن و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  طبیعی در گفت د عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابعبهرام بیرانون

کنند  برخی مدیران فکر می: زمینی خرید تضمینی شده، توسط سازمان تعاون روستایی استان فارس، گفت تن سیب 1655سازی 

در فکر از بین بردن آن   ابل امحا و از بین بردن است، در حالی که قوام جامعه بستگی به همان چیزهایی دارد که آنهاق هر چیزی

 .هستند

کار  ها روی زمین تولید این محصول ماه برای کرد، زیرا ایفا می تری را باید وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه نقش فعال: افزود وی

 .ای مصرف شده است زیرزمینی برای تولید آن استفاده کرده و در کنار آن برق یارانهآب  شده و از 

مقادیر زیادی : عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه قبال در مورد هندوانه هم اتفاق مشابهی افتاده بود، افزود

 .آوری نشد هندوانه به دلیل عدم صرفه اقتصادی اصال از زمین جمع

وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با : رانوند با طرح این سؤال که دولت در هنگام کشت و داشت این محصوالت کجاست، افزودبی

 .کند کشت محصوالت کشاورزی منفعل عمل می

صول به شود که پس از تولید مح به کسانی داده می یارانه برق: کند، اظهار داشت وی با بیان اینکه وزارت نیرو هم منفعل عمل می

 .محصوالتشان را معدوم کنند دلیل به فروش نرفتن محصول باید

زمینی وزارت جهاد  سیب در مرحله کاشت و داشت: عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به عدم وجود الگوی کشت، اظهار داشت

 .ای انجام نداده است کوتاهی کرده، ضمن اینکه در مرحله معدوم سازی آن هم کار پسندیده کشاورزی

 .نیست زمینی اصال زیبنده نظام جمهوری اسالمی ایران تن سیب 1655اقدام دولت در معدوم سازی  :بیرانوند بیان داشت

اظهار  دار حمایت از مستضعفین است، معدوم سازی قوت مردم اصال کار صحیحی نیست، وی با بیان اینکه در کشوری که داعیه

بیفتد، دولت باید اقدام به معدوم ... آیا اگر این اتفاق در مورد سایر محصوالت از جمله شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ و  :داشت

 سازی آن کند؟

زمینی اقدام به امحا کردن بیش از  سیب  براساس این گزارش مسئوالن جهاد کشاورزی استان فارس چندی پیش برای تنظیم بازار

 .کردندتن از این محصول  1655

های برداشت شده از شهرهای داراب و فسا را از کشاورزان با  زمینی در این اقدام سازمان تعاون روستایی سیب: افزاید این گزارش می

تن  1655بقیه آن را که بیش از   تومان خریداری کرده و پس از این که مقداری تحویل کمیته امداد امام خمینی داده، 255قیمت 

 .معدوم سازی کردند بوده است دفن و
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ای ناآگاه  در حالی در یک کشور اسالمی توسط عده( تن سیب زمینی به سبک آمریکائیها 1655معدوم کردن )این اسراف و تبذیر 

ریخت و پاش » وال تبذر تبذیرا إن المبذرین کانوا إخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا»: انجام شده که در قرآن آمده است

 .که ریخت و پاش کنندگان برادر شیطان هستند و شیطان هم به خدا کفر ورزیده است نعمت نکن
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  39: تاریخ

 وقتی قاچاقچیان به گوساله نارس هم رحم نکردند/شوند هایی که بی سرو صدا از مرزها خارج می دام

اگرازقاچاق گوساله های نارس به ترکیه جلوگیری شود،می تواندزمینه رابرای اشتغال وکاهش واردات : یک فعال اقتصادی گفت

 .ندگوشت ودام خارجی به کشورفراهم ک

صحبت از قاچاق بحث تازه ای نیست و دامنه آن آنقدر وسیع شده که  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به گزارش خبرنگار

با توجه به باال بودن قاچاقچیان از حیوانات هم غافل نشده و پا به این عرصه پر سود گذاشتند، این در حالیست که دامداران کشور 

هزینه ها، روزگارکسادی سپری می کنند اما آزاد بودن دست دالالن در این عرصه زمینه قاچاق بی حساب و کتاب را برای آنها 

 .فراهم کرده است

ه ای در بدیهی است که بازهم دامداران فراموش شدند چرا که این بار قرار بود چارچوب های قانونی حامیشان باشد نه تنها تبصر

 .دل قانون و اما آمارها هم بیانگر آن است که این امر مرهمی بر زخم دامدار نبوده است

در این بین نباید فراموش کرد که قاچاق دام موجب برهم خوردن تعادل در این صنعت شده و این بار هم دست دامداران از سود در 

ار سودا وعده هایشان روی کاغذ در مرحله اجرایی کارایی الزم را نداشته این حوزه خالی مانده و مسئوالن هم که یک سر دارند و هز

 .است

در این میان دامداران از اصالح نژاد دامی صحبت کردند که صادرات اش به دنیا انجام می شود اما از سویی نبود حمایت و خرید 

ه از فرصت ها سودهای هنگفتی را در بازارهای هدف تضمینی از سوی متولیان امر شرایطی ایجاد کرده که قاچاقچیان با سو استفاد

 .به دست آوردند

 قاچاق دام چه بر سر دامداران خواهند آورد***

سعید سلطانی یکی از فعاالن عرصه دامپروری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به قاچاق گوساله ها به ترکیه 

های نارس به ترکیه جلوگیری شود، می تواند زمینه را برای اشتغال و کاهش واردات گوشت و در واقع اگر از قاچاق گوساله : گفت

 . دام خارجی به کشورفراهم کند

در واقع اگر واردات گوشت و دام خارجی کنترل نشود به سبب اینکه تولیدکنندگان امکان رقابت را نخواهند داشت، این : وی افزود

د مشکالتی برای دامداران ایجاد کند از همین رو فروش گوساله ها به نفع دامداران است زیرا در واردات بی حساب و کتاب می توان

 .غیر اینصورت دام هایشان روی دستشان باقی خواهد ماند

 اظهارات ضدو نقیض مسئوالن در خروج دام از کشور***

نارس به کشورترکیه به گوش می رسد علیرضا  بر اساس این گزارش هرچند در این میان خبرهایی از صادرات رسمی گوساله های

در واقع با منع صادرات دام با قاچاق آن مواجه خواهیم شد اما گفتنی است که : عزیز اللهی مدیرعامل اتحادیه مرکزی ایران گفت

ز خود دولت صادرات دام به کشورهای ترکیه، عراق و کشورهای عربی همچون کویت، قطرو امارات متحده به صورت رسمی و با مجو

 .صورت می گیرد

قاچاقچیانی بنا به روال سال های گذشته، تعداد اندکی دام را به صورت قاچاق به  هرچند که در این میان ممکن است : وی افزود

 .این کشورها صادر کنند

 تعطیلی برخی واحدهای دامداری به سبب مشکالت واردات دام به کشور*** 
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 شاهد جوالن قاچاقچیان و خروج دام از کشور هستیم اما نکته حائز اهمیت در این است که اگر چه در کشور به سبب سود باال

 .واردات دام به کشور از نگاه قاچاقچیان جا نمانده و همواره آنها نیز پا به این عرصه هم گذاشتند

: جوان با اشاره به وادرات دام گفت همچنین جواد آزاد مدیر عامل اتحادیه صنعت دامپروری کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران

صادرات دام سبک منعی ندارد، اما مشکل اصلی در حوزه دامداری، قاچاق دام به کشور است زیرا در سال های اخیرقاچاق دام به 

 .سبب مسائل و بیماری هایی که به همراه داشته موجب جمع آوری بسیاری از واحد های دامداری شده است

ه به اینکه واردات دام از کشورهای هند و پاکستان از سمت شرق به کشور صورت می گیرد به همین خاطر دولت با توج : وی افزود

سیستان و بلوچستان را پایلوت قرار داده، به طوریکه ورود دام از سیستان و بلوچستان به کشور ممنوع است و از طرفی همین امر 

 .موجب مشکالت خاصی برای دامداران شده است

در واقع با اعمال دستورهای قرنطینه ای وسیع تنها پس از کشتار امکان ورود گوشت دام های قاچاق به کشور : د تصریح کردآزا

 .وجود دارد

و این در  گفتنی است این روزها قاچاق دام از کشور، تبدیل به کسب و کار بسیار سودمندی برای دالالن و قاچاقچیان شده  

با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند و باید گفت که خرید تضمینی و حمایت از سوی حالیست که دامداران کشور 

 .متولیان امر می تواند آبی بر آتش مشکالت صنعت دامداری کشور باشد

/news/fa/ir.yjc.www//:http0452122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5402122


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

61 
 

 (سایر )زراعی تولیدات 

 آیانا 4031آذر  30, دوشنبه

 درصد اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی زیر کشت پاییزه رفت 39

هزار هکتار  455درصد اراضی گندم استان در سطح  92تاکنون : مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت

 . به زیر کشت پاییزه رفته است

نادر زارع تالی، در نشست   به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی،( ایانا)ورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشا

بررسی مشکالت کشت پاییزه شهرهای جنوب آذربایجان شرقی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراغه با بیان این که 

درصد اراضی گندم آبی  20هم اکنون : زیر کشت رود، افزود هزار هکتار اراضی گندم 426شود در سال زراعی جاری  بینی می پیش

 .هزار هکتار کشت شده است 222درصد اراضی گندم دیم به میزان  99هزار هکتار و  64به میزان 

تن  64تن بذر پرورشی، سه هزار و  222هزار تن بذر مصرف شده که شامل  50برای کشت این میزان اراضی حدود : وی اظهار کرد

 .هزار تن بذر خود مصرفی است 05تن گواهی شده و  120هزار و  11ری، بذر ماد

درصد زیرکشت، رتبه اول کشوری را داشته و  60این استان در کشت مکانیزه دیم با : مدیر امور زراعت آذربایجان شرقی یادآور شد

 .درصد زیرکشت رتبه سوم را به خود اختصاص داده است 25در کشت مکانیزه آبی نیز با 

، هما، باران 2های سرداری، آذر ، پیشگام، زرین، شیرودی، میهن و گنبد ارقام مصرفی گندم آبی و رقم16الوند، ام وی : وی ادامه داد

 .و چمران ارقام گندم دیم است

و مقررات  اصالح قوانین: ترین چالش زراعت استان اعالم کرد و گفت زارع تالی، پایین بودن میزان بیمه محصوالت کشاورزی را مهم

 .بیمه محصوالت زراعی باید در راستای افزایش استقبال کشاورزان انجام شود

هکتار اراضی زیر  205هکتار اراضی گندم دیم و  506هزار و  26هکتار گندم آبی و  292هزار و  2در سال زراعی جاری : وی افزود

 .کشت کلزا تحت پوشش بیمه قرار گرفته است

میلیارد ریال تسهیالت سرمایه در گردش برای کشاورزان  425در سال جاری یک هزار و : خاطرنشان کردمدیر امور زراعت سازمان 

تخصیص داده شده که این میزان برای کشت مکانیزه گندم، حبوبات، یونجه، جو، کلزا و گلرنگ اختصاص یافته و سهم هر 

 .شهرستان مشخص شده است

آبان در این استان  25از اول مهر تا : عی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفتوی، با اشاره به کاهش بارندگی در سال زرا

 .درصد گزارش شده است 155متر بارندگی رخ داده که در سال گذشته این آمار  میلی 55

میلیمتر و  25ترین و شبستر با  میلیمتر پربارش155میلیمتر بارندگی و هشترود با  120شهرستان هریس با : زارع تالی افزود

 .اند میلیمتر بارندگی کمترین بارندگی ها را به خود اختصاص داده 05عجبشیر و ملکان با 

های جنوب آذربایجان شرقی شامل مراغه، عجب شیر، ملکان  گفتنی است؛ در این نشست با حضور مدیران جهادکشاورزی شهرستان

 ./های زراعت و بیمه محصوالت زراعی بررسی شد و بناب چالش
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 حبوبات 

 آیانا 4031آذر  34, یکشنبه

 عدس در مزارع دیم نمین اردبیل  پائیزهکشت آزمایشی 

 . شهرستان نمین در دستور کار قرار گرفتکشت آزمایشی پائیزه عدس در مزارع دیم 

در کشت های بهاره عدس، عالوه بر : به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، حسنی با اعالم این خبر افزود

ده رطوبت اینکه بارندگی های اوایل فصل و زیادی رطوبت خاک مانع کشت شده و بایستی تا گاو رو شدن خاک منتظر شد، باقیمان

خاک نیز در حین انجام عملیات کشت تخلیه و بذر تقریبا در بستر خشک قرار می گیرد و معموالً بعد از کشت، بارندگی فصلی نیز 

کمتر رخ می دهد و چنین زراعتی هر چند جوانه زده و سبز می نماید، ولی بوته ها از رشد مناسبی برخوردار نبوده و عملکرد مزارع 

 .کاهش می یابد

از آنجائی که زراعت عدس به سرما متحمل بوده عالوه بر کشت انتظاری، امکان کشت پائیزه آن وجود دارد که : وی در ادامه افزود

در این روش ها از بارندگی های پائیز، زمستانه و بهاره در فصل رشد به خوبی استفاده نموده و قبل از رسیدن ماه های گرم سال که 

ل ها داشته، رشد کرده و از خسارت برخی آفات و امراض در امان مانده و محصول زودتر رسیده و عملکرد تاثیر منفی در تلقیح گ

 .بیشتری نسبت به کشت بهاره خواهد داشت

امسال برای نخستین بار در پنج منطقه دیم شهرستان نمین زراعت عدس به صورت پائیزه کشت شده است و نتیجه : وی اضافه کرد

منطقه مقایسه و در صورت رضایت مندی از نتیجه آن، با همکاری محققین نسبت به توسعه سطح زیر کشت  آن با کشت مرسوم

 ./آن اقدام خواهد شد
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 خرما 

 ایران اکونا - 403۰/ آذر /  39, شنبه 

 قیمت انواع خرما در بازار مصرف

 . تومان به فروش می رسد 055هزارو  4چیبس خرما در جه یک به قیمت هر کیلو گرم 

  :قیمت انواع خرما به شرح جدول زیر است

  

  
  
  
 

 

 

 

 

 باشگاه خبرنگاران:  منبع
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 2درجه  1درجه  محصول

 تومان 255هزارو  0 تومان 955هزارو  0 خرما آلویی

 تومان 255هزارو  5 تومان 255هزارو  6 پیزو

 هزار تومان 14 تومان 955هزارو  16 پیارم

 تومان 055هزارو  2 تومان 055هزارو  4 چیبس خرما

 تومان 055هزارو  0 تومان 255هزارو  5 (سه رج)رطب مضافتی بم 

 تومان 255هزارو  2 تومان 055هزارو  4 (کارتنی)رطب مضافتی بم 

 تومان 655هزارو  4 تومان 255هزارو  0 خاصویی

http://iranecona.com/48971
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 خرید تضمینی

 - 31/33/30فارس

 میلیون تن گندم 45بینی خرید تضمینی  پیش

بینی  در سال زراعی جدید پیش: میلیون تن گفت 2رکورد خرید تضمینی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به 

 .میلیون تن افزایش یابد 15شود خرید تضمینی گندم به  می

امسال واردات گندم انجام نخواهد شد و با توجه به : علی قنبری گفتوزارت جهادکشاورزی، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .م در سال آینده به مرز خودکفایی گندم نزدیک شویمهای مناسب در فصل پاییز می توانی بارندگی

 .میلیون تن برسد 15بینی کرد که میزان خرید تضمینی گندم داخلی در سال آینده به  وی پیش

 .هزارتن گندم دوروم را در برنامه داریم 255امسال صادرات : قنبری در همین حال اعالم کرد

های  ان در بازار را از نتایج سیاست ها و تدابیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی و اقداممعاون وزیر، ثبات قیمت برنج، شکر، روغن و ن

 .شرکت بازرگانی دولتی ایران در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی عنوان کرد

 25اکنون هزار تن روغن برنامه داریم و ت 2هزار تن شکر و تقریباً  12ما برای صادرات مجدد : وی در مورد صادرات مجدد نیز گفت

 .ایم درصد آن را صادرات کرده

میلیون دالر ارزآوری برای کشور  25صادرات مجدد شکر و روغن تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد

 .داشته است

کشاورزی، سیاست وزارت جهاد: وی درباره سیاست های جدید با توجه به کاهش قیمت جهانی محصوالت کشاورزی اذعان داشت

حمایت از کشاورزان داخلی است و ما باید برای تولید کاالهای استراتژیک که در ذات اقتصاد مقاومتی است به کشاورزان یارانه 

 .بدهیم حتی اگر قیمت تضمینی از قیمت جهانی باالتر باشد

اطعیت به دنبال رسیدن به مرز خودکفایی های اخیر و برنامه توسعه کشت فراسرزمینی، با ق با توجه به بارندگی:قنبری تصریح کرد

 .محصوالت استراتژیک کشاورزی هستیم
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 خرید تضمینی
 - 31/33/31فارس

 تعاون روستایی خرید را متوقف کرد/ وزیر جهاد نیست دستورتوقف خرید تضمینی شیرخام 

میلیارد تومانی سازمان تعاون روستایی در رابطه با اجرای طرح  65مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به ضرر و زیان 

 .طرح کرداین سازمان به دلیل نداشتن منابع مالی اقدام به متوقف کردن این : خرید تضمینی شیرخام گفت

در مورد متوقف  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفت

اجرای طرح خرید ادامه  سازمان تعاون روستایی به دلیل نداشتن منابع برای: شیرخام، گفت( حمایتی)شدن خرید تضمینی 

 .این طرح کرده است نمودن شیرخام اقدام به متوقف( حمایتی)تضمینی 

میلیارد تومان ضرر کرده است،  65وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی بابت خرید حمایتی شیر از تولیدکنندگان شیرخام 

( حمایتی)که منابع آن تأمین نشده و بابت خرید تضمینی برای ادامه این طرح منابع و نقدینگی مورد نیاز است و از آنجا : افزود

ای  خام هم این سازمان دچار ضرر و زیان شده است، بنابراین تعاون روستایی اقدام به متوقف کردن این طرح کرده و بخشنامه شیر

 .کرده استشد، ارسال  جا انجام می هایی که خرید تضمینی شیر در آن را در رابطه با توقف این طرح به استان

ای  شیرخام بخشنامه( حمایتی)وی در پاسخ به این سؤال که آیا از سوی وزیر جهاد کشاورزی در مورد توقف طرح خرید تضمینی 

شیرخام از وزیر جهاد ( حمایتی)ای مبنی بر توقف و یا ادامه طرح خرید تضمینی  خیر، هیچ بخشنامه: صادر شده است، گفت

 .کشاورزی ابالغ نشده است

کنندگان از سال گذشته به اجرا در  شیرخام از دامداران در راستای حمایت از تولید (حمایتی)براساس این گزارش خرید تضمینی 

 .آمد

ابالغ کرده است که این   تومان 1445 گرم شیرخام را دولت قیمت خرید هر کیلو 92براساس مصوبه تیرماه : افزاید این گزارش می

 .لبنی نسبت به اجرا هنوز عملیاتی نشده استمصوبه با ممانعت صنایع 

 .شود کنندگان خریداری می از تولید صنایع تومان توسط 1255در حال حاضر هر کیلوگرم شیر خام بطور متوسط با قیمت 
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 خرید تضمینی
 آیانا 4031آذر  30, دوشنبه

 جدید برای جایگزینی خرید تضمینی گندم  شیوهدو 

وری دانست و باید در تحلیلی جامع و اقتصادی دید خرید تضمینی جدا از آثاری  نمی توان خرید تضمینی گندم را باعث بهبود بهره

 .تأثیری بر جامعه کشاورزی گذاشته است که در افزایش تولید داشته است، چه

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

ورت گرفت، بیان اینکه خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولیدکننده، جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و تنظیم بازار ص

 .عنوان بهترین و تنهاترین ابزار مدیریت در خرید گندم یاد کرد نباید از این ابزار به: گفت

آیا واقعاً : حامد رفیعی با اشاره به به اظهار نارضایتی کشاورزان نسبت به قیمت کم خرید تضمینی و افزایش ناچیز ساالنه آن افزود

ه است و به اهداف برنامه توسعه رسیدیم؟ و این خرید تضمینی جدا از آثاری که در وری شد خرید تضمینی گندم باعث بهبود بهره

 .افزایش تولید داشته، چه تأثیری بر جامعه کشاورزی گذاشته است

در کنار : توان خرید تضمینی گندم را بهترین ابزار حمایت از کشاورز و کشاورزی دانست، خاطرنشان کرد وی با تأکید بر اینکه نمی

ترین آنها بیمه درآمدی و  شود و معمول ابزار حمایتی باید از سایر ابزارهای حمایتی که در بسیار از کشورهای جهان استفاده میاین 

 .وام بازاریابی است، نیز استفاده شود

معه کشاورزی اعالم رفیعی یکی از دالیلی که تاکنون نتوانستیم از سایر ابزارهای حمایتی استفاده کنیم را نبود اطالعات کافی از جا

آوری اطالعات در بلندمدت خواهیم توانست از ابزارهای مکمل در کنار  با فراهم شدن بسترهای الزم برای جمع: کرد و ادامه داد

 .خرید تضمینی استفاده کنیم

از ابزارهایی مانند بیمه توانیم خرید تضمینی گندم را حذف کنیم، اما باید بتوانیم  در حال حاضر به هیچ عنوان نمی: وی تصریح کرد

 .درآمدی و وام بازاریابی نیز استفاده کنیم

استفاده از ابزارهای مکمل عالوه بر آنکه هزینه دولت : عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادآور شد

 .پردازند را کم خواهد کرد، کشاورزان نیز با ریسک کمتری به تولید محصول می

دلیل عدم دسترسی به ابزارهای اطالعاتی  صورت پایلوت اجرا شد، اما به بار به این بیمه یک: عی درباره بیمه درآمدی تأکید کردرفی

قوی نتوانستیم در سطح وسیع آن را به اجرا درآوریم و در بیمه درآمدی عالوه بر بیمه محصوالت، قیمت محصول و درآمد 

 .شود کشاورزان نیز بیمه می

تواند با استفاده از وام به برداشت محصول و فروش آن بپردازد و پس از کسب  بیان اینکه در وام بازاریابی نیز تولیدکننده میوی با 

ها شفاف باشد و عملکرد تمامی مناطق کاشت  گذاری ها باید قیمت برای اجرای این طرح: درآمد وام را تسویه کند، اظهار داشت

 .مشخص شود

مند  باید با دستیابی به اطالعات قوی از این ابزارهای نوین که استفاده از آنها در جهان مرسوم است بهره :رفیعی همچنین گفت

 .شویم و عالوه بر آنکه فشار را از روی دولت برداریم، موجبات تولید با ریسک کمتر را برای کشاورزان فراهم کنیم

مطالعات در این زمینه کم نیست و وقت آن رسیده است که از حوزه : فزودوی متولی این امر را وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و ا

 .های آینده وارد حوزه اجرایی شویم مطالعاتی خارج شویم، به مرحله بسترسازی برسیم و در نهایت طی سال
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وضوع فکر کنیم که باید کمی به این م: عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در پایان خاطرنشان کرد

شود و آیا تاکنون این هزینه بازدهی موردنظر را داشته است یا خیر؟ باید  چه مقدار از بودجه کشور در بخش کشاورزی صرف می

 هایی که تاکنون صورت گرفته منجر به بهبود استفاده از منابع تولید شده است یا خیر؟ بتوانیم تحلیل کنیم که فعالیت

شنبه میزگرد تخصصی بررسی نرخ خرید تضمینی گندم با محوریت بررسی نتایج تأخیر در  این بود دیروز یک گفتنی است، قرار بر

ها با حضور  اعالم قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت سال جاری و همچنین بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار این سیاست

یر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران، استاد اقتصاد کشاورزی ریزی، دب معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه

دانشگاه تهران و یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

 ./دیگری موکول شده استدلیل عدم امکان حضور برخی از مدعوین به تاریخ  واقع در استان البرز برگزار شود که ظاهراً به

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25245-1html. 
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 خرید تضمینی
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

 مازاد شیر نداریم / شیرخام تنها ضرر بود تضمینیخرید 

 . تضمینی شیرخام توسط دولت تنها بار مالی برای آن داشت و تأثیر زیادی بر بهبود روند تولیدی دامداران دربر نداشتخرید 

درباره اثراتی که خرید ( ایانا)مدیره انجمن صنایع لبنی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیأت نایب

تنها پنج درصد از دامداران موفق شدند در سیستم فوق قرار گرفته و : تایی داشته است، گفتتضمینی شیر توسط تعاون روس

 .شیرخام تولیدشده خود را با این روش بفروشند

نظر کارشناسی من، اثر خاصی روی بازار شیر  این رقم در مقایسه با تعداد کل دامداران بسیار ناچیز است و به: محمد فربد افزود

 .نداشته است

تعاون روستایی با خریداری شیرخام، تبدیل کردن آن به شیرخشک و خامه را در اولویت قرار داده است، : ی خاطرنشان کردو

 .دهند ها نیز همین اقدام را انجام می گونه که در حال حاضر کارخانه همان

اثرات منفی نداشته است، زیرا از طرف روزه خرید تضمینی شیرخام توسط تعاون روستایی کشور تاکنون  15قطع : فربد ادامه داد

 .ایم صنایع، هیچ گزارشی درباره این اقدام دریافت نکرده

 گزارشی از نتایج منفی قطع خریداری شیرخام دریافت نشده است 

باید اگر بار منفی قطع خرید تضمینی شیرخام وجود داشت، تاکنون : مدیره انجمن صنایع لبنی ایران تصریح کرد رئیس هیأت نایب

 .پس از گذشت این مدت شاهد عوارض آن بودیم

ها از این طریق بسیار ناچیز بود و بعید است که از این پس نیز شاهد مشکالتی از  حجم شیرخام تحویلی به کارخانه: وی یادآور شد

 .این دست باشیم

ای دامداران نفعی داشت، اما برای دولت ضرر صورت تضمینی از دامداران با وجود آنکه شاید بر خریداری شیرخام به: فربد تأکید کرد

 .و زیان دربر داشت و طبیعی است که بر چرخه اقتصادی کشور تأثیرگذار است

شدت افت کرد، اما دولت مجبور بود که شیرخام  شد، قیمت جهانی شیرخشک به در مدتی که این خرید انجام می: وی اظهار داشت

التفاوت ضرر و زیان را جبران  کرده و آن را تبدیل کند و وزارت جهاد کشاورزی باید مابه را با قیمت مناسب از دامداران خریداری

 .کرد می

 فرآوری و تولید محصوالتی با ماندگاری باالتر، عالج مازاد تولید 

مدیره انجمن صنایع لبنی ایران درباره احتمال گرفتار شدن صنعت شیر به مشکالتی همچون معضل  رئیس هیأت نایب

دامداران همیشه دارای مشکل هستند، اما شیر مازادی نداریم که بخواهیم برای انهدام آن کاری انجام : کاران گفت زمینی سیب

 .در حال حاضر مصرف سرانه شیر در کشور بسیار پایین است و باید تالش کنیم این رقم را افزایش دهیم. دهیم

شود، باید به فکر فرآوری و تبدیل آن به  ر بیش از حد نیاز تولید میزمانی که محصول کشاورزی در کشو: فربد همچنین افزود

گونه که صنایع در بخش شیر در  محصولی دیگر باشیم که ضمن ایجاد ارزش افزوده، مدت ماندگاری باالیی نیز داشته باشد؛ همان

ی مناسب تا شش ماه قابلیت نگهداری ها بندی زمانی که مازاد داشته باشند، تبدیل آن به شیرخشک یا شیر استریل که در بسته

 .کنند دارد، اقدام می
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در صنایع دیگر کشاورزی نیز باید چنین فکری شود تا محصوالت در زمانی که تولید آنها مازاد است، تبدیل به : وی خاطرنشان کرد

 .ای دیگر شود فرآورده

 ./دلیل نداشتن اعتبار قطع شده است یی کشور بهروز است که خرید تضمینی شیرخام توسط تعاون روستا 15گفتنی است، حدود 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http25254-1html. 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی

 فودپرس 4031آذر ماه  0دو شنبه 

 هزار تن دانه روغنی سویا توسط انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران انجام شد 15خرید بیش از 

استان اردبیل،  4هزار تن دانه روغنی سویا از کشاورزان  45تا کنون بیش از  94/52/14با شروع عملیات خرید از تاریخ < کشاورزی

 .یع روغن نباتی ایران صورت پذیرفتگلستان، لرستان و مازندران توسط انجمن صنفی صنا

هزار تن  45بیش از  94/59/51به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، این انجمن توانسته است، تا تاریخ 

 .دانه روغنی سویا را از کشاورزان خریداری نماید

تن استان لرستان و  252تن از استان گلستان،  22.055 تن از استان اردبیل، 12.055هزار تن  45بنا بر این گزارش، از این 

 . تن از استان مازندران خرید و جمع آوری گردید، که پس از خریداری دانه سویا تحویل کارخانجات روغنکشی گردید 2.955

Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 دانه های روغنی
 آیانا 4031آذر  39, شنبه

 برابر افزایش یافت  0کلزا در استان کرمان  کشتسطح زیر 

 .رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، از افزایش پنج برابری سطح زیر کشت کلزا در سال جاری در استان خبر داد

برنامه اجرایی : نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی کرمان، عباس سعیدی گفتبه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشت محصول کلزا به عنوان یک دانه روغنی در جهت افزایش تولید و پیشبرد اهداف خودکفایی در تولید روغن کشور، تدوین و 

ل پنج برابر سطح زیر کشت در سال هزار هکتار برای استان کرمان تعیین شده است که معاد 2ابالغ شده و در سطحی معادل 

 .گذشته است

های ارزوئیه و صوغان، بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در حال پیگیری است و تاکنون با  کشت این محصول در شهرستان: وی افزود

م شده و تا هکتار اقدا 255تن انواع بذور هیبرید وارداتی و داخلی نسبت به کشت در سطحی معادل یک هزار و  9توزیع بیش از 

 .حدود یک ماه آینده ادامه خواهد داشت و امیدواریم که با تامین بذور وارداتی به سطح مورد نظر برسیم

این : اشاره کرد و گفت P.V.S رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمان، همچنین در خصوص طرح مقایسه ارقام مشارکتی به عنوان 

رقم  22گرمسیری ارزوئیه با همکاری مرکز تحقیقات برای مقایسه  د بردسیر و نیمهطرح برای محصول کلزا در دو منطقه معتدله سر

 .کلزا با پتانسیل عملکرد باال از کل کشور و بذور کلزای خارجی، انتخاب و برای مقایسه سازگاری و عملکرد به اجرا درآمده است

افزایش چشمگیری در عملکرد در واحد سطح و تولید کلزا در وی اظهار امیدواری کرد در سال آینده، با انتخاب بهترین ارقام، شاهد 

 .استان باشیم

درصد  16-25درصد روغن خوراکی در دانه و  45-40بنابه این گزارش، کلزا یکی از گیاهان روغنی است که دارای میانگین 

 .درصد پروتئین است که برای مصارف خوراک دام کاربرد دارد 05پروتئین و کنجاله آن حاوی 

ترین  وغن کلزا به دلیل پایین بودن اسیدهای چرب اشباع و دارا بودن اسیدهای چرب غیراشباع و فاقد کلسترول از جمله باکیفیتر

 .دهد های خوراکی است که در فصل زمستان منابع غنی شهد و گرده را در اختیار زنبور عسل قرار می روغن

فاوت این دو تیپ رشد در این است که ارقام دارای تیپ رشد جهت رفتن به فاز ت. این گیاه دارای دو تیپ رشد پاییزه و بهاره است

ارقام پاییزه مختص کاشت در مناطق معتدل و سرد بوده و ارقام بهاره مختص کاشت . گلدهی حتما باید زمستانگذرانی داشته باشند

 .شود انجام می در مناطق گرم و مرطوب و گرم و خشک می باشند البته کاشت هر دو تیپ در پاییز

های هرز، آفات،  توان به کاهش علف از مزایای کاشت این محصول در تناوب با گندم، جو و ذرت عالوه بر افزایش ماده آلی خاک می

 ./ها و پایداری عملکرد آنها اشاره کرد بیماری

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25254-1html. 
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 روغن

 فودپرس 4031آذر ماه  0سه شنبه 

 در مورد حقایق روغن پالم و جریان سازی ها در ایران خواندنیگزارشی 

غش در )به دنبال افشای استفاده از روغن پالم در برخی محصوالت لبنی پرچرب  92از مرداد سال  - اقتصاد غذا< صنایع غذایی

تخلف در تعداد کمی . بعضی از کارخانجات تولید لبنیات، بحث این روغن داغ شد و شبهات در مورد این روغن زیاد گردید( معامله

های لبنی موجب شد که یک بار دیگر  های گیاهی شورتنینگ در برخی از فرآورده ها و روغن از واحدهای لبنی در استفاده از چربی

 . شود ها تیتر اصلی در صنعت غذا مبحث روغن

های خبری مسؤوالن و مقامات ذیربط، روغن پالم به عنوان یک روغن غیر خوراکی مطرح شد، نتایج این  در برخی از مصاحبه

های تولیدی از سازمان  های لبنی آنالوگ که واحد های بهداشتی ساخت انواع فراورده های غیرکارشناسی سبب شد که پروانه مصاحبه

های غیر فنی روی دیگر سکه را نشان  گیری اما در صنعت روغن نباتی این تصمیم. به حالت تعلیق در آید غذا و دارو اخذ کرده بودند

های سرخ کردنی و بهبود بافت  داد و باعث شد که واردات انواع روغن پالم که نیاز تکنیکی صنعت روغن برای افزایش مقاومت روغن

از  RBD ها کاهش یابد و در ادامه فرآیند ترخیص انواع روغن پالم اردات روغنبه سی درصد از کل و  باشد، های قنادی می در روغن

های سرخ کردنی و افزایش ترانس  تر گردد که در نهایت کمبود این روغن در بازار موجب کاهش کیفیت روغن قبل طوالنی

 .های روغنی گردید فرآورده

های ترانس  کی شد زیرا آنها پیش از این با خیالی آسوده روغنهای خورا اما بیشترین آسیب و زیان نصیب مصرف کنندگان روغن

حال . ها با استفاده از روغن پالم، ترانس مضر به حدود صفر رسید کردند چرا که در ایران نیز مانند سایر کشور پایین را مصرف می

 .کنند ها و چربی هایی با ترانس باالتر و مقاومت پایین تر را با ذهنی آشفته مصرف باید روغن

 اما واقیعت و حقایق انواع روغن پالم چیست؟ 

 . که به برخی از شایعات و حقایق پیرامون این روغن پرداخته شود  در این گزارش سعی شده است

  شد که واردات روغن پالم به کشورهای اروپایی و آمریکا های چاپ شده در ایران به اشتباه عنوان می در برخی از اخبار و گزارش

 .شود مصارف خوراکی انجام نمیجهت 

 شود؟ وارد می  آیا انواع روغن پالم جهت مصارف در صنایع غذایی به کشورهایی مانند آمریکا، آلمان، هلند و فرانسه: سوال 

آمریکا، ایتالیا، هلند   و آمار واردات روغن پالم به  Oil World المللی های معتبر و بین پاسخ این سوال را در نگاهی به گزارش    

توان نتیجه گرفت که این روغن در ذات  شود پس می روغن پالم در این کشورها در صنعت غذا مصرف می  .توان یافت و آلمان می

ها و مارگارین استفاده  در این کشورها روغن پالم در انواع محصوالت روغنی صنف و صنعت، سرخ کردنی. خود هیچ مشکلی ندارد

 . شود می

باشد، این شرکت آمریکایی از روغن پالم اولئین در  های پیشتاز روغنی در جهان می جزء شرکت  ADM به عنوان مثال شرکت

این شرکت انواع دیگر پالم از قبیل پالم کرنل، پالم استئارین، و پالم اویل را نیز به بازار عرضه . نماید محصوالت خود استفاده می

باشد که در آمریکا از روش پیشرفته استریفیکاسیون  هایی می در زمینه روغن جزء اولین شرکت این شرکت پیشرفته. نماید می

جهت تولید محصوالت روغنی ترانس صفر بهره برده است اما نکته جالب آن است   (NOVOZYMES استفاده از آنزیم)آنزیمی 

های دیگر جهت کاهش ترانس  در مخلوط با روغن که با داشتن این فناوری پیشرفته همچنان این شرکت از انواع روغن پالم
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استفاده از روغن پالم را در محصوالت ترانس صفر این شرکت از قبیل ( 1)جدول شماره . نماید محصوالت خود استفاده می

 .دده نشان می.... های سرخ کردنی، پخشینه، شورتنینگ ویژه دونات، بستنی و مارگارین، چربی شیرینی آردی و قنادی، روغن
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  39: تاریخ

 از ورود زعفران چینی به کشور تا انتقال پیاز آن به افغانستان

چشمگیری داشته است که ورود زعفران چینی به کشور و انتقال پیاز آن به قیمت زعفران در طی روزهای اخیر کاهش بسیار 

 .افغانستان در آن موثر بوده است

، در خصوص کاهش قیمت دو خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکیانوش شیر محمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با 

یکی از دالیل کاهش قیمت افزایش عرضه در بازار است و با توجه به اینکه : مانی زعفران در طی روزهای اخیر گفتمیلیون تو

 .زعفران چینی هم به بازار وارد شده نقصانی در روند رشد قیمت و بهبود کیفیت و ارایه زعفران مطلوب به وجود آمده است

تاج ضروری مردم نیست و هر زمان که قیمت مناسبی داشته باشد خریداری می شود وی در ادامه با تاکید بر اینکه زعفران جز مایح

بنابراین باتوجه به عدم دسترسی به زعفران اصل و افزایش قیمت آن مردم این خرید را به تعویق می اندازند که به : اظهار داشت

 .تبع آن در کاهش قیمت تاثیر گذار خواهد بود

هم اکنون افغانستان به دنبال جایگزین : ت را انتقال پیاز زعفران به افغانستان دانست و گفتشیرمحمدی دلیل دیگر کاهش قیم

 .کردن کشت زعفران است

زعفران به خاطر بو یا مواد داخل آن مورد استفاده قرار می گیرد و : وی صادرات زعفران رابیشتر به صورت فله عنوان کرد و افزود

 .رید کشورهای خریدار را از جهت استفاده خوراکی یا صنعتی مد نظر قرار دادبرای حفظ این موارد بایستی هدف خ

به طور مثال در زعفرانی که بوی خوبی دارد نوع بسته بندی بسیار مهم است تا بتواند این بود را برای مدت بیشتری نگه : وی افزود

 .دارد

سبب عدم موفقیت در زمینه صادرات زعفران شده است این کارشناس اقتصادی با بیان نداشتن بسته بندی و بیوشیمی مناسب 

این گیاه یکی از ارز آور ترین گیاهان کشاورزی است و با هزینه بسیار پایین و مصرف آب خیلی کم سود کالنی به بار می : گفت

 .آورد و در صورت شناسایی مناطق جدید قابل کشت می تواند در آمد زایی مناسبی داشت

 .وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم پیدا کردن مناطق جدید برای این کشت است: دامه دادشیرمحمدی در پایان ا

/news/fa/ir.yjc.www//:http0456515 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  39: تاریخ

 گذشتهدرصدی قیمت زعفران نسبت به سال  95افزایش 

 .درصد افزایش داشته است 25امسال قیمت زعفران نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود : عضو شورای ملی زعفران گفت

وضعیت ، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

کند و از طرفی کشاورزان از عملکرد تولید در  تولید زعفران روزهای پایانی خود را در کشور سپری می: تولید زعفران اظهار داشت

سال جاری رضایت خاطر داشته اند و گفتنی است در سال گذشته تولید زعفران کشور با کاهش مواجه بوده و امسال به روال عادی 

 .خود بازگشته است

کیلو گرم برداشت  0هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران نیز باید به طور متوسط در هر هکتار  25با توجه به بیش از : افزودوی 

داشته باشیم زیرا برداشت کمتر از این میزان نشان دهنده ضعف مدیریت مزارع و آموزش است که وزارت جهاد کشاورزی باید آن را 

 .ب به هدر رفتن منابع آب و نیروی انسانی خواهد شدپیگیری کند زیرا کاهش برداشت موج

هزار تن زعفران در کشور تولید شده که در سال جاری پروسه کشاورزان بیش از  215سال گذشته حدود : حسینی در ادامه گفت

 .هزار تن زعفران در کشور تولید شده اما تاکنون وزارت جهاد میزان برداشت محصول را اعالم نکرده است 255

درصدی همراه بوده و از  25قیمت زعفران نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش : ی با اشاره به قیمت زعفران بیان کردو

تومان بوده در  055میلیون و  0الی  055میلیون و  4طرفی باید گفت که در حال حاضر هر کیلو زعفران بر اساس کیفیت آن بین 

 .تومان در همین سطح بوده است 055میلیون و  4الی  055بین سه میلیون و حالی که در سال گذشته قیمت محصول 

/news/fa/ir.yjc.www//:http0459592 
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 زیتون

 خبرنگاران جوان– 403۰آذر  34: تاریخ

 های زیتون با جمعیت کشور باغرشد ناهماهنگ / روغن زیتون سبز تیره با بوی تند نخرید

 .تواند جوابگوی جمعیت کشور باشد نیاز به واردات داریم اما وارداتی که سالم باشد های زیتون کشور نمی با توجه به آنکه باغ

ی مصرف  ، با اشاره به اینکه سرانهخبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه کیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفتگو با 

سازی درست در استفاده از این روغن و همچنین کمبود  علت این امر عدم فرهنگ: روغن زیتون در کشور بسیار کم است گفت

 .های زیتون است باغ

با توجه به نرخ رشد جمعیت کافی  های زیتون صورت گرفته اما با توجه به اینکه اقدامات مثبتی در جهت افزایش باغ: وی افزود

 .نیست

: های زیتون به رنگ سبز تیره که بوی تندی هم دارند قابل مصرف نیستند، اظهار داشت این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه روغن

 .گیرند ها وجود دارد و در مجاورت با هوا هم بوی تندی می هایی از دیگر روغن ها ناخالصی در این روغن

شود،  های خاصی مشاهده می ها بر حسب استانداردی که دارند بر روی ظروف آنها برچسب کر این نکته که روغن زیتونوی با تذ

های آبی و سبز  ترین روغن زیتون است و رنگ های متفاوتی دارند و به طور مثال، رنگ مشکی، با کیفیت ها رنگ این برچسب: گفت

 .تری دارند پایین  کیفیت

هایی هستند که اکسیده شده و بوی تندی هم دارند و مصرف  اینها روغن: های صابونی هم، چنین گفت زیتون وی در خصوص روغن

