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

 .شودای بازنشر میرسانه
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 آب
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : اریخ

  انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه منتفی شد انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه منتفی شد 

دریاچه ارومیه انتقال آب دبیرکل خانه کشاورز گفت: به دلیل هزینه باالی پمپاژ آب و همچنین عدم تطابق امالح آب دریای خزر و 

  .از دریای خزر به دریاچه ارومیه منتفی شد

، عیسی کالنتری در جمع خبرنگاران درباره وضعیت انتقال آب از دریای خزر به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ظر ما منتفی است، گفت: انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه توجیه اقتصادی دریاچه ارومیه با بیان اینکه این موضوع از ن

وی با بیان اینکه امالح آب دریای خزر از نظر شیمیایی سولفاته و امالح دریاچه کلرات است، تصریح کرد: از آنجا که ساختار .ندارد

 .دنی نیستاین دو آب به لحاظ شیمیایی با یکدیگر همخوانی ندارد، این کار ش

بر است به طوری که برای متری هزینه 0022پمپاژ آب در ارتفاع  وی در ادامه به مشکالت پمپاژ آب دریای خزر اشاره کرد و گفت:

 .هزار ریال هزینه الزم است 022تا  02متر مکعب آب از خزر به دریاچه ارومیه  5پمپاژ 

میلیارد متر مکعب آب را از دریای خزر به دریاچه  02تی که بخواهیم مجری طرح احیای دریاچه ارومیه گفت: بنابراین در صور

 .ارومیه منتقل کنیم باید معادل کل تولید ناخالص ملی کشور را هزینه کرد

کالنتری با بیان اینکه وزارت نیرو در حال مطالعه و بررسی این موضوع است، افزود: به احتمال زیاد این وزارتخانه هم به این نتیجه 

 .هد رسید که انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه به دلیل هزینه باال و سایر مسائل امکانپذیر نیستخوا

دبیرکل خانه کشاورز بیان داشت: حتی اگر شرکای دریای خزر با عملیات انتقال آب موافقت کنند این کار از لحاظ شیمیایی 

 .امکانپذیر نیست

محدودیت کشت در حاشیه دریاچه ارومیه نداریم اما کاهش مصرف  دگی در سال جاری گفت:وی با اشاره به وضعیت مناسب بارن

 .آب کشاورزی در دستور کار قرار دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222001 
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 آب

 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  هشتم خرداد آب زاینده رود به روی کشاورزان قطع می شودهشتم خرداد آب زاینده رود به روی کشاورزان قطع می شود

مدیرکل مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فالت مرکزی ایران هشتم خرداد ماه را به عنوان روز پایانی رهاسازی آب از سد 

 .زاینده رود برای اراضی کشاورزی شرق اصفهان اعالم کرد

رزاد احسانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: سد زاینده رود تنها سد در حال بهره برداری حوضه آبریز زاینده رود و تامین مه 

کننده آب شرب جمعیتی نزدیک به پنج میلیون نفر در استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد و همچنین منبع اصلی 

 .روشیمی و صنایع کوچک و بزرگ دیگر در این حوضه حساس کشور استآب صنایع بزرگ ذوب آهن، فوالد، پت

وی با اشاره به اهمیت این سد مهم و استراتژیک در مرکز فالت مرکزی ایران، افزود: آب مورد نیاز ده ها هزار هکتار از اراضی 

 .مستعد کشاورزی در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری از همین سد تامین می شود

سال خشکسالی و کمبود آب سبب تجمیع مشکالت در  8تداوم  :ن مقام مسئول درباره آخرین وضعیت ذخیره آب این سد گفتای

میلیون مترمکعبی سد،  002بخش های محیط زیست، شرب، کشاورزی و صنایع شده است، به طوری که از ظرفیت یک هزار و 

ارفی که در سالیان گذشته در این حوضه اضافه شده، باعث شکننده درصد آن خالی است و حجم گسترده مص 00اینک نزدیک به 

 .شدن تعادل منابع و مصارف سد زاینده رود شده است

مدیرکل مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فالت مرکزی ایران در پاسخ به پرسشی درباره کل حجم مصارف آب ساالنه 

میلیون  122تا یک هزار و  022د زاینده رود بطور متوسط سالیانه یک هزار و حجم مصارف آب متکی به س :سد زاینده رود گفت

  .مترمکعب است و در صورتی که همه اراضی کشاورزی به صورت کامل تامین آب شوند حجم مصارف به مراتب بیشتر خواهد شد

سد زاینده رود شده و در مقابل حدود  میلیون مترمکعب آب از ابتدای سال آبی جاری تاکنون وارد 000وی ادامه داد: نزدیک به 

میلیون مترمکعب( آب از سد زاینده رود در مدت زمان مشابه تخلیه  000میلیون مترمکعب بیشتر از آب ورودی به سد )یعنی  00

و  احسانی تامین مطمئن آب اراضی کشاورزی زیر دست سد زاینده رود را یکی از دغدغه های امسال وزارت نیرو برشمرد.شده است

گفت: برای بررسی شرایط توزیع آب کشاورزی چندین بار با مسئوالن استان اصفهان و نمایندگان صنف کشاورزان جلسه مشورتی 

 .گذاشته و به فراخور وضعیت بارش ها، تصمیمات مقتضی اتخاذ شده است

کردند تا با کمترین تنش و خسارت به  وی اضافه کرد: مدیران ارشد وزارت نیرو و دستگاه های اجرایی استان اصفهان کمک شایانی

  .کشاورزان، تامین و توزیع آب کشاورزی مطابق برنامه مصوب وزارت نیرو صورت گیرد

این مقام مسئول گفت: اینک انتهای دوره آبیاری برای اراضی شرق و غرب اصفهان نزدیک است و با توجه به ارزیابی که از وضعیت 

چنین مشورتی که با مقام های ارشد استان اصفهان صورت گرفته است، با در نظر گرفتن کشت گندم و جو به عمل آمده و هم

ریسک وضعیت ذخیره آب سد زاینده رود و با هدف مساعدت به کشاورزان، هشتم خرداد ماه به عنوان روز پایانی برای رهاسازی 

 .آب از سد زاینده رود برای اراضی کشاورزی شرق اصفهان اعالم می شود

تا دهم خرداد همچنان آب در شبکه های آبیاری شرق اصفهان برقرار  «پی آب»اطرنشان کرد: با در نظر گرفتن دو روز وی خ

احسانی افزود: با وجود توافق اولیه با کشاورزان برای قطع جریان آب در دوم خرداد ماه، به دلیل تداوم نیاز آبیاری اراضی .خواهد بود

گندم، وزارت نیرو حداکثر منفعت کشاورزان را در اولویت قرار داد و تصمیم به ادامه توزیع آب تا هشتم خرداد از سد زاینده رود 
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راز امیدواری کرد تالش های وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای اصفهان برای تامین آب اراضی وی در پایان اب.گرفته است

 .کشاورزی در شرایط محدودیت منابع آب، موجب جلب رضایت کشاورزان زحمتکش شده باشد

http://www.iana.ir/fa/news/12020/%D8%00%D0% 
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 آب
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  درصدی مصرف آبدرصدی مصرف آب  0404برداران در استقرار کشاورزی پایدار با تأکید بر کاهش برداران در استقرار کشاورزی پایدار با تأکید بر کاهش مشارکت بهرهمشارکت بهره

دریاچه برنامه محوری دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای کمک به احیای 

المللی های متعدد محلی، ملی و بینارومیه است که در چارچوب مصوبات کارگروه ملی احیای دریاچه ارومیه و با پشتیبانی سازمان

 .در حال اجرا است

وگو با خبرنگار خبرگزاری مدیرکل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفت

درصدی  02آبی در دریاچه ارومیه، کاهش کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: با توجه به تداوم وضعیت خشکسالی و کم

بخشی به اکوسیستم حوزه دریاچه ارومیه و جلوگیری از مصرف آب در بخش کشاورزی، راهکاری کلیدی برای پایداری و تعادل

 آبی دریاچه است.تشدید روند کم

ترین بردارن کشاورزی، مهمفرهنگی بهره -مالکی، کشاورزی معیشتی و تنوع اجتماعی الریجانی افزود: ساختار خردهمن امیریبه

ها، طراحی یک های تحقق این هدف کلیدی در این حوزه آبریز و سایر مناطق مشابه در کشور است که وجود این چالشچالش

 درصدی آب در بخش کشاورزی را ضروری کرد. 02ار کشاورزان کاهش برنامه تحولی ترویجی برای مشارکت پاید

وی خاطرنشان کرد: لذا بر این اساس، در چارچوب مصوبات ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه و بر اساس مطالعات مشاور یکم 

های آذربایجان رزی استانهای ترویج کشاو)مجری مطالعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه( و مشارکت دفتر ترویج ستادی و مدیریت

درصدی مصرف  02غربی، آذربایجان شرقی و کردستان، برنامه تحولی ترویجی مدیریت آب در حوزه دریاچه ارومیه برای کاهش 

 آب در بخش کشاورزی طراحی و مصوب شده است.

ره به اینکه روش کار در این مدیرکل دفتر ترویج کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشا

، مدل عملیاتی IPCM( است، ادامه داد: IPCMمدیریت مشارکتی سیستمی جامع تولید با نام اختصاری )"برنامه، مبتنی بر مدل 

 ترویجی ویژه مشارکت کشاورزان در استقرار برنامه کشاورزی پایدار در شرایط کشاورزی کشور است.

مشارکتی است که برای  -ترویجی  -تاکتیک تحقیقی  8مدل، سیستم مدیریتی ترویجی مبتنی بر الریجانی تصریح کرد: این امیری

ای با مشارکت کشاورزان، طراحی شده گانه حاکمیتی، مدیریتی و سازههای کشاورزی پایدار و استقرار راهکارهای سهتوسعه فناوری

های شیمیایی صنعتی را مصرف منابع پایه و کاهش آالینده وری اقتصادی، فرایند کاهشاست که اجرای آن، ضمن افزایش بهره

 دنبال دارد.به

های هیدرولوژی، استقرار های مدیریت ترویجی بر مبنای زونبندی ترویجی محدوده مطالعاتی در قالب کانونوی در پایان به پهنه

کلیدی مدیریت مؤثر آب در مزرعه و سازماندهی رسانی، استقرار برنامه سیستم مدیریت یکپارچه ترویجی مبتنی بر دانش و اطالع

منظور عنوان چهار اقدام محوری در این برنامه اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدامات بههای محلی مدیریت آب را بهتشکل

 گیرد./سازی اجتماعی و بسترسازی برای استقرار راهکارهای کنترل و مدیریت آب و مدیریت منابع باالدست صورت میظرفیت

http://www.iana.ir/fa/news/12002/%D8%00%D0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  های گمرکی خود را به نفع محصوالت ایرانی کاهش دادهای گمرکی خود را به نفع محصوالت ایرانی کاهش دادروسیه تعرفهروسیه تعرفه

های گذشته را تقلیل چهارم تعرفهای گمرکی صادرات محصوالت ایرانی یکنظام تعرفه ها در راستای اصالحبا وجود آنکه روس

 .دادند، اما هنوز ایران در شرایط برابری نسبت به کشورهای حاشیه دریای خزر برای مبادله با کاالهای خود قرار ندارد

ی کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: در وگو با خبرنگار خبرگزارمدیره اتاق بازرگانی همدان امروز در گفتعضو هیأت

شده برای ورود های اعمالهای گمرکی صادرات محصوالت ایرانی به روسیه، این کشور بخشی از تعرفهراستای اصالح تعرفه

 محصوالت ایرانی به بازارهای داخلی خود را کاهش داد.

ای گمرکی خود برای سبزی، صیفی و میوه را تا حدود صفر درصد کاهش همنوچهر رضایی افزود: هرچند سال گذشته روسیه تعرفه

های گمرکی بودند که با داده بود، اما همچنان برخی محصوالت ایرانی نظیر خشکبار و مواد پروتئینی همچنان مشمول تعرفه

وسیه، این کشور حدود ای صادرات به رگرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصالح نظام تعرفهمذاکرات صورت

 های گذشته خود را تقلیل داده است.چهارم تعرفهیک

بار برای ورود به روسیه تا سطح صفر های محصوالت کشاورزی نظیر سبزی و صیفی، میوه و ترهوی خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه

ها برای تأمین محصوالت مورد نیاز، به خودشان ترکها در غیاب درصد که تا سال گذشته اتفاق افتاد، در واقع امتیازی بود که روس

دادند.رضایی ادامه داد: این در حالی است که سایر محصوالت کشاورزی و صنعتی ایران هنوز برای ورود به کشور روسیه باید از 

 های گمرکی شوند.بروکراسی و قوانین پیچیده و سختگیرانه این کشور عبور کنند و پس از آن مشمول تعرفه

 ها برای اعمال تعرفه ترجیحی محصوالت ایرانیگیری روسبهانه

یافته با وجود استقاللمدیره اتاق بازرگانی همدان تصریح کرد: در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای تازهعضو هیأت

و محصوالت خود را با تعرفه صفر وارد های ترجیحی استفاده کرده اند از تعرفههای تولیدی توانستهاقتصاد نابسامان و محدودیت

 های داخلی عبور کنند.روسیه کنند، هنوز تجار ایرانی باید از سد تعرفه

نیست، هنوز  WTOها به بهانه اینکه ایران جزو ها ادامه دارد، اما روسوی یادآور شد: هرچند مذاکرات برای کاهش سطح تعرفه

 ی ترجیحی به نفع تاجران ایرانی اما و اگر دارند.هاهای خود و اعمال تعرفهبرای کاهش تعرفه

یافته حاشیه دریای خزر و حتی افغانستان نیز در حال عضو شدن در سازمان استقاللرضایی تأکید کرد: اکنون کشورهای تازه

 ه دارد.ها پشت درهای این کشور با تعرفه معطل نگتواند ایران را سالها میهستند و بهانه قانونی روس WTOجهانی 

 درگاهی آذربایجان برای صادرات کاال به روسیه

مدیره اتاق بازرگانی همدان اظهار داشت: هرچند توسعه روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای منطقه در نهایت به عضو هیأت

معیتی محدود است که بازار نفع اقتصاد کشور است، اما نباید فراموش کرد که آذربایجان کشوری کوچک با اقتصادی نابسامان و ج

 شود.ای برای محصوالت ایرانی محسوب نمیپرجاذبه

تواند ترانزیت کاالهای ایرانی و درگاهی برای صادرات کاال از مرزهای این کشور به وی در پایان گفت: با این وجود، آذربایجان می

تواند مورد توجه بازرگانان قرار رات به کشورهای روسیه میهای افزایش صادعنوان یکی از گزینهبازارهای روسیه قلمداد شود که به

 گیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%B0%D8%0 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰2ک شنبه 

  جزئیاتجزئیاتدرصد کم شد + درصد کم شد +   6161درآمد ارزی کشاورزی درآمد ارزی کشاورزی 

درصد از نظر ارزشی  16در حالی که سال گذشته صادرات محصوالت کشاورزی ایران یازده درصد از نظر وزنی و  <کشاورزی

ای تجربه کرد، برخی کارشناسان معتقدند رقابت کشورهای اروپایی به ویژه ترکیه در بازار منطقه 0181کاهش را نسبت به سال 

 .پی از دست دادن بازار روسیه، عامل این کاهش بوده است ایران و کشورهایی مانند عراق، در

رسد به ارزش چهار میلیارد تن می 600هزار و  100محصول مختلف کشاورزی در سال گذشته که به چهار میلیون و  02بیش از  

درصد نسبت  06زشی درصد و از نظر ار 00هزار دالر به کشورهای مختلف صادر شده است که از نظر وزنی  022میلیون و  010و 

 .کاهش داشته است 0181به سال 

گذاری و تالش وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود تراز بازرگانی بخش در این میان مشخص نیست که چرا علیرغم سیاست

یر کشاورزی از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات این اتفاق حداقل در صادرات محصوالت کشاورزی رخ نداد و کاهش گریبانگ

 .این بخش شد

پسته، خرما، مرکبات، سیب، کیوی تازه، انگور خشک کرده، سیب زمینی، پیاز و موسیر، هندوانه و خربزه، خیار تازه، سبزیجات 

مانند بادمجان، گوجه فرنگی، سیر، کاهو و کلم، حبوبات، کاالهای اساسی از جمله گندم، آرد گندم، برنج، روغن نباتی و قند و شکر، 

های آن، پنبه، پشم، ابریشم و پوست چرم خام محصوالت کشاورزی هستند که چای، خاویار، ماهی، میگو، شیر و فرآوردهزعفران، 

 .درصد کاهش متفاوت بوده است 02و اندی درصد افزایش تا  022نوسانات صادراتی آن ها در بازار جهانی از 

 !مشتری شدطالی سبز کشاورزی هم کم

ین محصول صادراتی ایران به شمار می رود و همچنان رتبه نخست را در میان پسته های سایر کشورها مانند و اما پسته که ارزآورتر

 012آمریکا از آن خود کرده است در شمار محصوالتی است که با کاهش صادرات مواجه شده است، چراکه بر اساس آمار گمرک 

کشور مختلف صادر شده است که از  02هزار دالر به به بیش از  822میلیون و  022تن پسته به ارزش یک میلیارد و  122هزار و 

 .کاهش یافته است 0181درصد نسبت به سال  0080درصد و از نظر ارزشی  0088نظر وزنی 

 .درصدی در این بازه زمانی مواجه شده است 080در حالی که قیمت هر کیلوگرم پسته ایرانی با افزایش نسبی 

 18کنگ با خرید بیش از اند، کشورهایی از جمله هنگیرانی که تقریبا در همه کشورهای جهان پراکندهدر میان مشتریان پسته ا

هزار تن بیشترین  10هزار تن و آلمان با خرید بیش از  01هزار تن، اسپانیا با خرید بیش از  06هزار تن، ویتنام با خرید بیش از 

 .اندسهم را در بازار پسته ایرانی داشته

 ترین محصول کشاورزیپشتی صادرات پر مشتریالک افزایش

ترین محصوالت ایران بوده که صادرات آن از نظر وزنی و ارزشی تنها حدود دو درصد نسبت خرما در سال گذشته یکی از پرمشتری

یدا کرده و اما تعداد مشتریان این محصول نسبت به سال های قبل افزایش چشمگیری پ .افزایش پیدا کرده است 0181به سال 

 .آمریکا هم به جمع مشتریان خرمای ایرانی پیوسته است

 010هزار تن انواع خرمای ایرانی از جمله استعمران، پیاروم، مضافتی، زاهدی، کبکاب و غیره به ارزش  000چرا که سال گذشته 

درصد نسبت به  080از نظر ارزشی درصد و  080کشور مختلف صادر شد که از نظر وزنی  77هزار دالر به بیش از  022میلیون و 

 .افزایش یافته است 0181سال 
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هزار دالر انواع خرمای  00تن به ارزش  00تر اینکه سال گذشته آمریکا هم به جمع مشتریان خرمای ایرانی بازگشت و حدود جالب

 .ایرانی را خریداری کرد

دالر رسید که  081د شش درصدی مواجه شد و به کیلویی قیمت خرمای ایرانی در بازار صادراتی طی سال گذشته با افزایش حدو

 .این وضعیت نشان می دهد که بازار صادراتی خرما از نظر ارزشی طی سال های گذشته با روند تقریبا پایداری همراه بوده است

 درصدی صادرات نصیب مرکبات شد 022افزایش 

شود و به گفته وزارت جهاد میلیون تن در ایران تولید می 080بیش از انواع مرکبات از جمله پرتقال، نارنگی، گریپ فروت و... که 

ای را در سال گذشته سپری نکرد، چراکه کل صادرات درصد آن را صادر کرد، روزهای امیدوارکننده 02توان حدود کشاورزی می

درصد و از نظر  02288لبته از نظر وزنی هزار دالر رسید که ا 022میلیون و  02تن به ارزش  122هزار و  00انواع مرکبات تنها به 

 .درصد افزایش را تجربه کرد 0080ارزشی 

گرچه تفاوت آمار بین درصد تغییرات وزنی و ارزشی نشان می دهد که قیمت مرکبات ایرانی در بازار جهانی در سالی که گذشت 

درصد  686در بازار جهانی طی سال گذشته کاهش یافته است اما بر اساس آمار رسمی منتشر شده قیمت هر کیلو گرم مرکبات 

 .کاهش یافته است 0181نسبت به سال 

 درصدی صادرات سیب 00کاهش 

هزار دالر  022میلیون و  010تن انواع سیب به ارزش  022هزار و  100های صادراتی است که سال گذشته سیب هم یکی از میوه

کاهش داشته  0181درصد نسبت به سال  0886درصد و از نظر ارزشی  0088به کشورهای مختلف صادر شده است که از نظر وزنی 

درصدی مواجه شده و این عوامل در کنار هم صادرات  088است. البته قیمت هر کیلوگرم سیب ایرانی در بازار جهانی نیز با کاهش 

 .الشعاع خود قرار داده استاین محصول ارزآور را تحت

حتی شب عید و ایام نوروز امسال باغداران از کاهش قیمت سیب به دلیل افزایش عرضه  این در حالی است که در سال گذشته و

 1222مند بودند و هر کیلوگرم از این محصول به طور متوسط به حدود کیلویی کنندگان گلهآن و ماندن محصول روی دست تولید

 .تومان در این ایام رسیده بود 0222تا 

 رسید هابینیصادرات کیوی به نصف پیش

هزار تن در سال گذشته  122هزار تنی کیوی که تولید آن به  022در حالی که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات 

میلیون و  06تن کیوی به ارزش  622هزار و  00دهد که در سال گذشته ریزی کرده بودند آمار گمرک نشان میرسیده بود، برنامه

گیری مواجه شده است، لف صادر شده است که حتی نسبت به سال قبل از آن نیز با کاهش چشمهزار دالر به کشورهای مخت 622

درصد کاهش  37.1درصد و از نظر ارزشی  0280از نظر وزنی  0181چرا که براساس این آمار میزان صادرات کیوی نسبت به سال 

 .داشته است

ل گذشته با کاهش قیمت مواجه نشد و هر کیلوگرم از این محصول البته کیوی جزو معدود محصوالتی بود که در بازار جهانی سا

 .عرضه شد 0181تر از سال درصد گران 080

  !زمینی یا آبدرصدی صادرات سیب 08افزایش 

درصد افزایش از نظر وزنی  08در سالی که گذشت صادرات سیب زمینی که به دلیل آب بر بودن همواره مورد انتقاد است، با حدود 

دهد سیاست های آبی وزارت جهاد کشاورزی در این بخش درصد افزایش از نظر ارزشی مواجه شده است که نشان می 10 و حدود

 .جواب نداده است
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سیب زمینی یکی از محصوالت آب بری است که کنترل تولید و تجارت آن از جمله برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در راستای 

محصوالت آب بر در سال های اخیر بوده است اما بر اساس آمار گمرک، میزان صادرات این  سیاست آب مجازی و کنترل تولید

 .افزایش یافته است 0181محصول در سال گذشته نسبت به سال 

کشور مختلف  00هزار دالر به بیش از  022میلیون و  000تن سیب زمینی به ارزش  001هزار و  600چرا که طی سال گذشته 

 .درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است 1080درصد و از نظر ارزشی با  0880از نظر وزنی با  صادر شده است که

درصد همچنان نخستین و بزرگترین مشتری سیب  62البته عراق در میان کشورهای خریدار سیب زمینی ایرانی با سهمی حدود 

میلیون دالر به این  000هزار تن از این محصول به ارزش بیش از  180زمینی به شمار می رود، چرا که در سال گذشته بالغ بر 

 .کشور صادر شده است

منتشر شد مسئوالن و کارشناسان بخش  0181هزار تنی سیب زمینی در سال  000این در حالی است که وقتی میزان صادرات 

هزار تنی سیب زمینی با این وضعیت  022صادرات  کشاورزی از جمله دبیر کل خانه کشاورز نسبت به آن انتقاد کردند و گفتند که

 .منابع آبی، برای ایران نه تنها افتخار نیست بلکه جای تاسف دارد

 !اش شدکاهش صادرات زعفرانی که آمریکا هم مشتری

چرا که تقریبا رود، طالی سرخ جزو تنها محصوالتی است که ایران تقریبا تنها تولیدکننده و تامین کننده آن در جهان به شمار می

 .شودتن است که در ایران ساالنه تولید می 122همه نیاز آن در بازارهای جهانی حدود 

 00های مختلف به بندیهزار دالر در بسته 122میلیون و  060کیلوگرم زعفران به ارزش بالغ بر  008تن و  001در سال گذشته 

 .کاهش داشته است 0181درصد نسبت به سال  0080شی درصد و از نظر ارز 0080کشور صادر شد که از نظر وزنی 

سال به جمع مشتریان زعفران ایرانی پیوست و  00آمریکا پس از  0+0ای ایران با کشورهای تر اینکه در پی توافقات هستهجالب

 .کیلوگرم زعفران ایرانی به این کشور صادر کنند 00های اخیر تاجران ایرانی موفق شدند در ماه

 ابری قیمت خاویار ایرانی در جهانبر 0رشد 

درصد نسبت به سال قبلش افزایش  06درصد خاویار تولید شده ایرانی به کشورهای مختلف صادر شد که  60سال گذشته بیش از 

یار های سازمان شیالت ایران بود، چراکه بر این اساس باید میزان تولید و صادرات خاوبینییافته است اما این میزان برخالف پیش

 .رسیددر سال گذشته به سه برابر سال قبلش می

کیلوگرم خاویار به هشت کشور ژاپن، آلمان، امارات، انگلستان،  08براساس آمارهای رسمی منتشر شده، سال گذشته یک تن و 

این میزان صادرات از  هزار دالر داشته است. 022ایتالیا، بلژیک، کره جنوبی و نروژ صادر شده است که ارزشی بالغ بر یک میلیون و 

 .همراه بوده است 0181درصد رشد نسبت به سال  00181درصد و از نظر ارزشی با  06نظر وزنی با 

درصد افزایش مواجه شده است، چراکه هر کیلوگرم خاویار ایرانی  8080با  0181البته قیمت خاویار در سال گذشته نسبت به سال 

شود در حالی که در سال قبل از آن هر است که معادل حدود پنج میلیون تومان میدالر عرضه شده  0600در بازار جهانی 

 .دالر ارزش داشته است 000کیلوگرم خاویار 

 !ها هم نتوانستند صادرات لبنیات ایرانی را افزایش دهندروس

هاست آن ی است که ایران سالهای لبنی از جمله شیر خشک، ماست، دوغ، کره، پنیر و غیره جزو محصوالت صادراتشیر و فرآورده

های دیگر بود، چرا که ایران در پی افزایش مشتریان خود، روسیه فروشد، اما سال گذشته متفاوت از سالرا به کشورهای مختلف می
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اصرار  شان تیره و تار شده بود،ها که با آمریکا و کشورهای اروپایی روابطرا به جمع مشتریان لبنیات اضافه کرد و از طرفی روس

 .های لبنی و دیگر محصوالت غذایی خود را از طریق ایران و دیگر کشورهای آسیایی تامین کنندداشتند انواع فرآورده

میلیون و  000تن انواع محصوالت لبنی به ارزش  022هزار و  100براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی گمرک سال گذشته 

کاهش  0181درصد نسبت به سال  080درصد و از نظر ارزشی  680شد که از نظر وزنی کشور مختلف صادر  00هزار دالر به  122

 .داشته است

ها در جلسات متعدد خواهان خرید محصوالت لبنی ایران بودند و حتی چهار کارخانه لبنی ایرانی مورد که روساما با وجود این

نستند از این فرصت خوب استفاده کنند و حجم صادرات محصوالت تایید هیات بازرسی و ارزیابی روسیه قرار گرفت، ایرانیان نتوا

های لبنی نتوانستند در دو ماهه پایانی پارسال ماه سال گذشته، هیچ یک از کارخانه لبنی خود را افزایش دهند و از ابتدای بهمن

 .جزئ به این کشور صادر شدروز ابتدای امسال تنها چند محموله  02لبنیات خود را به روسیه صادر کنند و طی بیش از 

به گزارش ایسنا، با این همه آنچه مسلم است، کاهش نسبی صادرات محصوالت کشاورزی و درآمد ارزی حاصل از آن بوده که 

تر برای تواند دالیل و عوامل بسیاری داشته باشد و مسئوالن وزارت کشاورزی برای حرکت به سمت تجارتی پویاتر و اقتصادیمی

هایی برای حل مشکل و افزایش درآمدهای ی بهتر ضمن آسیب شناسی چالش ها و موانع صادرات کشاورزی، راهبخش کشاورز

گیری و حفظ مشتریان سنتی و قدیمی بازار کشاورزی ایران و یافتن بازارهای جدیدی مانند روسیه ارزی کشاورزی از طریق بازپس

 .اصل نشد، بیابندکه البته توفیق چندانی در سال گذشته در این کشور ح

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0ce3548ee0a0 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

میلیون تن محصوالت کشاورزی میلیون تن محصوالت کشاورزی   661661  تاسیس گروه کاری ویژه کشاورزی و صنایع غذایی ایران و آذربایجان/تاسیس گروه کاری ویژه کشاورزی و صنایع غذایی ایران و آذربایجان/

  ساالنه در ایران تولید می شودساالنه در ایران تولید می شود

همایش اقتصادی مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور مسووالن و نمایندگان شرکت های فعال دو کشور 

 .در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در باکو برگزار شد

ایجان با حضور مسووالن و نمایندگان شرکت های فعال دو کشور در همایش اقتصادی مشترک ایران و جمهوری آذرب

 .بخش کشاورزی و صنایع غذایی در باکو برگزار شد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این همایش اقتصادی که از سوی بنیاد ترویج صادرات و سرمایه 

آذربایجان برگزار گردید، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان، حیدر اسداف  گذاری با همکاری وزارت کشاورزی جمهوری

 .همتای آذربایجانی وی و نیز محسن پاک آیین سفیر ایران در جمهوری آذربایجان حضور داشتند

ییس جمهوری محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران طی سخنانی در این همایش دیدار رو گذشته با الهام علی اف و تاکید ر

آذربایجان برای توسعه هر چه بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور به خصوص در بخش کشاورزی را خاطر نشان کرد و گفت: هر 

 .دو کشور به دنبال آن هستند که وابستگی به نفت را در اقتصاد خود را کاهش دهند

اشد و به همین دلیل ما قرار است روابط خود را در این وی افزود: بخش کشاورزی می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته ب

 .بخش گسترش دهیم و با کمک به یک دیگر هر چه بیشتر همکاری را در این حوزه توسعه دهیم

وزیر جهاد کشاورزی ایران همچنین در باره ظرفیت های کشاورزی کشورمان گزارشی را به حاضران ارایه کرد و گفت: ایران در حال 

 .میلیون تن محصوالت کشاورزی را جهت تامین نیاز داخلی و نیز برای اهداف صادرات تولید می کند 112ک به حاضر نزدی

محمود حجتی افزود: امروز طرح های کالن در بخش کشاورزی از جمله در زمینه آبیاری در ایران اجرا می شود و کشورمان در 

 .یز به کار گیری نتایج تحقیقات علمی روز تالش می کندزمینه تقویت همکاری های بین المللی در این حوزه و ن

وی آمادگی کشورمان برای گسترش همکاری با جمهوری آذربایجان در حوزه های مختلف کشاورزی از جمله تولیدی ، خدماتی ، 

 .تحقیقات علمی و بازرگانی را اعالم کرد

کشاورزی دعوت کرد و افزود: دولت ایران نیز برای  وی مسووالن بخش خصوصی هر دو کشور را برای تقویت همکاری در بخش

 .ارایه هر گونه کمک به آنها در این زمینه آمادگی الزم را دارد

شرکت در این همایش  02حیدر اسداف، وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان نیز طی سخنانی حضور مسووالن و نمایندگان بیش از 

 . ای توسعه همکاری در بخش کشاورزی دانسترا نشانه عالقه متقابل محافل بخش خصوصی بر

وی با اشاره به اهمیت این چنین همایش ها در راستای مبادله تجربیات و برقراری و توسعه روابط و همکاری، مذاکرات انجام گرفته 

ر عرصه تحقیقات با همتای ایرانی در راستای توسعه همکاری در حوزه های مختلف کشاورزی از جمله دامداری و دامپروری و نیز د

 . و آموزش کشاورزی مهم ارزیابی کرد

 .وی افزود: دو کشور برای عملی کردن توافقات حاصله در بخش کشاورزی گروه کاری ویژه را تاسیس کردند

محسن پاک آیین سفیر ایران نیز گفت: امروز به چند دلیل فرصت زیادی برای گسترس همکاری در حوزه های اقتصادی و 

 .ش کشاورزی میان دو کشور وجود داردبخصوص در بخ

سفیر کشورمان برقراری روابط جوب میان دو کشور بر اثر اراده سیاسی روسای جمهوری ایران و جمهوری آذربایجان که موجب 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 .کنند رفع هر گونه موانع در راه توسعه روابط فیمابین شده را خاطر نشان کرد و گفت: فعالین اقتصادی باید از این شرایط استفاده

محسن پاک آیین لغو تحریم های ایران و فضای ایجاد شده بر اثر آن را بسیار مناسب برای گسترش همکاری عنوان کرد و گفت: 

 .امروز ساختار تحریم ها بر علیه ایران شکسته شده و سیستم تحریم فروپاشیده است

اری می کند و لذا در فضای اقتصادی مثبت شرایط الزم بانک دنیا همک 122وی همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر ایران با 

 . برای همکاری بخش های خصوصی فراهم است

رفعت محمد اف رییس بنیاد ترویج صادرات و سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان نیز با اشاره به این که در سال های اخیر شاهد 

این  :مایندگان محافل کاری این کشور و ایران شدیم گفتبرگزاری چند همایش اقتصادی مشترک بزرگ با حضور مسووالن و ن

 .همایش ها به گسترش همکاری در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی کمک می کند

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%AA%D0%A0%D0%B1% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  گذاری تجارت محصوالت کشاورزی ایران و آذربایجانگذاری تجارت محصوالت کشاورزی ایران و آذربایجانافزایش سرمایهافزایش سرمایه

ها و مذاکرات دو طرف در طول این سفر، در این مالقات، رئیس جمهوری آذربایجان در چارچوب کارگروه مشترک و دیگر مالقات

 .گذاری و افزایش تجارت محصوالت کشاورزی بین دو کشور را خواستار شدمشترک، سرمایه تشکیل شرکت های

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نخستین روز سفر خود به باکو با الهام 

 اف، رئیس جمهوری آذربایجان مالقات کرد.علی

در محل کاخ ریاست جمهوری صورت گرفت، رئیس جمهوری آذربایجان با اظهار خوشوقتی از بازدید رسمی وزیر در این مالقات که 

 ای داشته باشد.نفره همراه وی به با باکو، گفت: بخش کشاورزی باید در روابط دو کشور جایگاه ویژه 02جهاد کشاورزی و هیأت 

های چشمگیر ایران در بخش کشاورزی امنیت غذایی افزود: از پیشرفتهای چشمگیر باکو در تأمین اف با تشریح سیاستعلی

 ویژه علم و فناوری آگاه و خشنود است.ها بههمانند سایر بخش

های مشترک در بخش های اجرایی برای توسعه همکاریساز تفاهمات خوب و قدموی اظهار امیدواری کرد که سفر حجتی زمینه

آمیز رئیس جمهوری کشورمان به رئیس جمهوری هاد کشاورزی نیز با ابالغ سالم گرم و محبتکشاورزی باشد.در ادامه، وزیر ج

 مابین تهران و باکو در دولت تدبیر و امید ابراز داشت.های فیآذربایجان، خوشحالی خود را از توسعه چشمگیر همکاری

های مختلف کشاورزی است، اظهار ناسب برای فعالیتهای بالقوه محجتی با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان کشوری با ظرفیت

های کشاورزی در عمل امیدواری کرد که با تشکیل کارگروه مشترک کشاورزی، اراده سیاسی رهبران دو کشور در توسعه همکاری

طرف طی این  ها و مذاکرات دواف نیز خواستار آن شد که در چارچوب کارگروه مشترک و دیگر مالقاتتحقق یابد.در پایان علی

 ای مبذول شود.گذاری و افزایش تجارت محصوالت کشاورزی بین دو کشور توجه ویژههای مشترک، سرمایهسفر، به تشکیل شرکت

وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان، در رأس یک هیأت بلندپایه،  "حیدر اسداف"گفتنی است، محمود حجتی بنا به دعوت رسمی 

نفر از فعاالن اقتصادی و روسای  02رتبه دولتی، حدود در این سفر عالوه بر تعدادی از مسئوالن عالیبه این کشور سفر کرده است. 

کنند. بررسی موضوع های مورد عالقه در دیدار وزرای کشاورزی دو کشور، افتتاح ها، وزیر جهاد کشاورزی را همراهی میاتحادیه

های مهم کشاورزی جمهوری آذربایجان از هچنین بازدید از پروژه نشست مشترک اقتصادی بخش خصوصی ایران و آذربایجان و

 اهداف این سفر است.

سال  02الزم به ذکر است، بازدید رسمی محمود حجتی از باکو نخستین سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به کشور آذربایجان طی 

 گذشته است./

http://www.iana.ir/fa/news/12608/%D0%A0%D8%00%D0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

  انتحار خودرو، انزوای شیرانتحار خودرو، انزوای شیر

بار، منظر و گویا توصیف مزایا و تشریح نقاط مثبتی که در شیر و لبنیات وجود دارد، دیگر برای مردم کارساز نیست و باید این

ای است که انگار گونهاندرکاران بههای برخی از دستگذاریها و سیاستگیریامتداد نگاه دولتمردان را نشانه رفت. رفتار، تصمیم

 تفاوتند.بینند و نسبت به جریاناتی که برای بخش بزرگی از امنیت غذایی کشور پیش آمده، کاماًل بیشان را میتنها نوک بینی

تنها پیشرفت ویژه صنعتی که در طول بیش از دو دهه، نهبرند؛ بهشتر مسئوالن از صنعت، حساب میرسد که بینظر میبه

گذارد، از عملیات انتحاری در شهرهای بزرگی چون هایی که برجا میچشمگیری نداشته است، بلکه در برخی موارد تعداد کشته

نی خودروسازی برای دولت، حالوت دیگری دارد که با هیچ چیز استانبول یا بروکسل در یک روز بیشتر است! با این حال، شیری

 دیگری قابل مقایسه نیست.

صورت خودجوش برای تنبیه خودروسازان و تابستان سال گذشته بود که کمپینی مردمی برای نخریدن خودرو شکل گرفت. مردم به

های اقتصادی برای حل این اما در عرض چند ماه، تیم کیفیت به بازار، دست به چنین اقدامی زدند،جلوگیری از عرضه اتومبیل بی

ای اندیشیدند؛ تدابیری اثرگذار که دیوار تر جهت مبارزه با مقاومت مردم دست به کار شده و تدابیر ویژهمشکل و به عبارتی دقیق

 کمپین را شکست و مقاومت را درون سیاهچاله آرزوها فرو برد.

درصدی، بیش از چهارهزار میلیارد تومان بودجه  06ای صورت اقساط و با بهرهودرو بههزار دستگاه خ 002دولت برای فروش 

فوج از اقشار مختلف برای ثبت نام در این طرح هجوم آوردند و میلیون تومانی، فوج 00های تخصیص داد. به عبارتی با وعده وام

 کمپین به طور کلی از یادها رفت.

ی جلوگیری از رکود و ورشکستگی صنعت خودروسازی انجام داد و به راستی توانست کشتی به این سیاستی بود که دولتمردان برا

 گل نشسته آن را از ورطه غرق شدن نجات دهد.

تر از خودروسازی است. هر روز خبرهای ناگواری از تجمع کنندهتر و نگراناکنون حال و روز شیر و لبنیات کشور، چه بسا وخیم

رسد؛ شیری که برای تولید آن چندین کیلوگرم خوراک، آن هم در ها به گوش میشیرخام در جوی دامداران و خالی کردن

العملی از طرف دولت برد، مصرف شده است. حال پرسش اینجاست که چرا هیچ عکسوضعیتی که کشور از بحران کم آبی رنج می

ولیدکننده نیست؟ چرا شعار حمایت از تولید تنها در شعار و گیرد؟ مگر این قشر، جزو اقشار تبرای درمان درد دامداران صورت نمی

 کند!؟کدام نمود پیدا میبه سود هیچ

هزار دامدار به تولید شیر گره خورده در حالی که شاید جمعیت  022تمام این اتفاقات در شرایطی است که زندگی دو میلیون و 

تولید این کجا و آن کجا؟ آیا شیری که سالمت مردم را تضمین و آنها را کل خودروسازان، به یک میلیون نفر هم نرسد. از طرفی، 

کیفیتی که هر لحظه ممکن است سرنشینانش را طعمه مرگ کند، کند با خودروی بیوری در جامعه آماده میبرای افزایش بهره

ودرو، با اقساطی که مردم پس از آن برابر است؟شاید گروهی ادعا کنند که هزینه چهارهزار میلیارد تومانی دولت برای فروش خ

شود. در پاسخ به شود، اما این اتفاق در شیر و لبنیات نیفتاده و دولت هرچه هزینه کند، سوخت میکنند، جبران میپرداخت می

ن، شاید در کرد مسئوالن در راستای تولید ماده خوراکی مثل شیر و ارائه یارانه برای افزایش مصرف آاین گروه باید گفت که هزینه

کند که دیگر الزم نیست ای تامین میگونهمدت تأثیری منفی در حساب خزانه داشته باشد، اما آینده سالمت جامعه را بهکوتاه

هزار میلیاردی برای طرح تحول سالمت در دستور کار قرار گیرد. به عبارتی، این هزینه به معنای واقعی کلمه، های هفتبودجه

 دهد.شدت کاهش میو مخارج درمانی مردم آینده را به گذاری استسرمایه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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درصدی به خریداران تعلق  06میلیونی خودرو با بهره  00اصالً همه این مسائل را کنار بگذارید. در سطور باال عنوان شد که وام 

ای که اینجا باید به آن اشاره نکتهگرفت و قرار است صاحب اتومبیل با پرداخت اقساط، اصل پول به همراه بهره را به بانک برگرداند. 

درصدی دارد. مگر قرار نیست که این پول نیز  00شود، بهره کرد این است که اکنون همه تسهیالتی که به کشاورزان پرداخت می

شود، میها عودت داده شود؟ چرا وامی که برای امنیت غذایی مردم ارائه مانند همان مبلغی که در بخش خودرو هزینه شد، به بانک

 چند درصد بهره بیشتر نسبت به خودرویی دارد که... بگذریم./

http://www.iana.iمr/fa/news/12002/%D0%A0%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

  شودشودکاالی ایران عرضه میکاالی ایران عرضه میذرت و جو در بورس ذرت و جو در بورس 

 .منظور عرضه در بورس کاالی ایران تعیین شدها بهبا تصمیم هیأت وزیران، محصوالت ذرت و جو در کلیه استان

 رسانی دولت، متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع

 شوند.ر عرضه در بورس کاالی ایران تعیین میمنظوها بهمحصوالت ذرت و جو در کلیه استان -0

های تبعی عرضه در بورس کاالی ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بورس کاالی ایران و تأیید هزینه -0

 شود.ریزی کشور تعیین میسازمان مدیریت و برنامه

 006000ت قیمت تضمینی محصوالت ذرت و جو در مصوبه شماره التفاوریزی کشور موظف است مابهسازمان مدیریت و برنامه -1

شورای اقتصاد با قیمت تابلوی بورس را ظرف دو هفته به تفکیک از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون  0180ماه آبان 02مورخ 

 کل کشور پس از ابالغ قانون مذکور تأمین کند. 0180بودجه سال 

هوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جم

 ریزی کشور ابالغ کرد./سازمان مدیریت و برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/12062/%D0%B2%D0%B0% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۰۵۲اسفند  ۰۲تاریخ: 

  ماهه گمرک در خصوص واردات دانه، روغن خام و کنجاله + جدول تفکیکیماهه گمرک در خصوص واردات دانه، روغن خام و کنجاله + جدول تفکیکی  6666نگاهی به آمار نگاهی به آمار 

نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه صنعت روغنکشی باعث کاهش  80ماهه سال  00نگاهی به آمار 

 وغن خام و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شودشدید واردات کنجاله و ر

نشان می دهد افزایش واردات دانه های روغنی به عنوان ماده اولیه صنعت روغنکشی باعث کاهش  94ماهه سال  00نگاهی به آمار 

  .شدید واردات کنجاله و روغن خام و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشاورزی می شود

و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل حاکی  80ماهه سال  00، آمار «فود پرس»نقل از پایگاه خبری اقتصاد غذا  به گزارش ایانا به

 .تن کاهش یافته است 000هزار و  806درصد کاهش به رقم  08با  80از آن است که واردات روغن خام در سال 

 .تن رسیده است 800هزار و  000درصد کاهش به رقم یک میلیون و  10واردات کنجاله نیز از با 

 .تن افزایش یافته است 620هزار و  600درصد افزایش به رقم یک میلیون و  060این در حالی است که واردات دانه های روغنی به 

بنابر این گزارش می توان نتیجه گرفت در صورت ادامه روند کنونی مبنی بر جایگزینی واردات دانه های روغنی به جای واردات 

والت نهایی صنعت روغنکشی شامل کنجاله و روغن خام می توان امیدوار بود عالوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده حاصل از محص

 فرآیند روغنکشی، تراز تجاری بخش کشاورزی و مواد غذایی نیز به شدت بهبود یابد

p://www.iana.ir/fa/news/htt08180/%D8%06%DA%AF%D0% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

خریدار گندم از واردکنندگان بخش خصوصی هستیم/ فروشنده گندم به خبازی های آزاد پز و صنف و خریدار گندم از واردکنندگان بخش خصوصی هستیم/ فروشنده گندم به خبازی های آزاد پز و صنف و 

  صنعتصنعت

داخل و تامین نیاز بخش های مختلف کشور، گندم موجود خود را با قیمت شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای حمایت از تولید 

فروشد و از واردکنندگان بخش خصوصی به قیمت رقابتی گندم خریداری تومان به بخش صنف و صنعت می 822مصوب هر کیلو 

  لف کشور، گندم موجود خود راشرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای حمایت از تولید داخل و تامین نیاز بخش های مخت.کندمی

فروشد و از واردکنندگان بخش خصوصی به قیمت رقابتی گندم تومان به بخش صنف و صنعت می 822با قیمت مصوب هر کیلو 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: این شرکت آمادگی دارد تا در راستای حمایت از تولید داخلی،  .کندخریداری می

به هر میزان که   تومان به عموم مصرف کنندگان بخش صنف و صنعت و نانوایان آزادپز کشور 900خود را با قیمت گندم موجود 

علی قنبری در خصوص میزان و نحوه فروش گندم ها تاکید کرد: میزان فروش گندم به صنوف و  .متقاضی باشند، به فروش برساند

دهای صنفی و صنعتی است و تحویل گندم نیز از محل سیلوهای شرکت انجام صنایع، براساس پروانه فعالیت و بهره برداری واح

قنبری همچنین از آمادگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید گندم وارداتی از واردکنندگان بخش  .خواهد شد

توسط بخش خصوصی به کشور وارد  وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی دارد تا گندم خارجی که .خصوصی خبر داد

  .شده را با قیمت رقابتی خریداری کند

معاون وزیر جهاد کشاورزی خرید گندم وارداتی با قیمت رقابتی از بخش خصوصی را منوط به ارائه معرفی نامه صادر شده از سوی 

   .سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط وارد کنندگان بخش خصوصی برشمرد

 6602مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: کماکان گندم مصرفی نانوایان یارانه ای پز کشور به همان قیمت پایه 

 /.بندی مشخص توزیع خواهد شد و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت  ریال عرضه می گردد و مطابق سهمیه

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%AE%D0 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا :۵۲ - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  هاهاها برای ثابت نگه داشتن قیمتها برای ثابت نگه داشتن قیمتدرصدی قیمت گل محمدی/ کاهش کیفیت گالبدرصدی قیمت گل محمدی/ کاهش کیفیت گالب  0404افزایش افزایش 

وجود گل کافی، باعث افزایش قیمت گل محمدی در کشور و کاهش کیفیت گالب گیری و عدم استقبال روزافزون مردم از گالب

 12وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از افزایش رئیس انجمن علمی گیاهان دارویی ایران امروز در گفت.شده است

گیری افزایش یافته است، دم از گالبهای گذشته استقبال مردرصدی قیمت گل محمدی در سال جاری خبر داد و گفت: طی سال

دلیل ناکافی بودن گل محمدی، تولیدکنندگان قادر به تأمین گل و گالب به اندازه کفایت نیستند و در نتیجه به تولید گالب با اما به

 آورند.کیفیت پایین روی می

درصدی قیمت  12تا  02را از دالیل افزایش  های کارگریمحمدباقر رضایی تقاضای باال برای گل، نبود آب کافی و افزایش هزینه

گیری در شهرستان قمصر و کاشان وجود دارد، گیری و اسانسهای عرقخرید گل عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیشتری کارگاه

 شود.های اصفهان، شهرکرد، کرمان و شیراز وارد میدلیل عدم وجود میزان کافی گل، این محصول از استاناما به

شود که دار استفاده نمیهای مناسب و سردخانهها صحیح و مکانیزه نیست و از ماشینوی خاطرنشان کرد: متأسفانه نحوه انتقال گل

ی خود را که از مواد اصلی تهیه گالب "آروما"ها در هوای گرم و مسیرهای طوالنی شده و گل، این امر باعث کاهش کیفیت گل

سری از ها به دیگ، یکگیری سنتی، با انتقال گلن علمی گیاهان دارویی ایران ادامه داد: در عرقدهد.رئیس انجماست از دست می

شود، تصریح صورت سنتی انجام میگیری در کشور بهرود.رضایی با بیان اینکه بیشترین حجم گالبترکیبات دیگر هم از دست می

کنند که از این تعداد نیز شاید تنها دو کارخانه به شیوه مدرن و کار میکارخانه صنعتی داریم که در حجم باال  02کرد: تنها حدود 

 کنند.گیری میکاماًل صنعتی گالب

ها، افزایش کیفیت محصوالت، باال بردن گیریهای نوین دنیا جهت صنعتی کردن گالبوی یادآور شد: باید بتوانیم از تکنولوژی

 اده کنیم.درآمدها و رسیدن به استانداردهای جهانی استف

شود مشتری کمتر خرید کند و تولیدکنندگان نیز برای اینکه درصدی قیمت باعث می 12رضایی در پایان تأکید کرد: افزایش 

 ورزند./ها مبادرت میها به ثابت نگه داشتن قیمتخسارت نبینند. با کاهش کیفیت گالب

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%A0%D8%00%D0% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  گذاری در ایرانگذاری در ایرانشترمرغ، گوشت قرن آینده/ مطالعه آلمان، فرانسه و زیمبابوه برای سرمایهشترمرغ، گوشت قرن آینده/ مطالعه آلمان، فرانسه و زیمبابوه برای سرمایه

تواند دارای ارزش غذایی باالتر نسبت به گوشت گوسفند و گاو و همچنین عنوان گوشت جایگزین قرن آینده که میشترمرغ به

 .های تجاری مورد تأکید قرار گیردگذاری در ایران است که باید در رایزنی با هیأتهای سرمایهپوست و پر باشد، یکی از فرصت

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: توسعه کشاورزی امروز در گفتاستاد دانشگاه و محقق حوزه 

های کمتر است و بخش کشاورزی اکنون یکی از بهترین حوزه کشاورزی در گرو تمرکز بر تولیدات با صرف اقتصادی و با هزینه

ویژه وزرای های اخیر بههای تجاری در ماهرود که ورود هیأتمار میشهای داخلی و مشترک بهگذاریهای افزایش سرمایهمحمل

 کشاورزی کشورها، مؤید همین مسئله است.