 .شود آنها باعث ایجاد بیماری می

 .های زیتون افزایش پیدا کند طی پنج سال آینده دیگر واردات نخواهیم داشت اگر رشد کشت باغ: وی در ادامه یادآور شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http0451296 
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 زیتون
 ایران اکونا - 403۰/ آذر /  34, یکشنبه 

 4151زیتون در کشور  روغنافزایش تولید 

 .  هزار تن می رسد 25تولید روغن زیتون در ایران تا سال هزار و چهار صد و چهار به 

وزارت جهاد :باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در کارگاه آموزشی افزاش بهره وری باغ های زیتون در شهر منجیل گفتقائم مقام امور  

 25کشاورزی با اصالح باغ های زیتون و افزایش سطح کشت این محصول میزان تولید روغن زیتون در کشور تا ده سال دیگر به 

 . هزار تن افزایش خواهد یافت

قرار است با توسعه باغ : هزار هکتار می رسد گفت 105ان اینکه در برنامه ششم توسعه سطح زیر کشت زیتون به جهانگیر عرب با بی

 .های زیتون هفده درصد روغن خوراکی کشور از این بخش تامین شود

هزار کیلو گرم 2ش از ایران با تولید بی: وی متوسط تولید زیتون در دنیا را هزارو هفتصد کیلوگرم در هر هکتار اعالم کرد و گفت

تن تولید محصول  0زیتون در هر هکتار از متوسط جهانی بیشتر زیتون تولید میکند و صد باغدار نمونه نیز در هر هکتار بیش از 

 .دارند

در  قائم مقام معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاوزی با اشاره به برنامه های وزارتخانه اش برای حمایت بیشتر از تولید زیتون

انتقال تجربه و آموزش به تولید کنندگان در مناطق مختلف با درنظر گرفتن ویژگی های جغرافیایی آن منطقه را از مهم :کشور گفت

 . ترین برنامه های دولت برای تولید بیشتر زیتون اعالم کرد

/com.iranecona//:http42522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/48628


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

81 
 

 سالمت

 آیانا 4031آذر  39, شنبه

 سرطان شناس است؟  پرندهکدام 

توانند بافت سالم را از سرطانی حتی در تصاویری  دهد که کبوترهای چاهی پس از دو هفته آموزش می تحقیق دانشمندان نشان می

 . که پیش از آن ندیده بودند، به درستی تشخیص دهند

بینند تا مهارت الزم را برای  ها آموزش می و رادیولوژی سال( پاتولوژی)شناسی  ان آسیببی سی، متخصص به گزارش شبکه خبری بی

هایی را  اند چنین قابلیت تشخیص سرطان به دست آورند اما مطابق یک تحقیق علمی، کبوترها پس از دو هفته آموزش توانسته

 .نشان دهند

. هایی باورنکردنی دارد اینکه بزرگتر از نوک انگشت نیست، قابلیت سیستم بینایی کبوترها به انسان شباهت دارد و مغز آنها با

های چهره  توانند افراد و حالت کبوترها می: گوید ، استاد دانشگاه آیووا و یکی از نویسندگان این تحقیق، می»آرتور واسرمن»پروفسور 

 .را تشخیص دهندهای مونه یا پیکاسو  های دارویی خراب و حتی نقاشی آنها، حروف الفبا، کپسول

 .تصویر را به خاطر بسپارند 1255توانند بیش از  حافظه بصری آنها هم بسیار تحسین برانگیز است و ثابت شده که آنها می

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http25206-1html. 
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 سالمت
 آیانا 4031آذر  39, شنبه

 اسامی فرآورده های گوشتی و نمک های غیرمجاز اعالم شد 

سازمان غذا و دارو، اسامی تعدادی از فرآورده های گوشتی و نمک های غیر مجاز را اعالم کرد و از مصرف کنندگان خواست در 

 .رضه اطالع دهندصورت مشاهده این محصوالت، مراتب را جهت جمع آوری آنها از سطح ع

با توجه به اهمیت سالمت فراورده های غذایی و پیرو : بنا بر ای گزارش ، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطالعیه ای اعالم کرد

نظارتهای سختگیرانه و مستمری که در خصوص این قبیل محصوالت در سطح عرضه صورت می گیرد سوسیس و کالباس با نام 

درصد مرغ با نام تجاری هیال با استناد به مدارک  55، زوان و ساندویچ باگت کالباس  yorouk ،pinar ،doyum های تجاری

ارائه شده از سوی اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو مبنی بر عدم دارا بودن مشخصات معتبر، 

 .به عنوان محصوالت غیر مجاز معرفی می گردند

این اطالعیه همچنین به نمک با نام تجاری پرگل، نمک تصفیه شده یددار با نام تجاری گلچین، نمک یددار با نام تجاری  در 

با نام تجاری رنگین کمان به عنوان فراورده های مغایر با ضوابط بهداشتی سازمان غذا و ( نمک یددار رنگی)صدفک و نمک میوه ای

 .دارو اشاره شده است

ی سازمان غذا و دارو در ادامه ضمن هشدار نسبت به مصرف فراورده های نامعتبر و مجهول الهویه از مصرف کنندگان روابط عموم 

خواست؛ در صورت مشاهده محصوالت نامبرده در سطح عرضه، مراتب را به اطالع نیروی انتظامی و معاونت های غذا و داروی 

 .قدامات الزم صورت گیردسراسر کشور برسانند تا نسبت به جمع آوری آنها ا

/item/food/ir.iana.www//:http25264-1html. 
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 سالمت
 فودپرس 4031آذر ماه  0دو شنبه 

 افزایش آگاهی،موجب کاهش قاچاق می شود

بر توقف اجرای طرح نصب برچسب کنترل سالمت و اصالت کاالهای حوزه درپی درخواست رییس اتاق تهران، مبنی < مواد غذایی

سالمت، رییس انجمن مسولین فنی شرکت های وارد کننده درپاسخ به خوانساری با اشاره به مسولیت قانونی این تشکل در 

ی نباید احساسی عمل در مباحث ملی و عموم: دستورالعمل نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت محصوالت سالمت محور، گفت

 . کرد و حقوق مصرف کننده را به لحاظ جناح بندی نادیده گرفت و یا زیر سوال برد

تولید کننده و یا تاجر باید دغدغه مصرف کننده را داشته باشند : امید احمدی، با اشاره به اجرای درست،دقیق برچسب اصالت، افزود

مصرف کننده دراین طرح بکوشند وسبب کاهش تخلف و کاالهای غیر اصل از و برای افزایش آگاهی به ذینفعان طرح به خصوص 

 .بازار شوند

این طرح به مصرف کننده کمک : طرح ردیابی کاال در راستای رعایت حقوق مصرف کننده است، خاطرنشان کرد  وی با بیان اینکه

طرح همچنین موجبات افزایش آگاهی مصرف  این. می کند که بابت کاالی غیر اصل هزینه نکرده و سالمتش دچار آسیب نشود

کننده را فراهم می کند و با تشخیص اصل از غیر اصل بودن کاال ، تقاضای کاالی قاچاق در بازار خود بخود کم می شود و در نهایت 

 . کاهش اقدام به قاچاق توسط سودجویان را در پی دارد

به اینکه این انجمن به عنوان تنها تشکل نظارتی در حوزه واردات رییس انجمن مسولین فنی شرکت های وارد کننده با اشاره 

کاالهای سالمت محور، مسولیتی قانونی دردستورالعمل نظام ردیابی،رهگیری و کنترل اصالت محصوالت بردوش دارد، سواالتی را از 

 .رییس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

ند بوجود بیاید که شما و برخی از واردکنندگان اطراف شما نگران آن چه رانتی در شرکتهای تولید برچسب می توا: وی گفت

در حالی که در . هستید؟در حالی که به هر متقاضی تولید برچسب بر اساس بررسی و تایید صالحیت،این مجوز داده شده است 

بحال واکنش نشان نداده اید و بعنوان اتاق بازرگانی، پتانسیل و نشانه های بسیاری برای رانت وجود دارد ولی شما نسبت به آن تا 

نمونه دلیل هزینه های چند میلیاردی برای کسب کرسی های اتاق که هیچ حقوقی به نمایندگان منتخب خود نمی دهد را با چه 

 اصول اقتصادی و قانون کسب و کاری توجیه می کنید؟

ی است و ایجاد همزمان چندین کار نظارتی را برای احمدی با بیان اینکه این طرح، دقیقا در راستای مبانی اقتصاد مقاومت

را اکثر شرکتها می باید در سازمان خود انجام بدهند و جزو الزامات   recall سیستم: محصوالت بوجود می آورد، اظهار داشت

 آیا شما به این قضیه واقف بودید و احساس نگرانی کردید؟. است ، در حالی که از انجام آن امتناع می کنند

آیا نرم افزاری : وی با طرح این سوال که آیا بارکد دوبعدی پیشنهادی شما را نمیتوان جعل کرد و تقلبی آن را تولید کرد؟ ادامه داد

وجود دارد که فقط در بارکد دوبعدی برای هر محصول مشخصه منحصر بفرد تولید کند و لی در طرح نشانه گذاری و نظام ردیابی 

 باشد؟ آیا بارکد دوبعدی توسط مبدا قابل اجراست و برچسب اصالت در مبدا ،قابل اجرا نیست؟این امکان وجود نداشته 

رییس انجمن مسولین فنی شرکت های وارد کننده با اشاره به اینکه اگر اتاق بازرگانی تهران نگران حقوق مصرف کننده باشد، باید 

دراجرای این طرح، کارشناسانی به نام : د کننده باال ببرد ، افزودآگاهی خود را از نقش و عملکرد مسولین فنی در شرکت های وار

در این . مسئول فنی، متعهد و ملزم به کنترل این فرآیند هستند و در شرکتهای بازرگانی مستقر بوده و از کارمندان آنها می باشند

یان بدون ممانعت اجازه بدهند برای حفظ خصوص اگر اتاق بازرگانی نگران حقوق مصرف کننده است ، باید تالش کند که کارفرما
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سالمت مصرف کننده، مسئولین فنی واردات نقش خود را درست ایفا کنند و بعنوان پیشنهاد از اعضا اتاق خود بخواهید که لیست 

حتی بیمه بیمه خود را ارائه بدهند و آنوقت متوجه خواهید شد که بیشتر واردکنندگان کاالهای سالمت محور، مسئول فنی خود را 

 .  هم نمی کند، چون اعتقادی به نظارت ندارند
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 سالمت
  فودپرس 4031آذر ماه  0دو شنبه 

 ! معجزه می کنداین میوه در فصل زمستان 

فصل سرما برای بسیاری از مردم با خاطره سرماخوردگی و کسالت های طوالنی مدت چند ماهه عجین شده و آنان < غذا و تغذیه

 .همواره به دنبال ساده ترین و سریع ترین راه حل برای رفع مشکالت خود دراین زمینه می گردند

و حتی در مواردی درمان بیماریهایی از قبیل سرماخوردگی و کارشناسان مواد غذایی به مردم توصیه می کنند که برای پیشگیری 

آنفلوآنزا در مطب پزشکان و داروخانه ها دنبال راه حل نگردند، راه حل معجزه آسا همین نزدیکی ها در میوه فروشی های نزدیک 

 .خانه هایتان است

مین عالوه بر مواد مغذی ضروری برای سالمت بدن لیمو در دسته مرکبات دارای خواص درمانی متعدد و و حاوی مقادیر زیادی ویتا

  گرم پروتئین  5/64  کالری،  29/2  گرم لیموشیرین که معادل یک عدد لیمو شیرین بزرگ است حاوی  155  ارزش غذایی . است

 .است c میلیگرم ویتامین 02   میلیگرم پتاسیم و 105  میکروگرم اسید فولیک  15  گرم فیبر  2/2  گرم چربی  5/14  گرم قند  15/0

لیمو ترش هم یک ماده تقویت کننده زیبایست و باعث افزایش سالمتی، طراوت، شادابی، جوانی و نیروی حیات، مانع شل شدن و 

 .چروک پوست و پیری زودرس می شود

امالح معدنی بی شمار و بسیار از ویتامین های لیموترش می توان درصد باالی ویتامین ث، ویتامین های گروه ب و ویتامین آ، و از 

 .را نام برد... مفید آن پتاسیم، منگنز، منیزیم و 

برای پاکسازی لکه های پوستی می توانید آب لیمو ترش را روی پوست بمالید و از شب تا صبح روز آن بماند، همچنین از عصاره 

 .ببریدلیمو ترش با گلیسیرین می توانید خستگی پوست و ترک های پوست را از بین 

اگر تمایل دارید موهایتان شفاف و درخشان شود کافیست مقداری لیمو ترش تازه با آب سرد ترکیب کنید و روی موها بریزید و 

 .سپس موها را بشویید

پوست لیمو ترش را روی پوست خشک یا جای پوسته پوسته شده بمالید تا مشکالت پوستی برطرف شود، برای نرم شدن پوست 

 .ج نیز پوست لیمو ترش مفید استضخیم شده آرن

درصد اسید سیتریک تهیه و از هسته های آن روغنی به نام لیمو تن تهیه و در طب مصرف می  2تا  5از لیمو ترش تجزیه شده 

 .شود

خواص اسیدی این میوه یک ضد عفونی کننده قوی است، به همین دلیل توصیه می شود اگر در مسافرت به آب آشامیدنی 

 .د به آن چند قطره لیمو ترش اضافه کنید و بعد از آن، آب استرلیزه شده را می توانید نوش جان کنیدمشکوک شدی

است باعث از بین بردن سموم میکروب بیماری هایی مانند دیفتری، ( سرد کننده)همچنین آب لیمو ترش که ماده ای خنک کننده 

و دفع سنگ های کوچکی ( زردی)افزایش می دهد و در رفع یرقان حصبه و برخی امراض مهلک و خطرناک می شود؛ ترشح صفرا را

 .که در مجاری ادرار گیر می کنند موثر است

 :سایر فواید درمانی لیمو

نوشیدن یک لیوان آب لیموترش در روز . لیمو برای درمان جوش جوانی و پاکسازی پوست بکار می رود: فایده لیمو برای پوست( 1

یمو یک پاک کننده خوب به شمار می آید از این رو برای درمان عفونت ها و التهاب های پوستی بکار ل. پوست را شاداب می کند

 .لیمو همچنین برای از بین بردن زخم ها بر روی پوست بکار می رود و از شدت سوختگی پوست می کاهد. می رود
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ز این رو از آنتی اکسیدان های قوی به شمار می آید است ا( ج)لیمو از آنتی آکسیدانهاست؛ حاوی مقدار بسیار زیادی ویتامین( 2

 .که از پیری زودرس جلوگیری می کند

برای رسیدگی به موهای خود می توانید مقداری آب لیمو ترش به آب اضافه کنید و با این آب موهای خود : فواید لیمو برای مو( 2

لیمو به موهای شما . استفاده کنید و با آن پوست سر را ماساژ دهیدبرای رهایی از شوره نیز می توانید از آب لیمو ترش . را بشویید

 .درخشندگی قابل توجهی می بخشد

این میوه می تواند . اگر آب لیمو ترش را بر روی محل درد دندان بچکانید، می توانید از دندان درد رها شوید: لیمو و دندان ها( 4

 .یه برای رها شدن از بوی بد دهان به شمار می آیدخونریزی لثه را متوقف کند؛ همچنین نوعی دهان شو

برای دست یافتن به نتایج بهتر می توانید . با نوشیدن آب ولرم با عسل و لیمو می توانید وزن خود را کاهش دهید: کاهش وزن( 0

 .این نوشیدنی را با معده خالی میل کنید

 .ین برای درمان برخی بیماریها مانند وبا و ماالریا بکار می رودلیمو خون را از سموم متعدد پاک می کند همچن: تصفیه خون( 5

کسانی که از ناراحتی های قلبی رنج می کشند می توانند آب لیمو ترش را برای کاهش فشار خون مصرف : کاهش فشار خون( 6

 .کنند، از این رو لیمو مبتالیان به ناراحتی قلبی را از بسیاری بیماریهای دیگر رها می کند
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 سالمت
 فودپرس 4031آذر ماه  1چهار شنبه 

 تاثیر غذاهای چرب بر عصب معده 

های معده که احساس سیری را  نتایج یک مطالعه نشان می دهد که مصرف بیش از اندازه غذاهای چرب به عصب< غذا و تغذیه 

 .به مغز ارسال می کنند، آسیب وارد می کند

دقیقه طول می کشد تا مغز با بدن سازگار شود و در  25محققان دانشگاه جورجیای آمریکا معتقدند که پس از صرف غذا، تقریبا 

 .این مدت، فرد متوجه سیری و یا گرسنگی نیست

دهنده عصبی است که وظیفه اطالع رسانی به مغز را در زمینه کفایت صرف غذا به عهده  ، یک هورمون و انتقال(Leptin) لپتین

اما هنگامی که افراد سریع غذا می خورند و یا پیام این هورمون را مبنی بر سیری نادیده می گیرند، هورمون دیگری به نام . دارد

ی گوید که بدن دچار بیماری می باشد و نفخ کرده به مغز م(  peptide tyrosine-tyrosine) تیروزین -پپتید تیروزین

 .است

براساس مطالعه محققان دانشگاه جورجیا، یک رژیم غذایی ناسالم می تواند سبب برهم زدن توازن باکتری در روده شود، به طوری 

که غذاهای سالم تر را که باکتری هایی را که برای تکثیر از چربی استفاده می کنند، تشویق می کند و باکتری های دیگری را 

این رویه به التهاب عصب ها منجر می شود و پس از آن، مغز سیگنال ها در زمینه سیر شدن را . ترجیح می دهند، از بین می برد

 .حس نمی کند

د به گفته محققان، مطالعه آنها روی موش ها نشان داده است که رژیم های غذایی پر چرب، مغز این حیوانات را تغییر می ده

این کار باعث بروز التهاب در مناطقی از مغز می شود که مسئول رفتار تغذیه ای . مدارهای مغزی آنها را دوباره سازماندهی می کند

 .مدارهای دوباره سازماندهی شده و ملتهب، سیگنال احساس سیری را تغییر می دهند. هستند

و مغز اختالل ایجاد کند، مانند این که با وجود صرف غذای کافی، اما  چنین تغییری می تواند در ارتباط میان روده: آنها افزودند

 .احساس گرسنگی از بین نمی رود
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 سالمت
 فودپرس 4031آذر ماه  1چهار شنبه 

 های مشهور  رژیم الغری با قارچ به شیوه شخصیت

برای الغر شدن رژیم های مختلفی وجود دارد که شاید بعضی از آنها برای تان عجیب باشد، از رژیم های تخم مرغ و < غذا و تغذیه

و بهترین حالت این است که هر کدام از این رژیم ها مزایا و معایبی دارند . ژاپنی گرفته تا رژیم سوپ کلم، رژیم سیب زمینی و غیره

 .زیر نظر متخصص تغذیه و براساس شرایط بدنی رژیم متناسبی را دنبال کنید

شاید برایتان جالب باشد بدانید که بعضی از چهره ها هم برای حفظ تناسب اندام شان رژیم های مختلف و اغلب عجیبی را دنبال 

که از رژیم قارچ تعریف و تمجید کرده و به طرفداران شان گفته اند که به  نمونه اش جولیا رابرتز و ایمی آدامز هستند. می کنند

درباره این رژیم بیشتر بدانید و از مزایای قارچ برای سالمتی . کمک این رژیم توانسته اند چربی های اضافی بدن شان را از بین ببرند

 .غافل نشوید

 رژیم قارچ چطور کار می کند؟

ن تغذیه به شما می گویند که برای دنبال کردن این رژیم باید دو هفته یکی از وعده های رژیم به گزارش دیلی میل، متخصصا

از این رو . بهتر است این غذا به شیوه سالمی پخته شود. غذایی روزانه تان را به مصرف قارچ اختصاص دهید و فقط قارچ بخورید

توصیه می . ارپز یا کبابی شده در فر انتخاب مناسب تری استقارچ بخ. مصرف قارچ سرخ شده از سوی متخصصان توصیه نمی شود

شود که در این رژیم وعده ناهار یا شام را به قارچ اختصاص دهید، البته می توانید صبحانه هم یک غذای ترکیبی مثال املت قارچ 

غری دنبال کرده و از آن نتیجه گرفته رژیم قارچ برنامه ای است که افراد مشهوری چون جولیا رابرتز و ایمی آدامز برای ال. بخورید

 .این افراد می گویند که با مصرف منظم قارچ خام توانسته اند اندام متناسب تری داشته باشند. اند

 مزیت این رژیم چیست؟

 
ن رو رژیم قارچ از ای. با دنبال کردن این رژیم چربی های اضافه در کمر، باسن و پاها از بین می روند اما باالتنه شما الغر نمی شود

 .مناسب افرادی است که در بخش پایین تنه شان چربی های اضافه دارند و دل شان می خواهد این بخش از بدن آنها متناسب شود

شکی نیست که قارچ »لوسی ویندهام، مربی تناسب اندام و متخصص تغذیه در مورد مصرف قارچ توصیه هایی دارد، او می گوید 

قارچ با داشتن کالری کم می تواند بخشی از رژیم های الغری را به خود . د است که خواص زیادی داردیک ماده غذایی قدرتمن

 «.عالوه بر این قارچ نسبت به منابع پروتئین حیوانی قیمت ارزان تری دارد. اختصاص دهد

، بیش از حد از این ماده غذایی با وجود مزایای زیاد قارچ او به خانم ها هشدار می دهد که با خواندن ویژگی های مفید قارچ

 :ویندهام در ادامه می گوید. استفاده نکنند چون زیاده روی در هر کاری عوارضی به همراه دارد

واقعیت این است که اگر رژیم غذایی سالم و متعادلی را دنبال کنید که . از این رو هنگام مصرف قارچ تعادل را در نظر بگیرید» 

 «.باشد این موضوع در کاهش وزن شما تاثیر دارد، البته در کنار اینها ورزش منظم روزانه را از یاد نبریدحاوی مواد غذایی طبیعی 

 قارچ چطور الغر می کند؟

اگر یک وعده از رژیم غذایی تان را به مصرف »: ژان جسکون، متخصص تغذیه دیگری است که در این باره به دیلی میل می گوید

وع باعث می شود که در وعده بعدی غذاهایی با کالری کمتر مصرف کنید و به این ترتیب مجموع قارچ اختصاص دهید این موض

کالری های دریافتی بدن تان کمتر می شود چون قارچ ارزش غذایی باالیی دارد و با داشتن فیبر و پروتئین احساس سیری شما را 
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ها را بهبود می بخشد و سبب می شود از غذایی که می خورید  عالوه بر این فیبر موجود در قارچ عملکرد روده. افزایش می دهد

 «.در نتیجه زود گرسنه نمی شوید و به مصرف میان وعده های کم ارزش میل و رغبتی ندارید. رضایت بیشتری داشته باشید

 چطور با رژیم قارچ الغر شوید

بلکه سبب می شود مواد مغذی بیشتری به بدن  به گفته متخصصان تغذیه مصرف قارچ نه تنها به کاهش وزن شما کمک می کند

این نکته ای است که چهره هایی مانند جولیا رابرتز روی آن تاکید می کنند و برای حفظ تناسب اندام شان از این ماده . تان برسد

خیره شده در کمر رازی وجود دارد که بهتر است شما هم در اینجا از آن مطلع شوید، درواقع چربی های ذ. مغذی غافل نمی شوند

از این رو سوزاندن چربی های این قسمت از بدن دشوار تر . آخرین بخشی هستند که تحت تاثیر رژیم های الغری قرار می گیرند

 .است اما قارچ در چربی سوزی این قسمت از بدن تاثیر دارد

 قارچ و درخشندگی پوست

ست، مو و تقویت ناخن ها نقش دارند و به لطافت و درخشندگی ، آهن و روی در قارچ موجود است که در سالمت پوBویتامین 

 .از این رو با مصرف قارچ نه تنها الغر می شوید بلکه پوست شما درخشان و زیباتر می شود. پوست شما کمک می کنند

 کاهش سطح کلسترول خون

ربی و کلسترولی در ترکیبات آن دیده قارچ یکی از منابع غذایی مفید برای پایین آورد سطح کلسترون خون است و هیچگونه چ

به . عالوه بر این فیبر و آنزیم های ویژه ای که در قارچ وجود دارند به پایین آمدن سطح کلسترول خون کمک می کنند. نمی شود

هر حال قارچ منبع خوبی از پروتئین کم چرب است که به سوزاندن کلسترول های مصرف شده کمک می کند و سبب می شود 

همه این موارد به سالمت قلب شما کمک کرده و از بروز سکته قلبی و بسته . کلسترول بد و کلسترول خوب تعادل برقرار شودبین 

 .شدن رگ ها پیشگیری می کنند

 رفع کم خونی

و  افرادی که به مشکل کم خونی دچار می شوند آهن خون شان پایین تر از سطح معمول است، درنتیجه در طول روز دچار سردرد

قارچ منبع . خستگی شده و عملکرد روزانه شان کاهش می یابد، عالوه بر این ممکن است مشکالت گوارشی هم سراغ شان بیاید

 .درصد آهن موجود در آن توسط بدن جذب می شود که در سالمت عمومی بدن تاثیرگذار است 95خوبی از آهن است و بیش از 

 مناسب برای دیابتی ها

. قارچ هیدرات های کربن بسیار کمی دارد و سرشار از پروتئین است. اد غذایی مناسب برای افراد دیابتی هستندقارچ ها یکی از مو

ضمن اینکه مقادیر مناسبی از فیبر و آب . عالوه بر این از لحاظ داشتن ویتامین و امالح معدنی هم ماده ای مغذی به شمار می رود

ز همه اینکه قارچ دارای انسولین طبیعی است و به تنظیم قند خون، عملکرد پانکراس و مهم تر ا. هم در ترکیبات قارچ وجود دارد

 .این دو غده در شکل گیری انسولین و ترشح آن در بدن تاثیر دارند. کبد کمک می کند

 سالمت استخوان ها

 .ستخوان تاثیرگذار استقارچ منبع خوبی از کلسیم است و این ماده معدنی در سالمت استخوان ها و پیشگیری از پوکی ا
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 سالمت
 فودپرس 4031آذر ماه  0سه شنبه 

 ! تر بخوابید دقیقه اضافه 35با این نوشیدنی هر شب 

 95شود بتوانید هر شب  ی گیالس دو بار در روز باعث می اند که نوشیدن عصاره محققان طی تحقیقاتی دریافته< غذا و تغذیه

 .تر بخوابید دقیقه اضافه

تر  دقیقه اضافه 95شود بتوانید هر شب  ی گیالس دو بار در روز باعث می اند که نوشیدن عصاره محققان طی تحقیقاتی دریافته

خوابی داشتند خواستند که به مدت دو هفته و روزی دو بار،  تحقیق، از هفت فرد بزرگسال که مشکل بیآنها در این . بخوابید

ای ننوشیده و دو هفته بعد از آن یک عصاره دیگر در قالب دارونما  ی گیالس بنوشند و دو هفته بعد از آن هم هیچ عصاره عصاره

ی گیالس در مقایسه با مصرف دارونما، باعث شد که این افراد  رف عصارهها دریافتند که مص محققان بعد از این آزمایش. بنوشند

 .تر بخوابند دقیقه اضافه 24ها  بتوانند شب

ی خواب و بیداری  ی گیالس منبع طبیعی هورمون مالتونین و آمینواسیدی به نام تریپتوفن است که هر دو مسئول چرخه عصاره

حاوی آنزیمی است  -گویند که به آن پروآنتوسیانیدین می–ی قرمز موجود در گیالس ها گویند که رنگدانه محققان می. فرد هستند

 .شود که بیشتر بتواند در بدن فعالیت داشته باشد ی تریپتوفن شده و این باعث می که باعث کاهش التهاب و کم شدن میزان تجزیه

خوابی دارند، یعنی بیش از سه شب  در آمریکا مشکل بی سال 50اند که بیش از یک سوم افراد بزرگسال باالی  محققان برآورد کرده

تر نسبت به مصرف بسیار از  تر و مطمئن ی گیالس روشی سالم گویند نوشیدن عصاره آنها می. خوابند در هفته را با دشواری می

 .داروها برای درمان مشکل خواب است
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 سالمت
 فودپرس 4031آذر ماه  0سه شنبه 

 های دفع کننده استرس  آشنایی با ادویه

 .ها کم کرد ها و دمنوش توان با برخی از ادویه احساس آزار دهنده استرس را می< غذا و تغذیه

غذایی و عضو هیأت علمی دانشگاه با بیان اینکه عوامل محمدحسین عزیزی، متخصص صنایع غذایی و رییس انجمن صنایع 

 .کنند ها مثل فلفل که در افراد ایجاد استرس می کنندگی داشته، مانند برخی از ادویه بسیاری در ایجاد استرس در افراد اثر تحریک

العاده آرامبخش و  ص زعفران فوقها مانند دارچین و زعفران آرامبخش هستند و به خصو البته برخی از ادویه: وی در ادامه افزود

 .آور و رفع کننده استرس است  نشاط

گاوزبان، زنان باردار  گاوزبان نیز آرامبخش هستند که در مورد مصرف گل هایی نظیر گل دمنوش: رییس انجمن مواد غذایی ادامه داد

 .جاد کندباید احتیاط کنند زیرا ممکن است عوارضی همچون اختالل در فشارخون را در آنان ای

بار  2الی  1به طور معمول برای افراد استفاده روزانه : این متخصص در تشریح میزان مصرف این مواد گیاهی آرامبخش گفت

 .شود کند و مصرف زعفران به همراه چای توصیه می مشکلی را ایجاد نمی
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 سالمت
 فودپرس 4031آذر ماه  0سه شنبه 

 ! این میوه، بانک ویتامین است

این میوه سرشار از پتاسیم و منیزیم است که با کلسترول و . خرمالو سرشار از دو ماده معدنی بسیار مفید است< غذا و تغذیه

 .کند فشارخون باال مقابله می 

 .موجود در این میوه قابل توجه است C زا است میزان ویتامین  ی انگور انرژی به اندازهخرمالو 

باید بدانید که مصرف خرمالو و جذب . باشد Cکند امکان دارد به دلیل کمبود ویتامین  هایتان خونریزی می  اگر در فصل سرما لثه

 .این ویتامین برای شفافیت پوست نیز مفید است .ها موثر است آن برای باال بردن استحکام سالمت لثه C ویتامین

 .شود  آن نیز کمتر می C تر باشد میزان ویتامین تر و شیرین البته توجه داشته باشید هر چه خرمالو رسیده

اکسیدان قوی باعث خنثی شدن  این دو آنتی. و همچنین لیکوپن است A خرمالو سرشار از کاروتن یا همان پیش ساز ویتامین

ها ایمن  های قلبی عروقی و برخی از سرطان های مختلفی مانند بیماری رسان شده و شما را در برابر بیماری های آزاد آسیب لرادیکا

 .کند می

برید   اگر از یبوست رنج می. باشد توجهی فیبر پکتین می شود و حاوی میزان قابل خرمالو منبع خوب فیبرهای غذایی محسوب می

 .اعتماد کنیدتوانید به این میوه  می

 .کنیم که روزانه دو مرتبه خرمالو میل کنید برای این کار توصیه می. شود فیبرهای موجود در آن باعث دفع راحت و رفع یبوست می
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 سیب درختی

 آیانا 4031آذر  39, شنبه

با سه درصد سیب تولیدی، نبض بازار به دست تشکل ها / تنظیم بازار سیب برای باغداران راهکارهایاعالم 

 افتد  می

تنها هیچ باغداری تحت تأثیر تنش و نوسانات بازار یا کمبود اعتبار و سرمایه  ها برای محصوالت باغبانی، نه ها و تعاونی با ایجاد تشکل

 .گیرد، بلکه نبض بازار محصوالت در دست تولیدکنندگان خواهد بود ار نمیقر

، (ایانا)های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر میوه 

هزار تن اعالم کرد و از افزایش  455ن و هزار تن افزایش نسبت به سال گذشته، سه میلیو 255تولید امسال سیب در کشور را با 

 .باغی خبر داد های پاییزه و عملیات مدیریت به کیفیت سیب تولیدشده با توجه به شرایط اقلیمی مناسب، بارندگی

هزار تن  52صادرات سیب در سال جاری تاکنون : هزار تنی سیب در سال گذشته گفت 455تن با اشاره به صادرات  رمضان روئین

 .هزار تن سیب را نیز تا پایان سال نیز داریم 055ست و ظرفیت صادرات بوده ا

 تعرفه عراقی و روسی، مانع صادرات سیب ایرانی 

کشور عراق : وی یکی از مشکالت پیشروی صادرات را گذاشتن تعرفه از سوی کشورهایی همچون عراق و روسیه عنوان کرد و افزود

تعرفه گذاشته است و وجود ( تومان 255هزار و  تا یک 255هزار و  یک)دینار  205انی امسال برای واردات هر کیلوگرم سیب ایر

 .ای در این محصول برای عدم اجازه ورود سیب ایرانی به عراق را بهانه کرده است آفات قرنطینه

ی و سایر مسائل خارجی که های سنگین از سوی روسیه و عراق برای محصوالت ایران عالوه بر تعیین تعرفه: تن خاطرنشان کرد روئین

شود، این در حالی است که در  بهره به صادرکنندگان پرداخت نمی با آن درگیر هستیم، در داخل نیز تسهیالت و اعتبارات الزم و کم

 .گیرند کشورهای همسایه جوایز صادراتی برای تجار و بخش خصوصی در نظر می

 12هایی با کارمزد  وجودآمده با سایر کشورها مقابله کنند، بلکه باید با وام شکالت بهتنها باید با م صادرکنندگان ما نه: وی ادامه داد

درصد و همچنین بدون دریافت جوایز صادراتی با صادرکنندگان خارجی رقابت کنند که مجموع این عوامل، باعث کندی  21تا 

 .شود روند کار و خلل در صادرات می

ها،  ی معاون وزیر کشاورزی عراق به همراه کارشناسان حفظ نباتات این کشور، بازدید از باغا تن با اشاره به سفر یک هفته روئین

های سیب ایران تصریح  ای در باغ های آذربایجان غربی و دماوند و اطمینان از عدم وجود هرگونه آفت قرنطینه انبارها و سردخانه

 .تراشد های واهی می یرانی به عراق بهانهاکنون این کشور برای ورود سیب ا رغم این مسائل هم به: کرد

 جای خالی جوایز صادراتی برای صادرکنندگان ایرانی 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از برگزاری جلسات متعدد با تجار داخلی، صادرکنندگان  مدیرکل دفتر میوه

در این جلسات ضمن : اونت باغبانی خبر داد و تأکید کردهای مختلف، اتاق ایران، مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و حوزه مع استان

 .دریافت نظرات افراد، قرار بر این شد تسهیالت مناسبی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا روند صادرات بهتر شده و استمرار یابد

عراق، افغانستان، هند، کویت، وی با اشاره به صادرات سیب ایرانی به کشورهای ترکمنستان، امارات متحده عربی، پاکستان، 

عربستان صعودی، بحرین، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، روسیه، قطر، عمان و مالزی، از بهبود روند صادرات اظهار 

 .امیدواریم میزان صادرات سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد: رضایت کرد و یادآور شد
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در حال حاضر سیب : های ممتاز و صنعتی از باغداران خریداری شده است، اظهار داشت نکه تاکنون تمامی سیبتن با بیان ای روئین

تومان،  455تا دوهزار و  055هزار و  تومان، سیب درجه یک به قیمت هر کیلوگرم یک 055ممتاز به قیمت هر کیلوگرم دوهزار و 

تومان از  205تا  125تومان و سیب صنعتی به قیمت هر کیلوگرم  055ار و هز هزار تا یک سیب درجه دو به قیمت هر کیلوگرم یک

 .شود باغدار خریداری می

وی با تأکید بر اینکه سیب جزو محصوالت خرید تضمینی است که در صورت افت قیمت، دولت تسهیالت خرید آن را فراهم  

صنعتی و خرید تضمینی سیب، برای ذخیره ایام عید، سازمان تعاون روستایی ایران نیز عالوه بر خرید سیب : کند، گفت می

 .های عرضه مستقیم را برای رفاه حال تولیدکنندگان فراهم کرده است غرفه

 هزار تن سیب صنعتی در کشور 055خرید 

را ها و صنایع تبدیلی، ظرفیت فرآوری سیب در کشور  هزار تن سیب صنعتی از سوی کارخانه 555تن با اشاره به خرید  روئین

 .مناسب عنوان کرد

ویژه سیب، معاونت باغبانی  با توجه به فراهم بودن شرایط مناسب در کشور برای تولید محصوالت باغبانی به: وی خاطرنشان کرد

ها با هماهنگی کامل بخش خصوصی اعم از  هایی جهت افزایش تولید کمی و کیفی محصول سیب را دارد که این برنامه برنامه

ها قابل اجرا  ها، استاندارد و بهداشت و مدیریت باغ کننده، صادرکننده و بهبود وضعیت انبارداری، سردخانه رفتولیدکننده، مص

 .خواهد بود که در نهایت محصولی باکیفیت یکنواخت، سالم و با قابلیت صادراتی تولید شود

 های منسجم و یکپارچه محصوالت باغبانی، نیازمند تشکل 

ها و ساماندهی تولید  ترین عامل در اقتصادی کردن باغ سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی مهمهای  مدیرکل دفتر میوه

ها و  با تشکیل این تعاونی: های تولیدی باغداران اعالم کرد و افزود ها و تشکل محصوالت باغبانی را هماهنگی و تشکیل تعاونی

عنوان مثال استان آذربایجان  شود، به کمبود اعتبار و سرمایه واقع نمی ها، هیچ باغداری تحت تأثیر تنش و نوسانات بازار یا تشکل

علت عدم وجود تشکل قوی،  هزار تن تولید سیب به 255بردار و یک میلیون و  هزار نفر بهره 05هزار هکتار باغ سیب،  55غربی با 

 .ن شده استهایی با سودهای کال منسجم و یکپارچه اسیر و گرفتار چند نفر خریدار و وام بانک

تن با تأکید بر اینکه با وجود این پتانسیل باید تأمین سرمایه، صادرات و تعیین قیمت از سوی باغداران صورت گیرد، ادامه  روئین 

خوشبختانه با مدیریت محصوالت پسته، تولیدکنندگان و صادرکنندگان انسجام و نظم بیشتری دارند و توانستیم صادرات و : داد

 .خوبی انجام گیرد صول را مدیریت کنیم و تنظیم بازار بهتولید این مح

در حال حاضر تولیدکنندگان سیب در کشور با این میزان تولید به جای آنکه نبض بازار، صادرات، سرمایه و انتخاب : وی تصریح کرد

همیشه از دولت تقاضای خرید  شوند و علت پراکندگی و با هم نبودن، ضررهای هنگفتی را متحمل می مشتری را در دست گیرند، به

آورد، اما  عمل می سیب، صادرات و تأمین سرمایه را خواستار هستند؛ هرچند دولت اقدامات الزم را در جهت حمایت از این قشر به

ه تنها توان انجام این کار را ندارند، بلک در هیچ جای دنیا دولت خریدار مستقیم محصوالت و عرضه آن به بازار نیست، چون نه

 .منطقی هم نیست که این کار انجام گیرد

قیمت برای صادرات و پرداخت جوایز صادراتی  وظیفه دولت فراهم کردن شرایط صادرات، تأمین سرمایه ارزان: تن یادآور شد روئین

 .ایم است که متأسفانه باید گفت در این زمینه ضعیف عمل کرده

 ها شکن بانکهای کمر ها، راهی برای فرار از وام ایجاد تشکل 
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طور متوسط عواید فروش یک  اگر هر تولیدکننده به: های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد داد مدیرکل دفتر میوه

ها نخواهد بود،  ها، اعتبارات کمرشکن بانک تن سیب تولیدی خود را صرف ایجاد تشکل و تأمین سرمایه کند، نیازی به دولت، دالل

گیرد و نبض بازار در دست باغداران خواهد شد؛ این در حالی است که  درصد سیب تولیدی، تنظیم بازار صورت میبه عبارتی با سه 

 .هزار تن ضایعات سیب داریم 225علت عدم انجام این عمل، ساالنه بیش از  تاکنون به

شک شخصیت انسانی و جایگاه واالی  بلکه بی ها نیست، ها و وام بانک تنها نیاز به دولت، دالل ها نه با ایجاد تشکل: وی تأکید کرد

 .شوند ها نمی تولیدکنندگان ما نیز محفوظ خواهد ماند و اسیر ادارات، جلسات، اشخاص و بانک

برای جبران نوسانات باید عملکرد را باال برد، چون عملکردهای متوسط ما پایین است، در حالی که باغدارانی : تن اظهار داشت روئین

برابر متوسط عملکرد تولیدی باکیفیت دارند و هیچ مشکلی هم با فروش، بانک و سرمایه  15شرایط مساوی پنج تا  هستند که در

مانند و  کنند، معموالً باغدارانی که دارای عملکرد پایین هستند، جا می گاه ضرر نمی ندارند و در بدترین شرایط هم هیچ

 .شان بیشتر است پذیری آسیب

 یشتر و دوستانه با کشورهای خریداربرقراری تعامالت ب 

باید تعامل بهتر و بیشتری با کشورهای خریدار و همسایه : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت مدیرکل دفتر میوه

 .های حمل و نقل مناسب را تأمین کنیم ها، هزینه و مقاصد صادراتی داشته باشیم و ضمن حذف تعرفه

منظور تنظیم بازار  های مختلف به ها، حمل و نقل و توزیع مناسب در زمان ظرفیت نگهداری انباداری، سردخانهوی با بیان اینکه باید 

ها  تنها از میزان ضایعات کاسته شده و قیمت اگر تمامی عوامل دست به دست هم دهند، نه: و عرضه تدریجی فراهم شود، افزود

 .مصرف در داخل کشور به هر اندازه وجود خواهد داشتشود، بلکه در هر زمان سیب برای  دچار نوسان نمی

زمان کوتاه عنوان کرد که ضمن افت شدید قیمت، باعث تلف  تن یکی از مشکالت حال حاضر را عرضه بیش از نیاز در مدت روئین

 .شود شدن میوه نیز می

های  در ایران و خارج از کشور باید باغکنندگان سیب  برای تأمین سلیقه و نظر مشتریان و مصرف: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./موجود از لحاظ کمیت، کیفیت و بازارپسندی اصالح شوند و همچنین امکانات الزم برای نگهداری بیشتر محصوالت فراهم شود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25252-1lhtm. 
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 سیب درختی
 آیانا 4031آذر  39, شنبه

 هزار تن سیب از کشاورزان آذربایجان غربی  05قرارداد خرید / غربی در راه روسیه آذربایجان های سیب

 . های درختی و مرغوب آذربایجان غربی در روسیه عرضه خواهند شد با بازگشایی نمایشگاه دائمی محصوالت کشاورزی ایران، سیب

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)های کشاورزی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل شرکت تعاونی

صورت توافقی از کشاورزان آذربایجان غربی خریداری شد و برای صادرات و  هزار تن سیب درختی به 55های دولت،  راستای حمایت

 .شود سازی می ادهتوزیع در سراسر کشور آم

هزار تن سیب درختی با کشاورزان منعقد شده است که پس از نهایی شدن خرید، برای عرضه در  55قرارداد خرید : اصغری افزود

 .سازی خواهد شد شهرها آماده کالن

 سیب آذربایجان غربی در راه روسیه 

ایرانی در روسیه، صادرات سیب به شکل مستمر آغاز شده با بازگشایی نمایشگاه دائمی محصوالت کشاورزی : وی خاطرنشان کرد

 .است

توان  های دائمی در اختیار ایران قرار گرفته است، هنوز نمی بار است که این غرفه از آنجا که برای نخستین: اصغری ادامه داد

فغانستان، بازار هدف مناسبی برای رسد در کنار عراقف و ا نظر می بینی دقیقی از میزان صادرات سیب به روسیه داشت، اما به پیش

 .های ایرانی باشد سیب

شده  های خریداری شرکت بازرگانی دولتی مسئولیت خرید سیب درختی در سراسر کشور را بر عهده دارد و از سیب: وی تصریح کرد

 ./ه نیستسازی نیز صورت گرفته است که آمار و ارقام آن در اختیار این اتحادی های صادراتی ذخیره جز محموله

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25202-1html. 
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 سیب زمینی

 - 31/33/30فارس

 زمینی پاسخ دهد تن سیب 4055تعاون روستایی درباره امحای / سقفی برای واردات برنج معین نشده است

 1655تعاون روستایی باید دلیل امحای : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سقفی برای واردات برنج معین نشده است، گفت

 .زمینی را پاسخ دهد تن سیب

امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز ریزی و  ، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در حاشیه مراسم دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر امور اقتصادی هلند در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با 

ری مشخص نشده رای واردات برنج مقدا: شود، گفت آزاد شدن واردات برنج مجوز چه مقدار برنج به واردکنندگان داده می  توجه به

 .است

 1.2میزان تولید برنج ایران بین : کنند، افزود وی با تأکید بر اینکه واردکنندگان قطعاً با در نظر گرفتن نیاز کشور اقدام به واردات می

د یک نیاز کشور حدومیلیون تن است، بنابراین با در نظر گرفتن این فاصله  2تا دو میلیون تن است و مصرف برنج کشور هم حدود 

 .میلیون تن است

هزار تن برنج به  255به جز این نیاز شرکت بازرگانی دولتی ساالنه باید : ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد تصریح کرد معاون برنامه

داتی های نوع وار عنوان ذخایر راهبردی و استراتژیک وارد و در انبار نگهداری کند که در طول سال برنج موجود در انبارها با برنج

 .شود های قدیمی به بازار عرضه می تعویض و برنج

خواهند برنج وارداتی روی  قطعاً واردکنندگان نمی: وی با تأکید بر اینکه نیاز کشور کمتر از یک میلیون تن است، اظهار داشت

 .برسانندکنند که بتوانند به فروش  دستشان بماند و به فروش نرود، بنابراین مطمئن هستیم آن مقدار وارد می

واردکنندگان حداکثر تا پایان : بخشنده با تأکید بر اینکه تنظیم میزان واردات برنج به واردکنندگان سپرده شده است، اظهار داشت

تیرماه و آغاز فصل برداشت اجازه واردات دارند و از آن تاریخ به بعد اجازه واردات هیچ گونه برنجی در راستای حمایت از 

 .داخلی تا پایان فصل برداشت به واردکنندگان داده نخواهد شدتولیدکنندگان 

پیش بینی ما این است که بیشتر از نیاز برنج : وی با اشاره به اینکه در نظر داشتیم تا برای واردات برنج سقفی را تعیین کنیم، گفت

 .شود و بنابراین برای آن سقفی در نظر نگرفتیم وارد کشور نمی

دهیم که محصول آنها مورد تأئید سازمان حفظ نباتات  برای واردات برنج به کشورهایی اجازه می: ورزی گفتمعاون وزیر جهاد کشا

 .باشد

شود، اما برنج وارداتی از  برنج به صورت سنتی از کشورهای هند، پاکستان، اروگوئه و تایلند به کشور وارد می: بخشنده بیان داشت

داشتی و گواهی سالم بودن و بهداشتی بودن از کشور صادرکننده و کشور مبدأ را داشته هر کشوری باید دارای استانداردهای به

 .باشد

های وارداتی در گمرکات سازمان حفظ نباتات  قطعاً در موقع ورود برنج: ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد تصریح کرد معاون برنامه

 .شود ارداتی اجازه ورود آن به کشور داده میدهد و پس از تست و آزمایش محصول و برداری انجام می نمونه

های گذشته هم واردات برنج از لحاظ سالمت بر همین منوال بوده و اگر تمام استانداردهای الزم و مد نظر را  در سال: بخشنده گفت

 .شود نداشته باشد، اجازه واردات آن محصول داده نمی

http://www.farsnews.com/
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الت کشاورزی در هفت ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال میزان صادرات محصو: معاون وزیر جهاد کشاورزی، گفت

 .درصد کاهش یافته است12گذشته افزایش یافته ولی میزان واردات 

 2میلیارد دالر بوده که امسال تا کنون این رقم به  5به ارزش  92میزان صادرات محصوالت کشاورزی در سال : بخشنده تصریح کرد

 .شده است میلیارد دالر نزدیک

عمدتاً در زمینه غالت از جمله گندم، جو و ذرت عنوان بوده   کاهش واردات  :ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد، افزود معاون برنامه

 .است

مطابق دستور وزیر جهاد به سازمان تعاون روستایی این سازمان باید شیر مازاد را از : وی در مورد خرید تضمینی شیر اظهار داشت

 .تولیدکنندگان خریداری کند و این طرح فعالً ادامه دارد

شود که بخشی از آن صادر و بخشی  شیر خام مازاد خریداری شده از تولیدکنندگان به شیر خشک تبدیل می: بخشنده تصریح کرد

 .شود از آن صادر می

 .هزار تن رسیده است2ک به هزار تن شیرخشک صادر شد و امسال تا کنون صادرات شیر خش11سال گذشته : وی افزود

تومان که سال گذشته صادر  1445معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که مصوبه خرید شیر خام دولت با قیمت 

به عنوان وزارتخانه تولیدی پشتیبان قیمت مصوب دولت هستیم اما به دالیل مختلف : شود، گفت شده باالخره چه زمانی اجرایی می

 .هنوز اجرایی نشده استاین کار 

برای خرید شیرخام : تومان گفت 1445وی به اشاره به مقاومت صنایع لبنی در مورد خرید شیرخام به قیمت مصوب دولت یعنی 

 .به قیمت مذکور وزیر از مجاری قانونی به دنبال اجرایی شدن این مصوبه است

زمینی در استان  تن سیب 1655گاران در این باره که دلیل امحای ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد در پاسخ خبرن معاون برنامه

 .زمینی پاسخ دهد تن سیب 1655تعاون روستایی درباره امحای : گفت است،  فارس چه بوده

 .تن سیب زمینی را بعد از خرید تضمینی از کشاورزان از بین بردند 1655مسئوالن جهاد کشاورزی استان فارس چند روز پیش 
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 سیب زمینی
 - 31/33/30فارس

 دولت یارانه دو سال قبل کشاورزان را پرداخت کند/ تن سیب زمینی اشتباه بود 4055معدوم کردن 

 .های اقتصاد مقاومتی باید بخش کشاورزی باشد معتقدیم یکی از پایه: گفت رئیس کمیسیون کشاورزی

معتقدم اگر فرایند واردات در : ؛ عباس رجایی شب گذشته در نشست شورای گفتگو گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

 .طوری هدایت شود که تولید داخلی آسیبی نبیند، زیرا به نفع کشور تمام خواهد شدکشور در زمینه عرضه برنج وجود دارد، باید 

با این همه در موعد افزایش مصرف برنج از . سرانه مصرف برنج در ایران متعادل نیست و نیازمند اصالح ساختاری است: وی افزود

 .بازار حمایت خواهیم کرد

در مورد : هزار تن در سال است، عنوان کرد 655تا  055واردات برنج ایران حدود  رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه نیاز به

معدوم کردن سیب زمینی در یکی از استان های کشور معتقدیم که کج سلیقگی در این زمینه صورت گرفته و می توانست مورد 

 .مصرف دام قرار بگیرد

ینی و نگرانی از فساد آن و از سوی دیگر جدای از درنظر گرفتن سهمیه وقوع این اتفاق به دلیل کشت بهاره سیب زم: وی ادامه داد

درصدی کمیته امداد امام خمینی به منظور حمایت از تولید کننده این نگرانی وجود داشته که بطور فله ای در بازار عرضه  15

معدوم کردن سیب زمینی کار درستی  نشود، بر همین اساس پارادوکسی برای تصمیم گیران رخ داده است که از نظر این کمیسیون

 .نبوده است

 105با وجود سپری شدن دو سال از تعیین یارانه : رجایی با اشاره به یارانه دولت برای تولید سیب زمینی در کشور عنوان کرد

محصول نیز به تومانی برای هر کیلو سیب زمینی از سوی دولت اما هنوز این یارانه به کشاورزان پرداخت نشده و صادرات این 

 .ازاین رو برای حمایت از تولید و صنعت کشاورزی باید در زمینه سیاست گذاری ها تجدید نظر شود. درستی انجام نشده است
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 سیب زمینی
 - 31/33/39فارس

 کند مجلس پیگیری می/ زمینی قابل قبول نیست تن سیب 4055توجیهات مربوط به امحای 

زمینی به هیچ وجه قابل قبول نیست و به طور قطع  تن سیب 1655توجیهات امحای : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت

 .کند مجلس این مسئله را پیگیری می

وگو با خبرنگار پارلمانی  محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت

ا شد این خبر باعث بهت و تعجب م: زمینی در استان فارس، اظهار داشت تن سیب 1655، با ابراز تأسف از امحای خبرگزاری فارس

ها و مشکالت موجود در بخش کشاورزی تولید  چرا که در نظام جمهوری اسالمی وضعیت تولید در کشور علیرغم همه سختی

ها تالش کشاورزان به یک محصول قابل استفاده در داخل کشور منجر شد اکنون به یک مجموعه ضایعات و  محصولی که پس از ماه

 .امحای آن تبدیل شده است

دلیلی که برای این مسئله داشته باشند برای ما قابل قبول نیست اتفاقی که افتاده به هیچ وجه قابل توجیه نیست که  هر: وی افزود

 .بپذیریم تولیدی که در کشور وجود دارد به هر شکلی امروز با توجه به شرایط اقتصادی به این وضعیت تبدیل شده است

اگر این تولید با مسائل بهداشتی و امنیت غذایی مواجه است : ن تصریح کردعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی همچنی

 .رسد دالیل دیگری که کامالً منتفی است وجود دارد مسئوالن مربوطه اعالم کنند که همه ما بدانیم؛ اما به نظر می

می آن هم در شرایطی که محرومان و توانیم قبول کنیم در حوزه مباحث اقتصاد اسال اصالً نمی: پورابراهیمی در ادامه تاکید کرد

تدبیری  درایتی و بی مستضعفان به تولید نیازمندند و این خط ثروتی که از محل منابع ملی در کشور ایجاد شده، این گونه با بی

 .برخی مسئوالن دچار مشکل شده است

های دیگر اثر  تدبیرانه سبب شد که در حوزه و بیوی در ادامه مطلب فوق متذکر شد که امروز آثار و پیامدهای این تصمیم نابخردانه 

 .بگذارد و نگرانی ایجاد کند

قطعاً این مسئله با دفاع از : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امحا حجم زیادی از این محصول را قابل پیگیری توصیف کرد و گفت

 .گیرد نظر قرار میگیری مد های تصمیم آنچه که به عنوان مبانی اقتصاد اسالمی وجود دارد در حوزه

 .مجلس هم باید ورود پیدا کند  پور ابراهیمی این اقدام را کامالً غیرکارشناسی خواند و مطرح کرد که

بازرسی کل کشور هم ورود پیدا کرده و احتماالً : کنیم، ادامه داد  وی با بیان اینکه ما هم در مجلس این مسئله را پیگیری می

همچنین . شاء اهلل این قضیه برای همه روشن شود شود که ان مجلس تشکیل می 95سیون اصل ای در این خصوص در کمی پرونده

 .باید گزارشی به صحن علنی داده تا روشن شود که مقصر چه کسی بوده و به چه دلیل این اقدام انجام گرفته است
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  3۰: تاریخ

 زمینی در معرض از بین رفتن است هزار تن سیب0

 .زمینی در انبارهای کشور خبر داد هزار تن سیب6سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان کشور از فاسد شدن 

،با اشاره به امحاء مقادیر قابل خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی امامی سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان در گفتگو با 

زمینی کاشته شده که  بمتأسفانه امسال بسیار بیشتر از نیاز کشور سی: زمینی در استان فارس در هفته گذشته گفت توجهی سیب

 .خریداری در بازار داخلی ندارد

زمینی در انبارهای همدان، قروه، کرمانشاه، اردبیل، اصفهان، سراب و حومه دماوند ذخیره  هزار تن سیب 6در حال حاضر : وی افزود

 .شده که متأسفانه در حال فاسد شدن و از بین رفتن است

اقدام به کشت این محصول   زمینی، ان به دلیل بازار بسیار خوب و نسبتا پرسود سیبامامی با بیان اینکه سال گذشته کشاورز

کشاورزی بیشتر از نیاز بازار کردند و امسال شاهد هستیم بسیاری از کشاورزان در این زمینه متضرر شده و تولیداتشان بر روی 

 .دستشان باقی مانده است

 45تا : زمینی در چهل روز آینده خبر داد و گفت برداشت مقادیر قابل توجهی سیبسخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان همچنین از 

آید که با توجه به عدم کشش بازار متأسفانه این محصوالت  زمینی جیرفت و شهرهای جنوبی نیز عمل می روز دیگر محصول سیب

 .نیز در معرض فاسد شدن قرار دارند

ای جز امحاء این محصول کشاورزی وجود  نی در داخل کشور اشباع شده از این رو چارهزمی از آنجایی که بازار سیب: وی ادامه داد

 .شدند نداشته چراکه در غیراین صورت کشاورزان زیادی در سراسر کشور متضرر می
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زمینیسیب   
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  39: تاریخ

 کاهش خرید تضمینی شیر از دامداران/ ها زمینی توضیح وزارت جهاد کشاورزی در خصوص امحاء سیب

زدگی امحاء  زمینی بامبو بهاره به سبب آفت تن سیب 455جاری هزار و  در سال: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

 .شده است

، حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در نشست خبری خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

زمینی در استان فارس بر مبنای اطالعات نادرست در افکار عمومی  موضوع امحاء سیب: امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت

های افراد نسبت به این خبر شده اما گفتنی است که اصل این خبر در حدود چهار ماه گذشته در  تعریف شده و موجب واکنش

ها در استان فارس امحاء شده اما بعد از مدتی مدیرعامل تعاون روستایی فارس با اشاره به  زمینی اوایل مرداد ماه امسال، این سیب

 .ها شده است زمینی به سبب تنظیم بازار و حفظ قیمت ها مبنی بر امحای سیب ت رسانهگیری نادرس این خبر موجب موضع

مصوب شده که بر اساس آن ساز و کارهای موثر  1252قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در کشور از سال : وی افزود

های مختلف قانون خرید تضمینی اصالح شده  لسال، چهار بار در سا 25حمایت از کشاورزان به کار گرفته شده و از طرفی طی این 

 .که نوعا توجه به اثرگذاری قانون در حمایت از کشاورزی دارند

محصول زراعی مشمول این قانون هستند و بر اساس اصول این قانون دولت باید تا پایان شهریور ماه  24: صفایی در ادامه گفت

به کشاورزان داشته باشد تا کشاورزان بدانند که چه محصولی تا چه میزانی  رسانی عمومی محصول را تعیین و اطالع 24قیمت این 

 .تحت حمایت دولت قرار می گیرد

دولت بر اساس قیمت متعارف تمام شده محصول در مزارع  52در قانون سال : گذاری محصول بیان کرد وی با اشاره به نحوه قیمت

در شورای اقتصاد و تصویب دولت آن را ابالغ خواهد کرد و از طرفی بر کند و سپس بعد از بررسی  متعارف قیمت را مشخص می

 .محصول در بازار نباید کمتر از قیمتی که دولت تعیین کرده به فروش رسد 24دانند این  اساس این قانون همه کشاورزان ایران می

پایش کنیم و موظف هستیم که نسبت به خرید ها را  بر اساس این قانون ما موظفیم در کشور همه استان: رئیس هیأت مدیره افزود

های نظارتی هستیم زیرا قانون به کشاورز این اطمینان را  تضمینی آن اقدام کنیم که در غیر این صورت تحت تعقیب دستگاه

 .دهد که بر اساس خرید تضمینی این محصوالت خریداری شود و از طرفی در زمان خرید کشاورز اجازه فروش آن را ندارد می

 جاری زمینی در سال میلیون تن سیب 0برآورد تولید **

زمینی شرایط خوبی دارد و همواره این محصول جزء  کشور ما در تولید سیب: مدیرعامل سازمان تعاون روستایی فارس یادآور شد

حصول بوده و از هزار هکتار زمین زیر کشت این م 125تا  105های گذشته بین  محصوالت صادراتی کشور است از طرفی در سال

 4.0شود و در سال گذشته نیز تولید بین  میلیون تن برآورد می 0زمینی در سال جاری حدود  طرفی باید گفت میزان تولید سیب

هزار تن مصرف صنایع،  205الی  255هزار تن برای ارزبری کشاورزان،  005الی  055میلیون تن بوده که از این میزان حدود  0الی 

 .مصرف تازه خوری مردم است میلیون تن 2.6

 جاری ماهه نخست سال 0هزار تنی صادرات در  05افزایش ** 

هزار تن در سال بوده و این در حالی است که میزان صادرات سال گذشته  225میزان صادرات در پنج سال گذشته به طور متوسط 

هزار تن صادرات صورت گرفته که از سال  126جاری  گفتنی است که امسال در پنج ماه نخست سال هزار تن بوده است  195
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زمینی به  هزار تن صادرات سیب 295جاری  هزار تن بوده و از طرفی بر اساس آمار گمرک، در هفت ماهه سال 66گذشته حدود 

 .ایم کشورهای مختلف داشته

زمینی بهاره و  توان گفت که سیب است و میبهاره و تابستانه و پاییزه  زمینی در ایران  سیب: زمینی گفت وی با اشاره به انواع سیب

زمینی بهاره به قیمت خرید تضمینی  تابستانه مصرف تازه خوری دارد و اساسا قابلیت نگهداری ندارد و اگر در شرایطی که سیب

سازی  ذخیره زمینی پاییزه اگر به خرید تضمینی برسد امکان نگهداری و برسد امکان نگهداری آن در انبارها محفوظ بوده اما سیب

 .آن در انبارها وجود دارد

زدگی  زمینی بهاره و تابستانه که از نوع بامبو بوده بعد از مدتی در انبارها شروع به آفت در واقع بعد از مدتی سیب: صفایی بیان کرد

 225س مواجه بوده ایم که ها اجازه فروش آن را ندارند و از طرفی نیز با چنین شرایطی در استان فار  کرده که بر این اساس استان

تن آن طبق  455زمینی به شرط عدم ورود به بازار به کمیته امداد و بهزیستی عودت داده شده و حدود هزار و  تن سیب

 .ها امحاء شده است دستورالعمل

 15لید با تلورانس در واقع این گونه نیست که الگوی کشت در کشور رعایت نشود زیرا همواره تو: وی با اشاره به الگوی کشت گفت

 .گیرد اما مواردی اعم از سرما، گرما و صادرات در تولید اثرگذار هستند درصدی صورت می

ها به سبب مصرف کود  زمینی در واقع امحاء سیب: زا بوده است گفت ها سرطان زمینی وی با اشاره به اینکه مصرف این سیب

کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار کم است به طوری که در زا، غیرواقعی است زیرا مصرف کود شیمیایی در  سرطان

 .برابر شدن قیمت کود شیمیایی مصرف سرانه را کاهش دادند 16، کشاورزان با 91سال 

اری در روز قابلیت ماندگ 25از نوع بامبو بهاره بوده که بیشتر از   زمینی تن سیب 455تنها امحاء هزار و : صفایی در پایان تصریح کرد

زمینی بهاره و تابستانه مشمول خرید تضمینی شده روال امحاء شدن محصول اجرا  انبارها را نداشته و در گذشته هم هر وقت سیب

 .شده است

 کاهش خرید تضمینی شیر از دامداران**

میزان آن کاهش پیدا خرید تضمینی شیر که در آذر ماه سال جاری توقف نیافته بلکه : رئیس هیئت مدیر تعاون روستایی گفت

 .کرده است

هزار تن شیر مازاد در مصرف  225از آذر ماه سال گذشته : حسین صفایی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی ان اظهار داشت

صنایع لبنی کشور از دامداران خریداری شده اما در آذر ماه سال جاری سطح خرید شیر خام به سبب افزایش مصرف سرانه در 

 .توزیع شیر در مدارس و اتمام ردیف بودجه تخصیص داده شده سطح خرید شیر خام کاهش یافته استفصل سرما 

اند و از طرفی اگر در بازار با شرایطی که  تومان سود کرده 66تا کنون دامداران به ازای هر کیلو گرم شیر  92از سال : وی افزود

 .بعد از تأمین اعتبار به خرید تضمینی شیر از دامداران ادامه خواهیم داد شوک دامداران را به همراه داشته باشد مواجه شویم مجدد

 .میلیارد تومان مابالتفاوت شیر خام به دامداران پرداخت شده است 255، 92در واقع در سه ماه سال : صفایی در پایان تصریح کرد 
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 سیب زمینی
 فودپرس 4031آذر ماه  0دو شنبه 

 ! بر حذف شد زمینی هم از فهرست محصوالت آب سیب

بر  زمینی به عنوان محصوالت آب های گذشته محصوالت سبزی و صیفی مانند هندوانه و سیب در حالی که طی سال< کشاورزی

کردند، براساس  تاکید می( گلخانه)ش در فضای بسته  باز و افزایش تولیدشدند و مسئوالن بر کاهش تولید آن در فضای  تلقی می

 .رود شمار نمی بر به زمینی هم دیگر جزو محصوالت آب های جدید وزارت جهاد کشاورزی، سیب بررسی

تن سیب  255هزار و  291لیتر آب مصرف می شود؛ یعنی صادرات  255زمینی به طور متوسط حدود  برای تولید هر کیلوگرم سیب

ای است که باید مراقب آن  میلیون لیتر آب خورده است و این همان فاجعه 255میلیارد و  225زمینی در سال گذشته برای کشور 

باشیم، چراکه این همه آب می توانست صرف تولید محصوالت استراتژیک و درآمدزا تری شود که آب کمتری مصرف می کنند و 

 .برابر بیشتر برای کشور ارزآور استصادرات هر کیلوگرم آنها چندین 

کند براساس  شود که مدیر کل دفتر سبزی و سیفی وزارت جهاد کشاورزی اعالم می تر می اما این موضوع زمانی قابل توجه

رود، چرا که  شمار نمی زمینی جزو محصوالت پرمصرف از نظر آبی به های جدید صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی سیب بررسی

 .زمینی متوسط است یبا از این نظر میزان مصرف آب برای تولید هر کیلو سیبتقر

از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال گذشته اقدامات مناسبی در راستای : حسن خدنگی به خبرنگار ایسنا اظهار کرد

هزار هکتار از اراضی  19ین بازه زمانی ای که طی ا زمینی انجام داده است؛ به گونه کاهش مصرف آب در تولید هر کیلوگرم سیب

 .دهد اند که مصرف آب را تا حدود بسیاری کاهش می ای مجهز شده زمینی به سیستم آبیاری تیپ و قطره کشت سیب

های کشاورزی زیرکشت  هزار هکتار از زمین 105که حدود  مدیر کل دفتر سبزی و سیفی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این

ای و تیپ شوند و براین  زمینی مجهز به سیستم آبیاری قطره هستند در صددیم تا در سال آینده همه مزارع سیبزمینی  سیب

های اخیر انجام شده وزارت جهاد کشاورزی هیچ  زمینی جزو محصوالت پرمصرف است، البته در بررسی توان گفت سیب اساس نمی

 .آیند دوانه از نظر میزان نیاز آبی پرمصرف به حساب نمیزمینی و هن یک از محصوالت سبزی و صیفی از جمله سیب

شود و باالخره کدام  های وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه کی منتشر می به گزارش ایسنا، حال باید دید که نتایج بررسی

عه پایدار و آب مجازی های کالنی مانند توس شان از نظر سیاست شوند و صادرات بر تلقی می محصوالت کشاورزی جزو محصوالت آب

کنند یا برعکس نتایج را علمی و کارشناسی  همچنین باید دید آیا کارشناسان هم این بررسی را تایید می. اقتصادی نیست

 دانند؟ نمی
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 شیالت

 آیانا 4031آذر  34, یکشنبه

 سازمان محیط زیست به پرورش تیالپیا در کشور  اعتنایی بی

با وجود آنکه جلسات مکرری برای پرورش تیالپیا در کشور انجام شده است، اما همچنان سازمان حفاظت محیط زیست بر موضع 

 .ایم خود پابرجاست و هنوز در این باره به نتیجه واحدی نرسیده

این : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ان شیالت امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران پروری سازم معاون توسعه آبزی 

ای به رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف پرورش تیالپیا  پرور که با ارسال نامه آبزی 255سازمان در کنار بخش خصوصی و نظر 

 .دهیم در کشور شدند، هرگونه کمکی الزم باشد، انجام می

جنس  های خود درباره ماهی تیالپیای تک مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی در بافق یزد همچنان به پژوهش: حسین عبدالحی افزود

 .دهد و به نتایج خوبی نیز دست یافته است ادامه می

دارد، اما سازمان  الرشد تیالپیا وجود با وجود آنکه در نقاط مختلف کشور پتانسیل برای پرورش گونه سریع: وی خاطرنشان کرد

 .دهد حفاظت محیط زیست بر موضع خود پابرجاست و اجازه پرورش این گونه را نمی

سازمان حفاظت محیط زیست نگرانی از مهاجم بودن این گونه دارد و عالوه بر : پروری سازمان شیالت ادامه داد معاون توسعه آبزی

ز دچار شک و تردید است، زیرا معتقد است امکان آن وجود دارد که این های غیرساحلی نی آن، درباره پرورش این گونه در استان

 .های آبزی داخلی مهاجم باشد گونه بتواند خود را به دریا برساند و برای گونه

های غیرساحلی که امکان پرورشی ماهی در آنها وجود دارد،  ویژه استان های زیادی در کشور به پتانسیل: عبدالحی تصریح کرد

 .ا ابتدا باید بتوانیم نظر سازمان حفاظت محیط زیست را در این باره تغییر دهیمهست، ام

ها در قشم در حال  گونه سیباس که با همکاری فرانسوی: ماهی در سایت پرورش در قشم خبر داد و یادآور شد وی از تولید بچه

تواند برای پرورش ماهی در قفس نیز مورد استفاده  ماهی قرار دارد که تولیدات آن می اکنون در مرحله ریختن بچه رشد است، هم

 .قرار گیرد

 .هایی که برای کشور مناسب هستند، باشیم پروری در گونه امیدواریم بتوانیم شاهد توسعه آبزی: عبدالحی تأکید کرد

ید ماهی تیالپیا در ای به رئیس جمهوری، درخواست قانونی شدن تول پروران کشور با ارسال نامه نفر از آبزی 255گفتنی است، 

شود و از آنجا که پتانسیل تولید تیالپیا در  میلیون دالر برای واردات فیله این ماهی هزینه می 20کشور را داشتند، زیرا ساالنه 

 .پروری کشور ضروری است کشور وجود دارد، ضرورت معرفی قانونی ماهی تیالپیا برای صنعت آبزی

ه رئیس جمهوری نسبت به تشکیل کارگروهی برای حل مسئله بین پرورش این گونه و همچنین در این نامه ذکر شده است ک

 ./تر شکل بگیرد های سازمان حفاظت محیط زیست، هرچه سریع مخالفت

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http25255-1html. 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  30: تاریخ

 تن خاویار در برنامه ششم ۰5پیش بینی تولید / شرط رونق پرورش خاویار

 .تن خاویار پرورشی پیش بینی شده است 25در برنامه ششم توسعه ساالنه تولید : مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت

، درخصوص شرایط خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان در گفتگو با 

ی حساب کنیم و باید با توجه به عدم ظرفیت دریا نمی توانیم روی بحث خاویار دریای: رونق پرورش خاویار در کشور اظهار داشت

عمده تکیه برای تولید و تجارت ماهی خاویار و گوشت آن را روی پرورش متمرکز کنیم و همواره به دلیل امکانات بالقوه در کشور 

 . در یک برنامه زمان بندی می توانیم میزان صادرات پرورشی را افزایش دهیم

کیلو گرم خاویار پرورشی تولید شده و  655سال گذشته حدود : ته گفتوی با اشاره به میزان تولید خاویار پرورشی در سال گذش

 .کیلو گرم برسد 255پیش بینی می شود امسال این عدد به یک تن و 

یورو قیمت دارد که از طرفی در برنامه ششم  055درحال حاضر هر کیلوگرم خاویار پرورشی حدود هزار و : قاسمی در ادامه گفت

 .ار پرورشی پیش بینی شده و باید گفت این میزان می تواند ارز آوری خوبی برای کشور باشدتن خاوی 25توسعه تولید 

با توجه به اینکه در عرض یک :مدیرعامل اتحادیه با اشاره یه اینکه پرورش ماهیان خاویاری در کشور توسعه پیدا نکرده اظهار داشت

سرمایه کافی در کشور وجود دارد اما نکته حائز اهمیت در بخش  هفته منابع قابل توجهی به خودرو سازی تزریق شد معتقدم که

 .کشاورزی این است که مدیریت منابع و استفاده بهینه از آن وجود ندارد

بخشی از مطالبات دقیق کارشناسی در نقاطی که مستعد پرورش خاویار است شناسایی شده اما از طرفی حمایت : وی تصریح کرد

وارد عرصه تولید شوند الزم است و بدهی است که از نظر علمی وضعیت خوبی داریم و تنها اشکال این از افرادی که می خواهند 

است که دانش علمی در کشور اجرا کنیم تا بتوانیم ماهیان خاویاری را در کشور پرورش دهیم زیرا عمال ما خاویار دریای خزر را از 

 .سال صید این ماهیان ممنوع اعالم شده است 0دست داده ایم و ازطرفی برای حفظ ذخایر دریایی تا

/news/fa/ir.yjc.www//:http0454122 
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 شیالت
 ایران اکونا - 403۰/ آذر /  34, یکشنبه 

 استاندارد سالمت ماهیان خزر را تایید کرد

 . هیچ آلودگی مبتال نبوده و مشکلی برای مصرف این ماهیان وجود ندارد ماهیان خزر به: استاندار مازندران گفت

کارشناسان سالمت وامنیت : ربیع فالح شامگاه شنبه در جلسه شورای سالمت و امنیت غذایی مازندران در ساری اظهارداشت 

 .به مردم اطالع رسانی می کنند غذایی ومحیط زیست برسالمت آبزیان نظارت کافی دارند و در صورت بروز آلودگی احتمالی نیز

برخی مواقع با دست خودمان با اظهارنظر غیر کارشناسی برای این استان مشکل درست می کنیم اما این مسائل در : وی افزود

 .استان های همجوار که منافع مشترکی نیز با ما در برخی تولیدات دارند، مشاهده نمی شود

اد برخی مسائل جدید از کانال های مختلف مدیریت می شود و ما باید جلوی این مسائل را با به نظر می رسد ایج: ربیع فالح افزود

 .اطالع رسانی درست بگیریم

باطرح برخی مسائل : وی با اشاره به این که بخشی از معیشت صیادان ما از صید آبزیان دریای خزر تامین می شود گفت

 .ت و اقتصاد این گروه را به خطر نیاندازیمغیرکارشناسی مبنی بر بیماری آبزیان خزر، معیش

اگر هم یک نقطه کوچکی از دریای خزر به دالیلی با آلودگی مواجه است، پاکسازی این آلودگی نیز با : استاندار مازندران گفت

 .نظارت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط انجام می شود

امون ممنوعیت شنا در دریای خزر به دلیل آلودگی نیز انتقاد کرد و خواهان ربیع فالح همچنین از برخی اظهارات غیرکارشناسی پیر

 .مدیریت فرآیندها از سوی محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی مازندران شد

 شروع ساماندهی واحدهای بسته بندی برنج از شالیکوبی ها** 

این طرح باید از شالیکوبی های این : در این استان گفت استاندار مازندران با اشاره به طرح ساماندهی واحدهای بسته بندی برنج

 .درصد از شالیکوبی های مازندران ساماندهی شده است 25استان شروع شود و تاکنون نیز 

اجرای طرح ساماندهی بسته بندی از شالیکوبی ها می تواند واحدهای دیگر بسته بندی که از این واحدها برنج : ربیع فالح افزود

 .ند را نیز در این طرح قرار دهدتهیه می کن

وی اجرای طرح ساماندهی بسته بندی برنج به عنوان محصول استراتژیک استان را از مزارع به دلیل حجم زیاد بهره برداران این 

 .محصول غیر کارشناسی دانست

تن برنج سفید تولید می شود و این هزار  255هزار هکتار اراضی شالیزاری است که از این مزارع حدود  225استان مازندران دارای 

 .درصد از نیاز کشور را تامین می کند 42استان حدود 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 آیانا 4031آذر  34, یکشنبه

 کشت چغندرقند پاییزه برای نخستین بار در استان فارس 

 . سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از کشت چغندر قند پاییزه برای نخستین بار در مزارع استان فارس خبر دادرییس 

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس، قاسمی در بازدید از مزارع چغندرقند ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هکتار کشت پاییزه  455ارت جهاد کشاورزی، استان فارس متعهد به کشت های الگوی کشت وز بر اساس سیاست: استان گفت

هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان قیروکارزین به این مهم  205بند و گرمسیری است که تاکنون  چغندر قند در مناطق میان

 .در استان فارس کشت شودهکتار چغندر قند پاییزه  455شود تا پایان فصل کاشت،  بینی می اختصاص یافته است و پیش

های پاییزه با توجه به محدودیت منابع آبی نقش موثری در کاهش مصرف آب کشاورزی دارند و با هماهنگی انجام  کشت: وی افزود

 .شده شرایط خرید محصوالت کشت شده از جمله چغندر قند پاییزه توسط وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات الزم اتخاذ شده است

جهاد کشاورزی فارس با بیان این که شکر به عنوان یکی از منابع تأمین انرژی در سبد کاالهای اساسی کشور جای رییس سازمان 

درصد نیاز به انرژی جمعیت ایران را  2دهد که مصرف مستقیم و غیرمستقیم شکر، حدود  مطالعات نشان می: دارد، خاطرنشان کرد

 .کند تأمین می

در ایران، با توجه به شرایط آب و : شود، گفت د در جهان به دو صورت بهاره و یا پاییزه کشت میقاسمی با بیان این که چغندرقن

یابد و زمان برداشت  هوایی مناطق مختلف، کشت چغندرقند بهاره معموالً از اوایل اسفند آغاز و تا پایان اردیبهشت ادامه می

و ( اواخر شهریور تا اوایل آذر)که کاشت چغندرقند پاییزه در پاییز چغندرقند بهاره اواخر شهریور تا پایان آذر است، در حالی 

 .شود برداشت آن در بهار انجام می

تر از چغندرقند بهاره و از اواخر فروردین شروع و تا اواخر خرداد ادامه  دوره برداشت چغندرقند پاییزه در ایران، کوتاه: وی افزود

 .یابد می

توان آن را به عنوان شاخصی بارز برای  با اشاره به این که در ایران، مهم ترین عاملی که میرئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس 

اولویت و برتری کشت پاییزه چغندرقند نسبت به کشت بهاره معرفی کرد، استفاده بهینه از نزوالت آسمانی در طول دوره رشد و 

 .کارآیی بیشتر مصرف آب در زراعت چغندرقند پاییزه است

 ./شود یابد که در ایران آب عامل اصلی محدود کننده کشاورزی قلمداد می این موضوع هنگامی اهمیت بیشتری می: مه دادوی ادا

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25212-1html. 
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 شکر
 نیوزنیشکر – 30, 403۰آذر : تاریخ

انجمن صنایع قند و شکر ایران به منظور تعیین اعضای هیات   به گزارش نیشکرنیوز مجمع عمومی عادی

 .مدیره برگزار شد

عضو انجمن برگزار شد پس از شمارش آراء اعضای هیات مدیره به  42عضو از  45بنا بر این گزارش در این جلسه که با حضور 

 .ترتیب زیر انتخاب شدند

 :هیات مدیرهاعضای اصلی 

 رای 29                 بهمن دانایی

 رای 22               علیرضا اشرف

 رای22      سید محمد کم گویان

 رای 21             علیرضا حمیدی

 رای 25   رضایی عراقی …عزت ا

 رای 24            محمدرضا مهدی

 رای 12       سید محمد حسینی

 :اعضای علی البدل هیات مدیره

 رای 11                بهرام رمضانی

 رای 15         محمد علی افصحی

 رای 2            عبدالحمید چناری

ارکان هیات مدیره را به شرح زیر انتخاب  1294/9/2انجمن در اولین جلسه خود در تاریخ   گفتنی است اعضای جدید هیات مدیره 

 :کردند

 رییس هیات مدیره –علیرضا اشرف 

 نایب رییس هیات مدیره –سید محمد کم گویان 

 عضو موظف و دبیر انجمن –  بهمن دانایی

 خزانه دار – علیرضا حمیدی 

 عضو هیات مدیره –  رضایی عراقی …عزت ا

 عضو هیات مدیره –  محمدرضا مهدی

 عضو هیات مدیره –  سید محمد حسینی

D%/ir.sugarcanenews//:phtt2%A6% 
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 شکر  
 نیشکر نیوز 34, 403۰آذر : تاریخ

ای از  رسد مجموعه توسعه نیشکر به درجه بنظر می: مهندس صادقی مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر گفت

های بزرگتری بردارد و اهداف مهمتری را محقق  رشد و بلوغ رسیده که حاال زمان آن فرا رسیده است، گام

 .کند

های تولید  یابی را بررسی موانع در مسیر تحقق استراتژی های عارضه به گزارش نیشکرنیوز مهندس صادقی هدف از برگزاری نشست

خواهند به  اند و می های صنعت ببینیم همکارانمان چه دیدگاهی را الگوسازی کرده ما باید در بخش استراتژی: عنوان کرد و گفت

اند بعبارتی کدام رهیافت کالن صنعت را در  بر اساس کدام جایگاه محلی، ملی یا جهانی تعریف کرده کجا برسند و الگوهای خود را

 .اند های عملی و علمی خود بعنوان الگو تعریف کرده ابعاد جهانی بعنوان مرجع معنابخش به حرکت

ر در پی آن هستیم که ببینیم یابی ایراد گرفتن نیست بلکه بیشت مهندس صادقی با توضیح این مطلب که هدف از عارضه

ها و  اند، بحث ما در واقع رفع موانع تحقق برنامه گذاری خود کجا را مرجع ارزیابی عملکرد خود تعریف کرده همکارانمان در هدف

ه آل ما کجاست تا حدود زیادی تعیین کنند جایگاه کنونی ما و میزان دوری و نزدیکی، در مسیر رسیدن ب اهداف است اینکه ایده

 .اهدافمان است

ها هستیم  البته ما به عارضه یابی آمرانه معتقد نیستیم که از باال همه چیز را تحمیل کند بلکه بیشتر به دنبال پویایی در تمام زمینه

ها نیز  زا هستیم که از متن نیروهای توانمند و خالق بخش صنعت استخراج شود و راه حل یابی خود جوش و درون بدنبال عارضه

ایم و افق دید ما  گذاری کرده اسب با آن تدارک دیده شود، اما آنچه مهم است این نکته است که ما چه استانداردهایی را هدفمتن

آنچه بیشتر برای ما مهم است فکر و اندیشه شماست در واقع این فکر و اندیشه شماست که در . کند چه کمال مطلوبی را رصد می

تا بتوانیم در واقع هم افق شویم و براساس . سازد لذا ابتدا باید افق فکریمان را مشخص کنیم ا میهای ما ر مجموع افکار و رهیافت

 .شناسی آن را بررسی کنیم این هم افق شدن، نیازهای تحقق آن و آسیب

چراکه اگر . باشدوری باالتر از ما وجود نداشته  قانع شدن به وضع موجود یعنی مرگ، پس باید به جایی برسیم که در کشور، بهره

تواند با اتکاء به این وصلت معنا بخش، خود را در مسیر کرامات الیتناهی قرار دهد و  منشاء هستی را خداوند متعال بدانیم بشر می

 .بُعد خالقیت خود را که منبعث از روح الهی است به یاری خود فرا بخواند

 .ات یافت و مسیر خالقیت را پیش گرفتتوان از روز مرگی نج هایی است که می در مسیر چنین ارزش

ما باید سطح اتوماسیون را نسبت به نیاز : یابی بخش صنعت واحد امیرکبیر افزود مدیرعامل توسعه نیشکر در ادامه نشست عارضه

برای کشور باال ببریم و با توجه به فضای استان خوزستان و بخصوص جنوب خوزستان، اشتغال مولد را حفظ کنیم چراکه اشتغال 

 .ما موضوع مهمی است

در خصوصی برنامه تعمیرات نیز باید استانداردسازی تعمیرات را و برنامه دقیق و اصولی تعمیرات را تدوین کنیم و این برنامه کامالً 

 .علمی باشد

ات فنی استان را های استان خوزستان در بخش تعمیرات را بطور کامل استفاده کنیم و خدم اما راهبرد کلی ما این است که ظرفیت

 .نیز تقویت کنیم یعنی بنوعی اشتغال بیرون شرکت را نیز تقویت کنیم
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یابی نیز در نهایت نباید به دفاع از وضع موجود پرداخت و خوشحالیم که روحیه همدلی و همفکری در واحد  در بحث عارضه

ها که حاصل همت مجموعه همکاران  همه این تالشامیرکبیر وجود دارد و دقت طرح مباحث فنی نیز قابل توجه است و امیدواریم 