کند تا رود و تالش میشمار میهای جهانی بههای سازمانعنوان یکی از اولویتای بهپور افزود: توجه به منابع تغذیهپیمان شیرازی

ای تأمین عنوان یکی از منابع تغذیهای ممکن را جایگزین کنند؛ چنانکه گوشت شترمرغ بههمنابع تغذیه را با کمترین هزینه

 طور قطع جایگزین گوشت گاو و گوسفند خواهد شد.پروتئین در قرن آینده به

بدون صورت نرمه و هزار تومان به 02دهد یک کیلوگرم گوشت شترمرغ که اکنون به قیمت ها نشان میوی خاطرنشان کرد: بررسی

هزار تومان با استخوان و زواید و دارای ارزش غذایی  10تا  12رسد، در حالی که هر کیلوگرم گوسفند به قیمت زواید به فروش می

درصد  12تواند حاوی انگل و جنون گاوی باشد و بعد از پخت پور ادامه داد: گوشت گوسفند که میرسد.شیرازیکمتر به فروش می

دهد، در حالی که گوشت شترمرغ پس از پخته شدن نیز وزن اولیه خود را از دست نداده و حجم خود می از حجم خود را از دست

 02گیرد، نیازمند رسد از آنجا که یک کیلوگرم گوشت گوسفند تا زمانی که در سبد غذایی قرار مینظر میکند؛ لذا بهرا حفظ می

کیلوگرم ماده خشک نیاز دارد، گوشت  00م، اما گوشت شترمرغ به تنها کیلوگر 06کیلوگرم ماده خشک است، گوشت گاو نیازمند 

 02توان با داشتن مدیریتی صحیح بیش از اقتصادی قرن آینده لقب بگیرد.وی تصریح کرد: از یک شترمرغ سالم طی سال می

 ان یک سال شوند.توانند دچار یک نوزاد تا پایجوجه سالم گرفت، این در حالی است که گاو و گوسفند به سختی می

ای است که هنگام تولد وزن آن حدود یک کیلوگرم است و این استاد دانشگاه یادآور شد: از سوی دیگر جوجه شترمرغ تنها جوجه

 رسد که به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه خواهد بود.کیلوگرم می 022در آستانه یک سالگی به 

فروشند، اما آنها را تا یک سالگی کنون در سنین سه تا چهار ماهگی برای پرورش میهای شترمرغ را اپور تأکید کرد: جوجهشیرازی

مترمربع  0802تا  0860کنند. در این سن، این پرنده منظور صادرات محصوالتی چون گوشت و پوست نگهداری میو کمی بیشتر به

و البته پرهای شترمرغ نیز در صنعت و وسایل لوکس  پوست قابل استفاده دارد که از نظر کیفیت و دوام، سه برابر پوست گاو است

استفاده زیادی دارد.وی اظهار داشت: شترمرغ یکی از پرندگان بزرگ جهان شناخته شده است که در یک چراگاه به وسعت نیم 

تولید کند که با یک تخم در سال  022تا  002تواند نامند( میهکتاری قابل نگهداری است و هر تریو )دو ماده و یک نر را تریو می

پور همچنین گفت: بازار گوشت شترمرغ در جهان رو به گسترش است و آوری دارد.شیرازیدرصد آن قابلیت جوجه 02مدیریت تا 

عنوان یکی از های شترمرغ در جهان شود؛ اکنون آفریقای جنوبی بهزودی جانشین مصرف سایر گوشترود تا بهانتظار می

دهندگان شترمرغ در دنیا ان گوشت شترمرغ و رژیم اشغالگر قدس و همچنین آلمان و فرانسه نیز از پرورشترین تولیدکنندگبزرگ

یافته نظیر آلمان، سوئد، ایتالیا، چین و کانادا آغاز شده، اما روند.وی در پایان افزود: پرورش شترمرغ در کشورهای توسعهشمار میبه

 های تزریق سرمایه در ایران قلمداد شود.عنوان یکی از محملبهتواند اقتصاد پر از کشش این پرنده، می
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گذاری مورد بررسی قرار های سرمایهعنوان یکی از فرصتگفتنی است، آلمان، زیمبابوه و فرانسه پرورش شترمرغ در ایران را به

 دادند./

ana.ir/fa/news/http://www.i12001/%D0%B0%D0% 
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 اقتصاد محصوالت
 ایسنا - ۵۰۵۹ اردیبهشت ۰۹شنبه 

  شوند شوند ذرت و جو در بورس کاالی ایران عرضه میذرت و جو در بورس کاالی ایران عرضه می

 دولت  -سیاسی  : سرویس
  .ایران تعیین شدندها به منظور عرضه در بورس کاالی با تصمیم هیئت وزیران، محصوالت ذرت و جو در کلیه استان

  :به گزارش ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است

  .شوندها به منظور عرضه در بورس کاالی ایران تعیین میمحصوالت ذرت و جو در کلیه استان -0

 ران و تأیید هزینه های تبعی عرضه در بورس کاالی ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و شرکت بورس کاالی ای -2 -0

  .ریزی کشور تعیین می گرددازمان مدیریت و برنامه -1

 التفاوت قیمت تضمینی محصوالت ریزی کشور موظف است مابهسازمان مدیریت و برنامه -3 -0

 شورای اقتصاد با قیمت تابلوی بورس را ظرف دو هفته به تفکیک از  0180/ 0/ 02مورخ  006000ذرت و جو در مصوبه شماره  -0

  .کل کشور پس از ابالغ قانون مذکور تأمین نماید 0180ارات مصوب مربوط قانون بودجه سال حل اعتب -6

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و  -0

  .ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد -0

http://wwمw.isna.ir/fa/news/80200000106/%D0%B2%D0% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  های توسعه اشتغال منابع کشاورزی/ تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ممنوع استهای توسعه اشتغال منابع کشاورزی/ تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ممنوع استاجرای طرحاجرای طرح

های توسعه اشتغال های کشاورزی در هر یک از مناطق کشور اشاره کرد و گفت: طرحوزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توجه به ظرفیت 

  .شودوری منابع کشاورزی اجرا میو بهره

از پروژه مجتمع گاو شیری در شهرستان خدابنده اظهار  از زنجان، محمود حجتی ظهر امروز در بازدید خبرگزاری فارسبه گزارش 

های هر یک از مناطق کشور در راستای اجرای کرد: در راستای رونق اقتصادی و توسعه صنعت کشاورزی با توجه به ظرفیت

 .آیدهای توسعه اقدامات الزم به عمل میطرح

هایی تدوین شود که بخش کشاورزی، در کنیم برنامه: تالش میهای کشاورزی و دامداری زنجان عنوان کردوی با اشاره به ظرفیت

 .وری منابع رونق یابدتوسعه اشتغال و بهره

هزار رأس گاو اندازی فاز یک پروژه مجتمع گاو شیری شهرستان خدابنده امکان پرورش یکوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه با راه

 .اندازی این پروژه انجام گیردمات الزم برای راهشود، گفت: اقداشیری در این مجتمع ایجاد می

هزار رأس گاو شیری حجتی بیان کرد: در هر یک از فازهای دو و سه پروژه مجتمع گاو شیری شهرستان خدابنده امکان پرورش یک

 .آیدشود که در حال حاضر اقدامات الزم برای انجام فاز نخست این پروژه به عمل میایجاد می

بندی شده به اجرای یداشت اعیاد شعبانیه گفت: در راستای اجرای پروژه مجتمع گاو شیری باید در چهارچوب زمانوی ضمن گرام

 .فاز یک و دیگر فازهای این پروژه اقدام شود

 02های آبیاری تحت فشار استان زنجان نیز با اشاره به اینکه بر اساس برنامه وزیر جهادکشاورزی همچنین در مراسم افتتاح طرح

بینی شده باید چهار میلیون هکتار از اراضی مستعد کشاورزی استان زنجان مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شود، ساله پیش

 .هزار هکتار از اراضی کشوری به این سیستم مجهز شود 400اظهار کرد: بر این اساس ساالنه باید 

 002ها در سال جاری تنها تصریح کرد: با توجه به این محدودیت های اعتباری در سال جاریمحمود حجتی با اشاره به محدودیت

 .هزار هکتار از این اراضی به این سیستم مجهز شده است

میلیارد تومان اعتبار نیاز  022هزار و  0وی خاطرنشان کرد: برای تجهیز این میزان زمین کشاورزی به سیستم آبیاری تحت فشار 

ها بر اساس قانون بر عهده مراجع قضایی است، خاطرنشان کرد: هر گونه ینکه تخریب خانه باغوزیر جهاد کشاورزی با بیان ا.است

 .تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ممنوع است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802012222006 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایسنا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲پنجشنبه 

  درصد مراتع کشور مشاع است درصد مراتع کشور مشاع است   8833

های پرداختی به حساب مراتع درصد مراتع کشور مشاع است و با کددار شدن، اگر جریمه 01داران کشور با بیان اینکه رئیس انجمن صنف مرتع

  .توان برای احیای مراتع تالش کردواریز شود می

شکنی در سوادکوه با اشاره به اینکه خوشبختانه این به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران، مالک پهلوان روز چهارشنبه در جشنواره قرق

  .تری داردتر و شادابشود، اظهار کرد: امروز اگر منابع طبیعی هر کشوری پویا باشد مردم سرزندهجشنواره در سطح ملی برگزار می

به مشکالت صنف مرتع داران خاطرنشان کرد: مراتع باید دارای کد و شناسنامه ملی باشد و بیشترین تخلف در مراتع مشاعی انجام وی با اشاره 

  .شودمی

های پرداختی به حساب درصد مراتع کشور مشاع است و با کددار شدن، اگر جریمه 01رئیس انجمن صنف مرتع داران کشور با بیان اینکه 

  .توان برای احیای مراتع تالش کنیم، تصریح کرد: مراتع کشور را باید به شکل بنگاه اقتصادی دیدود میمراتع واریز ش

های آموزشی آگاهی آنان را پهلوان افزود: باید به هر سه موضوع دام، مرتع و مردم توجه شود و با افزایش اطالعات کشاورزان از طریق کالس

  .افزایش دهیم

ها ها فراهم نیست و باید به دنبال اصالح نژاد دامشود و همچنین تغذیه مناسب برای دامداشت در مراتع رعایت نمیوی خاطرنشان کرد: به

  .باشیم

توان از یک رأس میش شش بره متولد کرد، تصریح کرد: باید سه داران کشور با بیان اینکه با اصالح نژاد گوسفند میرئیس انجمن صنف مرتع

ها رواج دهیم تا در سال بتوانیم تر مورد توجه قرار گیرد، همچنین باید چندقلوزایی را میان میشولید بیشتر و مراتع غنیاصل هزینه کمتر، ت

  .برداری کنیمدرصد آن را بهره 02

http://www.isna.ir/fa/news/80201200800-/01D%-0%AF 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۲۲تاریخ: 

های های آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشآغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارش

  فروردینفروردین

عنوان نهاده مورد است که آیا شکر بهدر حالی دولت ممنوعیت واردات شکر را مورد تأکید قرار داده است که جای این پرسش باقی 

 شود یا خیر و راه جبرانی تأمین آن کدام است؟دهندگان زنبورعسل محسوب مینیاز پرورش

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی امروز در گفتمدیرعامل اتحادیه پرورش

یابد، در شدت افزایش میدهندگان بهشده تولید عسل برای پرورشیت واردات شکر، عمالً قیمت تماماعالم این خبر گفت: با ممنوع

 حالی که هنوز سناریوی عسل تقلبی در ایران پابرجاست.

بات گاه در محاسرود، اما از آنجا که هیچشمار میدهندگان زنبور بهعنوان نهاده مورد نیاز پرورشمحمدعلی ناظری افزود: شکر به

شده شوند، برنامه جبرانی نیز برای مهار قیمت تمامدهندگان دیده نمیگرفته میان مسئوالن دولتی، این بخش از پرورشصورت

 تولید عسل وجود ندارد.

های عنوان یکی از نهادههای خود را بهدهندگان ناگزیر بودند شکر مورد نیاز زنبورستانوی خاطرنشان کرد: سال گذشته پرورش

 تر از شکر وارداتی بود.های وارداتی تأمین کنند، چرا که قیمت شکر داخلی بسیار گرانلی تولید از محمولهاص

های مکرر، علت بارشرو شدند و بهماه، زنبورها با کاهش منابع غذایی روبههای اواخر فروردینناظری ادامه داد: همزمان با بارش

دهندگان با تغذیه دستی، از تلف شدن زنبورهای خود جلوگیری ند؛ لذا ضروری بود تا پرورشاها را پیدا نکردهامکان پرواز در دشت

 شدت دشوار کرده است.دهندگان بهکنند، اما باال بودن قیمت شکر امکان تأمین آن را برای پرورش

 اندهای نباتی، پا روی عسل طبیعی گذاشتهعسل

اسان رضوی تصریح کرد: برخی سودجویان با ذوب کردن نبات و گرفتن شیره آن دهندگان زنبورعسل خرمدیرعامل اتحادیه پرورش

های تقلبی روانه بازار آمیزی مصنوعی، عسلهای غیرطبیعی و مواد شیمیایی و رنگو همچنین جوشانده شکر و با استفاده از آنزیم

 شده است. های گذشته بالی جان تولید عسل طبیعیکنند و این سناریویی است که طی سالمی

های تولیدی و تأکیدات وزارت جهاد کشاورزی است، اما های تشکلدار کردن عسل از برنامهوی یادآور شد: با وجود آنکه شناسنامه

 توان گفت هنوز توفیقی نداشته است.رود و میکندی جلو میبه

های تقلبی است که باید برای اجرایی ا از عسلهای طبیعی تنها راه معیار کردن آنهدار کردن عسلناظری تأکید کرد: شناسنامه

های متحدالشکل استفاده کرد که بندیای و افزایش اطالعات مردمی و همچنین تعبیه هولوگرام و بستهکردن آن از ظرفیت رسانه

 ت.پذیر نیسکنند، امکانهای خود را دنبال میدهندگانی که با کمترین سود ممکن فعالیتها و پرورشبرای تشکل

 شودکوچ دستی زنبورها به ارتفاعات آغاز می

ها اظهار داشت: اکنون آن بخش دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی با اشاره به شرایط کنونی زنبورستانمدیرعامل اتحادیه پرورش

مشهد و چناران های مازندران و گیالن سفر کرده بودند، به اطراف صورت دستی به بندرعباس و استانهایی که بهاز کلنی

 ماه با افزایش دما به سمت ارتفاعات خواهند رفت.اند و از اوایل اردیبهشتبازگشته

توان زمان آن را تا شود که میهای زنبورعسل به سمت ارتفاعات آغاز میوی همچنین گفت: با گرم شدن هوا، کوچ دستی کلنی

 پایان خردادماه اعالم کرد.
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تن عسل  022هزار و اس اطالعات منتشرشده، از دوهزار کندوی فعال در مشهد و چناران، حدود یکناظری در ادامه افزود: بر اس

 زنبوردار به فعالیت زنبورداری مشغول هستند. 822هزار و کنند و یکبرداشت می

 هزار تومان صعود کرد 04قیمت عسل طبیعی تا 

شود و متأسفانه هزار تومان عرضه می 02تا  00طبیعی در بازار از وی با اشاره به قیمت عسل در بازار خاطرنشان کرد: قیمت عسل 

 قیمت عسل تابع هیچ فرمول منطقی نیست.

های نازل باعث شده امکان عرضه عسل طبیعی با کیفیت های تقلبی و وفور عرضه آنها با قیمتناظری در پایان تصریح کرد: عسل

شود که ارزش غذایی آن نسبت به عسل ز با قیمت مناسب در بازار عرضه میهای پرورشی نیباال وجود نداشته باشد؛ هرچند عسل

 تر است./طبیعی پایین

http://www.iana.ir/fa/news/12260/%D0%A0%D0%BA%D0%A0% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

  هشدار پروفسور یخکشی درباره طرح تغییر کاربری اراضی ملیهشدار پروفسور یخکشی درباره طرح تغییر کاربری اراضی ملی

های ایران و استاد و پژوهشگر نمونه محیط زیست و منابع طبیعی کشور درباره طرح گذار دانش محیط زیست در دانشگاهبنیان

علت تراکم باالی جمعیت دیگر مازندران )کاسپین( به باریکه حاشیه دریای :گفت "حفظ کاربری اراضی کشاورزی"موسوم به 

 .های محیط زیستی سنگینی را به بار آوردتواند خسارتاندازی بر آن، میظرفیت تغییر کاربری اراضی را ندارد و هرگونه دست

ی کشور درباره طرح های ایران و استاد و پژوهشگر نمونه محیط زیست و منابع طبیعگذار دانش محیط زیست در دانشگاهبنیان

علت تراکم باالی جمعیت دیگر گفت: باریکه حاشیه دریای مازندران )کاسپین( به "حفظ کاربری اراضی کشاورزی"موسوم به 

 های محیط زیستی سنگینی را به بار آورد.تواند خسارتاندازی بر آن، میظرفیت تغییر کاربری اراضی را ندارد و هرگونه دست

ی در پیامی کوتاه از آلمان و از طریق ایمیل نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و آن را یک مصوبه با پروفسور علی یخکش

 پیامدهای خطرساز محیط زیستی عنوان کرد.

وی در متن پیامی که توسط پست الکترونیک ارسال کرده است، افزود: سالیان درازی است که افرادی با اهداف متفاوت در پی آن 

ا فشار بر دولت و یا گذراندن قوانینی در مجلس، اراضی ملی شمال را با تغییر کاربری به افراد جهت ویالسازی، هستند تا ب

علت تراکم باالی سازی یا تأسیس مناطق صنعتی، واگذار کنند. این افراد باید بدانند باریکه حاشیه دریای مازندران، بهشهرک

تواند خسارات محیط زیستی سنگینی را به بار اندازی در آن، میندارد و هر دست جمعیت، دیگر ظرفیت تغییر کاربری اراضی را

خواهند اراضی ملی طبیعی شمال را آورد.این عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه گوتینگن آلمان خاطرنشان کرد: کسانی که می

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم ایران  محیطی،های حفاظتی، زیستبرای تغییر کاربری به افرادی واگذار کنند به ارزش

 واقف نبوده و به علم آمایش سرزمین آشنا نیستند.

ریزی، در فالت پروفسور یخکشی در ادامه نامه تصریح کرد: در مقابل این نوار باریکه شمالی، طبق آمار سازمان مدیریت و برنامه

تواند به جنگل، مراتع مشجر، زمین کشاورزی و با توجه به آمایش سرزمین می میلیون هکتار اراضی بایر داریم که 11مرکزی ایران 

 یا مناطق صنعتی و مسکونی تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه بیاییم در پی کارهایی نباشیم که برای مملکتمان، مشکل ایجاد کند هشدار داد: شرایط موجود، دلیلی است 

 ها جلوگیری کرد.درازیگونه دستتوان از اینتقل منابع طبیعی و محیط زیست میبسیار روشن که فقط با تشکیل وزارت مس

ای شتابزده بر مجلس شورای اسالمی با تصویب اصالحیه "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی" 80در واپسین روزهای سال 

شد به بخشودگی تمام تصرفات پیگیری میقانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی که توسط چند نماینده استان مازندران 

اقدام کرد. متخصصان و فعاالن حوزه منابع طبیعی عقیده دارند این مصوبه در اصل، قانونی  00اراضی کشاورزی تا قبل از سال 

کردن زمین خواری و تشویق متصرفان اراضی ملی و اختصاصی کردن انفال عمومی برای عده ای خاص است که به نام کشاورز 

دانند که برای تأمین معیشت خود، اراضی گیرد، اما موافقان این اقدام، آن را حل مشکل باغداران و کشاورزانی میورت میص

ها، مصوب هایی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغاند. اصالح بخشکشاورزی را تغییر کاربری داده و یا تصرف غیرقانونی کرده

، با هدف کاهش تعارضات و تعیین تکلیف متخلفان و متصرفان اراضی ملی با دستگاه متولی 0100 و اصالحیه آن در سال 0100

طو رمستقیم به کمیسیون کشاورزی، آب و ها، مراتع و آبخیزداری کشور، بدون تصویب در صحن علنی بهزمین یعنی سازمان جنگل

قانون "و  "پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت"حیه شامل منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی رفت و به تصویب رسید. این اصال
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شده است که در هریک از آنها راهکارهایی گنجانده شده که با عقد قرارداد اجاره با متصرفان اراضی  "حفظ کاربری اراضی کشاورزی

 شود./ملی، منجر به بخشودگی آنها می

http://www.iana.ir/fa/news/12000/%D8%00%D0% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  ارائه طرح مطالعاتی برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانیارائه طرح مطالعاتی برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی

مسیرهایی که در آن تردد دارد؛ همچنین  کند وای است که یوز آسیایی در آن زندگی میگانه 02این طرح، درباره مناطق 

 .اندهایی که طبق آمار بیشترین تلفات را از این گونه ارزشمند گرفتهجاده

دنبال از دست رفتن یک یوزپلنگ ماده ایرانی در محور سبزوار به شاهرود در استان سمنان در آخر هفته گذشته بر اثر تصادف با به

محیطی شهرستان شاهرود به ایانا گفت: متأسفانه در رابطه با حفظ یوزپلنگ آسیایی، زمان های زیستیک خودرو، نماینده تشکل

های حفاظتی، در حال از دست رفتن است و برای ایمن سازی زیستگاه و مسیرهای تردد این گونه ارزشمند، کار مؤثری در طرح

 صورت نگرفته است.

یوز که بسیار قوی هم بوده یک ماده "توران"بار شاهدیم که در شمال منطقه امیرحسین ولیان افزود: با کمال تأسف برای چندمین

و نقش مؤثری در حفظ نسل یوزپلنگ در منطقه داشته با خودرو برخورد کرده و کشته شد. یک پرسش بزرگ اینجا همچنان 

است؟ مگر ما چقدر فرصت داریم و  ای برای حفظ این گونه ارزشمند اجرا شدهپاسخ مانده است و آن این که چه طرح و برنامهبی

 دهیم!دست کردن هستیم و زمان را از دست میچه تعداد یوز برایمان باقی مانده که همین طور در حال دست

آور برایش های سرسامهای مختلف در حوزه های متعدد در کشور حال انجام است و هزینهوی از مسئوالن پرسید: این همه پروژه

چرا درباره یوزپلنگ که اینقدر با اهمیت و تاج سر محیط زیست ایران است و همچنین معرف کشور ما در تعریف شده است؛ 

 شود؟سوزی میالمللی است این همه اهمال کاری و فرصتهای بینعرصه

کرد: این  تهیه شده و درباره آن خاطرنشان "بان طبیعت سمنانجمعیت دیده"ولیان خبر از یک پروژه مطالعاتی داد که توسط 

هایی کند و مسیرهایی که در آن تردد دارد؛ همچنین جادهای است که یوز آسیایی در آن زندگی میگانه 02طرح، درباره مناطق 

 اند.که طبق آمار بیشترین تلفات را از این گونه ارزشمند گرفته

سازی با طبیعت صورت گرفته است؛ همسان های روگذر سبکی است که با پوشش طبیعی، در آنوی ادامه داد: این طرح شامل پل

توانیم راه آنان را سد کنیم؛ طور طبیعی مهاجرت بین مناطق را دارند و ما نمیها؛ چرا که یوزها بهکشی حاشیه پلهمچنین فنس

ها را ایمن ی یوزپلنگهای روگذر سبک که هزینه چندانی هم ندارند، مسیر انتقال و راه رفت و آمد براتوانیم با احداث این پلاما می

محیطی شهرستان شاهرود تصریح کرد: همزمان با تلف شدن این یوزپلنگ مادر، این طرح را به های زیستسازیم.نماینده تشکل

کنیم و امیدواریم که سازمان، از این طرح استقبال کرده و هرچه زودتر زمینه اجرایی شدن سازمان حفاظت محیط زیست ارائه می

 کند و در دست اقدام قرار بدهد. آن را فراهم

ولیان یادآور شد: برای تهیه این طرح مطالعات زیادی صورت گرفته و تجربیات سایر کشورها نیز در آن دیده شده است؛ همچنین 

های علمی و اجرایی حیات وحش تجربیات زیادی دارند؛ از سوی دیگر مسیر مهاجرت و تلفات یوزها و طراحان آن در عرصه

تواند در حل این معضل زیست محیطی به کار بیاید و ها میهای مختلف در نظر گرفته شده که تمام اینی این تلفات در سالآمارها

 تا حدی از آمار تلفات این گونه ارزشمند و کمیاب بکاهد.

کنید تأکید کرد: رزیابی میاند چگونه ارا که تاکنون اجرا شده "های حفاظت از یوزپلنگطرح"وی در پاسخ به این پرسش ایانا که 

ایم این بوده است؛ برای نمونه در یکی از پروژه های گیرد؛ حداقل آنچه ما دیدهها انجام نمیعموماً کار چندان مؤثری در این طرح

 به کار شویم./ام و امیدوارم تا کامالً زمان از دست نرفته دست شود، بنده کار مؤثری را ندیدهحفاظت از یوز که در سمنان انجام می

http://www.iana.ir/fa/news/12610/%D0%A0%D0%B0% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  جنگل های حرا، چشم انتظار حمایت هاجنگل های حرا، چشم انتظار حمایت ها

 رسانی وزارت جهاد کشاورزی به هرمزگانخبرنگار اعزامی پایگاه اطالع  -فرحناز هاشمی 

جنگل های همیشه سرسبز حرا یا مانگرو، شگفت انگیزند و عجیب و غریب. وقتی به تماشایش مینشینی از دیدنش سیر نمی شوی. 

ه طور در ایران، این جنگل ها درکرانه های خلیج فارس و دریای عمان مستقرند. از منطقه عسلویه استان بوشهر شروع می شوند و ب

پراکنده و گاه انبوه از سواحل استان هرمزگان می گذرند و تا جنوبی ترین نقطه کشور امتداد می یابند، یعنی بندر گواتر در استان 

 80سیستان و بلوچستان.ایران به لحاظ وسعت جنگل های حرا رتبه دهم را در آسیا دارد.درختان حرا از تیره شاه پسند هستند و 

ا یا مانگرو در ایران را تشکیل میدهند.مابقی درختان از گونه چندل می باشند. درختان حرا، هم در خشکی درصد جنگل های حر

اند و هم در آب شور.در واقع در شرایط جذر و مدی آب، زیست می کنند. با خصلت خدادادی شان، آب شور را شیرین می کنند و 

 و سیالب ها هم بستر را شور زدایی میکنند. بعد از تغذیه از آن، نمکش را پس می دهند. جذر و مد 

این درختان مانند مردم جنوب، صبورند در برابرگرما، اما کاهش بارندگی، آلودگی آب، آلودگی های نفتی و برداشت های بی رویه 

 برای تعلیف دام و سوخت می تواند آرام آرام، آنها را از پای در آورد.

منطقه خمیر و شمال غرب قشم به  0100از انهدام این جنگل های نادر در جهان از سال برای حفظ تعادل اکوسیستم و جلوگیری 

 عنوان ذخیرگاه زیست کره، جزو مناطق حفاظت شده قرار گرفته و این مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست هستند.

ه منابع طبیعی و آبخیز داری استان با تولید و کاشت نهال حرا توسط ادار 00نخستین گام برای توسعه این جنگل ها در سال 

هرمزگان در خور تاسبر بندرعباس آغاز شد. روند احیا و توسعه این جنگل ها تا کنون با آهنگ کندی صورت گرفته است و علت 

 عمده آن به کمبود اعتبارات باز میگردد.

 روی خوش جوامع محلی به احیا و توسعه حرا

 شید در وسط آسمان از باالی سرمان، نور و گرمایش را به هر سو می تاباند بی وقفه.روز در جزیره قشم به نیمه رسیده. خور

کیلومتری غرب شهر قشم آغاز کرده ایم. کل وسعت  02بازدید از جنگل را از قسمت درختان دست کاشت در منطقه هلر در حدود 

هکتار است. استان هرمزگان بیشترین سطح  هزار 12جنگل های طبیعی و دست کاشت حرا در سواحل جنوبی کشورمان نزدیک به 

 هزار هکتار در خود جای داده است. 02جنگل حرا را به وسعت 

هزار هکتار می رسد. درختان حرا در  0آن طور که مسووالن می گویند سطح درختان دست کاشت در سواحل سه استان جنوبی به 

جوامع محلی کاشته شده اند. عملیات احیا، نگهداری و کاشت نهال  اینجا در سواحل قشم در چند ردیف مانند کمربند سبز با کمک

تا کنون با مشارکت و توانمند سازی مردم محلی انجام می شود. ثمره این مشارکت هم به منابع طبیعی ومحیط  00حرا از سال 

 زیست می رسد و هم به مردم.

میلیون اصله نهال  8تا کنون نزدیک به  00تان هرمزگان از سال به گفته دکتر امید ذاکری مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری اس

 حرا در جنگل های استان هرمزگان کاشته شده است.

وی می گوید: معیشت مردم محلی به بقای این جنگل ها وابسته است، زیرا هنگام مد آب، ریشه های درختان حرا، محل مناسبی 

 ت و از این رو صید و صیادی در این مناطق ساحلی، رونق بیشتری دارد.برای تکثیر و زادآوری آبزیان به خصوص میگو اس

ذاکری حفاظت از سواحل در برابر امواج و طوفان های دریایی، کاهش آلودگی آب دریا، تعدیل دما، توسعه گردشگری و اکو توریسم 

 اری از آن، تاکید می کند.و فعالیت زنبورداری را از دیگر مزیت های جنگل های حرا برمیشمارد و بر حفظ و نگهد
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هزار تومان از سوی اداره منابع  022دکتر ذاکری می افزاید: برای احیا و کاشت هر هکتار درخت حرا به طور متوسط یک میلیون و 

طبیعی و آبخیز داری هزینه می شود که بخشی از آن به تولید،نگهداری و انتقال نهال در بسترهای مناسب و بخشی دیگر به تهیه 

 هاده ها مانند گلدان ها اختصاص می یابد.ن

درویش شریفی، اهل روستای هفت رنگو در جزیره قشم است و شغلش صیادی. او که به همراه اعضای خانواده اش مشارکت فعاالنه 

ن احترام در احیا و توسعه جنگل های حرا دارد، می گوید: ما به این جنگل ها، تعلق خاطر داریم، اجدادمان هم برای این درختا

 قایل بودند و از آن مراقبت میکردند.

وی ادامه می دهد: ما به کسانی که درختان را قطع می کنند تذکر می دهیم، در گذشته هم با افرادی که چوب درختان را با لنج به 

 دبی و قطر می بردند، مقابله می کردیم.

ر می دارد: کار ما از تیر ماه با جمع آوری بذر در جنگل شروع شریفی درباره مدت زمانی که برای این مشارکت صرف می کند، اظها

می شود و سپس بذرها را طبق آموزشی که دیده ایم به گلدان ها انتقال داده از آنها مراقبت می کنیم تا بذرها به نهال تبدیل شوند. 

 در اسفند ماه، نهال ها را در جنگل و یا سواحل می کاریم.

قشم، زنان، دانش آموزان و دانشگاهی ها به کار احیا، نگهداری و کاشت درخت حرا مشغول شده اند و از به گفته وی در روستاهای 

 این راه بخشی از مایحتاج روزانه شان را تامین می کنند.

سال سن دارد و شغل اصلی اش در حوزه گردشگری است. سه سالی می شود که او برای حفظ و توسعه جنگل  00حیدر مالحی 

 ا با اداره منابع طبیعی و آبخیز داری، مشارکت می کند.های حر

مالحی درباره انگیزه اش می گوید: قشم تحت تاثیر خشکسالی است و علت مشارکتم در این طرح، این است که می خواهم جزیره 

 را کار سختی می دا ند. مان سرسبز و آباد بماند.وی از زمان جمع آوری بذر، روزانه شش ساعت کار می کند و تولید و کاشت نهال 

مالحی اذعان می دارد: نهال ها مانند بچه کوچکی هستند که به مراقبت و رسیدگی نیاز دارند، ضمن آن که انتقال و کاشت نهال 

 های تولید شده در تیغ آفتاب، در مناطق رسوبی و گل و الی، کار پر زحمتی است.

رح احیا و توسعه جنگل های حرا داشته باشند و مردم محلی را برای وی از مسووالن می خواهد، حمایت مالی بیشتری از ط

مشارکت تشویق کنند.باید گفت، مسووالن نیز از این مشارکت خشنودند و معتقدند مشارکت مردمی، هزینه های احیا و توسعه 

داری استان هرمزگان به ما می  جنگل های حرا را کاهش می دهد.در بین راه، مجید پور بلیغی معاون اداره منابع طبیعی و آبخیز

 درصد به ازای هر هکتار کاهش یافته است. 12تا  02گوید: با مشارکت جوامع محلی، هزینه احیا و توسعه جنگل های مانگرو، 

 تغییرات اقلیمی و آلودگی نفتی، تهدیدی برای حرا

ختان حرا می باشد و تحت حفاظت اداره مقصد بعدی ما، سواحل شمال غرب جزیره قشم است. همانجا که رویشگاه طبیعی در

 محیط زیست است.در قسمتی از حاشیه این سواحل، قایق ها به آب انداخته شده اند برای گردشگران.

کم کم سوار قایق می شویم تا خود را به جنگل برسانیم. تعدادی از مسؤوالن و محلی ها، همراه مان می شوند. قایق به آرامی آب را 

 دقیقه به منطقه ای انبوه از درختان می رسیم. 02جلو می رود. کمتر از می شکافد و به 

سکوت دلنشین جنگل، گاه با آواز پرندگان درهم می آمیزد و نسیم مالیمی از سوی آب ها، تحمل گرما و رطوبت را ممکن می 

 وانات وحشی مانند شغال و گراز.کند. جنگل های حرا دارای تنوع زیستی هستند و مامن ده ها نوع پرنده بومی و مهاجر و حی

به سواحل که نزدیکتر می شویم با وضوع بیشتری درختان را می بینیم. ریشه های قوی و درهم پیچیده درختان حرا در رسوبات و 

لجن های سواحل استوار شده اند. به علت جذر و پایین آمدن آب، ریشه ها نمایان هستند و حیرت انگیزتر آن که هنگام مد، 

 تان در آب های نیلگون خلیج فارس غوطه ور می شوند و باز به حیات شان ادامه می دهند.درخ
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این جنگل های زیبا و منحصر به فرد، در معرض تهدیدات مختلفی هستند. تغییرات آب و هوایی و افزایش گرما از دغدغه های 

 شود. اصلی دست اندرکاران و مسؤوالن حوزه منابع طبیعی و محیط زیست محسوب می

دکتر فریبرز غیبی رییس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری، خشکسالی ها و گرم شدن کره 

 زمین را تهدیدی جدی برای جنگل های حرا در دنیا و در ایران می داند.

گی و سیالب ها می باشد. سیالب ها وی می گوید: حیات و بقای درختان حرا در گرو رسوبات است و این رسوبات نتیجه بارند

 شوری آب را تغییر داده و موجب غنای خاک می شوند.

 غیبی ادامه می دهد: در چند سال اخیر، قطع سیالب ها به دلیل احداث مزارع پرورش میگو و تمساح نیز اتفاق افتاده است.

تهدیدها موجب کاهش کیفیت و زادآوری درختان حرا وی معتقد است، هر چند در ایران، سطح جنگل های حرا کاهش نیافته، اما 

می شود.از طرفی وی اجرای طرح های عمرانی بدون مطالعه زیست محیطی مانند احداث اسکله و همچنین رفت و آمد کشتی ها و 

 لنج ها و نشت گازوئیل و مواد نفتی را برای جنگل های حرا مخاطره آمیز می داند.

شمال کشور به توسعه صنایع نفتی در کشور اشاره می کند و اظهار میدارد: فعالیت های نفتی به رییس مرکز جنگل های خارج از 

ویژه در منطقه عسلویه بر زیست جنگل های مانگرو در ایران تاثیر گذاشته است و با پیگیری هایی که داشتیم یکی از شرکت های 

 هکتار جنگل ایجاد کند. 02نفتی ملزم شد 

ل های حرا نیز چنین توضیح می دهد: طبق گزارش های مردمی، اخیرا موش های سیاه در جنگل های وی در مورد آفت جنگ

 استان بوشهر دیده شده که احتماال همراه کاال با کشتی ها وارد شده اند.

مطالعه می غیبی می افزاید: سازمان محیط زیست برای جلوگیری از آسیب های احتمالی، راهکارهای مبارزه با موش های سیاه را 

کند.البته این روزها سروکله آفت ناخوانده دیگری در قسمتی از جنگل های حرا پیدا شده، این بار از داخل آب های خلیج فارس. 

این موضوع را از رییس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور پرس و جو می می شویم. وی می گوید: بر اثر گرم شدن آب 

در خلیج فارس ایجاد شده و یک نوع صدف از آب ها بیرون می آید و روی نهال های جوان حرا نشسته  اقیانوس ها، فعل و انفعاالتی

 و آن را از بین می برد.

 به گفته وی، میزان خسارت ناشی از این آفت به نهال های حرا در دست بررسی است.

 میلیارد تومانی برای توسعه 11نیاز 

ثروت ملی، کمتر از طرح های عمرانی مانند ساخت جاده، پل، سد و زیبا سازی در و اهمیت حفظ و توسعه جنگل های حرا، این 

دیوار شهرها نیست.حتی کمتر از پاسداری و حفاظت از مرزهای کشور هم نیست. این حفاظت و توسعه اما بودجه درست و درمان 

خش خصوصی. شنیده شده اخیرا خیرین هم در می خواهد و نگاه ویژه. همکاری دستگاه های دولتی را می طلبد و یاری مردم و ب

 زمینه احیا و توسعه این جنگل ها ورود پیدا کرده اند که جای خوشحالی است.

رییس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور امیدوار است در برنامه ششم توسعه، اهداف ناتمام سند ملی جنگل های حرا که برای 

 مایت دولت یازدهم، دولت دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی محقق شود.برنامه پنجم توسعه تنظیم شده بود با ح

 00هزار هکتار توسعه، طبق سند ملی جنگل های حرا باقی مانده که اجرای آن با مشارکت جوامع محلی به  00به گفته وی، 

 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

 ستند.مدت هاست که جنگل های حرا، چشم انتظار این حمایت ها ه
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۰تاریخ: 

  ایرانایرانتاکید فائو بر نقش جوامع محلی در مدیریت یکچارچه اطفاء حریق جنگل های تاکید فائو بر نقش جوامع محلی در مدیریت یکچارچه اطفاء حریق جنگل های 

مدیریت پیشگیری و اطفای حریق »نماینده فائو در ایران به مناسبت برگزاری نخستین نشست ملی و کارگاه آموزشی بین المللی 

در کالرآباد استان مازندران، بر اهمیت نقش جوامع محلی در چهارچوب دستورالعمل های داوطلبانه « در عرصه های منابع طبیعی

 .ز طعمه حریق تاکید کردبرای نجات جنگل های کشور ا

مدیریت پیشگیری و اطفای حریق »نماینده فائو در ایران به مناسبت برگزاری نخستین نشست ملی و کارگاه آموزشی بین المللی 

( در کالرآباد استان مازندران، بر اهمیت نقش جوامع محلی در 0180اردیبهشت  23تا  02« )در عرصه های منابع طبیعی

  .مل های داوطلبانه برای نجات جنگل های کشور از طعمه حریق تاکید کردچهارچوب دستورالع

سرج ناکوزی، نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران و در سازمان همکاری اقتصادی )اکو( طی سخنانی در 

: فائو پشتیبانی های الزم را از طراحی پروژه این نشست که با حضور مقامات و متخصصان ملی و بین المللی برگزار شد، تصریح کرد

به عمل آورده است و امروز شاهد برگزاری نخسیتن نشست آن در جمهوری « مدیریت یکپارچه حریق جنگل»های مرتبط با 

 .اسالمی ایران هستیم

اری های بین المللی در وی افزود: فائو در حال هماهنگ سازی روندی با مشارکت تمامی ذی نفعان جهانی برای ارتقاء سطح همک

زمینه مدیریت حریق است که شامل دستورالعمل های داوطلبانه، ارزیابی و پایش جهانی مدیریت حریق و بررسی همکاری های 

  .بین المللی در این زمینه می شود

هره برداری از اراضی، برنامه ناکوزی با تاکید بر اینکه دستورالعمل های داوطلبانه ی مذکور ابزار اصلی برای سیاست گذاران حوزه ب

ریزان و مدیران فعال در حوزه مدیریت حریق از جمله دولت ها، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی خواهد بود، یادآور شد، 

دستورالعمل های مدیریت حریق آثار منفی و مثبت اجتماعی ،فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی آتش سوزی های طبیعی و 

  .ا، مراتع و اراضی کشاورزی شهری و روستایی را پوشش می دهدعمدی در جنگل ه

بنا بر اظهارات نماینده فائو در ایران، گستره مدیریت حریق این سازمان شامل اخطارهای اولیه، پیشگیری و آماده سازی )در سطوح 

حیای اراضی تخریب شده در اثر آتش بین المللی، ملی و محلی( به همراه مقابله ایمن و اثرگذار با وقایع آتش سوزی در عین ا

  .سوزی می شود

توسط سازمان جنگل « مدیریت پیشگیری و اطفای حریق در عرصه های منابع طبیعی»نشست ملی و کارگاه آموزشی بین المللی 

ایران با حضور  ها، مراتع و آبخیزداری کشور با همکاری نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در جمهوری اسالمی

، مرکز جهانی  (UNISDR نمایندگان و مدرسانی بین المللی از استراتژی بین المللی کاهش بالیای طبیعی سازمان ملل متحد

، مرکز منطقه ای منابع مدیریت اطفاء حریق آسیای (GWFN) ، شبکه جهانی حریق جنگل(GFMC) پایش حریق

  .برگزار شد (RCAFMRC)مرکزی

کارگاه آموزش بین المللی مدیریت حریق در چهارچوب داوطلبانه مکانیزم های بین المللی آمادگی حریق جنگل  این نشست ملی و

(IWPM برگزار شده که عمال به ظرفیت سازی و همکاری های بین مرزی در مدیریت حریق از طریق تبادل دانش و تجربه و )

 امد. بکارگیری استانداردهای داوطلبانه در مدیریت آتش می انج
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 اقلیم و منابع طبیعی

 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه توجیه اقتصادی نداردانتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه توجیه اقتصادی ندارد

احیای دریاچه ارومیه، انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه را منتفی دانست و گفت: آب دریای خزر به لحاظ مجری طرح 

 .ساختار شیمیایی و اقتصادی قابلیت انتقال به دریاچه ارومیه ندارد

،عیسی کالنتری روز سه شنبه در حاشیه نشست خبری که به مناسبت بیستمین گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

سال تجاری سازی جهانی محصوالت تراریخته در خانه کشاورز برگزار شد،با بیان این که ما عادت داریم با اطالعات کم، تصمیم 

های قدیمی دید بترسیم؟ افزود: مدلهای جهای کالن بگیریم و این سوال پیش می آید که چرا ما باید از پیشرفت و فناوری

تحقیقات کشاورزی امروزه پاسخگوی نیاز جوامع نیست و کشوری مثل ایران که با بحران منابع آب روبرو است، ناچار به استفاده از 

  .های نوین می شودفناوری

و حفظ محیط زیست صورت می گیرد، های نوین در راستای حفظ منافع ملی، امنیت غذایی وی اظهار داشت: استفاده از تکنولوژی

بنابراین ایجاد هراس در جامعه و نگران کردن مردم هیچ دستاوردی برای کشور نخواهد داشت و ما را روز به روز به بیگانگان وابسته 

  .تر می کند

رحال حاضر این منابع به میلیارد متر مکعب بود، گفت: د 010سال قبل  12کالنتری با بیان این که منابع آبهای تجدید پذیر کشور 

  .درصد منابع آبهای تجدیدپذیر خود را از دست داده ایم 02میلیارد متر مکعب رسیده است یعنی حداقل  00کمتر از 

میلیارد متر مکعب خواهد  02دبیرکل خانه کشاورز با بیان این که در پنج سال آینده منابع آب های تجدیدپذیر ما به کمتر از 

میلیارد متر مکعب منابع آب تجدید پذیر تنظیم  010های کلی و تحقیقاتی ما براساس همان اسفانه هنوز سیاسترسید، افزود: مت

  .می شود، گویا هنوز به این باور نرسیده ایم که این منابع به شدت کاهش یافته است

تا چهار میلیارد دالر ارز از کشور درصد محصوالت غذایی وارداتی کشور تراریخته است و حداقل سالیانه سه  82وی مدعی شد، 

  .برای واردات این محصوالت خارج می شود

کند؟ گفت: من یکی از کالنتری با طرح این پرسش که چرا واردات این محصوالت ایرادی ندارد اما تولید آنها مشکل ایجاد می

های آینده پایمال اید تعادل محیط زیست و حق نسلطرفداران توسعه پایدار نه تنها در ایران بلکه در جهانم و براین باورم که نب

  .شود

 میلیون هکتار اراضی جهان 144تولید محصوالت تراریخته در  ** 

میلیون هکتار از اراضی زیرکشت محصوالت تراریخته قرار دارد به طوری  022دبیرکل خانه کشاورز افزود: براساس آمارها، در جهان 

  .ه مواد غذایی جهان از جمله آرژانتین، برزیل و آمریکا، تولید کننده مواد تراریخته هستندکه بزرگترین کشورهای صادر کنند

وی اظهار داشت: همچنین بزرگترین کشورهای مصرف کننده مواد غذایی دنیا همانند چین و هند به تولید محصوالت ترایخته روی 

  .آورده اند

یخته افزایش تولید نیست بلکه حفظ محیط زیست است، یادآورشد: در دهه وی با بیان این که دلیل اصلی تولید محصوالت ترار

، اروپائیان در زمینه مهندسی ژنتیک از آمریکا و چین بسیار عقب ماندند و توان رقابت تولید با کشورهای 00و اوایل قرن  0882

این کشورها جلوگیری می کردند اما پس از مذکور را نداشتند به طوری که گروه های سبز آنان از واردات محصوالت تراریخته به 

    .این که اروپائیان موفق به جبران این فاصله شدند، دیگر گروه های سبز آنان سروصدا نکردند
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دبیرکل خانه کشاورز در جمع خبرنگاران درباره وضعیت دریاچه ارومیه و انتقال آب از دریای خزر به این دریاچه افزود: از نظر ما  

منتفی است و هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد، زیرا امالح آب دریای خزر به لحاظ شیمیایی دارای سولفاته و امالح این موضوع 

 .دریاچه ارومیه دارای کلرات است، بنابراین این ساختارها با یکدیگر همخوانی ندارند

رای رسیدن به دریاچه ارومیه عنوان کرد و متری ب 022وی یکی دیگر از مشکالت را پمپاژ آب دریای خزر در ارتفاع دو هزار و 

هزار تومان( هزینه دارد، بنابراین  02تا  0هزار ریال )  022تا  02گفت: در واقع هر متر مکعب پمپاژ آب از خزر به دریاچه ارومیه 

هزینه کنیم که  میلیارد مترمکعب آب را منتقل کنیم باید معادل کل تولید ناخالص ملی کشور 02در صورتی که بخواهیم حدود 

  .این کار توجیه اقتصادی ندارد

  .کالنتری گفت: اما وزارت نیرو در حال مطالعه و بررسی این مسئله است که به احتمال زیاد آنان نیز به همین نتیجه خواهند رسید

نند، این کار نه تنها از مجری طرح احیای دریاچه ارومیه افزود: در صورتی که شرکای دریای خزر با عملیات انتقال آب موافقت ک

  .لحاظ شیمیایی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز ممکن نیست

دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به این که وضعیت بارندگی امسال مناسب بوده است، گفت: البته بخش عمده آب در سطح دریاچه 

 0020اه به پنج ماه برسد و به مرور در سنوات آتی م 0تا  6ارومیه در تابستان تبخیر می شود اما امیدواریم سطح خشک دریاچه از 

  .به تراز اکولوژی خود برسد 0021و 

کالنتری درباره اجرای برنامه محدودیت کشت در حاشیه دریاچه ارومیه گفت: محدودیت کشت در حاشیه دریاچه ارومیه نداریم، 

رایط عادی در حوزه دریاچه ارومیه باید معادل هشت دهم بلکه کاهش مصرف آب کشاورزی را در دستور کار قرار داریم ، زیرا در ش

درصد آب اضافه مصرف می  00تعرق آبیاری داشت ، اما هم اکنون این رقم معادل یک چهاردهم است یعنی در این حوزه حدود 

  .کند بلکه موجب کاهش تولید نیز می شودشود که نه تنها کمکی به تولید نمی

میلیون مترمکعب صرفه جویی خواهیم کرد، به  022یم این حجم آب را کاهش دهیم حدود یک میلیارد و وی ادامه داد: اگر ما بتوان

  .واحد در ابتدای سال کاهش مصرف داشتیم و امسال نیز هشت واحد دیگر کاهش خواهد یافت 02طوری که سال گذشته حدود 

هایی که در منطقه برای تولید مزاحمت ایجاد دریاچه آب مجری طرح احیای دریاچه ارومیه افزود: تالش داریم برای احیای این

 .کنند را به دریاچه ارومیه سرریز کنیممی

http://www.yjc.ir/fa/news/0600106/%D0%A0%D8%06%D0%AA% 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

لزوم حمایت از کشاورزان در راستای اقتصاد مقاومتی اجحاف دالالن به کشاورزان/ گوجه سبز را به یک دهم لزوم حمایت از کشاورزان در راستای اقتصاد مقاومتی اجحاف دالالن به کشاورزان/ گوجه سبز را به یک دهم 

  خرندخرندقیمت از کشاورزان میقیمت از کشاورزان می

هزار تومان است، اما دالالن میدان گوجه سبز ممتاز شهریار را به  02تا  0در حالی که قیمت گوجه سبز این روزها در بازار بین  

  .خرندتومان از کشاورزان می 0222تومان و درجه دو را  0022قیمت کیلویی 

از را که کشاورزان با رحمت اعالم کردند: گوجه سبز ممت خبرگزاری فارسبرخی از کشاورزان منطقه شهریار تهران به خبرنگار 

آوری کرده و در کارتن کرده و پاشی، آبیاری و مراقبت از باغ آن را جمعفراوان تولید کرده و پس از پرداخت هزینه کارگری، سم

تومان و  0022سبز ممتاز کیلویی کنند، اما در نهایت برای گوجهبار تهران عرضه میبرای فروش در میدان مرکزی میوه و تره

 .شودتومان به کشاورز پرداخت می 0222کیلویی  0سبز درجه گوجه

براساس این گزارش، شیوه دالل بازی این گونه است که کشاورز مجبور است بار خود را در میدان مرکزی میوه تهران تحویل دهد و 

فروشند و بعد از چند ند دست میکند که پس از آن دالالن از شب تا صبح این محصول کشاورز را به چفقط یک رسید دریافت می

کاری در نهایت به کشاورز العملهای حقخواهند که پس از کسر هزینهگیرند و شماره حساب از او میروز با کشاورز تماس می

 .پردازندسبز درجه یک میتومان برای گوجه 0022کیلویی 

ای ندارد و کشاورز مجبور قعاً کار کشاورزی دیگر برای ما صرفهای است که وایک کشاورز در این زمینه گفت: اجحاف دالالن به گونه

 .ها اکتفا کنداست زمین و باغ خود را رها کرده و حتی به درآمد ناچیز سرایداری در آپارتمان

 تومان 0022تا  022فاکتور خرید گوجه سبز به قیمت ناچیز 

 00تا  02ها بین هزار تومان و در مغازه 0ح شهر تهران کیلویی بار شهرداری در سطسبز در میادین ترهدر حال حاضر قیمت گوجه

 .رسدهزار تومان به فروش می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000220080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950225001491


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

39 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  سیر نزولی قیمت میوه های نوبرانه در بازارسیر نزولی قیمت میوه های نوبرانه در بازار

 0رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: در حال حاضر قیمت انواع میوه های فصل و نوبرانه در مقایسه با هفته گذشته با کاهش 

 .درصدی قیمت همراه بوده است

قیمت میوه های نوبرانه که در ابتدای فصل سر به فلک کشیده بود و همه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش خبرنگار

زار ه 02اقشار قدرت خرید آن را نداشتند این روزها روند نزولی در بازار پیدا کرده به طوریکه قیمت هر کیلو گوجه سبز درجه یک 

 .تومان به فروش می رسد 022هزار و  1تومان، درجه دو 

 .هزار تومان به فروش می رسد 00هزار تومان، هلو  00هزار تومان، زردآلو  00همچنین قیمت هر کیلو توت فرنگی درجه یک 

 0هزار تومان، سیب زرد و قرمز  1هزار تومان، خیار بوته ای  6الی  022هزار و  0این میان سایر اقالم میوه نیز هر کیلوگرم موز  در 

 .تومان در بازار است 022هزار و  0، ملون 022هزار تومان، طالبی هزار و 

 :حال دراین میان به سراغ رئیس اتحادیه میوه و سبزی رفتیم تا از وضعیت بازار میوه با خبر شویم

با اشاره به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛گار در این راستا حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرن 

وضعیت بازار میوه اظهار داشت: باتوجه به افزایش تولید و کاهش قدرت خرید مردم، مغازه داران با کسادی بازار مواجه هستند و می 

 .روز به کسادی بازار افزوده می شود توان گفت باوفور میوه های نوبرانه فصل روز به

درصدی قیمت همراه بوده  0وی افزود: در حال حاضر قیمت انواع میوه های فصل و نوبرانه در مقایسه با هفته گذشته با کاهش 

الی  6درختی هزار تومان، گوجه  00الی  0مهاجران با اشاره به قیمت انواع میوه های نوبرانه یادآور شد: قیمت هر کیلو زردآلو .است

هزار تومان و  0الی  6تومان، توت فرنگی ساری  622تومان، هندوانه  022الی هزار و  022هزار و  0و ملون  هزار تومان، طالبی  02

 .هزار تومان است 00الی  00توت فرنگی گلخانه 

 022هزار و  0الی  022هزار و  0رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به قیمت سایر میوه و صیفی گفت: قیمت هر کیلو موز 

هزار تومان، خیار بوته ای هزار و  0الی  022هزار و  1تومان، سیب قرمز و سفید  022هزار و  0الی  0تومان، پرتقال والنسیاجنوب 

تومان،  822الی  022تومان، گوجه درختی هزار تومان، پیاز نو  500الی هزار و  622، خیار گلخانه تومان 022هزار و  0الی  022

 .الی هزار تومان در بازار است 622سیب زمینی نو 

http://www.yjc.ir/fa/news/0601128/%D0%B1%DB%0C% 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

میلیارد تومانی مشوق صادراتی میلیارد تومانی مشوق صادراتی   0404ها/ نیاز ها/ نیاز پراکنی برخی رسانهپراکنی برخی رسانهمرغ بر خالف شایعهمرغ بر خالف شایعهتداوم صادرات تخمتداوم صادرات تخم

  مرغمرغتخمتخم

اتحادیه دهند، اما مدیرعامل دلیل نداشتن قدرت رقابت در قیمت، خبر میمرغ بهها از توقف صادرات تخمدر حالی که برخی رسانه

های صادراتی، تا پایان سال نیز ادامه میهن معتقد است که این صادرات در سال جاری نیز صورت گرفته و در صورت تأمین مشوق

 .خواهد داشت

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با گذار میهن امروز در گفتمدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

هزار تن از این محصول را به  02توان ماهانه این خبر گفت: اگر مشوق صادراتی از طرف دولت پرداخت شود، حداقل میاعالم 

 کشورهای مختلفی مانند عراق و افغانستان صادر کرد.

ان سیر صادرات میلیارد تومان از طرف دولت به این صنعت اختصاص یابد تا بتو 02رضا ترکاشوند افزود: در این شرایط باید حداقل 

 طور طبیعی کنترل کرد.را تا پایان سال، به

تن و تا تاریخ  822هزار و ماه حدود پنجهای ابتدایی سال جاری، خاطرنشان کرد: در فروردینوی با اشاره به کاهش صادرات در ماه

 ان این روند ادامه دارد.مرغ است؛ بنابراین توقفی صورت نگرفته و همچنتن آمار صادرات تخم 002ماه، اردیبهشت 00

تومان در هر کیلوگرم است، در حالی که برای  022مرغ درب مرغداری حدود دوهزار و به گفته ترکاشوند، اکنون قیمت تخم

درصدی، نرخ این محصول  02شود؛ بنابراین با احتساب حداقل سود تومان تخمین زده می 022هزار و شده سهمرغدار، قیمت تمام

 کند.هزار تومان ضرر میتومان باشد، پس مرغدار به ازای هر کیلوگرم یک 022ید حدود چهارهزار و در بازار با

مرغ را در داخل مرزهایش باالی چهارهزار تومان وی ادامه داد: اگرچه قیمت در داخل پایین است، اما کشوری مانند ترکیه که تخم

کند؛ بنابراین تجار هزار تومان عرضه میتر از سهبازار عراق، با قیمتی پایینرساند، همین محصول را در در هر کیلوگرم به فروش می

 توانند به راحتی در عراق مانور دهند.های باالیی برخوردارند که میآن کشور از یارانه

تجاری وزیر  رنگ بخش خصوصی در مراوداتگذار میهن با انتقاد از حضور کممدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

ایم، اما چرا ها اعالم کردهجهاد کشاورزی با کشورهای دیگر، تصریح کرد: ما همیشه آمادگی خود را برای حضور در این مناسبت

ها باید پاسخ دهند. به هر حال، برای قوت گرفتن این مبحث، گیرد، پرسشی است که دولتیدولت، بخش خصوصی را جدی نمی

 ای را لحاظ کنند.رود از این پس چنین مسئلهاری با بخش بازرگانی وزارتخانه انجام شده که امید میهای بسیمکاتبات و تماس

ترکاشوند معتقد است: معموالً بازار در نیمه نخست سال با انباشتگی همراه است. در حال حاضر نیز چنین مشکلی برای 

کند که یکی از آنها کمک به توسعه رطرف کردن آن تالش میتولیدکنندگان پیش آمده و اتحادیه با دو اقدام اساسی، برای ب

 صادرات و خروج مازاد تولید بود.