های بدست آمده و با آمادگی کامل در  واحد امیرکبیر است باعث جهش قابل توجهی در این شرکت گردد در ادامه موفقیت

 .های باال بتوانیم تولیدی پایدار و مناسب داشته باشیم ظرفیت

D%/ir.sugarcanenews//:tpht2%A2% 
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 شکر
 نیشکر نیوز 34, 403۰آذر : تاریخ

ماهه گذشته بهترین عملکرد را در بین کاالهای دیگر داشته است و بعد از اینکه  قیمت شکرخام در سه

ترین منطقه تولید برزیل به تعویق انداخت و موجب کاهش  نینو، برداشت محصول را در اصلی های ال باران

  .تدرصدی را تجربه کرده اس 40میزان شکر موجود در نیشکر شد، قیمت شکرخام رشدی 

نینو، برداشت  های ال ماهه گذشته بهترین عملکرد را در بین کاالهای دیگر داشته است و بعد از اینکه باران قیمت شکرخام در سه

ترین منطقه تولید برزیل به تعویق انداخت و موجب کاهش میزان شکر موجود در نیشکر شد، قیمت شکرخام  محصول را در اصلی

 .ه استدرصدی را تجربه کرد 10رشدی 

ی بحران اقتصاد: وجود دارد 2511ترین رشد قیمت شکر از سال  ، یک دلیل پشت بزرگبلومبرگبه گزارش نیشکرنیوز به نقل از 

 . عمیق برزیل

ترین رکود خود از  که با طوالنی  انداز پول در کشوری برای پس»: پلینیو ناستاری، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی داتارگو اعالم کرد

مصرف بیشتر اتانول به . کنند تر پر می های خود را به جای بنزین با اتانول ارزان مواجه است، موتورسواران برزیلی باک 1921سال 

 «.درصدی قیمت شکر خام در مقایسه با سال گذشته شده است 29نی تقاضای بیشتر برای نیشکر خواهد بود که باعث افزایش مع

چرا قیمت شکر به این سطح رسیده است؟ برای »: ای در کنفرانس جهانی سازماندهی شکر در لندن اعالم کرد ناستاری در مصاحبه

 «.تواند بیش از این شود وز میکند قیمت اتانول هن اینکه بازار فکر می

ها در مورد توانایی برزیل برای براورده کردن میزان تقاضای اتانول در سه ماهه نخست سال آینده  بر اساس آمار بلومبرگ، نگرانی

 .شده است 2511، باعث افزایش قیمت عمده فروشی اتانول به بیشترین مقدار خود از سال (هاست زمانی که کشور بین برداشت)

 « .تقاضا را پوشش دهد، اتانول هنوز جا برای رشد قیمتی دارد  ها نتواند اگر عرضه در زمان بین برداشت»  :ناستاری اعالم کرد

 .بیشترین رشد ثبت شده بوده است 2511درصدی قیمت در اواسط سال  02رشدهای اخیر بعد از افزایش 

تر خواهد بود  زیستی ارزان پرکردن باک با سوخت. توانند بین الکل خالص و مخلوط آن با بنزین انتخاب کنند رانندگان می  در برزیل،

قیمت دو سوخت زمانی از لحاظ نسبت قیمت به کیلومتر . ولی خودرو با باک پرشده با بنزین مسافت بیشتری را خواهد پیمود

 .درصد قیمت هر لیتر بنزین باشد 65که قیمت هر لیتر اتانول پیموده شده برابر خواهد شد 

 « .قیمت اتانول در ایالت سائوپائولو نسبت به دو هفته گذشته افزایش یافته است»: ناستاری اعالم کرد 

نیاز خواهد   2515-2510میلیون لیتر اتانول در سال  025به وارد کردن  بر اساس اعالم داتارگو، برزیل برای برآورده کردن تقاضا، 

شرق برزیل  میزان واردات همچنین به دلیل هوای خشک در شمال. میلیون لیتری قبلی است 410بینی  داشت که بیش از پیش

میلیون تن کاهش  6میلیون تنی قبلی  09٫2بینی  بیشتر خواهد شد چرا که میزان تولید نیشکر در این منطقه در مقایسه با پیش

 .داشته است

کند این است که یا دولت مالیات روی بنزین را افزایش دهد و یا اینکه شرکت  دیگری که به تقاضای اتانول کمک میفاکتور 

 .پتروباس بنزین را با قیمت باالتری عرضه کنند

A%DA%/ir.sugarcanenews//:http9% 
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 ها شیر و فراورده

 - 31/33/31فارس

 تعاون روستایی خرید را متوقف کرد/ وزیر جهاد نیست دستورتوقف خرید تضمینی شیرخام 

میلیارد تومانی سازمان تعاون روستایی در رابطه با اجرای طرح  65مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به ضرر و زیان 

 .منابع مالی اقدام به متوقف کردن این طرح کرداین سازمان به دلیل نداشتن : خرید تضمینی شیرخام گفت

در مورد متوقف  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در گفت

ادامه اجرای طرح خرید  ه دلیل نداشتن منابع برایسازمان تعاون روستایی ب: شیرخام، گفت( حمایتی)شدن خرید تضمینی 

 .این طرح کرده است نمودن شیرخام اقدام به متوقف( حمایتی)تضمینی 

میلیارد تومان ضرر کرده است،  65وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی بابت خرید حمایتی شیر از تولیدکنندگان شیرخام 

( حمایتی)نقدینگی مورد نیاز است و از آنجا که منابع آن تأمین نشده و بابت خرید تضمینی برای ادامه این طرح منابع و : افزود

ای  خام هم این سازمان دچار ضرر و زیان شده است، بنابراین تعاون روستایی اقدام به متوقف کردن این طرح کرده و بخشنامه شیر

 .شد، ارسال کرده است جا انجام می شیر در آنهایی که خرید تضمینی  را در رابطه با توقف این طرح به استان

ای  شیرخام بخشنامه( حمایتی)وی در پاسخ به این سؤال که آیا از سوی وزیر جهاد کشاورزی در مورد توقف طرح خرید تضمینی 

جهاد شیرخام از وزیر ( حمایتی)ای مبنی بر توقف و یا ادامه طرح خرید تضمینی  خیر، هیچ بخشنامه: صادر شده است، گفت

 .کشاورزی ابالغ نشده است

کنندگان از سال گذشته به اجرا در  شیرخام از دامداران در راستای حمایت از تولید (حمایتی)براساس این گزارش خرید تضمینی 

 .آمد

که این ابالغ کرده است   تومان 1445 گرم شیرخام را دولت قیمت خرید هر کیلو 92براساس مصوبه تیرماه : افزاید این گزارش می

 .مصوبه با ممانعت صنایع لبنی نسبت به اجرا هنوز عملیاتی نشده است

 .شود کنندگان خریداری می از تولید صنایع تومان توسط 1255در حال حاضر هر کیلوگرم شیر خام بطور متوسط با قیمت 

=nn?php.newstext/com.arsnewsf.www//:http12945954555621 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

 مازاد شیر نداریم / شیرخام تنها ضرر بود تضمینیخرید 

 . نداشتخرید تضمینی شیرخام توسط دولت تنها بار مالی برای آن داشت و تأثیر زیادی بر بهبود روند تولیدی دامداران دربر 

درباره اثراتی که خرید ( ایانا)مدیره انجمن صنایع لبنی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیأت نایب

تنها پنج درصد از دامداران موفق شدند در سیستم فوق قرار گرفته و : تضمینی شیر توسط تعاون روستایی داشته است، گفت

 .ود را با این روش بفروشندشیرخام تولیدشده خ

نظر کارشناسی من، اثر خاصی روی بازار شیر  این رقم در مقایسه با تعداد کل دامداران بسیار ناچیز است و به: محمد فربد افزود

 .نداشته است

ده است، تعاون روستایی با خریداری شیرخام، تبدیل کردن آن به شیرخشک و خامه را در اولویت قرار دا: وی خاطرنشان کرد

 .دهند ها نیز همین اقدام را انجام می گونه که در حال حاضر کارخانه همان

روزه خرید تضمینی شیرخام توسط تعاون روستایی کشور تاکنون اثرات منفی نداشته است، زیرا از طرف  15قطع : فربد ادامه داد

 .ایم صنایع، هیچ گزارشی درباره این اقدام دریافت نکرده

 ایج منفی قطع خریداری شیرخام دریافت نشده استگزارشی از نت 

اگر بار منفی قطع خرید تضمینی شیرخام وجود داشت، تاکنون باید : مدیره انجمن صنایع لبنی ایران تصریح کرد رئیس هیأت نایب

 .پس از گذشت این مدت شاهد عوارض آن بودیم

بسیار ناچیز بود و بعید است که از این پس نیز شاهد مشکالتی از ها از این طریق  حجم شیرخام تحویلی به کارخانه: وی یادآور شد

 .این دست باشیم

صورت تضمینی از دامداران با وجود آنکه شاید برای دامداران نفعی داشت، اما برای دولت ضرر  خریداری شیرخام به: فربد تأکید کرد

 .است و زیان دربر داشت و طبیعی است که بر چرخه اقتصادی کشور تأثیرگذار

شدت افت کرد، اما دولت مجبور بود که شیرخام  شد، قیمت جهانی شیرخشک به در مدتی که این خرید انجام می: وی اظهار داشت

التفاوت ضرر و زیان را جبران  را با قیمت مناسب از دامداران خریداری کرده و آن را تبدیل کند و وزارت جهاد کشاورزی باید مابه

 .کرد می

 لید محصوالتی با ماندگاری باالتر، عالج مازاد تولیدفرآوری و تو 

مدیره انجمن صنایع لبنی ایران درباره احتمال گرفتار شدن صنعت شیر به مشکالتی همچون معضل  رئیس هیأت نایب

انجام  دامداران همیشه دارای مشکل هستند، اما شیر مازادی نداریم که بخواهیم برای انهدام آن کاری: کاران گفت زمینی سیب

 .در حال حاضر مصرف سرانه شیر در کشور بسیار پایین است و باید تالش کنیم این رقم را افزایش دهیم. دهیم

شود، باید به فکر فرآوری و تبدیل آن به  زمانی که محصول کشاورزی در کشور بیش از حد نیاز تولید می: فربد همچنین افزود

گونه که صنایع در بخش شیر در  وده، مدت ماندگاری باالیی نیز داشته باشد؛ همانمحصولی دیگر باشیم که ضمن ایجاد ارزش افز

های مناسب تا شش ماه قابلیت نگهداری  بندی زمانی که مازاد داشته باشند، تبدیل آن به شیرخشک یا شیر استریل که در بسته

 .کنند دارد، اقدام می
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نین فکری شود تا محصوالت در زمانی که تولید آنها مازاد است، تبدیل به در صنایع دیگر کشاورزی نیز باید چ: وی خاطرنشان کرد

 .ای دیگر شود فرآورده

 ./دلیل نداشتن اعتبار قطع شده است روز است که خرید تضمینی شیرخام توسط تعاون روستایی کشور به 15گفتنی است، حدود 

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http25254-1html. 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  3۰: تاریخ

 واردات شیرخشک تاریخ گذشته از ترکیه

 .گمرکات اجرایی نسبت به ورود شیرخشک های تارخ مصرف گذشته از کشور ترکیه هشدار دادگمرک ایران در بخشنامه ای به 

گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی نسبت به ورود شیرخشک  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .کشور ترکیه هشدار دادهای تارخ مصرف گذشته از 

سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت،  94.4.2مورخ  42220/550به پیوست تصویر نامه شماره :در متن این بخشنامه آمده است

سازمان توسعه تجارت ایران به همراه گزارش رایزن بازرگانی  10142/155/94درمان و آموزش پزشکی منضم به تصویر نامه شماره 

 مهوری اسالمی ایران در آنکارا در رابطه با احتمال ورود شیرخشک نوزاد تاریخ مصرف گذشته با نام تجاریصنعت و معدن ج

Dielac2 و Dielac1 جهت اطالع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. 

 .خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در ارزیابی و ترخیص کاالی مزبور مد نظر قرار دهند

/news/fa/ir.yjc.www//:http0454295 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  3۰: تاریخ

 های لبنی هزارتومانی دولت برای خرید فرآورده 405کمک 

تواند گامی در جهت  های لبنی به هر ایرانی می خرید فراوردههزار تومانی دولت برای  105کمک : مدیرعامل صنایع لبنی گفت

 .حمایت از این صنعت باشد

، درخصوص خرید خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمحمد رضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی کشور در گفتگو با 

ها به سبب عدم  تومان از سوی کارخانه 445درحال حاضر اجرای مصوبه خرید شیرخام به نرخ هزارو : وب گفتشیر خام به نرخ مص

های گذشته به سبب افزایش قدرت خرید مردم  استقبال و توان خرید مردم امکان پذیر نیست و این درحالی است که در سال

 .ها انجام شده است افزایش نرخ شیرخام از سوی کارخانه

درصدی در سفره های مردم دارد که عدم استفاده از آن  20صنعت لبنیات به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک سهم : افزودوی 

های سنگینی را به کشور وارد می کندو به  منجر به بیماری های مختلفی از جمله پوکی استخوان شده که در آینده این امر ضربه

 .انتهای این زنجیره را حمایت کند همین خاطر بایستی باید از ابتدا تا

رسید که متاسفانه نه تنها مصرف  لیتر می 105براساس برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف شیر باید به : اسماعیلی درادامه گفت

 .های لبنی به شدت کاهش یافته است سرانه افزایش پیدا نکرد بلکه به سبب کاهش قدرت خرید مردم مصرف شیر و فراورده

با تو جه به اینکه بسیاری از روستاها دامداران با : امل اتحادیه با اشاره به حمایت دولت به صنعت خودروسازی بیان کردمدیرع

کنند اما در این میان دولت به بهانه اشتغال مبالغ سنگینی را  ها امرار معاش می داشتن یک الی دو گاو تنها از فروش شیر به کارخانه

 .کند به خودرو سازی تزریق می

هزار تومان به هر ایرانی  105و حمایت از صنعت تنها ساالنه  حال الزم است که دولت برای جلوگیری از متضرر شدن دامداران  

های هنگفتی را صرف درمان پوکی  های لبنی کمک کنند زیرا درغیر این صورت باید در آینده هزینه برای خرید شیر و فراورده

 .استخوان درکشور نمایند

/news/fa/ir.yjc.www//:http0456092DA%/ 
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 صادرات و واردات

 - 31/33/30فارس

 زمینی پاسخ دهد تن سیب 4055تعاون روستایی درباره امحای / سقفی برای واردات برنج معین نشده است

 1655تعاون روستایی باید دلیل امحای : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سقفی برای واردات برنج معین نشده است، گفت

 .زمینی را پاسخ دهد تن سیب

امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز ریزی و  ، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

در حاشیه مراسم دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر امور اقتصادی هلند در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با 

ری مشخص نشده رای واردات برنج مقدا: شود، گفت آزاد شدن واردات برنج مجوز چه مقدار برنج به واردکنندگان داده می  توجه به

 .است

 1.2میزان تولید برنج ایران بین : کنند، افزود وی با تأکید بر اینکه واردکنندگان قطعاً با در نظر گرفتن نیاز کشور اقدام به واردات می

د یک نیاز کشور حدومیلیون تن است، بنابراین با در نظر گرفتن این فاصله  2تا دو میلیون تن است و مصرف برنج کشور هم حدود 

 .میلیون تن است

هزار تن برنج به  255به جز این نیاز شرکت بازرگانی دولتی ساالنه باید : ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد تصریح کرد معاون برنامه

داتی های نوع وار عنوان ذخایر راهبردی و استراتژیک وارد و در انبار نگهداری کند که در طول سال برنج موجود در انبارها با برنج

 .شود های قدیمی به بازار عرضه می تعویض و برنج

خواهند برنج وارداتی روی  قطعاً واردکنندگان نمی: وی با تأکید بر اینکه نیاز کشور کمتر از یک میلیون تن است، اظهار داشت

 .برسانندکنند که بتوانند به فروش  دستشان بماند و به فروش نرود، بنابراین مطمئن هستیم آن مقدار وارد می

واردکنندگان حداکثر تا پایان : بخشنده با تأکید بر اینکه تنظیم میزان واردات برنج به واردکنندگان سپرده شده است، اظهار داشت

تیرماه و آغاز فصل برداشت اجازه واردات دارند و از آن تاریخ به بعد اجازه واردات هیچ گونه برنجی در راستای حمایت از 

 .لی تا پایان فصل برداشت به واردکنندگان داده نخواهد شدتولیدکنندگان داخ

پیش بینی ما این است که بیشتر از نیاز برنج : وی با اشاره به اینکه در نظر داشتیم تا برای واردات برنج سقفی را تعیین کنیم، گفت

 .شود و بنابراین برای آن سقفی در نظر نگرفتیم وارد کشور نمی

دهیم که محصول آنها مورد تأئید سازمان حفظ نباتات  برای واردات برنج به کشورهایی اجازه می: ی گفتمعاون وزیر جهاد کشاورز

 .باشد

شود، اما برنج وارداتی از  برنج به صورت سنتی از کشورهای هند، پاکستان، اروگوئه و تایلند به کشور وارد می: بخشنده بیان داشت

تی و گواهی سالم بودن و بهداشتی بودن از کشور صادرکننده و کشور مبدأ را داشته هر کشوری باید دارای استانداردهای بهداش

 .باشد

های وارداتی در گمرکات سازمان حفظ نباتات  قطعاً در موقع ورود برنج: ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد تصریح کرد معاون برنامه

 .شود اتی اجازه ورود آن به کشور داده میدهد و پس از تست و آزمایش محصول وارد برداری انجام می نمونه

های گذشته هم واردات برنج از لحاظ سالمت بر همین منوال بوده و اگر تمام استانداردهای الزم و مد نظر را  در سال: بخشنده گفت

 .شود نداشته باشد، اجازه واردات آن محصول داده نمی

http://www.farsnews.com/
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کشاورزی در هفت ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال  میزان صادرات محصوالت: معاون وزیر جهاد کشاورزی، گفت

 .درصد کاهش یافته است12گذشته افزایش یافته ولی میزان واردات 

 2میلیارد دالر بوده که امسال تا کنون این رقم به  5به ارزش  92میزان صادرات محصوالت کشاورزی در سال : بخشنده تصریح کرد

 .ه استمیلیارد دالر نزدیک شد

عمدتاً در زمینه غالت از جمله گندم، جو و ذرت عنوان بوده   کاهش واردات  :ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد، افزود معاون برنامه

 .است

مطابق دستور وزیر جهاد به سازمان تعاون روستایی این سازمان باید شیر مازاد را از : وی در مورد خرید تضمینی شیر اظهار داشت

 .نندگان خریداری کند و این طرح فعالً ادامه داردتولیدک

شود که بخشی از آن صادر و بخشی  شیر خام مازاد خریداری شده از تولیدکنندگان به شیر خشک تبدیل می: بخشنده تصریح کرد

 .شود از آن صادر می

 .هزار تن رسیده است2هزار تن شیرخشک صادر شد و امسال تا کنون صادرات شیر خشک به 11سال گذشته : وی افزود

تومان که سال گذشته صادر  1445معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که مصوبه خرید شیر خام دولت با قیمت 

به عنوان وزارتخانه تولیدی پشتیبان قیمت مصوب دولت هستیم اما به دالیل مختلف : شود، گفت شده باالخره چه زمانی اجرایی می

 .جرایی نشده استاین کار هنوز ا

برای خرید شیرخام : تومان گفت 1445وی به اشاره به مقاومت صنایع لبنی در مورد خرید شیرخام به قیمت مصوب دولت یعنی 

 .به قیمت مذکور وزیر از مجاری قانونی به دنبال اجرایی شدن این مصوبه است

زمینی در استان  تن سیب 1655در این باره که دلیل امحای ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد در پاسخ خبرنگاران  معاون برنامه

 .زمینی پاسخ دهد تن سیب 1655تعاون روستایی درباره امحای : گفت است،  فارس چه بوده

 .تن سیب زمینی را بعد از خرید تضمینی از کشاورزان از بین بردند 1655مسئوالن جهاد کشاورزی استان فارس چند روز پیش 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http12945952555212 
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 صادرات و واردات
 - 31/33/31فارس

 مذاکره با پوتین و مسئوالن عراقی برای حل مشکل تعرفه/ میلیارد دالری صادرات محصوالت باغی 9درآمد 

ای با  مذاکره: باالی صادرات محصوالت کشاورزی به عراق و روسیه گفت  کشاورزی با اشاره به تعرفه  عاون اقتصادی وزیر جهادم

 .کشور حل شود 2پوتین در سفرش به ایران و همچنین مسئوالن عراقی انجام شده تا مشکل تعرفه صادرات به این 

 خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  قتصادی وزیر جهاد کشاورزی در گفتریزی و امور ا عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه

به اخذ تعرفه هزار تومانی توسط گمرک عراق به   های اخیر مربوط موانع صادرات سیب درختی به عراق در هفته بخشی از: گفت

 .ازای واردات هر کیلو سیب ایرانی به این کشور است

مسئوالن ایرانی و عراقی در رابطه با موانع صادراتی و اخذ تعرفه برای صادرات محصوالت کشاورزی ایران  در حال حاضر: وی گفت

 .به عراق در حال مذاکره هستند

امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مشکل اخذ تعرفه باالی واردات محصوالت کشاورزی را با ریزی و  معاون برنامه

صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیه   های ایران از روسیه کاهش تعرفه یکی از درخواست: روسیه هم داریم، تصریح کرد

هم ظاهرا دستور بررسی این  کشور شده و پوتین رئیس جمهور ایناست و این موضوع در سفر وی به ایران روز گذشته مطرح 

 .موضوع را داده است

هزار  255سال گذشته : بخشنده با تاکید بر اینکه محصوالت کشاورزی ایران از لحاظ کیفیت و بهداشت هیچ مشکلی ندارد، افزود

 .تن سیب صادر شد و امسال هم امیدواریم همین مقدار صادر شود

میلیارد دالر برای کشور ارز  2ساالنه حدود ... درات محصوالت باغبانی کشور از جمله پسته، سیب، کشمش، خرما و صا: وی گفت

 .آوری دارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http12945952551494 
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واردات صادرات و  
 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 ماند  برنج روی دست واردکنندگان نمی/ کشاورزی به سه میلیارد دالر رسید محصوالتصادرات 

کنند  خواهند برنج وارداتی روی دستشان بماند و به فروش نرود، بنابراین مطمئناً آن مقدار برنج وارد می شک واردکنندگان نمی بی

 .برسانندکه بتوانند به فروش 

ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه  ، معاون برنامه(ایانا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری کشاورزی ایران  

مراسم دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با وزیر امور اقتصادی هلند با بیان اینکه مقدار مشخصی برای واردات برنج مشخص نشده 

تا دو  1.2میزان تولید برنج ایران بین : کنند، گفت نندگان با در نظر گرفتن نیاز کشور اقدام به واردات میشک واردک است و بی

میلیون تن است و مصرف برنج کشور هم حدود سه میلیون تن است، بنابراین با در نظر گرفتن این فاصله، نیاز کشور حدود یک 

 .میلیون تن است

عنوان ذخایر راهبردی و  هزار تن برنج به 255این نیاز، همواره شرکت بازرگانی دولتی ساالنه باید جز  به: عبدالمهدی بخشنده افزود

های قدیمی به  های وارداتی تعویض و برنج کند که طی سال برنج موجود در انبارها با برنج استراتژیک وارد و در انبار نگهداری می

 .شود بازار عرضه می

خواهند برنج وارداتی روی  شک واردکنندگان نمی بی: شور کمتر از یک میلیون تن است، خاطرنشان کردوی با تأکید بر اینکه نیاز ک

 .کنند که بتوانند به فروش برسانند دستشان بماند و به فروش نرود، بنابراین مطمئناً آن مقدار برنج وارد می

واردکنندگان حداکثر تا پایان تیرماه و : شده است، ادامه داد بخشنده با بیان اینکه تنظیم میزان واردات برنج به واردکنندگان سپرده

گونه برنجی در راستای حمایت از تولیدکنندگان  آغاز فصل برداشت اجازه واردات دارند و از آن تاریخ به بعد اجازه واردات هیچ

 .داخلی تا پایان فصل برداشت به واردکنندگان داده نخواهد شد

در نظر داشتیم تا برای واردات برنج سقفی را : رای واردات برنج سقفی در نظر گرفته نشد، تصریح کردوی در پاسخ به اینکه چرا ب

 .شود و بنابراین برای آن سقفی در نظر نگرفتیم بینی ما این است که بیشتر از نیاز برنج وارد کشور نمی تعیین کنیم، اما پیش

دهیم که  زی با تأکید بر اینکه برای واردات برنج به کشورهایی اجازه میریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاور معاون برنامه

صورت سنتی از کشورهای هند، پاکستان، اروگوئه و تایلند به  برنج به: محصول آنها مورد تأیید سازمان حفظ نباتات باشد، یادآور شد

ی بهداشتی و گواهی سالم بودن و بهداشتی بودن از کشور شود، اما برنج وارداتی از هر کشوری باید دارای استانداردها کشور وارد می

 .صادرکننده و کشور مبدأ را داشته باشد

دهد و  برداری انجام می های وارداتی در گمرکات سازمان حفظ نباتات نمونه شک در موقع ورود برنج بخشنده با اشاره به اینکه بی

های گذشته هم واردات برنج از  در سال: شود، تأکید کرد شور داده میپس از تست و آزمایش محصول وارداتی اجازه ورود آن به ک

 .شود لحاظ سالمت بر همین منوال بوده و اگر تمام استانداردهای الزم و مدنظر را نداشته باشد، اجازه واردات آن محصول داده نمی

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ماهه ابتدای امسال در  وی با بیان اینکه میزان صادرات محصوالت کشاورزی در هفت

به ارزش شش  92میزان صادرات محصوالت کشاورزی در سال : درصد کاهش یافته است، اظهار داشت 12یافته، اما میزان واردات 

 .میلیارد دالر بوده که امسال تاکنون این رقم به سه میلیارد دالر نزدیک شده است

ید تضمینی شیر با اشاره به اینکه مطابق دستور وزیر جهاد کشاورزی به سازمان تعاون معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خر

شیرخام مازاد : روستایی این سازمان باید شیر مازاد را از تولیدکنندگان خریداری کند و این طرح فعالً ادامه دارد، گفت
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 11شود، سال گذشته  در و بخشی از آن صادر میشود که بخشی از آن صا شده از تولیدکنندگان به شیرخشک تبدیل می خریداری

 .هزار تن رسیده است هزار تن شیرخشک صادر شد و امسال تاکنون صادرات شیر خشک به سه

تومان که سال گذشته صادر شده باالخره  445هزار و  بخشنده در پاسخ به این پرسش که مصوبه خرید شیرخام دولت با قیمت یک

عنوان وزارتخانه تولیدی پشتیبان قیمت مصوب دولت هستیم، اما به دالیل مختلف این کار هنوز  به: فزودشود، ا چه زمانی اجرایی می

 .اجرایی نشده است

برای : تومان اشاره کرد و ادامه داد 445هزار و  وی به مقاومت صنایع لبنی در مورد خرید شیرخام به قیمت مصوب دولت یعنی یک

 .ر از مجاری قانونی به دنبال اجرایی شدن این مصوبه استخرید شیرخام به قیمت مذکور، وزی

من اطالعی از : زمینی در استان فارس، خاطرنشان کرد تن سیب 655هزار و  بخشنده در پاسخ به خبرنگاران درباره دلیل امحای یک

 ./این خبر ندارم و سازمان تعاون روستایی باید در این باره توضیح بدهد

/item/majles/ir.iana.www//:http25265-1html. 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  3۰: تاریخ

 واردات شیرخشک تاریخ گذشته از ترکیه

 .مصرف گذشته از کشور ترکیه هشدار دادگمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی نسبت به ورود شیرخشک های تارخ 

گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی نسبت به ورود شیرخشک  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .های تارخ مصرف گذشته از کشور ترکیه هشدار داد

سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت،  94.4.2مورخ  42220/550به پیوست تصویر نامه شماره :ده استدر متن این بخشنامه آم

سازمان توسعه تجارت ایران به همراه گزارش رایزن بازرگانی  10142/155/94درمان و آموزش پزشکی منضم به تصویر نامه شماره 

 احتمال ورود شیرخشک نوزاد تاریخ مصرف گذشته با نام تجاریصنعت و معدن جمهوری اسالمی ایران در آنکارا در رابطه با 

Dielac2 و Dielac1 جهت اطالع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال میگردد. 

 .خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در ارزیابی و ترخیص کاالی مزبور مد نظر قرار دهند

/news/fa/ir.yjc.www//:http0454295 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  39: تاریخ

 میلیون دالر صرف واردات گوشت شد ۰05بیش از 

میلیون  205هزار تن گوشت و احشاء خوراکی به ارزش بیش از  55جاری بیش از  بر اساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال

 .به کشور وارد شددالر 

تن گوشت و احشاء  222هزار و  2جاری  ، بر اساس آمار گمرک در مهر ماه سالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .دالر به ایران وارد شد 465هزار و  25میلیون و  25خوراکی به ارزش 

درصد افزایش را نشان  25.52درصد و از نظر ارزشی  24.26واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی این میزان 

 .دهد می

 105هزار و  066میلیون و  205تن گوشت و احشاء خوراکی به ارزش  295هزار و  55جاری  همچنین در هفت ماهه نخست سال

 .دالر به ایران وارد شد

درصد کاهش را نشان  10.22درصد و از نظر ارزشی  1.62ت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی این میزان واردا

 .دهد می

/news/fa/ir.yjc.www//:http0456045 
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 صادرات و واردات
  ایران اکونا – 403۰/ آذر /  3۰, جمعه 

 مرغ به عراق کاهش شدید صادرات تخم

 . گذار استان تهران از کاهش شدید صادرات تخم مرغ به عراق در روزهای اخیر خبر داد رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

به دلیل فرا رسیدن ایام اربعین : از کاهش چشمگیر صادرات تخم مرغ در روزهای اخیر خبر داد و اظهار داشت ناصر نبی پور 

ینی، صادرات تخم مرغ به عراق با کاهش شدیدی مواجه شده است، ضمن اینکه افغانستان نیز در پی افزایش قیمت این حس

 .کند محصول در کشور ما، نیاز خود را از کشورهایی مانند پاکستان و هند تامین می

در حال حاضر میزان این : بوده است، گفتتن  205تا  225وی با بیان اینکه در آبان ماه صادرات تخم مرغ به عراق روزانه بین 

 .تن در روز کاهش یافته است 25تا  65صادرات به حدود 

 2555در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخرم مرغ : نبی پور از کاهش قیمت تخم مرغ در پی این مسائل خبر داد و افزود

 .تومان است

پیش بینی ما این است که تا پایان سال حداکثر : هزار تن عنوان کرد و گفت 15وی، میزان صادرات این کاال را در آبان ماه بیش از 

 .هزار تن تخم از کشور صادر شود 65

/com.iranecona//:http42942 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا - 403۰/ آذر /  3۰, جمعه 

 مرغ به عراق کاهش شدید صادرات تخم

 . گذار استان تهران از کاهش شدید صادرات تخم مرغ به عراق در روزهای اخیر خبر داد رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

به دلیل فرا رسیدن ایام اربعین : داشتاز کاهش چشمگیر صادرات تخم مرغ در روزهای اخیر خبر داد و اظهار  ناصر نبی پور 

حسینی، صادرات تخم مرغ به عراق با کاهش شدیدی مواجه شده است، ضمن اینکه افغانستان نیز در پی افزایش قیمت این 

 .کند محصول در کشور ما، نیاز خود را از کشورهایی مانند پاکستان و هند تامین می

در حال حاضر میزان این : تن بوده است، گفت 205تا  225مرغ به عراق روزانه بین  وی با بیان اینکه در آبان ماه صادرات تخم

 .تن در روز کاهش یافته است 25تا  65صادرات به حدود 

 2555در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخرم مرغ : نبی پور از کاهش قیمت تخم مرغ در پی این مسائل خبر داد و افزود

 .تومان است

پیش بینی ما این است که تا پایان سال حداکثر : هزار تن عنوان کرد و گفت 15ن صادرات این کاال را در آبان ماه بیش از وی، میزا

 .هزار تن تخم از کشور صادر شود 65

/com.iranecona//:http42942 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/48948


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

126 
 

 صادرات و واردات
 ایسنا - 403۰آذر  9شنبه 

 واردات گیاهان تزئینی چینی ممنوع است 

 . زا بودن آن خبر داد رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از ممنوعیت واردات گیاهان تزئینی از چین به دلیل بیماری

ترین  گندم مهم: ار کردبه گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، محمد علی باغستانی در سی و ششمین همایش حفظ نباتات کشور در بابلسر اظه

 . محصول زراعی است که باید به بهترین شکل به آن پرداخت

بینی کرد در طرح پایش  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در سرمازدگی سال گذشته بسیاری از مزارع کشت را رها کردند، پیش

 . نباتات قرار گیرد هزار هکتار از اراضی مورد مبارزه سازمان حفظ 655مسال بیش از 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی با زنگ گندم به  25در کمتر از : های مراقبتی در سال جاری گفت باغستانی با اشاره به پایش مناسب شبکه

 . مبارزه پرداختیم

 . میلیون هکتار از اراضی زراعی نیز مبارزه با علف هرز صورت گرفت 2.2در : وی افزود

  ترین چالش سازمان، علف هرز و بیماری نباتات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در آینده مهمرئیس سازمان حفظ 

کش زراعی نیز توجه  شود؛ بنابراین باید به تناسب مصرف علف ها در دنیا یک مشکل جدی محسوب می مقاومت آفات و بیماری: است، اظهار کرد

 . کنیم

های صورت  پس از بررسی: فرم ارزیابی در خصوص سموم علف کش در تمام کشور اشاره و اظهار کرد 2055توزیع این مسئول همچنین به 

 . کننده مفید سموم را به بازار معرفی کنیم تا یک رقابت ایجاد شود های تولید گرفته تصمیم گرفتیم تا شرکت

این خسارت در زیتون کنسروی : در کشور خبر داد و خاطرنشان کردباغستانی در ادامه از مصرف دو تن سم برای کنترل آفت مگس میوه 

 . حدود صفر و در زیتون روغنی زیر یک درصد بوده است

ای و آفات عمومی با مدیریت  در آفات مربوط به مگس مدیترانه: شویم، گفت وی با بیان اینکه امسال با بحران ملخ مهاجر در کشور مواجه می

 . نیامدصحیح مشکل خاصی به وجود 

این سموم حدود : ها شناسنامه ندارند، افزود رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه با اشاره به اینکه در بحث کیفیت سموم برخی از ترکیب

 . دهد درصد سم مصرفی را تشکیل می 25نوع از  25

فروشگاه مجاز در کشور  4055ت بخشی به سموم، در راستای کیفی: نوع سم پرخطر در کشور خبر داد و اظهار کرد 19باغستانی از حذف 

 . ایم فروشگاه غیرمجاز نیز کاهش داشته 2555افزایش و 

درصدی این محصوالت از وزارت  95وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرنطینه مناسب محصوالت زراعی و مورد تائید بودن 

کنیم و این امر بسیار مهم است، چرا که این مواد صادر و توجه به این  استفاده می ها برای پایش این محصوالت از کلینیک: بهداشت گفت

 . شود موضوع موجب افزایش صادرات در کشور می

های باکتریایی خبر داد و  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین از امحای دو باغ پنج هکتاری در گلستان و فارس برای مبارزه با بیماری

های باکتریایی، واردات این  به دلیل عدم توجه مسئوالن سازمان حفظ نباتات چین در صادرات گیاهان زینتی به بیماری: خاطرنشان کرد

 . محصوالت به کشور از هفته گذشته ممنوع شده است
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 غذاییصنایع 

 آیانا 4031آذر  39, شنبه

کاهش قیمت نان در صورت / 05ای پس از سال  برابری قیمت نان با سیاست های یارانه 4۰55افزایش 

 آزادسازی و رقابتی شدن 

تومان با قیمت دولتی رسیده است، این امر نشان  655قیمت نان بربری پنج ریال بود و در حال حاضر به  55در حالی که طی دهه 

 .برد ای راه به جایی نمی دهد که سیاست یارانه می

درباره تعیین تکلیف ( ایانا)مدیره انجمن صنفی آردسازان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیر و عضو هیأت 

یکی . شده وجود دارد ه اثباتای نرسیده، اما روشن است که دو نظری همچنان بحث برای آزادسازی نان به نتیجه: آزادسازی نان گفت

آنکه اگر دولت همچنان یارانه پرداخت کند و مردم نان را ارزان بخرند، راه به جایی نخواهیم برد و فرضیه دوم آنکه در صورت 

 .خودی شاهد بهبود کیفیت و ارزان شدن نان خواهیم بود صورت خودبه شود و به آزادسازی نان، یک چرخه رقابتی ایجاد می

توان نان ارزان  باید دید ارزان شدن قیمت نان چگونه شدنی است و به چه قیمتی باید انجام شود، زیرا می: ا مرتضوی افزودمحمدرض

 .را با هر کیفیت به مردم داد و در قبال آن یارانه پرداخت کرد یا صحنه رقابت برای تولیدکنندگان ایجاد کرد

جوره  هایی را داشته باشد و همه حطی و خشکسالی الزم است دولت دخالتدر برخی شرایط همچون جنگ، ق: وی خاطرنشان کرد

 .ها اعمال شود بتواند در بازی گندم و آرد باشد، اما در زمان حاضر الزم است تجدیدنظری در پرداخت این یارانه

 رقابتی شدن و کاهش قیمت نان با آزادسازی 

هزار و  تاکنون بیش از یک 55ان با اعالم اینکه قیمت نان بربری از دهه مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهر رئیس هیأت

قیمت نان بربری پنج ریال بود، در حالی که اکنون قیمت این  1202های  یعنی سال 55در دهه : برابر افزایش یافته، ادامه داد 255

ای که  گونه کمیت آن افزایشی حاصل نشده است؛ بهو آزاد آن دوهزار تومان است، اما همچنان در کیفیت و  655نان با آرد دولتی 

 .تومانی حاال بود 655برابر بربری  2.0گرمی بود یعنی وزن آن  005، 55نان بربری دهه 

ریال بود، اما در حال حاضر این قیمت در نان دولتی به  12بنابراین قیمت واقعی نان در آن زمان هر کیلوگرم : مرتضوی تصریح کرد

توان دید که سیاست پرداخت یارانه راه به جایی نبرده است و تنها  تومان رسیده است؛ بنابراین آشکارا می 555و هزار  حدود یک

 .باعث شده کیفیت نان مصرفی مردم از آنکه بود، بدتر شود

للی گندم آزاد هر الم ای که در حال حاضر قیمت بین گونه حال اگر نان آزاد شود، اتفاق دیگری رخ خواهد داد؛ به: وی یادآور شد

 .تومان خواهد شد 205هزار و  تومان است و آرد تولیدشده آن نیز هر کیلوگرم یک 255کیلوگرم 

تومان خواهد شد؛ با این تفاوت که دیگر رقابتی  055ترتیب هر کیلوگرم دوهزار تا دوهزار و  قیمت نان بدین: مرتضوی تأکید کرد

 .شود شده و محصولی باکیفیت تحویل مردم می

 .ترین مشکل در بخش نان، فرهنگ ما است که باید در آن تجدیدنظر شود بزرگ: وی اظهار داشت

 رو کرد های نامناسب، نان صنعتی را با شکست روبه واردات دستگاه 

 هایی که برای تهیه پخت نان متأسفانه دستگاه: مدیره انجمن صنفی آردسازان درباره صنعتی شدن نان در کشور گفت عضو هیأت

 .صنعتی به کشور در دوره گذشته آورده شده بود، مناسب نبود؛ به این دلیل مورد استقبال قرار نگرفت

 .توان ماشینی کرد های تختی چون لواش و تافتون قابلیت پخت ماشینی دارند، اما نان سنگک را نمی نان: مرتضوی در ادامه افزود
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های  صنعتی در گذشته شاهد شکست آن بودیم، در صورتی که اگر دستگاهدلیل اجرای نامناسب طرح نان  به: وی خاطرنشان کرد

 .توانستیم تولید مناسبی داشته باشیم ها می شد، مانند سایر دستگاه تری خریداری می مناسب

به اندازه  های صنعتی تولید شد که در کشور ما فرهنگ استفاده از آن نان تست در آن زمان با استفاده از دستگاه: مرتضوی ادامه داد

 .های سنتی نبود نان

 .تری، مابقی تولیدات را به سمت صنعتی پیش برد های مناسب توان با خرید دستگاه می: وی تصریح کرد

 قیمت جهانی گندم، کمتر از قیمت گندم در ایران

کشورهای مختلف برای : دمدیره انجمن صنفی آردسازان درباره گندم تولیدشده و کیفیت آن برای تولید آرد یادآور ش دبیر هیأت

هایی برای خرید  عنوان مثال، در کشور فرانسه تعاونی به. کنند های دیگری به کشاورزان پرداخت می تولید نان بهتر، یارانه را به روش

کند و در ماحصل آن که ممکن است  خرد و سپس آن را به بازار عرضه می گندم تشکیل شده است که محصوالت کشاورزان را می

 .شود، اما در ایران به اعتقاد بنده، روش فعلی اصالً مناسب نیست یا زیان باشد، کشاورز شریک می سود

تومان است، اما در کشور ما به  505تومان با دالر آزاد و درب مزرعه  255قیمت جهانی گندم در حال حاضر : مرتضوی تأکید کرد

 .شود رر و زیان میدهند، اما در این بین دولت دچار ض کشاورزان یارانه می

گونه که در حال حاضر  شده را از مردم اخذ کنند؛ همان باید یارانه به خود کشاورزان داده شود و نباید قیمت تمام: وی اظهار داشت

 .کنندگان نان، ناگزیر هستند بهای گران شدن نان را پرداخت کنند مصرف

رسانند، اما بهای آن را از مردم  تومان می 255هزار و  را به یک در حال حاضر قیمت نان را هر کیلوگرم: مرتضوی همچنین گفت

 .گیرند که این امر منصفانه نیست می

 بینی است های جنوبی قابل پیش افزایش سطح زیر کشت گندم در استان 

المللی  نفرانس بینگونه که ک همان: مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره تجارت غالت در دنیا افزود رئیس هیأت

های خوبی را برای تجار ایرانی فراهم کرد و بزرگان غالت درباره مسائل مختلف کشورشان به  تجارت غالت در ژنو برگزار شد، ایده

 .بحث و بررسی نشستند

ر اروپا تأثیر عنوان مثال کشور فرانسه از پر بودن سیلوهای کشورش خبر داد که این امر بر قیمت گندم د به: وی خاطرنشان کرد

 .ای نزدیک از این بازار به نفع خود استفاده کند تواند در آینده گذاشته و باعث کاهش آن شده است؛ بنابراین ایران می

شود که سطح زیر کشت گندم در استان خوزستان و مناطق جنوبی کشور و همچنین ایالم،  بینی می پیش: مرتضوی ادامه داد

 .رو باشد، در حالی که باید میانگین متوسط عملکرد محصول نیز افزایش یابد با افزایش روبه گلستان و فارس در سال آینده

های پایانی سال باشیم،  های مناسبی در ماه های هواشناسی درست باشد و شاهد بارش بینی در صورتی که پیش: وی تصریح کرد

 .رو باشد وبهرود که سطح زیر کشت و تولید در سال آینده با افزایش ر انتظار می

 شود پنج میلیون تن گندم به سال زراعی آینده منتقل می 

سیلوهای دولتی کشور نیز در حال حاضر به اندازه ذخایر استراتژیک پر است : مدیره انجمن صنفی آردسازان یادآور شد رئیس هیأت

تا پنج میلیون تن  4.0ندم مورد نیاز کشور، توان گفت که تا پایان سال آینده همزمان با آغاز سال زراعی جدید عالوه بر گ و می

 .شود گندم نیز به سال زراعی آینده منتقل می
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میلیون تن برسد و بارندگی نیز مناسب باشد، باید وزارت  9اگر میزان خرید گندم در سال زراعی جدید به : مرتضوی تأکید کرد

کشت پنبه، کلزا و توجه برای کاهش ضایعات مزرعه تا سفره ربط به تناوب کشت، توجه به  های ذی جهاد کشاورزی و سایر دستگاه

 .دقت کنند

شود، بسیار باال بوده که الزم است در  در حال حاضر میزان مصرف آب در ایران به نسبت محصولی که تولید می: وی اظهار داشت

 .این زمینه تجدیدنظرهایی صورت گیرد

میلیون تن آرد  1.0ای که ساالنه به  گونه شود؛ به اران آرد دنیا محسوب میترین خرید کشور عراق از بزرگ: مرتضوی همچنین گفت

 .داده، گندم روسیه و اوکراین را پس از تبدیل به کشور عراق صادر کند تواند با رایزنی انجام نیاز دارد و ایران می

شده  پیدا کنیم تا بتوانیم با قیمت تمام شود و باید راهی در حال حاضر ترکیه رقیب سرسخت ایران محسوب می: وی در ادامه افزود

کنندگان آرد منطقه  تر، گندم کشور را برای صادرات به کشورهای دیگری همچون سوریه، یمن، عراق و افغانستان که مصرف پایین

 .هستند، آماده کنیم

به هر مقدار که : ین خاطرنشان کردمرتضوی در پایان درباره مصرف آرد همزمان با اربعین حسینی برای پذیرایی از زائران امام حس

گیرد؛ بنابراین محدودیتی در این بخش  نیاز باشد، آرد موجود است و برای پذیرایی از میهمانان امام حسین، در اختیار قرار می

 ./نداریم
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 صنایع غذایی
 فودپرس 4031آذر ماه  0دو شنبه 

 حمایت از صنایع غذایی؛ حمایت از مصرف کنندگان 

میلیون دالر و به  265دهد میزان صادرات محصوالت غذایی در نیمه نخست امسال یک میلیارد و  آمارها نشان می< صنایع غذایی

درصد کاهش در صادرات را در  15درصد و از لحاظ وزنی  6همچنین این آمارها از لحاظ ارزشی . هزار تن بوده است 255وزن 

 .دهد مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نشان می

دعا حال بازار و فروش کنسرو و صنایع تبدیلی این روزها چندان مساعد نیست و این را تولیدکنندگان، فروشندگان و بازاریان ا

با این حال به گفته فعاالن این عرصه، باید به دنبال بازارهایی جدید بود تا تولید را افزایش داد و به بازارهای هدف صادر . کنند می

ها بسیار  هایی را به دولت تحمیل کند که این هزینه تواند هزینه برخی دیگر نیز معتقدند کاهش مصرف در صنایع تبدیلی می. کرد

ها  شود که کارت خرید مواد غذایی در اختیار افراد و خانواده بنابراین پیشنهاد می. نه تولید این محصوالت خواهد بودبیشتر از هزی

 .قرار داده شود تا میزان فروش و همچنین مصرف این اقالم در خانوارها افزایش یابد

دهد قدرت  این امر نشان می: گوید برد می رکود به سر میدبیر کل کانون صنایع غذایی با اشاره به اینکه بازار مواد غذایی در شرایط 

در زمینه : دهد وگو با صمت ادامه می کاوه زرگران در گفت. کنند داران نیز این مسئله را تایید می خرید مردم کاهش یافته و بنگاه

طع اشانتیون و هدایایی که محصوالت کنسرو نیز اطمینان داریم که قدرت خرید مردم کاهش یافته و این مسئله را به طور ق

به گفته او اوضاع اقتصادی و داد و ستد این . کند دهند تایید می کنندگان ارائه می تولیدکنندگان محصوالت کنسروی به مصرف

اقالم این روزها چندان مساعد نیست اما آنچه بیشتر از همه برای ما جالب توجه است این است که دولت در بسته خروج از رکود، 

دانیم سبد غذایی خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید،  که همه ما به خوبی می ی برای صنایع غذایی در نظر نگرفته، در حالیسهم

 .بسیار کوچک شده است

با این حال در : افزاید درصدی از خرید ماهانه خانوارها را دارد می25زرگران با اشاره به اینکه سفره مردم کوچک شده و غذا سهم 

البته به طور قطع حمایت از صنایع . خروج از رکود هیچ سهمی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی در نظر گرفته نشده استبسته 

 .کنندگان است غذایی به معنای حمایت از تولیدکنندگان نیست بلکه این اقدامات در راستای حمایت از مصرف

ت که کاهش مصرف و فروش مواد غذایی مربوط به امنیت غذایی های زندگی مردم است و این در حالی اس غذا یکی از اولویت

موضوعی که رییس کانون . به این معنی که کاهش خرید مواد غذایی امنیت غذایی افراد را با مشکالتی مواجه خواهد کرد. شود می

دهد  تاثیر قرار می جامعه را تحت های لبنی سالمت به عنوان مثال مصرف شیر و سایر فرآورده: گوید صنایع غذایی با اشاره به آن می

های درمانی بسیاری را به دولت تحمیل کند اما با این  تواند هزینه و کاهش مصرف این اقالم و به تبع آن کاهش سالمت افراد می

نشده حال هیچ نوع اقدام حمایتی از تولیدکنندگان با هدف جلوگیری از به مخاطره افتادن امنیت غذایی و سالمت جامعه انجام 

 .است

 کاهش صادرات محصوالت غذایی

صنایع غذایی در صادرات یا در معاش جامعه نقش بسزایی دارد، بنابراین باید کارت خرید مواد غذایی نیز در : کند او تصریح می

به . شد ه میهای فعلی خرید برای گسترش قدرت خرید خانوارها دید درصد از مبالغ کارت 05گرفت و یا اینکه  اختیار مردم قرار می

های صنایع غذایی در نظر بگیریم اما با توجه به ظرفیت خالی واحدها  توانیم سهم خاصی را برای یکی از رسته گفته زرگران ما نمی

دهد میزان صادرات محصوالت  آمارها نشان می. توان پی برد که اتفاقی در این صنعت رخ نداده است یا ثبات در میزان فروش می
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همچنین این آمارها از لحاظ . هزار تن بوده است 255میلیون دالر و به وزن  265جاری یک میلیارد و  نخست سال غذایی در نیمه

زرگران درباره . دهد درصد کاهش در صادرات را در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نشان می 15درصد و از لحاظ وزنی  6ارزشی 

میلیون دالر  05میلیارد و  2میلیارد دالر سال گذشته به  2ی کاهش داشته و از حدود ارزش واردات مواد غذای: گوید این موضوع می

های وزارت جهاد کشاورزی به جای واردات روغن خام و  دلیل این کاهش نیز این بوده که بر اساس پیگیری سیاست. رسیده است

با : گوید او در ادامه می. ت غذایی ناشی از این امر استدرصد کاهش واردات محصوال 25کنجاله ما بیشتر دانه وارد کردیم، بنابراین 

ترین  همچنین زعفران، لبنیات و پسته عمده. مدیریت واردات دانه توانستیم به کاهش واردات مواد غذایی به کشور دست پیدا کنیم

ن هم رب گوجه فرنگی و زعفران درصد و بعد از آ 19درصد و شیرینی و شکالت با 21اقالم صادراتی ایران هستند و صنایع لبنی با 

 .اند های بعدی صادرات قرار داشته در رتبه

 رکود دامن صنایع غذایی را گرفت

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به این . های اقتصادی نمایان است رکود در فروش صنایع غذایی نیز مانند دیگر بخش

توان صنایع غذایی تبدیلی را از این  شود، بنابراین نمی به صورت مساوی احساس میرکود در همه صنایع با هم و : گوید موضوع می

: گوید حل این وضعیت باشد می تواند راه وگو با صمت با اشاره به اینکه صادرات می محمد آقاطاهر در گفت. موضوع مستثنا دانست

به گفته او زمانی که مردم کاالیی را خریداری نکنند این . تواند به تولیدکننده کمک کند تا تولید خود را ادامه دهد صادرات می

با این حال اگر : آقاطاهر معتقد است. ها نیز کاهش خواهد یافت موضوع به کارخانه سرایت کرده، بنابراین میزان تولید کارخانه

بود، این در حالی است که هر  تولیدکنندگان بتوانند میزان صادرات خود را بیشتر کنند به طور قطع در این بازار موفق خواهند

به این معنی که در بازار صادراتی تولیدکنندگان قدیمی حضور دارند که . ای توانایی صادرات کاالی تولیدی خود را ندارد تولیدکننده

او اما . ندشان بر این است که بازار را به سود و در دست خود نگه دار راه را برای تولیدکنندگان جدید باز نخواهند کرد و تالش

کنندگان شناسایی و محصول براساس آن تولید  بازارهایی که در آن ذائقه مصرف. داند راهکار این مسئله را کشف بازارهای جدید می

با توجه به اینکه هر ملتی ذائقه خود را دارد به این ترتیب ممکن است محصولی در کشور ما طرفداران زیادی داشته باشد . شود می

ها به تولید محصول و کشف بازارهای جدید  بنابراین باید با کشف ذائقه. های دیگر خریدار و طرفدار نداشته باشداما در کشور

 .پرداخت؛ یعنی تولید بر اساس ذائقه آنها باشد

 فروش کم شده است

باره این موضوع به صمت محمد فریدی از مغازه داران خیابان آزادی در. داران هم از کاهش فروش صنایع تبدیلی گله دارند مغازه

هاست که مردم کمتر از این صنایع  رسد و مدت بعضی روزها حتی یک عدد از صنایع تبدیلی مانند کنسرو به فروش نمی: گوید می

مدتی است که مردم کمتر این : دهد او با اشاره به اینکه پیش از این خرید از صنایع تبدیلی بیشتر بود ادامه می. کنند خرید می

به گفته فریدی . ها با مشکل مواجه شوند رسد اگر این روند ادامه داشته باشد، کارخانه کنند و به نظر می ت را خریداری میمحصوال

حاضر مدتی  آوردند، اما درحال پیش از این بازار خرید و فروش صنایع تبدیلی و کنسروها خوب بود و مردم به این صنایع روی می

توان  به عنوان نمونه می. خواب فرو رفته است و باید به دنبال راهکاری برای حل این مسئله بوداست این بازار در رکود و در 

. های تولیدکننده متفاوت باشد تواند با توجه به کارخانه این امتیازها می. امتیازاتی را برای خریداران این محصول در نظر گرفت

رسد با زندگی امروزه که سرعت عاملی مهم در تعریف آن است، صنایع  یکاهش در فروش صنایع تبدیلی در حالی است که به نظر م

با این حال و به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه، خرید . غذایی تبدیلی مانند کنسروها جایگاه خود را در زندگی مردم داشته باشند

. ش و استقبال مردم از این صنایع استاین محصوالت از سوی مردم در حال کاهش بوده و نیازمند راهکارهایی برای افزایش فرو
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راهکارهایی مانند تهیه کارت خرید مواد غذایی، توجه به ذائقه و سلیقه مردم و راهکارهایی از این دست که البته باید پیش از این 

 .کارشناسی شده و بر اساس برنامه دقیق باشد
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 صنایع غذایی  
 فودپرس 4031آذر ماه  0دو شنبه 

تمدید مجوز سرمایه گذاری طرح / هیات سرمایه گذاری خارجی طرح تولید شیرخشک کودک را تصویب کرد

 تولید گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده

موضوع مربوط به طرح های فرعی سرمایه گذاری  5طرح جدید سرمایه گذاری خارجی به همراه  9 -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 . خارجی، به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسید

در جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی با حضور محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس هیات و اعضای 

خارجی، درخواست های سرمایه گذاری خارجی طرح تولید انواع کوره های ذوب، احداث درمانگاه ژنتیک،  هیات سرمایه گذاری

تولید اسبک موتور خودرو، تولید و توزیع محصوالت کشاورزی، تولید اتاق سرنشین کامیون و کامیون کشنده، اتاق بار کامیون، 

خانگی، تولید شمش بیلت فوالد ساده کربنی کم آلیاژی و بریکت  مجموعه سینی جلوی خودرو، اکسل عقب کامیون، تولید لوازم

 .آهن اسفنجی به تصویب رسید

همچنین طرح افزایش سرمایه گذاری خارجی طرح تولید شیرخشک کودک، انتقال سود سهام و حق لیسانس طرح تولید انواع مواد 

د مجوز سرمایه گذاری خارجی طرح احداث کارخانه فوالد و افزودنی مورد استفاده در صنایع فوالد، ساختمانی و ریخته گری، تمدی

تولید گندله آهن، تمدید مجوز سرمایه گذاری طرح تولید گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده، صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی 

 .جی رسیدطرح تولید محصوالت کاغذ بهداشتی در راستای مجوزهای صادر شده پیشین به تصویب هیات سرمایه گذاری خار

به گزارش ایرنا، برآوردها از آمارهای بانک مرکزی و سازمان بورس و بررسی وضعیت سه سال اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که 

 .سرمایه گذاری خارجی بطور میانگین سهمی کمتر از سه درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است

، 2514در اوایل تیرماه امسال نشان داد ایران در سال ( ارت و توسعه سازمان مللکنفرانس تج)آخرین گزارش منتشر شده آنکتاد 

 .میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است 150میلیارد و  2فقط 

 64به  پله ای همراه شده و 20، با نزول 2514و  2512براساس این آمار، رتبه ایران در رده بندی جهانی از این نظر در سال های 

 . رسید
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 صنایع غذایی

 فودپرس 4031آذر ماه  9شنبه 

 شود مرغ کامل جایگزین استخوان و مواد زائد می/ ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس

استفاده از استخوان و مواد زائد مرغ به شکل خمیر مرغ در تولید سوسیس و : سازمان غذا و دارو اعالم کردرییس < صنایع غذایی

 .کالباس ممنوع است و مرغ کامل باید جایگزین آن شود

 .های گوشتی خبر داد رسول دیناروند از توقف استفاده از خمیر مرغ در فرآورده

های غذایی دیگر  تولید کنندگان فرآورده: به طور کامل منتفی شده است خاطر نشان کردوی با اعالم اینکه استفاده از خمیر مرغ 

 .شد ندارند ها تهیه می ها و مواد زاید مرغ را که از مرغ فروشی اجازه استفاده از استخوان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id
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غ کامل در تهیه سوسیس و ها با دامپزشکی و سازمان استاندارد مقرر شد،از مر طبق هماهنگی: رییس سازمان غذا و دارو ادامه داد

 .کالباس استفاده شود

های مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند  های گوشتی موظف شدند، مرغ را به طور کامل از کشتارگاه تولیدکنندگان فرآورده: وی افزود

 .توانند مانند قبل از استخوان و مواد زائد مرغ در تهیه سوسیس و کالباس استفاده کنند و دیگر نمی
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 عسل

 - 31/33/39فارس

 شود درصد عسل استان تهران در دماوند تولید می 90بیش از 

 20بیش از : این شهرستان خبر داد و گفتهزار کلنی زنبورعسل در  25رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از وجود 

 .شود درصد عسل استان تهران در دماوند تولید می

در شرق  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  محمد ترکیان امروز در حاشیه همایش ملی زنبورعسل در شهرستان دماوند در گفت

هزار  25در شهرستان دماوند : نفر به شغل زنبورداری اشتغال دارند، اظهار کرد 205این شهرستان استان تهران با بیان اینکه در 

 .کلنی زنبورعسل وجود دارد

تن عسل در این  255در سال جاری حدود   :وی با اشاره به اینکه امسال تولید عسل در دماوند بسیار خوب بوده است، افزود

 .شهرستان تولید شد

تن عسل در استان تهران، شهرستان دماوند  255با توجه به تولید حدود : کشاورزی شهرستان دماوند تصریح کرد رئیس اداره جهاد

 .درصد عسل این استان را تأمین کند و همواره در رتبه نخست قرار داشته است 20توانسته بیش از 

یادی در خصوص زنبورعسل برگزار و گواهینامه ارائه های آموزشی ز دوره: ترکیان با اشاره به حمایت از زنبورداران دماوندی گفت

 .ها نیز تسهیالت اقتصاد مقاومتی دریافت کردند تا بتوانند پرورش زنبورعسل خود را توسعه دهند کردیم و همچنین برخی

قرار است  بینی شده و های زنبورعسل نیز تمهیدات الزم از سمت وزارت جهاد کشاورزی پیش در خصوص شکر کلنی: وی ادامه داد

 .تا شکر با قیمت مناسب در اختیار زنبورداران قرار بگیرد

اکنون واردات ملکه : رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به اینکه در واردات ملکه محدودیت داشتیم، بیان کرد

 .آزاد شده است و امیدواریم این موضوع به کیفیت و توسعه زنبورهای عسل کمک کند

زنبورعسل تولید زیاد داشته باشد،   وقتی کلنی: ها دارد، افزود کیان با بیان اینکه ملکه نقش بسزایی در افزایش راندمان کلنیتر

ها پیشگیری  آید، همچنین وجود ملکه از بیماری می  شود، اما اگر ملکه در آن وجود داشته باشد، کمتر این موضوع پیش ضعیف می

 .کند می

ه امسال تولید عسل خوبی در دماوند داشتیم و اکنون در حال پیگیری هستیم تا روند روبه رشدی را داشته خوشبختان: وی گفت

های آموزشی  توانند با کمی تخصص در دوره باشیم و شغل زنبورداری فرصت بسیار خوبی برای جوانان طالب کار است که می

 .شرکت کنند و برای خود و خانواده منبع درآمد داشته باشند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http12945955555159 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  3۰: تاریخ

 نجات صنعت زنبورداری در گرو واردات ملکه اصالح نژاد شده

 .داخلی و خارجی صنعت زنبور داری را به عرصه نابودی کشانده است نبود ملکه زنبور اصالح نژاد شده

، حمید رضا مشهدی عباسی نماینده مردم دماوند، فیروزکوه و رودهن در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

با حضور مدیر کل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی رئیس انجمن مجلس شورای اسالمی در همایش زنبور عسل که 

ملکه زنبور عسل اصالح نژاد شده زنبور  وارد شدن : زنبور عسل کشور و جمعی از زنبور داران برگزار شد با بیان این مطلب افزود

 .کشاند ا به عرصه نابودی میشود بلکه این صنعت ر عسل به کشور نه تنها باعث کاهش عملکرد کندوهای عسل می

وی با اشاره به اینکه واردات ملکه زنبور عسل اصالح نژاد میزان عملکرد کندوهای عسل، میزان تولید و تعداد زنبورهای عسل را در  

که یابد چرا  با توسعه این صنعت و حمایت از زنبورداران میزان اشتغال زایی در کشور افزایش می: دهد گفت کشور افزایش می

 .ها و صنایع مختلف زیادی با صنعت زنبورداری در ارتباط است بخش

و در مکیدن شهد گل توانایی بارز خود را از  مشهدی عباسی با بیان اینکه امروز خرطوم نژاد ملکه زنبور عسل در کشور کوتاه شده  

کرد و این درحالی است که هم  حرکت میدر گذشته ملکه زنبور عسل در تا هفت طبقه در کندوها : دست داده خاطر نشان کرد

 .کند اکنون ملکه زنبورعسل در کشور با زور شکر به تا طبقه دوم کندوها رفت و آمد می

 میلیارد تومان تسهیالت کم بهره به زنبورداران ۰5تخصیص *** 

میلیون کندو  21شاره به اینکه همچنین حبیب امینی مدیر کل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی در این همایش با ا 

میلیون کندو رتبه چهارم تولید کندو در دنیا را به خود اختصاص داده  6ایران با داشتن : زنبور عسل در دنیا وجود دارد تصریح کرد

 .است

هزار تن عسل در  62ایران از این میزان : شود عنوان کرد هزار تن عسل در دنیا تولید می 505وی با بیان اینکه ساالنه یک میلیون  

 .ایم را در دنیا کسب کرده 2و از این لحاظ رتبه  ایران تولید 

تا پایان نیمه اول : میلیارد تومان تسهیالت کم بهره با سود کم به زنبور داران اعطا شده افزود 16وی با بیان اینکه سال گذشته  

ران اعطا شده و تا پایان سال میزان تسهیالت به زنبور داران به درصد به زنبور دا 4میلیارد تومان تسهیالت با نرخ سود  0امسال 

 .رسد میلیارد تومان می 25

میانگین برداشت عسل درکشور : کیلوگرم است گفت 25امینی با اشاره به اینکه میانگین تولید عسل در هر کندو در دنیا حدود 

 .شود کیلو گرم برداشت می 11ر کندو به طور متوسط حدود نسبت به میانگین جهانی نصف میانگین جهانی است به طوری که از ه

مدیر کل دفتر طیور و زنبور عسل وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سعی داریم صنعت زنبورداری را از بحث تک محصولی عسل 

هم اکنون در دستور کار وزارت  بخشد هم اکنون تولید ژله رویال و سایر مواردی که اقتصاد زنبورداری را ارتقا می: خارج کنیم افزود

 .جهاد کشاورزی قرار دارد

ارزش سرمایه : ها و مراتع افزود وی در خصوص نقش گرده افشانی در افزایش تولید محصوالت زارعی و باغی بدون احتساب جنگل

میلیارد تومان ارزش  504میلیارد تومان، ارزش تولیدات مستقیم زنبور عسل هزا رو  424سه هزار و  گذاری در بخش زنبور داری 

 .میلیون تومان است 242میلیارد و  142تولیدات غیر مستقیم زنبور عسل 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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در خصوص اصالح نژاد ملکه زنبور عسل : های مکرر تا کنون موفق نشده افزود امینی در خصوص بیمه زنبور داران با وجود پیگیری 

های  ی تحقیقاتی انجام شده است که نسل پنج و هشتم این ملکهها صفت خوب زنبور عسل در ایستگاه 2در کشور مطالعاتی روی 

 .زنبور داران است زنبور عسل اصالح نژاد شده آماده توزیع به 

وی با بیان اینکه د رخصوص کاهش مصرف دارو و افزایش جمعیت زنبور در کشور روی مقاومت زنبور به کنه کار شده خاطر نشان 

واردات مجاز  استفاده از نژاد خارجی وارد کننده در صورتی که ریسک واردات را قبول کند  در کمیته فنی زنبور عسل جهت: کرد

 .خواهد بود

/news/fa/ir.yjc.www//:http0456212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5407312


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

138 
 

 علوفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

139 
 

 قارچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

141 
 

 و گیاهان صنعتیگل 

 آیانا 4031آذر  30, پنجشنبه

 گونه می رسد  405گیاهان دارویی شمالغرب کشور به  کلکسیونامسال تعداد گونه های 

 . گونه می رسد 165امسال تعداد گونه های کلکسیون گیاهان دارویی شمالغرب کشور در این استان به بیش از 

طرح ایجاد   خورشیدی 1292در سال : اردبیل، حسین کربالئی خیاوی گفت از( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

کلکسیون گیاهان دارویی شمال غرب کشور توسط محققین بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

در پایگاه این  1294منابع طبیعی استان اردبیل تهیه و پس از تصویب در ستاد توسعه گیاهان دارویی کشور، اجرای آن در سال 

 .و منابع طبیعی سامیان آغاز گردیدمرکز واقع در تحقیقات کشاورزی 

انجام فعالیت های تحقیقاتی روی جنبه های مختلف گیاهان دارویی استان نیاز به عرصه : حسین کربالئی خیاوی اظهار داشت

بررسی سازگاری گونه های مختلف . تحقیقاتی مناسب دارد که وجود کلکسیونی از گیاهان دارویی یکی از موارد ضروری است

دارویی که در عرصه های طبیعی استان پراکنش دارند به منظور اهلی سازی و کاشت در شرایط زراعی نیاز به عرصه ای گیاهان 

با اجرای این طرح، یک . مناسب دارد که بتوان جنبه های مختلف سازگاری گیاهان دارویی در شرایط زراعی را مطالعه نمود

 .مناطق مختلف شمال غرب کشور در یک مجموعه جمع آوری خواهد شد مجموعه نستباً کامل و جامعی از گیاهان دارویی

ایجاد یک مجموعه کامل از انواع گیاهان دارویی مناطق مختلف شمال غرب کشور؛ حفظ گونه های در حال انقراض و در : وی گفت

ی، استخراج و بررسی مواد موثره معرض خطر؛ بررسی میزان و ترکیبات مواد موثره گیاهان دارویی، روش های نوین تکثیر و زاد آور

گیاهان دارویی، استفاده های آموزشی، پژوهشی و کاربردی از کلکسیون گیاهان دارویی؛ فرهنگ سازی و ترغیب به کاشت و تولید 

گونه های دارویی به جای جمع آوری از طبیعت و فراهم نمودن فضای مناسب برای اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد و 

 .در زمینه گیاهان دارویی از اهداف ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی است دکتری

گونه گیاه دارویی اعم از بومی، غیربومی، زراعی و طبیعی از مناطق مختلف جمع آوری و  122تاکنون : این مقام مسئول اضافه کرد

طبق برنامه زمان بندی شده در پایان . ش یابدگونه افزای 165رود تا پایان امسال، این تعداد به ¬کشت گردیده است و انتظار می

 .گونه خواهد بود 205اجرای این طرح تعداد گونه های جمع آوری شده بالغ بر 

چَتریان،  Apiaceac تیره بوده و بیشترین گونه ها به خانواده های نَعناعیان 20جنس و  95گونه های کشت شده شامل: وی گفت

Lamiaceac و کاسنیان Asteraceae گونه های کشت شده بیبشتر علفی، یک ساله، چند ساله و دائمی بوده و در . علق دارندت

 .نظر است در سال آتی انواع گونه های درختی و درختچه ای نیز به مجموعه کلکسیون گیاهان دارویی اضافه گردد

عالقمندان و دست اندرکاران گیاهان با اجرای این طرح و شناسائی دقیق گونه های دارویی و معرفی آنها به : وی همچنین گفت

 ./دارویی، احتمال اشتباه در شناسایی این گونه ها به حداقل خواهد رسید

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25229 
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 گل و گیاهان صنعتی
 ایسنا - 403۰آذر  9شنبه 

 واردات گیاهان تزئینی چینی ممنوع است 

 . زا بودن آن خبر داد رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از ممنوعیت واردات گیاهان تزئینی از چین به دلیل بیماری

ترین  مهمگندم : به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، محمد علی باغستانی در سی و ششمین همایش حفظ نباتات کشور در بابلسر اظهار کرد

 . محصول زراعی است که باید به بهترین شکل به آن پرداخت

بینی کرد در طرح پایش  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در سرمازدگی سال گذشته بسیاری از مزارع کشت را رها کردند، پیش

 . گیردهزار هکتار از اراضی مورد مبارزه سازمان حفظ نباتات قرار  655مسال بیش از 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی با زنگ گندم به  25در کمتر از : های مراقبتی در سال جاری گفت باغستانی با اشاره به پایش مناسب شبکه

 . مبارزه پرداختیم

 . میلیون هکتار از اراضی زراعی نیز مبارزه با علف هرز صورت گرفت 2.2در : وی افزود

  ترین چالش سازمان، علف هرز و بیماری ر بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در آینده مهمرئیس سازمان حفظ نباتات کشور د

کش زراعی نیز توجه  شود؛ بنابراین باید به تناسب مصرف علف ها در دنیا یک مشکل جدی محسوب می مقاومت آفات و بیماری: است، اظهار کرد

 . کنیم

های صورت  پس از بررسی: م ارزیابی در خصوص سموم علف کش در تمام کشور اشاره و اظهار کردفر 2055این مسئول همچنین به توزیع 

 . کننده مفید سموم را به بازار معرفی کنیم تا یک رقابت ایجاد شود های تولید گرفته تصمیم گرفتیم تا شرکت

این خسارت در زیتون کنسروی : د و خاطرنشان کردباغستانی در ادامه از مصرف دو تن سم برای کنترل آفت مگس میوه در کشور خبر دا

 . حدود صفر و در زیتون روغنی زیر یک درصد بوده است

ای و آفات عمومی با مدیریت  در آفات مربوط به مگس مدیترانه: شویم، گفت وی با بیان اینکه امسال با بحران ملخ مهاجر در کشور مواجه می

 . صحیح مشکل خاصی به وجود نیامد

این سموم حدود : ها شناسنامه ندارند، افزود ازمان حفظ نباتات کشور در ادامه با اشاره به اینکه در بحث کیفیت سموم برخی از ترکیبرئیس س

 . دهد درصد سم مصرفی را تشکیل می 25نوع از  25

فروشگاه مجاز در کشور  4055، در راستای کیفیت بخشی به سموم: نوع سم پرخطر در کشور خبر داد و اظهار کرد 19باغستانی از حذف 

 . ایم فروشگاه غیرمجاز نیز کاهش داشته 2555افزایش و 

درصدی این محصوالت از وزارت  95وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرنطینه مناسب محصوالت زراعی و مورد تائید بودن 

یم و این امر بسیار مهم است، چرا که این مواد صادر و توجه به این کن ها برای پایش این محصوالت استفاده می از کلینیک: بهداشت گفت

 . شود موضوع موجب افزایش صادرات در کشور می

های باکتریایی خبر داد و  رئیس سازمان حفظ نباتات کشور همچنین از امحای دو باغ پنج هکتاری در گلستان و فارس برای مبارزه با بیماری

های باکتریایی، واردات این  توجه مسئوالن سازمان حفظ نباتات چین در صادرات گیاهان زینتی به بیماریبه دلیل عدم : خاطرنشان کرد

 . محصوالت به کشور از هفته گذشته ممنوع شده است

/news/fa/ir.isna.www//:http94595654445 
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 گندم

 - 31/33/30فارس

 میلیون تن گندم 45بینی خرید تضمینی  پیش

بینی  در سال زراعی جدید پیش: میلیون تن گفت 2مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به رکورد خرید تضمینی 

 .میلیون تن افزایش یابد 15شود خرید تضمینی گندم به  می

امسال واردات گندم انجام نخواهد شد و با توجه به  :علی قنبری گفتوزارت جهادکشاورزی، به نقل از  ی فارسخبرگزاربه گزارش 

 .های مناسب در فصل پاییز می توانیم در سال آینده به مرز خودکفایی گندم نزدیک شویم بارندگی

 .میلیون تن برسد 15بینی کرد که میزان خرید تضمینی گندم داخلی در سال آینده به  وی پیش

 .هزارتن گندم دوروم را در برنامه داریم 255رات امسال صاد: قنبری در همین حال اعالم کرد

های  معاون وزیر، ثبات قیمت برنج، شکر، روغن و نان در بازار را از نتایج سیاست ها و تدابیر دولت و وزارت جهاد کشاورزی و اقدام

 .شرکت بازرگانی دولتی ایران در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی عنوان کرد

 25هزار تن روغن برنامه داریم و تاکنون  2هزار تن شکر و تقریباً  12ما برای صادرات مجدد : مجدد نیز گفتوی در مورد صادرات 

 .ایم درصد آن را صادرات کرده

میلیون دالر ارزآوری برای کشور  25صادرات مجدد شکر و روغن تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد

 .داشته است

سیاست وزارت جهادکشاورزی، : اره سیاست های جدید با توجه به کاهش قیمت جهانی محصوالت کشاورزی اذعان داشتوی درب

حمایت از کشاورزان داخلی است و ما باید برای تولید کاالهای استراتژیک که در ذات اقتصاد مقاومتی است به کشاورزان یارانه 

 .التر باشدبدهیم حتی اگر قیمت تضمینی از قیمت جهانی با

های اخیر و برنامه توسعه کشت فراسرزمینی، با قاطعیت به دنبال رسیدن به مرز خودکفایی  با توجه به بارندگی:قنبری تصریح کرد

 .محصوالت استراتژیک کشاورزی هستیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http12945952551222 
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 گندم
 آیانا 4031آذر  30, دوشنبه

 جدید برای جایگزینی خرید تضمینی گندم  شیوهدو 

آثاری وری دانست و باید در تحلیلی جامع و اقتصادی دید خرید تضمینی جدا از  نمی توان خرید تضمینی گندم را باعث بهبود بهره

 .که در افزایش تولید داشته است، چه تأثیری بر جامعه کشاورزی گذاشته است

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

از ضرر و زیان کشاورزان و تنظیم بازار صورت گرفت، بیان اینکه خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولیدکننده، جلوگیری 

 .عنوان بهترین و تنهاترین ابزار مدیریت در خرید گندم یاد کرد نباید از این ابزار به: گفت

آیا واقعاً : حامد رفیعی با اشاره به به اظهار نارضایتی کشاورزان نسبت به قیمت کم خرید تضمینی و افزایش ناچیز ساالنه آن افزود

وری شده است و به اهداف برنامه توسعه رسیدیم؟ و این خرید تضمینی جدا از آثاری که در  رید تضمینی گندم باعث بهبود بهرهخ

 .افزایش تولید داشته، چه تأثیری بر جامعه کشاورزی گذاشته است

در کنار : ورزی دانست، خاطرنشان کردتوان خرید تضمینی گندم را بهترین ابزار حمایت از کشاورز و کشا وی با تأکید بر اینکه نمی

ترین آنها بیمه درآمدی و  شود و معمول این ابزار حمایتی باید از سایر ابزارهای حمایتی که در بسیار از کشورهای جهان استفاده می

 .وام بازاریابی است، نیز استفاده شود

استفاده کنیم را نبود اطالعات کافی از جامعه کشاورزی اعالم رفیعی یکی از دالیلی که تاکنون نتوانستیم از سایر ابزارهای حمایتی 

آوری اطالعات در بلندمدت خواهیم توانست از ابزارهای مکمل در کنار  با فراهم شدن بسترهای الزم برای جمع: کرد و ادامه داد

 .خرید تضمینی استفاده کنیم

ینی گندم را حذف کنیم، اما باید بتوانیم از ابزارهایی مانند بیمه توانیم خرید تضم در حال حاضر به هیچ عنوان نمی: وی تصریح کرد

 .درآمدی و وام بازاریابی نیز استفاده کنیم

استفاده از ابزارهای مکمل عالوه بر آنکه هزینه دولت : عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یادآور شد

 .پردازند سک کمتری به تولید محصول میرا کم خواهد کرد، کشاورزان نیز با ری

دلیل عدم دسترسی به ابزارهای اطالعاتی  صورت پایلوت اجرا شد، اما به بار به این بیمه یک: رفیعی درباره بیمه درآمدی تأکید کرد

درآمد  قوی نتوانستیم در سطح وسیع آن را به اجرا درآوریم و در بیمه درآمدی عالوه بر بیمه محصوالت، قیمت محصول و

 .شود کشاورزان نیز بیمه می

تواند با استفاده از وام به برداشت محصول و فروش آن بپردازد و پس از کسب  وی با بیان اینکه در وام بازاریابی نیز تولیدکننده می

مناطق کاشت  ها شفاف باشد و عملکرد تمامی گذاری ها باید قیمت برای اجرای این طرح: درآمد وام را تسویه کند، اظهار داشت

 .مشخص شود

مند  باید با دستیابی به اطالعات قوی از این ابزارهای نوین که استفاده از آنها در جهان مرسوم است بهره: رفیعی همچنین گفت

 .شویم و عالوه بر آنکه فشار را از روی دولت برداریم، موجبات تولید با ریسک کمتر را برای کشاورزان فراهم کنیم

مطالعات در این زمینه کم نیست و وقت آن رسیده است که از حوزه : امر را وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد و افزودوی متولی این 

 .های آینده وارد حوزه اجرایی شویم مطالعاتی خارج شویم، به مرحله بسترسازی برسیم و در نهایت طی سال
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باید کمی به این موضوع فکر کنیم که : ر پایان خاطرنشان کردعضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران د

شود و آیا تاکنون این هزینه بازدهی موردنظر را داشته است یا خیر؟ باید  چه مقدار از بودجه کشور در بخش کشاورزی صرف می

 ولید شده است یا خیر؟هایی که تاکنون صورت گرفته منجر به بهبود استفاده از منابع ت بتوانیم تحلیل کنیم که فعالیت

شنبه میزگرد تخصصی بررسی نرخ خرید تضمینی گندم با محوریت بررسی نتایج تأخیر در  گفتنی است، قرار بر این بود دیروز یک

ها با حضور  اعالم قیمت خرید تضمینی گندم و قیمت سال جاری و همچنین بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار این سیاست

ریزی، دبیر اجرایی بنیاد توانمندسازی گندمکاران، استاد اقتصاد کشاورزی  تولیدی سازمان مدیریت و برنامه معاون توسعه امور

دانشگاه تهران و یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

 ./عدم امکان حضور برخی از مدعوین به تاریخ دیگری موکول شده استدلیل  واقع در استان البرز برگزار شود که ظاهراً به

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25245-1html. 
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 گندم
 آیانا 4031آذر  30, یکشنبه

درصدی کشت گندم نسبت به برنامه  59.9رشد / نقطه کشور ۰55گویی گندم در بیش از لایجاد مزارع ا

 ابالغی 

مزرعه در کنار مراکز خدمات کشاورزی  255روی عضو بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران، بیش از  با کمک کشاورزان پیش

 .تها برای معرفی ارقام جدید داخلی، خارجی و امیدبخش ایجاد شده اس استان

از وضعیت مناسب گندم در سال زراعی جدید خبر ( ایانا)مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .سال زراعی جدید از اواسط دهه سوم شهریورماه آغاز شده و تا پایان آذرماه در مناطق گرم و خشک جنوب ادامه دارد: داد و گفت

متر بوده است، در حالی که  میلی 55.6ها  از ابتدای فصل زراعی تا چهارم آذرماه سال جاری کل بارش: فزودپور ا اسماعیل اسفندیاری

متر بوده است که این ارقام در مقایسه با سال  میلی 21.2متر بود و میزان آن در بلندمدت  میلی 42ها  در سال گذشته مقدار بارش

 .درصد رشد داشته است 122دت، درصد افزایش داشته و نسبت به بلندم 29قبل، 

 555هایی که تاکنون اتفاق افتاده، در زراعت گندم آبی به یک میلیون و  سطح سبز مزارع با توجه به بارندگی: وی خاطرنشان کرد

 .هزار هکتار رسیده است 265هزار هکتار و در گندم دیم به سه میلیون و 

یون هکتار از اراضی کشور به کشت گندم آبی و دیم اختصاص داده شده است که در مجموع حدود پنج میل: پور ادامه داد اسفندیاری

 .این عدد در مقایسه با سال گذشته سه درصد رشد دارد

 درصدی کشت گندم نسبت به برنامه ابالغی 59.9رشد  

درصد و  95ندم دیم درصد و در بخش گ 62.2شده بر اساس برنامه ابالغی،  مجموع گندم آبی کشت: مجری طرح گندم تصریح کرد

 .ایم درصد رشد داشته 22.2نسبت به کل برنامه 

های گرم و خشک جنوب همچون خوزستان، جنوب فارس، دشت عباس استان ایالم و  در حال حاضر در استان: وی یادآور شد

 .مناطق گرم کرمانشاه، گلستان و مازندران و دشت مغان، کشت گندم ادامه دارد

بذور : های مورد نیاز برای کشت گندم به اندازه کافی دارک دیده شده است، تأکید کرد اعالم اینکه نهادهپور با  اسفندیاری

های مورد نیاز به اندازه کافی تهیه و  کش هایی در بخش مکانیزاسیون و سموم و علف شده و همچنین حمایت شده و اصالح گواهی

 .تدارک شده است

درصد فراهم کرده و مابقی را نیز فراهم خواهد  55های مورد نیاز را تا حدود  کش کشور، علف سازمان حفظ نباتات: وی اظهار داشت

 .کرد

 .کود سرک برای مزارع گندم در حال تدارک است و مشکل خاصی در این بخش وجود ندارد: پور همچنین گفت اسفندیاری

 .درصد کشت باقی مانده است 12حالی که  کشت گندم تا پایان آذرماه خاتمه خواهد یافت، در: وی در ادامه افزود

های تضمینی برای محصول گندم باعث شده است که کشاورزان بتوانند نسبت به  اعالم قیمت: مجری طرح گندم خاطرنشان کرد

 .ریزی برای کشت، اقدام کنند برنامه

تومان بود که در سال جاری به  100 هزار و هر کیلوگرم گندم در سال گذشته با قیمت تضمینی یک: پور ادامه داد اسفندیاری

 .تومان رسیده است 260هزار و  یک
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هزار تن گندم در سال زراعی گذشته رشد مناسبی را نشان داد که امیدواریم برای  255خریداری هشت میلیون و : وی تصریح کرد

 .ها شاهد خرید گندم بیشتری باشیم سال زراعی جدید و ادامه بارندگی

سطح زیر کشت گندم تاکنون از رشد سه درصدی برخوردار بوده است و باید منتظر بود و دید که تا پایان : آور شدپور یاد اسفندیاری

 .شود زمان کشت چه مقدار به سطح گندم کشور اضافه می

 رقم گندم در معرض دید گندمکاران قرار گرفت ۰0برای مقایسه،  

روی عضو در بنیاد توانمندسازی گندمکاران  کشور با هماهنگی کشاورزان پیشبار در  مجری طرح گندم با اعالم اینکه برای نخستین

در این مزارع الگویی، از تمامی ارقام رایج، : ایران، در کنار مراکز خدمات کشاورزی، مزارع الگویی ایجاد شده است، تأکید کرد