روز پیش آغاز  02ها سیاست دیگری بود که از های پایان دوره و هماهنگی با کشتارگاهوی درباره اقدام دوم، یادآور شد: حذف مرغ

کرد، اکنون وضعیت مرغداران د. مطمئناً اگر اتحادیه ورود نمیانآوری شدهها از واحدها جمعشده و تاکنون اکثر این مرغ

طور رود، زیرا ممنوعیت خمیرمرغ بهشد.ترکاشوند تأکید کرد: بخش بزرگی از اینها برای تهیه خمیرمرغ به کار میتر میکنندهنگران

توان در تهیه خمیرمرغ از آن تخلیه شود، میصورت استاندارد باشد و امحاء و احشاء حیوان کامالً کامل نیست و چنانچه کشتار به

کاری او اظهار داشت: اعتقاد ما بر استفاده کرد.وی در واکنش به ادعای برخی از اعضای اتحادیه مرغداران میهن مبنی بر محافظه

حادیه نیز تمام شود. در توان کاری را از پیش برد و چه بسا در برخی موارد، این موضوع به ضرر اتآفرینی نمیاین است که با جنجال
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این راستا، هم تعهداتی نسبت به دولت داریم و هم وظایفی در مقابل تولیدکننده؛ بنابراین باید به هر دو وجه توجه کنیم. وقتی 

رف ترین کوتاهی ممکن است این امتیاز را از ما بگیرند. از طمدیریت تولید و تنظیم بازار به اتحادیه واگذار شده، در صورت کوچک

دیگر، جایی که الزم است از حق تولیدکننده دفاع شود، با تمام قدرت و جدیت وارد خواهیم شد. به همین دلیل، چنین 

 شود.ای به ضرر هیچ کسی تمام نمیکاریمحافظه

ای از هگذار میهن همچنین گفت: اتفاقا از تاریخ هشتم اردیبهشت، بخشناممدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

طرف معاون وزیر به اتحادیه ابالغ شده که طبق آن اتحادیه موظف است تولید را به نحو مطلوب کنترل کند و در این راستا مختار 

 خواهد بود تا با کسانی که از دستورات مصوب اتحادیه برای تنظیم بازار سرپیچی کنند، برخورد کند.

کیلوگرم است، اما باید 0280مرغ در کشور افزود: اگرچه سرانه مصرف حدود وگرمی تخمکیل 0080ترکاشوند با اشاره به تولید سرانه 

 اند.سازی کردهمرغ فرهنگای که برای مصرف تخمکیلوگرم افزایش یابد؛ درست شبیه کشورهای پیشرفته 00یا  00این سرانه به 

های ها و مدیریترغ از کشور صادر شد که اگر کنترلمهزار تن تخم 80درصد از تولید یعنی  02به گفته وی، سال گذشته حدود 

شد؛ زیرا در مقاطعی که آنفلوآنزا به ترکیه هجوم آورده بود، تقاضاهای رو میاتحادیه نبود، قطعاً بازار داخل با آشفتگی فراوانی روبه

 گرفت.ای تعدیل صورت میعجیبی برای صادرات داشتیم که باید در برهه

مرغ در کشور وجود ندارد و ای برای صادرات تخمریزی شدهخاطرنشان کرد: هیچ دستورالعمل مدون و برنامهترکاشوند در پایان 

ها در قالب پروسه زمانی وری بوده است؛ بنابراین الزم است که این هماهنگیآنچه که تاکنون صورت گرفته، بیشتر به شکل پیله

 مشخص باشد و از حالت روزانه بودن خارج شود./

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%AA%D0%AF 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹شنبه 

  های بهاری در بازار های بهاری در بازار روند نزولی قیمت میوهروند نزولی قیمت میوه

 صنعت، معدن، تجارت  -اقتصادی  : سرویس
انه بهاری مانند گوجه سبز، زرد آلو و توت فرنگی است و سایر های نوبربار حاکی از روند کاهشی قیمت میوهها از بازار میوه و ترهبررسیآخرین 

  .اقالم با ثبات نسبی همراه است

شد این روزها روند ر میوه عرضه میهای قبل به شکل نجومی در بازاهای نوبرانه که در هفتهبر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، قیمت میوه

 1222تومان و گوجه سبز درجه دو کیلویی  0222نزولی پیدا کرده است؛ به گونه ای که هر کیلوگرم گوجه سبز درجه یک به طور متوسط 

  .شودتومان فروخته می

  .هزار تومان قیمت دارد 02 تومان است و هر کیلوگرم زردآلو درجه یک 8222همچنین قیمت هر کیلوگرم توت فرنگی درجه یک 

 6222تومان، پرتقال تامسون  0022تومان، سیب قرمز کیلویی  0222در میان سایر اقالم میوه نیز هر کیلوگرم سیب زرد به طور متوسط 

  .شودتومان فروخته می 1222تومان و خیار درختی کیلویی  1022ای کیلویی تومان، خیار بوته

  .تومان قیمت دارد 1222و هر کیلوگرم ملون  0022ی هر کیلوگرم طالبی تومان در میان دیگر محصوالت بهار

 تومان  0022تومان و هر کیلوگرم پیاز  0222بار، سیب زمینی در شیب باالی قیمت قرار دارد و هر کیلوگرم آن اما در بازار تره

 0222تومان، کاهو کیلویی  0222ج کیلویی ، هوی1222تومان، کدو کیلویی  0022شود. همچنین هندوانه کیلویی روخته می

شود. همچنین هر کیلوگرم گوجه فرنگی به طور تومان عرضه می 0222و هر کیلوگرم کلم سفید نیز  0222تومان، باقالی کیلویی 

  .تومان قیمت دارد 1022متوسط 

 (متوسط قیمت )هر کیلوگرم انوع میوه

 تومان 5000 سیب زرد

 تومان 5500 سیب قرمز

 تومان 6000 پرتقال تامسون

 تومان 3500 ایخیار بوته

 تومان 3000 خیار درختی

 تومان 8000 گوجه سبز

 تومان 9000 توت فرنگی

 تومان 5000 کیوی

 تومان 3700 موز

 تومان 1200 طالبی

 تومان 3000 ملون

 هزار تومان 10 زرد آلو
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 تومان 4000 لیمو شیرین

 () هر کیلوگرممتوسط قیمت  بارانوع تره

 تومان 2000 سیب زمینی

 تومان 1700 پیاز

 تومان 1200 هندوانه

 تومان 3500 گوجه فرنگی

 تومان 3000 بادمجان

 تومان 3000 کدو

 تومان 2000 هویج

 تومان 2000 کاهو

 تومان 2000 باقالی

 تومان 2000 کلم سفید

 انتهای پیام 

http://www.isna.ir/fa/news/80200000100/%D0%B0%D8%00%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.isna.ir/fa/news/95022515358/%D8%B1%D9%88%D9


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

44 
 

 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۹ : تاریخ

حفظ کاربری اراضی حفظ کاربری اراضی »»تر طرح تر طرح های کشور خواستار شدند بررسی دقیقهای کشور خواستار شدند بررسی دقیقاستادان منابع طبیعی دانشگاهاستادان منابع طبیعی دانشگاه

  « « کشاورزیکشاورزی

ها و های کشور و اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلهای منابع طبیعی دانشگاهنفر از استادان دانشکده 000در مجلس 

« حفظ کاربری اراضی کشاورزی»تر طرح واستار بررسی موشکافانه و دقیقای به رئیس مجلس شورای اسالمی خمراتع با ارسال نامه

  .در مجلس شدند

های کشور و اعضای هیات های منابع طبیعی دانشگاهاز استادان دانشکده جمعی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مخالفت با تصویب  به رئیس مجلس شورای اسالمی با موضوع سرگشاده ایو مراتع با ارسال نامهها علمی موسسه تحقیقات جنگل

این طرح دارای ابهاماتی جدی است و نیازمند  در مجلس شورای اسالمی اعالم کردند که« حفظ کاربری اراضی کشاورزی»طرح 

 .تری در صحن مجلس استتر و موشکافانهبررسی دقیق

 است: جناب آقای دکتر علی الریجانی، ریاست مجلس شورای اسالمیدر این نامه آمده 

 در مجلس شورای اسالمی "حفظ کاربری اراضی کشاورزی"موضوع: مخالفت با تصویب طرح 

قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  00در قالب اصل  "حفظ کاربری اراضی کشاورزی"طرحی موسوم به 

تصویب شده است و برخی از اعضای این کمیسیون در تالش هستند تا پیش از پایان دوره نهم مجلس مجلس شورای اسالمی 

           .شورای اسالمی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس، تبدیل به قانون نمایند

نین قانونی هستیم که روند بررسی و در حالی شاهد تعجیل غیر عادی برخی نمایندگان محترم در قوه مقننه برای دستیابی به چ

نظران مواجه شد و نیز کمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده ای از سوی صاحب

 .شکل گرفته است

 ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

به  00دارد کلیه اراضی ملی که تا پیش از سال به باور بسیاری از متخصصان عرصه منابع طبیعی کشور، این طرح که اشعار می

صورت غیر قانونی تصرف شده است باید همچنان در تصرف متخلفین باقی بماند، خواسته یا ناخواسته مروج و مشوق زمین 

هایی را کند و این اقدام، نگرانیهای منابع طبیعی کشور هموار میاست و عمال راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه خواری

مقام معظم رهبری در دیدار  0181ها و متخصصین امر فراهم آورده است که در سخنرانی هفدهم اسفند سال برای اساتید دانشگاه

 .با مسئوالن منابع طبیعی و محیط زیست کشور نیز بدرستی مورد تاکید قرار گرفته بود

آخرین  1طبیعی ایران منجر خواهد شد به نحوی که در ماده  بعالوه تصویب طرح مذکور عمالً به تضعیف سازمان متولی منابع

نسخه اصالحی این طرح، امور حاکمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی کشور که وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را 

اید، انتقال خواهد یافت! مضافًا به عهده دارد، منفک و به سازمان امور اراضی که در جهت واگذاری اراضیِ در اختیار اقدام می نم

ها تأکید شده است، اینکه در چگونگی اجرای طرح مورد نظر، بر تبعیت ادارات کل منابع طبیعی از سازمان جهاد کشاورزی استان

 00در حالی که اصوالً مدیریت منابع طبیعی ذیل بخش کشاورزی نه تنها توجیه علمی ندارد، بلکه موجب تهدید انفال و نقض اصل 

های کشور با انتشار به همین جهت، در روز هشتم تیر سال گذشته بیش از یکصد تن از استادان دانشگاه.قانون اساسی نیز می شود

ای سرگشاده خطاب به ریاست جمهور، خواهان استقالل موضوع مدیریت منابع طبیعی ایران و تشکیل وزارتخانه ای مستقل از نامه
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همچنین اعتقاد داریم با توجه به ابعاد گوناگون و اهمیت موضوع، تشخیص اراضی کشاورزی .ه بودندذیل وزارت جهاد کشاورزی شد

این طرح نیز دارای ابهاماتی جدی است و نیازمند بررسی دقیق تر و موشکافانه تری در صحن مجلس  00و ماده  0مطابق مفاد ماده 

 .می باشد

 جناب دکتر الریجانی

نسبت به هجوم زمین خواران و متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی و تخریب آن بر اساس مفاد  با عنایت به احساس خطر جدی

این طرح و تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی کشور در اعمال حاکمیت دولت بر انفال و لزوم بررسی دقیق تر تشخیص اراضی 

قانون  00است، این طرح را از روند تصویب در قالب اصل کشاورزی، از جنابعالی تقاضا داریم به هر نحوی که مقدور و قانونی 

تصمیم گیری نهایی در مورد آن را به مجلس دهم موکول فرمائید تا با در اختیار داشتن فرصتی کافی، تمامی   اساسی خارج و

 .زوایای مبهم این طرح مورد بررسی دقیق قرار گیرد

 :با احترام وافر

ابع طبیعی دانشگاه های کشور و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع دانشگاه تن از اساتید دانشکده های من 142

آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه ارومیه، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

ربردی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشگاه ساری، دانشگاه سمنان، دانشگاه کردستان، دانشگاه جامع علمی کا

 گنبد، دانشگاه گیالن، دانشگاه لرستان، دانشگاه یاسوج و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 0180اردیبهشت سال  23

 :اسامی امضا کنندگان

، دکتر مرضیه حجاریان، دکتر امید حسین دکتر احمد علیجانپور، دکتر عباس شفیعی، دکتر هیراد عبقری، دکتر نسرین سیدی

زاده، دکتر سید رستم موسوی، دکتر میرحسن میریعقوب زاده، دکتر مهشید سوری، دکتر مهدی عرفانیان، دکتر حسام احمدی 

اکبر بیرگانی، دکتر جواد معتمدی، دکتر حبیب نظرنژاد، دکتر محمدرضا نگران، دکتر الیاس رمضانی، دکتر جواد اسحاقی راد، دکتر 

نجفی، دکتر عباس اسماعیلی ساری، دکتر مسلم اکبری نیا، دکتر مسعود طبری، دکتر سید محسن حسینی، دکتر یحیی کوچ، 

دکتر سید محمود قاسمپوری، دکتر امید اسماعیل زاده، دکتر حبیب اهلل یونسی، دکتر عبدالواحد خالدی درویشان، دکتر مهدی 

سید جلیل علوی، دکتر قاسم دیانتی، دکتر سید غالمعلی جاللی، دکتر نادر بهرامی فر،  وفاه خواه، دکتر حمیدرضا مرادی، دکتر

دکتر سیدحمیدرضا صادقی، دکتر حامد یوسف زاده، دکتر وحید اعتماد، دکتر انوشیروان شیروانی، دکتر محمد عواطفی همت، 

سوسنی، دکتر کامران عادلی، دکتر حسین زینی وند،  دکتر ضیاءالدین باده یان، دکتر حامد نقوی، دکتر رحیم ملک نیا، دکتر جواد

دکتر ناصر طهماسبی، دکتر هومن روانبخش، دکتر محمدکیا کیانیان، دکتر داود کرتولی نژاد، دکتر علیرضا مشکی، دکتر مریم 

دکتر مجید  مالشاهی، دکتر شیما نیکو، دکتر سیدحسن کابلی، دکتر محمدرضا یزدانی، دکتر هایده آراء، دکترمجتبی امیری،

محمدی، دکتر حامد یونسی کردچلی، دکتر رضا نقدی، دکتر آیدین پارساخو، دکتر جهانگیر محمدی، دکتر واحد بردی شیخ، دکتر 

مژگان سادات عظیمی، دکتر سیدمحمد واعظ موسوی، دکتر حدیثه کشیری، دکتر معظمه کردجزی، دکتر رقیه صفری، دکتر 

زه، دکتر حسن یگانه، دکتر محمدهادی آرائی منفرد، دکتر داود آزادفر، دکتر وحیده پیام حمیدرضا عسگری، دکتر محمدرحیم فرو

نور، دکتر شعبان شتائی، دکتر امین محمدی استادکالیه، دکتر علی ستاریان، دکتر ابوالحسن فتح آبادی، دکتر مجید 

دکتر مرتضی سیدیان، دکتر سلیمان محمدی محمداسمعیلی، دکتر اکبر فخیره، دکتر حجت قربانی واقعی، دکتر بهاره بهمنش، 

لیمائی، دکتر علی صالحی، دکتر مهرداد نیکوی، دکتر اسماعیل قجر، دکتر رحمت زرکامی، دکتر رامین نقدی، دکتر وحید غالمی، 

 دکتر حسن پوربابائی، دکتر سید محمد حسینی نصر، دکتر اصغر فالح، دکتر سید محمد حجتی، دکتر حسن اکبری، دکتر مجید

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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لطفعلیان، دکتر محمدرضا پورمجیدیان، دکتر محمود حبیب نژاد، دکتر جمشید قربانی، دکتر حمید جلیلوند، دکتر مجید ذبیح 

زاده، دکتر قاسم اسدپور، دکتر کاکا شاهدی، دکتر محمدرضا طاطیان، دکتر مریم قربانی، دکتر فروغ دستوریان، دکتر زینب 

ن وهاب زاده، دکتر حسن زالی، دکتر رضا اخوان، دکتر پژمان پرهیزکار، دکتر محمود بیات، جعفریان، دکتر شفق رستگار، دکتر قربا

دکتر حسین سردابی، دکتر احمد رحمانی، دکتر خسرو میرآخورلو، دکتر علی اقتصادی، دکتر مصطفی خوشنویس، دکتر هاشم 

هدی پورهاشمی، دکتر فرحناز رشیدی، دکتر کنشلو، دکتر ثاقب طالبی، دکتر مصطفی جعفری، دکتر محمد متین زاده، دکتر م

محمد خسروشاهی، دکتر هادی کیادلیری، دکتر ساسان بابائی کفاکی، دکتر اسداهلل متاجی، دکتر سید اکبر جوادی، دکتر ابوالفضل 

دقی معینی، دکتر حسن احمدی، دکتر محمد جعفری، دکتر پیام فیاض، دکتر علیرضا صالحی، دکتر محسن آرمین، دکتر محمد ص

اصل، دکتر منصور پرویزی، دکتر سهراب الوانی نژاد، دکتر بابک پیله ور، دکتر مرتضی تشکری، دکتر علی معصومیان، دکتر رحیم 

 .میرزائی مالاحمد، دکتر مرتضی شریفی، دکتر مهدی کالهی، دکتر علی یخکشی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222020 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

ها را ها را امید به تصویب قانون حمایت از حیوانات در مجلس دوازدهم/ قاتل کودکان جنوب تهران، ابتدا سگامید به تصویب قانون حمایت از حیوانات در مجلس دوازدهم/ قاتل کودکان جنوب تهران، ابتدا سگ

  کشتکشتمیمی

شود، اما حامیان حیوانات کم جزو مسائل روز شده و تعداد آن به مرور، زیادتر و زیادتر میکم آزاری در ایرانخبرهای حیوان

 .ای حل شودصورت ریشهامیدوارند که این معضل با همت مجلس آینده، به

گفت: با حضور سه  وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبررئیس انجمن حمایت از حیوانات امروز در گفت

 رود که قانون حمایت از حیوانات، به تصویب برسد.دامپزشک در میان منتخبان مجلس جدید، انتظار می

داوود با اشاره به اینکه پیشنهاد این قانون در مجلس ششم از طرف حامیان حیوانات عنوان شد، افزود: در آن زمان، سیدجاوید آل

یط زیست برگزار شد و بحث مورد نظر به نتایج مطلوبی رسیده بود، اما ترس از حتی جلسات مختلفی با فراکسیون مح

 نشینی کرد.های سیاسی به خاطر تصویب این قانون، مجلس را وادار به عقباندازیدست

رد و ها در آن هنگام عقیده داشتند که هنوز بستر الزم برای طرح چنین قوانینی در جامعه وجود نداوی خاطرنشان کرد: برخی

 ممکن است موج اعتراضات را برانگیزد.

به گفته این عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی تهران، امروز با توجه به اتفاقاتی که در کشور افتاد و محاکمه افرادی که به 

 حیوانات کرد.رسد زمان آن فرا رسیده تا فکری به حال مظلومیت نظر میحیوان آزاری و تشویش اذهان عمومی متهم هستند، به

ها است، یعنی تا زمانی که افراد، آزاری ادامه داد: احترام به حیوانات، زیرساخت احترام به انسانداوود در پاسخ به عوارض حیوانآل

های زنجیر به نوع خود نخواهند داد؛ بنابراین همه این روابط، چون حلقهحقوق حیوانات را رعایت نکنند، اهمیتی نیز به حقوق هم

 م متصلند.ه

وی تصریح کرد: چند سال پیش، قاتلی در جنوب تهران دستگیر شد که چند کودک را کشته بود. اگر به پیشینه این مجرم نگاه 

نوع آزاری آزاری به هماش از حیوانها بوده و مشکل روحی و روانیبینیم که او قبل از اینکه قاتل انسان شود، قاتل سگکنیم، می

 تبدیل شد.

ود یادآور شد: وقتی شهرداری در نمایشگاه کتاب، به جای ترویج فرهنگ رفتار مناسب با حیوانات، تله موش چسبناک را به داوآل

توان داشت؟ اگرچه تأمین سالمت مردم، بخشی از وظایف دولت دهد، دیگر چه انتظاری از عوام میرایگان در اختیار مردم قرار می

 کشد تا بمیرد.برد و حیوان بعد از به دام افتادن، مدتی طوالنی عذاب میصورت آنی از بین نمیرا به ها، موشاست، اما این تله

های منطقه را صادر کرده است؛ وی در پایان اظهار داشت: چند روز پیش نیز فرمانداری شمیرانات، دستور قتل عام تمام سگ

کنند، یقیناً کل جامعه از این رفتار، تأثیر خواهد رحمی برخورد میبی ای به نام حیوان با خشونت وبنابراین وقتی مسئوالن با پدیده

کارانی هستند که قوانین را زیر پا گذاشته و هر تخلفی از زنند، بزهآزاری میپذیرفت، زیرا بیشتر کسانی که دست به حیوان

 آید./شان برمیدست

http://www.iana.ir/fa/news/12000/%D0%A0%D8%00%DB%0C 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰2یک شنبه 

  رطب خورده چرا منع رطب می کند ؟رطب خورده چرا منع رطب می کند ؟

بیگانه ماهواره  اعتماد سازی در افکار عمومی، در روزگاری که نقش رسانه ملی در تنویر افکار عمومی و روشنگری در مقابل امواج 

با سیاست های اتخاذ شده باعث شده بود که اقبال  در سالهای گذشته  ها بیشتر از هر زمان دیگری است، یک الزام و باید است. 

عمومی کمی رو به افول گذاشته و اعتماد مخاطبان کاهش یابد اما در هفته گذشته انتصاب یک کارشناس ارزشمند و در عین حال 

اسالمی زنده کرد که بازگشت صدا  -فنی به ریاست این سازمان مهم این امید را در دل دوستداران فرهنگ ایرانی آگاه به نکات 

وسیمای جمهوری اسالمی به مرجع قابل اتکای اطالعات آغاز شده و دیری نخواهد پایید که امواج پاک این سازمان، جای موج 

کوتاه از  هرچند این تغییرات را در مدت  بمباران فرهنگی دشمنان را خنثی کند ناپاک رسانه های ماهواره ای بیگانه را بگیرد و 

  .این مدیریت نمی توان انتظار داشت اما برنامه دیشب گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما جای نقد اساسی دارد

الت خانگی دارد بعنوان کارشناس دعوت از میهمان محترمی که مدیرعامل شرکتی است که پرونده ای باز در تخلف واردات محصو

می کردند آبروداری کنند نمونه اش از آن  برنامه و تخطئه تمام کارشناسان دولتی که با وجود اطالع از پرونده قاچاق مزبور سعی 

و  است که مدیر جدید سازمان، برای پاک کردن تفکر قبلی نیازمند صرف توان و وقت مضاعف است. شاید باید کارشناسان تلفنی

نماینده محترم مجلس که در قامت مهمان دوم برنامه حاضر شده بود، حرمت را آنقدر نگه نمی داشتند و از یکی از ده ها پرونده 

 قاچاقی مفتوح این روزهای گمرک میگفتند که قرار بوده محموله ساید بای ساید ساخته شده دوو با روش اختفا پشت قطعات

SKD  در این میان ادعای مبارزه با قاچاق و فریاد سر دادن که واحدهای تولیدی بدلیل نقص  د و کانتینر وارد کشور شو 00در

قوانین و قاچاق در حال ورشکستگی هستند، از هر کسی پذیرفتنی باشد ولی مطمئنا از مدیرعاملی که شرکتش متهم به تخلف 

مجری برنامه محتویات کانتینر نه بدنه ساخته شده  مورد اشاره  کانتینر  00 است مسموع نیست، از سوی دیگر حتی در همان 

درصدی قابل ورود است( اظهار شده است. دعوت  0درصدی دارد( که قطعات یخچال ) که با تعرفه  06 یخچال ) که تعرفه گمرکی 

صنعت این مرز و از این مهمان عجیب تر می شود وقتی که توجه شود در این پرونده خاص، بد اظهاری و قاچاق توامان گریبانگیر 

رطب خورده چرا منع رطب )با فرافکنی سایرین را به جرمی محکوم می کند که خود متهم به آن است  بوم شده و مهمان محترم، 

می کند( و قوانین را راهگشا نمیداند و جلوگیری از قاچاق را در گرو تدوین دستورالعمل ها و جزییاتی میداند که بصورت فاندامنتال 

ز قاچاق را تصحیح کند و نهایتا نتیجه گیری می کند که بایستی ایجاد این دستورالعمل ها در اختیار سندیکاهایی باشد جلوگیری ا

که اتفاقا ایشان در قامت مدیر از همان سندیکا ها فعالیت می کند . آیا صاحب نظران حق ندارند فکر کنند که تمام این هیاهو ها 

 ت ساخته شده در کانتینر قطعات است؟محصوال برای مجاز نمودن اختفای 

کوتاه سخن اینکه بنظر می رسد در دوران مدیریت جدید سازمان صدا و سیما بایستی فیلترهای جدیدی برای مدعوین تدبیر کرد 

ته تا دقت مضاعفی در چگونگی دعوت از مهمانان و کارشناسان بکار بسته شود تا برنامه هایی که باید رنگ و بوی کارشناسی داش

  .باشند و اطمینان بینندگان را جلب کند. تبدیل به محلی برای تاخت و تاز متهمان به همان جرم نشوند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=5944f69042c34 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

مسکوت ماندن یک مصوبه جوی شیر در خیابان به راه انداخت/ دامداران در انتظار خرید به موقع و منصفانه مسکوت ماندن یک مصوبه جوی شیر در خیابان به راه انداخت/ دامداران در انتظار خرید به موقع و منصفانه 

  شیرخامشیرخام

در راستای حمایت از تولید داخلی شیر و گوشت، الزم است شیر تولید داخل به نرخ منصفانه و به موقع از دامداران خریداری و  

  .پول آن پرداخت شود

مبحث جدیدی در اقتصاد است که چگونگی مقابله و مقاومت « اقتصاد مقاومتی »خبرگزاری فارسگار اقتصادی به گزارش خبرن

پذیری و ادامه پیشرفت اقتصاد را نیز مورد کند و در عین حال عدم آسیبها و مخاطرات مختلف را بررسی میاقتصاد در برابر تکانه

 .دهده قرار میتوج

توان توسط رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ شد، می 08بهمن  1392های کلی اقتصاد مقاومتی که در تاریخ با اجرای سیاست

 .انتظار داشت که اقتصاد کشور در این مسیر قرار گیرد

های اقتصاد از جمله سیاست« یحمایت مؤثر و ساماندهی فرآیند تولید و اصالح نظام بازار محصوالت کشاورز»براین اساس: 

 .مقاومتی است که وزارت جهاد کشاورزی برای پیشرفت و تعالی کشور ملزم به اجرای آن شده است

ها یعنی امنیت غذایی کشور را برعهده دارد، در نتیجه در مقابل ترین مسئولیتاز آنجا که وزارت جهاد کشاورزی یکی از سنگین

 .تری بر عهده داردسنگین تی هم به مراتب مسئولیتهای اقتصاد مقاوماجرای سیاست

کنندگان شیرخام می پردازیم: به دنبال حمایت از تولید و در دو سال گذشته به بررسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی براین اساس

تاد تنظیم بازار در کنندگان شیرخام مبنی بر افزایش قیمت این محصول، براساس مصوبه سدامداران و تولید های مکرردرخواست

سال از آن مصوبه به دلیل امتناع  1تومان مصوب شد که علیرغم گذشت حدود  0002قیمت خرید شیرخام  80تیرماه سال  00

 .اندهنوز دامداران موفق به فروش شیرخام تولید شده به این قیمت نشده صنایع لبنی از خرید شیرخام به قیمت مصوب،

کننده را برای جلوگیری از واردات و اتکا به تولید داخل بر عهده دارد، در مواجهه مهم حمایت از تولید وزارت جهاد کشاورزی که امر

به عنوان طرح حمایتی  81در نیمه دوم سال  را این محصول خام طرح خرید تضمینیبا عدم اجرای مصوبه دولت برای خرید شیر

کنندگان همچنان تولید هم موفق نبود و به جز دامداران چند استان، بقیه آوری مازاد آن به اجرا در آوردند که چندانبرای جمع

 .ماه اجرا متوقف شد 02شیرخام را با زیر قیمت مصوب فروختند، تا اینکه باالخره طرح مذکور هم پس از 

ل این برای ح گذشته هم ادامه داشت، به طوری که آنها در سال خام به قیمت مصوبمشکل دامداران در عرضه شیر

علیرغم این  شان گرفتند کههم از مسئوالن برای رفع مشکل هایی رامکاتباتی را با نهاد ریاست جمهوری داشتند و قول مشکل

 .اقدامات هنوز مشکل دامداران به قوت خود باقی است

دم کشش بازار تا آنجا ادامه ستاد تنظیم بازار توسط صنایع لبنی امسال هم به بهانه ع 80عدم تمکین به مصوبه خرید شیرخام سال 

هایی که در سه سال اخیر اعتراض کردند و با توجه به ضرر و زیان در مقابل نهاد ریاست جمهوری یافت که دامداران چندی پیش

 .اند، خواهان رسیدگی این نهاد قانونی به مشکالتشان شدندمتحمل شده

امداران با ریختن شیرخام مقابل سازمان جهاد کشاورزی تعدادی از د چند روز پس از اعتراض مذکور باز هم همچنین

 .تومانی شیرخام شدند 1440کنندگان شیرخام و اجرایی شدن مصوبه خواستار رسیدگی به مشکالت تولید اصفهان
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 تومان است در حالی که در دو سال گذشته هر کیلوگرم شیرخام به 1500آنها مدعی بودند که قیمت تمام شده شیرخام بیش از 

کنندگان کوچک از عرضه تولید شود و با این وضع بسیاری از تولیدتومان از آنها خریداری می 0002تا  0022طور متوسط با قیمت 

 .اندکنندگان بزرگتر هم با مسائل عدیده اقتصادی مواجهاند و تولیدخارج شده

میلیون تن  8، 80تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی سال نژاد دام و بهبود  افزاید: به گفته رئیس مرکز اصالحاین گزارش می

 .شده است صادر (های لبنیهزار تن شیر )فرآورده 622است و معادل   شیرخام در کشور تولید شده

است و  فارس، عراق و پاکستانهای لبنی به کشورهای حاشیه خلیجوی هچنین اظهار داشت: که بخش اعظمی از صادرات فرآورده

 .گیر نبوده استتالش برای صادرات محصوالت لبنی به روسیه صادرات به این کشور چشمعلیرغم 

روند تولید شیرخام در  توان به این نتیجه رسید که اگرچهبنابراین با بررسی اجمالی به نحوه تولید شیرخام در کشور می

 .بازار مناسب برای عرضه محصول استعدم وجود  ترین مشکالت دامداراننبستا خوب است، اما یکی از اساسی کشور

به  بازار مناسب یک محصول هم شامل دو بخش داخلی و خارجی است که متاسفانه نه تنها بازار خوبی برای جذب این محصول

پایین آمدرن قدرت خرید مردم وجود  تومانی و 0002لبنی به مصوبه خرید شیرخام  دالیل مختلف از جمله عدم تمکین صنایع

جذب بازارهای خارجی  وری که این کاال در زمره کاالهای درجه دو و سه قرار گرفته است، بلکه اقدام مناسبی هم برایندارد، ط

 .صورت نگرفته است

از  ،80مصوبه خرید شیرخام سال  وزارت جهاد کشاورزی، و ستاد تنظیم بازار در مقابله عدم تمکین صنایع لبنی نسبت به اجرای

اند، کامال در مقابل کننده نداشتهبه دست مصرف های لبنی برای رسیدنداشتن قیمت فرآوردهای پایین نگهحلی برآنجایی که راه

اصلی چرخه تولید و مصرف شیر دامداران و  زیان دیدگان اند و در این مدت هممنفعل عمل کرده صنایع لبنی

 .وندشهای اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب میپایه هستند که کنندگانیتولید

المللی یکی از اصل مسلم برای رفع مازاد هر محصولی صادرات است و برای بدست آوردن بازارهای بین افزاید:این گزارش می

انجام  که علیرغم های صادراتی استکه الزمه آن هم تخصیص مشوق مهمترین ابزارها عرضه محصول با قیمت رقابتی است

  .ای حاصل نشده استهنوز نتیجه د کشاورزی با دولتتوسط وزارت جها مکاتباتی در این زمینه

های اقتصاد مقاومتی که متولی بنابراین جای این سوال باقی است که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی از بازوان اجرای سیاست

 کنندگان این بخش چه کرده است؟تولید است در راستای حمایت از تولید
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

لزوم حمایت از کشاورزان در راستای اقتصاد مقاومتی اجحاف دالالن به کشاورزان/ گوجه سبز را به یک دهم لزوم حمایت از کشاورزان در راستای اقتصاد مقاومتی اجحاف دالالن به کشاورزان/ گوجه سبز را به یک دهم 

  خرندخرندکشاورزان میکشاورزان میقیمت از قیمت از 

هزار تومان است، اما دالالن میدان گوجه سبز ممتاز شهریار را به  02تا  0در حالی که قیمت گوجه سبز این روزها در بازار بین  

  .خرندتومان از کشاورزان می 0222تومان و درجه دو را  0022قیمت کیلویی 

اعالم کردند: گوجه سبز ممتاز را که کشاورزان با رحمت  خبرگزاری فارسبرخی از کشاورزان منطقه شهریار تهران به خبرنگار 

آوری کرده و در کارتن کرده و پاشی، آبیاری و مراقبت از باغ آن را جمعفراوان تولید کرده و پس از پرداخت هزینه کارگری، سم

تومان و  0022سبز ممتاز کیلویی کنند، اما در نهایت برای گوجهتهران عرضه می باربرای فروش در میدان مرکزی میوه و تره

 .شودتومان به کشاورز پرداخت می 0222کیلویی  0سبز درجه گوجه

براساس این گزارش، شیوه دالل بازی این گونه است که کشاورز مجبور است بار خود را در میدان مرکزی میوه تهران تحویل دهد و 

فروشند و بعد از چند کند که پس از آن دالالن از شب تا صبح این محصول کشاورز را به چند دست میسید دریافت میفقط یک ر

کاری در نهایت به کشاورز العملهای حقخواهند که پس از کسر هزینهگیرند و شماره حساب از او میروز با کشاورز تماس می

 .پردازندمی سبز درجه یکتومان برای گوجه 0022کیلویی 

ای ندارد و کشاورز مجبور ای است که واقعاً کار کشاورزی دیگر برای ما صرفهیک کشاورز در این زمینه گفت: اجحاف دالالن به گونه

 .ها اکتفا کنداست زمین و باغ خود را رها کرده و حتی به درآمد ناچیز سرایداری در آپارتمان

 تومان 0022تا  022فاکتور خرید گوجه سبز به قیمت ناچیز 

 00تا  02ها بین هزار تومان و در مغازه 0بار شهرداری در سطح شهر تهران کیلویی سبز در میادین ترهدر حال حاضر قیمت گوجه

 .رسدهزار تومان به فروش می
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۹ : تاریخ

    ..کندکندوزیر جهاد کشاورزی کشورمان فردا در راس یک هیات بلند پایه به باکو سفر میوزیر جهاد کشاورزی کشورمان فردا در راس یک هیات بلند پایه به باکو سفر می

د حجتی وزیر جهاد کشاورزی جمهوری محمو وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 26اسالمی ایران بنا به دعوت رسمی حیدر اسد اف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان، در راس یک هیات بلند پایه صبح فردا 

 .کنداردیبهشت ماه به این کشور سفر می

های بخش کشاورزی اقتصادی و روسای اتحادیهنفر از فعاالن  02در این سفر عالوه بر تعدادی از مسئوالن عالی رتبه دولتی، حدود 

 .کنندوزیر جهاد کشاورزی را همراهی می

براساس این گزارش، بررسی موضوعات مورد عالقه در دیدار وزرای کشاورزی دو کشور، افتتاح نشست مشترک اقتصادی بخش 

 .ذربایجان از اهداف این سفر استهای مهم کشاورزی جمهوری آخصوصی ایران و آذربایجان و همچنین بازدید از پروژه

سال گذشته است و بیانگر سیاست  02حجتی از باکو اولین سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به کشور آذربایجان در  بازدید رسمی

 .های منطقه به ویژه همسایگان ایران استها با کشوراصولی وزارت جهاد کشاورزی در گسترش همکاری
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

  نامه کشت فراسرزمینی ابالغ شدنامه کشت فراسرزمینی ابالغ شدآیینآیین

را که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای  "کشت فراسرزمینی نامهآیین"اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، 

 .اجرا ابالغ کرد

 نامه به شرح زیر است:رسانی دولت، متن مصوبه این آیینبه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع

 نامه کشت فراسرزمینیآیین

 روند:می کارنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط بهدر این آیین -0ماده 

ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز برداری از منابع، عوامل، ظرفیتالف( کشت فراسرزمینی: بهره

 در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقای امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور.

نامه داوطلب کشت وقی ایرانی که در چارچوب ضوابط این آیینب( متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایران و اشخاص حق

 فراسرزمینی در کشورهای هدف هستند.

های های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاهوزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارتخانه -0ماده 

ها به متقاضیان کشت فراسرزمینی، ازجمله ها و حمایتو ارائه مشوقربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیم ذی

 موارد زیر اقدام کند:

 های الزم به متقاضی.الف( انجام پشتیبانی، ارایه اطالعات و مشاوره

جهاد  ب( تعهد خرید محصوالت و یا تولید قراردادی در شرایط رقابتی در مورد محصوالت مورد نیازی که اولویت آنها توسط وزارت

 شود.کشاورزی اعالم و درچارچوب مقادیر مصوب انجام می

 شود.ای متقاضیان کشت فراسرزمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میضوابط تعیین صالحیت حرفه -تبصره

 وزارت امور خارجه مکلف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند: -1ماده 

گیری از منظور اخذ مجوز فعالیت جهت تولید، صدور محصوالت تولیدی و بهرههای دوجانبه بهنامهتنظیم و مبادله تفاهم الف(

 گذاری متقاضیان در کشورهای هدف.ابزارهای سیاسی و حقوقی موجود برای برقراری امنیت سرمایه

 .های حقوقی، قانونی و مدنی از متقاضیان در کشورهای هدفب( حمایت

پ( ارائه تسهیالت الزم درباره امور کنسولی، اخذ روادید، اقامت و کار برای متقاضیان در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد 

 کشاورزی.

گذاری، مالکیت، اجاره ویژه درباره قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط سرمایهآوری و ارائه اطالعات الزم از کشورهای هدف بهت( جمع

 برداری از اراضی به وزارت جهاد کشاورزی.بهرهو 

های خارجی ایران( مجاز است با متقاضیان بخش گذاریوزارت امور اقتصادی و دارایی )شرکت مادرتخصصی سرمایه -0ماده 

مشارکت های بزرگ کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف با رعایت قوانین و مقررات مربوط خصوصی و تعاونی در اجرای پروژه

 کند.

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط نسبت به تأمین ارز مورد نیاز در  -0ماده 

 قالب اعتبار خرید محصوالت تولیدی اقدام کند.
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ایت از نیروی کار ایرانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به حم -6ماده 

 متقاضی کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف اقدام کند.

صندوق توسعه ملی مجاز است در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به تأمین تسهیالت مورد نیاز متقاضیان کشت  -0ماده 

 فراسرزمینی در کشورهای هدف با معرفی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.

نامه شود که با وزارت جهاد کشاورزی جهت تأمین اهداف مذکور در این آییننامه صرفًا شامل متقاضیانی میین آیینا -0ماده 

 قرارداد منعقد کرده باشند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت امور 

 ارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صندوق توسعه ملی ابالغ کرد./اقتصادی و د

http://www.iana.ir/fa/news/12060/%D0%A0%DB%0C%DB% 
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 سیاست هابرنامه و 
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

  طلبدطلبدکشاورزی متولی میکشاورزی متولی می  محصوالتمحصوالتدرصدی درصدی   0404ضایعات ضایعات 

ای متخصصان، چالشی باالتر از این وجود ندارد، اما نظر عدهامروزه چالش عمده بخش کشاورزی ضایعات محصوالت است که به

ای که عدد ضایعات در گونهکنند میزان تولید را افزایش دهند؛ بهمیمتأسفانه عوامل بخش تولید به جای توجه به این مقوله، تالش 

درصد گزارش شده که هرچقدر هم میزان تولید محصوالت کشاورزی باال رود، این میزان ثابت بوده یا رو  12ای موارد کشور در پاره

 .به افزایش است

ای از متخصصان، چالشی باالتر از این هنظر عدامروزه چالش عمده بخش کشاورزی ضایعات محصوالت است که به

کنند میزان تولید را افزایش دهند؛ وجود ندارد، اما متأسفانه عوامل بخش تولید به جای توجه به این مقوله، تالش می

درصد گزارش شده که هرچقدر هم میزان تولید محصوالت  04ای موارد ای که عدد ضایعات در کشور در پارهگونهبه

 ال رود، این میزان ثابت بوده یا رو به افزایش است.کشاورزی با

وگوی خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با مسیح انصاری، متخصص صنایع غذایی و مشاور واحدهای تولیدی در گفت

 خوانیم.ایم که میهای کاهش آن پرداختهحلصنایع غذایی به مقوله ضایعات و راه

******** 

 معنای علمی ضایعات چیست؟

المللی، ماده کشاورزی که برای مصرف انسانی تولید شود و انسان نتواند از آن استفاده کند را ضایعات تعبیر بر اساس تعاریف بین

 کنند.می

 ضایعات چه عواقبی برای بخش کشاورزی دارد؟

شود، اما وقتی که رف میبرای تولید محصوالت کشاورزی، عوامل تولیدی همچون آب، خاک، کود، انرژی، منابع انسانی و... ص

ایم که ضایعات آن عالوه بر ضررهای شود، در واقع یعنی آنکه تعدادی از این عوامل را به دور ریختهبخشی از محصول ضایع می

گذارد. در حالی که ضایعات محصوالت کشاورزی در کشور باال است، دلیلی به اقتصادی، روی محیط زیست نیز اثر نامطلوب می

لید یا افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد تا بتوانیم به خوداتکایی برسیم، زیرا ابتدا باید بتوانیم درصد ضایعات محصوالت افزایش تو

 کشاورزی را پایین بیاوریم تا مجبور نشویم محصوالت فاسدشده را امحاء کنیم.

 متولی واقعی ضایعات کیست؟

های بزرگ ضایعات محصوالت کشاورزی وجود ندارد و این یکی از چالشمتأسفانه در حال حاضر متولی خاصی برای مقوله کاهش 

شود و تنها در بخش تولید است که گاهی شود؛ یعنی تولید انجام شده و پس از آن محصول توسط کشاورز برداشت میمحسوب می

وده و این مراحل است که بیشتری کنند، اما در مراحل پس از برداشت هیچ ارگانی ناظر نبها نظارتی بر کار کشاورزان میارگان

 کند.ضایعات را در محصوالت کشاورزی ایجاد می

گیری بندی و کارتنصورت سنتی و سپس بستهوزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است، اما برداشت در بیشتر مناطق کشور به

ای برای کاهش م است، تاکنون هیچ پروژهشود؛ در حالی که مقوله ضایعات بسیار مهمحصوالت در شرایطی غیرمتعارف انجام می

آب، الزم است به این مسئله فکر بینی و اجرایی نشده است و با توجه به واقع شدن کشور در منطقه خشک و کمضایعات پیش

 کنیم.
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 شده چیست؟محیطی امحای محصوالت کشاورزی تلفعواقب زیست

ای از آنها ببرد، با فروش نرفتنشان شاهد ضایع شدن دهد، بدون آنکه بهرهپس از آنکه کشاورز با هزار زحمت تولیداتش را انجام می

 شود.های غیرعلمی انجام میشود که معموالً با نگرششوند و مقوله دفن ضایعات نیز چالش بعدی محیط زیست محسوب میآن می

تر است، زیرا جود دارد، نگرشی غیرعلمیساخت کارخانه برای کاهش ضایعات و تبدیل محصوالت کشاورزی که مازاد آن در کشور و

ها پیش آمد، نبود سردخانه یا کارخانه فرآوری مشکل اساسی نبود، بلکه کیفیت محصول تولیدی نیز در زمانی که مسئله پرتقال

ر صورت علمی محصولی دزمان انبار کردن محصول وجود داشت و باعث شد که فاسد شدن به جلو بیفتد؛ عالوه بر آن، اگر به

شود، در پایان کار نیز با های حمل و نقل و نگهداری به کشاورز تقبل میسردخانه یا انبار نگهداری نشود، عالوه بر آنکه هزینه

 شود که این امر یعنی صرف انرژی و پول!رو میمحصول فاسدشده روبه

 چه عواملی در ضایع شدن محصوالت کشاورزی مؤثر است؟

شود، تا رسیدن بندی نمیدرستی بستهدر کشورمان عالوه بر آنکه در مرحله پس از برداشت بهمتأسفانه محصوالت تولیدشده 

جایی از شود و عالوه بر آن اگر آفتی به همراه محصول باشد، در زمان جابهبار بخشی از آن تلف میمحصول در میادین میوه و تره

کند. عالوه بر آن، پس از خرید از میادین میوه و د را ایجاد میشهری به شهر دیگر، این آفت مزید بر علت شده و ضایعات مجد

دلیل شرایط نامناسب ممکن است دوباره ضایع شود؛ بنابراین باید همیشه به شود نیز بهبار، محصولی که در منزل نگهداری میتره

 عدد تولیدی، میزان ضایعات را اضافه کنیم.

 دهد؟دی را نشان میمیزان ضایعات ایران با بازار جهانی چه عد

شده در بازار نیستیم و صدمه و ضایع شدن تنها زده و لهدر کشورهای اروپایی و حتی کشور هندوستان شاهد عرضه محصول آفت

افتد، در حالی که در ایران از مرحله پس از برداشت ضایعات اتفاق پس از خریداری و نگهداری نامناسب آن در منزل اتفاق می

شود که در این راستا الزم است مسئوالن کشوری و متخصصان و شده اضافه میمنزل نیز این عدد به میزان ضایعافتد و در می

 های الزم را بدهند.های دروغین درباره نگهداری محصوالت کشاورزی در منزل به مردم آموزشرسانه

 0101واربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در سال بر اساس بررسی میدانی دفتر فناوری غذای وزارت کشاورزی سابق با سازمان خ

درصد برآورد شد که مقرر گردید پس از آن کمیته ضایعات تشکیل شود که  12میزان ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران 

 متأسفانه این کمیته در حد تشکیل باقی ماند و هیچ اقدام عملیاتی به انجام نرساند.

شود، در حالی که اگر این عدد درصد برای ضایعات محصوالت کشاورزی در نظر گرفته می 02تا  02در برخی کشورهای دنیا عدد 

درصدی محصوالت کشاورزی  12گونه که ضایعات چهارم از گرسنگان دنیا را تأمین کرد؛ همانتوان غذای یککاهش پیدا کند، می

شود که میلیارد دالر ارزش صادراتی محصوالتی می 02یریم، هزار تومان در نظر بگدر ایران اگر قیمت هر کیلوگرم محصول را یک

 دهنده است.توانست به جای فاسد شدن، صادر شود که این عدد بسیار تکانمی

 حل کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی چیست؟راه

هایی را در مراحل موزشافتد و الزم است عالوه بر آنکه به کشاورزان آضایع شدن محصوالت کشاورزی در مراحل مختلف اتفاق می

شود ای موارد دیده میها نیز درباره نگهداری محصول در منزل آموزش داد؛ همچنین در پارهقبل و بعد از برداشت داد، به خانواده

 شود.های غیرمتعارف در راه ضایع میجاییدلیل جابهکه محصول باکیفیت بوده، اما به

یعات در محصوالت کشاورزی وجود دارد و پس از آنکه اهمیت آن محرز شد، به سمت برای نخستین قدم باید قبول کنیم که ضا

کاهش آن قدم برداریم و از آنجا که مبحث ضایعات متولی خاصی ندارد، الزم است ارگان نظارتی همچون وزارت جهاد کشاورزی که 
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قدم شود. متولی فوق باید خصوصی بوده و ن بخش پیشکند، بر تعیین متولی برای ایمرحله تولید تا بازار و پس از آن را نظارت می

نظران در مرکز فوق جمع شوند و دنبال توسعه بخش دولتی نباشیم، بلکه مجمعی از اندیشمندان، محققان و صاحببا ایجاد آن به

نند. اگر بتوانیم هایی که برای این منظور مناسب است را ارزیابی و سپس در عرصه اجرایی کهای کاهش ضایعات و روشحلراه

های آینده به درصد و طی سال 02درصد به  12چنینی را ارائه دهیم، ضایعات کم خواهد شد و به مرور زمان از های اینحلراه

هایی که برای حمل محصوالت کشاورزی استفاده ها و دستگاهکاهش چشمگیری خواهد رسید. همچنین الزم است در ماشین

زنند؛ عالوه بر کنند، درصد بسیار باالیی از ضایعات را رقم میهایی که محصوالت را حمل می، زیرا کامیونشود، تجدید نظر کنیممی

بندی نامناسب و باال رفتن دما و همچنین سورت نشدن محصوالت در مزارع که غالباً با خار و خاشاک به مراکز عرضه آن بسته

 شود.کند و هم باعث افزایش ضایعات میا را منتقل میهشود، از عوامل دیگری است که هم آلودگیحمل می

 هایی دارد؟خوری و فرآوری چه تفاوتبندی محصوالت تازهبسته

شود، خوری میشود، غالباً با محصوالتی که صرف تازهها حمل میمتأسفانه در کشور ما انواع محصوالتی که برای فرآوری به کارخانه

زمینی که قرار است برای تولید خالل رود، در حالی که سیبماند، به سمت فرآوری میاز بازار وامیتفاوتی ندارد، یعنی محصولی که 

توان آن را به تمامی انواع آن تعمیم داد و عالوه بر آن، ارقامی که یا چیپس مورد استفاده قرار گیرد، از نظر رقم متفاوت است و نمی

شود و د؛ بنابراین در طول زمان انبارداری نامناسب، بخش دیگری از آن تلف میشود، کیفیت مناسبی نداردر عرصه استفاده می

ترتیب زند و بدینگیرد، استاندارد نبوده و باز هم ضایعات را دامن میهایی که در کشور مورد استفاده قرار میبندیهمچنین بسته

 ای برخوردار نیست./ن از افزایش قابل مالحظهکند، در حالی که میزان آروز افزایش پیدا میهای تولید روزبههزینه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  آذربایجان به بهانه سفر وزیر جهاد کشاورزیآذربایجان به بهانه سفر وزیر جهاد کشاورزیبررسی وضعیت کشاورزی جمهوری بررسی وضعیت کشاورزی جمهوری 

گذاران نفره همراه متشکل از سرمایه 02وزیر جهاد کشاورزی ایران امروز به دعوت حیدر اسداف، وزیر کشاورزی آذربایجان، با هیأت 

المللی دنبال ینشود تا تعامالت کشاورزی دو کشور در سطح بهای فعال در حوزه تولید، راهی باکو میبخش خصوصی و اتحادیه

 .شود

 فاطمه مهردادیان: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

گذاران نفره همراه متشکل از سرمایه 02وزیر جهاد کشاورزی ایران امروز به دعوت حیدر اسداف، وزیر کشاورزی آذربایجان، با هیأت 

المللی دنبال امالت کشاورزی دو کشور در سطح بینشود تا تعهای فعال در حوزه تولید، راهی باکو میبخش خصوصی و اتحادیه

طور که رهبران دو کشور عزم جدی در توسعه روابط دو شود.وزیر جهاد کشاورزی کشورمان پیش از این گفته بود: امیدوارم همان

 کشور در همه ابعاد دارند، روابط اقتصادی دو کشور هم بیش از گذشته افزایش یابد.

اف، وزیر صنایع و اقتصاد جمهوری آذربایجان افزوده بود: در مقطع فعلی در خطاب به شاهین مصطفی محمود حجتی پیش از این

ارتباط با مسائلی که درباره روسیه پیش آمده و با توجه به سطح روابط گسترده جمهوری آذربایجان با روسیه امیدواریم که عالوه بر 

 عنوان پل ارتباطی برای ارتباط ایران با روسیه باشد.شما به روابط تجاری بین ایران و جمهوری آذربایجان، کشور

 دامنه تورم در آذربایجان

میالدی، این جمهوری حدود  0802میالدی در اوج رونق کشاورزی قرار داشت و در اواسط  0800تا  0800های آذربایجان در سال

درصد از انگور اتحادیه جماهیر  00د از تنباکو و درص 0080درصد از کل نیازهای مواد غذایی، هفت درصد محصول پنبه،  00

 کرد.شوروی سابق را تولید می

طوری که بر اساس آخرین اطالعات اما پس از استقالل، میزان تولید محصوالت کشاورزی آذربایجان روند نزولی به خود گرفت، به

تا  0880های زی تولیدشده در آذربایجان طی سالموجود در مرکز آمار کمیته دولتی جمهوری آذربایجان، میزان محصوالت کشاور

 میالدی پس از رکود جدی، روند افزایشی به خود گرفت. 0202

برداری از منابع دهد که این کشور پس از بهرهیافته نشان میاستقاللهای تازهنگاهی به شرایط آذربایجان در مقایسه با جمهوری

جیحان، رشد تولید ناخالص داخلی این  -تفلیس  -پیدا کرد و با تکمیل خط لوله باکو  گذاری پس از استقالل توسعهنفتی و سرمایه

 درصد رسید و رتبه نخست جهان را کسب کرد. 0080به  0220کشور در سه ماهه نخست سال 

ها و قیمت های آزادسازیباغ و سیاستبا وجود این، بعد از استقالل، این کشور دچار تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره

سازی شد و مردم تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گرفتند و قدرت خرید آنها به سرعت کاهش پیدا کرد، اما از سال خصوصی

گذاری خارجی به همراه اعتبارات صندوق المللی و توسعه رشد سرمایهمیالدی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای بین 0886

 جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی باعث شد تا اقتصاد نابسامان این کشور رو به بهبود رود.المللی پول و بانک بین

المللی دو برنامه اقتصادی به اجرا درآورد جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به بازار اقتصادی کشور خود، با کمک صندوق بین

، 0886درصد در سال  02به  0880درصد در سال  000ن کشور از طوری که تورم در ایو توانست میزان تورم را کاهش دهد، به

میالدی این کشور با تورم  0222میالدی رسید و در نیمه نخست سال  0880و صفر درصد در سال  0880درصد در سال  180

است و نشان درصد رسیده  0280اکنون به  0221درصد در سال  086رو شد. بر اساس آمارهای جدید، نرخ تورم از منفی روبه

 دهد که نرخ تورم جمهوری آذربایجان، نرخ با رشد باال است.می
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های گیری طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایهانجام اصالحات اقتصادی در این کشور و آزادسازی تجارت باعث پایه

هایی از کز کومونیستی قرار دارد و هنوز بخشاندک است، هرچند نباید فراموش کرد که این کشور در مرحله گذار از اقتصاد متمر

 شود.اقتصاد این کشور به شیوه گذشته اداره می

 تولید پرنوسان محصوالت کشاورزی در آذربایجان

های مساعد کشاورزی از قبیل علت دارا بودن زمیندهد که این کشور بهنگاهی به وضعیت کشاورزی کشور آذربایجان نشان می

ها، مراتع و صدها کیلومتر مرز لخیز، منابع آبی قابل استحصال، تنوع آب و هوایی، منابع تجدیدشونده، جنگلاراضی مستعد و حاص

 آبی جهت استفاده قابلیت تولید در محصوالتی نظیر سبزی و صیفی، سبزیجات، غالت و پنبه دارد.