های کشت آنها قرار  ارقام مختلف و حتی تاریخ وارداتی، امیدبخش استفاده شده است تا کشاورزان از نزدیک در جریان نحوه کشت

 .گیرند

های مختلف کشور قرار گرفته و  مندان در استان مزرعه با فاکتورهای مختلف در معرض دید عالقه 255بیش از : وی اظهار داشت

 .رقم گندم در این مزارع به زیر کشت رفته است 25تا  21حدود 

ربط و کشاورزان پیشرو که عضو  های ذی ؤسسه اصالح و تهیه بذر و نهال و سایر دستگاهبا همکاری م: پور همچنین گفت اسفندیاری

 .بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران هستند، این اقدام در کل کشور عملیاتی شد

 ./امیدواریم که سال مناسبی برای محصول گندم رقم بخورد: وی در پایان افزود

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25225-1html. 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  39: تاریخ

 میلیون دالر صرف واردات گوشت شد ۰05بیش از 

میلیون  205هزار تن گوشت و احشاء خوراکی به ارزش بیش از  55بیش از  جاری بر اساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست سال

 .دالر به کشور وارد شد

تن گوشت و احشاء  222هزار و  2جاری  ، بر اساس آمار گمرک در مهر ماه سالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 .دالر به ایران وارد شد 465هزار و  25میلیون و  25ارزش  خوراکی به

درصد افزایش را نشان  25.52درصد و از نظر ارزشی  24.26این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

 105هزار و  066میلیون و  205تن گوشت و احشاء خوراکی به ارزش  295هزار و  55جاری  همچنین در هفت ماهه نخست سال

 .دالر به ایران وارد شد

درصد کاهش را نشان  10.22درصد و از نظر ارزشی  1.62این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 

 .دهد می

/news/fa/ir.yjc.www//:http0456045 
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 گوشت مرغ

 - 31/33/30فارس

 توزیع مرغ بدون کد رهگیری ممنوع شد

از ابتدای آذرماه جابجایی و توزیع مرغ منجمد یا : مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی گفت

 .تازه کشتار شده بدون کدرهگیری در سراسر کشور ممنوع شد

عباس عباسی مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد  سازمان دامپزشکی کشور  به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش 

رقمی  15اجرای کدرهگیری   :غذایی سازمان دامپزشکی در دومین جلسه کار گروه دائمی سالمت محصوالت کشاورزی اعالم کرد

 .اند استان کشور تحت پوشش سامانه ردیابی قرار گرفته 22ماه،  از سال گذشته آغاز و تا پایان آبانروی بسته مرغ 

 .در مراکز عرضه، هیچکس حق ندارد مرغی که فاقد کد رهگیری است، تحویل بگیرد و یا عرضه کند: وی افزود

 .ر شده بدون کدرهگیری در سراسر کشور ممنوع استاز اول آذرماه جابجایی و توزیع مرغ منجمد یا تازه کشتا: عباسی بیان داشت

چنانچه بازرسان سازمان دامپزشکی، عرضه مرغ : مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی افزود

 .رفتار خواهند کرد  بدون کدرهگیری را مشاهده کنند، طبق قانون با عرضه کننده

پیامک کند تا اطالعات مربوط به  25552952تواند کد رهگیری را به سامانه  در صورت لزوم میکننده  مصرف: وی اظهار داشت

 .مزرعه، استان و روستایی که مرغ تولید شده و همچنین نام کشتارگاه، روز کشتار و تاریخ اعتبار مصرف را بدست آورد

سازمان دامپزشکی در  1012ت می تواند با شماره اگر مصرف کننده در مورد مرغ خریداری شده مشکلی داش: عباسی تصریح کرد

 .کل کشور تماس بگیرد تا موضوع پیگیری شود

 .خوراک دام و طیور نیز تحت سامانه ردیابی سازمان دامپزشکی قرار گیرد 90وی ابراز امیدواری کرد سال 

ل کنترل و نظارت بر فرآیند سالمت و مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی ضمن توضیح مراح

بیشترین ضایعات فرآورده های دام و طیور و خوراک دام در بخش حمل و نقل اتفاق : ایمنی فرآورده های خام دامی در کشور گفت

 .نیممی افتد و امیدواریم با سازوکارهایی که در نظر گرفته ایم در برنامه ششم توسعه، ضایعات حمل و نقل را به حداقل برسا

سازمان : وی کاهش ضایعات در بخش حمل و نقل دام و طیور را اقدامی بزرگ در وزارت جهادکشاروزی دانست و اظهار داشت

هزار خودرو را در ناوگان بهداشتی خود دارد که دارای کد بهداشتی و پروانه بهداشتی است و در سامانه این  25دامپزشکی بیش از 

 .سازمان نیز ثبت شده اند

بنابراین نتیجه نهایی آن رسیدن  کند، رقمی روی محصول، امکان پیگیری تمام مراحل از تولید تا مصرف را میسر می 15کد 

 .محصول سالم به دست مصرف کننده است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http12945952555521+ 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 403۰آذر  34: تاریخ

 تومان 055هزار و  0کاهش قیمت مرغ به مرز 

تومان  055هزار و  0کننده کیلویی  در حال حاضر قیمت مرغ آماده به طبخ برای مصرف: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت

 .دهد ن را نشان میدرصدی مرغدارا 25است که این امر زیان 

، در خصوص قیمت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با 

تومان و مرغ آماده  455هزار و  2الی  255هزار و  2در حال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغداری بین کیلویی : مرغ اظهار داشت

 .دهد درصدی مرغداران را نشان می 25تومان است که این امر زیان حداقل  055هزار و  0کننده کیلویی  به طبخ برای مصرف

ر عدم ها با شرکت پشتیبانی قرار شده که عالوه ب متأسفانه اقدامات انجام شده تاکنون موثر واقع نشده اما بر اساس رایزنی: وی افزود

 .عرضه مرغ منجمد خرید از واحدهای تولیدی را نیز انجام دهند

های دامی اعم از  در واقع بابت تهاتر مرغ قرار است قیمت نهاده: حجت با اشاره به استقبال از فروش مرغ به شرکت پشتیبانی گفت

پشتیبانی از قیمت بازار باالتر است و از  ذرت و سویا که در اختیار شرکت پشتیبانی است کاهش پیدا کند زیرا قیمت نهاده شرکت

 .طرفی امیدواریم این موضوع بتواند موجب روند تعادلی قیمت مرغ در بازار شود

افرایش عرضه مرغ به بازار منجر به : وی با بیان اینکه قیمت مرغ از حدود یک هفته قبل از محرم رو به کاهش است، بیان کرد

ها مجدد باید آنها را در یک دوره زمانی  د و شرکت پشتیبانی نیز به سبب تاریخ مصرف مرغشو خرید از سوی شرکت پشتیبانی می

به بازار برگرداند و همواره با توجه به اینکه میزان تولید در دو سال اخیر به حدی بوده که نیاز به عرضه مرغ منجمد در بازار پیدا 

 .زایی در کاهش قیمت مرغ زنده و مرغ گرم داردنشده باید گفت عرضه مرغ منجمد با قیمت پایین تأثیر بس

شود باید در چند  بنابراین خریدی که امروز توسط شرکت پشتیبانی انجام می: مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور بیان کرد

دیه و شرکت توان گفت بهترین روش این است که مرغدار با اتحا ماه بعد منتظر کاهش مجدد قیمت باشیم و به همین خاطر می

ای برای تحویل جوجه یک  تعاونی هماهنگ شود و تولید خود را بر اساس توصیه اتحادیه انجام دهد و از طرفی نیاز است سامانه

 .ها جلوگیری شود روزه به مرغداران مجاز تعریف شود تا از افت قیمت

ی اعالم شده گفتنی است اگر عرضه مرغ به این با توجه به شرایط خریدی که از امروز توسط شرکت پشتیبان: وی در ادامه گفت

مدت قیمت مرغ افزایش یابد اما  شرکت توسط مرغدار و نماینده مرغداران صورت گیرد امید است که بعد از پروسه زمانی کوتاه

ا به دنبال ه اگرعرضه توسط افراد واسطه به شرکت پشتیبانی باشد این امر موجب ادامه روند کاهش قیمت خواهد شد زیرا واسطه

 .التفاوت قیمت فروش به شرکت پشتیبانی بهترین سود را ببرند قیمت پایین در سطح بازار هستند تا از مابه

مکاتبات زیادی جهت اخذ تسهیالت به وزارتخانه و صندوق توسعه : حجت با اشاره به اقدامات حمایتی از مرغداران تصریح کرد

انه هیچگونه نقدینگی برای خرید مرغ و کمک به صادرات از سوی دولت انجام نشده طیور صورت گرفته اما در حال حاضر متأسف

 .است

دولت با پرداخت یارانه صادراتی به صادرکنندگانی که برگ سبز صادرات : مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور یادآور شد

جاری دولت مبلغی را تعیین کرده اما  ز طرفی از ابتدای سالها در بازار داشته باشد و ا تواند کمک بسزایی در تعادل قیمت دارند می

 .برداری کنند هنوز مرغداران گوشتی نتوانستند از آن بهره

/news/fa/ir.yjc.www//:http0451122DA%/ 
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 متفرقه

 آیانا 4031آذر  39, شنبه

 کند  ایرانی کام زائرین اربعین حسینی را تازه می زعفرانچای 

های حله آغاز شده  زرد و برنج و زرشک ناب قائنات در موکب پذیرایی از زائران اربعین حسینی با چای زعفران ایرانی، آویشن، شله

 .است

از زائران اربعین حسینی با چای زعفران فراهم شده و  از قائنات، زمینه برای پذیرایی( ایانا5به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کیلوگرم  455کیلوگرم برنج ایرانی و  055تن بلغور و  555تن شکر،  055کیلوگرم آویشن، دوهزار و  155سه کیلوگرم زعفران، 

 .کلوچه قائن برای پذیرایی از زائران به عراق فرستاده شده است

 .کنند هایی از زائران حسینی پذیرایی می ی حله در قالب موکباکنون جمعی از مسئوالن قائن در نزدیک

قرار است از زائران کربال که سال گذشته بیش از چهار میلیون زائر برآورد شده است، از این مسیر گذر کنند که به همین نسبت 

 .ودزرد، چای آویشن و کلوچه قائن از زائران پذیرایی ش شود تا جز چای زعفران، با شله تالش می

قائنات بهترین تولیدکننده زعفران دنیا است و زرشک خراسان جنوبی نیز در دنیا نظیر ندارد؛ لذا در کنار برنج ایرانی با زرشک و 

 ./چاشنی زعفران از مسافران کربال پذیرایی خواهد شد

/item/havarzikes/ir.iana.www//:http25202-1html. 
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 متفرقه
 فودپرس 4031آذر ماه  0دو شنبه 

 بدهید « خدمات اجتماعی»به مردم 

ایم و این کاهش نیز  دهنده این موضوع است که با کاهش قدرت خرید مردم مواجه شده آمار بانک مرکزی نشان< صنایع غذایی

 .شدید بوده است

کلید  1229های اخیر ندارد و این کاهش قدرت خرید در خانوارها از سال  البته این موضوع ارتباطی با وضعیت اقتصاد در سال 

این مسئله طوری پیش رفت که شاهد   .وارد شده است 92و  91های  ها به توان اقتصادی مردم در سال خورده و بیشترین آسیب

دلیل این مسئله نیز واضح است؛ ما در . نین صنایع غذایی تبدیلی در خانوارها بودیمکاهش مصرف گوشت قرمز و لبنیات و همچ

ای بود که خانوارها نتوانستند خود را با آن هماهنگ کنند و  ای از اقتصاد کشورمان تورم را تجربه کردیم و این تورم به اندازه دوره

نفر به سن کار رسیده بودند، کار و شغلی برای آنها وجود  2ای  خانوادهاگر در هر . ها بود درآمد در خانوارها بسیار کمتر از هزینه

به . شود ها به خانوار وارد می در نتیجه بیشترین و نخستین فشار هزینه. نداشت و بسیاری از مشاغل موجود نیز مشاغل کاذب بودند

دازه افزایش داشته و مردم باید خود را با آن های گذشته تا چه ان عنوان مثال به قیمت مسکن توجه کنید که این میزان در سال

ای خانوار تبدیل  های هزینه از سوی دیگر، هزینه تحصیل که پیش از این رایگان بود امروزه به یکی از بخش  .کردند هماهنگ می

  .دهد قتصاد نشان میتوان گفت قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته و این امر خود را در ا بنابراین به صراحت می. شده است

کند، با این حال  سال اخیر در اقتصاد کشور جو و فضای روانی حاکم شده که امیدواری را به مردم و خانوارها تزریق می 2اما در 

بینیم که هنوز چیزی به اقتصاد ایران اضافه نشده و تنها شاهد امیدواری مردم برای بهبود این فضا و ایجاد شغل هستیم به  می

با انتخاب رویه جدید و روی آوردن به سیاست اعتدال و پیوستگی . ایم توان گفت تنها از حالت ناامیدی بیرون آمده که می طوری

حاضر  رحال. یابد شود که اقتصاد کشور سامان می های جهان این تصور ایجاد می اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی و ارتباط ایران با دولت

ها را در این بخش در حوزه موادغذایی شاهدیم  ست که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و بزرگترین زیاننکته مهم و اساسی این ا

اما باید دانست که به عنوان مثال همانطور که مصرف لبنیات در . آورند به این معنی که خانوارها کمتر به خرید مواد غذایی روی می

آنچه باید در زمینه اقتصاد ایران گفت این . شود رود و به تغذیه آسیب وارد می ال میکند مصرف دارو نیز با خانوارها کاهش پیدا می

ای در اقتصاد و سیاست  نکته مهم این است که عده. است که سنگی در اقتصاد ایران افتاده و در حال خروج از این وضعیت هستیم

پول به اقتصاد ایران ... گذاری کاال و هایی مثل قیمت ال از راهبه عنوان مث. برند ایران مجریان ناکارآمدی بوده و سودهای زیادی می

شود که امروزه  شود اما تقسیم و توزیع آن در طبقات متوسط جامعه به صورت عادالنه نیست نتیجه این امر نیز همان می وارد می

عیض در جامعه موج بزند، رکود، وقتی تب. شاهد آن هستیم و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و خانوارها رو به ضعف هستند

حل این مسئله این است که اقتصاد ایران به حالت عادی  راه. شود مشکالت اقتصادی و مسائلی از این دست نیز در جامعه بیشتر می

له گرفت شده فاص هایی که تاکنون در اقتصاد ایران استفاده می از سوی دیگر، باید از روش. برگردانده و از وضعیت رانتی خارج شود

های اجتماعی، مردم باید از  بر اساس سرویس. های اجتماعی که در قانون اساسی به آن اشاره شده، اهمیت دهیم و به سرویس

چراکه آن زمان است که شاهد بهبود وضعیت . مند شوند و این تامین باید از سوی دولت باشد مسکن، غذا و تحصیل رایگان بهره

ایان باید گفت قدرت خرید مردم کم شده و راهکارهای خروج از این موضوع ایجاد شغل، کنترل در پ  .شویم طبقات متوسط می

 .های اعتباری برای حمایت از مردم است های جدید و جایگزین کردن پول نقد با روش تورم و به وجود آوردن روش
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 متفرقه
 فودپرس 4031آذر ماه  1چهار شنبه 

 مواد غذایی سیاسی کدامند؟ 

 .زمینی وارد عرصه سیاست شده است باری نیست که سیب نخستین< کشاورزی

دومین باری است که . دلیل امحازمینی میان مردم، این ماده غذایی خبرساز شد و باری دیگر به  یک بار به دلیل توزیع رایگان سیب

زمینی قرار بود آرا را تحت تاثیر قرار دهد  ، توزیع رایگان سیب1222رسد سال  به نظر می. زمینی با انتخابات گره خورده است سیب

 . ها قرار است نتیجه آرا را تغییر دهد زمینی و امسال امحای سیب

دهد  ر در یک دهه اخیر باال گرفته اما بررسی فضای خبری نشان میزمینی برای دومین با هر چند جنجال خبری بر سر سیب

های انتخاباتی تنها بخشی از اخبار مواد غذایی سیاسی را به خود  زمینی سیب. زمینی تنها ماده غذایی سیاسی در ایران نیست سیب

وقتی از وی . سیاری باقی استهنوز جمله رییس دولت پیشین در خصوص قیمت باالی گوجه فرنگی در خاطر ب. اختصاص دادند

گوجه را از محل ما بخرید، : فرنگی شاهد مدعا شد، وی با طمانینه پاسخ داد درباره چرایی نرخ باالی تورم سوال شد و قیمت گوجه

 .ای بود که پای گوجه فرنگی را به تعبیرها و تفسیرهای سیاسی باز کرد این جمله جرقه. تر است ارزان

های قبل سبب  گرانی توام با نایابی برنج در سال. ی چای و برنج نیز همپای مسکن به عرصه سیاست باز شدهای گذشته پا در سال

بازار ایران پیش از این با گرانی توام با نایابی چای . شد برخی سیاستمداران نیز وارد گود شوند و درباره امنیت غذایی هشدار دهند

 .رو شده است نیز روبه

خورترین ملت جهان چنان با حساسیت اخبار مربوط به قیمت  نان. ترین خوراکی ایرانی نامید ن را بتوان سیاسیبا این حال شاید نا

نان هر چند این روزها دیگر ماده غذایی چندان . ساز شده است ها مساله کنند که گرانی نان همواره برای دولت نان را دنبال می

 .برد سهمی باال میهای دولتی  ارزانی نیست اما هنوز از یارانه
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 مرکبات

 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 ریزی برای صادرات پرتقال به کشورهای آسیای میانه  برنامه/ الحساب خریداری پرتقال شب عید با قیمت علی

سازی ایام عید در حال خریداری است و بخش دیگری قرار است  پرتقال در سال جاری، بخشی برای ذخیرهبا تولید بسیار مناسب 

 . مهمان کشورهای آسیای میانه، عراق و افغانستان شود

: تبا اعالم این خبر گف( ایانا)رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .هزار تن پرتقال برای استان مازندران فراهم و ابالغیه رسمی آن انجام شده است 25مقدمات خرید 

های تعاونی روستایی کشور  ها در این بین مشخص شده و از هفته جاری نیز اتحادیه شرکت سهم تمامی استان: دالور حیدرپور افزود

 .کردن دارد هزار تن پرتقال را در دست خریدن، چیدن و انبار پنج

بندی را انجام داد، بخشی را برای ورود  زنی و بسته این اتحادیه پس از آنکه مراحل مختلف سورتینگ و واکس: وی خاطرنشان کرد

 .کند سازی انبار می به بازار و بخشی دیگر را برای ذخیره

 .کند این سازمان همچنین اقدام به خریداری محصول کیوی نیز می: حیدرپور ادامه داد

تومان روی  255هزار و  تا یک 155هزار و  الحساب و با قیمت روز یک صورت علی در حال حاضر قیمت پرتقال به: وی تصریح کرد

تا  255هزار و  شود، اما به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شده است که حداکثر این محصول را با قیمت یک درخت خریداری می

زنی به آن  زنی و جعبه بندی، سورت، واکس های مربوط به بسته اری کنند که البته هزینهتومان روی درخت خرید 455هزار و  یک

 .اضافه خواهد شد

 میلیون تن مرکبات در مازندران ۰.۰بینی تولید  پیش 

ای که  هگون های شمالی بسیار زیاد است، به امسال تولید پرتقال در استان: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

 .های قاچاق مسری و از سایر کشورها نیست بنابراین هیچ نیازی به ورود پرتقال. برای صادرات آن در حال رایزنی هستیم

 .کنند، برخورد کند های متولی باید با افرادی که اقدام به واردات غیرقانونی مرکبات می دستگاه: حیدرپور تأکید کرد

 655تا  555هزار تن پرتقال تولید شود و میزان تولید نارنگی نیز  055ه حدود یک میلیون و شود ک بینی می پیش: وی اظهار داشت

 .هزار تن برآورد شده است

 .میلیون تن مرکبات در استان مازندران تولید شود 2.2شود  بینی می در مجموع پیش: حیدرپور همچنین گفت

اند که به  کشورهای آسیای میانه، عراق و افغانستان اقداماتی را انجام دادهتجار برای صادرات مرکبات ایرانی به : وی در ادامه افزود

 .هر میزان مازاد تولید داخل باشد، صادرات آنها انجام شود

مرکبات استان مازندران به هیچ عنوان تحت تأثیر بیماری : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد

 ./گیری در تولید محصول نداریم المت است؛ بنابراین کاهش چشمقرار نگرفته و س
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 مرکبات
 آیانا 4031آذر  30, پنجشنبه

 و جوی بازارهای خارجی برای مرکبات مازندران  جستجهاد کشاورزی در 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یافتن بازارهای جدید برای فروش مرکبات این استان را از سیاست های این سازمان 

 .برشمرد و گفت که در این زمینه بازارهای خارجی بیشتر مد نظر قرار دارد

مازندران با تولید دو : ، دالور حیدرپور روز پنجشنبه در نشست خبری در قائمشهر افزود(ناایا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 . درصد تولید این محصول را در کشور دارد و بازارهای داخلی پاسخگوی این میزان تولید نیست 00و نیم میلیون تن مرکبات 

اکنون صادرات مرکبات مازندران به کشورهای دیگر : گفت  وی صادرات به دیگر کشورها را بهترین راهکار در این زمینه دانست و

 . کم و محدود است

 . تن مرکبات مازندران به برخی از کشورهای حاشیه دریای خزر صادر شد 255بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته کمتر از 

با استفاده از این : ها نام برد و گفت رئیس جهاد کشاورزی مازندران از دریای خزر به عنوان فرصتی مناسب برای حمل و نقل کاال

 . ظرفیت می توان مرکبات مازندران را به کشورهای آسیای میانه صادر کرد

وی به پیگیری های مسئوالن مازندران و اعزام هیات های اقتصادی و تجاری به دیگر کشورها و پذیریش هیات از آنها به عنوان 

می بایست از این ظرفیت ها برای توسعه : و فروش محصوالت استان یاد کرد و افزود یکی از برنامه های عملیاتی شده جهت عرضه 

 . صادرات استفاده کرد

دولت نیز با تامین زیر ساخت های الزم حمل و نقل ریلی ، هوایی و دریایی از جمله تهیه ماشین آالت مناسب : حیدرپور گفت 

 . حمل از صادر کنندگان حمایت می کند

: پیگیری برای اخذ یارانه به منظور حمایت از صادرکنندگان مرکبات در بازارهای کشورهای دیگر خبر داد و افزود وی همچنین از 

 .امیدواریم با فراهم کردن این زیر ساخت ها و حمایت های دولتی بستر خوبی برای صادرات فراهم شود
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تمرکبا  
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

 آبلیمو یک چاشنی است، نه نوشیدنی !/ استاندارد آبلیمو نیازمند بازمهندسی است، نه ویرانی

رسد نبود اجماع بین وزارت  نظر می بازار انکار کرد، اما بهتوان در  ها در تولید آبلیمو و ورود آبلیموهای غیراستاندارد را نمی کارشکنی

بهداشت و درمان و سازمان استاندارد برای تعریف یک استاندارد واحد، منجر به خط بطالن کشیدن روی صنایع آبلیمو تا مرز 

 . ورشکستگی شد

بار  های گذشته چندین ان استاندارد طی سالدر حالی که سازم: یک تولید کننده سرشناس آبلیمو در کشور با اعالم این خبر گفت 

و  "اریوسیترین  "با بررسی فالونوئیدهایی نظیر  92شاخص سنجش اصالت آبلیمو را مورد بررسی قرار داده و در سال 

استاندارد جدیدی برای آبلیمو تعریف کرد و وزارت بهداشت نیز پروانه ساخت ارائه کرده است، هجمه منفی علیه  "هسپریدین"

 .بلیمو باعث ورشکستگی بسیاری از برندهای معتبر این صنعت شده استآ

هرچند معتقدم اصالح فرموالسیون آبلیمو کاری درست و در راستای امنیت غذایی : های غذایی سمیه افزود مدیرعامل فرآورده 

های سال  صنعت آبلیمو بود که تا سالهای ملی پخش شد، ویرانی  مردم است و باید مورد بازمهندسی قرار گیرد، اما آنچه از رسانه

 .اثر آن باقی خواهد ماند

های گذشته با هجمه منفی علیه  بسیاری از برندهای معتبر تولیدکننده آبلیمو که طی سال: مجید کالنتری داریان خاطرنشان کرد 

ناچار شدند خطوط تولید  رو شده بودند، پس از پخش گزارش اخیر از صداوسیما، به ورشکستگی نزدیک یا این محصول روبه

 .ها تغییر دهند آبلیموی خود را به شربت و سایر نوشیدنی

 ! آبلیمو یک آبمیوه جهت چاشنی است، نه آبمیوه جهت نوشیدن 

های غذایی سمیه در پاسخ به این پرسش که استانداردهای آبلیموی داخلی چقدر مشابه برندهای خارجی است،  مدیرعامل فرآورده 

عبارت است از ( لیمو)های حاوی لمون  کنند، بطری در کشورهای اروپایی و آمریکایی که از قوانین کدکس پیروی می: ادامه داد

 .شود مقدار مشخصی عصاره لیمو و اسیدسیتریک و نگهدارنده های مجاز که به عنوان یک چاشنی در کنار غذا استفاده می

سی آن مصرف شود،  سی 255عنوان نوشیدنی، ممکن است همه  تقال که بهبر خالف یک بطری آب پر: کالنتری داریان تصریح کرد 

 .رود کار می ها به دار کردن غذاها یا درست کردن نوشیدنی آبلیمو به عنوان یک چاشنی برای مزه

آنالیز،  است و هنگام( بتاکاروتن و کلروفیل ) صورت طبیعی حاوی اسیدسیتریک و رنگدا نه های طبیعی  لیمو به: وی یادآور شد 

 .داد(  لیمو) توان اضافه شدن این مواد را بصورت صنعتی از طبیعت خود لمون  سختی می به

منظور افزایش مدت ماندگاری نظیر سایر محصوالت غذایی، لیمو نیز که تنها از  لذا به شکل طبیعی به: کالنتری داریان تأکید کرد 

 .شود ها نگهداری می د دارد، در مابقی فصول آبلیمو در سردخانهمرداد تا پایان مهرماه فصل برداشت آن در کشور وجو

های  ها و با استفاده از دستگاه در همه دنیا نیز سیستم نگهداری آبلیمو به عنوان یک چاشنی در سردخانه: وی اظهار داشت

 .کننده است فرآوری

 صداوسیما علیه آبلیمو

در حالی گزارش صداوسیما باعث ورشکستگی بسیاری از برندهای تولید : های غذایی سمیه همچنین گفت مدیرعامل فرآورده 

های  توان منکر تقلبی بودن برخی تولیدات موجود در کشور شد و از سوی دیگر کارخانه سو نمی آبلیمو در کشور شد که از یک
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از سوی رسانه ملی پخش شد، در جهت اصالح صنایع آبلیمو نبود؛ بلکه در مسیر  زیرزمینی آبلیمو کم نیستند، اما گزارشی که

 .ویرانی صنعت آبلیمو بود

اند به یک اجماع درباره  رسد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد نتوانسته نظر می به: کالنتری داریان افزود 

ای، بر سر همه صنایع آبلیمو زده شود و این صنعت در  شد تا چوب ناکارآمدی عده ها باعث تدوین آبلیمو برسند و همین تناقض

 .آستانه ورشکستگی مطلق قرار گیرد

سازمان استاندارد تاکنون چندین بار اقدام به تغییر تشخیص اصالت آبلیمو کرده و آخرین آزمون آن که : وی خاطرنشان کرد 

سو کمتر آزمایشگاهی امکان آنالیز  است، به قدری پیچیده تعریف شده که از یک "نهسپریدی"و  "اریوسیترین "مبتنی بر بررسی 

 .آن را دارد و از سوی دیگر درصد خطای انسانی و دستگاه های پایش در آن بسیار باالست

  

ه در زمان فصل میزان وجود این دو فالونوئید در آبلیمو در مرور زمان کاهش می یابند به نحوی ک: کالنتری داریان ادامه داد

رسد به جای دستپاچگی برای جبران  نظر می لذا به. آبگیری میزان باالتری نسبت به زمان نگهداری آبلیمو در سردخانه را دارند

تر استاندارد آبلیمو در  تضادهای موجود و ویران کردن یک صنعت که بر پایه درآمد بخش خصوصی بنا شده است، باید هرچه سریع

 .شود کشور بازمهندسی

 های ناشیانه به جای آنالیزهای منطقی قضاوت 

ای مطرح  های غیرکارشناسانه در میان هجمه منفی علیه صنایع آبلیمو، قضاوت: های غذایی سمیه تصریح کرد مدیرعامل فرآورده 

ا واقعیت آن است که اعتمادی به صنایع آبلیمو وجود داشت، ام هرچند از گذشته بی. شد که با واقعیت موجود تناقض بسیار دارد

که ترشی ( لمون ) رود، لیموهای سنگی  شود از بازار می عنوان الیم شناخته می ماه که لیموهای جهرم و مینابی که به پس از آبان

کمتری نسبت به لیموهای جهرمی و مینابی را دارند به بازار عرضه می شوند که تفاوت فاحشی از لحاظ قیمت و مزه با لیموهای 

 .طعم اصیل ایرانی دارند وشکوچک خ

شود  هزار تومان تمام می 10در گزارش صداوسیما گفته شد که چگونه ممکن است وقتی قیمت یک کیلوگرم لیمو : وی یادآور شد

تر از لیمو تمام شود؟ در پاسخ به این  شود، قیمت آبلیمو بسیار پایین و از هر چهار کیلوگرم لیمو یک لیتر آبلیمو استحصال می

کنندگانی است که مقدار محدود مورد نیاز خود را از  هزار تومان قیمت لیمو برای مصرف 10یک غیر کارشناسی باید گفت تشک

کنند، اما فعاالن حوزه صنایع غذایی و آبلیمو، لیموی مورد نیاز  های نزدیک منازل خود خریداری می فروشی ها و میوه سوپرمارکت

تر از این نرخ اعالم شده  کنند که قیمت آن پایین و بعضا هزاران تن از کشاورزان خریداری میخود را در حجم های باال که صد ها 

 .است

گرم آبلیمو استحصال  055از آنجا که پوست لیموهای الیم بسیار نازک است، از هر یک کیلوگرم لیمو، : کالنتری داریان تأکید کرد 

 .کنندگان را نسبت به این صنعت منفی کند ن مصرفهای غیرکارشناسی نباید ذه شود؛ لذا چنین قضاوت می

 رقبای آمریکایی و اروپایی آبلیمو در کویت

هرچند صادرات آبلیمو به کشورهای عربی منطقه به ویژه کشور کویت، حداقل توسط این شرکت مورد ارزیابی : وی اظهار داشت 

بار آبلیموی تولیدی  شده لیمو در ایران، چندین مت تمامعلت باال بودن قی با وجود بازارپسندی محصول، به. قرار گرفته است

 .کشورمان دامپینگ شد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

159 
 

المللی و در کشورهای عربی  تر در بازارهای بین آبلیموهای تولیدی آمریکا و اروپا با قیمتی پایین: کالنتری داریان در پایان گفت 

 ./اند را خارج از صرفه اقتصادی کرده رو کرده و آن شود و صادرات این محصول را با چالش جدی روبه عرضه می
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 3 - 1/33/30فارس

 کشاورزی در کشوردرصدی اجرای طرح حدنگاری اراضی  45پیشرفت کمتر از 

درصد  15تاکنون طرح حدنگاری در سطح کشور کمتر از : مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی گفت

 .پیشرفت داشته است

هماهنگی اجرای طرح حدنگار اراضی از بیرجند، صفدر نیازی شب گذشته در سومین کارگروه  خبرگزاری فارسبه گزارش 

میلیارد  410در سال جاری برای اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی در سطح کشور : کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت

 .ریال اعتبار تخصیص یافته است

امیدواریم : ده است، تصریح کردهای کشور توزیع ش میلیارد ریال در بین استان 255وی با بیان اینکه از این میزان اعتبار تاکنون 

 .میلیارد ریال از اعتبارات الزم برای اجرای این طرح از طریق منابع داخلی سازمان امور اراضی تأمین شود 255

 120میلیون هکتار از اراضی کشور  150مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی با بیان اینکه از مجموع 

 .ها و مراتع است برای اراضی ملی اخذ سند به عهده سازمان جنگل: ر اراضی ملی است، یادآور شدمیلیون هکتا

ماه  در اوسط بهمن: درصد پیشرفت داشته است، افزود 15نیازی با اشاره به اینکه تاکنون طرح حدنگاری در سطح کشور کمتر از 

میلیون  150کرد تا برای تمام اراضی کشور که  مالک را موظف میسال گذشته مجلس قانونی مبنی بر اینکه سازمان ثبت اسناد و ا

ها را موظف کرد برای صدور سند اراضی، حدود  ای که این قانون دیگر دستگاه هکتار است سند تهیه کند را تصویب کرد، به گونه

 .یار این سازمان قرار دهندامالک دستگاه خود را تعیین و اطالعاتی را که سازمان ثبت اسناد و امالک نیاز دارد در اخت

در همین زمینه سازمان امور اراضی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اجرای طرح حدنگار اراضی : وی اضافه کرد

 .کشاورزی شناخته شد

ندارند و  مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه اکثر اراضی کشور سند تک برگی

در همین راستا سازمان امور اراضی موظف شده است برای مشخص شدن مالک اراضی : بخشی نیز دارای سند قدیمی هستند، گفت

 .برای آنها سند تهیه کند

برداری کشور منعقد شده تا  در راستای اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی قراردادی با سازمان نقشه: نیازی یادآور شد

 .میلیون هکتار از اراضی صورت گیرد 10داری بر نقشه

نامه مشخصات مابقی  براساس این تفاهم: ای با سازمان جغرافیایی منعقد شده است، افزود نامه وی با اشاره به اینکه همچنین تفاهم

 .گیرد ها قرار می میلیون هکتار وسعت دارد تهیه و در اختیار استان 4.0اراضی به ویژه اراضی نزدیک به مرز که 

مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی به وضعیت اجرای این طرح در خراسان جنوبی اشاره کرد و 

هکتار از اراضی در  455میلیارد ریال در سطح  25باید طرح حدنگاری اراضی کشاورزی در خراسان جنوبی با نیاز اعتباری : افزود

 .پنج سال آینده اجرا شود

میلیارد ریال برای خراسان جنوبی در مرحله نخست اجرای این طرح خبر داد و  0زی از در نظر گرفته شدن اعتباری بالغ بر نیا

 .شود میلیارد ریال اعتبار برای این استان در نظر گرفته می 0در مرحله بعدی نیز : خاطرنشان کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/33/31فارس

 شود مشکالت دانشکده کشاورزی دشتستان برطرف می

ریزی کشور،  برنامههای صورت گرفته در مرکز و در سازمان  با پیگیری: رئیس فراکسیون نخل و خرمای مجلس شورای اسالمی گفت

 .شود مشکالت دانشکده کشاورزی دشتستان در آینده نزدیک برطرف می

توسعه علمی یکی از کلیدهای توسعه هر : وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت نژاد امروز در گفت االسالم سید مهدی موسوی حجت

 .کند جامعه است و این شاخص سرعت اعتالی جوامع را چند برابر می

های اخیر با جدیت  حمایت از مراکز آموزشی و آموزش عالی یکی از راهکارهای رسیدن به توسعه علمی است که در سال: ودوی افز

 .ایم های دشتستان تالش کرده این موضوع را مورد پیگیری قرار داده و برای رفع مشکالت مدارس و دانشگاه

ترین  رفع مشکالت دانشکده کشاورزی دشتستان یکی از مهم: دنماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کر

 .مطالبات مردمی در زمینه توسعه علمی دشتستان است که به جد پیگیر آن هستیم

ای که صنعت کشاورزی پیش روی دشتستان قرار داده  های باالی اقتصادی و توسعه با توجه به ظرفیت: نژاد بیان داشت موسوی

 .ساز تسریع در روند رشد دشتستان باشد تواند زمینه ربیت کارشناسان ماهر و نیروی متخصص میاست، این دانشگاه با ت

ترین مرکز آموزش عالی استان در حوزه علوم و تحقیقات کشاورزی بوده و این  دانشکده کشاورزی دشتستان مهم: وی اضافه کرد

 .مهم بر ضرورت رفع مشکالت و موانع آن افزوده است

های مختلف و دانشجویان این دانشکده داشته و  های اخیر چندین جلسه با مسئوالن بخش در ماه: ان داشتاین مسئول اذع

 .ایم ریزی مذاکره داشته مشکالت این دانشگاه را احصا و برای رفع آن در مرکز با مسئوالن وزارت علوم و سازمان برنامه

هفته گذشته با حضور فرماندار دشتستان و رئیس دانشگاه : کردرئیس فراکسیون نخل و خرمای مجلس شورای اسالمی عنوان 

رفت از مشکالت این دانشکده را به مسئوالن این  ریزی تشکیل داده و راهکارهای برون ای در سازمان برنامه خلیج فارس جلسه

 .سازمان منتقل کردیم

امیدواریم با : اند، گفت ع مشکالت این دانشکده را دادهریزی قول مساعد جهت رف نژاد با بیان اینکه مسئوالن سازمان برنامه موسوی

های  های مسئوالن هرچه زودتر محقق شود و بنده نیز با استفاده از اختیارات و ظرفیت های مستمر مسئوالن استانی وعده پیگیری

 .کنم نمایندگی برای تحقق هرچه زودتر این مصوبات تالش می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 31/33/39فارس

 سال گذشته 45کاهش درآمد و فقیر شدن کشاورزان طی 

سال گذشته کاهش عملکرد تولید داشته  15معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه محصوالت کشاورزی در 

 .این مسئله موجب کاهش درآمد و فقیر شدن کشاورزان شده است: است، گفت

وششمین گردهمایی ساالنه مدیران حفظ و نباتات  عباس کشاورز ظهر امروز در سی از شهرستان بابلسر، خبرگزاری فارسبه گزارش 

سال گذشته اغلب محصوالت  15در : ر در بابلسر با بیان اینکه کشاورزی کشور دارای دو چالش آب و پایداری است، اظهار کردکشو

معنای تشدید ناپایداری، کاهش درآمد و فقیر شدن کشاورزان  کشاورزی ما کاهش عملکرد داشته است که این کاهش عملکرد به

 .است

هم خوردن تعادل تولید به ضرر تولیدکننده است   هد ضایعات در محصوالت باال رفته است و بهد کاهش عملکرد نشان می: وی افزود

 .و در راستای تشدید افزایش ضایعات، اکولوژی تولید را به هم ریخته است

دمان، کند شاخص ران شاخصی که امروزه دنیا در مورد منابع آب صحبت می: معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد

 .شود گوید این منبع مانند هر منبع دیگری چقدر تولید و کسب درآمد می کانال و حجم نیست بلکه دنیا می

کشاورزی نسخه جدید را : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید را باید با کاهش ضایعات ارتقاء دهیم، افزود

 .جدید باشیمخواهد که همه ما باید آماده نسخه  می

دهد در خط نگرانی نیستیم و با ادبیات موجود قابل عمل نیست و برای  امروزه دانش، اطالعات و تجربه نشان می: کشاورز اضافه کرد

پایداری کشاورزی، این سطح زیرکشت گندم منطقی نیست و تنها با حرف دولت و وزیر جهاد کشاورزی کار عملیاتی نخواهد شد 

دهنده تبدیل  باید مجاب شوند و سازمان حفظ نباتات از سازمان عملیاتی خود را خارج کند و به سازمان آگاهیبلکه کشاورزان 

 .شود

کسانی که تولیدکننده سموم هستند بدانند خط قرمز ما خط کیفیت است و هیچ رابطه دیگری بین ما حاکم نیست و : وی ادامه داد

 .صت آزمون و خطا ندارد و با دانش و فلسفه سراغ اطالعات جدید باید رفتکس فر تولید و پایداری خط قرمز است و هیچ

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشاورزان باید بهترین سموم، بهترین روش و بهترین مبارزه بیولوژیک را  

ای  نباتات باید مراقبت از محصول را با هیچ نسخه گذاری کاهش ضایعات است و سازمان حفظ کمترین سرمایه: داشته باشند، افزود

 .جا نکند جابه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

انتقال دانش فنی بذر مدنظر است، نه / هزار هکتار از اراضی جنوب ایران 005تجربه هلندی در استفاده از 

 ! تجارت آن

در دیدار وزیر امور اقتصادی هلند و معاون وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده توأم امکانات کشور ایران در کنار تجربیات کشور هلند 

 .تأکید شد

، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج (ایانا)رزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاو 

کشاورزی، امروز در دیدار با وزیر امور اقتصادی هلند و هیأت همراهش با اشاره به سه وظیفه اصلی سازمان شامل تحقیقات، آموزش 

مرکز  24ساله دارای  155قیقات کشاورزی ایران با قدمتی تح: کشاورزان و ترویج کشاورزی در جهت ارتقای کشاورزی کشور گفت

 214و مؤسسه تحقیقاتی ملی است که در هر استان یک مرکز تحقیقاتی وجود دارد و همچنین با توجه به تنوع اقلیمی در ایران، 

 .مزرعه تحقیقاتی زیر نظر سازمان در حال فعالیت هستند

هزار طرح تحقیقاتی  ای توانمند است که ساالنه بیش از شش کشاورزی ایران مجموعهاسکندر زند با بیان اینکه مجموعه تحقیقات 

ایم  تاکنون توانسته: های سازمان تات را تولید ارقام زراعی و باغی عنوان کرد و افزود رسد، یکی از توانمندی در آن به سرانجام می

 .شوند های مختلف وابسته به سازمان معرفی می مؤسسه رقم جدید توسط محققان 25رقم معرفی کنیم و ساالنه نیز  455حدود 

فرآورده  50های مختلف دام و طیور و  زا، تولید واکسن ها و عوامل خسارت های سازمان را شناسایی آفات، بیماری وی از توانمندی

های  های مؤسسه منطقه، فعالیتهایی به توان کشور به صادرات در  بیولوژی تولیدشده در مؤسسه تحقیقات رازی اعالم کرد و اشاره

پزشکی، مؤسسه باغبانی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری نیز  تحقیقاتی شامل مؤسسه تحقیقاتی خاک و آب، مؤسسه گیاه

 .کرد

: نشان کردشود، خاطر های اولیه بذر و بیش از سه میلیارد دز واکسن در کشور تولید می هزار تن هسته زند با عنوان اینکه ساالنه پنج