های ی تولیدشده در این جمهوری طی سالبر اساس اطالعات آمار کمیته دولتی جمهوری آذربایجان، میزان محصوالت کشاورز

به بیش از  0880هزار تن در سال  000زمینی در جمهوری آذربایجان از طوری که تولید سیبافزایش داشته، به 0202تا  0880

 افزایش یافته است. 0202یک میلیون تن در سال 

های جدی ا در این کشور تجربه کرده و با نوساندهد که این محصول افت و خیز زیادی رهمچنین بررسی تولید پنبه نشان می

حجم تولید  0202رسیده و در سال  0880هزار تن در سال  000به  0882هزار تن در سال  000طوری که از رو شده است؛ بهروبه

 هزار تن تنزل یافته است. 10پنبه این کشور به 

 کندآذربایجان ساالنه یک میلیارد دالر مواد غذایی وارد می

های اخیر با استفاده از موقعیت مکانی و نزدیکی به هرچند این کشور توانسته از شرایط خاص اقلیمی کمک گرفته و طی سال

عنوان یکی از واردکنندگان محصوالت کشاورزی و غذایی شناخته کشور روسیه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود دهد، اما همچنان به

 کند.المللی وارد مییک میلیارد دالر مواد غذایی مورد نیاز خود را از بازارهای بینطوری که اکنون ساالنه شود، بهمی

های کشاورزی، کلزا و روغن عنوان یکی از واردکنندگان محصوالتی نظیر گندم، جو، نهاده، این کشور به0200بر اساس آمارهای 

 ها و چای است.ها، سبزیها، میوهنیزمیبوده و تولیدکننده مواد کشاورزی نظیر غالت، پنبه، توتون، سیب

سال در سطح دو کشور در حوزه کشاورزی اتفاق افتاده است،  02رسد در سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران که پس از نظر میبه

 های تفاهم در زمینه دامپزشکی و همچنین کارگاه ویژه کشاورزی تشکیل داده خواهد شد.یادداشت

 صادرات آذربایجان

 0201ماهه نخست سال  02دهد اقالم عمده صادراتی جمهوری آذربایجان در مدت عیت صادراتی این کشور نشان میبررسی وض

 800های نفتی به ارزش درصد، فرآورده 00866میلیون دالر و سهم ارزشی  060هزار و  06میالدی، شامل نفت خام به ارزش 

 020درصد، شکر به ارزش  1820میلیون دالر و سهم ارزشی  088رزش درصد و گاز طبیعی به ا 0881میلیون دالر و سهم ارزشی 

درصد، میوه و  2881میلیون دالر و سهم ارزشی  000درصد، روغن حیوانی و گیاهی به ارزش  0821میلیون دالر و سهم ارزشی 

 2800و سهم ارزشی  میلیون دالر 00درصد، فلزات آهنی به ارزش  2800میلیون دالر و سهم ارزشی  000سبزیجات به ارزش 

 06درصد، محصوالت شیمیایی به ارزش  2810میلیون دالر و سهم ارزشی  60درصد، آلومینیوم و مصنوعات مرتبط به ارزش 

 00درصد، الیاف پنبه به ارزش  2806میلیون دالر و سهم ارزشی  10درصد، چای به ارزش  2801میلیون دالر و سهم ارزشی 

صورت درصد بوده است. به 1800میلیون دالر و سهم ارزشی  601درصد و سایر کاالها به ارزش  2800میلیون دالر و سهم ارزشی 

 اند.ترین محصوالت صادراتی کشور آذربایجان در این مدت بودهکلی عمده

 واردات آذربایجان
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میلیون دالر بوده است که  000هزار و  8میالدی، میزان واردات انواع کاالها، به ارزش  0200دهد در سال ها نشان میبررسی

 درصد افزایش داشته است. 00،00نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

هزار و به ارزش سه "آالت، دستگاه الکتریکی، تجهیزات و قطعات آنهاماشین"میلیون دالر و  00هزار و ، به ارزش یک"مواد غذایی"

 "فلزات و کاالهای تولیدشده توسط آنها"میلیون دالر و  608هزار و یک، به ارزش "وسائط نقلیه و قطعات آنها"میلیون دالر و  16

 اند.ترین محصوالت وارداتی کشور آذربایجان در این مدت بودهمیلیون دالر، عمده 000هزار و به ارزش یک

 دهد.یمیالدی را نشان م 0200ذیل کاالهای عمده وارداتی جمهوری آذربایجان را از سایر کشورها در سال  جدول

 گیردآذربایجان از کشاورزان یارانه نمی

های توسعه در بخش کشاورزی را دارا است و تالش مکانیزه شناخته شده که انگیزهعنوان یک کشور نیمههرچند کشور آذربایجان به

خود را افزایش  در این کشور صورت گرفته، خالءهای کشاورزی 0802تا  0862های کالنی که در دهه گذاریکند با سرمایهمی

 ای برای بخش کشاورزی و تولیدی خود در دستور کار قرار داده که قابل توجه است.های حمایتی ویژهدهد، اما سیاست

به گفته وزیر صنایع و اقتصاد جمهوری آذربایجان، رشد محصوالت کشاورزی در آذربایجان روند فزاینده داشته و تولیدکنندگان این 

های درهای باز اقتصادی، یارانه به کشاورزان پرداخت گیرند و همچنین با وجود اجرای سیاستت قرار نمیمحصوالت مشمول مالیا

رود و با شمار میمردان آذربایجان بههای مورد توجه دولتاف معتقد است: عرصه کشاورزی یکی از محملشود.شاهین مصطفیمی

های ایران کنند و اکنون تالش دارند در حوزه شیالت و صیادی از قابلیتیدادن یارانه خاص به کشاورزان، از این حوزه حمایت م

ای با روسیه، محصوالت خود را بدون پرداخت نامهاستفاده کنند.گفتنی است، اکنون آذربایجان توانسته است با اجرای توافق

 های مالیاتی به این کشور صادر کند./تعرفه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  کاله بی پشم کمیسیون کشاورزی مجلسکاله بی پشم کمیسیون کشاورزی مجلس

دهم به جایگاه کمیسیون کشاورزی ، با توجه به نزدیکی گشایش مجلس "سبزینه"در سرمقاله روزنامه کشاورزی و محیط زیستی 

های مختلفی کمیسیون  در ادوار مختلف مجلس در مقایسه با سایر کمیسیون های تخصصی قوه مقننه پرداخته شده است و آمده:

گذاری های مختلف پیگیری و برای آنها قانونهای گوناگونی را در بخشدر مجلس شورای اسالمی وجود دارد که هر کدام سیاست

مداران( کمیسیون کشاورزی است؛ گروهی که قوانین و گمان برخی سیاست چندان پراهمیت )البته بههای نهنند. یکی از بخشکمی

ای، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی و معیشت لوایح مربوط به کشاورزی را در دستور کار قرار داده و رای آنها به هر الیحه

 ت.کشاورزان تأثیر خواهد گذاش

های دیگری های آخر و بعد از بخشهایی بوده که در ردههای مجلس، کمیسیون کشاورزی جزو معدود گروهاما معموالً در تمام دوره

ای اضافی به ای است که مانند وصلهگیرد. گویا این کمیسیون، فرزند ناخواندهچون صنایع، آموزش، امنیت ملی و غیره قرار می

اند، این های کشاورزی را در مجلس تشکیل دادهبندی افرادی که کمیسیون. با نگاهی اجمالی به ترکیبپیکره مجلس چسبیده است

شان مرتبط است، آشنایی چندانی با شود که اکثر آنها یا از تحصیالت تخصصی برخوردار نبوده و یا اگر هم مدارکنکته استخراج می

د، به همین دلیل قدرت، اقتدار و نفوذ کافی برای دفاع از حقوق بخش، در چند و چون کشاورزی و منابع طبیعی در کشور ندارن

ها و طرز نگاه مردم به آن، نهادینه گذاریشود، بنابراین مظلومیت کشاورزی، همانطور که در سیاستمجموعه آنها کمتر یافت می

 شده است، به مجلس نیز راه یافته و کرسی ثابتی را هم به خود اختصاص داده است!

توان بررسی کرد. به عبارتی وقتی شکل کمیسیون، ضعیف و تا حدودی ناکارآمد بوده و البته این موضوع را از زاویه دیگری نیز می

ها نیز چندان تمایلی برای ورود به این برداران را ندارد، نمایندههای بهرهها توان کافی برای احقاق حقوق و خواستهزنیدر چانه

توانند به درون آنها راه یابند، های دیگر جا مانده و نمیاشت؛ بنابراین معموالً افرادی که از عضویت در گروهبخش را نخواهند د

افتد که کنند. بر این اساس کمتر اتفاق میریزی میبینند و در مراحل آخر برای ورود به این بخش برنامهای جز کشاورزی نمیچاره

های مختلف مردم، در کمیسیون کشاورزی دیده شوند. این دو ین شناخته شده در میان الیهافراد بانفوذ و دارای قدرت و همچن

عامل، یعنی ضعف درونی کمیسیون و تمایل نداشتن افراد بانفوذ برای عضویت در آن، دست به دست هم داده و آن را به بخشی 

 "د!کالهش پشم ندار"کند که کمتر مورد توجه بوده و به قول معروف تبدیل می

کنند. شاید آشکارترین معضلی که تقریباً به وپنجه نرم میهای مختلف کشاورزی کشور با مشکالت فراوانی دستاکنون زیرمجموعه

شوند. در تری را متحمل میروز ضررهای افزونبحث روز کارشناسان تبدیل شده، موضوع قیمت شیرخام و دامدارانی باشد که روزبه

هایی که در این الی دیگر لوایح و فوریتبیش از شش سال است که در مجلس عنوان شده، اما در البهحالی که طرح خانه شیر، 

خورد. شاید اگر کمیسیون کشاورزی در تصویب این طرح اهتمام الزم را داشت شود، هنوز خاک میصورت روزانه بررسی مینهاد به

نظر تر از حالتی بود که اکنون بهات در کشور بسیار امیدوارکنندهکرد، امروز وضعیت شیر و لبنیو بر تشکیل آن پافشاری می

به تصویب مجلس رسید، اما ضمانت اجرایی کاملی برای آن وجود ندارد.  00رسد.یا قانون نظام جامع دامپروری که از سال می

عم از دولتی، تعاونی و خصوصی که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ا"( این قانون آمده است: 0( ماده )1ای که در تبصره )گونهبه

قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی کرده و فاقد مجوزهای الزم هستند، موظفند 

 های مندرج در این ماده اقدام کنند. در غیر اینحداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه

های قضایی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاه
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حال پرسش اینجاست که چرا با وجود گذشت هفت سال از تصویب این قانون، هنوز واحدهای غیرمجاز مشغول فعالیت بوده  "آورد.

 ریزند؟ا به ضرر واحدهای مجاز، به هم میو با عرضه تولیدات خود، تعادل بازار ر

های گنجد، اما همین بس که اکثر طرحهای بسیاری در این زمینه وجود دارد که ذکر تمام آنها در این مقال نمیالبته مثال

شود. این میکنند و یا بعد از مصوب شدن، اجرای آنها به دست فراموشی سپرده کشاورزی یا برای تصویب، فوریت الزم را پیدا نمی

 در حالی است که اهمیت کمیسیون کشاورزی به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با امنیت غذایی دارد، کمتر از امنیت ملی نیست.

ای رقم بخورد که فضای بیشتری برای این بخش رود که در مجلس جدید، ترکیب کمیسیون کشاورزی به گونهبه هر شکل، امید می

های آن، هم تخصص الزم را داشته باشند و هم نفوذ بیشتر جهت تصویب و اجرای قوانین و طرح لحاظ شده و افراد حاضر در

ها و اختصاص بودجه، کشاورزی را گذاریمختلف را به رخ بکشند. با در اختیار داشتن چنین کمیسیونی است که دولت در سیاست

 های آن قرار نخواهد گرفت./های آخر برنامهر اولویتانگارد و دیگر پرداخت مزد کشاورز، دها میتر از دیگر بخشمهم

http://www.iana.ir/fa/news/12622/%DA%A8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۵۲اسفند  ۰۵تاریخ: 

  یک تجربه تازهیک تجربه تازهها؛ فرصت ها؛ فرصت ها و دولتیها و دولتیگفتگوی اتحادیهگفتگوی اتحادیه

های خود را در فضایی ای در طبقه چهارم شرکت پشتیبانی امور دام برگزار شد که در آن مرغداران خواستهچند روز پیش جلسه

ای که شاید بتواند مبنایی باشد ها مطرح کردند؛ جلسههای ناپسند گذشته، با دولتیجامانده از روشهای بهدوستانه و بدون تنش

ها قبل مرغداران برای انحالل شرکت پشتیبانی نقشه ها. واقعیت اینجاست که از مدتفتن بخش خصوصی و تشکلبرای قدرت گر

 ها را از حضور در این صنعت کوتاه کنند.کم دست دولتیکشیده بودند و قصد داشتند با در دست گرفتن زمام امور تولید و بازار، کم

های از پیش تعیین شده دارد، نقش بزرگی در قص و خطاهایی که در اجرای سیاستاین در حالی است که این شرکت با تمام نوا

های کند و مدیران آن نیز بارها در مصاحبهکننده( در مواقع بحران بازی میها )حداقل برای مصرفتنظیم بازار و کنترل قیمت

 اند.ار رد کردهدلیل همین مالحظات تنظیم بازمطبوعاتی خود، برنامه انحالل این شرکت را به

نفره مرغداران بخش خصوصی در مقابل ساختمان شرکت پشتیبانی امور دام، نوعی بازگشت به زمین حریف جهت  10اما تجمع 

عنوان نخستین اقدام، در راستای محدود کردن نقش شرکت پشتیبانی قدم شد. آنها بهمذاکره با دولت برای مرغداران تلقی می

های صنفی هماهنگ باشد و حضور خود ها و انجمنشرکت مجبور است برای خرید و فروش مرغ با اتحادیهبرداشتند. همین که این 

چندان دور ای نهشود که در صورت اجرایی شدن، اثرات آن در آیندهای برای مرغداران محسوب میرا در بازار کمتر کند، برگ برنده

 برای هر دو طرف منعکس خواهد شد.

بندی، سهم بیشتری از امتیازات را به نام خود ثبت کنند، اما اینکه  00نامه نویس تفاهموانستند با تهیه پیشاگرچه مرغداران ت

شود، خود پرسشی است که پاسخ آن هنوز ریزی میبندهای یادشده تا چه حد ضمانت اجرایی داشته و با چه جزئیاتی طرح

گویی و ابهام را در بیشتر بندهای پیشنهادی مرغداران نویس، کلیر پیشنامشخص مانده است. نگاهی اجمالی به موارد ذکر شده د

ها خاک خورده و هرگز به نامه نیز مانند بسیاری دیگر در بایگانیشود که این تفاهمکند و این احساس القا میبه ذهن متبادر می

رود که بعد از تشکیل کارگروه وافق بوده است، امید مینویس موارد تشود، اما از آنجا که این متن تنها پیشمرحله اجرا گذاشته نمی

 و پیگیری موضوع با جزئیات بیشتر، رفع ابهام شده و دقیقا آنچه که باید به اجرا گذاشته شود، مشخص باشد.

قوقی خورد که آزاد شدن واردات نهاده توسط اشخاص حقیقی و حنامه به چشم میاز طرف دیگر بندهای مثبتی نیز در این تفاهم

 اند.های صنفی این صنعت از آن جملهاندیشی به صورت ماهانه و فصلی در اتحادیه و انجمنبدون محدودیت و برگزاری جلسات هم

رسد زیرساخت الزم برای آن هنوز فراهم با وجود اینکه قرار است حضور شرکت پشتیبانی در بازار به حداقل برسد، اما به نظر می

زند رسد، مشکل دیگری را رقم میویژه در زمانی که عرضه محصول به حداکثر میزان خود میین شرکت بهنشینی انشده است. عقب

که بر طبل آشفتگی بازار خواهد کوبید. ضمن اینکه انباشتگی و نخریدن مرغ از تولیدکنندگان، ممکن است اعتراض فعاالن را بیش 

 کند.ه نهاد، ارگان یا ابزاری خأل احتمالی به وجود آمده را جبران میاز پیش برانگیزد؛ بنابراین باید دقیق مشخص کرد که چ

توان دید. اینکه تعریف تنفس و عین همین موضوع را درباره نحوه برخورد بانک با بدهکاران و تسهیل در امور پرداخت آنها می

یل ارائه چنین امتیازی به مرغداران را دارد یا گیرد و آیا بانک کشاورزی پتانسها قرار میای از بدهیبخشودگی جرائم در چه حیطه

نه، خود بحثی طوالنی است که نیاز به برگزاری جلسات متعدد و تشکیل کارگروهی متخصص در این زمینه دارد. البته به نظر 

بود نقدینگی ترین مشکل فعاالن، همین معوقات و چگونگی کنار آمدن آنها با بانک است؛ بنابراین با توجه به کمرسد شایعمی

ها و کاهش درآمدهای دولتی، جلب رضایت مسئوالن بانک برای گرفتن امتیاز، بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن خواهد بانک

سازی نامه بر کاهش وزن کشتار و تولید مرغ سایز تأکید کرده است. این موضوعی است که باید ریشه فرهنگاین تفاهم 00بود.بند 
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یابد و مرغ سایز، بهره های کشور جستجو کرد. وقتی با باال رفتن وزن، قیمت مرغ زنده نیز افزایش میکشتارگاهآن را ابتدا در 

کمتری در این زمینه خواهد داشت، طبیعتاً مرغدار رغبتی برای عرضه مرغ کشتار شده با وزن کمتر ندارد. بنابراین الزم است در 

کنند، قائل شد. راهم شود و امتیاز ویژه برای مرغدارانی که مرغ سایز تولید میهای آن در کشور فنخستین مرحله، زیرساخت

ای که برای خود های آموزشی برای مرغداران موارد فرعی است که تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ زیرا آنها با تجربهبرگزاری کالس

توانند مرغداران را مجاب های انگیزشی میند، بلکه تنها تکانهاند، کامالً به این امر آگاه هستند و نیازی به آموزش ندارذخیره کرده

هایی است که کم و زیاد شدن آن مستقیم بر اقتصاد مرغداری تأثیر به تولید مرغ سایز کند.اما قیمت مرغ در بازار، یکی از نشانه

مرغ با همکاری بخش خصوصی و وزارتخانه  نامه برای تعیین کف قیمتدلیل اهمیت این موضوع، یکی از بندهای تفاهمگذارد. بهمی

 بارد!است؛ طرحی که ابهام از سر و رویش می

ها با انجام کار کارشناسی و محاسبه حداقل حاشیه سود برای تولیدکننده امری منطقی و مطلوب است، اما اگر اگرچه تعیین قیمت

قیمت مصوب خودداری کرد، منابع الزم برای پرداخت  ای از زمان به خاطر عرضه بیش از حد مرغ، از خرید بابازار در برهه

شود!؟ آیا صندوق یا ردیفی برای این بخش تعریف شده است؟ به هر ترتیب، وقتی التفاوت قیمت به مرغداران از کجا تأمین میمابه

افتد. بنابراین الزم است میشود ناخودآگاه پرداخت ضرر و زیان تولیدکننده نیز به گردن او گذاری باز میپای دولت در بحث قیمت

های الزم را انجام دهد تا با اجرای ناقص آن، وزنه دیگری بر کارگروه مربوطه در راستای چگونگی تامین منابع مالی این بند پیگیری

 کفه ترازوی مشکالت کنونی مرغداران اضافه نشود.

هایی دارد که هنوز کسی یا نهادی مسئولیت به هزینه خورد که احتیاجنویس به چشم میالبته بندهای دیگری نیز در این پیش

های پایین درآمدی در قالب سبد کاال، اگرچه عنوان مثال، اختصاص مرغ مازاد به دهکپرداخت آن را بر عهده نگرفته است. به

کنندگان چگونه پرداخت شود و مزد تولیدهای آن از چه مجرایی تأمین میای پسندیده و قابل تحسین است، ولی اینکه هزینهایده

کشی که به اجبار با ظرفیتی کمتر از آنچه باید باشد، فعالیت های جوجهخواهد شد جای پرسش دارد. یا جبران زیان کارخانه

 ریزی صحیح خواهد داشت.ها مطالعه و برنامهکنند، خالئی است که پر کردن آن نیاز به ساعتمی

بار، مواردی است که پای های بدون شناسنامه به میادین ترهز و ممانعت از ورود مرغاما جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجا

سازمان دامپزشکی را به بندهای مختلف باز کرد، اما اینها همه مسائلی است که سازمان دامپزشکی، پیش از این نیز با آن درگیر 

رسد با تأکید بر این بحث اتفاق خاصی نیفتاده نظر میال بهرفت. حشمار میای جزو وظایف حاکمیتی آن سازمان بهبود و به گونه

باشد، زیرا سازمان برای جلوگیری از متخلفان نیاز به ابزار و نیروهایی دارد که بدون آنها رسیدن به هدف ممکن نیست. کجای این 

 کند!؟بند، به تأمین ابزارهای کنترلی و نظارتی دامپزشکی تأکید می

عنوان تافته جدا بافته در میان توان بههای ملی، موضوعی است که میسازی در رسانهکه بگذریم، مسئله فرهنگها از تمام این بحث

اند که مالک صداوسیما برای تولید و حتی پخش بندهای دیگر به آن نگریست. شاید مرغداران و مسووالن وزارتخانه فراموش کرده

ای روی سازی پرداخت نشود، برنامههای فرهنگشود. به عبارتی تا هزینهیده میسنج "ترازوی پول"های مختلف، فقط با برنامه

 آنتن نخواهد رفت؛ ولو موضوع سالمت و بهداشت مردم در میان باشد. آیا برای این مسئله تدبیری اندیشیده شده است؟

از روز پخش شود، ازجمله مسائلی است که های مورد نظر باید به چه ترتیبی و در چه قالبی باشد و چه زمانی ضمن اینکه برنامه

 نامه بلند باال دارد!خود نیاز به تفاهم

هایی نیاز دارد که به انجام درست کار نظارت داشته های میدان بهمن به مرغداران نیز به زیرساختدرصد غرفه 02واگذاری حداقل 

گیرند، احتمال ایجاد رانت و تضییع حق ز مرغداران را دربر میباشند؛ زیرا از آنجا که این غرف محدود هستند و تنها تعداد کوچکی ا

 تری که از روابط موثر برخوردار نیستند، وجود دارد.فعاالن کوچک
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تر بخش خصوصی درآمدی نوید بخش برای حضور فعالعنوان پیشتوان بههای یادشده میبه هر ترتیب، این توافق را با وجود ابهام

ترین مسائل توسط خورشیدی دانست؛ اما به شرطی که بندهای مختلف با ریزترین جزئیات و دقیق 0180ال در بازار، در سرآغاز س

ها بازتعریف شود تا وظایف هر کدام از طرفین کامالً مشخص باشد. اینگونه است که بخش خصوصی و دولتی در یک تعامل کارگروه

 ./کنندسالم و سازنده بازار را از دست سودجویان آزاد می

http://www.iana.ir/fa/news/08006/%DA%AF%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/29486/%DA%AF%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

66 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۵۲اسفند  ۰۲تاریخ: 

  نویس توافق مشترکنویس توافق مشترکهای مرغداران در پیشهای مرغداران در پیشخواستهخواسته

مرغداران کشور برای رسیدگی به مشکالت این صنعت، در شرکت پشتیبانی امور دام گردهم آمدند تا اوایل هفته گذشته، برخی از 

طور کامل از مصائب بخش آگاه هستند شده مذاکره کنند؛ مسئوالنی که خود بهبلکه بتوانند با مسئوالن مربوطه درباره مسائل مطرح

 .شودبرای دو طرف تلقی میای مورد قبول و این دیدار بیشتر برای رسیدن به نتیجه

مقام سازمان تعاون به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، در این جلسه حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی، قائم

مدیره بانک کشاورزی، نمایندگان سازمان دامپزشکی و سازمان حمایت تولیدکننده و روستایی، سه نفر از اعضای هیأت

مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی حضور داشتند و ل دفتر امور طیور کشور، مدیرعامل و رئیس هیأتکننده، مدیرکمصرف

 شود، تبادل نظر کردند.درباره آنچه که خواسته غالب مرغداران تلقی می

ابراز کرد و معتقد است که هرچند دبیر انجمن ملی طیور ایران در گفتگو با ایانا، صراحتاً مخالفت خود را با برگزاری چنین تجمعی 

نفری  10اند، اما در میان جمع ها بوده و نمایندگان بخش خصوصی در برگزاری آن دخیل نبودهاین اقدامات خارج از حیطه تشکل

خورند که جدیت موضوع را با وجود کم تعداد بودن ها نیز به چشم میو هر چند محدود مرغداران، افراد سرگروه اتحادیه

ها درگیر نباشند، مسئوالن وقتی تشکل"فرد، کشد. به گفته سعید اصغریگان در این نشست مشترک به رخ میکنندشرکت

 "دانند که با چه کسی طرف هستند.بالتکلیف خواهند بود و دقیقاً نمی

ای پرداخت معوقات بانکی، توان در ارائه تنفس برترین خواسته آنان را میدر گفتگوی ایانا با تعدادی از افراد حاضر در جمع، مهم

 ریزی و تصحیح مدیریت شرکت پشتیبانی خالصه کرد.انسجام بیشتر اتحادیه، کنترل جوجه

ای که نمایندگان بخش خصوصی با مسئوالن دولتی در ساختمان شرکت پشتیبانی برگزار کردند، به هر ترتیب، خروجی جلسه

 ید.خوانبندهای مختلفی دارد که به اختصار در ادامه می

ریزی وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی الزم با های معوق مرغداران به سیستم بانکی از طریق معاونت برنامهمقرر شد درباره بدهی -

ها صورت گرفته تا در حد امکان مساعدت و تعویق در پرداخت و بخشش سود و جرایم معوق صورت پذیرد و تمهیدات الزم بانک

 های تولیدی و تولیدکنندگان صورت پذیرد.های الزم از سوی تشکلبا پیگیری جهت اعطای تنفس به مرغداران

دلیل اینکه خرید شرکت پشتیبانی با توجه به محدودیت تاریخ اعتبار منجر به عرضه مجدد به بازار در مقاطعی که بازار کشش به -

 مرغ به حداقل ممکن کاهش یابد. شود؛ بنابراین مقرر شد حضور شرکت پشتیبانی به شکل خرید و فروشندارد، می

های مازاد و بدون شناسنامه به میادین میوه و مقرر شد از طریق سازمان دامپزشکی اقدامات کنترلی جهت جلوگیری از ورود مرغ -

 بار تهران ازجمله میدان بهمن صورت گیرد.تره

 ان صورت پذیرد.ها و تولیدکنندگتزربق مرغ از طریق شرکت پشتیبانی با اخذ نظریه تشکل -

صورت مؤثر در میدان بهمن و سطح کشور در با در نظر گرفتن تمهیدات الزم، اتحادیه سراسری و انجمن صنفی مرغداران به -

 تعیین قیمت حضور مؤثر و فعال داشته باشند.

پذیر این امر باعث قیمت با عنایت به اینکه اکثر غروف عمده فروشی میدان بهمن در اختیار تولیدکنندگان گوشت مرغ نیست و -

گذار بودن آنها شده است؛ بنابراین مقرر شد پیگیری الزم جهت واگذاری غرف میدان بهمن به شدن تولیدکنندگان به جای قیمت

درصد غرف( صورت پذیرد. سازمان تعاون روستایی مکلف به اجرایی شدن این بند  02های مربوطه )حداقل تولیدکنندگان و تشکل

 ف مدت شش ماه(است. ) ظر
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ربط نسبت به تدوین دستورالعمل و های ذیمعاونت امور تولیدات دامی و سازمان دامپزشکی کشور با همکاری سایر دستگاه -

منظور جلوگیری از ادامه فعالیت غیرمجاز واحدهای مرغداری اقدام کند. بدیهی است نامه مشترک و اجرایی کردن آن بهتفاهم

های شهرستان مکلف هستند های صنفی استانی و تعاونیها و انجمننفی تولیدکنندگان گوشت مرغ اتحادیهمنظور حفظ منافع صبه

 نهایت همکاری را در تحقق این دستورالعمل مبذول فرمایند. )ظرف مدت دو ماه(

لیدات دامی و با حضور ریزی، معاونت توکارگروه تسهیالت سرمایه در گردش برای صادرات و تولید با مسئولیت مشاور برنامه -

های پرداخت تسهیالت بررسی و پیگیری ریزی، دفتر امور طیور و تولیدکنندگان تشکیل و تسهیل و اولویتنمایندگان معاونت برنامه

 شود. )ظرف مدت یک ماه(

کردن کشتارگرها در سطح دار ها نسبت به شناسنامههای صنفی استانی و سازمان دامپزشکی استانها و انجمنبا همکاری اتحادیه -

 ها اقدام شود. )ظرف مدت دو ماه(استان

ها، تولیدکنندگان و معاونت امور سازی با حضور نمایندگان تشکلکارگروهی جهت بررسی و اصالح ساختار فعلی طرح یکپارچه -

 تولیدات دامی تشکیل شود. )ظرف مدت یک ماه(

انی امور دام کشور و در راستای ارتقای سالمت جامعه و افزایش مصرف سرانه با توجه به ذخایر مناسب گوشت مرغ شرکت پشتیب -

های پایین درآمدی مقرر شد اتحادیه سراسری نسبت به پیگیری جهت اختصاص سبد کاال شامل گوشت پروتئین حیوانی دهک

 های مذکور اقدام کند. )ظرف مدت یک ماه(مرغ به دهک

شود، صرف نی در قالب اجرای طرح ذخیره سازی و انجماد که در قالب یارانه پرداخت میپیشنهاد شد مبلغ زیان شرکت پشتیبا -

 های صادراتی شود.پرداخت مشوق

جهاد کشاورزی با همکاری اتحادیه سراسری و انجمن صنفی مرغداران و تولیدکنندگان، قیمت کف مرغ را در کارگروه تنظیم  -

 شود جهت اقدامات بعدی تعیین کند. )ظرف مدت یک ماه(یل میبازار که به همین منظور با ترکیب فوق تشک

با توجه به اینکه بعضاً مشاهده می شود خسارت پرداختی به مرغداران توسط صندوق بیمه با تأخیر در موارد کارشناسی و یا  -

د داشت؛ بنابراین مقرر شد های بعد پرورش را به همراه خواهپرداخت همراه بوده و این امر کاهش نقدینگی مرغدار برای دوره

صندوق بیمه نسبت به تسهیل و تسریع در روال مراحل اداری تا پرداخت خسارت مرغداران اقدام کند. همچنین کارگروه تخصصی 

بیمه با مسئولیت نماینده بیمه معاونت و با حضور نمایندگان صندوق بیمه، دفتر امور طیور و تولیدکنندگان تشکیل و موضوعات و 

 ت بیمه صنعت طیور کارشناسی، پیگیری و جهت اجرایی شدن اقدامات الزم صورت پذیرد. )ظرف مدت یک ماه(مشکال

ها و امکان تأمین نهاده با حداقل قیمت توسط مرغداران، مقرر شد واردات از طریق تمام در راستای ایجاد رقابت در واردات نهاده -

 ودیت انجام پذیرد.ها و به هر شرکت حقیقی و حقوقی بدون محدتشکل

های های تولید، افزایش هزینهبا توجه به فضای کسب و کار نامناسب در صنعت طیور که مشکالتی ازجمله افزایش هزینه -

های وزارت ها، نامناسب بودن شاخص اعتباری و... را به همراه داشته است و در راستای سیاستگذار بودن داللگری، قیمتواسطه

های تولیدی های استانی و سایر تشکلهای شهرستانی، اتحادیهبنی بر اصالح فضای کسب و کار، الزم است تعاونیجهاد کشاورزی م

 های یکپارچه تولید گوشت و مرغ با همکاری مرغداران عمل کنند.عنوان محور جهت تشکیل زنجیرهبه

منظور امکان فعالیت با های مختلف تولید بهدر حلقه شده در صنعت طیور کشور و ظرفیت فعلیگذاری انجامبا توجه به سرمایه -

وری بر منظور امکان حضور مؤثر در بازارهای صادراتی و افزایش بهرهوری مناسب و استفاده از توان تولید کشور و همچنین بهبهره

 کاهش وزن کشتار تأکید شد.
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ها واگذار ریزی در واحدهای مرغداری که به اتحادیهدر راستای مدیریت تولید و عرضه گوشت مرغ واجب است مدیریت جوجه -

اندیشی اتحادیه با انجمن صنفی و مرغداران، شده با جدیت دنبال شود و در صورت نیاز به ابزارهای بیشتر موضوع پس از جلسه هم

 بندی و مطرح شود تا اقدامات الزم صورت پذیرد.جمع

غیرکارشناسی مسئوالن درباره کیفیت گوشت مرغ که خالف واقعیت است تأثیر  هایشود که مصاحبهمتأسفانه بعضًا مشاهده می -

زند و با شود که این امر تعادل عرضه و تقاضا را بر هم میمنفی بر مصرف سرانه عمومی کشور داشته و کاهش تقاضا را منجر می

های بلندمدت افزایش مصرف سرانه مغایرت داشته و منظور تأمین پروتئین حیوانی و برنامهشده بههای انجامگذاریتوجه به سرمایه

های استانی و انجمن ضرر و زیان تولیدکنندگان را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین باید توسط اتحادیه سراسری با همکاری اتحادیه

ن توسط سازمان دامپزشکی صنفی مرغداران و تولیدکنندگان از طریق مراجع قانونی اقدام مؤثر در این راستا صورت پذیرد. همچنی

 کشور اقدام و پاسخ مناسب در این باره انجام شود.

کارگروهی با مسئولیت نماینده شرکت پشتیبانی و با حضور معاونت امور تولیدات دامی و تولیدکنندگان تشکیل و جهت امکان  -

ید آن شرکت بررسی کارشناسی صورت تغییر در ساختار خرید و عرضه )گوشت مرغ و دان( شرکت پشتیبانی و قراردادهای خر

 پذیرفته و اقدامات اجرایی مد نظر در این باره تدوین شود.

های مشخص ازجمله برنامه تلویزیونی و بیلبورد اتحادیه سراسری و انجمن صنفی مرغداران نسبت به تهیه و تدوین سلسله برنامه -

 مصرف سرانه اقدام کنند. در سطح شهر، انجام مصاحبه در شبکه سالمت و... جهت افزایش

سازی منظور ایجاد بستر الزم برای فراهمهای آموزشی بهاتحادیه سراسری و انجمن صنفی مرغداران نسبت به برگزاری دوره -

 کاهش وزن کشتار در سطح کشور برای مرغداران اقدام کنند.

های سراسری و انجمن صنفی مرغداران نه و اتحادیهصورت ماهاهای صنفی بههای تعاونی و انجمنها، شرکتمقرر شد اتحادیه -

های اندیشی با مرغداران اقدام و نتایج آن در جلسات مشترک با دستگاهصورت فصلی نسبت به برگزاری جلسات همکشور به

ا همکاری عنوان رقیب، اقدامات الزم توسط اتحادیه بربط مطرح و اجرایی شود. همچنین جهت فعال کردن میدان حکیمیه بهذی

 سازمان تعاون روستایی صورت پذیرد.

معاونت امور دام و سازمان دامپزشکی با همکاری اتحادیه سراسری و انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه نسبت به نظارت کامل  -

ریزی و جوجه منظور مدیریت تولید )جلوگیری از فعالیت واحدهای غیرمجازکشی بههای جوجهبر جوجه یکروزه خروجی از کارخانه

 بیشتر از ظرفیت پروانه( اقدام کنند.

برداری مرغداران توسط نظام مهندسی پس از تصویب ستاد امور مجوزها منوط به استعالم بدون مقرر شد تمدید پروانه بهره -

 های استانی شود.هزینه از اتحادیه

شود، خود بحثی است که زمان، پاسخی قطعی به آن ها جدی گرفته میها و دولتیبند از طرف خصوصی 00حال تا چه حد این 

 خواهد داد./

http://www.iana.ir/fa/news/08000/%D0%AE% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  خوردخوردخاک/ قانون خاک، همچنان خاک میخاک/ قانون خاک، همچنان خاک میهای های میلیارد تومانی برای تهیه نقشهمیلیارد تومانی برای تهیه نقشه  64446444بودجه بودجه 

های خوبی عنوان شد و پیشنهادات مناسبی ارائه شد، اما همگی در حد حرف باقی ماند و ( حرف0200در سال جهانی خاک )

 .کدام اجرایی نشد و در سرانجام کار نیز نه مجلس نهم پیگیری کرد و نه وزارتخانه اقدامی کردهیچ

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با بیان اینکه تهدید خاک، جهانی ن امروز در گفترئیس انجمن علوم خاک ایرا

 های نجات کره زمین، توجه به بحران خاک و تالش برای رفع آن عنوان کرد.است و کره زمین در خطر است، از بهترین راه

رو هستند، اما در این زا روبهآلودگی به عناصر سنگین و سرطان ها با شوری، فرسایش،منوچهر گرجی افزود: در تمامی جهان خاک

 سامان است.تر و نابهمیان وضعیت کشور ما بحرانی

در ایران و در دانشگاه تهران به برگزاری سه نشست  "مرکز پیشبرد علم و فناوری در جهان اسالم"وی با اشاره به استقرار دبیرخانه 

و با حضور دانشمندان مسلمان  "تهدیدات جهانی خاک"و  "آب و توسعه پایدار"، "و فضای مجازیفرهنگ "المللی با موضوعات بین

 های مختلف با سالمت اشاره کرد.و سایر کشورهای جهان جهت بررسی مشکالت عرصه

د حاصل گرجی خاطرنشان کرد: در نشستی که در زمینه تهدیدات جهانی خاک داشتیم، نتایج خوبی حاصل شد و قرار بر این ش

های الزم صورت گیرد و در نهایت ( منعکس شود، پیگیریIUSSالمللی خاک آمریکا )گرفته در اتحادیه بینتبادل نظرهای صورت

 پروتکل تنظیم شود.

ده، اندیشی ادامه داد: در آینوی با اشاره به حضور دانشمندانی از کشورهای مالزی، روسیه، ترکیه، عراق، پاکستان و لبنان در این هم

 دار خواهد بود و معضالت خاک در کشورهای جهان اسالم بیشتر بررسی خواهد شد.این ارتباطات ادامه

های خوبی عنوان شد و پیشنهادات مناسبی ارائه شد، اما همگی در حرف حرف 0200گرجی تصریح کرد: در سال جهانی خاک 

 ها اقدامی کرد.نه وزیر برای اجرایی کردن حرفکدام اجرایی نشدند و نه مجلس پیگیری کرد و باقی ماند و هیچ

 قانون خاک به مجلس نهم نیز نرسید

خورد، یادآور شد: وضعیت قانون خاک شش سال رئیس انجمن علوم خاک ایران با تأکید بر اینکه قانون خاک، همچنان خاک می

ه مجلس نهم نیز نرسید، امیدواریم با تغییرات ها باست که در کمیسیون کشاورزی تغییر نکرده است و با وجود تمامی امیدواری

 داده در اعضای مجلس دهم، شاهد رخ دادن اتفاقات و تحوالت خوبی باشیم.رخ

ها موجود است، پنج تا ای از بحران آب، مربوط به معضالت خاک است، تأکید کرد: آبی که در خاکوی با بیان اینکه قسمت عمده

 ست و باید آب خاک را مدیریت کرد.برابر آبی است که زیر زمین ا 02

زنی نامناسب، های زیرزمینی را مدیریت نامناسب خاک عنوان کرد و اظهار داشت: شخمگرجی یکی از دالیل تغذیه نشدن آب

ها باعث از های گیاهی در جنگلها در مراتع و از دست رفتن آنها، از بین رفتن پوششسوزاندن مواد آلی، چرای بیش از حد دام

های روی شود، از طرفی آبها میست رفتن نفوذپذیری خاک و در نهایت عدم تغذیه منابع زیرزمینی و پایین رفتن سطح چاهد

 شوند.ها از چند طرف وارد میشود و خسارتها میسطح زمین باعث سیالب

ها حاصل االنه در کشور از بارندگیمیلیارد مترمکعب آبی که س 022وی یکی از راهکارها را کاهش تبخیر عنوان کرد و گفت: از 

درصد آن را  02شود، اگر بتوانیم تنها میلیارد مترمکعب آب تبخیر شده و به دالیل مختلف غیرقابل دسترس می 122شود، می

 ایم آبی معادل حجم کل آب سدهای کشور را مدیریت کنیم.مدیریت کنیم، توانسته
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توانیم راندمان مصرف آب را با مدیریت خاک افزایش دهیم، افزود: اگر در کشاورزی میرئیس انجمن علوم خاک ایران با بیان اینکه 

 022توانیم با مدیریت خاک و حاصلخیزی آن از کنیم، میکیلوگرم محصول تولید می 02واحد آب،  022در حال حاضر با مصرف 

 ایم.افزایش داده درصد 022وری آب را کیلوگرم محصول برداشت کنیم، یعنی بهره 022واحد آب، 

وری آب را تواند بهرهدهد، مدیریت صحیح خاک، میدرصد افزایش می 12وری را گرجی خاطرنشان کرد: اگر نحوه آبیاری، بهره

 درصد افزایش دهد. 022

ای پیش ونهگهای آبیاری نیز باید بهگویند چرا سد ساختیم، در انتخاب روشوی ادامه داد: سال ها پیش سد ساختند و امروز می

 ها بعد پشیمانی نداشته باشیم.برویم و انتخاب کنیم که سال

ها، از هدررفت آب و فرسایش جلوگیری ها و نفوذپذیری بهتر خاکآبگرجی تصریح کرد: مدیریت خاک، عالوه بر کاهش روان

میلیون  822سد سفیدرود یعنی اند. بیش از نیمی از مخزن کند.وی یادآور شد: در حال حاضر سدها از رسوب لبریز شدهمی

 تواند برای تولید محصول استفاده شود، تبدیل به معضل شده است.مترمکعب از رسوب پر شده است و خاک حاصلخیزی که می

 استفاده هستندهای خاک موجود برای مدیریت بینقشه

را ریزگردها عنوان کرد و اظهار داشت: تا شود رئیس انجمن علوم خاک ایران یکی دیگر از معضالتی که با مدیریت خاک رفع می

 زمانی که قانون نداریم، اوضاع به همین منوال خواهد بود.

سال پیش در کشور پیشرفته تهیه شده است و  02هایی که های خاک کشور را نداریم، نقشهگرجی تأکید کرد: در حال حاضر نقشه

 نیاز داریم.سال زمان  02اگر همین امروز شروع به تهیه آنها کنیم، 

های دیواری هستند و برای مدیریت بدون استفاده هستند، گفت: نداشتن نقشه به های موجود با مقیاسوی با بیان اینکه نقشه

هزار نوع خاک وجود دارد که نیازمند هزار نوع مدیریت مختلف است و در گام نخست  02های کشور است، معنی نشناختن خاک

 م.باید آنها را شناسایی کنی

های موجود در کشور ناچیز بوده، طی یک هزار میلیارد تومان است که در هزینهها یکگرجی همچنین افزود: هزینه تهیه این نقشه

 بار و همیشه دور از دسترس نیست.ها برای یکمیلیارد تومان برای تهیه این نقشه 022ساله هزینه ساالنه  02برنامه 

میلیون هکتار آن خاک درجه یک و حدود سه تا چهار  081ن هکتار اراضی کشاورزی کشور، میلیو 0080وی خاطرنشان کرد: از 

دلیل واقع شدن خاک درجه یک میلیون هکتار خاک درجه دو و سه و مناسب کشاورزی هستند که متأسفانه در حال حاضر به

 ضعیت و تغییر کاربری هستند.کشاورزی در نزدیکی شهرها و روستاها، بهترین اراضی کشاورزی ما در حال تبدیل و

اند که محدودیت ایجاد کرده و نیازمند مدیریت های کشور ما در درجات مختلف شوری قرار گرفتهدرصد خاک 62گرجی ادامه داد: 

 شود.صحیح هستند، مدیریتی که امروزه در تمامی دنیا اعمال می

شود، تصریح شوند و بسترهای مناسبی فراهم میی بسیاری کارها میوی با بیان اینکه با تصویب قانون، دولت و مردم موظف به اجرا

کرد: اگر قانون خاک را پیگیری نکنیم در مجلس دهم نیز خاک خواهد خورد، اما اوایل دوره جدید مجلس فرصت مناسبی برای 

 پیگیری و تصویب قانون خاک است.

 کنیمآمیز حل میدعوای میان خاک و کشاورزی و محیط زیست را مسالمت

رئیس انجمن علوم خاک ایران با تأیید این مسئله که نباید به خاک صرفاً برای کشاورزی و تولید نگاه کرد، یادآور شد: خاک، 

بعدی نیست و در بعدهای مختلف سالمت مردم، محیط زیست و منابع طبیعی تأثیرگذار است، اما نباید به این موضوع افراطی تک

 ا از کشاورزی جدا کنیم.نگاه کرد و بخواهیم خاک ر
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های محیط دنبال مدیریت پایدار خاک و کشاورزی پایدار هستیم، یعنی کشاورزی که تمامی جنبهگرجی تأکید کرد: امروزه به

کشی و تولید محصول نباشیم تا عالوه بر آنکه بیشترین محصول را دنبال بهرهزیست، اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد و تنها به

 اشت کنیم، ریزگردی هم ایجاد نشود.برد

تواند از کشاورزی جدا شود، بلکه باید از آن صحیح استفاده شود، اظهار داشت: در حال وجه نمیوی با تأکید بر اینکه خاک به هیچ

کشاورزی را  خواهیم در اراضی نامناسباجبار می حاضر به نحوه کشت در یک میلیون هکتار از اراضی کشور اعتراض داریم، چرا به

 کند.ادامه بدهیم، در حالی که مرتع ماندن این اراضی، نفع بیشتری را برای ما حاصل می

دنبال گویند، حرفشان یکی است و بهگرجی همچنین گفت: تمام افرادی که از کشاورزی پایدار و پایداری کشاورزی سخن می

 ت اجباری هستیم.مدیریت پایدار کشاورزی و رهایی یافتن اراضی نامناسب از کش

توانیم بدون جدایی خاک از کشاورزی، دعوای میان وی در پایان افزود: با تصویب قانون، نگرانی تمامی فعاالن حل خواهد شد و می

 آمیز حل کنیم./خاک و کشاورزی و محیط زیست را مسالمت

http://www.iana.ir/fa/news/12000/%D0%A0% 
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 برنامه و سیاست  ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

ای و ای و شود/ بارگیری سبزی و صیفی، خیار گلخانهشود/ بارگیری سبزی و صیفی، خیار گلخانهها در منطقه آزاد صحار قانونی میها در منطقه آزاد صحار قانونی میسهامداری ایرانیسهامداری ایرانی

  فرنگی به مقصد عمانفرنگی به مقصد عمانگوجهگوجه

ها و سهامداری آنها در عمان و همچنین توسعه روابط تجاری دو گذاری ایرانیزمینه را برای سرمایهاثراء، رئیس مؤسسه آلنایب

 .های حمل و نقل برای تجار ایرانی پیشنهاد داده استتر و کاهش هزینهکشور با شرایط ارزان

گزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این وگو با خبرنگار خبرمدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان امروز در گفترئیس هیأت

ها خواستار افزایش های تحمیلی عربستان مبنی بر تحریم محصوالت ایرانی در کشورهای عربی، عمانیخبر گفت: با وجود سیاست

 رابطه با ایران هستند و زمینه برای جایگزینی بندر صحار به جای دبی فراهم شده است.

های مشترک ایران و عمان در حوزه گذاریثراء خواستار افزایش سرمایهرئیس مؤسسه العبدالعزیز نایب احمد آزادمرد افزود: قاسم

 کشاورزی و صنایع غذایی شده است.

های مشترک دو کشور برگزار شده و مقرر گردیده است تا صادرات محصوالت وی خاطرنشان کرد: جلسات متعددی بین کمیسیون

تر و شده پایینعنوان درگاهی به سایر کشورها با قیمت تمامبار از طریق بندر صحار بهیفی، میوه و ترهویژه سبزی و صکشاورزی به

 تر صورت گیرد.حمل و نقل ارزان

های تجاری بخش خصوصی دو طرف در قالب آزادمرد ادامه داد: هیأت تجاری از ایران به مقصد عمان برای افزایش همکاری

های توسعه صادرات و استقرار تجار ایرانی در عمان را مورد ارزیابی قرار داده شده است و این هیأت زمینهقراردادهای تجاری اعزام 

 است.

 فرنگی به مقصد عمانای و گوجهبارگیری سبزی و صیفی، خیار گلخانه

های سبزی و عمان، محمولههای صنایع غذایی ایران تصریح کرد: در راستای توسعه روابط ایران و مدیره کانون انجمنعضو هیأت

 فرنگی به مقصد عمان طی هفته گذشته بارگیری شده است.ای و گوجهویژه خیار گلخانهصیفی به

میلیون دالری ایران  022های گذشته افزایش یافته است؛ تراز تجاری وی یادآور شد: حجم صادرات ایران به کشور عمان طی سال

کننده مواد غذایی و عنوان تأمیندهد کشورهای جنوب خلیج فارس ایران را بهنشان میدر سال گذشته بر اساس آمارهای گمرک 

عنوان یک های دبی برای بازرگانان ایرانی، صحار بهمحصوالت کشاورزی خود شناخته و باور دارند، لذا در صورت ادامه سختگیری

 تواند راهی کشور شود.بندر جایگزین می

 صحار ها در بندرسهامداری ایرانی

ها در صحار گذاری ایرانیگرفته با اتاق مشترک دو کشور، زمینه برای سرمایهوگوهای صورتآزادمرد تأکید کرد: بر اساس گفت

 صورت واگذاری سهام آغاز شده است.به

چرا که عمان  دست آورند،گذاری در بندر صحار بهتوانند امتیازات قابل توجهی برای سرمایهمندان میوی اظهار داشت: عالقه

 تری نسبت به دبی است.ها با شرایط مناسبعنوان شریک تجاری جدید ایران خواستار توسعه همکاریبه

رئیس سندیکای صنایع کنسرو در پایان گفت: هزینه حمل و نقل و قواعد سختگیرانه یکی از مشکالت صادرکنندگان و تجار ایرانی 

تر به این بندر های حمل و نقل ارزانآمده مقرر شده هزینهعملوگوهای بها در گفتبه امارات متحده عربی و بندر دبی است، ام

 ویژه زمینه برای فعالیت صاحبان صنایع کنسروی و صنایع غذایی فراهم است./صورت گیرد؛ به

http://www.iana.ir/fa/news/12608/%D0%B1%D8%00%D0% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

های نیرو و های نیرو و ها و عوارض وزارتخانهها و عوارض وزارتخانهبرد/ تحمیل بار سنگین تعرفهبرد/ تحمیل بار سنگین تعرفهکشاورزی از نقصان مقررات ملی رنج میکشاورزی از نقصان مقررات ملی رنج می

  گذارانگذارانکشور به سرمایهکشور به سرمایه

های مختلف از کشاورزان های هنگفتی را در قالبتعرفهکشد، ها زمان را میوزارت نیرو عالوه بر آنکه در پاسخگویی به استعالم

ها بعضاً به میزان هزینه ها و دهیاریها، بخشداریهای زیربخش وزارت کشور همانند شهرداریگیرد، در حال حاضر سازمانمی

تواند ابتدای راه است و میگذاری که در کنند، سرمایهگذار تحمیل میگیرند و بار سنگینی را به سرمایهاحداث گلخانه عوارض می

 .به چرخه اقتصادی کمک کند

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران امروز در گفت

ها، نگاه شرفت در حوزه گلخانهوری گفت: با وجود پیای در کشور برای افزایش بهرههای گلخانهبا تأکید بر اهمیت و توسعه کشت

شود، این در حالی است که باید بتوانیم به برده است، در این حوزه نیز دیده میسنتی که بخش کشاورزی همیشه از آن رنج می

 مسائل علمی نگاه کنیم.

های روز در این عرصه تکنولوژی ها وها نسبت به فضای باز و استفاده از فناوریعلیرضا بزرگی با اشاره به افزایش تولید در گلخانه

 های موجود فاصله زیادی داریم.شده و ظرفیتبینیانداز پیشافزود: هنوز با چشم

ها، رسالت اصلی سازمان نظام وی با تأکید بر استفاده از متخصصان فن برای ایجاد تغییرات در بخش کشاورزی و توسعه گلخانه

ها و کمک به استانداردسازی و مهندسی سازی بخش عنوان کرد و ادامه داد: یافته مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را انتقال

شد که های الزم اجرایی را نداشتیم و خالءهای فراوانی در قانون تأسیس سازمان دیده میمتأسفانه برای رسیدن به این مهم اهرم

ری در قانون تأسیس و اصالح سایر قوانین کمی از این کرد که توانستیم با بازنگفضای ورود متخصصان به عرصه را ناهمواره می

 ضعف را جبران کنیم.

 نقصان مقررات ملی در حوزه کشاورزی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به نهادینه کردن تعدادی از قوانین برای حضور 

های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: یمتخصصان در عرصه به همت دولت و مجلس و با پیگیر

رو هستیم و نتوانستیم در بسیاری از گرفته هنوز در حوزه کشاورزی با نقصان مقررات ملی روبههای صورتمتأسفانه با تمامی تالش

 ها کاری انجام دهیم.بخش

گذاری به سلیقه شخصی و بضاعتش وانین و مقررات مدون هر سرمایهدلیل عدم وجود قها بهبزرگی تصریح کرد: در حوزه گلخانه

 ها تدوین شد.نامهتهیه و مقررات و آیین "نامه گلخانهنظام"کرد که برای جلوگیری از ادامه این روند گلخانه احداث می

نامه با کرد و یادآور شد: این نظامعنوان نخستین گام برای بهبود شرایط عنوان ها را بهوی تدوین مقررات، ضوابط و دستورالعمل

 ها به تصویب رسید.ریزی و برای کمک به استانداردسازی گلخانهکمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه

ی برداران الزامی است، تأکید کرد: از زمانی که سازمان نظام مهندسبزرگی با اشاره به اینکه رعایت این استانداردها برای بهره

ها باید عضو ها نیز پررنگ شد و سازندهکشاورزی و منابع طبیعی متولی صدور مجوزها شد، در کنار مشاور و طراح، نقش سازنده

 سازمان و دارای رتبه و پروانه اشتغال باشند.

رای مدارک کامل را برداران داساعت پروانه بهره 00وی اظهار داشت: در صورتی که موارد خارج از سازمان حل شوند، سازمان در 

 صادر خواهد کرد.
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سازی را کمک به جذب، بزرگی، نتیجه تدوین مجموع قوانین و مقررات ملی، ورود متخصصان به عرصه و حرکت به سمت مهندسی

 گذاران عنوان کرد که از اهمیت باالیی برخوردار است.حفظ و ماندگاری سرمایه

گذار خواهد شد، گفت: تمامی این دستاوردها با حضور پررنگ ال منجر به جذب سرمایهوری باوی با تأکید بر اینکه کار فنی و بهره

افتادگی تاریخی ما را جبران کرده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کنار وزارت جهاد کشاورزی کمی از عقب

 ریم.شده پیش رو دااندازهای دیدهاست، اما هنوز راه زیادی برای رسیدن به چشم

ها در کشور افزود: سازمان هکتاری ساالنه ظرفیت گلخانه 022بزرگی با اشاره به تأکید وزیر جهاد کشاورزی برای افزایش دوهزار و 

هکتار گلخانه را  022مجوز تأسیس  0180نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان توانسته است طی سه ماه پایانی سال 

های چهارم کل گلخانهسال گذشته در استان، این سطح معادل یک 02احداث دو هزار هکتار گلخانه طی صادر کند که با وجود 

 شود.استان تهران است و یک رکورد محسوب می

 گیردهای هنگفتی از کشاورزان میوزارت نیرو تعرفه

ای را در های گلخانهتوسعه کشت رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران عمده مشکالت پیش روی

ها زمان را های خارج از وزارت جهاد کشاورزی دانست و خاطرنشان کرد: وزارت نیرو عالوه بر آنکه در پاسخگویی به استعالممجموعه

ب را افزایش وری آها بهرهگیرد، این در حالی است که گلخانههای مختلف از کشاورزان میهای هنگفتی را در قالبکشد، تعرفهمی

 دهند و وزارت نیرو باید از این طرح استقبال کند.می

ها عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر های بیش از حد را مغایر با طرح توسعه گلخانهگیریها و سختوی تعلل برخی دستگاه

میزان هزینه احداث گلخانه عوارض  ها بعضاً بهها و دهیاریها، بخشداریهای زیربخش وزارت کشور همانند شهرداریسازمان

تواند به چرخه اقتصادی گذاری که در ابتدای راه است و میکنند، سرمایهگذار تحمیل میگیرند و بار سنگینی را به سرمایهمی

 کمک کند.

ها عنوان شت گلخانهبرداران را از موانع توسعه کهای چندصدمیلیونی و میلیاردی را در کنار کشتن زمان بهرهبزرگی تحمیل هزینه

ایم آنها را قانع کنیم ای دربر نداشته و نتوانستهها نتیجهکرد و یادآور شد: متأسفانه جلسات برگزار شده با شوراهای شهر و شهرداری

 برداران هیچ کمکی به تولید نخواهد کرد.که ادامه این روند و گرفتن عوارض از بهره

 المللی و رقابتی را داشترات و حضور در بازارهای بینتوان انتظار صاددرصد نمی 61با سود 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از دیگر مشکالت موجود در این حوزه را سیستم بانکی برشمرد 

اما یک بانک و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی یک بانک تخصصی است، که سعی در رفع مشکالت و موانع نیز داشته است، 

درصد تسهیالت خود را در اختیار  00ها باید گذاری با چنین حجمی باشد، و با وجود آنکه تمامی بانکتواند پاسخگوی سرمایهنمی

 ایم.گاه در کشور شاهد چنین مشارکتی نبودهبانک کشاورزی بگذارند، هیچ

المللی و رقابتی را داشت، چون پرداخت عوارض در بازارهای بینتوان انتظار صادرات و حضور درصد نمی 06وی تصریح کرد: با سود 

 برداران در این عرصه خواهد شد.و سودهای بانکی در کنار هم مانع از حضور بهره

بریده، های شاخههای تولیدی گلبزرگی با بیان اینکه در کشور ما تولید مبتنی بر بازار نیست، تأکید کرد: در کشور در تمامی بخش

رو هستیم و در پروسه پس از تولید ضعف شدید داریم و با قصه ان زینتی و سبزی و صیفی با نظام بازار از هم گسیخته روبهگیاه

کند و بعد از ها دست و پنجه نرم میای که تولیدکننده در حین تولید با بازار پیچیده نهادهگونهرو هستیم، بهها روبهتکراری دالل

 شود.رو میتولید نیز با کالف سردرگم بازار روبه های پس ازطی پیچ و خم
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ای خواهیم های گلخانهوی در پایان اظهار داشت: اگر تمامی عوامل در شرایط مساعد در کنار هم قرار گیرند، شاهد توسعه کشت

ماندگی ر کشور باعث عقببود که این امر نیازمند عزمی ملی و اقدامی مؤثر است، متأسفانه وجود نظام آموزش و ترویج ناکارآمد د

 ما شده و برنامه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آموزش هدفمند تولیدکنندگان و کارشناسان است./

http://www.iana.ir/fa/news/12602/%DA%A8%D0%B0% 
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 برنج
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  تشکیل فراکسیون البرزنشین برای حمایت از برنج داخل تشکیل فراکسیون البرزنشین برای حمایت از برنج داخل 

شمالی در مجلس دهم شورای اسالمی گفت: باید تالش شود تا نرخ شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوهمنتخب مردم قائم

  .کنندگان قرار گیردکم بهره در اختیار تولیدصورت های بانکی به بخش کشاورزی کاهش یابد و منابع بهبهره

از شهرستان ساری، عبداهلل رضیان صبح امروز در جلسه هماهنگی و بررسی مسائل و مشکالت بخش  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های اقتصادی استان است، اظهار کشاورزی از مهمترین ظرفیتهای اجرایی این بخش، با بیان اینکه بخش کشاورزی و ارائه راهکار

های بخش کشاورزی در پیرو رهنمودهای مقام توانیم با استفاده از ظرفیتخوبی میمقاومتی اقدام و عمل به کرد: در سال اقتصاد

 .معظم رهبری گام برداریم

وجود آورده است که باید با استفاده از جدی را به هایوی افزود: مشکل عمده کشور نبود منابع و نقدینگی است که چالش

 .وجود آوریمها نتیجه بهتری را بهظرفیت

شمالی در مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد: با توجه به ارزش شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوهمنتخب مردم قائم

 .کنددسترسی به استان را کم میهای شمالی دارد در بیشتر مواقع ای که زمین در استانافزوده

سازی به توسعه گردشگر دست یابیم، خاطرنشان کرد: اشکال اصلی سیاستگذاران بر این است رضیان با بیان اینکه باید با هتل

توان از که میسازی شده در حالیاند نقش گردشگر را در استان مشخص کنند بلکه در استان تنها تالش بر روی ویالنتوانسته

 .رفیت هتلینگ استفاده کردظ

توان شرایط اقتصادی خوبی را در استان ای میای در امر تولید، بیان کرد: با کشت محصوالت گلخانهوی با تأکید بر کشت گلخانه

 .فرصت خوبی برای اشتغال جوانان است  فراهم کرد که

س دهم شورای اسالمی تصریح کرد: باید تالش شود تا شمالی در مجلشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوهمنتخب مردم قائم

 .کنندگان قرار گیردبهره در اختیار تولیدصورت کمهای بانکی به بخش کشاورزی کاهش یابد و منابع بهنرخ بهره

ه رضیان درباره صادرات مرکبات به کشورهای خارجی، خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان در تجارت این محصول بر عهد

 .رو برای عرضه این محصول برداشته شودماست و باید مشکالت پیش

ای سه استان شمالی و سمنان و البرز برای حمایت از محصول برنج وی در پایان گفت: فراکسیون البرزنشین برای مشکالت منطقه

گیرد تا به دولت در زمان تولید برنج اجازه طور جدی در دستور کار قرار در دستور کار است تا با این اقدام بتوان حمایت از برنج به

 .واردات داده نشود

 /خ06210انتهای پیام/

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222022 
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 برنج
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  044044اتحادیه صادرکنندگان پاکستان در تهران و مشهد صادرات برنج پاکستان به ایران به اتحادیه صادرکنندگان پاکستان در تهران و مشهد صادرات برنج پاکستان به ایران به با تاسیس دفاتر با تاسیس دفاتر 

  یابدیابدهزار تن افزایش میهزار تن افزایش می

اند تا دفاتری در تهران و مشهد دایر کنند تا از این طریق میزان صادرات اعضای اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته 

  .هزار تن برسانند 022تا  622برنج به این کشو را به 

اند ، اعضای اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفتهاکسپرس تریبیونالملل فارس به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین

 .هزار تن به ایران دایر کنند 022تا  622ی در تهران و مشهد به منظور افزایش صادرات به تا دفاتر

با کمک وزارت تجارت پاکستان، اتحادیه صادرکنندگان برنج این کشور از واردکنندگان ایرانی برای سفر پاکستان به منظور شرکت 

 .وت خواهند کردهای تجاری برای افزایش تجارت برنج میان دو همسایه دعدر نشست

این تصمیم پس از سفر اعضای اتحادیه صادرکنندگان برنج پاکستان به ایران و مالقات با واردکنندگان ایرانی گرفته شده است. این 

 .های جدیدی دریافت کنندرود صادرکنندگان سفارشآمیز بوده است و انتظار میها موفقتنشست

تحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان در اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان برگزار شده با این حال، در سمیناری که اخیرا توسط ا

است، بانکداران پاکستانی خاطرنشان کردند بانک مرکزی این کشور هنوز تمامی موانع برقراری روابط بانکی با ایران را رفع نکرده 

 .است

انه دولت پاکستان و وزارت تجارت این کشور برخوردار است، های برای ایجاد دفاتری در ایران از پشتوکه تالشاز آنجایی

 .های جدیدی از ایران دریافت کنندصادرکنندگان می گویند امیدوارند که سفارش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222660 
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 برنج
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰2ک شنبه 

  کشدکشدوضعیت قدرت خرید مردم بدتر شد/ قیمت برنج همچنان قد میوضعیت قدرت خرید مردم بدتر شد/ قیمت برنج همچنان قد می

دولت تا این لحظه از سال نتوانسته رکود را از تولید جدا کند، ضمن اینکه تورم هم سایه سنگینش را بر سر کاالهای  <مواد غذایی

 .شوندتر از قبل روانه بازار میبدون استقبال مشتریان، گرانمصرفی پهن کرده است وکاالها 

ای که البته به گذرد. دولت یازدهم سال قبل را سال رونق و شکوفایی اقتصادی نامگذاری کرده بود؛ وعدهروز از آغاز سال نو می 00 

   .دالیل مختلف محقق نشد و تحقق آن به امسال موکول شده است

مشخصی در عمل برای  ها برطرف شده است اما گویا باز هم دولت، برنامهکنون چند ماهی هست که تحریمبه گفته دولتمردان، ا

شود و نتایج عملیاتی در اقتصاد ندارد. به هر حال، همه ای باشد، تنها روی کاغذ و در جلسات مطرح میاقتصاد ندارد. اگر هم برنامه

 .صاد ایران را با همان شرایط گذشته پیش ببردچیز دست به دست هم داده تا دولت یازدهم، اقت

اکنون اما مردم، دیگر به آمارهای کاهش تورم دولت اعتماد ندارند. شاید البته ادبیات دولت با ادبیات آنها متفاوت است و آنچه که 

که بر روی کاغذ و در  بیند، اعداد و ارقامی استبینند، چیزی جز گرانی نیست و آنچه که دولت از تورم میمردم از تورم می

ها آمارهای دولتمردان کاهش یافته است. تولیدکنندگان هم گالیه دارند که هنوز رکود تورمی دست از سرشان برنداشته و اگر تالش

ای هم برای خروج این واحدهای کند و برنامهو دست و پا زدنهای خودشان برای فروش کاال نباشد، دولت دردی از آنها دوا نمی

 .شود، ندارددی از رکود تورمی که روز به روز مزمن میتولی

اما هر چقدر هم که دولت بگوید تورم را کاهش داده و امسال قرار است تک رقمی کند، آنچه که سیاهه دخل و خرج مردم و 

تولیدکنندگان هم دهد، چیزی جز این است که قیمتها باال رفته و آنها توان خرید گذشته را ندارند و حال کارمندان نشان می

های جذاب نداشته باشند، هیچگونه ماند و اگر خودشان فکری برای فروش با روشگویند که کاالهایشان بیشتری باقی میمی

 .های دولتی، در بازار وجود نداردتحرک دیگری به واسطه دولت و سیاستگذاری

هایی های بانکی و بهرهو دستمزد کارگران افزایش یافته و وام ها در شرایطی باال رفته است که حقوقگویند قیمتتولیدکنندگان می

ها را افزایش داده است، بنابراین اگر تولیدکننده بخواهد قیمت را باال نبرد، با گیرد، خود به خود هزینهکه شبکه بانکی از تولید می

کنندگان ر کنار آن اقداماتی انجام دهد که مصرفشود و اگر هم قرار باشد که قیمت را افزایش دهد، باید دضرر و زیان مواجه می

 .کنند را هم از سبد مصرفی خود حذف نکنندهمان اندک کاالیی که خرید می

اند ها را افزایش دادهگویند که برخی تولیدکنندگان، قیمتدر عین حال، تولیدکنندگان از شگردهای همتایانشان در بخش تولید می

کنند تا کاال با همان های ویژه عرضه میها را با تخفیفکننده جا بیفتد اما برای کوتاه مدت قیمتتا بلکه این قیمت برای مصرف

کنندگان برسد و آنها خللی در خریدها وارد نکنند ولی بعد از گذشت مدتی، باز هم کاال را با قیمت قیمت قبلی به دست مصرف

رج خود را داشته باشند و بر همین اساس هم، رفتار خود در حوزه کنند. به هرحال مردم باید حساب دخل و خجدید عرضه می

 .زنندخرید کاالها را رقم می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=5f34c30449 
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 پسته
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  به اروپا رونق گرفت/ محموله مرجوعی نداشتیمبه اروپا رونق گرفت/ محموله مرجوعی نداشتیمارسال پسته ایران ارسال پسته ایران 

با آغاز دوران پسابرجام، صادرات پسته ایران از چین به اتحادیه اروپا تغییر جهت داد و با وجود قوانین سختگیرانه این اتحادیه 

 .ه ارائه نشده استهای صادراتی به این اتحادیپیرامون آفالتوکسین موجود در پسته، هیچ گزارشی مبنی بر مرجوع شدن محموله

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: هرچند مدیره انجمن پسته امروز در گفتعضو هیأت

رو کرد، درصد درختان پسته در مناطق رفسنجان، سیرجان، زرند و راور را با خسارت روبه 02تا  12های اوایل فروردین سرمازدگی

 های بعد از آن بتواند وضعیت درختان پسته را در شرایط متعادلی قرار دهد.رسد بارندگیر مینظاما به

اند، اما نحوه برآورد خسارت به کار درختان خود را مشمول بیمه کردهرضا نظری افزود: با وجود آنکه بخشی از کشاورزان پسته

به کشاورزان باشد، چرا که اگر کشاورزی یک میلیارد تومان خسارت تواند پاسخگوی ضرر و زیان وارده قدری نقصان دارد که نمی

 میلیون تومان خود را دریافت کند. 02تواند دیده است، از صندوق بیمه تنها می

 کاهش قیمت پسته در بازارهای داخلی و خارجی

گذر از عید نوروز، قیمت پسته در  ویژه و نزدیک شدن به پایان فصل صادراتی ووی خاطرنشان کرد: با شروع فصل زراعی جدید به

 رو شد.بازارهای داخلی و صادراتی با کاهش روبه

طوری که قیمت هر کیلوگرم پسته فندوقی هزار تومان کاهش پیدا کرد، بهتا یک 022ها در هر دو بازار بین نظری ادامه داد: قیمت

 10تا  022هزار و  08قوچی بین هزار تومان و کله 08تا  022هزار و  00، احمدآقایی بین 022هزار و  00هزار تا  00بین  1210

 رسد.هزار تومان به فروش می

 هزار تن پسته در صف صادرات 04

هزار  02تا  02ماه سال جاری، حدود های فروردینرسد با توجه به سرمازدگینظر میمدیره انجمن پسته تصریح کرد: بهعضو هیأت

 باشد. تن پسته برای صادرات وجود داشته

منظور تنظیم بازار احتمالی سال آینده، بخشی از پسته خود را در انبارها نگهداری وی یادآور شد: برخی کشاورزان و بنکداران به

هزار تن  02های آینده و تا نزدیک شدن به فصل برداشت پسته جدید از رسد سطح صادرات پسته در ماهنظر میکنند و بهمی

 تجاوز نکند.

 ایران از بازارهای چین به اروپا شیفت پسته

های اخیر و همزمان با شدت گرفتن تحریم، صادرات پسته به کشور چین رونق گرفته بود، اما از نظری تأکید کرد: هرچند در سال

 ها حضور خود در بازارهای پسته ایران را کاهش دادند.سال گذشته چینی

رود شمار میعنوان بازارهای جدید ایران بهی در بازارهای چین، اتحادیه اروپا بهدنبال رونق کمرنگ پسته ایرانوی اظهار داشت: به

 تواند منافع اقتصادی بیشتری برای ایران به ارمغان بیاورد.که می

رود، اما قوانین سختگیرانه این شمار میمدیره انجمن پسته همچنین گفت: هرچند اتحادیه اروپا بازار پایدارتری بهعضو هیأت

 دهد.اندازهای اداری قرار میاتحادیه پیرامون آفالتوکسین و همچنین مسئله سوئیفت، صادرات پسته را در دست

 نظری در ادامه افزود: با وجود قوانین سختگیرانه اروپا، در آفالتوکسین هیچ محموله مرجوعه گزارش نشده است.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ویژه در نیمه نخست سال ، صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا بهوی خاطرنشان کرد: بر اساس پایگاه آماری اروپا )یورواستات(

 درصدی برخوردار بوده است. 10میلیون یورو گزارش شده است که نسبت به سال قبل از آن از رشد  00080گذشته بیش از 

از آن کشورهای هلند، ایتالیا و  ترین مقصد صادرات پسته ایران شناخته شده و بعدعنوان بزرگنظری در پایان تصریح کرد: آلمان به

 اند./اسلواکی میزبان پسته ایران بوده

http://www.iana.ir/fa/news12606/%D0%A0%D0%B0 
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 پیاز 
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  سریال کاهش قیمت پیاز تکرار شد/ روان سازی زنجیره تولید تنها راهکار حمایت از کشاورزسریال کاهش قیمت پیاز تکرار شد/ روان سازی زنجیره تولید تنها راهکار حمایت از کشاورز

االکلنگ قیمت محصوالت کشاورزی داستان پایان نیافتنی است که هر ساله تکرار می شود، این بار هم کاهش یکباره قیمت پیاز 

 . اشک تولیدکنندگان را در آورده است

با اشاره به قیمت پیاز اظهار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار 

مهیداتی برای صادرات آن داشت: با توجه به فصل برداشت و مازاد تولید، قیمت پیاز با افت شدیدی مواجه شده به طوریکه اگر ت

 .اندیشیده نشود، دیگر کشاورزان تمایلی به جمع آوری آن ندارند

وی افزود: متاسفانه برخی دیگر از محصوالت کشاورزی همچون هندوانه، گوجه فرنگی، ملون و محصوالت باغی اعم از سیب، کیوی 

 .در بازار مواجه هستند  و... با مشکل کاهش قیمت و کمبود

ساله باید تولید برخی محصوالت تا سه برابر افزایش یابد که با ادامه این روند می  02امه داد: براساس برنامه چشم انداز شادلو اد

 .توان گفت که دیگر کشاورز قادر به ادامه تولید نخواهد بود

محصول  0ید تضمینی را در تاثیر خرید تضمینی محصول بیان کرد: تنها تاثیر خر نائب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به 

چرا که دولت به سبب حفظ منابع  استراتژیک همچون گندم،جو، ذرت و دانه های روغنی به سبب کشش بازار مشاهده می کنیم 

 .پایه مجبور به حمایت از این محصوالت است

 . یفیت در بازار رقابتی پایدار بمانیموی در ادامه یادآور شد:با توجه به قانون ارتقای بهره وری باید تالش کنیم تا با افزایش ک

شادلو با اشاره به خرید تضمینی سایر محصوالت گفت: شاید خرید تضمینی در برخی محصوالت استراتژیک موثر باشد اما در عموم 

ت در محصوالت کشاورزی به سبب آنکه از فساد پذیری باالیی برخوردار است و دولت به اندازه کافی نیروهای متخصص و امکانا

 .اختیار ندارد که جوابگوی بخش کشاورزی باشد می توان گفت که فرآیند روان سازی زنجیره تولید تنها راهکار این بخش است

http://www.yjc.ir/fa/news/0628668/%D0%B1%D0%B0%D 
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 مالی تامین منابع
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۹ : تاریخ

  کاران خوزستانی پرداخت نشده است/ کشاورزان: پول ما را نصفه دادندکاران خوزستانی پرداخت نشده است/ کشاورزان: پول ما را نصفه دادندبخشی از مطالبات ذرتبخشی از مطالبات ذرت
اند، هنوز درصد از کشاورزان خوزستانی که ذرت خود را در بورس کاال عرضه کرده 02مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت:  

  .انددر بورس با نرخ تضمینی را دریافت نکردهالتفاوت قیمت عرضه محصول مابه

گفت: پول خرید تضمینی  کارانپرداخت مطالبات ذرت در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی علیرضا ولی در گفت

 .شده و هیچ کم و کاستی در این زمینه وجود نداردتوسط شرکت پشتیبانی امور دام به طور کامل به کشاورزان پرداخت  ذرت

( که ذرت خود را در 80-80بخشی از مطالبات ذرت کاران در سال زراعی ) افزود: اما هنوز مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام

 .پرداخت نشده است بورس کاال به فروختند

سبت به عرضه ذرت در بورس کاال اقدام کردند که بالفاصله پول کاران خوزستانی برای اولین بار نولی تصریح کرد: سال گذشته ذرت

التفاوت قیمت خرید در بورس با قیمت تضمینی توسط دولت به خرید ذرت توسط بورس به آنها پرداخت شد و مقرر شد، تا مابه

 .آنها پرداخت شود

عرضه  در بورس کاال ستانی که ذرت خود رادرصد از کشاورزان خوز 80مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: البته 

کشاورزان  درصد 02اند و در حال حاضر فقط التفاوت قیمت عرضه در بورس با قیمت تضمینی را دریافت کردهمابه اند،کرده

 .اندمطالبات خود را نگرفته

، پول را به حساب سازمان جهاد کاران از دولت است و به محض دریافتوی افزود: سازمان مدیریت پیگیری اخذ بقیه پول ذرت

 .کنندکند و آنها هم پول کشاورزان را پرداخت میکشاورزی خوزستان واریز می

تومان از کشاورزان در  862میلیارد تومان و به نرخ تضمینی  102 هزار تن ذرت به ارزش 162افزاید: در مجموع این گزارش می

 .خریداری شد 80سال 

تومان  862ضو هیات رئیسه انجمن صنفی کشاورزان خوزستان گفت: قیمت تضمینی ذرت کیلویی همچنین امروز یوسف زیدی ع

تعیین شده، اما کشاورزان بنا بر ابالغ جهاد کشاورزی خوزستان ذرت خود را امسال در بورس کاالی ایران عرضه کردند، قرار شد 

تومانی تضمینی از سوی دولت پرداخت شود، اما  862با نرخ تومان، قیمت عرضه شده در بورس کاال  602و  662التفاوت نرخ مابه

تومان به کشاورزان از سوی بورس پرداخت شد و خبری از باقیمانده  662بعد از یک ماه از عرضه ذرت در بورس کاال فقط رقم 

 .تومان از سوی دولت نیست 122کیلویی 

بد قولی برخی مدیران جهاد کشاورزی در عدم پرداخت  اندیمشک، دزفول، شوش و شوشتر به وی افزود: کشاورزان ذرت کار

 .پولشان اعتراض دارند و نسبت به عدم حمایت از تولید داخلی گالیه دارند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222828 
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 منابع مالیتامین 
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  صندوق افزایش یافت صندوق افزایش یافت   0404های اعتبارات خرد زنان روستایی تهران به های اعتبارات خرد زنان روستایی تهران به صندوقصندوق

های اعتبارات خرد زنان روستایی این استان طی مسؤول امور زنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: صندوق

  .صندوق افزایش یافت 40سال جاری به 

های سازمان در حاشیه بازدید از پروژه زاده پیش از ظهر امروزاز غرب استان تهران، سیده فریبا میراب خبرگزاری فارسبه گزارش 

جهاد کشاورزی استان تهران در غرب استان در خصوص صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: این صندوق پیرامون توسعه طرح 

سال سابقه در  00صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و با هدف توانمندسازی زنان روستایی و ایجاد اشتغال برای آنها با حدود 

 .کندسطح روستاهای استان تهران فعالیت می

 .شودیوی ادامه داد: صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با اهداف ذکر شده سبب افزایش تولید محصوالت کشاورزی نیز م

در استان  02مسؤول امور زنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: طرح صندوق اعتبارات خرد از سال 

 .تهران مطرح شد و به ترتیب در شهرستان دماوند، ساوجبالغ و فیروزکوه این طرح مورد استقبال قرار گرفت

ها صندوق بود که با همکاری صندوق کارآفرینی امید امسال تعداد صندوق 00 سال گذشته، ها درزاده گفت: تعداد صندوقمیراب

 .صندوق رسید 02به 

نفر  622رسد، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از صندوق می 00یا  00ها به وی با بیان اینکه در کل استان تهران تعداد صندوق

 .ها هستندعضو این صندوق

صندوق، در دماوند حدود چهار  01جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در شهرستان فیروزکوه مسؤول امور زنان روستایی سازمان 

 .ها در شهرستان ورامین به تازگی شروع به کار کرده استصندوق و در شهرستان ری چهار صندوق به ثبت رسید و این صندوق

درصد دریافت  0وام  میلیون تومان 00صندوق  اززاده تصریح کرد: امسال با همکاری صندوق کارآفرینی امید، هر نفر میراب

 .ها در توانمندسازی زنان روستایی و افزایش تولیدات محصوالت کشاورزی مؤثر استکند؛ این صندوقمی

های بلندمدت نیازمند های بلندمدت است، متذکر شد: طرحها طرحوی در پایان با بیان اینکه یکی از مشکالت اساسی صندوق

 .شوندها دچار مشکل میاست، در غیر این صورت صندوق نظارت دائمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950227000514


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

85 
 

 تامین منابع مالی
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  کاران را جلب نکرد/ کشاورزان در انتظار دریافت پول فروش ذرتکاران را جلب نکرد/ کشاورزان در انتظار دریافت پول فروش ذرتذرتذرتطرح قیمت تضمینی رضایت طرح قیمت تضمینی رضایت 

شد با اجرای طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی و کاهش بار مالی دولت، کشاورزان زودتر به پول با وجود اینکه گفته می 

کاران را جلب دولت، رضایت ذرترسند، اما اجرای این طرح به دلیل عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی فروش محصولشان می

اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت به جای خرید تضمینی برای اولین بار سال  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .نکرد

 .کشاورزی به اجرا در آمدگذشته در استان خوزستان با هدف کاهش بار مالی دولت در زمینه خرید تضمینی محصوالت 

سازوکار این طرح این گونه بود که کشاورزان با عرضه محصول ذرت خود در بورس کاال بالفاصله پول فروش محصول را دریافت 

التفاوت قیمت تضمینی اعالم شده از سوی دولت نسبت به تابلوی معامالت بورس کاال توسط وزارت جهاد کنند و سپس مابه

 .پرداخت شود کشاورزی به آنان

پرداخت  کشاورزان ذرت را هنوز وزارت جهاد کشاورزی بخشی از پول ماه از زمان فروش محصول، 0حدود  اما علیرغم سپری شدن

 .ای برای کشاورزان شده استنکرده و این موضوع منجر به بروز مشکالت اقتصادی عدیده

 میلیون تومان بابت پول ذرت از دولت طلبکارم 10  *

 .امگوید: هنوز بخشی از پول فروش ذرت سال گذشته را نگرفتهمروانه کشاورز خوزستانی اهل شوش در این رابطه میحبیب 

میلیون تومان بابت پول ذرت از دولت طلبکار است، افزود: تقریبا دو سوم از پول فروش ذرت به بورس کاال  02با بیان اینکه   مروانه

التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس با نرخ تضمینی آن بخش از پولمان را که بابت مابه ما هنوزرا پس از چند روز دریافت کردیم، ا

 .ایمکردیم، نگرفتهباید از دولت دریافت می

های کارگری و کرایه کارد، گفت: واقعا در مضیقه هستم و بخشی از بدهی خود را بابت هزینهوی با بیان اینکه امسال ذرت نمی

 .امرای برداشت هنوز پرداخت نکردهادوات کشاورزی ب

 کارمامسال ذرت نمی *

تن  0غدیر نیسی پور کشاورز دزفولی که از آذرماه سال گذشته ذرت را به سیلوهای بورس کاال تحویل داده است، اظهار داشت: 

یک سوم از پول فروش  زذرت به بورس کاال عرضه کردم که بعد از چند روز بخشی از پول فروش توسط بورس پرداخت شد، اما هنو

 .امذرت را که قرار است دولت بپردازد، دریافت نکرده

 .کاریمدهند ما هم ذرت نمیکار خوزستانی با بیان اینکه امسال ذرت نمی کارم، گفت: وقتی پول نمیاین ذرت

 .ماه است که در انتظار دریافت پول فروش ذرت هستم 6وی افزود: حدود 

 ن موجود است، اما پرداخت نمی کنندکارابخشی از پول ذرت *

 01تن ذرت در بورس کاال عرضه کرده است، اظهار داشت: از  49سید هاشم فاضلی کشاورز دزفولی دیگر هم که سال گذشته 

 میلیون تومان از پول محصولم را از 00ام، اما هنوز میلیون تومان را از بورس کاال گرفته 10میلیون تومان پول فروش ذرت مبلغ 

 .امدولت نگرفته

کاران است، تا به صورت بقیه پول ذرت در انتظار تأمین موجود است، اما وزارت جهاد کشاورزی وی افزود: ظاهرا بخشی از پول ذرت

 .کاران را پرداخت کندیکجا باقی مانده پول ذرت

 ایمتولید را از جیب داده هزینه *

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 80کاران گفت: اواخر آبان با ابراز گالیه از عدم پرداخت پول ذرت خوزستان استمحمد محمدی هم که ساکن گتوند در استان 

 .امتن از آن را دریافت نکرده 0تن ذرت فروختم که هنوز پول  6حدود 

 .ام و واقعا با این شرایط دیگر حاضر به کشت ذرت نیستمهای کاشت، داشت و برداشت را از جیب دادهوی افزود: هزینه

تن ذرت را سال گذشته در بورس کاال عرضه کردم که بخشی از پول آن  0فر ذرت کار دزفولی هم اظهار داشت: لیمهدی اسماعی

 .پس از مدتی توسط بورس پرداخت شد و قرار شد که مابقی آن را دولت به ما بپردازد که هنوز خبری نشده است

خشی از محصولم را که بیمه کرده بودم، دچار خسارت سال گذشته ب :وی با اشاره به بیمه محصوالت کشاورزی اظهار داشت

 .های وارد شده پرداخت نکرده استشد که صندوق بیمه هم هنوز غرامتی بابت خسارت

گیرد نامرغوب است و عملکرد بذری که در اختیار ما کشاورزان قرار می :فر با انتقاد از بذر نامرغوب ذرت گفتاسماعیلی

 .ولید به صرفه نیستبه همین دلیل تخوبی ندارد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802006220000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950226001225


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

87 
 

 تامین منابع مالی
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  به بانک کشاورزیبه بانک کشاورزی  میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملیمیلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی  044044اختصاص اختصاص 

میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی به منظور افزایش تولید و اشتغالزایی به این  022مدیرعامل بانک کشاورزی از اختصاص  

  .جاری خبر دادبانک در بودجه سال

ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید بانک کشاورزی از تبریز، مرتضی شهیدزاده  خبرگزاری فارسبه گزارش 

جویی در آب، های بانک را صرفهجاری، محور فعالیتهای بانک کشاورزی در سالشرقی، با اشاره به سیاستگذاریاستان آذربایجان

 .صادرات ذکر کردافزایش تولید، امنیت غذایی و افزایش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق 

درصد منابع بخش کشاورزی را بانک کشاورزی از طریق صندوق توسعه ملی،  00وی افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است 

 .گذاری خارجی تامین کندمنابع بازار سرمایه و سرمایه

عنوان کرد و گفت: در اقتصاد مقاومتی  های دولت تدبیر و امید و بانک کشاورزیبنیان را یکی از دغدغهشهیدزاده اقتصاد دانش

بنیان بر منطق اقتصاد و دانش و خوداتکائی استوار است تا مردم کمترین نوسانات مورد تاکید مقام معظم رهبری، اقتصاد دانش

 .اقتصادی را متحمل نشوند

بر عهده گرفته که به زودی به صورت مندی صادرات تولیدات کشاورزی را اخیرا وی در ادامه افزود: بانک کشاورزی ماموریت نظام

 .های بزرگ به اجرا در خواهد آمدپایلوت در استان

ایم و شهیدزاده در ادامه به مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری سقفی برای مکانیزاسیون مشخص نکرده

 .وندمند شتوانند از این تسهیالت بهرهشرایط میتمام کشاورزان واجد

افزایش تولید و اشتغالزایی   هایی است که بیشترین منابع صندوق توسعه ملی را به منظوروی گفت: بانک کشاورزی از جمله بانک

میلیون دالر از این  022جاری جذب کرده و مورد تقدیر مجلس شورای اسالمی نیز قرار گرفته است، به طوری که در بودجه سال

 .صیص یافتمحل برای بانک کشاورزی تخ

آذر تودیع و جواد محمودی به عنوان مدیر جدید شعب بانک کشاورزی استان فروشدر این مراسم داوود برنج به گزارش فارس،

 .شرقی معرفی شدآذربایجان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802012222010 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب اقتصاد مقاومتیهزار میلیارد ریال اعتبار در قالب اقتصاد مقاومتی  6161ابالغ و توزیع فنی ابالغ و توزیع فنی 

 .های اقتصاد مقاومتی ابالغ و توزیع فنی کرده استبرنامههزار میلیارد ریال اعتبار در قالب  00مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، 

تازگی با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی با حفظ سمت، مجری پروژه تجهیز و نوسازی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی که به

گفت: پروژه تجهیز و نوسازی  وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(ناوگان ماشینی بخش کشاورزی است، امروز در گفت

( 80ماه فروردین 00منظور از ابتدای سال جاری )های اقتصاد مقاومتی بوده که بدینناوگان ماشینی بخش کشاورزی مبنی بر برنامه

اهداف کمی و برنامه پیشنهاد پروژه مذکور با جزئیات کامل و به تفکیک نوع ماشین، عملیات، محصول، زیربخش تخصصی 

 های جهاد کشاورزی سراسر کشور ابالغ شد.اسیون، زراعت، دام، طیور و شیالت( با جزئیات کامل به سازمان)مکانیز

ها و اهداف اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر حفاظت از منابع پایه، پایداری تولید، کامبیز عباسی افزود: این پروژه مبتنی بر سیاست

های مکانیزاسیون، وری از منابع آب و خاک، ایجاد و ساماندهی تشکلزی افزایش بهرهتولید فناورهای نوین و مناسب، استانداردسا

های مکانیزاسیون در فرایند تولید محصوالت بنیان کردن پروژه در حوزه تحقیقات، آموزش و ترویج و ارتقاء شاخصبسته دانش

 شود.پروری را شامل میزراعی، باغی، دام، طیور و آبزی

هزار میلیارد ریال اعتبار با سهمیه مشخص برای هر استان  00: این مرکز اقدام به ابالغ و توزیع فنی و تخصصی وی خاطرنشان کرد

گری و عملیاتی های پروژه مذکور و در قالب مباحث اقتصاد مقاومتی کرده است و منتظر تسهیلدر جهت اجرای اهداف و برنامه

 ای ابالغی مشخص و شفاف است.کشور با اعالم سهمیهکردن خط مذکور در سراسر شعبات بانک کشاورزی 

 ارتقای ضریب مکانیزاسیون یعنی تحقق اهداف تولیدی بخش کشاورزی

اسب بخاری مکانیزاسیون ادامه داد: در این راستا  086رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اعالم دستیابی به ضریب 

را متصور هستیم که با توجه به تقاضای گسترده در حوزه  80در پایان سال اسب بخار در هکتار  086دستیابی به ضریب 

طور قطع منجر به تحقق اهداف مکانیزاسیون و اثرگذاری چشمگیر ارتقاء کمی و کیفی در فرایند تولید محصوالت کشاورزی به

 شود.تولیدی بخش کشاورزی می

توسعه مکانیزاسیون در زیر بخش های گندم آبی و دیم، جوی آبی و  هایعباسی تصریح کرد: در این پروژه اهداف کمی و برنامه

دارها، های روغنی و برنج تولید شده و همچنین تولید مکانیزاسیون سیب، دانهای، پنبه، چغندرقند، حبوبات، دانهدیم، ذرت دانه

 دیده شده است. مرکبات، خرما، پسته، گردو، بادام، زیتون، انگور و حتی محصوالتی نظیر انجیر و کیوی

عمل آمده گذاری الزم بهریزی و هدفهای سراسر کشور برنامهوی یادآور شد: در بخش مکانیزاسیون دام، شیالت و آبزیان استان

 گیری صریح و شفاف بانک کشاورزی، موجبات عملیاتی شدن پروژه مذکور به نحو مطلوبی محیا شود.است که امیدواریم با تصمیم

های های سراسر کشور، متأسفانه بانک کشاورزی با گذشت دو ماه از ابالغ سهمیهبه گزارش و اطالع از سطح استان گفتنی است، بنا

ها موجبات غیرعملیاتی شدن های دام، طیور، شیالت و گلخانهاستانی خودداری و با ایجاد محدودیت و حذف مکانیزاسیون در حوزه

 پروژه مذکور را فراهم ساخت.

دستگاه تراکتور و کمتر از سه درصد  006دستگاه کمباین و کمتر از  00است، از ابتدای سال جاری تاکنون تأمین  الزم به ذکر

 ایم./جذب در کشور را داشته

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%A0%D0%A0%D8 
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 مالیتامین منابع 
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

سناریوی رشد سناریوی رشد   00میلیارد ریال / اعالم میلیارد ریال / اعالم   14444441444444منابع مورد نیاز بانک کشاورزی در برنامه ششم توسعه؛ بالغ بر منابع مورد نیاز بانک کشاورزی در برنامه ششم توسعه؛ بالغ بر 

  تسهیالت بانکی بخش کشاورزیتسهیالت بانکی بخش کشاورزی

نیاز بخش در تحقق اهداف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد 

درصد از محل  6درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی،  00درصد از محل منابع بانکی،  60کمی برنامه ششم توسعه شامل 

 .درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش بینی شده است 0درآمدهای عمومی، 

ه و مدیرعامل بانک کشاورزی در دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران که با مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیر 

ظرفیت و نقش بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی،  با بیان  حمایت و مشارکت بانک کشاورزی در کرمان برگزار شد، 

و الزامات تحقق اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه ، از ظرفیت ها و   تکالیف برنامه ششم توسعه برای بانک کشاورزی 

 چالش های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از منظر اقتصاد مقاومتی سخن گفت.

سه بخش به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی،شهیدزاده در این کنفرانس، نقش بانک کشاورزی در اقتصاد مقاومتی را در 

نقش ذاتی بانک کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مالی از توسعه زیربخش های   ذاتی، اختیاری و سیاستی تشریح کرد و گفت:

به منظور تسریع   کشاورزی و فناوری های نوین برای تحقق امنیت غذایی و همچنین توسعه خدمات بانکی نوین ریالی و ارزی

 انجام خدمات مالی است.

فارغ التحصیالن رشته  ود: بانک کشاورزی در ایفای مسئولیت اجتماعی خود، خدمات ویژه ای را به روستاییان و کشاورزان، وی افز

 کودکان و نوجوانان ارائه می دهد. زنان و  های کشاورزی، 

وده، اشتغال زایی و کمک تولید ارزش افز حفظ منابع پایه،  شهید زاده نقش سیاستی بانک کشاورزی را فعالیت اقتصادی با هدف  

 به حل مشکل رکود اقتصادی ذکر کرد .

بر اساس این گزارش، وی در ادامه سخنان خود به ارائه گزارش عملکرد بانک کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: بانک کشاورزی در 

ت کرده است که بیشترین هزار میلیارد ریال تسهیالت به زیربخش های مختلف بخش کشاورزی پرداخ 000، بالغ بر  0180سال 

 درصد به فعالیت های زراعت و باغبانی تخصیص یافته است . 10860سهم تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی با 

بانک کشاورزی به منظور اجرای تعهدات و مسئولیت های خود ، با وجود گران شدن منابع بانکی و عدم  شهید زاده تصریح کرد: 

و همچنین با استقراض از سیستم بانکی، به نیازهای بخش   مت، از محل منابع گران قیمت بانککفایت منابع ارزان و گران قی

 پاسخگو بوده است . کشاورزی 

وی افزود: طی ده سال اخیر بار عمده تامین منابع بخش کشاورزی بر عهده بانک کشاورزی بوده، به نحوی که سهم بانک از کل 

 درصد بوده است. 00طور متوسط  اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی به

وی با تاکید بر این که ادامه روند پرداخت تسهیالت کم بهره به بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت از بانک است گفت: بیش از 

درصد از تسهیالت  00درصد از تسهیالت پرداختی بانک طی سال های اخیر از طریق منابع داخلی تجهیز شده و تنها حدود  00

 ختی از محل وجوه اداره شده تامین شده که سهم بسیار اندکی است.پردا

صعودی اعالم کرد افزود: نسبت تسهیالت سرمایه  شهید زاده روند پرداخت تسهیالت سرمایه ای بانک طی سال های مختلف را  

الص بخش کشاورزی، درصد بوده است و با وجود کاهش سرمایه گذاری ناخ 80ای بانک به سرمایه گذاری ناخالص بیش از 

 تسهیالت سرمایه ای بانک همواره روند صعودی داشته است.
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برابر تملک  080وی اظهار داشت : تسهیالت سرمایه ای بانک کشاورزی در سال های مختلف و به ویژه در سال های اخیرحدود 

 دارایی های سرمایه ای دولت بوده است.

دستیابی به  شامل  شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خود به توصیف اهداف راهبردی برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی 

درصد رشد بهره  081درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت جاری و 0088درصد رشد اقتصادی بخش کشاورزی،  0

ین تسهیالت بخش کشاورزی تلزم توجه بیش از پیش به منابع بانکی برای تاموری کل عوامل تولید اشاره کرد و تحقق آن را مس

درصد   00800درصد و پس از آن، سرمایه گذاری بخش غیر دولتی معادل  60810وی افزود: سهم تسهیالت بانکی معادل دانست . 

ز بخش در تحقق اهداف کمی برنامه ششم وی گفت: سهم هرکدام از منابع مالی از کل منابع مالی مورد نیادر نظر گرفته شده است.

 0درصد از محل درآمدهای عمومی،  6درصد سرمایه گذاری بخش غیر دولتی،  00درصد از محل منابع بانکی،  60توسعه شامل 

 درصد از محل صندوق توسعه ملی و یک درصد از محل منابع مالی خارجی پیش بینی شده است.

 6222222بالغ بر   لی مورد نیاز بخش کشاورزی برای تحقق اهداف کمی در برنامه ششم توسعهمنابع ما شهید زاده با بیان این که 

را برای رشد تسهیالت خود در قالب تدوین و آزمون سه سناریو تشریح کرد   میلیارد ریال خواهد بود ، برنامه ریزی بانک کشاورزی

 00هزار میلیارد ریال است که با توجه به سهم  08201 و گفت: کل تسهیالت پیش بینی شده سیستم بانکی به بخش کشاورزی

هزار میلیارد ریال خواهد   18200درصدی تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی از سیستم بانکی، عمال سهم بانک از تسهیالت مذکور 

ار میلیارد ریال هز 08000وی چالش اصلی بانک در تامین مالی بخش کشاورزی طی سال های برنامه ششم توسعه را تامین بود.

 درصد اعالم کرد. 02عالوه بر ظرفیت بانک با رشد 

شهید زاده در پایان، الزامات تحقق اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه در بانک کشاورزی را مشتمل بر اصالح چارچوب 

ح ساختار سرمایه بانک و افزایش بازنگری در نسبت ها و ترکیب ساختار ترازنامه بانک ، اصال  ساختاری و حقوقی اساسنامه بانک،

تامین مابه التفاوت نرخ تسهیالت بخش  هزار میلیارد ریال در سرجمع برنامه و یا به صورت در لوایح سنواتی،  022سرمایه معادل 

اصالح فرایندهای تامین مالی خارجی و پذیرش دولت در تضمین  کشاورزی با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبارتوسط دولت، 

تسهیل در صدور مجوزهای الزم به  فاینانس ها به منظور تامین مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی کشاورزی، 

تعهد بازپرداخت دولت به  منظور انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص برای تامین مالی طرح ها و افزایش توان رقابتی بانک با

صدور مجوزهای الزم  تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح های کشاورزی و  میزان تکالیف مندرج در برنامه، 

 به منظور تاسیس شرکت های تامین سرمایه در بخش کشاورزی اعالم کرد.

ایان کاری هفته گذشتهبه همت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران در دو روز پ 

دانشگاه باهنر کرمان با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمع کثیری از مدیران، اساتید و فعاالن اقتصاد کشاورزی در شهر 

 ماهان استان کرمان برگزار شد./

http://www.iana.ir/fa/news/12008/%D8%00%D8%06%D0% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۵۰۵۲اسفند  ۰۹تاریخ: 

  افشانی/ مخالفت افشانی/ مخالفت برابری ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی با گردهبرابری ارزش اقتصادی محصوالت کشاورزی با گرده  600600افزایش افزایش 

 انجمن علمی زنبورعسل با واردات نژادهای خارجی

افشانان در سراسر جهان و احتمال به خطر افتادن امنیت غذایی، لزوم حفاظت بر زوال سریع گرده در پی هشدار سازمان ملل مبنی

 .کنداز زنبورهای عسل، بیش از پیش اهمیت پیدا می

افشانان در سراسر جهان و احتمال به خطر افتادن امنیت غذایی، در پی هشدار سازمان ملل مبنی بر زوال سریع گرده

 کند.ورهای عسل، بیش از پیش اهمیت پیدا میلزوم حفاظت از زنب

دبیر انجمن علمی زنبورعسل ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: طبق 

برابر  001را تا  تواند ارزش محصوالت تولیدیافشانی در مزارع، میشده در جهان استفاده از زنبورعسل برای گردهتحقیقات انجام

 برابر است. 82افزایش دهد، البته این رقم در ایران حدود 

اند و بیشتر های زنبورداری در ایران و جهان افزود: متأسفانه زنبوردارهای کشور مظلوم واقع شدهحسین پورقرایی با اشاره به تفاوت

دار بادام، به ازای هر که در کشوری مانند آمریکا، کشاورز مزرعهعنوان یک حامی قبول ندارند، این در حالی است کشاورزان آنها را به

کند، اما در ایران، معموالً افشانی، پول پرداخت میروزه گرده 00تا  02دالر برای یک دوره  000پذیرد، کندویی که از زنبوردار می

 این زنبوردار است که باید پول بپردازد.

، بیمه زنبورها نیز به عهده کشاورز بوده و این مسئله در جوامع پیشرفته کاماًل پذیرفته شده وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این موارد

افشانی توسظ زنبور مزایای بسیاری دارد که جلوگیری از سرمازدگی است.دبیر انجمن علمی زنبورعسل ایران معتقد است: گرده

ترین آنهاست. البته اینها مواردی است که باید محصوالت نهایی از مهمآوری بیشتر، افزایش تولید و باال رفتن کیفیت ها، دانهشکوفه

افشانی توسط زنبور آگاه شوند؛ بنابراین بخش بزرگی از موانع، با فرهنگسازی رسانی شود تا از نکات مثبت گردهبه کشاورزان اطالع

ارت حجتی شروع به کار کرد، بعد از عوض شدن افشانی که در دوره نخست صدشود.به گفته پورقرایی، ستاد گردهصحیح مرتفع می

دولت مسکوت ماند، اما اکنون با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، دوباره این موضوع از سر گرفته شده و قرار است در سال آینده 

 عنوان پایلوت در منطقه دماوند به اجرا گذاشته شود.افشانی بههای گردهیکی از طرح

زنند، ادامه داد: این موضوع برخی به بهانه افزایش تولید عسل، سنگ واردات نژادهای خارجی را به سینه میوی با بیان اینکه 

 ریسک بسیار باالیی دارد و انجمن علمی به شدت با آن مخالف است.

ریسک برای واردات  سوم مقدار کنونی نیز تقلیل یابد، باز هم قبولاین کارشناس تصریح کرد: حتی اگر تولید عسل در کشور به یک

هایی در کشورهای مختلف وجود دارد که خوشبختانه در ایران نیست اکنون بیمارینژادهای خارجی توجیه نخواهد داشت، زیرا هم

 های جدید ممکن است اقتصاد زنبورداری ایران به خطر بیفتد.و با ورود گونه

های بومی، زنبورداری کشور را تهدید خواهد د، خطر از بین رفتن گونهاز نظر پورقرایی، حتی اگر خطر بیماری نیز وجود نداشته باش

کرد؛ نمونه این اتفاق در کشوری مانند مصر افتاد که بعد از گذشت چند سال از ورود زنبورهای خارجی، نه اثری از نژاد وارداتی 

 نگیرد.ماند و نه نژاد بومی، بنابراین باید مراقب مرزها بود تا پدیده قاچاق نیز صورت 
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برداری کندوها بیش از ظرفیت مراتع، ازجمله مواردی است که دست به وی معتقد است: شرایط اقلیمی نامساعد، ریزگردها و بهره

اند؛ بنابراین بحث نژاد مطرح نیست. کمااینکه متخصصان ژنتیک کشور نیز دست هم داده و باعث کاهش تولید عسل در کشور شده

 اند به نتایج بسیار مطلوبی دست یابند.ی روی نژادهای بومی، توانستهبا انجام کارهای تحقیقات

های ارگانیک موجود در بازار اظهار داشت: هنوز در کشور چارچوب مشخصی برای تولید عسل ارگانیک وجود پورقرایی درباره عسل

به معنای واقعی کلمه ارگانیک نبوده و تنها رسند، هایی که به نام ارگانیک در کشور به فروش میندارد. به همین دلیل، تمام عسل

 توان گفت عسل ارگانیک، دروغی بیش نیست./قیمت باالیی دارند. از این جهت، می

http://www.iana.ir/fa/news08002/%D0%A0%D8%00%D0%B0% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  نخستین ابردرخت مصنوعی هوشمند در تبریز طراحی شدنخستین ابردرخت مصنوعی هوشمند در تبریز طراحی شد

به گزارش ایانا، طراح این درخت هوشمند در این باره گفت: برای اجرا و طراحی این درخت هشت سال زمان صرف شده و اکنون به 

 مرحله آزمایشگاهی رسیده است.

اکسیدکربن به اکسیژن را دارا است، افزود: دزاده با اشاره به اینکه این درخت قابلیت جذب و تبدیل بسیار باالی گاز دیپیمان محمو

درصد اکسیژین  80اکسیدکربن و تولید درصدی دی 022درخت را داشته و میزان جذب  160این درخت توان تصفیه هوا به اندازه 

 را دارد.

های خورشیدی گیری از پنلصنعتی کردن این ابداع هستیم، خاطرنشان کرد: در طراحی آن با بهره دنبالوی با بیان اینکه به

 ایم مقدار مصرف انرژی را به حداقل برسانیم.توانسته

که بدنه آن به شکل درخت زیتون و طوریاست، به "تین"محمودزاده ادامه داد: نمونه طرح درخت برگرفته از آیات سوره مبارک 

 های درخت انجیر است تا نماد جهان اسالم برای جهانیان باشد.ی آن به شکل برگهابرگ

در سازمان اسناد و امالک کشور ثبت اختراع شده و دارای تأییدیه از سوی سازمان  00006وی تصریح کرد: این طرح به شماره 

 حفاظت از محیط زیست کشور است./

http://www.iana.ir/fa/news/12080/%D8%06%D0% 
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 تخم مرغ
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : اریخ

  مرغ متوقف شده است/ قدرت رقابت نداریم مرغ متوقف شده است/ قدرت رقابت نداریم صادرات تخمصادرات تخم

مرغ در سال جاری بسیار کم شده است، گفت: ترکیه و صادرات تخمگذار با بیان اینکه رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

  .کنند و ما قدرت رقابت با آنها را به لحاظ قیمت نداریممرغ را در بازارهای منطقه عرضه میپاکستان با قیمت کمتر از ایران تخم

مرغ قدرت رقابت با ترکیه و پاکستان را گفت: در صادرات تخم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی پور در گفتناصر نبی

 .اندنداریم و این کشورها با قیمت پایین بازار منطقه را در دست گرفته

مرغ را با قیمت ادراتی هر کیلوگرم تخمهای صگذار استان تهران گفت: ترکیه با توجه به مشوقرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .کندهزار تومان صادر می 0حدود 

تومان است، اظهار داشت: این در حالی است که به دلیل مازاد  0022مرغ صادراتی ما حدود پور با بیان اینکه قیمت عرضه تخمنبی

 .کنیمعرضه می دههزار تومان زیر قیمت تمام ش مرغ را بامرغ در کشور، هر کیلو تخمتولید تخم

در دو هفته  :مرغ صادر شود، بیان داشتهزار تن تخم 022وی با بیان اینکه برای ایجاد تعادل در قیمت، ساالنه باید حداقل 

  .پذیری از نظر قیمت متوقف شده استمرغ به دلیل عدم رقابتگذشته صادرات تخم

مرغ ایرانی اصال قابل مرغ پاکستانی با تخمح کرد: البته کیفیت تخمگذار استان تهران تصریرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

مرغ به تر از تخم مرغ تولیدی ما است این کشور در صادرات تخممرغ آنها پایینمقایسه نیست اما از آنجا که قیمت تمام شده تخم

 .افغانستان جای ما را گرفته است

هزار  0توان گفت که تا امروز کمتر از مرغ به شدت کاهش یافته و به جرات میخمپور بیان داشت: از ابتدای امسال صادرات تنبی

 .مرغ صادر شده استتن تخم

وی در پاسخ به این سؤال که سال گذشته هم مشکل قیمت تمام شده و قیمت صادراتی وجود داشت و صادرکنندگان معتقد بودند 

اگرچه سال گذشته با افزایش میزان  :افزایش داشت، گفت 81رات نسبت به سال امکان رقابت در بازارهای منطقه را ندارند، اما صاد

 .ریزی برای صادرات منجر به این موضوع نشدهزار تن از این محصول صادر شد اما برنامه 80صادرات تخم مرغ 

پرندگان در ترکیه متقاضیان گذار استان تهران تصریح کرد: سال گذشته با بروز آنفلوانزای رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

مرغ ایران مرغ مورد نیازشان را از ایران خریداری کردند و همین مطلب باعث افزایش صادرات تخممرغ، بخشی از تخمخرید تخم

 .شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802006222680 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

میلیارد تومانی مشوق صادراتی میلیارد تومانی مشوق صادراتی   0404ها/ نیاز ها/ نیاز پراکنی برخی رسانهپراکنی برخی رسانهمرغ بر خالف شایعهمرغ بر خالف شایعهتداوم صادرات تخمتداوم صادرات تخم

  مرغمرغتخمتخم

دهند، اما مدیرعامل اتحادیه میدلیل نداشتن قدرت رقابت در قیمت، خبر مرغ بهها از توقف صادرات تخمدر حالی که برخی رسانه

های صادراتی، تا پایان سال نیز ادامه میهن معتقد است که این صادرات در سال جاری نیز صورت گرفته و در صورت تأمین مشوق

 .خواهد داشت

یران )ایانا( با وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی اگذار میهن امروز در گفتمدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

هزار تن از این محصول را به  02توان ماهانه اعالم این خبر گفت: اگر مشوق صادراتی از طرف دولت پرداخت شود، حداقل می

 کشورهای مختلفی مانند عراق و افغانستان صادر کرد.