 .نظارت بر کیفیت کود، سم و موجودی ذخایر دریا از وظایف حائز اهمیت این مجموعه است

شود و تأمین این ذخایر ژنتیکی از وظایف  بانک ژن معتبر جهان محسوب می 15وی با تأکید بر اینکه بانک ژن ایران یکی از 

ها  نژادگران ما با استفاده از این ژن ژن ایران وجود دارد که به هزار نمونه ارزشمند در بانک 60: سازمان تات است، ادامه داد

 .اند بسیاری از معضالت کشاورزی کشور را حل کنند توانسته

باغ ذخایر گیاهان باغی، باغ ذخایر  00رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به وجود بیش از 

سازمان تات آموزش : های سبک و سنگین اشاره کرد و یادآور شد بانک ژن ماهیان، طیور و دامژنوتیپ،  655انار با بیش از 

 .دار است مؤسسه تحت پوشش سازمان عهده 25برداران را در  کشاورزان و بهره

بر عهده مرکز خدمات ترویجی  125هزار و  بردار کشاورزی در یک زند با بیان اینکه وظیفه آموزش و ترویج چهار میلیون بهره

پردازد  سیستم آموزشی و تحقیقات کشاورزی ایران در کنار وزارت جهاد کشاورزی به فعالیت می: مروجان سازمان است، تصریح کرد

مند به استفاده از تجربیات محققان  ها و بخش خصوصی در این زمینه تاکنون پررنگ نبوده است و ما عالقه و متأسفانه نقش دانشگاه

 .نه هستیمهلندی در این زمی
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های مدنظر دو  های همکاری بین دو کشور بسیار گسترده است که در صورت متمرکز شدن روی حوزه زمینه: وی اظهار داشت

 .طرف، شاهد پیشرفت بهتری خواهیم بود

مکاری در وری آب، تولید بذر سبزیجات و گل و گیاه و ه مند است را بهره های همکاری که طرف ایرانی به آنها عالقه زند زمینه

ها با این  زمینه واکسن عنوان کرد و با قدردانی از حضور نمایندگان دانشگاه واخنینگن در ایران، اظهار امیدواری کرد که همکاری

 .دانشگاه معتبر هلندی تداوم داشته باشد و بتوانیم از تحقیقات و تجربیاتشان بیشتر استفاده کنیم

خش خصوصی کشور هلند، زمینه گسترش ارتباطات و تعامالت آنان را با بخش خصوصی امیدواریم حضور فعاالن ب: وی تأکید کرد

 .مند شویم کشور فراهم کند و بتوانیم از تجربیات آنها نیز بهره

  

 ها درصد بازار گل جهان در دستان هلندی 05

های  بزرگی با این تعداد مراکز و مؤسسهشک مدیریت چنین مجموعه  در ادامه این دیدار، وزیر امور اقتصادی هلند با بیان اینکه بی

های اصلی ایران و هلند این است که  از تفاوت: فرسا است، گفت وابسته و محققان و اعضای هیأت علمی کار سخت و طاقت

 کند، در حالی که تولیدات کشور هلند اش فعالیت می کشاورزی ایران با چنین حجم زیادی بیشتر جهت تأمین بازار داخلی گسترده

 .شود المللی و صادرات استفاده می با توجه به مساحت کم آن و بازار داخلی کوچک برای بازارهای بین

المللی بزرگی بوده که نیازمند تحقیقات  کامپ با بیان اینکه هلند از صادرکنندگان بزرگ محصوالت کشاورزی و دارای بازار بین هنک

نظیر است و آنچه ما در حال انجام آن  کشاورزی در ایران بسیار گسترده و بیحجم فعالیت : بیشتر و توسعه است، خاطرنشان کرد

وری بیشتر آب هستیم، طرح عظیمی است که اجرای آن در هلند غیرممکن  هزار هکتار از اراضی جنوب ایران جهت بهره 005در 

 .است

صورت مشترک  ها به با یکدیگر و اجرای فعالیت ها های کشاورزی در هلند را تلفیق کارها و مؤسسه های خاص فعالیت وی از ویژگی

درصد مابقی را  05درصد هزینه را دولت تأمین کند،  05کنیم و اگر  ما در زمینه تأمین مالی نیز تلفیقی عمل می: اعالم کرد و افزود

 .گیرد بخش خصوصی بر عهده می

کیفیت، منطقه حائز اهمیتی از لحاظ کشاورزی در دنیا محسوب کامپ با تأکید بر اینکه ایران با کشاورزان توانمند و تولیدات با هنک

شک این همکاری  توانیم از یکدیگر بیاموزیم و بی وضعیت اقلیمی و کشاورزی ایران بسیار متنوع است و ما می: شود، ادامه داد می

 .باعث افتخار ما نیز هست

ها و تولید  وری آب، اصالح نباتات، مدیریت آفات و بیماری ه بهرههای کاری و فعالیت در زمین وی با اظهار خرسندی از تعیین اولویت

های قابل توجهی را با دانشگاه  توانید فعالیت های مالی از سوی ایران، می در صورت تأمین هزینه: گل و گیاه در ایران تصریح کرد

 ./واخنینگن نیز آغاز کنید

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25212-1html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 را می توان سال محیط زیست نامید  ۰540سال / جایگزین مناسب سوخت های فسیلی باشد تواندگاز می 

مشکالتی را برای محیط زیست به وجود آورده است، گاز را به دلیل سوخت های فسیلی   جمهور با تاکید بر اینکه سوخت  رییس

همه دنیا به این نکته توجه دارند که اگر روند توسعه با حفظ محیط زیست : ای دانست و گفت العاده پاک بودن دارای اهمیت فوق

 . تواند پایدار بماند توأم نباشد نمی

به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی دوشنبه شب در نشست  (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

این اجالس از : کننده، گفت های شرکت خبری سومین اجالس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، ضمن قدردانی از همه هیأت

کشور  9استقبال شایسته و حضور سران  المللی در تهران پس از برجام است و اهمیت خاصی برخوردار است و اولین اجالس بین

دهد که همه کشورها در شرایط فعلی به دنبال برقراری ارتباطات بیشتر در منطقه و جهان و به ویژه  عضو در این اجالس نشان می

 .با ایران هستند

دو کشور در سطح وزیر عضو در سطح رییس جمهور و بقیه کشورها به جز یکی  9جمهور با بیان اینکه در اجالس تهران   رییس

کشور نیز به صورت ناظر در آن  5کشور عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز بوده و  12: شرکت کرده بودند، خاطر نشان کرد

حضور دارند که در اجالس امروز مقرر شد، جمهوری آذربایجان نیز به عنوان عضو ناظر به این مجمع اضافه شود، ضمن اینکه در 

 .شد که اجالس بعدی مجمع در کشور بولیوی باشد این اجالس تصویب

های فسیلی  امروز سوخت: ای برخوردار است، اظهار داشت العاده روحانی با بیان اینکه گاز به دلیل سوخت پاک بودن از اهمیت فوق 

ی سازمان ملل در را به دلیل برگزاری اجالسی در کنار مجمع عموم 2510مشکالتی را برای محیط زیست به وجود آورده و سال 

توان سال محیط زیست نامید و این  نیویورک و اجالسی که هفته آینده به همین منظور در پاریس برگزار خواهد شد، به تعبیری می

دهنده آن است که امروز همه دنیا به این نکته توجه دارند که توسعه باید پایدار باشد و اگر روند توسعه با حفظ محیط  موضوع نشان

 .تواند پایدار بماند توأم نباشد، نمیزیست 

تواند پلی  های تجدیدپذیر راه طوالنی در پیش است و استفاده از صنعت گاز می برای رسیدن به انرژی: جمهور اظهار داشت  رییس 

 .در این مسیر باشد

ریزی برای صادرات گاز به آسیا، اروپا و  برنامه روحانی در ادامه با اشاره به اینکه ایران باالترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، از 

جویی در مصرف گاز، میزان  مصمم هستیم که در تولید گاز حرکت سریع داشته و با صرفه: کشورهای همسایه خبر داد و گفت

 .صادرات را افزایش دهیم

ها  هد داشت و این موضوع به نفع همه ملتهای آینده برخوا های مهمی در سال ایران برای تولید و صادرات گاز گام: وی تأکید کرد 

 .و سالمت بشریت و محیط زیست خواهد بود

امروز در اجالس سران بیشترین تأکید بر این بود که همکاری و هماهنگی کشورها در زمینه بازار : جمهور اظهار داشت  رییس 

 .هایی که مورد نیاز است، تقویت شود مصرف و فناوری
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درصد  65تقریباً حدود : همیت خاص و ویژه اجالس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، خاطر نشان کردروحانی با اشاره به ا 

المللی به ویژه در زمینه  توانند در مسایل مهم بین ذخایر گاز جهان متعلق به کشورهای عضو این اجالس است و این کشورها می

 .انرژی تأثیرگذار باشند

که ایران برای همکاری بیشتر با کشورهای تولید کننده گاز، مسیر خود را ادامه خواهد داد، اظهار جمهور با تأکید بر این  رییس 

ها باید ادامه یافته و توسعه  تن از روسای دولت های عضو در اجالس تهران نشان دهنده آن است که این همکاری 9حضور : داشت

 ./پیدا کند
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها

 آیانا 4031آذر  34, یکشنبه

 مطالعات راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی   نشست اعضای کرسی نخستینبرگزاری 

راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی صبح امروز با حضور معصومه ابتکار معاون مطالعات   نخستین نشست اعضای کرسی

 . رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در محل این سازمان برگزار شد

این نشست  ، ابتکار در(پام)به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

با اشاره به تهدیدات و آثاری که ناپایداری، تخریب و آلودگی محیط زیست می تواند در حوزه ملی و بین المللی برای امنیت ملی 

در نگاه نوین جهانی به موضوع محیط زیست، این موضوع در حوزه امنیت کشورها از جایگاه و اولویتی خاص : ایجاد کند، گفت

 .برخوردار است

مجموع غفلت های : رئیس جمهور با ابراز تاسف از غفلت ها و نادیده گرفته شدن محیط زیست در گذشته، اظهار کرد معاون 

صورت گرفته، منجر شد تا امروز با بحران ها و چالش های متعددی در حوزه محیط زیست کشور روبه رو شویم و این در حالی 

 .ها همچون امنیت، بهداشت و سالمت، اقتصاد، اجتماع و سیاست است است که محیط زیست در پیوندی عمیق با تمامی حوزه

مطالعات راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی مبنی بر   رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر نقش کرسی

راوان هدف گذاری های خوشبختانه طی دو سال گذشته با تالش ف: ایجاد ارتباط دوسویه میان امنیت و محیط زیست، تصریح کرد

 .فنی و کمی، همچنین برنامه اجرایی و کاربردی علمی، تخصصی و فنی کامال مشخص است

در همین راستا، گزارش سوم تغییرات آب و هوایی و برنامه استانی مقابله با پدیده گرد و غبار منتشر شده و برنامه ملی : وی افزود 

 .د و غبار نیز به زودی منتشر خواهد شدتغییرات آب و هوایی و مقابله با پدیده گر

 ورای امنیت ملی پیوند دهنده امنیت و محیط زیست 

شورای امنیت : بتکار ضمن اشاره به برخی از ساز و کارهای موجود در زمینه محیط زیست و امنیت همچون پدافند غیرعامل، گفت

ی دارد از طریق جلب مشارکت سایر ساز و کارهای موجود در ملی با شناسایی نقاط تهدید و تاثیراتی که محیط زیست بر امنیت مل

 .این زمینه، می تواند نقشی مهم در زمینه تمرکز بر بحث امنیت و محیط زیست ایفا کند

شورای امنیت ملی به واسطه جایگاهی که دارد می تواند پیوند گسترده ای میان مسئوالن : معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد 

 .گیران وتصمیم سازان و ساختارهای امنیت و محیط زیست ایجاد کند مربوطه، تصمیم

یکی از روش های ایجاد این پیوند، ایجاد زمینه برای مشارکت و حضور صاحبنظران : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد

سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین حوزه امنیت و استفاده از نظرات آن ها برای ایجاد موازنه در حوزه محیط زیست و امنیت در 

 .المللی است

ساز و کار حل بسیاری از مسائل در حوزه : وی ضمن تاکید بر گستردگی و پیچیدگی موضوعات محیط زیستی، تصریح کرد 

 .سیاست گذاری است

رهبری با دقت نظر، : ابتکار با یادآوری اهمیت ابالغ سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، گفت 

راهبرد دقیق و روشن و پشتوانه ای قوی برای محیط زیست کشور ایجاد کردند و این یک فرصت بسیار خوب برای محیط زیست 

 .کشور است
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معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به همکاری سازنده مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان حفاظت محیط زیست داشت و  

 .اری ارزنده منجر به توجه به محیط زیست در سطح عالی و راهبردی کشور شداین همک: اظهار کرد

بدون شک محیط زیست موضوعی بسیار راهبردی است که تمام مسائل و حوزه : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد 

ت و دانش متخصصان، کارشناسان، های کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو باید با استفاده از جمیع نظرات و تجربیا

 .دانشگاهیان و فعاالن حوزه بتوانیم به راهبردهای موثر و مفید برای رفع چالش های این حوزه دست یابیم

پردازی و آزاداندیشی و مراکز دانش بنیان را  های نظریه سازی کرسی نماینده شورای عالی امنیت ملی نیز در این نشست، فعال 

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرکز : کشور به سمت تولید تفکر راهبردی عنوان کرد و افزود هدایت جریان نخبگی

های  های مطالعاتی تالش خواهد کرد تا ظرفیت سازی کرسی  اصلی سیاست گذاری در موضوعات راهبردی کشور با ایجاد و فعال

 .سازی کالن متصل سازد ارد به عرصه تصمیمارزشمندی را که در حوزه اندیشه راهبردی در کشور وجود د

پذیر امنیتی و  وی با اشاره به اهمیت آینده پژوهی و اولویت پیشگیری در مسائل امنیتی، بر ضرورت شناسایی مسائل و نقاط آسیب 

 .را مهم دانستهای مطالعاتی در این عرصه  ها به بحران تاکید و نقش کرسی کارهایی برای ممانعت از تبدیل شدن آن ارائه راه

یکی از مهم ترین هدف ها از ایجاد کرسی های مطالعاتی، توجه : وی آفت حوزه تصمیم سازی ملی را بخشی نگری دانست و گفت 

 .به سپهر ملی و راهبردی حوزه های مهم در پیشرفت کشور است

اصالح ساختارهای معیوب موجود  محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی نیز ضمن تاکید بر لزوم 

 .تنها با استفاده از توان تخصصی کشور می توان به اهداف و سیاست های کالن دست یافت: در کشور، گفت

  ها و نحوه فعالیت کرسی مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست نیز اشاره ای به اهداف، ضرورت 

 .شورای عالی امنیت ملی داشت مطالعات راهبردی محیط زیست

وی این کرسی را راهکاری برای توسعه ظرفیت راهبردی در حوزه تصمیم سازی شورای عالی امنیت ملی و استفاده از ظرفیت  

 .محققان و متخصصان علمی و تخصصی برای تصمیم سازی در این حوزه دانست

زمان حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی از وضعیت ایران در در این نشست محسن ناصری مدیر پروژه تغییرات آب و هوای سا 

 .حوزه تغییرات اقلیم بر لزوم تالش ملی در این حوزه در دو بخش سازگاری و مقابله تاکید کرد

های خود در  همچنین در این نشست تعدادی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاهیان و متخصصان به ارائه دیدگاه 

 .مطالعات راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی پرداختند  وری کرسی ساز و کارهای افزایش بهره زمینه

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http25212-1html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 4031آذر ماه  9شنبه 

 دردسرهای دستور شریعتمداری/آمیزتولیدکنندگان به جهانگیری نامه گالیه

جمهور، دستور اخیر محمد شریعتمداری، معاون  ای به معاون اول رئیس انجمن صنفی در نامه 0تولیدکنندگان < صنایع غذایی

 .تهایی سال اعالم کردندماهه ان2گیری بازار سیاه روغن در  اجرایی را منجر به شکل

جمهور خواستار بازگرداندن نحوه توزیع و کنترل  ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس انجمن صنفی در نامه 0تولیدکنندگان 

جمهور و  های تولیدی شدند و در عین حال، دستور اخیر محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس واردات روغن پالم به انجمن

د تنظیم بازار کشور به وزارت بهداشت برای بازگرداندن نحوه توزیع و کنترل واردات روغن پالم به روال گذشته را منجر رئیس ستا

 .به شکل گیری بازار سیاه و واسطه گری، در سه ماهه انتهایی سال دانستند

 :متن کامل نامه تولیدکنندگان به جهانگیری به شرح زیر است

 جناب آقای دکتر جهانگیری

 جمهور معاون اول محترم رئیس

 با سالم

رسانند از مرداد ماه  کننده روغن پالم بدینوسیله به استحضار می احتراماً امضاءکنندگان متن ذیل پنج انجمن صنفی کشوری مصرف

عاقباً هزار تن در سال توسط وزارت بهداشت، مت 425و پس از تعیین سقف برای واردات روغن پارلم به کشور به میزان  92سال 

تعیین میزان مجاز واردات برای هر بخش از صنعت جمعاً به انجمن روغن نباتی به عنوان متولی تنظیم بازار روغن واگذار شد و عدم 

موجب ایجاد بازار سیاه روغن پالم و در مواردی وقفه در تولید کارخانجات بزرگ صنایع  92مدیریت صحیح توزیع، در پایان سال 

اساس استانداردها و مجوزهای مربوطه نیازمند و مجاز به مصرف این روغن بودند، گردید و این معضل در نیمه غذایی کشور که بر 

ای شد تا وزارت بهداشت در یک بازبینی اصولی  شدت بیشتری یافت و میزان نارضایتی صنایع از شرایط به گونه 94ابتدایی سال 

توزیع میزان مجاز تعیین شده مصرف این روغن برای هر صنعت  94دای پاییز سیاست جدید و روش صحیح را اتخاذ نماید و از ابت

 .را به انجمن مربوط به آن صنعت واگذار نماید

های مورد اشاره نیز پس از عقد قرارداد تصفیه با کارخانجات روغن میزان مصرف مجاز خود را ترخیص و پس از تصفیه بر  انجمن

کننده پالم توانستند بدون مواجهه  اند و به تبع این تدبیر صنایع غذایی مصرف خویش قرار دادهاساس میزان تولید در اختیار اعضای 

مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمتی مناسب و بسیار ارزانتر از گذشته تامین نمایند ( گری بازار سیاه و واسطه)با مشکالت گذشته 

محور در صنایع غذایی را فراهم  و کار و تولید و رعایت ضوابط سالمت که این تصمیم صحیح موجبات آرامش بازار و فضای کسب

 .نموده است

اند تا نحوه توزیع و  ای به وزارت بهداشت دستور داده رغم این اتفاق مثبت، اخیراً ریاست محترم ستاد تنظیم بازار طی نامه علی 

گری، صنایع ذینفع را با  گیری بازار سیاه و واسطه بر تجدید شکلکنترل واردات روغن پالم به روال گذشته بازگردد که این امر عالوه 

 .معضل در تامین مواد اولیه در سه ماهه پایان سال مواجه خواهد نمود

های مدیریت توزیع اخیر وزارت بهداشت خواهشمند است دستور فرمایید طبق روال  لذا با توجه به موارد فوق ضمن تایید سیاست

ت توزیع و ترخیص روغن پالم هر صنعت با نظارت و نامه انجمن صنفی مربوط به همان صنعت انجام پذیرد، تا سه ماهه پاییز، مدیری

 .از ایجاد هر گونه اخالل و بازار سیاه جلوگیری گردد
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 .پیشاپیش از حسن نظر و دوراندیشی حضرتعالی کمال تشکر را دارم

 های لبنیات و بستنی ایران انجمن فرآورده

 (مارگارین)نندگان کره گیاهی انجمن تولیدک

 انجمن تولیدکنندگان چیپس و غالت حجیم شده ایران

 (مینارین)انجمن تولیدکنندگان خامه قنادی 

 های صنایع غذایی ایران انجمن  کانون
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 نهاده 

 آیانا 4031آذر  30, دوشنبه

 اندازی سامانه پیامکی کود  راه/ بدون شماره ثبت در بازار به سر آمد کودهایزمان فروش 

با اتمام مهلت ثبت مواد کودی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب، فروش و عرضه کودهای بدون شماره ثبت در بازار قاچاق محسوب 

از سالمت کود  2555545424رقمی ثبت مواد کودی به سامانه پیامکی  10ارسال شماره توانند با  برداران می شد و بهره

 .شده اطمینان حاصل کنند خریداری

با اشاره ( ایانا)مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم 

ماه سال گذشته که این مؤسسه را موظف به ثبت و کنترل  آبان 21کیفی مواد کودی در تاریخ نامه ثبت و کنترل  به ابالغ آیین

دار کردن انواع مواد کودی تولید داخل و وارداتی بود که در این  ثبت مواد کودی به منزله شناسنامه: کیفی مواد کودی کرد، گفت

 .کودی خود برای اخذ شماره ثبت شدندمرحله تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف به عرضه ماده 

تدوین شد و کلیه تولیدکنندگان و  1292ماه سال  بهمن 21نامه ثبت طی سه ماه تا تاریخ  سعید سعادت با بیان اینکه شیوه

پس از گذشت یک سال از تدوین این : واردکنندگان شش ماه مهلت داشتند تا درخواست ثبت خود را به موسسه دهند، افزود

ماه سال جاری هیچ کودی اجازه فروش بدون شماره ثبت را نخواهد داشت و وجود کود بدون شماره  آبان 21امه و از تاریخ ن آیین

 .ثبت در بازار به منزله قاچاق محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی با این تخلف برخورد خواهد کرد

مؤسسه تحقیقات : شده خبر داد و خاطرنشان کرد از ثبت کود خریداری برداران اندازی سامانه پیامکی برای اطمینان بهره وی از راه

های ثبت مواد کودی به همراه تاریخ انقضای آنها در سایت مؤسسه، اقدام به ایجاد  خاک و آب عالوه بر قرار دادن تمامی شماره

مشخصات کود  2555545424ت به شماره رقمی ثب برداران با ارسال شماره پنج سامانه پیامکی کرده است که در همین راستا بهره

شامل نام کود، اعتبار ثبت، نوع کود، اسم شرکت تولیدی یا وارداتی و وزن خالص کود را دریافت خواهند کرد که در آینده اطالعات 

 .برداران قرار خواهد گرفت تری نیز در اختیار بهره تکمیلی

ی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و واردکنندگان همیشه قادر به ارائه مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورز قائم

ماه سال جاری قادر به عرضه مواد کودی بدون شماره نخواهند بود، ادامه  آبان 21درخواست ثبت مواد کودی هستند، اما از تاریخ 

 255رد قادر به دریافت شماره ثبت شدند، هزار مو درخواست ارسال شده است که حدود یک 555هزار و  تاکنون بیش از یک: داد

 .اند و مابقی نیز در نوبت بررسی قرار دارند دلیل نواقص مدارک و با عدم تطابق ماهیت کود با برچسب آن، رد شده مورد آنها به

برند فرمول  955تاکنون حدود دوهزار و : بینی ما ثبت دوهزار برند فرمول بود، تصریح کرد سعادت با بیان اینکه در ابتدا پیش

ها  درصد درخواست 25هزار برند فرمول نیز خواهد رسید و تاکنون بیش از  اند که احتمال این رقم به پنج درخواست ثبت داده

 .اند بررسی شده

که  اندازی سامانه پیامکی را مرجع مطمئنی برای استفاده از کودهای تولیدی و وارداتی موجود در کشور اعالم کرد وی در پایان راه

 ./کیفیت به بازار شود تواند مانع از ورود کودهای قاچاق و بی شک می بی

/item/water/ir.iana.www//:http25242-1html. 
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 نهاده
 فودپرس 4031آذر ماه  1چهار شنبه 

 گروه مواد خوراکی 44گزارش بانک مرکزی از فراز و فرود 

آبان ماه امسال را  29فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به  بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده< مواد غذایی

 .منتشر کرد

را منتشر کرد که بر  94/  2/ 29فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به   بانک مرکزی گزارش متوسط قیمت خرده

 .گروه اعالم شده است 11قلم مواد خوراکی در قالب  42آن جزئیات تغییرات قیمتی اساس 

گروه کاالیی لبنیات، تخم مرغ، حبوب، میوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت قرمز و گوشت مرغ  6طبق این گزارش قیمت 

 .استگروه کاالیی دیگر ثابت مانده  2افزایش داشته و نرخ یک گروه کاالیی کاهش و نرخ 

 مرغ لبنیات و تخم

درصد افزایش داشت و بهای سایر  5.4در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

 .رفت ریال فروش می 115555الی  92555ای  درصد افزایش یافت و شانه 9.4مرغ معادل  قیمت تخم. اقالم این گروه ثابت بود

 برنج و حبوب

درصد  5.1درصد کاهش ولی قیمت برنج داخله درجه دو  5.0در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل 

 5.2درصد و لوبیا قرمز  5.4در گروه حبوب، قیمت لوبیاچیتی معادل . بهای برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود. افزایش داشت

 .درصد افزایش یافت 2.2درصد تا  5.2این گروه بین درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم 

 های تازه ها و سبزی میوه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها 

. گردد بار عرضه می وب سازمان میادین میوه و ترهها متفاوت بودند، به نرخ مص فروشی از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

 151.9های تازه قیمت هندوانه معادل  میوه  نمودند که در گروه های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می فروشی میوه

های  سبزیازه قیمتهای ت در گروه سبزی. درصد کاهش داشت 9.2درصد تا  5.2درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین 

 .درصد افزایش یافت 14.2درصد تا  1.0درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  5.2درصد و پیاز  5.0برگی معادل 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد  4درصد و گوشت مرغ  5.2درصد، گوشت تازه گاو و گوساله  5.4در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .داشتافزایش 

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

 .در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود

 تغییرات یکساله نرخ ها

 4.6درصد، برنج  14.4درصد، تخم مرغ  5.2طبق این گزارش نرخ گروه لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه سال قبل 

درصد  5.6درصد و روغن نباتی  15.2درصد، قند و شکر  5.9درصد، گوشت مرغ  5.2درصد، گوشت قرمز  25.2درصد، حبوب 

 .درصد کاهش داشته است 1.0درصد و چای  14.6درصد، سبزی های تازه  5.4افزایش داشته و نرخ گروه میوه های تازه 

=Id?aspx.Post/ir.dpressfoo.www//:http 
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 نوغان داری

 آیانا 4031آذر  30, دوشنبه

نخ وارداتی با ارز رقابتی وارد / کشی تخم نوغان، برای خرید زمان احیای صنعت ابریشم هیبریدواردات 

 شود   می

شود، الزم است از  استفاده میسال است که برای تولید تخم نوغان  25از آنجا که از ارقام هیبرید موجود در داخل کشور بیش از 

 .کشی را دوباره احیا کنیم طریق واردات ارقام جدید، بتوانیم صنعت ابریشم

با اعالم این خبر ( ایانا)سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های نوغان داخلی استفاده شود، الزم است این ناوگان نوسازی شود و در این راستا سال است از هیبرید 25از آنجا که بیش از : گفت

 .تواند اثربخش باشد واردات ارقام جدید می

نیز به اوج خود رسیده است، اما از  95توسعه صنعت نوغانداری در کشور آغاز شد و در دهه  1255از سال : مهدی پورحسین افزود

صورت دائم از این والدها  کفایی در تولید تخم نوغان در کشور حاصل شد، از آن سال به بعد بهخود 1265های  آنجا که در سال

 .شود استفاده می

های جدیدتری  سازی الزم و ضروری است و باید مطابق با دانش روز اقدام به استفاده از واریته از آنجا که خالص: وی خاطرنشان کرد

 .تر به دوره رشد برسند، الزم است ارقام وارداتی را در این بخش جایگزین کنیم یعبکنیم که با مصرف برگ کمتر بتواند سر

سازی از هیبرید آن در صنعت  در گذشته نژادهای تخم نوغان مورد استفاده به کشور وارد شده و پس از خالص: پورحسین ادامه داد

 .باشیم، ارقام وارداتی جدید را به صحنه بیاوریمکشی مناسبی داشته  بنابراین الزم است برای آنکه نسل. شود استفاده می

  

 امکان برداشت بیشتر از ارقام هیبرید وارداتی

 25تا  26طور متوسط  در حال حاضر از هر جعبه تخم نوغان به: سرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران تصریح کرد

دلیل نژادهای خاصی که دارند، امکان برداشت بیشتری برایشان  بهشود، اما ارقام دیگری وجود دارد که  کیلوگرم برداشت انجام می

 .وجود دارد

برای آنکه بتوانیم زمان را بخریم، استفاده از ارقام هیبرید وارداتی در این مسیر مؤثرتر است، زیرا انجام تحقیقات و : وی یادآور شد

 .سال به طول بینجامد 15دست آوردن ارقام هیبرید جدید بیش از  به

های صنعت را  ترتیب ضمن مقایسه، چرخ توانیم در کنار تولید داخل، از ارقام وارداتی استفاده کنیم تا بدین می: ورحسین تأکید کردپ

 .تر به گردش دربیاوریم سریع

کشی در داخل  شده نخ های تعطیل تواند با ارقام ایرانی رقابت کنند و کارخانه ترتیب ارقام هیبرید وارداتی می بدین: وی اظهار داشت

 .کار کند کشور دوباره شروع به

ترین مشکل در حال حاضر در صنعت نوغانداری مربوط به نبود ارقام کیفی مناسب است که واردات  بزرگ: پورحسین همچنین گفت

 .تواند مشکل آن را مرتفع کند می

 تعطیل است کشی ابریشم نیمه صنعت نخ 
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آن بخشی که دچار . در بخش صادرات فرش، رکودی وجود ندارد: ان در ادامه افزودسرپرست شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایر

 .شود تن آن داخلی و مابقی از طریق واردات تأمین می 105ها،  تنی کارخانه 655مشکل است، بخش نخ است که از مصرف حدود 

ود پیله به کشور، این رکود از بین خواهد تعطیل است که با ور کشی از ابریشم نیمه در حال حاضر صنعت نخ: وی خاطرنشان کرد

 .شوند رفت و کشاورزان نیز بیشتر به این کار و حرفه مشغول می

ها، عالقه  توانیم ضمن احیای برخی کارخانه ترتیب می رسد، زیرا بدین نظر می واردات پیله به کشور منطقی به: پورحسین ادامه داد

 .شتر رهنمون کنیمکشاورزان را به صنعت نوغانداری و تولید بی

شود، برای کشور  شود و محصول نهایی صاحب ارزش افزوده می واردات پیله از آنجا که روی آن کاری انجام می: وی تصریح کرد

 .سودمند است

ن کنند، در حالی که تولیدکنندگا در حال حاضر واردکنندگان، نخ وارداتی را با ارز رقابتی به کشور وارد می: پورحسین یادآور شد

 .داخلی باید با دالر آزاد محصوالت خود را وارد کنند که این امر به ضرر تولیدکنندگان است

های شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم به بخش دولتی واگذار شده و مابقی آن  گری درصد تصدی 95گفتنی است، در حال حاضر 

 ./نیز در حال تعیین تکلیف است
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 گزارشات جهانی

 - 31/33/30فارس

 کنیم نظارت بر محصوالت وارداتی از ترکیه را چند برابر می

درصد محصوالت کشاورزی و غذایی وارداتی از ترکیه مطابق استانداردهای روسیه نیست،  10وزیر کشاورزی روسیه با بیان اینکه 

 .کنیم ها را چند برابر می ها و کنترل نظارت: گفت

رصد از محصوالت د 10: ، به نقل از ایتارتاس وزیر کشاورزی روسیه گفتخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .شود منطبق با استانداردهای روسیه نیست کشاورزی که از ترکیه وارد می

 .بعد از این روسیه نظارت بیشتری بر محصوالت کشاورزی وارداتی از ترکیه خواهد داشت: الکساندر تکواف افزود

 .یم تا کنترل بیشتری اعمال شودکن کنیم و تالش می ها بر سالمت و مقررات ورود را چند برابر می نظارت: وی افزود

اقداماتی که جلوی هرگونه . های تولید در ترکیه خواهد بود ها هم در مرزها و هم در مکان ها و کنترل نظارت: وی همچنین گفت

 .نقض مقررات و تعهدات از سوی ترکیه را بگیرد

الت کشاورزی و غذایی از روسیه وارد کرد و در میلیارد دالر محصو 1.6روسیه معادل  2514در سال : وزیر کشاورزی روسیه گفت

 .میلیارد دالر رسید 2.4درصد افزایش به  22همان زمان میزان صادرات محصوالت کشاورزی روسیه به ترکیه با 

. های ترکیه قرار گرفت و ساقط شد روسیه در مرز ترکیه هدف موشک 24شنبه هواپیمای جنگی سوخو  به گزارش فارس، روز سه

 .دوم این هواپیما نیز کشته شدخلبان 
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 گزارشات جهانی
 - 31/33/31فارس

 کار کردالمللی صنایع غذایی ازبکستان آغاز به  یازدهمین نمایشگاه بین

هایی از ایران در مرکز نمایشگاهی تاشکند آغاز  المللی کشاورزی و صنایع غذایی ازبکستان با حضور شرکت یازدهمین نمایشگاه بین

 .به کار کرد

-UZPRODEXPO)المللی کشاورزی و صنایع غذایی  در تاشکند، یازدهمین نمایشگاه بین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز به کار کرد» اوزاکسپوسنتر»امروز در مرکز نمایشگاهی بین المللی ( 2510

ت ماشین آالت کشاورزی و مواد های ماشین آالت کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی، قطعا المللی شامل بخش این نمایشگاه بین

 .باشد غذایی می

کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران، بالروس، بلغارستان، آلمان، هندوستان،  10شرکت از  25در این نمایشگاه بیش از 

 .ایتالیا، چین، هلند، لهستان، پرتقال، روسیه، ترکیه، اوکراین، فرانسه و ازبکستان حضور دارند

این نمایشگاه به توسعه و نوسازی تولیدات و تبدیل : ت کشاورزی و منابع آب ازبکستان در مراسم افتتاح نمایشگاه گفتنماینده وزار

 .ها کمک خواهد کرد های کشاورزی، عرضه اقالم جدید مواد غذایی به بازار و نیز تبادل تجربیات و فناوری فراورده

های با کیفیت کشاورزی و مواد غذایی در رشد  ز کشاورزی و تولید فرآوردههای رو تامین فن آوری: افزود» محمدجان قاسم اف»

 .کند کشور نقش مهمی ایفا می

های روز صنایع کشاورزی و  ها همزمان با عرضه فن آوری اطمینان دارم که شرکت کنندگان در این نمایشگاه: وی اظهار داشت

 .جربیات یکدیگر بهره ببرندامضا کرده و از ت  صنایع مواد غذایی با همدیگر قرارداد

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی تا روز جمعه ششم آذرماه سال 

 .جاری ادامه دارد

=nn?php.tnewstex/com.farsnews.www//:http12945954555592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940904000693


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

177 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 4031آذر  30, سه شنبه

 به واردات گل از ایران و کشت فراسرزمینی  فیلیپینتمایل 

الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهادکشاورزی و سفیر فیلیپین در تهران، زمینه های توسعه  در دیدار مدیرکل دفتر امور بین

 . کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفتهمکاریهای 

، همکاری های فنی در زمینه بیوتکنولوژی، توسعه تولید میوه های گرمسیری در ایران، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .کشت فراسرزمینی و همچنین تجارت محصوالت کشاورزی از موضوع هایی بود که در این دیدار بررسی شد

هومن فتحی با بیان این که حجم مبادالت محصوالت کشاورزی با توجه به ظرفیت های خوب دو کشور قابل قبول  در این دیدار،

نیست و تراز تجاری بیشتر به نفع فیلیپین است، خواستار افزایش حجم صادرات محصوالت کشاورزی ایران و اتخاذ راهکارهایی 

 .برای نزدیک شدن این محصوالت به بازار فیلیپین شد

تنوع صادراتی ایران به : وی میزان صادرات محصوالت کشاورزی به این کشور را نزدیک به یک میلیون دالر عنوان کرد و افزود

 .فیلیپین بیشتر است

ایران آماده صادرات محصوالتی مانند : الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت مدیرکل دفتر امور بین

 .شمش، زعفران و میگو به فیلیپین استپسته، خشکبار، ک

 .وی همچنین خواست که فیلیپین مقررات قرنطینه ای مورد نظر ایران را برای واردات آناناس رعایت کند

فتحی امکن صادرات گل به فیلیپین را قابل بررسی دانست و از سفیر این کشور به منظور بازدید از مراکز تولید گل و گیاه در 

 .ردکشورمان دعوت ک

دراین دیدار، ادواردو مارتین منیز سفیر فیلیپین در ایران نیز نسبت به واردات گل از ایران و کشت فراسرزمینی توسط بخش 

 .خصوصی ایران ابراز تمایل کرد

ایران از جایگاه ممتاز حمل و نقل : وی ایران را دروازه صادرات محصوالت فیلیپین به آسیای مرکزی خواند و اظهار داشت

 .صوالت کشاورزی فیلیپین به آسیای مرکز برخوردار استمح

هایی که حاضر به همکاری با ایران هستند،معرفی و محصول و اراضی  در این دیدار مقرر شد، طرف فیلیپینی اراضی و شرکت

 ./مناسب برای کشت فراسرزمینی را به طرف های ایرانی اعالم کند
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 گزارشات جهانی
 - 31/33/30فارس

 ایران قدرت کشاورزی خاورمیانه است/ برابر اروپا است 0وری کشاورزی هلند  بهره

های زراعی و  با توجه به گستردگی زمین: هلند، گفتهای کشاورزی ایران و  وزیر امور اقتصادی هلند با تأکید بر گسترش همکاری

 .کرده ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت کشاورزی است منابع طبیعی، تنوع اقلیمی و جوانان تحصیل

دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد  هنک کامپ وزیر امور اقتصادی هلند امروز در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ایران نه فقط به : های کشاورزی دو کشور انجام شد، گفت کشاورزی کشورمان که در وزارت جهاد کشاورزی با هدف توسعه همکاری

 .عنوان توان بالقوه بلکه به عنوان یک قدرت کشاورزی هم در منطقه خاورمیانه شناسایی شده است

کرده ایران در حال تبدیل شدن به  های زراعی، تنوع اقلیمی و جوانان تحصیل طبیعی، گستردگی زمین با توجه به منابع: وی افزود

 .یک قدرت کشاورزی است

 .های آینده ایران ایجاد خودکفایی و امنیت غذایی است از اولویت کامال مشخص است که: کامپ بیان داشت

هایی  یکی دیگر از اولویت: ابع آبی ایران در بخش کشاورزی بیان داشتدرصدی من 25وزیر امور اقتصادی هلند با اشاره به مصرف 

 .گردد استفاده بهینه از منابع آب است که به افزایش کاربری پایدار از منابع کشاورزی ایران برمی

 .کشاورزان ایرانی از نظر استانداردهای کارکرد و محصوالت تولیدی در سطح قابل قبولی هستند: کامپ گفت

های کشور ما  توانند تعامالت مشترکی داشته باشند زیرا یکی از تخصص سازی مصرف آب می ایران و هلند در زمینه بهینه: ودوی افز

 .سازی مصرف آب است بهینه

لیتر آب برای تولید یک کیلو گوجه فرنگی است در  4یکی از دستاوردهای کشور هلند مصرف : وزیر امور اقتصادی هلند تصریح کرد

 .شود لیتر آب مصرف می 45در دنیا برای تولید هر کیلو از این محصول  حالی که

برابر از دیگر کشورهای  0هلند در این زمینه : وری در اروپا بسیار باالست، اظهار داشت سازی تولید و بهره کامپ با بیان اینکه بهینه

 .اروپایی باالتر است

کشور اول صادرکننده  0بزرگترین صادرکننده محصوالت کشاورزی به طور کلی و جزء وی با اشاره به اینکه اینکه هلند دومین و 

 .گرفت  توان بهره همکاری بین دو کشور می این ظرفیت برای  از : افزود سبزیجات تازه، بذر و گل است،

در این دانشگاه در : اظهار داشتوزیر امور اقتصادی هلند با اشاره به دانشگاه بزرگ کشاورزی واخنینگن که در اروپا زبانزد است، 

 .ایرانی در مقطع دکترا در حال تحصیل هستند 45حال حاضر 

اید که با شما همکاری علمی داشته باشد خوشحالیم و ما هم از این موضوع  از اینکه شما از این دانشگاه خواسته: کامپ گفت

 .کنیم حمایت می

های صادرات، واردات و  ایران و هلند در زمینه: افزود آید، ر دنیا به حساب میگذار د وی با اشاره به اینکه هلند هفتمین سرمایه

 .توانند با هم همکاری داشته باشند گذاری می سرمایه

 .های زیادی مثل سبزیجات، گل، بذر و شیالت بین ایران وجود دارد امکان همکاری در زمینه: وزیر امور اقتصادی هلند گفت

های ما هم می تواند  ها و دانشگاه فقط همکاری میان کسب و کارهای مشترک نیست بلکه بین دولت همکاری میان ما: کامپ گفت

 .باشد
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های مشترک است و با توجه به اینکه  این هیئت به دنبال بررسی و جستجوی همکاری: وی با اشاره به هیئت مهمان در ایران گفت

ها همکاری با بخش  کنند هدف ما عالوه بر همکاری بین دولت یافرادی از بخش خصوصی نیز در این هیئت ما را همراهی م

 .خصوصی هم است

ما به : تصریح کرد با هم داشته باشند، های های آموزشی دو کشور باید همکاری وزیر امور اقتصادی هلند با اشاره به اینکه در زمینه

برای همکاری کشاورزی با پتانسیل و توان باال در  ای هم کنیم و بخش ویژه های بخش خصوصی حمایت می عنوان دولت از همکاری

 .سفارت در حال حاضر آماده همکاری با ایران است

های مختلف کشاورزی با ایران است و به همین دلیل در این  هلند مصمم به همکاری بلند مدت و پایدار در زمینه: کامپ افزود

 .ددوجانبه به امضا برس  زمینه تمایل داریم تا سند همکاری

ایران بستر مناسبی در زمینه تولید شیر و لبنیات دارد و با توجه به پیشرو بودن ایران در این  :وزیر امور اقتصادی هلند گفت

 .عالقمندیم دام های خود را برای پرورش و دامپروری به ایران بیاوریم زمینه

های فنی که در هلند وجود دارد  تکنولوژی و ایده :در ادامه رئیس بخش باغداری بخش کشاورزی وزارت امور اقتصادی هلند گفت

هوایی کامال متفاوت با دنیا از آن  گذاری در شرایط آب و تواند با ایران متفاوت باشد، زیرا هلند به جهت فعالیت و سرمایه می