صنعت اختصاص یابد تا بتوان سیر صادرات میلیارد تومان از طرف دولت به این  02رضا ترکاشوند افزود: در این شرایط باید حداقل 

 طور طبیعی کنترل کرد.را تا پایان سال، به

تن و تا تاریخ  822هزار و ماه حدود پنجهای ابتدایی سال جاری، خاطرنشان کرد: در فروردینوی با اشاره به کاهش صادرات در ماه

 وقفی صورت نگرفته و همچنان این روند ادامه دارد.مرغ است؛ بنابراین تتن آمار صادرات تخم 002ماه، اردیبهشت 00

تومان در هر کیلوگرم است، در حالی که برای  022مرغ درب مرغداری حدود دوهزار و به گفته ترکاشوند، اکنون قیمت تخم

خ این محصول درصدی، نر 02شود؛ بنابراین با احتساب حداقل سود تومان تخمین زده می 022هزار و شده سهمرغدار، قیمت تمام

 کند.هزار تومان ضرر میتومان باشد، پس مرغدار به ازای هر کیلوگرم یک 022در بازار باید حدود چهارهزار و 

مرغ را در داخل مرزهایش باالی چهارهزار تومان وی ادامه داد: اگرچه قیمت در داخل پایین است، اما کشوری مانند ترکیه که تخم

کند؛ بنابراین تجار هزار تومان عرضه میتر از سهساند، همین محصول را در بازار عراق، با قیمتی پایینردر هر کیلوگرم به فروش می

 توانند به راحتی در عراق مانور دهند.های باالیی برخوردارند که میآن کشور از یارانه

نگ بخش خصوصی در مراودات تجاری وزیر رگذار میهن با انتقاد از حضور کممدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

ایم، اما چرا ها اعالم کردهجهاد کشاورزی با کشورهای دیگر، تصریح کرد: ما همیشه آمادگی خود را برای حضور در این مناسبت

 ها باید پاسخ دهند. به هر حال، برای قوت گرفتن این مبحث،گیرد، پرسشی است که دولتیدولت، بخش خصوصی را جدی نمی

 ای را لحاظ کنند.رود از این پس چنین مسئلههای بسیاری با بخش بازرگانی وزارتخانه انجام شده که امید میمکاتبات و تماس

ترکاشوند معتقد است: معموالً بازار در نیمه نخست سال با انباشتگی همراه است. در حال حاضر نیز چنین مشکلی برای 

کند که یکی از آنها کمک به توسعه دو اقدام اساسی، برای برطرف کردن آن تالش می تولیدکنندگان پیش آمده و اتحادیه با

 صادرات و خروج مازاد تولید بود.

روز پیش آغاز  02ها سیاست دیگری بود که از های پایان دوره و هماهنگی با کشتارگاهوی درباره اقدام دوم، یادآور شد: حذف مرغ

کرد، اکنون وضعیت مرغداران اند. مطمئناً اگر اتحادیه ورود نمیآوری شدهواحدها جمع ها ازشده و تاکنون اکثر این مرغ

طور رود، زیرا ممنوعیت خمیرمرغ بهشد.ترکاشوند تأکید کرد: بخش بزرگی از اینها برای تهیه خمیرمرغ به کار میتر میکنندهنگران

توان در تهیه خمیرمرغ از آن ء و احشاء حیوان کامالً تخلیه شود، میصورت استاندارد باشد و امحاکامل نیست و چنانچه کشتار به

کاری او اظهار داشت: اعتقاد ما بر استفاده کرد.وی در واکنش به ادعای برخی از اعضای اتحادیه مرغداران میهن مبنی بر محافظه

رد، این موضوع به ضرر اتحادیه نیز تمام شود. در توان کاری را از پیش برد و چه بسا در برخی مواآفرینی نمیاین است که با جنجال

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

96 
 

این راستا، هم تعهداتی نسبت به دولت داریم و هم وظایفی در مقابل تولیدکننده؛ بنابراین باید به هر دو وجه توجه کنیم. وقتی 

ز را از ما بگیرند. از طرف ترین کوتاهی ممکن است این امتیامدیریت تولید و تنظیم بازار به اتحادیه واگذار شده، در صورت کوچک

دیگر، جایی که الزم است از حق تولیدکننده دفاع شود، با تمام قدرت و جدیت وارد خواهیم شد. به همین دلیل، چنین 

 شود.ای به ضرر هیچ کسی تمام نمیکاریمحافظه

ای از خ هشتم اردیبهشت، بخشنامهگذار میهن همچنین گفت: اتفاقا از تاریمدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

طرف معاون وزیر به اتحادیه ابالغ شده که طبق آن اتحادیه موظف است تولید را به نحو مطلوب کنترل کند و در این راستا مختار 

 خواهد بود تا با کسانی که از دستورات مصوب اتحادیه برای تنظیم بازار سرپیچی کنند، برخورد کند.

کیلوگرم است، اما باید 0280مرغ در کشور افزود: اگرچه سرانه مصرف حدود کیلوگرمی تخم 0080به تولید سرانه ترکاشوند با اشاره 

 اند.سازی کردهمرغ فرهنگای که برای مصرف تخمکیلوگرم افزایش یابد؛ درست شبیه کشورهای پیشرفته 00یا  00این سرانه به 

های ها و مدیریتمرغ از کشور صادر شد که اگر کنترلهزار تن تخم 80د یعنی درصد از تولی 02به گفته وی، سال گذشته حدود 

شد؛ زیرا در مقاطعی که آنفلوآنزا به ترکیه هجوم آورده بود، تقاضاهای رو میاتحادیه نبود، قطعاً بازار داخل با آشفتگی فراوانی روبه

 رفت.گای تعدیل صورت میعجیبی برای صادرات داشتیم که باید در برهه

مرغ در کشور وجود ندارد و ای برای صادرات تخمریزی شدهترکاشوند در پایان خاطرنشان کرد: هیچ دستورالعمل مدون و برنامه

ها در قالب پروسه زمانی وری بوده است؛ بنابراین الزم است که این هماهنگیآنچه که تاکنون صورت گرفته، بیشتر به شکل پیله

 زانه بودن خارج شود./مشخص باشد و از حالت رو

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%AA%D0%AF 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  گذار در سال گذشتهگذار در سال گذشتهمیلیارد تومانی به صنعت مرغ تخممیلیارد تومانی به صنعت مرغ تخم  004004خسارت خسارت 

ضررهای هنگفتی  81های باالی تولید، باعث شد که مرغداران، سال گذشته نیز مانند سال مرغ و همچنین هزینهبازار تخمنوسانات 

 .را تحمل کنند

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر دار کشور امروز در گفتمرغ شناسنامهدبیر انجمن صنفی تخم

 میلیارد تومان ضرر کردند. 102مرغ، سال گذشته مرغداران این صنعت یر نکردن بازار تخمدلیل تغیگفت: به

رو هستند، افزود: به همین دلیل مرغدار در سال جاری حداقل فرزاد طالکش با اشاره به اینکه مرغداران اکنون با زیان انباشته روبه

د زیان خود را جبران کند، این در حالی است که سیستم بازار و قدرت باید محصول خود را به دوبرابر قیمت بفروشد تا بلکه بتوان

 دهد.ها را به مرغدار نمیخرید مردم، اجازه باال بردن نرخ

ها اتفاق افتاد و صادرات دو برابر شد، اما بازار تغییری نکرد و درصدی قیمت نهاده 00به گفته وی، اگرچه سال گذشته کاهش 

تومان در هر  622طور میانگین به دوهزار و تر از هزینه تولید بود. اکنون نیز نرخ این محصول بههمچنان قیمت فروش، پایین

تومان هم نزول خواهد کرد، در حالی که قیمت  022کیلوگرم رسیده که در صورت باز نشدن راه صادرات، این مبلغ به دوهزار و 

 کیلوگرم است. شده تولید محصول بیش از چهارهزار تومان به ازای هرتمام

میلیارد تومان خسارت  022نیز برای مرغداران سال مطلوبی نبود و در مجموع  81طالکش در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه سال 

 تر فکری به حال مرغداران کرد./متوجه فعاالن این صنعت شد. بنابراین برای جبران ضرر و زیان، الزم است هرچه سریع

http://www.iana.ir/fa/news/12000/%D0%AE%D0%B1 
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 تخم مرغ
 آیانا - ۵۰۵۹فروردین  ۵۲تاریخ: 

  ::دار ایران در گفتگو با ایانادار ایران در گفتگو با ایانامرغ شناسنامهمرغ شناسنامهدبیر انجمن صنفی تخمدبیر انجمن صنفی تخم

 افغانستان از دست رفت/ صادرات به روسیه ممکن نیستمرغ ایران در درصد بازار تخم 60

مرغ در حال حاضر به مرز بحران رسیده و شرایطی بر آن حاکم است که نگرانی نمایندگان بخش خصوصی را صادرات تخم

 .برانگیخته است

ن )ایانا( درباره وضعیت صادرات دار ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرامرغ شناسنامهدبیر انجمن صنفی تخم

 از دست دادیم. 81درصد بازار افغانستان را نسبت به سال  62مرغ گفت: متأسفانه در سال گذشته بیش از تخم

توان روی صادرات فرزاد طالکش افزود: وقتی قیمت محصوالت تولید داخل، قدرت رقابت با نوع خارجی را نداشته باشد، نمی

 مین دلیل هند و پاکستان با ورود به این بازار، جای ایران را گرفتند.حسابی باز کرد؛ به ه

وی خاطرنشان کرد: داستان صادرات به روسیه نیز بیشتر به یک شعار سیاسی شبیه است تا واقعیتی عملی، زیرا برای ارسال هر 

مان به ازای هر کیلوگرم از این محصول تو 822شود؛ به عبارتی مرغ اضافه میهزار دالر به قیمت اصلی تخمکانتینر حداقل شش

 عنوان یارانه جبران نشود، صادرات به این کشور ممکن نیست.افزایش قیمت خواهیم داشت. اگر این مبلغ از طرف دولت به

حرانی دار ایران، در حال حاضر تمام امیدها به عراق است؛ زیرا با توجه به وضعیت بمرغ شناسنامهبه گفته دبیر انجمن صنفی تخم

ترکیه، فرصتی برای ایران فراهم شده تا از این موقعیت استفاده کند، اما نبود امنیت در این کشور و تشکیالت متزلزل آن، بر 

 مرغ، همچنان ادامه داشته باشد.شود سیر نزولی صادرات تخمبینی میها و تجار افزوده است؛ بنابراین پیشهای تولیدکنندهنگرانی

ای رسیده که های اخیر به اندازهمرغ در کشورهایی مانند ترکمنستان و تاجیکستان نیز در ماه: تولید تخمطالکش ادامه داد

شان باشند و دیگر نیازی به محصوالت ایران ندارند؛ این در حالی است که مسئوالن ایران در رسیدن توانند پاسخگوی نیاز داخلیمی

 افتاد.کمک شایانی انجام دادند و شاید اگر این همیاری نبود، چنین اتفاقی نمی مرغ در این کشورهابه خودکفایی تولید تخم

درصد از  00مرغ صادراتی، حدود هزار تن تخم 82مرغ در سال گذشته تصریح کرد: از هزار تنی تخم 802وی با اشاره به تولید 

 و ترکمنستان صادر شده است./ درصد به افغانستان و دو درصد به عمان 02سهم صادرات این محصول به عراق، 

http://www.iana.ir/fa/news/08606/62%D-0%AF%D0%B0% 
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 تولیدات باغی )سایر (
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

/ تولید خیار در فضای باز با سه برابر آب / تولید خیار در فضای باز با سه برابر آب 60406040تا سال تا سال   های کشورهای کشورهکتاری سطح گلخانههکتاری سطح گلخانه  044044هزار و هزار و   0404توسعه توسعه 

  سد کرجسد کرج

ای با فراهم کردن شرایط مصنوعی تولید، های گلخانهدر کشاورزی امروز با توجه به کاهش نزوالت آسمانی در چند سال اخیر کشت

ه شرایط جوی هر منطقه عالوه بر این ای با توجه بهای گلخانهای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. کشتاهمیت ویژه

های نوین، که نقش مهمی در افزایش محصول، کاهش صرفه جویی آب و حفاظت محصوالت در برابر شرایط اقلیمی دارد، روش

 ...تواند تا حدود زیادی به توسعه مشاغل کشاورزی کمک کندمی

 زاده:افسانه زعیم -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ای با فراهم کردن شرایط مصنوعی تولید، های گلخانهکشاورزی امروز با توجه به کاهش نزوالت آسمانی در چند سال اخیر کشتدر 

ای با توجه به شرایط جوی هر منطقه عالوه بر این های گلخانهای در پیشبرد فرآیندهای توسعه کشاورزی دارند. کشتاهمیت ویژه

های نوین، کاهش صرفه جویی آب و حفاظت محصوالت در برابر شرایط اقلیمی دارد، روش که نقش مهمی در افزایش محصول،

دلیل مسدود بودن محیط، کنترل شرایط اقلیمی مانند تواند تا حدود زیادی به توسعه مشاغل کشاورزی کمک کند. این کشت بهمی

 مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر است. ای، یکی ازجات گلخانهدما و رطوبت و همچنین آفات و امراض تولید صیفی

ای در کشور و با توجه به محدودیت منابع آبی و کاهش روزافزون منابع های گلخانههای مناسبی برای توسعه کشتبا وجود پتانسیل

انند با استفاده توها میای که گلخانهگونهها نقش قابل توجهی در کاهش مصرف آبی دارد. بهشک توسعه گلخانهآب زیرزمینی، بی

مناسب از منابع آب و خاک، رشد و تولید محصول در فصول مختلف سال و کارآفرینی برای فعاالن بخش کشاورزی نقش قابل 

 توجهی در رونق اقتصادی منطقه داشته باشند.

ره به ضرورت گسترش کشت های شهرستان پیشوا در اوایل سال جاری نیز، وی با اشادر بازدید اخیر وزیر جهاد کشاورزی از گلخانه

 هکتار تأکید کرد. 022ای با توجه به کمبود منابع آبی، بر تحقق توسعه گلخانه در کشور به میزان حداقل ساالنه دوهزار و گلخانه

گرفته برای های صورتای در کشور و تالشهای موجود گلخانهمحمود حجتی در حاشیه سفر به شهرستان پیشوا با اشاره به ظرفیت

 های جدی دولت در بخش کشاورزی عنوان کرد.ای را از برنامهای، توسعه کشت گلخانهسترش کشت گلخانهگ

ای در کشور توسعه پیدا کند و به همین منظور باید ساالنه، دوهزار و وی با اشاره به به کمبود منابع آبی، گفت: باید کشت گلخانه

 هکتار توسعه گلخانه در کشور محقق شود. 022

دارها در ادارات اذیت ها را تدوین کنیم و از طرف دیگر گلخانهی با ابراز تأسف از اینکه هنوز نتوانستیم بسته حمایت از گلخانهحجت

 ای تأکید کرد.شوند، بر تولید محصوالتی نظیر سبزی، صیفی و گوجه با توجه به کمبود منابع آبی تماماً گلخانهمی

ها از کارهای محوری ما است، افزود: در این زمینه ع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه گلخانهوی در آخرین نشست خبری خود در جم

های موجود هیچ مشکلی نداریم و اگر کسی خواهان توسعه گلخانه باشد، ما در اعطای تسهیالت به کشاورزان با توجه به محدودیت

 یم و هیچ محدودیتی هم نداریم.امنابع مورد نیاز بانکی آن را در بانک کشاورزی تأمین کرده

دهد، خاطرنشان کرد: اگر ما بتوانیم کشت العاده کاهش میها، مصرف آب کشور را فوقحجتی با تأکید بر اینکه توسعه کشت گلخانه

این ایم که ها منتقل کنیم، یک میلیارد مترمکعب مصرف آب را کاهش دادهشود، به گلخانهخیاری را که در عرصه باز انجام می

 فرنگی دو میلیارد مترمکعب است.میزان سه برابر حجم مصرفی سد کرج است، ضمن اینکه این عدد در گوجه
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 تر هستیمها در سطح کشور از خودمان هم عقبدر توسعه گلخانه

تر دمان هم عقبها در سطح کشور خیلی عقب هستیم، ادامه داد: ما حتی از خووزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در توسعه گلخانه

 آور است.ای است که بیان آن خجالتگونههستیم و آنچه باید باشیم، نیستیم. اعداد و ارقام در این زمینه به

هکتار افزایش دهیم تا خیار و  022های کشور را دوهزار و وی تصریح کرد: برنامه ما این است که ساالنه بتوانیم سطح گلخانه

 ید نشود و به ذخایر آب کشور فشار نیاید.فرنگی در فضای باز تولگوجه

بریده در بازار مصرف های شاخهها در دستور کار دولت قرار دارد، به جایگاه خاص گلحجتی با تأکید اینکه طرح توسعه گلخانه

از تولید داشت و از توان معادل تولید در فضای بدرصد آب می 02ها تنها با مصرف ایران و جهان اشاره کرد و یادآور شد: در گلخانه

 سازی کرد.ها و تولید سایر محصوالت بهره گرفت یا این میزان را ذخیرهمازاد آب مصرفی برای انجام سایر کشت

درصد از محل  02ای تخصیص یافته و در بودجه، های گلخانهوی تأکید کرد: از محل صندوق توسعه، تسهیالتی برای توسعه کشت

 ای بهره برد.های گلخانهتوان برای توسعه کشتی اختصاص داده شده که از این محل میصندوق توسعه به بخش کشاورز

 6030ای در سال هزار تن محصوالت سبزی و صیفی گلخانه 144تولید بیش از یک میلیون و 

وگو با ایانا، رزی در گفتها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاودر این باره، معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه

هکتار که  002هزار و هکتار عنوان کرد و گفت: شش 626هزار و  8، 81ها، در کشور را براساس آمار سال سطح زیر کشت گلخانه

هکتار  022شود به محصوالت سبزی و صیفی اختصاص دارد، بیش از دوهزار و ها را شامل میدرصد سطح گلخانه 00در مجموع 

های گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد و شش درصد باقیمانده به سایر شود به گلخانهاز میزان کل را شامل می درصد 01که 

 های تکثیری اختصاص دارد.فرنگی، گیاهان دارویی، تولید نشاء و انداممحصوالت، توت

بوده  81هزار تن تا پایان سال  622و  ای سبزی و صیفی بیش از یک میلیونعلی عصمتی افزود: میزان کل تولید محصوالت گلخانه

 080گیرد، همچنین بر اساس تعداد شاخه، حدود فرنگی، فلفل، بادمجان و سایر سبزیجات تعلق میو بیشترین تولید به خیار، گوجه

 میلیون گیاهان آپارتمانی، گلدانی و درختچه تولید شده است. 006میلیارد شاخه گل و گیاهان زینتی، حدود 

های های تهران، جنوب کرمان، یزد و اصفهان جایگاهای استاننشان کرد: از لحاظ سطح زیر کشت محصوالت گلخانهوی خاطر

های تهران، یزد و جنوب کرمان و اند و با توجه به میزان تولید سبزی و صیفی استاننخست تا چهارم را به خود اختصاص داده

 اند.فتههای نخست تا چهارم قرار گراصفهان در جایگاه

ها در سطح کشور ادامه داد: در وزارت جهاد کشاورزی، پروژه بینی میزان توسعه گلخانهعصمتی در پاسخ خبرنگار ایانا درباره پیش

های اقتصاد مقاومتی مشخص شد و به تصویب رسید، که در عنوان یکی از طرحای بهشده گلخانههای کنترلافزایش تولید در محیط

شده از سوی معاونت باغبانی است که ممکن است برنامه به ل اداری است و اعداد و ارقام بر اساس برنامه تنظیمحال گذران مراح

همین شکل مصوب شود و یا با اعمال اصالحاتی با قدری کاهش و یا افزایش به تصویب برسد، اما آنچه معاونت باغبانی تا سال 

های کشور هکتاری سطح گلخانه 122هزار و  00بینی کرده است توسعه تی پیشبرای اجرایی شدن در برنامه اقتصاد مقاوم 0020

بینی شده، تمامی الزامات و مطالعات الزم های موجود اضافه خواهد شد. در این برنامه پیشاست که این میزان به مجموعه گلخانه

ای و کارشناسان مربوطه و والت گلخانههای جدید، آموزش تولیدکنندگان محصگرفته، انتقال دانش فنی و تکنولوژیصورت

 مکانیزاسیون نیز دیده شده است.
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های قدیمی هستیم تا عالوه بر ها در صدد اصالح، بازسازی و نوسازی گلخانههای روز به گلخانهوی تصریح کرد: با ورود تکنولوژی

بهینه سوخت و انرژی، شاهد افزایش عملکرد جویی در آب و مصرف های تولید و انرژی مانند صرفهکاهش میزان مصرف نهاده

 باشیم.

ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی هدف کلی معاونت باغبانی وزارت معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه

جویی در آب و و صرفه وریها را مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهجهاد کشاورزی از تهیه و تدوین طرح اقتصاد مقاومتی گلخانه

 افزایش صادرات محصوالت در جهت مثبت کردن تراز تجاری محصوالت کشاورزی عنوان کرد.

فرنگی را شده اگر تنها محصول خیار و گوجههای انجاموری آب یادآور شد: طبق بررسیعصمتی درباره برآورد از میزان افزایش بهره

های جویی در مصرف آب خواهیم داشت، بر همین اساس سیاستلیارد مترمکعب صرفهاز فضای باز به گلخانه منتقل کنیم، سه می

شده و تبدیل کشت فضای باز ها، کشت متراکم در فضای کنترلشده بر توسعه گلخانههای تدوینوزارت جهاد کشاورزی و برنامه

یر چشمگیر بر میزان مصرف و افزایش تولید، تأثیر ای است که عالوه بر تأثبرخی محصوالتی که قابلیت انتقال دارند به کشت گلخانه

شود. در بسزایی در کیفیت محصول تولیدی خواهد داشت و افزایش کیفیت محصول تولیدی در نهایت منجر به افزایش صادرات می

ی و مدیریت درست و ریزای با وجود برنامهبسیاری از موارد کیفیت محصوالت فضای باز قابلیت رقابت ندارند، اما محصوالت گلخانه

 شده بهینه دارای کیفیت بهتری هستند و قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی را خواهند داشت.شرایط کنترل

های الزم برای آموزش، مطالعات، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، مکانیزاسیون و بینیساله پیش 02وی با بیان اینکه در این برنامه 

اتی شده است، تأکید کرد: با توجه به افزایش عملکردها و تولید محصوالت با کیفیت، نیازمند تأمین های صادراحداث پایانه

شود. در برنامه اقتصاد مقاومتی های صادراتی دیده میها عمدتاً در قالب پایانههای صادراتی هستیم که این زیرساختزیرساخت

 های صادراتی با ارائه تسهیالت شده است.نههای الزم برای حمایت از تکمیل و ساخت پایابینیپیش

گیری با کشورهای پیشرفته که دارای عملکرد باالیی در تولید محصوالت شک باید بتوانیم با ارتباطعصمتی اظهار داشت: بی

اسیون پیشرفته، اند با استفاده از بذور هیبرید، مکانیزای هستند سطح کشاورزی کشور را ارتقا دهیم، این کشورها توانستهگلخانه

تن در هکتار در محصول خیار و  822تا  022گیری از دانش جدید به عملکردهای ای و با بهرهمدیریت کنترل شرایط گلخانه

ها نیست، بلکه آنچه از اهمیت چشمگیری نیز ها دست پیدا کنند، هدف ما نیز تنها افزایش سطح گلخانهفرنگی در گلخانهگوجه

 برداری از دانش جدید است.عملکرد با بهره برخوردار است افزایش

وی عملکرد معاونت باغبانی را طی یک و سال نیم گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: معاونت باغبانی، با حسن نظر وزیر جهاد 

خوبی که در  ها بهتر انجام شود و اتفاقصورت مجزا و مستقل احیا شد و این امر باعث شد تمرکز روی فعالیتکشاورزی مجدداً به

های ریزیبرنامه 81این احیای مجدد رخ داد حضور فرد آشنای به کار در رأس امور بود و با حضور مهندس طهماسبی از خردادماه 

 الزم برای تمای امور باغبانی در سطح ملی انجام شد.

 ای در مقطع کارشناسی ارشد در رشته باغبانیایجاد گرایش تولید محصوالت گلخانه

ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در معاونت مدیرکل دفتر امور گلخانهمعاون 

های ملی و ربط نیز دورهایم و برای کارشناسان ذیبرداران طی یک سال و نیم گذشته داشتهای بر آموزش بهرهباغبانی تأکید ویژه

ای در مقطع هایی برای ایجاد گرایش تولید محصوالت گلخانهود: همچنین مکاتبات و پیگیریاستانی برگزار شده است، افز

 اکنون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال بررسی است.ایم که همکارشناسی ارشد در رشته باغبانی داشته

ها به پیشنهاد معاون باغبانی، شورای امور گلخانه ریزی و پیگیریای برای برنامهعصمتی با بیان اینکه با اجرایی شدن ستاد ویژه

های کشور با ریاست مهندس طهماسبی در معاونت باغبانی تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در این شورا مدیران گذاری گلخانهسیاست
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های اران در شرکتمقام وزیر در امور بازرگانی، همکریزی وزارت جهاد کشاورزی، قائمبانک کشاورزی، مدیران معاونت برنامه

های کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تعاون روستایی و شهرک

 ها اعضای اصلی هستند.همکاران در دفتر امور گلخانه

شود، مسائل صمیمات کالن اتخاذ میدنبال آن تشده و بهها بررسیهای کالن برای توسعه گلخانهوی ادامه داد: در این شورا سیاست

سازی برای طی مسیر صورت گیرد. در هر جلسه شود و سعی بر این است آسانحل ارائه میها بررسی شده و راهو مشکالت با بانک

، مقامات شوند تا مسائل و مشکالت خود را بازگو کنندها از دو تا سه استان دعوت میربط در امر توسعه گلخانهنیز از مسوالن ذی

کنند و تصمیمات خوبی برای سهل و روانسازی توسعه گیر حاضر در شورا نیز در حد توان برای حل مشکالت تالش میتصمیم

 شود.ها گرفته میگلخانه

ها، های گلخانهتشکیل شده است چهار کارگروه فنی مطالعات و سازه 80عصمتی تصریح کرد: در ذیل این شورا که از ابتدای سال 

های های پلیمری تعریف شده است. در کارگروه فنی مطالعات و سازهای، تجهیز منابع اعتباری و فیلملید محصوالت گلخانهتو

سازان موارد مربوط به سازه و اسکلت گلخانه ای با عضویت افراد از بخش تحقیقات، تولیدکنندگان بخش خصوصی و گلخانهگلخانه

 شود.های الزم در این کارگروه بررسی میها و استانداردمطرح و دستورالعمل

 ای هستیمهای گلخانهدنبال تنوع محصول در کشتبه

ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کارگروه فنی معاون مدیرکل دفتر امور گلخانه

گیرند، یادآور شد: در شوند صورت میکه در سطح گلخانه کشت میهایی های الزم روی گونهای بررسیتولید محصوالت گلخانه

فرنگی، فلفل و بادمجان بیشترین سطح را به خود های ما سبزی و صیفی هستند که خیار، گوجهحال حاضر عمده تولیدات گلخانه

ها هستیم. وظیفه این طح گلخانهای از محصوالت و تنوع محصوالت در سدنبال کاشت و تولید طیف گستردهاند. ما بهاختصاص داده

تواند کارگروه نیز تعیین و ارائه تنوع محصولی، تنوع کشت و نحوه مدیریت کشت محصوالت و مشخص کردن عواملی است که می

های کاربردی و اجرایی پس از تدوین، به در افزایش عملکردها در محیط گلخانه نقش داشته باشند است تا در نهایت دستورالعمل

 ا ارائه شود.شور

ای های پلیمری اثر بسیار مهمی در تولید محصوالت گلخانهدانید پوشش پالستیکی در قالب فیلمطور که میوی تأکید کرد: همان

ها، هایی درباره استفاده ار آنها مطرح شد و جلساتی با حضور تولیدکنندگان مواد اولیه فیلمدارند، از سال گذشته بحث

های تحقیقاتی دانشگاهی و وزارت صنعت، معدن و کنندگان و بخشداران، مصرفسازان، گلخانهها، گلخانهفیلمتولیدکنندگان 

اندیشی کاربرد هایی را نیز در برداشت که در نهایت منتج به برگزاری نخستین همتجارت برگزار شد که نتایج خوب و پیشرفت

 ه صنعتی امیرکبیر شد.های پلیمری در کشاورزی و گلخانه در دانشگافیلم

ای کشور اظهار داشت: میزان صادرات محصوالت سبزی و عصمتی در پایان درباره میزان صادرات محصوالت سبزی و صیفی گلخانه

میزان  81ها و فضای باز تفکیک نشده است، بر اساس آمار گمرک سال صورت کلی موجود است و میزان تولید در گلخانهصیفی به

 082هزار تن و به ارزش ارزی  860ها، بادنجان و سایر سبزیجات فرنگی، انواع کلممحصوالت شامل خیار، گوجه کل صادرات این

میلیون دالر بوده است و عالوه بر آنکه به هیچ عنوان نیازی به واردات این محصوالت نداریم، در بخش صادرات مازاد تولید نیز 

 ایم./موفق بوده

http://www.iana.ir/fa/news/12002/%D0%AA%D8%00% 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۹ : تاریخ

  لیتر شیر از داملیتر شیر از دام  0404نژاد دام در کشور/ عرضه روزانه نژاد دام در کشور/ عرضه روزانه میلیون دالری با تولید مواد اصالحمیلیون دالری با تولید مواد اصالح  0101جویی جویی صرفهصرفه

  شودشودلوزا میلوزا میصنعتی/ دام سبک چندقصنعتی/ دام سبک چندق

میلیون دالر ارز از  00های دامی جاهد با اشاره به اینکه با تولید ماده ژنومیک در کشور از خروج ساالنه مدیرعامل شرکت نهاده 

لیتر در روز برای هر راس رسیده  02نژاد گاو به های صنعتی با اصالحکشور جلوگیری شده است، گفت: شیر تولیدی در دامداری

های مؤثر در تولید اقتصادیِ دام است. اصالح اصالح نژاد دام علم تثبیت ژن خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .است

کند. این علم های آمیزشی مناسب، دام و طیور برتر را ایجاد میها و طیور برتر از لحاظ ژنتیکی و با کمک روشنژاد با انتخاب دام

 .است های تخصصی با کاربرد ترکیبی از علوم افق جدیدی پیدا کردهکاربردی است و در بخش

هدف از اصالح نژاد دام، این است که حیوانات دارای ظرفیت ژنتیکی باالتر از میانگین جامعه شناسایی انتخاب شده و از آنها 

 .عنوان والدین نسل بعد استفاده شودبه

 .رود که میانگین ظرفیت ژنتیکی نتایج بیشتر از میانگین نسل والدین باشداقدام، انتظار میپیرو این 

وری تولید است یعنی بتوانیم نژادی اصالح کنیم که توان گفت که اصالح ژنتیک در دام یکی از عوامل مؤثر در بهرهبر این اساس می

دار سود بیشتر خواهد داشت و هم کشور به خوداتکایی در تولید توانایی تولید بیشتری داشته باشد و در این صورت هم دام

 .رسدمحصوالتی مثل شیر و گوشت می

های دامی شرکت وگویی با مدیرعامل شرکت نهادهها در کشور انجام شده گفتبنابراین پیرو اقداماتی که در بخش اصالح ژنتیک دام

به امر اصالح نژاد دام و طیور پرداخته است، انجام شده که در ادامه  جاهد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که به صورت تخصصی

در مورد تولید مواد ژنومیک دامی در راستای  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی ورناصری در گفت حمید:خوانیدمی

شد، اما اکنون با وارد کردن گاو، ماده های زیاد وارد کشور میژنومیک با هزینه در گذشته مواد :های کشور، گفتنژاد داماصالح

 .شودژنتیکی دام در داخل کشور استحصال می

دهد، افزود: با ها را کاهش میهای دامی جاهد با بیان اینکه استحصال مواد ژنتیکی در داخل کشور هزینهمدیرعامل شرکت نهاده

 .یابدواد ژنتیکی سرعت کار و کیفیت افزایش میکاهش مدت زمان استحصال م

سازی و عملیاتی شده و سه سال بعد هم این تکنولوژی به ایران در دنیا تجاری 0228وی بیان داشت: تکنولوژی ژنومیک از سال 

 .های ژنومیک تولید و به بازار وارد شده استوارد شد و اکنون اولین نسل گوساله

های سنتی نتیجه سؤال که مزایای استفاده از روش ژنومیک برای اصالح نژاد چیست، گفت: در روشورناصری در پاسخ به این 

آمد در حالی که در روش ژنومیک با کاهش فاصله نسلی به محض تولد گوساله سال زمان بدست می 0مطلوب پس از صرف 

 .ی است یا خیر پی بردهای ژنتیکتوان نتیجه را در مورد اینکه گوساله متولد شده دارای ارزشمی

های ژنتیکی پی برد و توان به ارزشگیری از گوساله میهای دامی جاهد افزود: بنابراین در بدو تولد با نمونهمدیرعامل شرکت نهاده

 .استراتژی مطلوب را دنبال کرد

 .شودح مصنوعی انجام میوی گفت: بعد از اطمینان از اینکه دام متولد شده حاوی اطالعات ژنتیکی مورد نظر است، تلقی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های دامی و وزارت جهاد کشاورزی سرعت بخشیدن و باال بردن کیفیت اصالح ورناصری با بیان اینکه هدف از اقدامات شرکت نهاده

نژاد منجر به افزایش کیفیت تولید و نژاد است، گفت: اصالح نژاد زیر ساخت اصلی صنعت دام و طیور است بنابراین هر اقدام اصالح

 .شودود دامدار یا مرغدار میس

های دامی جاهد بیان داشت: در حال حاضر مواد ژنومیک به وفور در داخل کشور تولید و در اختیار مدیرعامل شرکت نهاده

 .گیردها قرار میدامداری

است، تصریح کرد: در های ژنومیک به لحاظ اقتصادی چه منافعی برای کشور داشته ورناصری در پاسخ به این سؤال که واردات دام

دالر هزینه صرف  00تا  00شد و برای واردات هر دوز ماده ژنومیک گذشته گاوهای ژنومیک در آمریکا، کانادا و اروپا تولید می

 .شدمی

دالر  1وی بیان داشت: اما با واردات گاوهای ژنومیک و استحصال مواد ژنتیکی در داخل کشور هزینه استحصال در داخل کشور به 

 .سیده استر

میلیون  00میلیون دوزی کشور به ماده ژنومیک گاوی اظهار داشت: این اقدام منجر به عدم خروج  180ورناصری با اشاره به نیاز 

 .میلیارد تومان( از کشور شده است 001دالر ارز )

ار داشت: میانگین های دامی جاهد در مورد تأثیر اصالح نژاد بر تولید شیرخام و گوشت اظهمدیرعامل شرکت نهاده

سال قبل  14لیتر در روز است است ولی  04تا  04های صنعتی کشور در حال حاضر حدود تولید شیرخام در دامداری

 .لیتر بود که این افزایش تولید نتیجه اقدامات اصالح نژادی اتفاق افتاده است 61تا  64میانگین تولید شیرخام بین 

بر است نژادی وارد مرحله دیگری شده است، گفت: اصالح نژاد یک کار زمانحاضر اقدامات اصالحورناصری با بیان اینکه در حال 

 .بنابراین برای رسیدن به تولید بیشتر نیازمند زمان هستیم

 اصالح نژاد در این روش بر مبنای انتخاب است و بر این اساس بهترین :وی در مورد اصالح نژاد به روش ژنومیک بیان داشت

ها تولید های بعد بهترینشود و بر مبنای انتخاب در نسلهای ژنتیکی بدون دستکاری ژنتیکی )تراریختگی( انتخاب میارزش

 .شودمی

های دامی جاهد بیان داشت: در روش تراریختگی یک یا چند ژن خاص به ژنوم طبیعی دام اضافه و یا از آن مدیرعامل شرکت نهاده

 .پذیردها، اصالح ژنتیکی صورت میدام اد به رشد طبیعی و از طریق انتخاب بهترینشود، اما در اصالح نژحذف می

مصرف گوشت گوسفند در ایران به دالیل مختلف از جمله اعتقاد و سلیقه  :وی در ادامه در مورد اصالح نژاد دام سبک اظهار داشت

 .بیشتر است و مصرف سرانه آن هم نسبتا باالست

ای دامی جاهد اظهار داشت: بنابراین با توجه به مصرف سرانه باالی گوشت گوسفندی در همدیرعامل شرکت نهاده

 .های چند قلوزا استکشور برنامه شرکت در تغییر نژاد آن تولید دام

اید، گفت: افزایش تولید شیر، افزایش درصد ها رسیدهوی در پاسخ به این سؤال که با تزریق مواد ژنتیکی به چه صفاتی در دام

 .ایمها از جمله صفاتی است که به آن دست یافتهچربی و پروتئین، طول عمر مفید، مقاومت به بیماری

سطح گذرد، اشاره کرد و گفت: تکنولوژی مذکور که دو سال از زمان اختراع آن در دنیا می HIR تکنولوژی ورناصری در ادامه به

یری از این تکنولوژی در کشور ما که از نظر جغرافیایی شرایط بروز انواع گدهد و بهرهرا ارتقا میایمنی و مقاومت ژنتیکی دام 

 .های دامی در آن وجود دارد بسیار مفید استبیماری

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کند اظهار داشت: با هماهنگی خوب این تکنولوژی به کمک زیادی به صنعت دامداری می HIR وی با تأکید بر اینکه تکنولوژی

های بهداشت دام استفاده از این تکنولوژی بسیار از آن فراهم شده است که در راستای کاهش هزینهبرداری کشور وارد و امکان بهره

 .مؤثر است

های دامی جاهد در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی در کشور برای اصالح نژاد گاوهای دو منظوره شیری مدیرعامل شرکت نهاده

از نژادهای خوب دو منظوره است که با همان تغذیه گاو هلشتاین هم تولید گوشت انجام شده است، گفت: نژاد سمینتال یکی 

 .کیلوگرم در روز است 086شیر آن  گوشت دارد و هم تولید

ای به ویژه وی با بیان اینکه نژادهای دو منظوره در خوداتکایی تولید گوشت و شیر مؤثر است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی توجه

 .ایمگوشتی( دارد و در این راستا نژاد دو منظوره گوشتی و شیری را وارد کرده -ری های دو منظوره )شیدام

کنیم های خالص سمینتال برای افزایش سرعت رشد ژنتیکی و اصالح نژاد استفاده میورناصری تصریح کرد: در حال حاضر از نژاد

 .که در شرایط آب و هوایی ایران کامال پاسخ داده است

هایی با تولید شیر پرچربی چیست، گفت: جرزی نژاد دام تولید شیر این سؤال که برنامه شرکت برای تولید داموی در پاسخ به 

درصد است اما از آنجا میزان تولید شیر آن کمتر از نژاد هلشتاین است بنابراین کمتر به آن  6پرچرب است و چربی شیر آن حدود 

 .پرداخته شده است

گذاری روی این نژاد هستند که به نظر دامی جاهد گفت: در کشورهای پیشرفته در حال سرمایههای مدیرعامل شرکت نهاده

 .رسد در ایران هم باید با جدیت بیشتری این اقدام صورت پذیردمی

گذاری شیرخام درصد چربی و بارمیکروبی بوده است، گفت: بنابراین ورناصری با بیان اینکه در چند سال گذشته مالک قیمت

شود، یکی از ت هم اقداماتی در راستای افزایش درصد چربی شیر انجام داده است و مواد ژنتیکی که به کشور وارد و تولید میشرک

 .عوامل اصلی انتخاب آن میزان درصد چربی است

لید شیر هدف ما از انجام اقدامات اصالح نژاد دام افزایش میانگین تو :های دامی جاهد تصریح کردمدیرعامل شرکت نهاده

 .لیتر است 00تا  04لیتر به  00از 

وی در ادامه به تکنولوژی تعیین جنسیت اشاره کرد و تصریح کرد: این آیتم هم جزء مواردی است که شرکت به آن پرداخته است و 

 .شودگیری از آن در بدو تولد مواد ژنتیکی اسپرماتوزئیدهای تولید کننده گوساله ماده و نر جدا میبا بهره

شود، بیان داشت: بنابراین با استفاده از رناصری با بیان اینکه با استفاده از این تکنولوژی تلقیح متناسب با خواست دامدار انجام میو

 .تواند کار خود را آغاز کندهای ژنتیکی و جنسیت دام و متناسب با هدفی که دارد میاین تکنولوژی دامدار با انتخاب ارزش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802002220200 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  درصدی سهم گاوهای اصیل هلشتاین در برنامه ششم توسعهدرصدی سهم گاوهای اصیل هلشتاین در برنامه ششم توسعه  6464کاهش کاهش 

هلشتاین، سهم قابل توجهی در تولید شیر و گوشت دارند، اما در عین حال، ورود نژادهای دیگری مانند  اکنون گاوهایهم

 .ای نزدیک، سهم آنها از جمعیت دامی افزایش خواهد یافتسیمینتال نیز در دستور کار قرار گرفته که در آینده

 64د که طی برنامه ششم توسعه، تا حدود شوبینی میرئیس مرکز اصالح ژنتیک و بهبود تولیدات دامی گفت: پیش

 درصد از گاوهای اصیل کشور، غیرهلشتاین شود.

 10وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر با اشاره به اینکه بیش از محمدرضا مالصالحی امروز در گفت

هزار رأس تلیسه وارد کشور شد، تاکنون  12که  62افزود: از دهه کند، درصد شیر تولیدی کشور را هلشتاین اصیل تولید می

 طوری که تقریباً در تمام کشور پراکنده شده است.ای درباره این نژاد صورت گرفته، بههای قابل مالحظهپیشرفت

آمیخته در کشور وجود میلیون رأس گاو  080گری دارد، زیرا اکنون وی خاطرنشان کرد: این نژاد همچنین سهم بسزایی در آمیخته

ها پایین بوده و محیط دارد که خروجی تالقی اصیل با نوع بومی است.مالصالحی ادامه داد: اگرچه سطح مدیریت آمیخته

 اند.درصد تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده 00شان کمتر صنعتی است، اما بیش از نگهداری

برداری از ح شد که چرا باید تنها از نژادی مانند هلشتاین استفاده شود؟ بنابراین بهرهاین موضوع مطر 02به گفته وی، از اوایل دهه 

های صنعتی و سال است که در محیط 02بیلیارد یا سیمینتال در دستور کار قرار گرفت و اکنون بیش از نژادهای دیگری مثل مونت

 ایم.روستایی، آنها را تست کرده

 د و نوع دام کشورمیزان تولید شیر به تفکیک نژا

 بز گوسفند گاومیش گاو بومی گاو آمیخته گاو اصیل نوع دام

 هزار رأس 080 هزار رأس 122 میلیون رأس 080 یک میلیون رأس جمعیت
میلیون  02حدود 

 رأس

میلیون  00حدود 

 رأس

سهم تولید شیر 

 در کشور
 درصد 180 درصد 088 درصد 080 درصد 080 درصد 0088 درصد 10

ای به نژاد مرکز اصالح ژنتیک و بهبود تولیدات دامی معتقد است: به هیچ وجه قرار نیست با ورود نژادهای دیگر، خدشهرئیس 

هلشتاین وارد شود و این نوع روند طبیعی خود را در کشور طی خواهد کرد؛ بنابراین نژادی چون سیمینتال، بیشتر برای واحدهای 

 رود.جدید به کار می

گری استفاده شود، زیرا مدیریت ح کرد: توصیه ما به دامداران این است که از نژادهای دومنظوره در بحث آمیختهمالصالحی تصری

ها کیفیت برداری مطلوبی داشت؛ ضمن اینکه دومنظورههای روستایی، به قدری نیست که بتوان از هلشتاین، بهرهپرورش در محیط

های مختلف وجود ای که برای تولید شیر نژادها و دامکرد: با توجه به جدول سهمیه شیر و گوشت بهتری دارند.وی در پایان تأکید

 02دارد، سهم هلشتاین در این بین نسبت به جمعیتی که پوشش داده، بسیار قابل توجه است. به همین دلیل اگرچه قرار است 

ی نگهداری و حفاظت از آن، از هیچ اقدامی نباید درصد از سهمیه جمعیت اصیل آن در آمارها تا سال آینده کاهش یابد، اما برا

 دریغ کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%DA%A8%D0%A0% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  درصد واحدهای پرواریدرصد واحدهای پرواری  4444درصد واحدهای شیری و درصد واحدهای شیری و   0000تعطیلی تعطیلی 

تواند در حمایت های گمرکی یا ممنوعیت واردات برای برخی از اقالم که به طور مستقیم با تولید داخل تداخل دارد، میوضع تعرفه

اید از تولیدکنندگان کشور، نقشی مؤثر ایفا کند، اما گویا این موضوع درباره تامین مواد پروتئینی و مواد لبنی آنچنان که باید و ش

 .شودرعایت نمی

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی استان اصفهان، امروز در گفت

درصد  10تا  12کننده شده که تاکنون های کشور به قدری نگران)ایانا( با اعالم این خبر گفت: وضعیت تولید در دامپروری

 اند.درصد واحدهای تولید گوشت در کشور تعطیل شده 02شیرخام و  واحدهای تولید

هاشم نصراللهی با اشاره به اینکه چنین اتفاقی اشتغال را به خطر انداخته و با اقتصاد مقاومتی در تضاد است، افزود: واردات 

تر از اجناس داخلی، بازار این ارزان هاییشیرخشک، کره و اقالمی از این دست از یک طرف و گوشت برزیلی از طرف دیگر با قیمت

 رو ساخته است.بست اقتصادی روبهمحصوالت را به هم ریخته و تولیدکنندگان را با بن

ای معقول وی معتقد است: برای حمایت از تولید، یا باید واردات محصوالتی که مشابه داخلی آن وجود دارد، ممنوع شود یا تعرفه

 های داخلی، همیشه جنس داخل مغلوب نشود.رقابت با قیمت برای آنها تعیین کنند که در

اند؛ بنابراین بدیهی ها بازار ایران را قبضه کردهویژه درباره گوشت قرمز چنین اتفاقی افتاده و برزیلیبه گفته نصراللهی، اکنون به

 روند.لی میکم رو به تعطیاست که در چنین شرایطی، پرواربندی صرفه اقتصادی نداشته و واحدها کم

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان و دامپروران صنعتی استان اصفهان در پایان با بیان اینکه ایجاد زنجیره تولید از ملزومات 

های بینابینی را کم کند، اما در شرایط امروز ها است، خاطرنشان کرد: اگرچه شاید ایجاد زنجیره بتواند تا حدودی هزینهگاوداری

 های تولید بتوانند روی پای خود بایستند؛ زیرا حمایت دولت هم الزم است./رسد که زنجیرهبه نظر می بازار، بعید

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%AA% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۵۵تاریخ: 

  المللیالمللیاستقبال انجمن ملی طیور از ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار بیناستقبال انجمن ملی طیور از ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار بین

ای برای های سنتی گذشته کاربردی ندارد؛ بنابراین باید فکر تازهویژه مرغ، دیگر با روشکنترل و تنظیم بازار محصوالت پروتئینی به

 .آن اندیشید

برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: از تصمیم جدید وگو با خدبیر انجمن ملی طیور امروز در گفت

 کنیم.شرکت پشتیبانی امور دام مبنی بر ورود به بازار صادراتی گوشت مرغ، به شدت استقبال می

تن فشار بازار، اوج گرفتن فرد با اشاره به انباشتگی موجود در بازار مرغ کشور افزود: اکنون بهترین راهکار برای کاسسعید اصغری

منحنی صادرات است. اگر این اتفاق بیفتد، مسلماً مرغداران به خصوص واحدهای کوچک رونق گرفته و دیگر رو به تعطیلی 

 82هزار تن گوشت مرغ با هماهنگی اتحادیه مربوطه از کشور صادر شد و  00نخواهند رفت.وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 

عراق رفت، خاطرنشان کرد: بنابراین باید این بازار را در دست نگه داشت و شرکت پشتیبانی هم الزم است در این امر  درصد آن به

 به صنعت یاری رساند.

دار به کشورهایی مانند عراق که پتانسیل تولید مرغ نطفهروزه و تخمبه گفته دبیر انجمن ملی طیور، البته صادرات جوجه یک

 قتصادی نخواهد داشت؛ به همین دلیل بهتر است این دو محصول به کشورهای همسایه شمالی ایران ارسال شود.ندارند، توجیه ا

های فرد معتقد است: شرکت پشتیبانی امور دام کشور با در اختیار داشتن سردخانه و انبار و همچنین برخورداری از حمایتاصغری

ده و بار بزرگی را از دوش بازار آشفته مرغ داخلی بردارد، البته به شرطی که این تواند در امر صادرات به شدت موفق بودولتی، می

توان صادرات استمرار داشته و هر ساله بخش قابل توجهی از تولید داخل را به کشورهای مختلف صادر کند؛ با ورود این شرکت، می

 به بازارهای دیگری مانند یمن و سوریه نیز چشم داشت.

های تا به حال، شرکت پشتیبانی با خرید و توزیع مرغ در بازار داخل، بدون هماهنگی با اتحادیه و تشکلوی تصریح کرد: 

المللی، اتفاقات خوبی در تولید مرغ کرد، اما اکنون با ورود این نهاد به بازارهای بینزیرمجموعه، بازار را با مشکالت فراوانی همراه می

 و گشایش بازار خواهد افتاد.

( اعالم کرده بود که از ابتدای سال اینجاوگو با ایانا ) به ذکر است که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام پیش از این در گفتالزم 

 خرد./مرغ می جاری، خرید مرغ برای توزیع در بازار داخل متوقف شده و این شرکت صرفاً با هدف صادرات، از مرغداران

http://www.iana.ir/fa/news/12001/%D0%A0%D0%B1% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۵۰۵۹فروردین  ۰۰تاریخ: 

  اتحادیهاتحادیهکنند/ فروش جوجه با حواله کنند/ فروش جوجه با حواله ریزی را رعایت نمیریزی را رعایت نمیها سهمیه جوجهها سهمیه جوجهبرخی استانبرخی استان

ای کنترل کرد. یکی از این گونهتوان با راهکارهایی متفاوت، میزان آن را بهتولید مازاد مرغ در کشور بر کسی پوشیده نیست، اما می

 .کنندها آن را رعایت نمیها حاکی است برخی استانبندی برای هر استان است که شنیدهراهکارها سهمیه

خراسان رضوی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام 

 ترین مشکلی است که باید حل شود.ها در نظر گرفته شده، بزرگریزی در استانای که برای جوجهگفت: رعایت نکردن سهمیه

میه را رعایت نکرده، خراسان رضوی است، افزود: شرکت هایی که این سهسیداحمد دلقندی با اشاره به اینکه یکی از استان

تواند در تمام مراحل وارد شده و اقدام به خرید مرغ کند. بنابراین در مواقعی که امکان صادرات محصول وجود داشته پشتیبانی نمی

 صورت محدود.کند؛ آن هم بهو قرار نیست وارد بازار داخلی شود، از مرغداران خرید می

های دیگر هزار تن مرغ از مرغداران خریداری شد که یا به استانعنوان مثال، در سال گذشته حدود هشتشان کرد: بهوی خاطرن

 گیرد.عنوان کمک به نیازمندان در سبد کاال قرار میرفت و یا برای تهیه کنسرو مصرف شد. البته مقداری هم به

شرایط مطلوبی برخوردارند، ادامه داد: برخی مرغداران بیش از ظرفیت اسمی  دلقندی با بیان اینکه در حال حاضر تولید و کیفیت از

 کنند. البته وجود واحدهای بدون مجوز هم در این میان بودن تأثیر نیست.ریزی مییا بیشتر از چهار دوره اقدام به جوجه

ره اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان مدیهای وی در حالی است که یکی از کارشناسان طیور که پیش از این رئیس هیأتصحبت

 اند.ریزی را رعایت کرده و از سهمیه اعالم شده تخطی نکردهرضوی بود، معتقد است که تمام مرغداران استان، شرایط جوجه

تا شش میلیون و  022هزار قطعه بوده که حدود شش میلیون و  022ساسان سروری تصریح کرد: سهمیه استان شش میلیون و 

 شود.هزار قطعه تخمین زده می 022ریزی انجام گرفته، اما تولید کل استان، هفت میلیون و ر قطعه جوجههزا 022

ریزی باالتر از نیاز، دخیل وی در توضیح این اختالف یادآور شد: تنها واحدهای بدون مجوز هستند که در افزایش تولید و جوجه

 کنند.درصد واحدهای استان، بدون پروانه فعالیت می12طوری که به آورند؛بوده و مشکالتی را برای بازار به وجود می

ها دستور به گفته سروری، از طرف اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی سراسر کشور به سازمان دامپزشکی پیشنهاد شده تا به کارخانه

ای فروخته نشود. با این عمل، تاحدودی های استانی، به هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی، جوجهدهد که بدون ارائه حواله از اتحادیه

 توان بر کنترل میزان تولید مرغ در کشور نظارت داشت.می

 تر اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند./وی در پایان اظهار امیدواری کرد که مسئوالن دامپزشکی کشور هرچه سریع

http://www.iana.ir/fa/news/08000/%D0%A0%D0%B0% 
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 تولیدات دام و طیور
 ایسنا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲شنبه سه

  خسارات ناشی از سرمازدگی به کشاورزان و دامداران پرداخت شود خسارات ناشی از سرمازدگی به کشاورزان و دامداران پرداخت شود 

در سال گذشته به کشاورزان و دامداران و باغداران زدگی نماینده سنقر و کلیایی در تذکری بر لزوم پرداخت خسارات ناشی از سرمازدگی و یخ

  .تاکید کرد

شنبه( مجلس محمدابراهیم محبی در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی امروز )سه به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(،

ختصاص اعتبارات به کشاورزان و دامداران و باغداران هنوز رغم مصوبه هیات دولت برای ازدگی سال گذشته و علیگفت: بعد از سرمازدگی و یخ

  .این اعتبارات اختصاص داده نشده است که تقاضای رسیدگی فوری دارم

وی در تذکری دیگر به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم رسیدگی جدی به بهبود وضعیت آزاد راه کربال حد فاصل همدان، سنقر و کرمانشاه تاکید 

  .اند قدردانی نمودایان از تمامی کسانی که در دوره چهارساله نمایندگی به او کمک کردهمحبی در پ .کرد

http://www.isna.ir/fa/news/80200000061/%D0%AE% 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  هزار هکتار از مزارع کشور رسیدهزار هکتار از مزارع کشور رسید  430430مبارزه با آفت سن گندم و جو به سطح مبارزه با آفت سن گندم و جو به سطح 

هکتار با آفت سن در مزارع گندم و جو  068هزار و  080اردیبهشت ماه امسال در سطح  00از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا 

 .مبارزه شده است

هکتار با آفت سن در مزارع  013هزار و  430اردیبهشت ماه امسال در سطح  16از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا 

 .گندم و جو مبارزه شده است

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سعید معین مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ 

هکتار مربوط به مرحله سن مادر و  080هزار و  028ز این سطح مبارزه، نباتات کشور ضمن اعالم این مطلب به خبرنگار ما گفت: ا

 .هکتار مربوط به مرحله پوره )نوزادی( است 800هزار و  00

هکتار در مزارع  01هزار و  601هکتار در مزارع جو و  008هزار و  006وی افزود: از مجموع سطح مبارزه با سن مادر در کشور، 

هکتار، استان فارس  210هزار و  010رین سطح مبارزه سن را مربوط به استان های کرمانشاه با معین، بیشت.گندم بوده است

 .هزار هکتار عنوان کرد 60هزار هکتار و خراسان رضوی 80

هزار هکتار با سن  022میلیون و  0میلیون تا  0وی پیش بینی کرد براساس بازدیدهای به عمل آمده از مزارع، امسال نزدیک به 

معین از کشاورزان خواست به محض اعالم کارشناسان، بالفاصله در همان روز مزارع خود را علیه آفت سن .و پوره مبارزه شودمادر 

 .سمپاشی کنند، زیرا تأخیر در سمپاشی در مرحله پوره، موجب سن زدگی خواهد شد

بارزه صورت گرفته، اظهار داشت: سال زراعی هزار هکتار با سن م 010وی با اشاره به این که سال گذشته در سطح یک میلیون و 

 .جاری به لحاظ رطوبت، نرمال و هوا گرمتر است و تالش می کنیم در نهایت مشکل سن زدگی نداشته باشیم

، میانگین سن 80سال منتهی به سال  00در  :مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور خاطر نشان کرد

دهم درصد رسید که افزایش کیفیت  0به کمتر از  80دهم درصد و در سال  6نزدیک  92، یک درصد بود در سال زدگی در گندم

 .مبارزه با این آفت را نشان می دهد

وی مبارزه در مرحله سن مادر را از سیاست های سازمان حفظ نباتات دانست و گفت: هزینه مبارزه با سن گندم در هر هکتار 

 .هزار تومان است 02ف سم، حدود بستگی به نوع مصر

وی در همین حال مبارزه به موقع با آفت سن در سطح مزارع را نیازمند مشارکت سایر دستگاه های دولتی و اطالع رسانی صدا و 

ندم و سیما به عنوان رسانه ملی دانست و افزود: در استان هایی که استانداری ها، فرمانداری ها و صدا و سیما در مبارزه با سن گ

 /.جو همکاری کرده اند،نتیجه کار موفقیت آمیزتر بوده اند

http://www.iana.ir/fa/news/12000/%D8%00%D0%A0%D0 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

نامه با ایکاردا و سیمیت در سال نامه با ایکاردا و سیمیت در سال دیم طی پنج سال آینده/ انعقاد تفاهمدیم طی پنج سال آینده/ انعقاد تفاهم  وری اراضیوری اراضیدرصدی بهرهدرصدی بهره  0404افزایش افزایش 

  جاریجاری

درصد آن در اراضی دیم و مابقی در  60شود که طی برنامه ششم توسعه، کشاوری حفاظتی در سطح سه میلیون هکتار اجرا می

بوبات در اراضی دیم در اجرای کشاورزی اراضی آبی خواهد بود، قرار است ظرف یک برنامه پنج ساله عملکرد محصوالت گندم و ح

 .درصد افزایش یابد 02حفاظتی 

هایی نامهوگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از انعقاد تفاهمرئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور امروز در گفت

تحقیقاتی به مزارع و کم کردن فاصله بین زارعان و بخش های المللی ایکاردا و سیمیت با هدف انتقال یافتههای بینبا مؤسسه

تواند منجر به توسعه کشاورزی حفاظتی شود، به ها در نهایت میتحقیقات خبر داد.صابر گلکاری با بیان اینکه اجرای این طرح

صورت این پروژه تاکنون به المللی ایکاردا اشاره کرد و افزود:با همکاری مرکز تحقیقات بین "تأمین امنیت غذایی"شروع پروژه 

 رسمی آغاز به کار نکرده، اما مراحل اجرایی آن شروع شده است.

ها در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی و صورت پایلوت در تعدادی از استانهایی بهوی هدف از اجرای این طرح را انتخاب سایت

 افزایش تولید در اراضی دیم عنوان کرد.

درصدی اراضی دیم کشور خواهیم  02وری ها طی پنج سال آینده، شاهد افزایش بهرهبا اجرای این پروژهگلکاری خاطرنشان کرد: 

دنبال پر کردن فاصله های تحقیقاتی در مزارع کشاورزی اعالم کرد و اظهار داشت: بهبود.وی وظیفه اصلی مؤسسه را تطبیق یافته

 بخش اجرایی با بخش تحقیقات هستیم.

شود و المللی سیمیت و ایکاردا در اراضی کشاورزی هشت استان کشور اجرا میهای بینبا نظارت مؤسسهکشاورزی حفاظتی 

( قراردادی CIMMYTالمللی تحقیقات گندم و ذرت )گیری از دانش روز دنیا، وزارت جهاد کشاوری با مؤسسه بینمنظور بهرهبه

عنوان استان اصلی و سه استان فارس، مؤسسه در استان خوزستان بهمنعقد کرده که بر اساس آن کشاورزی حفاظتی زیر نظر این 

 .شودآذربایجان شرقی و گلستان اجرا می

های مذکور، طی یک برنامه پنج ساله قرار است عملکرد گندم به میزان به موجب این قرارداد با اجرای کشاورزی حفاظتی در استان

طرح کشاورزی حفاظتی توسط مؤسسه سیمیت  .یش یابد و در عین حال پایدار شوددرصد( افزا 00یک تن در هکتار )معادل تقریباً 

 ها اجرا خواهد شد و برای تناوب، محصوالتی همچون چغندرقند و سبزی و صیفی مدنظر است.با محوریت گندم در این استان

( نهایی شده ICARDAمناطق خشک )المللی در همچنین قرارداد دیگری میان وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه تحقیقات بین

صورت پایلوت در اراضی دیم چهار استان لرستان، کرمانشاه، کردستان و است که بر اساس این قرارداد، کشاورزی حفاظتی به

 شودآذربایجان شرقی زیر نظر این مؤسسه اجرا می

م در این چهار استان با اجرای کشاورزی قرار است ظرف یک برنامه پنج ساله عملکرد محصوالت گندم و حبوبات در اراضی دی

درصد  62شود که طی برنامه ششم توسعه، کشاوری حفاظتی در سطح سه میلیون هکتار اجرا می .درصد افزایش یابد 02حفاظتی 

 آن در اراضی دیم و مابقی در اراضی آبی خواهد بود./

http://www.iana.ir/fa/news/12606/%D0%A0%D8%00%D0% 
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 چای
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

ای برای خرید ضایعات چای ایرانی دست به کار شدند/ پرهیز صندوق بیمه از واگذاری کارگزاری ای برای خرید ضایعات چای ایرانی دست به کار شدند/ پرهیز صندوق بیمه از واگذاری کارگزاری تجار ترکیهتجار ترکیه

  هاهابیمه به تشکلبیمه به تشکل

تنی برگ سبز چای خاتمه یافته است، تجار زیادی از ترکیه، افغانستان و  هزار 10های شمالی کشور برداشت در حالی که در استان

توانند چای دوهزار تومانی اند و معتقدند بعد شش ماه میهای شمالی کشور شدهپاکستان برای خریداری ضایعات چای راهی استان

 .هزار تومان، دوباره به کشور خودمان صادر کنند 10ایران را با قیمت بیش از 

 

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با های طالیی امروز در گفتهای تعاونی چایکاران غنچهدیرعامل اتحادیه شرکتم

های شمالی کشور خاتمه یافت و طی ماه آغاز شده بود، در استاناعالم این خبر گفت: برداشت چین بهاره که از پنجم اردیبهشت

 سازی شده است.های چایتن برگ سبز چای تحویل کارخانههزار  10این مدت، بیش از 

رسد نسبت به نظر میشده درجه یک و مابقی درجه دو هستند و بهدرصد برگ سبزهای برداشت 02علی رمضانی در ادامه افزود: 

 سال گذشته از کیفیت باالتری برخوردارند.

ضمینی برگ سبز چای اعالم نشد و شایعاتی پیرامون افزایش وی خاطرنشان کرد: این برداشت در حالی صورت گرفت که قیمت ت

 ای جز برداشت نداشتند.درصدی قیمت خرید تنها محرک کشاورزانی بود که چاره 00تا  02

 هادرصدی قیمت چای به کارخانه 04توافق پرداخت 

قیمت تضمینی برگ سبز چای اعالم نشد، های طالیی ادامه داد: در حالی که های تعاونی چایکاران غنچهمدیرعامل اتحادیه شرکت

درصد از قیمت چای با هر پایه خریدی که  10عمل آمد که بر اساس آن های چای بهها و سندیکای کارخانهاما توافقاتی با کارخانه

 ها پرداخت شود.صورت گیرد، به کارخانه

ها پرداخت خواهد شد و افزایش با هر درصدی نهدرصد قیمت چای بر اساس قیمت سال گذشته به کارخا 10رمضانی تصریح کرد: 

 ها موظف به تحویل برگ سبزها خواهند بود.که صورت گیرد، کارخانه

 ها سهم خود را پرداخت کردند، اما مطالبات چایکاران باید توسط دولت و سازمان چای پرداخت شود.وی یادآور شد: برخی کارخانه

 ای ضایعاتی ایرانترکیه، افغانستان و پاکستان خواستار چ

های طالیی تأکید کرد: در حالی که برداشت چای در کشور آغاز شده و توسعه های تعاونی چایکاران غنچهمدیرعامل اتحادیه شرکت

دنبال چای ضایعاتی صادرات چای با همت بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است، تجار ترکیه، افغانستان و پاکستان به

 ایران هستند.

ای به قصد خریداری ضایعات چای ایرانی به قیمت ثمن بخس وارد بازار شده و بنا دارند چای مضانی اظهار داشت: تجار ترکیهر

 های گذشته یا چای ضایعاتی را خریداری و از کشور خارج کنند.سنواتی سال

هزار تومان خریداری و پس از یمت دو تا سهتوانند چای ضایعاتی ایرانی را با قای معتقدند که میوی همچنین گفت: تجار ترکیه

 هزار تومان دوباره به ایران صادر کنند. 10شش ماه و فرآوری آن به بیش از 

 ها واگذار شودکارگزاری بیمه به تشکل
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 درصدی 12های گذشته باعث ضرر و زیان های طالیی افزود: خشکسالی سالهای تعاونی چایکاران غنچهمدیرعامل اتحادیه شرکت

 به چایکاران کشور شده است، اما تاکنون موفق به دریافت خسارت نشدند.

های چای به این تشکل به استناد مصوبه مجلس و رمضانی خاطرنشان کرد: این اتحادیه بارها پیشنهاد واگذاری کارگزاری بیمه باغ

 دولت داده، اما با وجود زمینه قانونی صندوق بیمه حاضر به همکاری نیست.

های چای را بیمه کرده و پس از برداشت چای، مبلغ پرداختی را از مطالبات مه داد: این تشکل طی قراردادی با چایکاران، باغوی ادا

 کند.آنها کسر می

السهم بیمه را ندارند، این دلیل نداشتن دریافتی ثابت ماهانه توان پرداخت حقرمضانی در پایان تصریح کرد: از آنجا که کشاورزان به

 رو شده است./های چای است که با مخالفت صندوق بیمه روبههای توسعه بیمه باغمول از بهترین روشفر

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%AA%D0% 
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 چای
 ایسنا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵چهارشنبه 

  ها برای مدرنیزه کردن صنعت چای ایران پا پیش گذاشتند ها برای مدرنیزه کردن صنعت چای ایران پا پیش گذاشتند هندیهندی

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی  : سرویس
های هندی، مذاکرات وزارت بازرگانی هند با همتای ایرانی خود برای کمک به احیای صنعت چای این کشور ممکن است بر پایه گزارش رسانه

  .هندی ایجاد کند که به دنبال جوینت ونچر در ایران هستندفرصتهای زیادی را برای شرکتهای 

 به گزارش ایسنا، پایگاه خبری بیزنس استاندارد نوشت: در نشست گروه کاری مشترک میان وزرای ایران و هند و سایر مقامات دو کشور، ایران

حله مذاکره قرار دارد در حوزه مسئولیت سازمان چای مدرنیزه شدن صنعت چای در الهیجان را با هند مطرح کرد. این موضوع که هنوز در مر

  .گیردهند قرار می

ها در اختیار دارند پرسیده ایم زیرا طرح پیشنهادی آنها هایی که ایرانیسانتوش سارانگی، رییس این سازمان در این باره گفت: ما درباره ماشین

  .شودشامل مدرنیزه کردن کاشت هم می

برای کمک به آموزش پرسنل ایرانی در انجمن تحقیقات چای، انجمن چایکاران هند جنوبی و سایر موسسات  همچنین سازمان چای هند

  .هندی پیشنهاد دریافت کرده است

انجمن چای هند در حال بررسی احتمال تشکیل  .این تحوالت ممکن است فرصت خوبی برای تولیدکنندگان بزرگ چای هندی ایجاد کند

تهای چای هندی است و در این باره از وزارت بازرگانی ایران و همچنین سازمان چای هند اطالعات الزم را درخواست جوینت ونچر برای شرک

  .کرده است

اعظم مونم، نایب رییس انجمن چای هند به بیزنس استاندارد گفت: این احتمال وجود دارد که شرکتهای هندی تمایل داشته باشند در ایران 

  .توانیم تنها کاشت را مدرنیزه کنیم و کنار بکشیمهند. نمیجوینت ونچر تشکیل د

وی در پاسخ به اینکه آیا رونق صنعت داخلی ایران به صادرات هندی لطمه خواهد زد، اظهار کرد: همه این سالها فروشندگان چای در ایران 

  .دت کرده اند از این رو اختالل یکباره ای پیش نخواهد آمدها اکنون به این ذائقه عاچای هندی را با تولید داخلی مخلوط کرده اند و ایرانی

بیند. در انجمن چای هند ایران را که همواره بازار بزرگی برای چای ارتودکس بوده است بازار آماده ای برای تولیدکنندگان چای هندی می

توانند بازار آماده برای مصرفی در این ن چای سیاه میحالیکه شرکتهای متخصص ارتودکس باید تشکیالتی در ایران ایجاد کنند، تولیدکنندگا

  .کشور پیدا کنند

شود در حالیکه واردات چای سریالنکا میلیون کیلوگرم آن تولید می 02میلیون کیلوگرم برآورد شده که  002تجارت ساالنه بازار چای ایران 

رم و چای کنیا که عمدتا چای سیاه است پنج درصد دیگر بازار را میلیون کیلوگ 02میلیون کیلوگرم و چای هند اندکی بیش از  02تا  12

  .شودگیرد که در آمار منظور نمیدرصد از تجارت چای هم قاچاقی انجام می 02دهد. با اینهمه حدود تشکیل می

ه در مقایسه با صادرات میلیون دالر صادر کرده است ک 08860میلیون کیلوگرم چای به ارزش  02800به میزان  0206هند در سال مالی 

دهد با اینهمه قیمت هر کیلو چای در سال مالی افزایش نشان می 0200میلیون دالر در سال مالی  00808میلیون کیلوگرم به ارزش  00800

  .دالر رسید 1882درصد کاهش یافت و به  880به میزان  0206

http://www.isna.ir/fa/news/80200800008/%D8%00%D8%06%D0% 
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 دانه های روغنی
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  درصد کشاورزان پول کلزا را گرفتنددرصد کشاورزان پول کلزا را گرفتند  4444هزار تن کلزا خریداری شد/ هزار تن کلزا خریداری شد/ 

  .هزار تن از این محصول خریداری شده است 00معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: از آغاز فصل برداشت کلزا  

های جنوب کشور گفت: خرید دانه روغنی کلزا از استان خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی حسن عباسی معروفان در گفت

 .آغاز شده و در حال حاضر کار خرید به استان مازندران رسیده است

هزار تن از  00افزود: تاکنون  در حال انجام است، استان کشور 02ینکه خرید در معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی با بیان ا

 .هزار تن برسد 82 شود، خرید آن به بیشبینی میکشاورزان کلزا خریداری شده است و پیش

صد از پول در 02تاکنون بیش از  بیان داشت: معروفان با بیان اینکه هیچ مشکلی در زمینه پرداخت پول کشاورزان وجود ندارد

خرید کلزا به حساب کشاورزان واریز شده و به محض ثبت مشخصات کشاورزان در سامانه مربوطه، پول کلزا به حساب بقیه 

 .شودکشاورزان واریز می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00220208018020 
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 روغن
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۹ : تاریخ

  های روغنیهای روغنیمشوق وزارت جهاد برای تولید دانهمشوق وزارت جهاد برای تولید دانه  00بیشتر روغن مصرفی کشور پالم است/ بیشتر روغن مصرفی کشور پالم است/ 

  .های روغنی اعالم کرد کل روغن مصرفی کشور تراریخته نیست بلکه بسیاری از آن پالم )نخل( استمجری طرح دانه 

، علیرضا مهاجر بسطامی امروز در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ان معنی گیرد، آیا این بدهای روغنی از کشورهای برزیل و آرژانتین صورت میمبنی بر اینکه بخش اعظمی از واردات روغن و دانه

است که تمام روغن مصرفی کشور تراریخته است، گفت: خیر بخش اعظم تراریخته نیست، بلکه بخش قابل توجهی از روغن مصرفی 

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه کیفیت مشاور وزیر و مجری طرح دانه.پالم است

شود، روغنی و سویایی که در این کشور کشت می گفت: دانهای برزیل و آرژانیتن چگونه است،های روغنی وارد شده از کشورهدانه

کشی برسد، تا حدودی کیفیت خود را از به دلیل بعد مسافت و همچنین مدت زمان طوالنی ماندن آنها در بنادر تا به صنایع روغن

تر شدن فاصله تولید تا تبدیل محصول به نیم با توجه به کوتاهوی افزود:قطعا هر روغنی که در داخل کشور تولید ک.دهددست می

 .روغن از کیفیت بیشتری برخوردار است

 .مهاجر بیان داشت: محصوالت کشاورزی تولید داخل به دلیل شرایط آب و هوایی کیفیت باالتری دارد

اروپا و آمریکا در مورد تولید محصوالت تراریخته های روغنی وارداتی گفت: اتحادیه وی همچنین در ادامه در مورد تراریختگی دانه

دو بحث جدا از هم دارند که اتحادیه اروپا معتقدند، چون هنوز ثابت نشده که مصرف محصوالت تراریخته برای بشر ضرر و زیان 

کنند، فگذاری روی کاال نوع محصول را به اطالع مصرکنیم یا در صورت مصرف با برچسبدارد یا از مصرف خودداری می

وی افزود: اما کشورهای آمریکا، کانادا و برزیل که بیشترین تولید محصول تراریخته را در دنیا دارد، ادعایشان بر این .رسانیممی

 .کنیماست که هنوز ثابت نشده که این محصوالت ضرر دارد، پس تولید می

های روغنی اشاره کرد و گفت: در برای افزایش تولید دانه های اتخاذ شده در وزارت جهاد کشاورزیمشاور وزیر در ادامه به مشوق

های روغنی و همچنین پرداخت پول آن این راستا و برای جلوگیری از مشکالت کشاورزان شرکت بازرگانی دولتی متولی خرید دانه

شاره کرد و گفت: امسال های روغنی اهای روغنی در ادامه به دومین مشوق تولید دانهمجری طرح دانه.به کشاورزان شده است

 .باالترین افزایش نرخ خرید تضمینی در کلزا صورت گرفت، تا جاذبه برای کشت ایجاد شود

های تولید های روغنی و ادوات مورد نیاز آن را یکی دیگر از مشوقمیلیارد تومان برای تولید دانه 122مهاجر همچنین اختصاص 

درصد از خرید ادوات کشاورزی مورد نیاز این  50گفت: بدین ترتیب مقرر شد تا مبلغ های روغنی در سال جاری عنوان کرد و دانه

درصدی در اختیار کشاورزان قرار  00درصد باقیمانده آن از طریق تسهیالت  02بخش به صورت یارانه به کشاورزان پرداخت و 

روغنی امسال توسط وزارت جهاد پرداخت  هایوی افزود: همچنین پرداخت حق بیمه محصوالت کشاورزی بر تولید دانه.گیرد

 .شودشود، زیرا کشاورزان قدرت پرداخت حق بیمه را ندارند و با این اقدام محصول آنها در مقابل حوادث طبیعی تضمین میمی

کشت  های روغنی اشاره کرد و گفت: بذر مورد نیازهای روغنی به پنجمین مشوق در راستای افزایش تولید دانهمجری طرح دانه

 .گیردتوسط وزارت کشاورزی تهیه شده و به موقع در اختیار آنها قرار می 86و  95های سال

 .شودهای روغنی برای کشاورزان در قالب یارانه پرداخت میدرصد از هزینه تهیه بذر دانه 02وی گفت: حدود 

درصد و مشکالت  02ترانس این روغن بیش از  شود که اسیدهای چربمهاجر افزود: روغن پالم از کشورهای جنوب آسیا وارد می

 .کندزیادی را از نظر بهداشتی ایجاد می
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مشاور وزیر جهاد کشاورزی در مورد میزان مصرف سرانه روغن نباتی در کشور گفت: مصرف سرانه این محصول در کشورمان بین 

هایی از جمله گرفتگی گیرد، باعث بروز بیمارینمی کیلوگرم و از آنجا که از این محصول به درستی مورد استفاده قرار 08تا  00

 .شودعروق می

 مصرف سرانه روغن در کشور باالست *

کیلوگرم عنوان کرد و اظهار داشت: برخی کشورها مصرف صنعتی  00مهاجر مصرف سرانه روغن خوراکی در دنیا را به طور متوسط 

شود و کیلوگرم کشور ما می 08بدین ترتیب مصرف سرانه آنها بیش از کنند که روغن را هم جزء سرانه مصرف روغن اعالم می

 .کنندواردکنندگان روغن هم برای توجیه واردات روغن به ارقام باال در مصرف استناد می

وی در این رابطه اظهار داشت: به عنوان مثال کشور سوئیس که یکی از صادرات کنندگان شکالت است، از روغن در تولید این 

 .کندشود، را جزء سرانه مصرف محسوب میکند و حتی روغنی که در این زمینه استفاده میول استفاده میمحص

 گیری از تجربیات آنها در تولید کلزادعوت از کارشناسان خارجی برای بهره *

رزان و کارشناسان اشاره های روغنی در وزارت جهاد کشاورزی به دعوت از کارشناسان خارجی برای راهنمایی کشاومجری طرح دانه

های انجام شده برای افزایش تولید و همچنین تازگی کشت کلزا در کشور از متخصصان خارجی ریزیکرد و گفت: با توجه به برنامه

 .کشاورزان و متخصصان ما قرار گیرند ایم، تا در یک دوره کاشت و برداشت در کناردعوت کرده

بیان داشت: در اواخر اسفند ماه سال گذشته برداشت  تومان تعیین شده است،  0012ی گندم مهاجربا بیان اینکه نرخ خرید تضمین

های جنوبی، مازندران و خوزستان از کشاورزان خریداری شده است که بیش از هزار تن کلزا در استان 00کلزا آغاز شده و تاکنون 

 .ها به روز شودتدرصد از مطالبات آنها پرداخت شده و امیدوار هستیم که پرداخ 02

گفت: تولید روغن، خوراک دام  های روغنی در کشور در راستای اقتصاد مقاومتی های روغنی با اشاره به تولید دانهمجری طرح دانه

 .ای شده استهای روغنی به آن توجه ویژهو طیور و گندم مثلثی است که در طرح تولید دانه

عمل  پشتیبانی مقام معظم رهبری تدوین شده است، گفت: ما قصد داریم در راستای وی با بیان اینکه طرح اقتصاد مقاومتی به

درصد  02درصد کاهش دهیم و بدین ترتیب  12درصد به  82سال آینده میزان وابستگی روغن را از  02اقتصاد مقاومتی در  به

 .روغن مورد نیاز مصرف داخلی را در کشور تولید کنیم

 .میلیون تن است 080تا  080بین  صرف روغن خام در کشور میزان م مهاجر تصریح کرد: 

تواند در تناوب کشت گندم قرار گیرد، کلزا است، افزود: در صورتی که کشت گندم در وی با بیان اینکه بهترین محصولی که می

 .رودز بین میهای هرز مزرعه هم اتناوب با کلزا قرار گیرد عالوه بر افزایش تولید گندم بسیاری از آفات و علف

شود و روغنی، روغن و کنجاله از کشور خارج می مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ساالنه میلیاردها دالر ارز برای واردات دانه

 .ما قصد داریم با تولید و افزایش عملکرد این واردات را کاهش دهیم

سویا و آفتابگردان هم در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار  های روغنی از جمله گلرنگ،مهاجر افزود: توسعه کشت دیگر دانه

 .دارد

های روغنی توسط شرکت بازرگانی دولتی اظهار داشت: این تصمیم عالوه بر اطمینان خاطر به وی همچنین در مورد خرید دانه

زمینه افزایش واردات کمتر شود،  کشاورزان برای فروش محصولشان در این راستا اتخاذ شده تا با تولید و خرید محصول داخلی

 .سال آینده شرکت بازرگانی دولتی مسئولیت خرید را بر عهده خواهد داشت 0حداقل تا 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222080 
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 روغن
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۲سه شنبه 

  درصد محصوالت غذاییدرصد محصوالت غذایی  1414های حاوی اسید چرب ترانس صفر شد/درج چراغ راهنما روی های حاوی اسید چرب ترانس صفر شد/درج چراغ راهنما روی واردات روغنواردات روغن

های حاوی اسید چرب ترانس به رئیس سازمان غذا و دارو با اعالم ممنوعیت کامل و به صفر رسیدن واردات روغن <صنایع غذایی

 .درصد محصوالت غذایی کشور خبر داد 62راهنمای تغذیه بر روی کشور، از درج چراغ 

های علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت، اقدامات انجام شده در زمینه اصالح در اجالس روسای دانشگاه رسول دیناروند دکتر 

 .تغذیه مردم در طرح تحول سالمت را تشریح کرد

ازدهم، طرح تحول سالمت است که در فاصله کوتاهی توانستیم رضایت مردم را : مهمترین کار وزارت بهداشت در دولت یوی گفت

جلب کنیم و اجرای این طرح از افتخارات دولت یازدهم است اما کار دیگری نیز آغاز شده که اهمیت آن کمتر نیست که برنامه 

 .های غیرواگیر در کشور استکنترل بیماری

 هانی استمصرف نمک در ایران بیش از استاندارد ج 

ها های غیرواگیر تغذیه نامناسب است که عامل مهم بروز انواع این بیماریدکتر دیناروند ادامه داد: دیگر مهمترین عوامل بیماری

 .های قلبی عروقی استمانند دیابت و بیماری

ف نمک اضافه در بین های مضر است. مصروی گفت: سه عامل تغذیه نامناسب ایرانیان شامل مصرف باالی نمک، شکر و چربی

ایرانیان بسیار وخیم است، در حالیکه استانداردهای دنیا از مصرف حداکثر پنج گرم در روز و در برخی کشورها سه گرم صحبت 

 .کندگرم نمک مصرف می 00کنند، در کشور نیز هر ایرانی روزانه بیش از می

ها کز عرضه نمک بیش از حد در غذای مردم هستند. در این نانواییهای سنتی یکی از مهمترین مرادکتر دیناروند افزود: نانوایی

ها به علت کیفیت آب پایین و برای پخت بهتر این کار را انجام شود که البته برخی نانوایینمک به صورت مشتی به آرد اضافه می

که مصرف نمک را کاهش دهند و قرار  های کشور ابالغ شدهمعاون وزیر بهداشت گفت: در دولت یازدهم به همه نانوایی.دهندمی

درصد کاهش یابد و علت تدریجی بودن این برنامه  12است بطور کلی طی یک برنامه پنج ساله میزان مصرف نمک در غذای مردم 

 .شوداین است که تغییر ذائقه مردم نیازمند زمان است و اقدامات ناگهانی موجب مخالفت مردم می

  توضعیت مصرف شکر اسفبار اس 

های حاوی مالت)ماءالشعیر( که به عنوان مثال نوشابهآور است. بهوی افزود: وضعیت مصرف شکر نیز در کشور مانند نمک تاسف

شود. برای اصالح این موضوع علت داشتن مواد مخمر بسیار مفید است در کشور با اضافه کردن شکر به یک شرب مضر تبدیل می

دار مصرف شکر در انواع که در گذشته سقف نداشت، سقف تعیین کردیم و طی یک برنامه مدت هانیز برای مصرف شکر در نوشابه

 .یابدشود، کاهش میها که در صنعت غذایی کشور تولید مینوشابه

یابد اما برای اجرای دکتر دیناروند گفت: در مورد کاهش مصرف نمک، چربی و شکر استانداردهای مصرف در صنعت غذا کاهش می

های تولید مواد غذایی های الزم را به کارخانهشویم و وزارت بهداشت بطور مستقیم ابالغیههدف منتظر موسسه استاندارد نمیاین 

 .کارخانه هستند، ابالغ کرده است 02که حدود 

 .اسید چرب ترانس بسیار مضر است

نوع چربی مضر در مواد غذایی وجود دارد که شامل های مضر در مواد غذایی گفت: دو رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به چربی

نظر وجود دارد و برخی های اشباع بین محققان اختالفهای روغنهای اشباع است. در مورد زیاناسید چرب ترانس و روغن

رد اسید چرب دانند اما در موهای حیوانی را مفید میهای موجود در شیر، کره حیوانی و یا روغنهای حیوانی مانند چربیچربی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دهد که اسید چرب ترانس بسیار مضر است و نباید به هیچ وجه در محصوالت غذایی های علمی نشان میترانس بدون تردید یافته

وی افزود: هدفگذاری وزارت بهداشت این است که میزان اسید چرب ترانس در مواد غذایی به صفر برسد و با توصیه .اضافه شود

عنوان مثال واردات هر نوع روغن حاوی اسید چرب ترانس به کشور ین هدفگذاری اجرایی شده و به سازمان بهداشت جهانی ا

 .متوقف شده و به صفر رسیده است

ای بر روی محصوالت غذایی گفت: درج چراغ راهنمایی بر روی دکتر دیناروند همچنین با اشاره به درج چراغ راهنمایی تغذیه

های غذایی درصد کل فرآورده 62ت ماه پیش ابالغ و طی این مدت این چراغ راهنما بر روی محصوالت غذایی از یک سال و هش

موجود در ایران درج شده است و تا پایان شهریور ماه بر روی همه مواد غذایی درج خواهد شد و تبلیغات استفاده از این چراغ 

 .شودراهنما نیز از تیر ماه آغاز می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f3fa5771cc4e47d584f 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f3fa5771cc4e47d584f
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f3fa5771cc4e47d584f


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

125 
 

 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  فاصله یک میلیونی بهای زعفران با قیمت اصلیفاصله یک میلیونی بهای زعفران با قیمت اصلی

میلیون تومان است که با قیمت واقعی محصول  6تا  0زعفران گفت:در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران بین عضو شورای ملی 

 .فاصله یک میلیون تومانی داریم اما با عرضه بیش از تقاضا به ثبات خواهیم رسید

با اشاره به قیمت زعفران اظهار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

هزار تومان است و می توان گفت که با قیمت  022میلیون و  6الی  022میلیون و  0داشت: در حال حاضر قیمت هر کیلو زعفران 

 .خواهیم رسید واقعی محصول فاصله یک میلیون تومانی داریم که با عرضه بیش از تقاضا به ثبات

وی افزود: با توجه به آنکه به تولید سال آینده نزدیک می شویم، احتکار زعفران در خانه برخی افراد که در انتظار گرانی هستند می 

 .تواند زنگ خطری باشد تا محصول خود را به بازار عرضه کنند

می شود ، گرچه عرضه یکباره آن می تواند آثار سوء داشته حسینی ادامه داد: عرضه زعفران در بازار منجر به ثبات نسبی قیمت ها 

 . باشد اما بهتر است که به تدریج به بازار عرضه شود چرا که با توجه به باران های اخیر با افزایش تولید مواجه خواهیم بود

گفتنی است که در میزان صادرات  اکنون روند صادرات عادی است، اما عضو شورای ملی زعفران با اشاره به روند صادرات بیان کرد: 

 .عوامل متعددی اعم از قیمت، نقل و انتقال پول و شرایط اقتصادی بازارهای هدف تاثیر گذار است

وی با اشاره به میزان صادرات زعفران در دو ماه ابتدای سال بیان کرد: اکنون آمار صحیحی از میزان صادرات گمرک ارائه نکرده 

 .ی و بازیابی مجدد اطالعات دقیقی در اختیار صادرکنندگان قراردهداست و قرار است با بررس

http://www.yjc.ir/fa/news/0601000/%D8%00%D0%A0%D0%B0%D8%0 
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 زیتون
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

میلیارد یورویی زیتون، روغن میلیارد یورویی زیتون، روغن   1010المللی زیتون در ایران/ بررسی تجارت المللی زیتون در ایران/ بررسی تجارت برگزاری کمیته مشورتی شورای بینبرگزاری کمیته مشورتی شورای بین

  زیتون و کنسرو آنزیتون و کنسرو آن

ماه سال جاری در تهران برگزار اردیبهشت 08تا  00ای المللی زیتون و سمینار منطقهوهفتمین کمیته مشورتی شورای بینچهل

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: وغن زیتون امروز در گفتالمللی ررئیس شورای بین.شودمی

 کشور عضو است. 01المللی زیتون از شوراهای سازمان ملل متحد است که مقر آن در مادرید اسپانیا بوده و دارای شورای بین

شود، در ند که در مقر آن )مادرید( یا یکی از کشورهای عضو برگزار میکنغمه عزیزی افزود: این شورا ساالنه دو جلسه برگزار می

جلسه قبلی شورا، ایران برای برگزاری جلسه بعدی پیشنهاد شد و سایر کشورها نیز با رأی خود ایران را برای برگزاری جلسه 

یتون در جهان خاطرنشان کرد: در این میلیارد یورویی زیتون، روغن زیتون و کنسرو ز 00انتخاب کردند.وی با اشاره به تجارب 

گردد و با مشورت شود، وضعیت بازار تجارت و توسعه زیتون بررسی میخیز دنیا برگزار میجلسات که با حضور کشورهای زیتون

 شود.اعضا، راهکارهایی برای آینده پیشنهاد می

فرانسه، پرتقال، تونس، مراکش، یونان، ترکیه، عراق، لبنان  المللی روغن زیتون به حضور کشورهای اسپانیا، ایتالیا،رئیس شورای بین

و همچنین کشورهای منطقه پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان در این کمیته اشاره کرد و از برگزاری 

 المللی پس از برگزاری کمیته خبر داد.ای زیتون با همکاری شورای بینسمینار منطقه

شود، ادامه داد: این بازنگری انجام شده است بار بازنگری میسال یک 02المللی زیتون هر یان اینکه اساسنامه شورای بینعزیزی با ب

 و در این جلسه تغییرات مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت و باید به نسبت به اجرای آنها اقدامات الزم انجام گیرد.

های گیرد، پیشنهاداتی برای رقابتی الزم برای تغییر رویه عضو شدن در شورا صورت میهاوی تصریح کرد: در این جلسه بررسی

 المللی در زمینه زیتون و روغن زیتون و کنسرو زیتون ارائه خواهد شد.بین

المللی و گذاری محصوالت زیتون در سطح بینعزیزی از هماهنگ کردن استانداردهای جهانی و اجرای اقداماتی برای برچسب

کنندگان و ارائه راهکارهایی برای ادامه فعالیت شورا و انتخاب محل بررسی نتایج بازارها درباره کیفیت محصوالت از سوی مصرف

 برگزاری جلسه بعدی شورا در این کمیته خبر داد./

/http://www.iana.ir/fa/news12080/%D0%A0%D0%B0%DA% 
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 زیتون
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

تأیید نخستین آزمایشگاه مرجع آنالیز روغن زیتون در ایران/ پیشنهاد ایران برای تبدیل شدن به قدرت تأیید نخستین آزمایشگاه مرجع آنالیز روغن زیتون در ایران/ پیشنهاد ایران برای تبدیل شدن به قدرت 

  ای و کمک به سایر کشورهاای و کمک به سایر کشورهامنطقهمنطقه

های شوند و دیگر نیازی به ارسال نمونه به آزمایشگاهتأیید میهای روغن زیتون در کشور ها، نمونهدر صورت تأیید شدن آزمایشگاه

 .مرجع در سایر کشورها جهت صادرات محصوالت نیست

شده وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از مسائل مطرحمدیر طرح توسعه زیتون وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

المللی زیتون که در حال برگزاری در ایران است، خبر داد و در ادامه به وضعیت تولید ینوهفتمین کمیته مشورتی شورای بدر چهل

 روغن زیتون در کشورهای مختلف، ارتقاء تولید آن و ایجاد بازارهای جدید برای فروش محصوالت زیتون اشاره کرد.

ترویجی برای کشورهای عضو با حضور اساتید های رودی با بیان اینکه در این کمیته خواستار افزایش دورهمحمدرضا ملک

مدت و بلندمدت از خارج کشور های کوتاهالمللی شدیم، گفت: در این کمیته پیشنهاد دادیم که تعداد افرادی که برای دورهبین

 ایم.های مساعدی در این زمینه گرفتهشوند، افزایش یابد و قولفرستاده می

های علمی در زمینه تولید، اقتصاد و بازار زیتون ای در دومین روز برنامه و ارائه سخنرانیطقهوی با اشاره به برگزاری سمینار من

افزود: در حال حاضر کشورهایی همچون ژاپن، آمریکا، هند و چین بازارهای جدیدی هستند که باید بتوان با توجه به نیاز آنها و 

 شده محصوالت را تأمین کنیم.های ارائهدرخواست

شده به اهمیت کیفیت روغن زیتون، راهکارهایی برای باال رح توسعه زیتون وزارت جهاد کشاورزی از دیگر نکات مهم ارائهمدیر ط

بردن کیفیت استفاده از این محصول در سالمت غذایی اشاره کرد و ادامه داد: مقرر شد برای بهبود کیفیت روغن زیتون در تمامی 

 ی روغن زیتون با هزینه شورا شرکت کنند.کشورها، کارشناسان در دوره ارزیاب

هایی در کشور برای تبدیل شدن به آزمایشگاه مرجع خبر داد و خاطرنشان کرد: در صورت تأیید رودی از معرفی آزمایشگاهملک

مرجع در سایر های شوند و دیگر نیازی به ارسال نمونه به آزمایشگاههای روغن زیتون در کشور تأیید میها، نمونهشدن آزمایشگاه

 کشورها جهت اخذ مجوز صادرات محصوالت نیست.

های مورد نظر صورت گرفته است که نظر کارشناسان شورا نیز جلب شده وی تصریح کرد: در حال حاضر بازدیدهایی از آزمایشگاه

 بار دارای آزمایشگاه مرجع خواهد شد.است و در صورت تأیید نهایی، کشورمان برای نخستین

ای به لحاظ فنی و کمک به سایر های کشور جهت تبدیل شدن به قدرت منطقههای ایران را اثبات تواناییدیگر برنامه رودیملک

ای گونههای کشور اشاره کردید تا شرایط بهکشورها عنوان کرد و اظهار داشت: در این کمیته به وجود امکانات و همچنین توانایی

سایه مانند ترکمنستان، آذربایجان، افغانستان و عراق کمک کنیم تا عالوه بر تأثیرگذاری در پیش رود که بتوانیم به کشورهای هم

 این زمینه بتوانیم از لحاظ مالی نیز پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم.

 /ای در تهران در حال برگزاری است.المللی زیتون و سمینار منطقهوهفتمین کمیته مشورتی شورای بینگفتنی است، چهل

http://www.iana.ir/fa/news/12601/%D0%AA%D0%A1%DB%0C%D 
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 زیتون
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

از ترکیه از ترکیه   60406040اعالم آمادگی ایران برای پذیرش مرکزیت منطقه ای شورای بین المللی زیتون/ ایران در سال اعالم آمادگی ایران برای پذیرش مرکزیت منطقه ای شورای بین المللی زیتون/ ایران در سال 

  سبقت می گیردسبقت می گیرد

از ترکیه که قدمت یکصد ساله در توسعه باغات زیتون دارد،  0020ایران با توجه به روند توسعه کمی و کیفی تولید زیتون در سال 

 .سبقت خواهد گرفت

ولید زیتون به قائم مقام معاونت امور باغبانی گفت: ایران به لحاظ تحقیقاتی، ارتقای دانش فنی و کارشناسی در حوزه ت

 .شرایطی رسیده که به عنوان مرکز منطقه ای شورای بین المللی زیتون انتخاب شود

به گزارش ایانا، جهانگیر عرب در حاشیه آغاز به کار چهل و هفتمین جلسه کمیته مشورتی شورای بین المللی زیتون و سمینار 

اه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: ایران، در این منطقه ای در محل وزارت جهاد کشاورزی و در گفت و گو با پایگ

 .جلسه پیشنهاد خود را مبنی بر آمادگی برای پذیرش مرکزیت منطقه ای شورای بین المللی زیتون، اعالم می کند

اله در توسعه باغات از ترکیه که قدمت یکصد س 0020وی افزود: ایران با توجه به روند توسعه کمی و کیفی تولید زیتون در سال 

 .زیتون دارد، سبقت خواهد گرفت

عرب، یکی از محورهای برگزاری چهل و هفتمین جلسه کمیته مشورتی شورای بین المللی زیتون را نیاز مردم جهان به روغن سالم 

بر اساس این ضرورت، و ضرورت برنامه ریزی برای افزایش تولید روغن زیتون با توجه به افزایش جمعیت دنیا عنوان کرد و گفت: 

 .قرار است مناطق جدید توسعه زیتون در دنیا شناسایی و ارقام مناسب آن مناطق معرفی شوند

این مقام مسئول افزود: توسعه باغات زیتون بر اساس دستور العمل های فنی کشت در مناطق جدید توسعه، صورت می گیرد تا نیاز 

 .مردم به روغن سالم زیتون برآورده شود

تصریح کرد: در ایران مناطق جدید توسعه، شناسایی و ارقام جدید توسط موسسه های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی و وی 

 .دانشگاه ها معرفی شده که طبق برنامه توسعه، کشت می شود

لعه و بررسی داریم و استان کشور در حال مطا 06قائم مقام معاونت امور باغبانی ادامه داد: توسعه کشت زیتون را در مناطق جدید 

 .استان با روند منطقی در حال توسعه است 06کشت زیتون در 

سال پیش، توسعه باغات  02هزار تن عنوان کرد و اذعان داشت: ایران از  022وی میزان تولید دانه زیتون کشور در سال گذشته را 

 .منطقی و مناسب قرار خواهد گرفت زیتون را آغاز کرده و درآینده نزدیک در رقابت با کشور ترکیه در شرایط

عرب با بیان این که کمیته مشورتی شورای بین المللی زیتون ترکیبی از اعضای شورای بین المللی زیتون، تشکل های تولید 

کننده، مصرف کننده، فرآوری کننده و توزیع کننده زیتون هستند، گفت: در این کمیته که در سال دوبار تشکیل جلسه می دهد، 

ایل و برنامه های آینده زیتون دنیا از منظر تولید کننده، مصرف کننده، فرآوری کننده و توزیع کننده بررسی و راهکارهای مس

 .پیشنهاد برای رفع چالش موجود به اجالس رسمی شورای بین المللی زیتون ارایه می دهد

ی و با رعایت مقررات در صورت تصویب، به سایر وی اضافه کرد: اجالس رسمی شورای بین المللی زیتون، راهکارها را بررس

 .کشورهای عضو ابالغ می کند

گفتنی است شورای بین المللی زیتون از سازمان های تحت نظر سازمان ملل متحد است که به صورت تخصصی در مورد توسعه 

 .لیت می کندکشت، فرآوری، بسته بندی، ارتقای دانش فنی و ارتقای فرهنگ مصرف فرآورده های زیتون فعا

با تصویب دولت،  0100رسما زیر نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفته و ایران نیز از سال  0800شورای بین المللی زیتون از سال 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

129 
 

 .مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عضویت این شورا در آمده است

کشور غیر از  00کشور عضو اتحادیه اروپا و  00د کشور عضو کمیته مشورتی شورای بین المللی زیتون هستند که از این تعدا 44

 /.اتحادیه اروپا می باشند . ایران و عراق نیز در این کمیته عضویت دارند

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%A0%D0%B8%D8%0 
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 سالمت
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  سکوت سازمان دامپزشکی شکستسکوت سازمان دامپزشکی شکست

درصدی  62میلیارد تومان/ کاهش  002برفکی؛ هزار رأس دام بر اثر تب برفکی، تلف شدند/ نیاز ساالنه برای مبارزه با تب 31

 بیماری نسبت به سه هفته گذشته

میلیارد تومان برای تأمین واکسن از دولت درخواست شد، اما به  00آمده بود، با توجه به مواردی که پیش  80در نیمه دوم سال 

خاطر کمبود منابع مالی، تأخیر زیادی در ارائه مبلغ صورت گرفت. با این حال، کمک دولت در سال جدید، پیشرفت واکسیناسیون 

 .و کنترل بیماری را رقم زد

ویژه مناطق ها بهها شناسایی شد، وضعیت تقریباً بحرانی در برخی از استاندام برفکی در میانماه سال گذشته که بیماری تباز دی

 گیرد؛ البته با شدتی بسیار کمتر.سم را میغربی کشور پیش آمد و تا همین لحظه هم هنوز این بیماری جان حیوانات زوج

کننده دامداری در کشور را به رخ های مختلف منتشر شد که تا حدودی وضعیت نگرانهای متعددی در این باره از رسانهگزارش

شود که در خبری کشید. آخرین آماری که در این باره موجود بود، به معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی مربوط میمی

هزار  01منتشر شد و در آن از تلفات  "برفکیهای جدید عامل اصلی گسترش تبکمبود واکسن و ورود سوش"با عنوان 

گرفت و همچنین این آمار رأسی دام کوچک سخن به میان آمده بود. گذشته از اینها عدد مطرح شده دام سنگین را در بر نمی

 روزرسانی نشده بود.حداقل برای اصحاب رسانه به

کالبدشکافی "تالش و پیگیری خبرنگار ایانا برای دستیابی به عددی صحیح و کامل، به جایی نرسید. تا جایی که در گزارش 

ازمان دامپزشکی بر این اصل تأکید زوایای دیگری از این پرونده قطور، روشن و مشخص شد که دستور مقام ارشد س "برفکیتب

مدیره اتحادیه سرأسری برفکی اظهارنظر کنند. حتی رئیس هیأتدارد که به هیچ عنوان مدیران میانی نباید درباره بیماری تب

برفکی برای پرهیز از آمار تلفات تب ممانعت مسئوالن دامپزشکی از ارائه"دامداران ایران، در خبری با عنوان 

این نکته را به ایانا گوشزد کرده بود که سازمان دامپزشکی، از ارائه آمار به اتحادیه تخصصی دامداران نیز  "آفرینی استهرأس

زجمله ایانا ها ارود.تا جایی که اواخر هفته جاری، رئیس سازمان دامپزشکی در نشستی خبری با تعداد معدودی از رسانهطفره می

 طلسم سکوت را شکست و آخرین آمار تلفات را در پاسخ به پرسش ایانا مطرح کرد.

هزار رأس  00کم و همچنین دست 80رأس گاو در سال  022هزار و هزار رأس گوسفند و بز و حدود یک 01به گفته مهدی خلج، 

 رأس. 022هزار و  10عنی به عبارتی، اند. یرأس دام سنگین در سال جاری تلف شده022هزار و دام سبک و یک

کنند و در عوض، شود؛ زیرا برخی از کارشناسان، آمار تلفات را بسیار بیش از این مقدار تلقی میاما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی

لب تعدادی از دلیل تقها بهگروهی نیز معتقدند که میزان خسارت از این عدد کمتر بوده است. از اینها گذشته در بعضی استان

شده است. شاید خبر دست میبهها میان واحدها دستهای مجازی صورت گرفته و به عبارتی الشه دامدامداران، آمارسازی

شده در بعضی نواحی، ریشه در همین آمارهای جعلی داشته باشد که کارشناسان به آن اشاره های تلفتأییدنشده خریداری دام

برفکی در سال جاری، در حالی اتفاق افتاد که مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت گیری مجدد تبکنند.به هر ترتیب، اوجمی

گفته بود که  "برفکیمهار بیماری تب"طی خبری با عنوان  80های دامی سازمان دامپزشکی در تاریخ پنجم اسفندماه بیماری

 کیلومتری مناطق پرخطر انجام دهد. 12اکنون توانسته بیماری را مهار کند و واکسیناسیون را تا شعاع سازمان دامپزشکی ت
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اما پرسش اینجاست که چرا با وجود واکسیناسیون، افسار این ویروس از دست مسئوالن خارج شد و شبیخونی به یاد ماندنی را 

های قبلی مطرح شده، بر این است که یکی پزشکی همانطور که در گزارشاندرکاران دامبرای دامداران رقم زد؟ اعتقاد مجموع دست

روز پیش، در خبری مبنی بر  02از عواملی اصلی این رخداد، کوچ عشایر است. با این حال، قائم مقام سازمان امور عشایر، 

های بیشتر مناطق بیماری تب برفکی که این روزها دام"اعالم کرده بود:  "انداختبرفکی، کوچ عشایر را یک هفته عقب تب"

نگاهی اجمالی به نقشه گستردگی بیماری در کشور، این موضوع را  "های عشایری را نیز نشانه رفته است.کشور را درگیر کرده، دام

های شرقی، جزو نواحی پاک ورت گرفته و اکثر استانرو و غربی صرساند که انتشار بیماری بیشتر در مناطق کوچبه اثبات می

جا شده و در صورت آلوده بودن، ویروس را با درصد از قلمرو کشور جابه 06میلیون رأس دام در  00روند؛ زیرا حداقل شمار میبه

 برند.خود به ییالق می

 واکسن

سازی رازی موظف است آن را زهری که مؤسسه واکسن و سرمبرفکی، تأمین و تولید واکسن است؛ پادتر از اپیدمیولوژی تباما مهم

توان آنها را مانند قطعات پازل در شود که نمیتولید و در اختیار دامپزشکی قرار دهد. خبرهای ضد و نقیضی در این میان مطرح می

ثمر مانده است. حتی رئیس آمده، تاکنون بیکنار هم چید. زیرا کنکاش خبرنگاران برای رسیدن به اصل موضوع و واقعیت پیش

درپی اصحاب رسانه، مبنی بر اختالف نظری که میان این دو نهاد وجود دارد، به های پیسازمان دامپزشکی در پاسخ به پرسش

 "توانید میان بنده و رئیس مؤسسه رازی دعوا راه بیندازید!شما هر کاری کنید، نمی"شوخی گفت: 

رسد هر نظر میشود که بهی از مسئوالن مؤسسه رازی و سازمان دامپزشکی، اخباری شنیده میگذشته از طرز تلقی خلج، هر از گاه

گر سیر صعودی آمار تلفات ها دامدار بیچاره نظارهیک قصد دارند تقصیرها را متوجه دیگری کنند و در تالطم این پاسکاری

تعلل دامپزشکی در صدور مجوز برای ساخت "ه داشته. ای است که در طول سالیان متوالی، آن را با چنگ و دندان نگسرمایه

هایی و اخباری از این دست، تنها نمونه "میلیارد تومانی سازمان دامپزشکی به مؤسسه رازی 12بدهی "، "برفکیواکسن تب

 گذارند.هستند که اختالف نظرات دو بخش را به نمایش می

و این موضوع  "برفکی درسال گذشته نصف شدتولید واکسن تب"البته رئیس مؤسسه رازی در کنگره اخیر دامپزشکی اعالم کرد که 

 بوده است. 6PDfiftyبه  3PDfiftyدلیل افزایش عیار واکسن از به

تاللی در تأمین واکسن پیش نیاید، به گفته حمید کهرام، قبل از این جریان، مراتب به سازمان دامپزشکی کشور گزارش شده تا اخ

 کشید!برفکی انتظارش را میاما درست همان اتفاقی افتاد که ویروس تب

 دولت و دامداران، هر دو پول ندادند

ای که گذشت برگزار شد، گفت: از رئیس سازمان دامپزشکی کشور در آخرین نشست خبری که در واپسین ساعات کاری هفته

طور کامل رو بوده و مؤسسه رازی نیز نتوانسته آن را بهفکی شناسایی شد، کشورمان با کمبود واکسن روبهزمانی که بیماری تب بر

برفکی به عالوه شش میلیون دز ذخیره استراتژیک در سال، افزود: اگرچه میلیون دز واکسن تب 00تأمین کند.خلج با اشاره به نیاز 

ن دامپزشکی باشد، اما اکنون وضعیتی معکوس بر این بخش حاکم است و تأمین این های سازماتولید واکسن باید تابعی از برنامه

 کند.ماده بیولوژیک، هر ساله نوسانات بسیاری را تجربه می

به گفته وی، تا زمانی که درآمد دولت به واسطه قیمت باالی نفت، مطلوب بود، ساالنه پنج تا شش میلیون دز واکسن به کشور وارد 

که قدرت مالی دولت کاهش یافت، مجوز واردات این  81گرفت، اما از سال ورت رایگان در اختیار دامداران قرار میصشد و بهمی

کم واکسیناسیون از رایگان بودن فاصله گرفت. به همین دلیل محصول به چند شرکت خصوصی واگذار شد و در عین حال، کم
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هزار تومان در هر دز های واردکننده، حداقل یکطوری که در همان سال، شرکتدامداران استقبال چندانی از این موضوع نکردند. به

از تجارت در این زمینه امتناع  80ها برای مرتبه دوم یعنی در سال ضرر کردند.خلج خاطرنشان کرد: بنابراین بدیهی است که شرکت

 شک کمبود واکسن امری مسلم خواهد بود.کنند؛ پس بدونمی

میلیارد تومان برای تأمین واکسن از دولت درخواست  00با توجه به مواردی که پیش آمده بود،  80ر نیمه دوم سال وی ادامه داد: د

شد، اما به خاطر کمبود منابع مالی، تأخیر زیادی در ارائه مبلغ صورت گرفت. با این حال، کمک دولت در سال جدید، پیشرفت 

 واکسیناسیون و کنترل بیماری را رقم زد.