 .برخوردار شده است

بسیار مثمر  ی بین ایران و هلند به لحاظ کشاورزیایران از نظر اقلیمی تنوع زیادی دارد، بنابراین همکار از آنجا هم که: وی افزود

 .ثمر خواهد بود

سند تولید بذر در هلند تمام زنجیره تولید بذر را از : رئیس بخش باغداری وزارت بخش کشاورزی وزارت امور اقتصادی هلند گفت

 .همکاری کنند توانند با هم دهد و در این زمینه هم ایران و هلند می ابتدا تا انتها در خود تشکیل می

در دانشگاه بزرگ کشاورزی هلند بخشی برای تولیدات گیاهان دارویی وجود دارد و در این : وی در مورد تولید گیاهان دارویی گفت

 .توانند با هم همکاری مختلف داشته باشند زمینه ایران و هلند هم می

کنند که در قالب یک نهاد  حت این سازمان همکاری میهزار نهاد ت 0بیش از : در ادامه مدیرکل سازمان گل هلند بیان داشت

 .کنند نمایشگاهی سلطنتی گل هلند محصوالت خود را عرضه می

بنابراین امکان بازاریابی و تولید گل : میلیارد یورو در سال است، گفت 4.0وی با اشاره به حجم مبادالت سازمان گل هلند که حدود 

 .برای ایران هم فراهم است

هلند نه تنها در خاک خودش بلکه در کشورهای آلمان، کنیا، اتیوپی و کشورهای مختلفی به تولید : زمان گل هلند گفتمدیرکل سا

 .پردازد و بازار آن را در دست دارد گل می

 .پیشنهاد من بسط صنعت گل ایران در زمینه واردات و صادرات آن است: وی گفت

دانشجویان ایرانی در دانشگاه کشاورزی هلند سطح علمی باالیی دارند و امیدوارم آنها  :در ادامه نماینده دانشگاه واخنینگن هم گفت

 .پس از کسب معلومات برای گسترش صنعت کشاورزی به ایران بازگردند

 کشاورزی بین وزیر کشاورزی ایران و وزیر امور اقتصادی هلند  در پایان این مراسم سند همکاری مشترکی در زمینه توسعه همکاری

های  دو کشور در بخش  هیاتی در راستای توسعه همکاری بر اساس این گزارش وزیر امور اقتصادی هلند به همراه.به امضاء رسید

 .کنند مختلف انرژی و کشاورزی در ایران حضور دارند و این هیأت فردا ایران را به مقصد هلند ترک می
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 گزارشات جهانی
 - 31/33/30فارس

 های جیرفت های فنی مهندسی فائو برای ارتقای سطح گلخانه ارائه کمک

های فنی مهندسی و تخصصی توسط این سازمان برای  کمک: در ایران گفت» فائو»نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .شود های جیرفت ارائه می ارتقاء سطح گلخانه

ای با  از جیرفت، سرج ناکوزی بعدازظهر امروز در نشست توسعه تبادالت علمی و فنی گلخانه خبرگزاری فارسبه گزارش 

های موجود در آن آشنا  ها و توانمندی طی سفری که به منطقه جیرفت داشتیم با ظرفیت: الملل اظهار داشت های بین سازمان

 .شدیم

گیرد تا در  های کشاورزی در این منطقه مورد ارزیابی قرار می همچنین در این بازدید چگونگی توسعه فعالیت: وی بیان داشت

 .گیری شود های آتی برای آن تصمیم برنامه

 .های مورد نظر کشاورزی برخوردار است های بسیار زیادی در زمینه توسعه بخش شهرستان جیرفت از ظرفیت: ناکوزی تصریح کرد

تواند، انجام دهد، این است  کاری که فائو در این حوزه می: در ایران ادامه داد« فائو»سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  نماینده

ای در این منطقه مورد استفاده  که در فرآیند تولید گلخانه» از تولید تا عرضه»عه و بهبود تمام اجزای زنجیره ارزش که برای توس

 .ریزی کند گیرد، برنامه قرار می

شود تا  های جیرفت ارائه می های فنی مهندسی و تخصصی توسط این سازمان برای ارتقای سطح گلخانه همچنین کمک: وی افزود

 .م برای ارائه محصوالت تولید شده در این منطقه به بازارهای هدف فراهم شودفضای الز

سازمان توسعه صنعتی ملل  نماینده در ایران به همراه» فائو»نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  به گزارش فارس،

 .های شهرستان جیرفت نیز بازدید به عمل آوردند از گلخانه »یونیدو»متحد 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http12945952551540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940903001045


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

181 
 

 گزارشات جهانی
 - 31/33/39فارس

 تصاویر+در ترکمنستان آغاز به کار کرد« پنبه»المللی  پنجمین نمایشگاه بین

پایتخت ترکمنستان آغاز به کار » آباد  عشق»کشور در  26شرکت از  25المللی پنبه و منسوجات با حضور   پنجمین نمایشگاه بین

 .کرد

پیام رئیس جمهور این  المللی پنبه ترکمنستان، آباد، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین  در عشق خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  

 .کشور توسط معاون رئیس جمهور در امور کشاورزی قرائت شد

ترکمنستان در واقع از خاستگاه باستانی کاشت، داشت و برداشت پنبه است : در این پیام تصریح کرد» محمداف  قربانقلی بردی» 

 .باشد بدیل شده و منبع مهم ارزآوری کشور میکه هم اکنون تولید پنبه به یکی از بخش راهبردی کشاورزی ملی ترکمنستان ت

ها  های اخیر موفق شده بخش عمده تولید پنبه خود را فرآوری و به نخ تبدیل کند و در این زمینه ده ترکمنستان در سال: وی افزود

به کشورهای کارخانه پیشرفته نساجی احداث و تعدادی در دست اجرا دارد که بخش عمده محصوالت نساجی تولید ترکمنستان 

 .شود خارجی صادر می

المللی پنبه و منسوجات ترکمنستان میدان مناسبی برای آشنایی با صنعت پنبه و   پنجمین نمایشگاه بین: بردی محمداف ادامه داد

 .باشد  المللی می  های بین نساجی این کشور و ایجاد تعامالت و همکاری

ام اصالحات کلیدی در زمینه کشت و تولید پنبه به یک کشور صادرکننده اصلی های اخیر با انج به گفته وی، ترکمنستان در سال

 .است   پنبه در بازارهای جهان تبدیل شده

اندرکاران نمایشگاه  توانند از آن بازدید کنند، دست  مندان می  روز دایر است و عالقه 2المللی ترکمنستان به مدت  نمایشگاه بین

 .ها قرارداد جدید همکاری امضاء شود نمایشگاه ده امیدوار هستند که در قالب این

 .المللی پنبه و منسوجات ترکمنستان حضور ندارند  های ایرانی در نمایشگاه بین شرکت

کاال و محصوالت کشاورزی، ادوات و ماشین آالت کشاورزی، مدیریت صنعت نساجی و تولید پنبه، بازاریابی، دست آوردهای علمی و 

المللی پنبه و   های چهارمین نمایشگاه بین  از جمله بخش  های آنها  و منسوجات، صنعت فرآوری پنبه و دستگاهپژوهشی صنعت پنبه 

 .اند  های داخلی و خارجی توانمندی و محصوالت خود را به نمایش گذاشته منسوجات ترکمنستان است که شرکت

باشد و این در حالی است  نندگان عمده پنبه در منطقه مییکی از صادر ک کیلومتر مربع  422٬155کشور ترکمنستان با مساحت 

 .کند  ای آنها را به بازارهای خارجی صادر می میلیون تن پنبه تولید و فراورده 1.0که این کشور آسیای مرکزی ساالنه بیش از 

زات و ادوات کشاورزی به آالت، تجهی ماشین ترین صادر کنندگان  روسیه، اوکراین، بالروس، آمریکا، آلمان و ژاپن از عمده

 ترکمنستان هستند
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4031آذر  39, شنبه

 وری آب در آفریقا و خاورمیانه  کمک هفت میلیون دالری هلند برای مدیریت بهره

هلند با اهدای هفت میلیون دالر برای حمایت از استفاده از تکنولوژی سنجش از راه دور برای شناسایی مناطقی در آفریقا و 

 .دهد برای بهبود مدیریت آب گسترش میهای خود با فائو را  کنند، فعالیت خاورمیانه که در استفاده آب ضعیف عمل می

  

، کشور هلند که وزیر امور اقتصادی آن کشور و هیأت همراهش هفته گذشته را (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

را  وری آب کشاورزی تأکید داشتند، برای امضای سند همکاری در حوزه کشاورزی در تهران سپری کردند و بر مدیریت بهره

 .بهبود مدیریت آب در آفریقا و خاورمیانه هفت میلیون دالر اختصاص دادند  منظور به

های خود در زمینه مدیریت آب با اهدای  در حال گسترش همکاری( فائو)کشور هلند و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

ی سنجش از راه دور برای شناسایی مناطقی در آفریقا و هفت میلیون دالر از سوی دولت هلند برای حمایت از استفاده از تکنولوژ

 .کنند و بهبود مدیریت آب برای تولید محصوالت در این مناطق هستند خاورمیانه که در استفاده از آب ضعیف عمل می

در آن جا به تولید ای، مناطقی را که استفاده از آب  های ماهواره میلیون دالری و استفاده از داده 15این پروژه هلندی با بودجه 

های مختلف کاشت و آبیاری را توصیه خواهد کرد که هفت میلیون دالر  کند و روش شود، شناسایی می بهینه کشاورزی منجر نمی

 .شود توسط سایر کشورهای همکار تأمین می

ها و با توجه به اکوسیستم و  تکنولوژی ترین گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو تأکید کرده است که این پروژه با استفاده از پیشرفته خوزه

 .استفاده از منابع آبی پیش خواهد رفت

های مبارزه با تغییرات  وی با تأکید بر اهمیت این پروژه در آستانه کنفرانس آب و هوای سازمان ملل متحد در پاریس، یکی از راه

 .اقلیمی را مدیریت منابع محدود آبی عنوان کرد

روژه نیز با بیان اینکه آب به منبعی کمیاب برای تولید مواد غذایی جهت تأمین غذایی جمعیت جهان تبدیل نماینده هلند در این پ

گیری برای استفاده از بهترین شیوه  وری آب، کشاورزان قدرت تصمیم با این رویکرد نوآورانه برای بهبود بهره: شده است، گفت

 .آبیاری و انتخاب نوع محصول زراعی را خواهند داشت

 .درصد از تمام آب شیرین جهان در کشاورزی استفاده می شود 65گفتنی است، 

این پروژه با بودجه اضافی در نظر گرفته شده در کشورهای اردن، لبنان و سوریه نیز به اجرا درخواهد آمد و در کل قرار است در 

 .کشور اجرا شود 12

المللی مربوطه  های بین مسائل مربوط به آب کشاورزی و همکاری با سازماندهنده عالقه هلند در  وری آب، نشان پروژه مدیریت بهره

 ./است
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4031آذر  39, شنبه

 برای امنیت زیست محیطی  UNEP-اینترپل کنفرانسنقشه راه 

اینترپل درسنگاپور با ترسیم طرح تالش های آینده  -( UNEP) دومین کنفرانس توافق و اجرای برنامه محیط زیست ملل متحد

 . به منظور افزایش امنیت زیست محیطی به پایان رسید

 05کارشناس از  145ی رو به جلو بیش از ، برنامه عمل جهانی، بر اساس توصیه ها(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازمان بین المللی حاضر در کنفرانس، جزئیات یک سری از مراحل برای بهبود اجرا و اعمال قوانین زیست محیطی و  25کشور و 

 .تشویق همکاری های نزدیک چند بخشی را بیان می کند

محیطی از جمله قاچاق حیات وحش، تجارت غیرقانونی، کنفرانس، تمامی جنایات زیست ( نوامبر 16و  15)در طول دو روز  

 .ماهیگیری غیر قانونی، جرم و جنایت و آلودگی، و رهاسازی غیر قانونی زباله بررسی شد

نمایندگان بر اهمیت گسترده تبادل اطالعات جهانی بین پلیس و سازمان های غیر دولتی برای حمایت از تحقیقات موفق، و نقش  

 ن در گفتگوهای تغییرات آب و هوا و توسعه پایدار تاکید کردحیاتی اجرای قانو

در تالش برای مقابله با جرم و جنایت زیست محیطی  -مانند صنعت حمل و نقل  -عالوه بر این، بر اهمیت حضور بخش خصوصی

 .تاکید شد

؛ افزایش آگاهی؛ و تقویت ساز و همکاری سازمان ها؛ پلیس و آموزش قضایی: برنامه عمل بر چهار حوزه اصلی تمرکز کرده است 

 .کارهای قانونی و نظارتی

شبکه های اجرایی قدرتمند ملی، منطقه ای و بین المللی شامل تمام سازمان های مربوطه از مجریان قانون و فراتر از آن ها به  

اینترپل راهنمای شبکه های در این کنفرانس، . عنوان کلیدی برای افزایش امنیت زیست محیطی در سطح جهان در نظر گرفته شد

 .اجرای قانون زیست محیطی موجود برای کمک به همه ذینفعان در شناسایی و دسترسی به این شبکه ها را منتشر کرد

به دلیل پیچیدگی های قوانین زیست محیطی نیازمند به دانش تخصصی که همیشه در سازمان های پلیس و دادگاه ها وجود  

به کشورهای در نظام قضایی در حال توسعه که قادر به تبدیل تحقیقات و دستگیری جنایتکاران زیست  ندارد، به نیاز برای کمک

موارد پیشنهادی برای حمایت شامل برنامه های آموزشی بود که به بهترین روش . محیطی به تعقیب های موفق هستند، تاکید شد

 .ها و بررسی قوانین زیست محیطی موجود راهنمایی می کند

،  UNEP ی افزایش آگاهی از میزان واقعی جرم و جنایت زیست محیطی و ارائه شواهد قوی برای سیاست گذاران، اینترپل، وبرا

مطالعه ای برای بررسی افزایش جرم و جنایت تهدیدات زیست محیطی در حال ظهور آغاز و نقشه برداری منظم جرم و جنایت 

 ./جهانی انجام شد برای به دست آوردن تصویری واضح تر از وضعیت
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4031آذر  30, پنجشنبه

 ال نینیو بر نقاط مختلف جهان  اقلیمیافزایش اثرات 

بر نقاط مختلف جهان شدت  El Nino داده که در چند ماه آینده تاثیرات رخداد اقلیمی سازمان هواشناسی جهانی هشدار

 .بیشتری خواهد گرفت

این . بیشتر خواهد شد» ال نینیو»گوید قبل از پایان سال میالدی قدرت و تاثیر رخداد اقلیمی  سازمان هواشناسی جهانی می 

 .اند میالدی ثبت شده 1905 رخداد اقلیمی جزو سه رخداد قدرتمند است که از سال

های ناگهانی را با خود به  سالی و سیالب ی آب و هوایی طبیعی است که شرایط اقلیمی سختی را مثل خشک النینیو یک پدیده 

هرچند که تاثیرات . رسد دهد معموال در اواخر سال میالدی به اوج خود می این پدیده که هر دو تا هفت سال رخ می. آورد همراه می

 .ظاهرا ال نینیوی امسال هم از همین الگو پیروی خواهد کرد. ن تا بهار ادامه خواهند داشتآ

دهد  سازمان هواشناسی جهانی هشدار می. شوند ها از ال نینیوی امسال ناشی می ها و سیالب سالی در حال حاضر، بسیاری از خشک 

ل ال نینیوی امسال، دمای هوا در سطح جهان کمی باالتر از دمای به دنبا. که تاثیرات ناشی از ال نینیو ممکن است افزایش یابد

 .ای آن متغیر خواهد بود عادی خواهد رفت، اما تاثیرات منطقه

سالی در آسیای جنوب شرقی هم به  همچنین خشک. از تبعات ال نینیوی امسال وقوع طوفان در قسمت شرقی اقیانوس آرام بوده 

های جنگل را در اندونزی به بار آورده که به دنبال آن مه متراکمی در  سوزی سالی آتش خشک این. شود ال نینیو نسبت داده می

آفریقای شرقی شاهد افزایش بارش باران بوده و آفریقای جنوبی با مشکل هوای خشک . بعضی نقاط این کشور ایجاد شده است

 .مواجه شده است

ای اتفاق  کننده های ویران های شدید و سیالب سالی مناطق استوایی خشکدر “: گوید یکی از مقامان سازمان هواشناسی جهانی می

ی اقلیمی تنها عامل تغییر الگوهای آب و هوایی  کند که این پدیده او تاکید می. افتد که همه از تبعات همین ال نینیو هستند می

 .طمئن نیستندی عوامل موثر در سیستم آب و هوایی مناطق گرمسیر م ها درباره نیست و اینکه آن

حتی قبل از آغاز ال نینیو، میانگین دمای هوای جهان به دست انسان افزایش یافته بود، حاال این پدیده، میزان دما را باالتر هم  

ی ال نینیو صحبت کنند و بکوشند درک بهتری از این  این هفته قرار است دانشمندان در نیویورک گرد هم بیایند تا درباره. برد می

 .داشته باشند پدیده
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

 گیاه الکترونیکی جهان را ساختند  نخستیندانشمندان 

دانشمندان اخیرا اعالم کردند که توانستند با موفقیت، یک گل رز زنده را به . واقعی کلمه تحقق یافتمفهوم انرژی سبز، به معنای 

 .شماری در این تکنولوژی وجود دارد های بی این دستاورد در مراحل آغازین قرار دارد و پتانسیل  .مدار الکتریکی تبدیل کنند

تواند تغییرات محیط زیستی را درک کند، یا تولید محصوالتی  ت که میبر اساس این گزارش ،هدف آنها ساخت گیاه هوشمندی اس

های سوختی گیاهی  تواند در سلول کاربرد دیگر این دستاورد می. ها را به راحتی با یک کلید مدیریت کرد توان آن زراعی که می

تواند اولین قدم به سمت تحقق هریک از  ی میاولین گیاه الکترونیک. تواند قند فوتوسنتز را به الکتریسیته تبدیل کند باشد که می

 .در سوئد توسعه داده شده است Linkoping این گیاه الکترونیکی توسط محققان دانشگاه. این کاربردها باشد

های الکترونیکی منتشر نشده  ی گیاه دانیم، قبال نتایج هیچ تحقیقی درباره تا جایی که ما می“: سرپرست این تحقیق گفته است 

 ”.کس قبال این کار را انجام نداده هیچ. است

سپس این گیاه، . دهند قرار می PEDOT ی رز را در معرض یک پلیمر سنتزی به نام برای ساخت چنین گیاهی محققان اول ریشه 

بافت چوبی،  هنگام ورود پلیمر به. کند کند، پلیمر را جذب می های چوبی که از طریق آن آب را منتقل می با استفاده از همان بافت

محققان با . کند تواند رسانای برق باشد؛ در عین حال آب و مواد غذایی را هم منتقل می شود و می این پلیمر به یک سیم تبدیل می

ی منطقی و  توانند ترانزیستورهای الکتروشیمیایی، یک دروازه های طبیعی در بافت گیاه، می ها به الکترولیت اتصال این سیم

 .ای یک کامپیوتر را بسازند پایههمچنین قطعات 

 گیاه الکترونیکی 

هایی درون  های آن تزریق کردند که به دنبال آن پیکسل را به برگ PEDOT-S محققان همچنین، نوع دیگری از پلیمر به نام 

قتی که به این و. شوند های برگ از هم جدا می های الکتروشیمیایی هستند که با رگ ها گروهی از سلول پیکسل. برگ تشکیل شد

 .کند آنها مثل یک نمایشگر تغییر می  دهیم، رنگ ها ولتاژ می پیکسل

ی نود میالدی سعی کردند برق و الکترونیک را به  آنها در ابتدا در دهه. ی دو دهه تالش محققان است این گیاه الکترونیکی نتیجه 

شماری در این  های بی ورد در مراحل آغازین قرار دارد و پتانسیلاین دستا. گیاهان بیاورند، اما با مشکل کمبود بودجه مواجه شدند

 .تکنولوژی وجود دارد

توانیم حسگرهایی در این گیاهان قرار دهیم و از انرژی به وجود آمده در کلروفیل برای  ما می“: گوید سرپرست این تحقیق می 

افتد و ما از سیستم بسیار پیشرفته و  کامال طبیعی اتفاق میچیز  همه. های سبز یا تولید محصوالت جدید استفاده کنیم ساخت آنتن

 ”.کنیم منحصر به فرد گیاه استفاده می
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 گزارشات جهانی
 آیانا 4031آذر  31, چهارشنبه

درصدی شکر نوشیدنی  45کاهش / تغییر سبک زندگی و نوع تغذیه مردم، در دستور کار سازمان غذا و دارو

 های صنعتی 

سازمان غذا و دارو از طریق اطالع رسانی روی بسته های مواد غذایی از نظر میزان کالری، قند، میزان اسید چرب و نمک توانسته 

 . قع شوداست در تغییر عادات غذایی مردم موثر وا

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران؛ رسول دیناروند در اختتامیه همایش بین المللی راهبری دیابت، با اشاره به افزایش چاقی و 

این سازمان از طریق : اضافه وزن و کم تحرکی در میان مردم، بر ضرورت تغییر سبک زندگی و نوع تغذیه مردم تاکید کرد و گفت

ته های مواد غذایی از نظر میزان کالری، قند، میزان اسید چرب و نمک توانسته است در تغییر عادات غذایی اطالع رسانی روی بس

 .مردم موثر واقع شود، که البته این روال تا ارتقای بهبودی بیشتر ادامه می یابد

میزان شکر موجود در نوشیدنی  درصدی 15معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو یکی از اهداف این سازمان را کاهش 

با تشویق تولیدکنندگان مواد غذایی کشور در تالش هستیم که آنها از ضوابط و قوانین اصالح شده : های صنعتی بیان کرد و گفت

 .در تولید مواد غذایی استفاده کنند

ن دارو برای بیماران دیابتی عنوان کرد و دیناروند در ادامه، یکی دیگر از فعالیت های سازمان غذا و دارو را در دسترس قرار داد

 .در حال حاضر تقریبا همه داروهای مورد نیاز بیماریان دیابتی در فهرست دارویی کشور موجود است: افزود

درصد هزینه داروهای  20حدود : وی با بیان این که هزینه سالیانه تامین داروی بیماران دیابتی تقریبا هزینه معقولی است، افزود

 .بت توسط دولت پرداخت می شود و به همین دلیل سهم پرداختی بیمار کاهش می یابددیا

استفاده از دارو خود به نوعی پیشگیری محسوب می : رییس سازمان غذا و دارو با تاکید بر ضرورت افزایش دسترسی به دارو، گفت

 .اشی از بیماری و مرگ و میر شودشود چرا که اجازه نمی دهد بیمار وارد مرحله دیگر از جمله معلولیت های ن
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 گزاشات جهانی
 نیشکر نیوز 3, 403۰آذر : تاریخ

 .ساعت برق با ضریب آلودگی صفر شدند 55دانشجویان چینی با استفاده از یک قاشق شکر، موفق به تولید 

آمـوزان دبـیرسـتـانی بـه رهبری اسـاتـید دانشگـاه تیانجـین  نـفـره از دانـشـجـویان و دانشـ 19به گزارش نیشکرنیوز، یک گـروه 

رژی را در رقابت گونه تولـید برق شدند و توانستند مدال طال و جایزه بهترین پروژه ان چین مـوفـق به ایجاد یک سیستم کشت سه

 .کسب کنند 2510آالت مهندسی ژنتیک در سال  المللی ماشین بین

این اولین بار است که سه گونه مختلف، یعـنی باکتری اشریشیا کلی، شیوانال و باسیلیس : یوان یینگ ژین، مربی گروه اظهار کرد

 .اند معرفی شده( ایعـات یا گازگیری جریان م سیستم اندازه)ای  سوبتیلیس به یک سیستم کنترل جریان توده

های منحصربفرد خود را دارد که باعث کاهش بار سوخت و ساز برای همه  ها و عملکرد به گفته محققان، هر میکروب مسئولیت

 .کند بخشد و برق بیشتری را فراهم می وری انتقال الکترون را بهبود می ها شده، بهره میکروب

 25ولت رسید و بیش از  میلی 025ی که توسط این دانشجویان طراحی شده بود، به بیش از فرم خروجی نهایی برق از طریق پلت

 .ساعت دوام آورد

 .کنند ها از مواد آلی مانند قند یا علف تغذیه می این میکروب

م، با عمر سازی فنی، قادر به تولید برق در قالب یک باتری لیتیو ای پس از بهینه این دستگاه کنترل جریان توده: یوان گفت

 .تر، هزینه کمتر و درصد آلودگی صفر خواهد بود طوالنی
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 گزارشات جهانی
 فودپرس 4031آذر ماه  1چهار شنبه 

 کلید تشکیل اوپک روغن پالم زده شد

مالزی و اندونزی روز شنبه منشور ایجاد شورای روغن پالم کشورهای تولیدکننده این محصول که تمام رهبران < صنایع غذایی

 .کشورهای تولیدکننده را برای کنترل قیمت جهانی این محصول دربر می گیرد، امضا کردند

ش قیمت آن که بر اقتصاد این نوسان قیمت روغن پالم به عنوان محصول استراتژیک مالزی و اندونزی در سال جاری میالدی و کاه

 .دو کشور تاثیر گذاشت، کواالالمپور و جاکارتا را واداشت برای حل این مشکل سیاست تشکیل اوپک پالم را در پیش گیرند

مقامات این دو کشور طی چند ماه گذشته مذاکراتی برای تشکیل شورای روغن پالم کشورهای تولیدکننده این محصول انجام دادند 

آن .سه.رئیس جمهور اندونزی سرانجام روز شنبه در حاشیه اجالس سران آ 'جوکو ویدودو'نخست وزیر مالزی و  'تون رزاق نجیب'و 

 .منشور ایجاد این شورا را امضا کردند

 .درصد روغن پالم جهان را در اختیار دارند 20این دو کشور جنوب شرق آسیا تولید بیش از 

ن نخل، رفاه خرده مالکان و همچنین ارتقاء تصویر مثبت از روغن پالم در جهان، تثبیت قیمت، ممانعت از تخریب و سوزاندن درختا

 .بهبود همکاری بین تولیدکنندگان برتر و هماهنگی در تولید از برنامه های این شورا اعالم شده است

یلیپین و اوگاندا به عنوان تولیدکنندگان روغن مالزی و اندونزی سیاست ورود برزیل، کلمبیا، تایلند، غنا، نیجریه، پاپوآ گینه نو، ف

 .پالم به این شورا را پیگیری می کنند تا بر تولید جهانی این محصول نظارت کنند

 
مالزی و اندونزی که حساب ویژه ای روی صنعت روغن پالم خود باز کرده بودند، پس از ایجاد شبهاتی در سالمت این محصول که 

 .خواستار تثبت بازار روغن پالم شدندباعث کاهش صادرات آن شد، 

شورای روغن پالم 'تالش های این دو کشور اکنون در قالب یک شورای بین دولتی از تولیدکنندگان روغن پالم تحت عنوان 

نتیجه داده و موضوعاتی از قبیل تولید، کنترل میزان موجودی و تثبیت بهای جهانی روغن پالم را تحت  'کشورهای تولیدکننده

 .نظارت قرار می دهد

خود با تخصیص مبالغ بیشتری در مقایسه با سال های گذشته، تحقیقاتی را با  2515پیش بینی می شود مالزی در بودجه سال 

 .هدف هموار کردن مسیر توسعه بازار روغن پالم در دستور کار قرار دهد

 246میلیون و  11در هشت ماهه امسال در مجموع  مالزی از جمله کشورهای صادرکننده روغن پالم است که طبق آخرین آمار

تن روغن به کشورهای ایران، هند، چین، اتحادیه اروپا، پاکستان و آمریکا صادر کرد که جز هندوستان که افزایش  046هزار و 

 .درصدی واردات داشته، سایر کشورها واردات روغن پالم خود را کاهش داده اند 10.6

 .دی، نخستین کشوری است که بخش قابل توجهی از واردات روغن پالم خود را کاهش داده استدرص 22.69ایران با کاهش 

کاهش واردات روغن پالم از مالزی توسط ایران همسو با توصیه های سازمان بهداشت جهانی برای کاهش مصرف روغن های دارای 

 .فاده می شوداسید چرب اشباع شده است که در محصوالت غذایی مانند لبنیات پرچرب است

بر درآمد اقتصادی ناشی از روغن پالم حساب ویژه ای باز کرده است و با کاهش واردات کشورها و از سوی  2505مالزی تا سال 

دیگر مشکالت اقتصادی، کاهش ارزش واحد پول ملی این کشور و پایین آمدن قیمت جهانی، کارشناسان بعید می دانند مالزی به 

 .ی آینده با تکیه بر این محصول دست یابد و دست بکار تشکیل شورای تولیدکنندگان روغن پالم شدبرنامه خود در سال ها
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درصد از مردم مالزی به روغن پالم وابسته است و درآمد حاصل از صادرات این کاالی حیاتی نیز به عنوان  15از سوی دیگر زندگی 

رار گرفته و باعث شده روغن پالم به یک محصول استراتژیک در مالزی حلقه ای تاثیرگذار در زنجیره توسعه اقتصادی این کشور ق

 .تبدیل شود و در معادالت سیاسی و اقتصادی نقش ایفا کند
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	برنامه و سیاست ها
	سند توسعه همکاری کشاورزی ایران و هلند امضاء شد/ استفاده از تجربه کشت متراکم هلند
	اعطای نشان بهرهوری به کشاورزان/وجود ۴.۵ میلیون بهرهبردار کشاورزی
	اجرای الگوی کشت به سازمان نظام صنفی واگذار شود/ سناریوی غمبار سیبزمینی، در انتظار پرتقال
	تحویل رسمی برنامه کاهش گازهای گلخانه ای به سازمان ملل / تدوین برنامه ایران مشارکتی و با همکاری 4 وزارتخانه
	ابعاد پیچیده اختلاسهای زیستمحیطی خوزستان/ کدام مختلس محاکمه قضایی شد؟
	توافق نامه جهاد کشاورزی جنوب کرمان با فائو و یونیدو امضا می شود
	چهار هزار میلیارد ریال برای اتصال روستاها به اینترنت سرمایه گذاری می شود
	مهندس صادقی مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر گفت: بنظر میرسد مجموعه توسعه نیشکر به درجهای از رشد و بلوغ رسیده که حالا زمان آن فرا رسیده است، گامهای بزرگتری بردارد و اهداف مهمتری را محقق کند.

	برنج
	سقفی برای واردات برنج معین نشده است/ تعاون روستایی درباره امحای ۱۷۰۰ تن سیبزمینی پاسخ دهد
	آمار واردات هفت ماهه برنج اصلاح شد
	کسری واقعی برنج برآورد شود/ تشویش شالیکاران با آزادسازی واردات
	صادرات محصولات کشاورزی به سه میلیارد دلار رسید/ برنج روی دست واردکنندگان نمیماند

	پسته
	یکه تازی پسته ایرانی در بازارهای جهانی
	صادرات پسته مقرون به صرفه نیست

	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد گلخانه
	تنظیم موافقتنامه سازمان عشایر با بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات 100 میلیارد تومانی به تشکلها
	اعطای تسهیلات 18 درصدی به تولید کنندگان بخش کشاورزی

	تحقیقات و نوآوری ها
	تحول در صنعت واکسن سازی بدون مشارکت بخش خصوصی عملی نیست

	تخم مرغ
	كاهش شديد صادرات تخممرغ به عراق

	تولیدات باغی (سایر )
	درآمد ۳ میلیارد دلاری صادرات محصولات باغی/ مذاکره با پوتین و مسئولان عراقی برای حل مشکل تعرفه
	آفت میوه های قاچاق سوغات باغات کشور

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	اگر شیر و مرغ هم در حال ارزان شدن باشد دولت باید این محصولات را معدوم کند؟
	دامهایی که بی سرو صدا از مرزها خارج میشوند/وقتی قاچاقچیان به گوساله نارس هم رحم نکردند

	تولیدات زراعی (سایر )
	93درصد اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی زیر کشت پاییزه رفت

	چای
	حبوبات
	کشت آزمایشی پائیزه عدس در مزارع دیم نمین اردبیل

	خرما
	قیمت انواع خرما در بازار مصرف

	خرید تضمینی
	پیشبینی خرید تضمینی 10 میلیون تن گندم
	توقف خرید تضمینی شیرخام دستور وزیر جهاد نیست/ تعاون روستایی خرید را متوقف کرد
	دو شیوه جدید برای جایگزینی خرید تضمینی گندم
	خرید تضمینی شیرخام تنها ضرر بود/ مازاد شیر نداریم

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	خرید بیش از 40 هزار تن دانه روغنی سویا توسط انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران انجام شد
	سطح زیر کشت کلزا در استان کرمان 5 برابر افزایش یافت

	روغن
	گزارشی خواندنی در مورد حقایق روغن پالم و جریان سازی ها در ایران

	زعفران
	از ورود زعفران چینی به کشور تا انتقال پیاز آن به افغانستان
	افزایش 30 درصدی قیمت زعفران نسبت به سال گذشته

	زیتون
	روغن زیتون سبز تیره با بوی تند نخرید/ رشد ناهماهنگ باغهای زیتون با جمعیت کشور
	افزایش تولید روغن زیتون در کشور ۱۴۰۴

	سلامت
	کدام پرنده سرطان شناس است؟
	اسامی فرآورده های گوشتی و نمک های غیرمجاز اعلام شد
	افزايش آگاهي،موجب كاهش قاچاق می شود
	این میوه در فصل زمستان معجزه می کند!
	تاثیر غذاهای چرب بر عصب معده
	رژیم لاغری با قارچ به شیوه شخصیتهای مشهور
	با این نوشیدنی هر شب ۹۰ دقیقه اضافهتر بخوابید!
	آشنایی با ادویههای دفع کننده استرس
	این میوه، بانک ویتامین است!

	سیب درختی
	اعلام راهکارهای تنظیم بازار سیب برای باغداران/ با سه درصد سیب تولیدی، نبض بازار به دست تشکل ها میافتد
	سیبهای آذربایجان غربی در راه روسیه/ قرارداد خرید 60 هزار تن سیب از کشاورزان آذربایجان غربی

	سیب زمینی
	سقفی برای واردات برنج معین نشده است/ تعاون روستایی درباره امحای ۱۷۰۰ تن سیبزمینی پاسخ دهد
	معدوم کردن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی اشتباه بود/ دولت یارانه دو سال قبل کشاورزان را پرداخت کند
	توجیهات مربوط به امحای ۱۷۰۰ تن سیبزمینی قابل قبول نیست/ مجلس پیگیری میکند
	7هزار تن سیبزمینی در معرض از بین رفتن است
	توضیح وزارت جهاد کشاورزی در خصوص امحاء سیبزمینیها/ کاهش خرید تضمینی شیر از دامداران
	سیبزمینی هم از فهرست محصولات آببر حذف شد!

	شیلات
	بیاعتنایی سازمان محیط زیست به پرورش تیلاپیا در کشور
	شرط رونق پرورش خاویار/ پیش بینی تولید 20 تن خاویار در برنامه ششم
	استاندارد سلامت ماهیان خزر را تایید کرد

	شکر (چغندر / نیشکر)
	کشت چغندرقند پاییزه برای نخستین بار در استان فارس
	به گزارش نیشکرنیوز مجمع عمومی عادی  انجمن صنایع قند و شکر ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره برگزار شد.
	مهندس صادقی مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر گفت: بنظر میرسد مجموعه توسعه نیشکر به درجهای از رشد و بلوغ رسیده که حالا زمان آن فرا رسیده است، گامهای بزرگتری بردارد و اهداف مهمتری را محقق کند.
	قیمت شکرخام در سهماهه گذشته بهترین عملکرد را در بین کالاهای دیگر داشته است و بعد از اینکه بارانهای النینو، برداشت محصول را در اصلیترین منطقه تولید برزیل به تعویق انداخت و موجب کاهش میزان شکر موجود در نیشکر شد، قیمت شکرخام رشدی ۱۵ درصدی را تجربه کر...
	قیمت شکرخام در سهماهه گذشته بهترین عملکرد را در بین کالاهای دیگر داشته است و بعد از اینکه بارانهای النینو، برداشت محصول را در اصلیترین منطقه تولید برزیل به تعویق انداخت و موجب کاهش میزان شکر موجود در نیشکر شد، قیمت شکرخام رشدی ۱۵ درصدی را تجربه کر...
	قیمت شکرخام در سهماهه گذشته بهترین عملکرد را در بین کالاهای دیگر داشته است و بعد از اینکه بارانهای النینو، برداشت محصول را در اصلیترین منطقه تولید برزیل به تعویق انداخت و موجب کاهش میزان شکر موجود در نیشکر شد، قیمت شکرخام رشدی ۱۵ درصدی را تجربه کر...

	شیر و فراورده ها
	توقف خرید تضمینی شیرخام دستور وزیر جهاد نیست/ تعاون روستایی خرید را متوقف کرد
	خرید تضمینی شیرخام تنها ضرر بود/ مازاد شیر نداریم
	واردات شیرخشک تاریخ گذشته از ترکیه
	کمک 150 هزارتومانی دولت برای خرید فرآوردههای لبنی

	صادرات و واردات
	سقفی برای واردات برنج معین نشده است/ تعاون روستایی درباره امحای ۱۷۰۰ تن سیبزمینی پاسخ دهد
	درآمد ۳ میلیارد دلاری صادرات محصولات باغی/ مذاکره با پوتین و مسئولان عراقی برای حل مشکل تعرفه
	صادرات محصولات کشاورزی به سه میلیارد دلار رسید/ برنج روی دست واردکنندگان نمیماند
	واردات شیرخشک تاریخ گذشته از ترکیه
	بیش از 250 میلیون دلار صرف واردات گوشت شد
	كاهش شديد صادرات تخممرغ به عراق
	كاهش شديد صادرات تخممرغ به عراق
	واردات گیاهان تزئینی چینی ممنوع است

	صنایع غذایی
	افزایش 1200 برابری قیمت نان با سیاست های یارانهای پس از سال 58/ کاهش قیمت نان در صورت آزادسازی و رقابتی شدن
	حمایت از صنایع غذایی؛ حمایت از مصرف کنندگان
	هیات سرمایه گذاری خارجی طرح تولید شیرخشک کودک را تصویب کرد/ تمدید مجوز سرمایه گذاری طرح تولید گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده
	ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس/ مرغ کامل جایگزین استخوان و مواد زائد میشود

	عسل
	بیش از 35 درصد عسل استان تهران در دماوند تولید میشود
	نجات صنعت زنبورداری در گرو واردات ملکه اصلاح نژاد شده

	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	امسال تعداد گونه های کلکسیون گیاهان دارویی شمالغرب کشور به 170 گونه می رسد
	واردات گیاهان تزئینی چینی ممنوع است

	گندم
	پیشبینی خرید تضمینی 10 میلیون تن گندم
	دو شیوه جدید برای جایگزینی خرید تضمینی گندم
	ایجاد مزارع الگویی گندم در بیش از 200 نقطه کشور/ رشد 83.3 درصدی کشت گندم نسبت به برنامه ابلاغی

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	بیش از 250 میلیون دلار صرف واردات گوشت شد

	گوشت مرغ
	توزیع مرغ بدون کد رهگیری ممنوع شد
	کاهش قیمت مرغ به مرز 5 هزار و 500 تومان

	ماشین آلات
	متفرقه
	چای زعفران ایرانی کام زائرین اربعین حسینی را تازه میکند
	به مردم «خدمات اجتماعی» بدهید
	مواد غذایی سیاسی کدامند؟

	مرکبات
	خریداری پرتقال شب عید با قیمت علیالحساب/ برنامهریزی برای صادرات پرتقال به کشورهای آسیای میانه
	جهاد کشاورزی در جست و جوی بازارهای خارجی برای مرکبات مازندران
	استاندارد آبلیمو نیازمند بازمهندسی است، نه ویرانی!/ آبلیمو یک چاشنی است، نه نوشیدنی

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	پیشرفت کمتر از 10 درصدی اجرای طرح حدنگاری اراضی کشاورزی در کشور
	مشکلات دانشکده کشاورزی دشتستان برطرف میشود
	کاهش درآمد و فقیر شدن کشاورزان طی 10 سال گذشته
	استفاده از تجربه هلندی در 550 هزار هکتار از اراضی جنوب ایران/ انتقال دانش فنی بذر مدنظر است، نه تجارت آن!
	گاز می تواند جایگزین مناسب سوخت های فسیلی باشد/ سال 2015 را می توان سال محیط زیست نامید
	برگزاری نخستین نشست اعضای کرسی مطالعات راهبردی محیط زیست شورای عالی امنیت ملی
	نامه گلایهآمیزتولیدکنندگان به جهانگیری/دردسرهای دستور شریعتمداری

	نهاده
	زمان فروش کودهای بدون شماره ثبت در بازار به سر آمد/ راهاندازی سامانه پیامکی کود
	گزارش بانک مرکزی از فراز و فرود ۱۱ گروه مواد خوراکی

	نوغان داری
	واردات هیبرید تخم نوغان، برای خرید زمان احیای صنعت ابریشمکشی/ نخ وارداتی با ارز رقابتی وارد میشود

	گزارشات جهانی
	نظارت بر محصولات وارداتی از ترکیه را چند برابر میکنیم
	یازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع غذایی ازبکستان آغاز به کار کرد
	تمایل فیلیپین به واردات گل از ایران و کشت فراسرزمینی
	بهرهوری کشاورزی هلند ۵ برابر اروپا است/ ایران قدرت کشاورزی خاورمیانه است
	ارائه کمکهای فنی مهندسی فائو برای ارتقای سطح گلخانههای جیرفت
	پنجمین نمایشگاه بینالمللی «پنبه» در ترکمنستان آغاز به کار کرد+تصاویر
	کمک هفت میلیون دلاری هلند برای مدیریت بهرهوری آب در آفریقا و خاورمیانه
	نقشه راه کنفرانس اینترپل-UNEP برای امنیت زیست محیطی
	افزایش اثرات اقلیمی ال نینیو بر نقاط مختلف جهان
	دانشمندان نخستین گیاه الکترونیکی جهان را ساختند
	تغییر سبک زندگی و نوع تغذیه مردم، در دستور کار سازمان غذا و دارو/ کاهش 10 درصدی شکر نوشیدنی های صنعتی
	دانشجویان چینی با استفاده از یک قاشق شکر، موفق به تولید ۸۰ ساعت برق با ضریب آلودگی صفر شدند.
	کلید تشکیل اوپک روغن پالم زده شد