نظر این مقام مسئول، یکی دیگر از دالیل تعلل در تامین واکسن، تغییر سویه ویروس و زمان الزم برای ساخت پادزهر آن است. از 

میلیون دز از این ماده بیولوژیک، منعقد  080شرکت فرانسوی، ترکی و هندی قراردادی برای واردات  1با این حال در سال جاری با 

 یلیون دز آن وارد شده است.م 180شده که تاکنون بیش از 

هزار رأس دام سنگین از ابتدای زمستان سال گذشته تا  062میلیون و  1هزار رأس دام سبک و  822میلیون و  16واکسیناسیون 

میلیون رأس  12، از دیگر مواردی بود که خلج به آن اشاره کرد. همچنین قرار است در فاز دوم در مجموع تا 80اردیبهشت  00

درصدی بیماری نسبت به سه هفته گذشته، نشان از عملیات ضربتی تیم  62کوبی شوند. بر این اساس، کاهش یهدام، ما

های سبک کاماًل رایگان بوده و هیچ ماموری حق دریافت پول از دامدار واکسیناسیون دارد.خلج تصریح کرد: واکسیناسیون برای دام

ها اوی، باید بهای چنین خدماتی را بپردازند. البته در برخی مناطق، استانداریرا ندارد، این در حالی است که صاحبان جمعیت گ

 اند.ورود کرده و برای تامین مالی واکسیناسیون به کمک دامداران شتافته

 میلیارد تومان 614برفکی؛ حداقل مبلغ مورد نیاز ساالنه برای مبارزه با تب

میلیارد تومان عنوان کرد و یادآور شد: با تدابیری که  002برفکی را حداقل با تبوی میزان مبلغ مورد نیاز ساالنه برای مبارزه 

رو نشود و دامداران نیز باید در این راه با واکسیناتورها رود در سال جاری کشور با چنین کمبودی روبهاندیشیده شده امید می

 همکاری کنند.

شاره کرد، تحلیل کارشناسان این سازمان در هشت ماه گذشته و یکی از مسائلی که رئیس سازمان دامپزشکی کشور به آن ا

برفکی در کشور بود. حال پرسش اینجاست که اگر چنین تحلیل و عیب و نقص آنها نسبت به روند بیماری تببینی بیپیش

ی انجام نشده و در اختیار رسانعنوان برگ برنده سازمان بوده، چرا در همان زمان اطالعبینی دقیقی نسبت به حوادث آینده بهپیش

رسید و آنها اندرکاران پرورش دام میها قرار نگرفته است؟ آیا اگر این آگاهی از هشت ماه قبل به گوش فعاالن و دسترسانه

مار کردند؟ آیا با تدابیر صورت گرفته، آریزی نمیکشد، برای چنین روزهایی برنامهدانستند که چه حادثه شومی انتظارشان را میمی

 /.زنندهزار میلیارد تومان تخمین می 000کم ارزش سرمایه آنها را شد؟ بخشی که دستتلفات از این مقدار کمتر نمی

http://www.iana.ir/fa/news/12000/10%D-8%00%D0 
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۲دو شنبه 

  زا از آب درآمدزا از آب درآمداین برند معروف غالت صبحانه سرطاناین برند معروف غالت صبحانه سرطان

« کواکر»زا گلیفوزیت در برخی مواد غذایی همچون غالت صبحانه معروف ها نشان داده وجود ماده سرطانبررسی <غذا و تغذیه

 .کشنده و خطرناک است

وعده صبحانه در میان افراد محبوب بوده است اخیرا با حواشی همراه است به طوری  شود که غالت کواکر که همواره برایگفته می 

 .زایی به نام گلیفوزیت در محصوالتش شکایت شده استکه از این شرکت تولیدی به دلیل وجود ماده سرطان

کش است که یت نوعی علفشود. گلیفوزفلکس دارد و با ترکیب با شیر یا آب مصرف میاین خوراکی محبوب صبحانه حالت کورن

  .اندازدشود و سالمتی افراد را به شدت به خطر میبرای از بین بردن محصوالت علفی استفاده می

شود، یکی از محصوالت مشهور کواکر مشاهده شده است. این ماده سمی در غالت آماده برای صبحانه که در یک دقیقه حاضر می

 .کنندگان این محصول از این شرکت شکایت کردندپس از انتشار این خبر مشتریان و مصرف

این در حالی است که این شرکت همواره مدعی تولید محصوالت طبیعی و سالم بوده است و با این شعار فریبنده بسیاری از 

 .کنندگان را دچار سوء تفاهم کرده استمصرف

همچنان این شرکت مدعی است که  .شیکاگو است محصوالت کواکر وابسته به شرکت پپسی کوال است و کارخانه آن واقع در

 .شوندزدایی میمحصوالتش طی فرآیندی دقیق سم

درصد بیشتر از حد طبیعی در آن مواد  0طی آزمایشی که بر روی محصوالت آماده مخصوص صبحانه این شرکت انجام شد، 

 .زیست زیر حد طبیعی استسازمان حفاظت از محیط  زا و سمی وجود داشت و این مقدار در بیانیهسرطان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=451b3ebadbec 
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۲سه شنبه 

  چربی سوزترین قرص الغری طبیعی در دنیاچربی سوزترین قرص الغری طبیعی در دنیا

ها کالری بیشتری دارد و به طور طبیعی چربی، کلسترل و سدیم ندارد. ای است که در مقایسه با سایر میوهموز میوه <غذا و تغذیه

و همچنین مواد معدنی همچون پتاسیم،  A و B6 ،C هایاین میوه سرشار از فروکتوز، ساکاروز، گلوکز و فیبر و حاوی ویتامین 

 .پروتئین، فسفر، منیزیم، آهن و منگنز است

 .شودها نشان داده وجود پتاسیم فراوان در موز سبب از بین بردن آب اضافی موجود در بدن میبررسی

 .عالوه بر این، مصرف موز می تواند به راحتی شما را سیر و از پرخوری در طول روز جلوگیری کند 

ترین روش برای کاهش وزن سریع و مطمئنترکیب موز با مواد دیگر با افزایش سرعت متابولیسم و چربی سوزی بدن، بهترین و 

 :سالم است. برای تهیه این ترکیب از روش زیر پیروی کنید

 مواد الزم

 خوری بذر کتانقاشق سوپ 2

 قاشق غذاخوری آب پنیر 2

 یک عدد موز

 یک پرتغال

 یک قاشق سوپ خوری زنجبیل رنده شده

 نصف فنجان ماست کم چرب

 یک قاشق چای خوری روغن نارگیل

 تهیهطرز 

همه مواد را ترکیب کنید به طوری که یکدست شود و هر صبح قبل از خوردن صبحانه با شکم خالی بعد از نوشیدن یک لیوان آب 

 .آسای آن در مدتی کوتاه لذت ببریدگرم آن را مصرف کنید و از تاثیر معجزه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1d613c67efa6437 
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 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  ممانعت مسووالن دامپزشکی از ارائه آمار تلفات تب برفکی برای پرهیز از هراس آفرینی استممانعت مسووالن دامپزشکی از ارائه آمار تلفات تب برفکی برای پرهیز از هراس آفرینی است

 .کندبرفکی مقاومت میهنوز سازمان دامپزشکی در مقابل انتشار آمار تلفات تب

ها منتشر شده و برفکی در همه رسانهبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، این روزها تقریباً خبر حمله ویروس تب

دهند، اما تاکنون هیچ خبر موثق و قابل استنادی از آمار دقیق تلفات این های ریز و درشت، خبر میبیشتر آنها از تلف شدن دام

کند؛ این در حالی است که به گفته مدیران شدت مقاومت میر نشده و سازمان دامپزشکی، در این زمینه بهبیماری در کشور منتش

ها به تفکیک تهیه شده و در اختیار سازمان مرکزی قرار گرفته است. عالوه بر اینها ها آمار تلفات تمام استاندامپزشکی استان

کنند که دستور و خواست ریاست ین مقوله حاضر به پاسخگویی نبوده و اعالم میکدام از معاونان سازمان دامپزشکی درباره اهیچ

برفکی و وضعیت و آمار تلفات آن، سکوت کنند! البته این برخالف قانون انتشار و دسترسی سازمان، این است که اعضا درباره تب

 شود.ن قانون تلقی میآزاد به اطالعات است و پاسخ ندادن مسئوالن دامپزشکی به نوعی زیر پا گذاشت

مدیره اتحادیه سراسری دامداران ایران در این باره به ایانا گفت: اتفاقا سازمان دامپزشکی از ارائه آمار به بنده هم رئیس هیأت

ترین روستاها هم ایجاد شده و آمار دقیق تنها در دست خودداری کرد.حسین نعمتی با اشاره به اینکه تلفات حتی در کوچک

خواهند عددی مند نیستند و نمیدامپزشکی است، افزود: متأسفانه مسئوالن این سازمان، به ارائه آمار و ارقام چندان عالقه سازمان

خواهند در این زمینه منتشر شود.به گفته وی، شاید پاسخگو نبودن این مسووالن ریشه در افکار عمومی داشته باشد، یعنی آنها نمی

 در جامعه نوعی هراس راه بیندازند.  دامداران را مغشوش کرده و با این اعداد، ذهن مردم و

روز پیش ادامه داشت، کاسته شده و  02درصد از افسارگسیختگی این بیماری که تا  02نعمتی معتقد است: به هر ترتیب تا بیش از 

عیت سفید شده و مشکلی وجود فرماست، اما این بدان معنا نیست که وضهای کشور حکماکنون وضعیت بهتری بر دامداریهم

 درصدی تداوم داشته باشد./ 022ندارد. بلکه باید واکسیناسیون تا کنترل 

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D8%00%D8% 
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 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  ترین بیماری مشترک انسان و حیوان در جهانترین بیماری مشترک انسان و حیوان در جهانمرگ در کمین شالیکاران/ تب شالیزار، شایعمرگ در کمین شالیکاران/ تب شالیزار، شایعخطر خطر 

ترین عامل انتقال آن خراش در بدن و ارتباط با خاک و یک بیماری باکتریایی است که مهم "لپتوسپیروز"تب شالیزار با نام علمی 

 .آب آلوده است

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با بیان مازندران امروز در گفت های عفونی دانشگاه علوم پزشکیمدیر گروه بیماری

در استان گیالن  0100یک بیماری باکتریایی است، گفت: این بیماری از سال  "لپتوسپیروز"اینکه بیماری تب شالیزار با نام علمی 

 شروع و پس از آن در مازندران گسترش پیدا کرد.

ها به های شمالی بر اثر آلوده بودن آبافزود: این بیماری در فصول کشاورزی و آغاز نشاءکاری برنج در استانفرهنگ بابامحمودی 

 شود.فضوالت جانورانی همچون موش، خرگوش، سگ، خوک و... شروع می

 در آب زنده بماند. تواند چندین ماهشود و میوی خاطرنشان کرد: این باکتری از طریق ادرار حیوانات و جوندگان وارد آب می

درصد موارد پس از یک هفته بهبود خواهند  82بابامحمودی ادامه داد: عالئم این بیماری مشابه آنفلوآنزا بوده که مبتالیان به آن در 

 شوند.درصد مابقی افراد دچار عفونت شدید و نارسایی کلیوی می 02یافت، اما در 

ماری ارتباط با آب و خاک آلوده است، در زمان فعالیت در شالیزارها، دست و پای ترین عوامل شیوع این بیوی تصریح کرد: شایع

 شود.های آلوده به ادرار جوندگان و حیوانات باعث ابتال به این بیماری میشود و آبکشاورزان زخمی می

شالیکاران، احتمال بروز این بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: عالوه بر کشاورزان و مدیر گروه بیماری

 دهند، وجود دارد.کاران و همچنین افرادی که تفریحات آبی مانند شنا را انجام میدر تمامی دامداران، صیادان، معدن

: های شمالی کشور هستیم، تأکید کردبابامحمودی با بیان اینکه هرساله از اردبیهشت تا شهریورماه درگیر این بیماری در استان

 نفر در مازندران به بیماری تب شالیزار مبتال شدند که سه نفر جان خود را از دست دادند. 022سال گذشته 

وی در پایان عالئم این بیماری را تب و لرز، درد شدید عضالنی، سردرد مداوم، تهوع و استفراغ و اسهال و در نهایت نارسایی کلیه 

 ترین بیماری مشترک انسان و حیوانات در سراسر جهان است.یععنوان کرد و اظهار داشت: تب شالیزار، شا

نژاد بابل به خاطر دیر مراجعه کردن به ساله بابلسری را روز گذشته در بیمارستان شهیدیحیی 60تب شالیزار جان یک کشاورز 

 مراکز درمانی، پیشرفت بیماری و باال بودن سن گرفت.

به با تأیید مرگ این کشاورز بر اثر بیماری تب شالیزاری گفته است که این بیماری شنشده روز سهپزشک معالج این بیمار فوت

 دلیل ابتال به این بیماری و کهولت سن درگذشت.ساله به 60روزه است و این بیمار  02دارای دوره هفت تا 

های گیالن و مازندران را استان ویژههای شمالی کشور بهساله چندین نفر در استانتب شالیزار یک بیماری جدید نیست و همه

 کرده یا باعث مرگش شود./ یوسیکند و حتی ممکن است شدت بیماری تا آنجایی بکشد که بیمار را روانه آیمبتال می

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%AE%D0%B0%D0% 
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 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۵جمعه 

  گیاه پر چرب را بشناسیدگیاه پر چرب را بشناسید  00ویژگی های مفید ویژگی های مفید 

دار در رژیم غذایی کرده و چربیتواند جایگزین گوشت چرخهای گیاهی است که میترین دانهکالریسویا جزو کم <مواد غذایی

کند و مصرف ها برابری میها و سبزیها با بسیاری از میوهویتامین وزن شود. سویا از نظر تنوع امالح وافراد مبتال به چاقی و اضافه

 .ها را تامین کندتواند نیاز بدن به بسیاری از ریزمغذییک وعده از آن در طول روز می

 به دار در رژیم غذایی افراد مبتالکرده و چربیتواند جایگزین گوشت چرخهای گیاهی است که میترین دانهکالریسویا جزو کم

 .وزن شودچاقی و اضافه

مان های متنوعی را در سبد غذاییکنند در مصرف انواع روغن حد اعتدال را رعایت کنیم و روغنمتخصصان تغذیه توصیه می

بگنجانیم؛ یعنی همیشه از یک نوع روغن استفاده نکنیم زیرا هر روغنی دارای نسبت مشخصی از اسیدهای چرب و مواد مغذی 

توان این پردازیم که میها میهای روغنی و فواید آنترین دانهبه همین منظور، در این مطلب به معرفی پرمصرف گوناگون است.

 .ها نیز نسبت دادخواص را تا حدودی به روغن آن

 کنجد

آهن، روی، های روغنی است که مس، منگنز، کلسیم، فسفر، منیزیم، ترین و پرطرفدارترین دانهکنجد جزو خوشمزه :هادارایی

 .زیادی دارد E ، فیبر و ویتامینB1 سلنیوم، ویتامین

فواید: دانه کنجد دارای روغن فراوانی است. این روغن گیاهی غیراشباع مانند روغن زیتون، تخمه کدو، هسته انگور یا گردو بدون 

 .است 8و امگا 6، امگا1کلسترول و دارای اسیدهای چرب اولئیک، امگا

عروقی بسیار موثر باشد. ضمن اینکه مس فراوان -های قلبی تواند در پیشگیری از ابتال به بیماریی میهایمصرف چنین روغن

موجود در دانه کنجد، باعث شده متخصصان، مصرف آن را برای پیشگیری از ابتال به بیماری آرتریت روماتوئید مناسب بدانند. 

ای روماتیسمی هم بشود. منیزیم بسیار فراوان موجود در دانه و روغن تواند تا حدی باعث کاهش دردهمصرف این دانه روغنی می

های هوایی در بیماران مبتال به آسم، کاهش های قلبی، پیشگیری از گرفتگی راهکنجد هم به پیشگیری از ابتال یا تشدید ناراحتی

کمک به داشتن خوابی خوب و آرام هم  های میگرن وهای قلبی و مغزی، جلوگیری از حملهفشارخون، کاهش خطر ابتال به سکته

تواند تا حدی باعث تخفیف عالئم سردردهای میگرنی و نشانگان کند. به عالوه، کلسیم فراوان موجود در کنجد هم میکمک می

 .پیش از قاعدگی، کاهش خطر ابتال به پوکی استخوان و سرطان کولون شود

 سویا

شود و دارای حجم مناسبی از مس، منگنز، پروتئین، فسفر، ی بسیار مغذی محسوب میهادانه روغنی سویا هم جزو دانه :هادارایی

 .و پتاسیم است K ، ویتامینB2 ، فیبر، منیزیم، ویتامین1آهن، اسیدهای چرب امگا

افراد مبتال دار در رژیم غذایی کرده و چربیتواند جایگزین گوشت چرخهای گیاهی است که میترین دانهکالریفواید: سویا جزو کم

کند و مصرف یک وعده از ها برابری میها و سبزیها با بسیاری از میوهوزن شود. سویا از نظر تنوع امالح و ویتامینبه چاقی و اضافه

 .ها را تامین کندتواند نیاز بدن به بسیاری از ریزمغذیآن در طول روز می

هایی که خصصان، مصرف آن را برای بیماران مبتال به چربی خون باال یا آنکلسترول بسیار پایین این ماده غذایی، باعث شده تا مت

تواند در رژیم عروقی هستند، مجاز بدانند. این دانه مغذی، سرشار از پروتئین است و می-های قلبی در معرض ابتال به بیماری

توانند به پیشگیری از ابتال به سرطان و جلوگیری میغذایی ورزشکاران هم قرار داشته باشد. ایزوفالونوییدهای موجود در دانه سویا، 
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 .های سرطانی در بدن هم کمک کننداز سرعت رشد سلول

 تخمه کدو

های روغنی پرطرفدار است. این دانه روغنی حجم باالیی فیبر، کربوهیدرات، مس، تخمه کدو هم مانند کنجد، جزو دانه :هادارایی

 .ن و سدیم داردکلسیم، آهن، پتاسیم، منیزیم، پروتئی

های تواند باعث کاهش استرسشود و میفواید: تخمه کدو باعث بهبود ترشح انسولین و تنظیم سطح قند خون در بدن می

 .اکسیداتیو شود

توانند باعث دفع عوامل میکروبی، ای هستند که میهای موجود در تخمه کدو و روغن آن، به گونههای پروتئین و ریزمغذیترکیب

در بدن دارد و  DNA و RNA و ویروسی از بدن شوند. تخمه کدو به دلیل منیزیم فراوانی که دارد، نقش موثری در سنتزقارچی 

 .کندبه پمپاژ بهتر قلب هم کمک می

عروقی هم موثر است. روی فراوان موجود در این  -ها و بهبود عملکرد سیستم قلبیمنیزیم، در گردش بهتر خون و اکسیژن در رگ

تواند تا حد چشمگیری باعث کاهش کند. عالوه بر این، مصرف منظم روغن تخمه کدو میبه حفظ سالمت پروستات کمک میدانه 

ها و فیبرهای خوراکی است اکسیدانهای خوب، آنتیخیم پروستات هم شود. تخمه کدو، سرشار از چربیخطر ابتال به بزرگی خوش

 .کندت کبد هم کمک میبه همین دلیل به دفع سموم بدن و حفظ سالم

 ذرت

 ، فیبر، ویتامینB3 هایی مانند فسفر، ویتامینهای روغنی و حاوی مقادیر زیادی از ریزمغذیترین دانهها: ذرت جزو مغذیدارایی

Aمنگنز و ویتامین ، B6 است. 

ئین و زآگزانتین است. به همین دلیل ها، بتاکاروتن، اسیدفولیک، لوتهای فراوان، آنتوسیانیناکسیدانفواید: ذرت، سرشار از آنتی

 .ها کمک کندهای آزاد از بدن و پیشگیری از ابتال به انواع سرطانتواند به حذف رادیکالمصرف ذرت پخته یا روغن آن می

مت ها در کنار هم باعث شده ذرت و روغن آن به عنوان منابع خوب چربی برای حفظ سالاکسیدانضمن اینکه قرار گرفتن این آنتی

سیستم قلبی و عروقی شناخته شود. از طرف دیگر، ذرت حاوی فیبر غذایی باالیی است و مصرف آن به هضم بهتر مواد غذایی در 

 .کندبدن و پیشگیری از ابتال به یبوست هم کمک می

تواند باعث تنظیم میو اسیدفولیک را در خود جای داده است،  B های گروهاز آنجا که این دانه روغنی حجم مناسبی از ویتامین

سطح قند خون شود و جلوی هضم و جذب خیلی سریع یا خیلی کند قند موجود در غذاها را بگیرد. روغن ذرت هم مانند سایر 

پذیری باال و اکسید نشدن سریع این روغن در اثر حرارت .است 6و امگا 1های گیاهی حاوی اسیدهای چرب ضروری امگاروغن

سال قابلیت  0های مخصوص سرخ کردن معرفی کنیم. این روغن تا آن را به عنوان یکی دیگر از روغنشود حرارت هم باعث می

گراد و دور از نور مستقیم آفتاب قرار داشته باشد. روغن دانه درجه سانتی 00تا  00ماندگاری دارد. البته به شرطی که در دمای 

 .هم است B5 و C ،E ،B1 هایذرت حاوی ویتامین

 نبذر کتا

است. این دانه روغنی عالوه بر  1تخمه یا همان بذر کتان، ارزشمندترین دانه روغنی از نظر وجود اسیدهای چرب امگا :هادارایی

 .نیز دارد B1 ، مقادیر فراوانی منگنز، فیبر، منیزیم، فسفر، تریپتوفان و ویتامین1امگا

های پستان، پروستات و کولون را تا حد ، احتمال ابتال به سرطان1فواید: تخمه کتان و روغن آن به دلیل داشتن حجم باالی امگا

موجود در بذر کتان با کنترل  1گیرند. اسیدهای چرب امگاهای سرطانی را میکنند و جلوی رشد و انتشار سلولچشمگیری کم می
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ین دلیل مصرف روزانه روغن این شوند. به همعروقی، باعث حفظ سالمت قلب هم می-های قلبی ضربان قلب و پیشگیری از التهاب

شود. مصرف منظم تخمه یا روغن کتان، های قلبی را دارند، توصیه میهایی که زمینه ابتال به بیماریدانه، به بیماران قلبی یا آن

ان کاهش فشار، کلسترول و چربی بد خون را هم به دنبال دارد. تنظیم سطح قند خون هم از دیگر فواید مصرف دانه روغنی کت

  .است
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 سالمت
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۵جمعه 

  در فصل بهار چه نوع ماستی را بخوریم؟در فصل بهار چه نوع ماستی را بخوریم؟

کنند شناسان با توجه به فرارسیدن فصول گرم سال و افزایش مصرف محصول لبنی ماست به افراد توصیه میکار <مواد غذایی

 .های کم چرب آن استفاده نمایندبرای جلوگیری از افزایش وزن، چاقی و احتمال ابتال به دیابت از ماست ساده و نه نمونه

هایی مانند شربت ذرت سرشار از کنندههای کم چرب اغلب از شیرینستبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، در ما

 .بردیک آبنبات شیرین باال می ٔ  کنند که درصد قند موجود در ماست را حتی تا اندازهفروکتوز، شکر و نشاسته استفاده می

تواند کنند که میعی استفاده میهای مصنوهای کم چرب در جهان از شیرین کنندهماست ٔ  های تولید کنندهعدۀ دیگری از شرکت

 .عملکرد انسولین را مختل نماید

های ساده و بدون ترکیباتی مانند میوه استفاده نمایند کنند از ماستعادی به افراد توصیه می پژوهشگران عالوه بر مصرف ماست

تواند سبب افزایش شود که میاستفاده می های میوه مخلوط با ماست از شکر و یا کنستانتره مملو از شکر میوهزیرا در اغلب دسر

 .ها در او گرددقند خون فرد و بروز انواع بیماری

  .کنند افراد درصورت تمایل خود میوه در داخل ماست مخلوط نمایندپژوهشگران توصیه می

.ir/Post.aspx?Id=29ec2c969c6c4bf8http://www.foodpress 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=29ec2c969c6c4bf8
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=29ec2c969c6c4bf8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

141 
 

 سالمت
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۵چهار شنبه 

  مواد غذایی که به هیچ وجه نباید در مایکروفر گرم شوندمواد غذایی که به هیچ وجه نباید در مایکروفر گرم شوند

 .برای گرم کردن برخی غذاها به دلیل نوع پخت اولیه آنها نباید از ماکروفر استفاده کرد <مواد غذایی

آنالین،رخی موادغذایی خاص و پر مصرف به دلیل آنکه سرخ شده یا با حرارت باال پخته شده اند در صورتی که به گزارش شفا 

مجددا در ماکروفر گرم شده و تحت دمای باال و اشعه ماورابنفش قرار بگیرند با ایجاد مواد مضر در انها به سالمتی آسیب رسانده و 

 .در برخی موارد حتی سرطان زا می شوند

 تزاپی

است که بیشتر افراد آن را در مایکروفر گرم می کنند که این کار آسیب جدی به سالمت بدن وارد می کند.  پیتزا یکی از غذاهایی 

 .درجه فارنهایت انتخاب شود 100بهترین راه گرم کردن آن استفاده از فر یا اجاق گاز است و حداکثر دمای فر 

 استیک

  .آن را در تابه ای با روغن بسیار کم گرم کنیدبرای گرم کردن استیک بهتر است 

  اسفناج

 .با گرم کردن مجدد اسفناج ماده سرطان زا نیروسامین در آن تولید می شود به همین دلیل هرگز آن را گرم نکنید

 مرغ سوخاری

روی آن را با فویل بپوشانید و از گرم کردن مرغ سوخاری در فر اجتناب کرده و برای گرم کردن آن را در ظرفی داخل فر قرارداده و 

 .دقیقه گرم کنید 02درجه فارنهایت به مدت  100حداکثر تا دمای 

 پاستا

اگر بر روی پاستا سس ریخته شده است هرگز نباید آن را گرم کنید در غیر این صورت آن را در یک تابه با مقدار کمی آب جوش و 

 .روغن گرم کنید
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  شودشودکاران تشکیل میکاران تشکیل میزمینیزمینیسیبسیبهای تعاونی های تعاونی زمینی قانونی بوده است/ اتحادیه شرکتزمینی قانونی بوده است/ اتحادیه شرکتانحالل اتحادیه سیبانحالل اتحادیه سیب

علت فعال نبودن این زمینی که توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در دستور کار قرار گرفته است، بهانحالل اتحادیه سیب

ای ههای فعال، اتحادیه شرکتصورت گرفته و با انحالل آن و تجمیع شرکت تعاونی 80اتحادیه و برگزار نشدن مجمع آن از سال 

گیر تشکیل زنی آنان در مجامع تصمیمکاران و افزایش قدرت چانهزمینیکاران با هدف حمایت صنفی از سیبزمینیتعاونی سیب

 .شودمی

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفتمدیرکل دفتر آموزش و توسعه تعاونی

دلیل تشکیل نشدن مجمع ساالنه این اتحادیه و فعال نبودن کاران بهزمینیاعالم این خبر گفت: انحالل اتحادیه سیبایران )ایانا( با 

 شود.این اتحادیه صورت گرفته و به شکل قانونی دنبال می

است و از آنجا که بر  تاکنون این اتحادیه تشکیل جلسه نداده و تنها به انتخابات اولیه اکتفا کرده 80تقی رجبی افزود: از سال 

های پویا جایگزین آن هایی که فعالیت صنفی نداشته و تشکیل مجمع نداشته باشند، باید منحل و اتحادیهاساس قانون اتحادیه

 کاران منحل شد.زمینیشود، اتحادیه سیب

فعالیت صنفی مؤثر داشته و  های تعاونی فعال کهشود شرکتکاران، تالش میزمینیوی ادامه داد: با انحالل اتحادیه سیب

 شود.کاران ایجاد میزمینیهای تعاونی سیباند حمایت قابلی از تولیدکنندگان داشته باشند، متشکل شده و اتحادیه شرکتتوانسته

ها اعالم کرده است، سمت کاران در مصاحبه با رسانهزمینیرجبی خاطرنشان کرد: شخصی که خود را مدیرعامل اتحادیه سیب

 کاران قروه شخص دیگری است.زمینینونی در این اتحادیه نداشته و اکنون نماینده سیبقا

 کاران وجاهت قانونی نداردزمینیاتحادیه سیب

صورت اسمی حضور داشته و هیچ ای که تنها بهوگو با ایانا اظهار داشت: اتحادیهزمینی بذری کشور در گفتمدیرعامل کانون سیب

 تواند به شکل قانونی منحل شود.است، لزومی به حضور آن ندارد و می فعالیت صنفی نداشته

ای که مجمعی گیرد؛ لذا اتحادیهمجید سجادی تصریح کرد: مشروعیت اتحادیه بر پایه اساسنامه و برگزاری انتخابات صورت می

 باشد.تواند اعتراضی در انحالل اسم آن داشته برگزار نکرده و فعالیت صنفی نداشته است، نمی

ها است که فعالیت خود را آغاز کرده، زمینی سالعنوان تنها تشکل ملی در حوزه سیبزمینی بهوی یادآور شد: انجمن ملی سیب

 کاران را در دستور کار خود قرار داده است.زمینیزنی برای احقاق حقوق سیبرایزنی در سطوح مختلف، برگزاری همایش و چانه

 مام شدهای انباری تزمینیسیب

های انباری در بازار توزیع زمینیزمینی تأکید کرد: سیبزمینی بذری کشور با اشاره به وضعیت تولید سیبمدیرعامل کانون سیب

ها قرار دارد، تا یک ماه آینده فرصت توزیع دارند؛ لذا نگرانی بابت ها نیز که در سردخانهزمینیشده است و اکنون آن بخش از سیب

 زمینی وجود ندارد.انباشتگی سیب

های سال گذشته هرچند با حداقل قیمت از کشاورزان خریداری شد، اما پس از اعمال یارانه زمینیسجادی همچنین گفت: سیب

رود برای سال زراعی زمینی را به مراتب بهبود بخشید؛ با این حال، انتظار میای بود که وضعیت بازار سیبگونهصادراتی، شرایط به

 زمینی فرایند زمانی در نظر گرفته شود.ریزی شده و برای توزیع سیبکاران، برنامهزمینییبآینده س

 های بهاره گلستان و جیرفت به بازار آمدزمینیسیب
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های های جدید از استانزمینیهای سال گذشته نیز هنوز در بازار وجود دارد، اما سیبزمینیوی در ادامه افزود: هرچند سیب

 ویژه جیرفت کرمان و همچنین استان گلستان وارد بازار شده است.جنوبی به

عنوان بذر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای تزریق های سال گذشته بهزمینیسجادی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از سیب

 ها نیز نگرانی وجود ندارد.های موجود در سردخانهزمینیمابقی سیب

توجهی دولت به ها، از انحالل این اتحادیه و بیوگو با یکی از خبرگزاریکاران در گفتزمینیمل اتحادیه سیبگفتنی است، مدیرعا

 ها سخن گفته بود./تشکل

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%A0%D8%06%D0% 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  لزوم توجه جدی به فرآوری سیب زمینیلزوم توجه جدی به فرآوری سیب زمینی

رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت:با توجه به آنکه صنایع تبدیلی فرآوری محصول در کشور ما با کاهش مواجه 

 .سازی و امحای محصول ضرورت دارداست،گسترش صنایع تبدیلی در جهت جلوگیری از معدوم 

با اشاره به نرخ  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با خبرنگار 

های کشاورزی، نرخ خرید تضمینی غیر کارشناسی است چرا اظهار داشت: با توجه به هزینه ها تولید و نهاده  خرید سیب زمینی 

تومان  622تومان است و این در حالیست که نرخ خرید تضمینی هر کیلو محصول  022که حداقل هزینه تمام شده برای کشاورز 

 .قیمت گذاری شده است

ب بری است می بایست تعادل بین عرضه وی با اشاره به وضعیت تولید گفت: با توجه به کمبود آب و اینکه سیب زمینی محصول آ

 .و تقاضا برقرار شود تا حداقل سود عاید تولید کنندگان شود

رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران با اشاره به مازاد تولید بیان کرد: مازاد تولید سیب زمینی موجب معدوم و امحای ان 

 .طح زیر کشت خود را کاهش دهند تا قیمت محصول متعادل شودهمانند سال گذشته می شود لذا بایستی مناطق سردسیری س

هزار تن محصول تازه غیر فرآوری شده با قیمت بسیار ناچیزی به بازارهای هدف صادر  022نیازی ادامه داد: سال گذشته نزدیک 

 .کرده ایم که ارز آوری آن چندان چشمگیر نبوده است

حصول به بازارهای هدف بیان کرد: با توجه به آنکه صنایع تبدیلی فرآوری محصول در وی با اشاره به صادرات تازه و فرآوری شده م

کشور ما با کاهش مواجه است همواره الزم است که دولت با تخصیص وام با بهره پایین به تولید کنندگان کمک کند تا با افزایش 

 .ن جلوگیری به عمل آیدفرآوری محصول و صادرات آن به بازارهای هدف از معدوم سازی و ضایعات آ

رئیس هئیت مدیره انجمن سیب زمینی کاران با اشاره به تاکید وزیرجهاد کشاورزی مبنی بر صادرات فرآوری سیب زمینی تصریح 

کرد: ظرفیت خالی برای فرآوری در کشور زیاد است اما کشاورز به سبب آنکه پول ندارد و صنعت هزینه بر است تا ماشین آالت روز 

 .اری کند که بتواند با دنیا رقابت کند لذا حمایت ویژه دولت در این زمینه بسیار ضروری استرا خرید

http://www.yjc.ir/fa/news/0626121/%D8%00%D0%B0 
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 شیالت
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

هزار تن ماهی در قفس به شرط تأمین هزار تن ماهی در قفس به شرط تأمین   1414صی شیالتی از امسال/ تولید مشروط صی شیالتی از امسال/ تولید مشروط صصهای تخهای تخکشتیکشتیآغاز ساخت آغاز ساخت 

  اعتباراعتبار

 02شود که اعتبار و تسهیالت الزم تأمین هزار تنی پرورش ماهی در قفس در صورتی عملیاتی می 02برای سال جدید تولید 

 .ماهی فراهم شودمیلیون قطعه بچه

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: شیالت امروز در گفتمجری طرح ماهی در قفس سازمان 

چون پرورش ماهی در قفس تکنولوژی جدیدی است، تمامی مراحل تکثیر، پرورش، تولید غذای ماهیان دریایی و... پیرو 

 های خاص است.ریزیبرنامه

ای تولید نام برای مراحل زنجیرههای برتر دنیا و کشورهای صاحبکند از تکنولوژیاهلل حقیقی افزود: این سازمان تالش میسیف

ماهیان شانک و سوف دریایی یک میلیون های فرانسوی در جزیره قشم در زمینه تکثیر بچهبهره ببرد.وی خاطرنشان کرد: شرکت

 ماهی تولید کردند.قطعه بچه

گذاران ایرانی مشارکت دارند، ادامه داد: برخی متخصصان رش ماهیان دریایی با سرمایهها در زمینه پروحقیقی با اعالم اینکه نروژی

 های ایران برای تهیه خوراک بازدید کردند تا با دانش فنی آنها عملیات تولید انجام شود.نروژی مقیم در ایران از کارخانه

 های در حال توسعه سازمان شیالت است.وی تصریح کرد: پرورش ماهی در قفس با رویکرد اقتصاد مقاومتی از طرح

ماهی از استرالیا و تایلند به کشور وارد شد و امسال مراحل تکثیر آن در کشور به انجام حقیقی یادآور شد: سال گذشته الرو و بچه

 رسیده است.

قق شود، اما به شرطی که هزار تنی پرورش ماهی در قفس مح 02ریزی شده است که تولید وی تأکید کرد: برای سال جدید برنامه

 اعتبار و تسهیالت الزم تأمین شود.

 درصد اعتبارات اختصاص یافت 64در سال گذشته تنها 

ماهی نیاز میلیون قطعه بچه 02هزار تنی به  02مجری طرح ماهی در قفس سازمان شیالت اظهار داشت: برای دستیابی به تولید 

 ر و تسهیالت الزم عملیاتی شود.رود با تأمین و تخصیص اعتبااست که امید می

میلیون قطعه  000هزار تنی به  02حقیقی همچنین گفت: با توجه به جدید بودن زنجیره تولید ماهیان در قفس برای تولید 

 ماهی نیاز است.بچه

است که باید تا پایان ماهی وی در ادامه افزود: در حال حاضر توان مراکز تولید و تکثیر کشور حدود چهار تا پنج میلیون قطعه بچه

 های الزم برای افزایش تولید را فراهم آوریم.سال زیرساخت

هایی که هزار یورو هزینه شد، اما از امسال قرار است ساخت کشتی 022حقیقی خاطرنشان کرد: برای خرید کشتی از نروژ حدود 

 ود.ها را انجام دهند در کشور انجام شهای دریایی و مدیریت قفسغذادهی، گشت

های اقتصاد مقاومتی است در های وزارت جهاد کشاورزی در پروژهوی ادامه داد: طرح ماهی در قفس با وجود آنکه یکی از اولویت

 درصد اعتبارات آن اختصاص یافت. 02سال گذشته تنها 

شود و ممکن است ل میحقیقی تصریح کرد: اگر وضعیت اعتبارات و تسهیالت بدین ترتیب انجام شود کار برای سال آینده مشک

 نتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم.
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های اعتباری و تسهیالتی در این رود که حمایتاند و امید میگذاران بزرگ در این حرکت وارد شدهوی در پایان یادآور شد: سرمایه

 تر تخصیص یابد./بخش سریع

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D0%A0%D0%BA%D 
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 شیالت
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  آال/ کره جنوبی، ویتنام و ژاپن بازارهای جدید شیالتیآال/ کره جنوبی، ویتنام و ژاپن بازارهای جدید شیالتیگذاری برای صادرات ماهی قزلگذاری برای صادرات ماهی قزلهدفهدف

 .گذاری شده استریزی هدفبرنامهآال به کشورهای جدید برای صادرات بیشتر ماهی قزل

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( درباره بازارهای جدیدی که مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت امروز در گفت

خاص طور شد و بهخواهان محصوالت شیالتی ایران هستند، گفت: در گذشته محصوالت شیالتی به کل اتحادیه اروپا صادر می

 میگو، خاویار و گوشت ماهیان خاویاری بود.

گذاری درباره تکنولوژی ماهی در قفس، های مشترک و سرمایهعیسی گلشاهی افزود: پیشنهادات جدیدی در زمینه همکاری

و برندینگ گذاری مشترک های تجاری با سرمایهویژه ماهیان دارای ارزش افزوده، ایجاد شرکتهمکاری در زمینه فرآوری آبزیان به

 های جدید تجاری ازجمله هلند مطرح شده است.وگو با هیأتکردن محصوالت شیالتی ایرانی و... از مواردی است که در گفت

توانیم در این وی خاطرنشان کرد: کشور هلند در برخی محصوالت شیالتی دارای تقاضا است، اما محصول برای عرضه ندارد که می

 ها نام کشور مبداء را ایران ذکر کنیم.بندیالت ایرانی، بازار آن را از آن خود کرده و روی بستهبخش با برندینگ کردن محصو

توانیم در این زمینه نیز یک برند خاص را در اختیار گرفته و کند که میگلشاهی ادامه داد: کشور هلند ماهی سیباس تولید نمی

 مواد اولیه آن را تولید کنیم.

های حله نخست، پس از نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی، کمیسیون مشترک تشکیل شده و کارگروهوی تصریح کرد: در مر

 تخصصی قرار است روی پیشنهادات ایران فکر شود.

 تواند در کشور هلند بازار مناسبی را از آن خود کند.آال و خاویار میگلشاهی یادآور شد: آبزیانی همچون سیباس، قزل

 درخشدریز در سبد محصوالت صادراتی می آال و ماهیانقزل

آال در بازارهایی همچون کره جنوبی، ویتنام و ژاپن خبر گذاری برای ماهی قزلمدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت از هدف

وگو با در گفتماهیان، ساردین، موتو و کیلکا ازجمله آبزیانی هستند که آال و ماهیان ریز همچون فانوسداد و تأکید کرد: قزل

 های فوق برای صادرات مدنظر هستند.هیأت

نامه ای به ایران آمده و مذاکرات الزم انجام شده و قرار است هیأت تجاری خصوصی برای جزئیات تفاهموی اظهار داشت: هیأت کره

 وارد عمل شود.

آال با اتحادیه سراسری ماهیان ر زمینه ماهی قزلآید و قرار است دگلشاهی همچنین گفت: هیأت ویتنامی نیز این هفته به ایران می

 سردآبی ایران نشست داشته باشد.

آال به روز آینده به کشور خبر داد و افزود: قرار است با این کشور نیز در زمینه ماهی قزل 02وی از حضور هیأت ژاپنی تا 

 های مشترکی برسیم.نامهتفاهم

 زار نداردماهیان ایرانی در کشورهای منطقه باسفره

ماهیان در سبد محصوالت صادراتی خاطرنشان مدیرکل دفتر توسعه بازار سازمان شیالت درباره وجود برخی ماهیان همچون سفره

هایی درباره میزان توان جزو کاالهای تجاری قرار داد، زیرا قبل از آن باید ارزیابیآید را نمیکرد: هر چیزی که در سبد صید می

زی ماهیان کفای وارد نکند، انجام دهیم؛ عالوه بر آن، از آنجا که سفرهها لطمهنکه استفاده از این گونه به سایر گونهذخیره آنها و ای

 هستند، روش برداشت مخصوصی باید برای آنها پیدا شود.
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آوری دوات خاصی برای عملماهیان بازاری ندارند، چون پهن هستند و اگلشاهی ادامه داد: در ایران و سایر کشورهای منطقه، سفره

 آنها نیاز است.

 های کاملی کرد تا بتوانیم از این ذخایر نیز استفاده کنیم./وی در پایان تصریح کرد: باید ارزیابی

http://www.iana.ir/fa/news/12008/%D8%00%D0%AF%D8% 
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 شیالت
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  ::رییس اتحادیه شرکت های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور خبر دادرییس اتحادیه شرکت های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور خبر داد

 افزایش حداکثر تولید ماهیان گرمابی کشور با کمک سازمان نظام مهندسی

از لزوم ایجاد تعامل با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  رییس اتحادیه شرکت های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور

 .منابع طبیعی برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولید این نوع ماهی در کشور خبر داد

رییس اتحادیه شرکت های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور از لزوم ایجاد تعامل با سازمان نظام مهندسی 

 .برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولید این نوع ماهی در کشور خبر دادکشاورزی و منابع طبیعی 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، توسعه تولید ماهی پرورشی، یکی از 

رمایه گذاری برای این منظور سیاست هایی است که توسط سازمان شیالت دنبال می شود. بر این اساس، بخش خصوصی نیز در س

از هیچ کوششی دریغ نکرده و در راستای افزایش تولید، خالقیت ها و نوآوری های بسیاری را به مرحله اجرا گذاشته است. به 

همین دلیل حضور سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می تواند عامل مهمی در پیشرفت و ترقی تولید به ویژه در 

 .ت باشدبخش شیال

رییس اتحادیه شرکت های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور گفت: باید همکاری مثبت بین سازمان نظام مهندسی 

 .کشاورزی و اتحادیه ماهیان گرمابی شکل بگیرد تا در این راستا بتوانند به صورت مکمل عمل کنند

ها و ، افزود: یکی بخش تهیه آمار و ارقام و همچنین مکان یابی طرححسن آقازاده با اشاره به اینکه صدور پروانه دو بخش دارد

دیگری مباحث علمی و فنی است. سازمان نظام مهندسی کشاورزی می تواند با ورود تخصصی در بخش دوم، نقشی بی نظیر در 

های رشته های مختلف پیشبرد اهداف تعیین شده داشته باشد. زیرا این سازمان با برخورداری از مهندسان و تحصیلکرده 

 .کشاورزی، در پیاده سازی اصول علمی، توانمند ظاهر شده و بهره برداران را در به کارگیری روش های دانش محور یاری می کند

 0020این در حالی است که می توان آن را تا سال  .هزارتن در سال می رسد002به گفته آقازاده، اکنون تولید ماهیان گرمابی به 

از یک میلیون تن رساند. به شرطی که به طور کامل از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود کشور استفاده شده و جوانان به بیش 

 .متخصص با انگیزه از طرف سازمان نظام مهندسی کشاورزی به بخش خصوصی معرفی شوند

تن در هکتار تخمین زده می شود.  0تا  0/1وی معتقد است، در حال حاضر راندمان تولید در ماهیان گرمابی به طور میانگین بین 

تن  00تن نیز می رسد. بنابراین حداقل باید این عدد را به  62در حالی که اکنون مزارعی وجود دارد که ظرفیت تولید آنها به 

  .رساند

کاری اتحادیه با این نهاد در این راستا امضای تفاهمنامه های مختلف با سازمان، برای استفاده علمی و ترویج یافته های جدید و هم

 /.در یک فضای دوستانه و تعاملی، عملی است که باید توسط دو طرف، دنبال شود

http://www.iana.ir/fa/news/12601/%D0%A0 
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 شیر و فراوردهها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۵ : تاریخ

  های لبنی قادر به فروش نیستند های لبنی قادر به فروش نیستند شوق صادرات لبنیات تأثیری در افزایش جذب شیرخام مازاد ندارد/ کارخانهشوق صادرات لبنیات تأثیری در افزایش جذب شیرخام مازاد ندارد/ کارخانه

نیست و با این شرایط مشوق صادراتی به  نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: امید چندانی به توسعه بازارهای منطقه

  .شودایی منجر به جذب مازاد شیرخام از بازار و افزایش صادرات نمیمحصوالت لبنی به تنه

 0002سال اجرایی نشدن مصوبه خرید شیرخام به قیمت  1باالخره پس از حدود  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

صنایع  پیشنهاد پرداخت مشوق صادراتی برای محصوالت لبنی و اختصاص آن بهکنندگان، تولید تومان و حل مشکل طوالنی مدت

میلیارد تومان  022مبلغ  کنندگان، ساالنهآوری شیرخام مازاد تولیدبراین اساس مقرر شده دولت، در راستای جمع.لبنی مطرح شد

افزایش یابد، بلکه تولید  یرخام در داخل کشورمشوق صادراتی به صنایع لبنی اختصاص دهد و با این کار نه تنها میزان تقاضای ش

میلیارد تومانی  022به گفته حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام کلیات پرداخت مشوق .پایدار هم اتفاق بیفتد

 .صادرات به صنایع لبنی در دولت مطرح شده، اما هنوز این طرح مصوب و ابالغ نشده است

تومان است،  0002منوط به خرید شیرخام به قیمت  ه های لبنید اینکه پرداخت مشوق صادرات فرآوردالبته مطالبی هم در مور

مطرح شده، اما پرداختن به این موضوع به بعد از ابالغ مصوبه موکول شده است که به گفته رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی به 

 .شودجزئیات طرح پس از ابالغ آن پرداخته می

و همچنین اجرای  0002مبنی بر خرید شیرخام به قیمت  80 مصوبه ستاد تنظیم بازار سال افزاید: در حالی کهیاین گزارش م

آوری شیر مازاد و سایر اقدامات نتوانسته صنایع لبنی را مجاب به خرید ماه برای جمع 02طرح خرید تضمینی شیرخام به مدت 

مجاب به خرید شیرخام به  که آیا اختصاص یارانه صادراتی آنها راآید شیرخام به قیمت مصوب کند، این سوال پیش می

 کند؟تومان و همچنین خرید شیرخام مازاد از دامداران می 0002 قیمت

های لبنی صادراتی فرآورده معتقد است که پرداخت مشوق در این رابطه محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی

 .معضل کافی نیست به تنهایی برای حل این

درصد تولید  02این میزان صادرات معادل  های لبنی در سال گذشته افزود:میلیون دالر فرآورده 622با اشاره به صادرات حدود  وی

 .بخش بود های صنعتی در اینشرکت

صریح کرد: با توجه به ت های مرسوم در دنیا برای افزایش تقاضا است،فربد با بیان اینکه تخصیص مشوق صادراتی یکی از روش

   .مشکل را حل کند دانم که اختصاص مشوق صادراتیصادرات و بازارهای منطقه بعید می شرایط

 های لبنی به عراق تکمیل استظرفیت صادرات فرآورده *

شود که صادر میهای لبنی به عراق درصد( از فرآورده 02ای )حدود نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: بخش عمده

 .شرایط توسعه ندارد این بازار دیگر

اندازی برای صادرات محصوالت لبنی به این کشور ترسیم شده است، اما آینده وی با اشاره به بازار روسیه تصریح کرد: اگرچه چشم

 .کندموفقیت در این بازار را تعیین می

میلیون دالر دیگر فرآورده  622برای جذب این مقدار شیرخام باید  گفت:درصدی شیرخام مواجهیم،  02با مازاد  فربد با بیان اینکه

 .لبنی صادر شود
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البته بازار روسیه خواستار پنیر سخت است، در حالی که صنایع  :نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .کننده این محصوالت در کشور محدود استتولید

ریزی بیان داشت: الزمه صادرات برنامه یابد، باید متغیر باشد،ه به عنوان مشوق صادرات اختصاص میای کوی با بیان اینکه بودجه

 .صادراتی نباید مقطعی باشد هایمشوق هم المللیحفظ بازارهای بین بلندمدت است و برای

قیمت شیرخشک در دنیا سقوط  ، گفت:شودتعیین می فربد با اشاره به اینکه مشوق صادرات هر کاالیی متناسب با شرایط آن کاال

در نظر گرفته شود و در مقابل ممکن است، نیازی به   کرده، بنابراین برای صادرات این کاال باید مشوقی متناسب با شرایط

  .نداشته باشیم اختصاص مشوق صادرات به یک کاالی

اتی برای جلوگیری از انحراف و تأمین منافع تخصیص مشوق صادر :نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی خاطرنشان کرد

 .ملی نیازمند کارشناسی بسیار دقیق و اقدام غیرعجوالنه است

 قیمت تمام شده شیرخام در ایران از کشورهای منطقه و اروپا باالتر است *

افزود: وزارت جهاد  است، ترگران فربد با بیان اینکه قیمت شیرخام در ایران نسبت به کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی

 .ابهام را جستجو کند دلیل این کشاورزی باید

تومان اعالم  0002تومان است، ولی دامداران قیمت تمام شده آن را  0022وی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده شیرخام 

تومان است، ولی  0002متوسط نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت خرید شیرخام در کشور به طور .کنندمی

 .تومان است 0202قیمت معامالتی شیرخام در روسیه 

ها اشکال دارد، زیرا قیمت تمام شده در واحدهای دامداری زیر فربد گفت: نظر ما این است که یک جای کار در دامداری

  .تومان است 0022 صنعت لبنیات مجموعه

 .ه روسیه هم باالستهای لبنی بوی افزود: تعرفه صادرات فرآورده

فربد در پاسخ به این سؤال که وزارت جهاد کشاورزی و دامداران به تأثیر مثبت اختصاص مشوق صادراتی در حل مشکل دامداران و 

کنم بنده به عنوان یک کارشناس اعالم می آوری مازاد شیرخام اعتقاد دارند، چرا شما به این موضوع اعتقادی ندارید، گفت:جمع

 .کندجدی را در این حوزه ایجاد نمی خت مشوق صادراتی تغییرپردا که

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با اشاره به طرح خرید تضمینی شیرخام گفت، تصریح کرد: اگرچه در این رابطه تذکر 

 .در داخل کشور شدداده بودیم، اما اقدام به این کار علیرغم ممنوعیت واردات شیرخشک منجر به کاهش قیمت شیرخشک 

تومان به دولت  0002فربد گفت: در طرح خرید تضمینی شیرخام تعداد محدودی از دامداران موفق به فروش تولیداتشان با قیمت 

 .شدند و فواید آن نصیب همه دامداران نشد

خارجی در منطقه و همچنین های لبنی در سال جاری بیان داشت: رقابت بین صادرکنندگان وی در مورد کاهش صادرات فرآورده

 .مسائل امنیتی در منطقه منجر به کاهش شده است

های لبنی و همچنین نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سؤال که چرا تمام عزم صادرکنندگان فرآورده

ترین گزینه در کارها انتخاب همواره آسان :سایر کاال صادرات به عراق است و به فکر یافتن بازارهای جدید دیگر نیستند، گفت

برای جذب مازاد شیرخام در کشور باید فرهنگ مصرف این محصول افزایش یابد، چرا که سرانه مصرف از  فربد بیان داشت:.شودمی

   .کیلوگرم است 062کیلوگرم هم کمتر شده، در حالی که سرانه مصرف در جهان  00

تصریح کرد: عوارض درمانی سرانه پایین مصرف شیرخام در آینده مشخص  است، مردم پایینوی با تأکید بر اینکه توان خرید 

 .کندهنگفتی را به جامعه تحمیل می شود که هزینهمی
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و هر کدام وضعیت دیگری  کنندچرا صنایع لبنی و دامداران هیچ کدام وضعیت یکدیگر را تأیید نمی فربد در پاسخ به این سؤال که

صنایع لبنی اظهار نظر  در مورد وضعیت کنندگان شیرخام کارخانه ندارند، بنابراین اگرداند، گفت: تولیدهتر میرا از خودش ب

تومان است، براساس مستندات  0022گوییم قیمت تمام شده هر کیلو شیرخام کنند، بر اساس توهم است، اما ما اگر میمی

 .کندلبنی این عدد را اعالم می صنایعهای زیر مجموعه گوییم زیرا برآورد دامداریمی

 8درصد، پرداخت عوارض کاالهای تولیدی )به جز شیر و پنیر پاستوریزه(  00حدود  وی افزود: هزینه دستمزد سربار صنایع لبنی

 .است درصد هزینه حمل و نقل 02دار و درصد هزینه توزیع مغازه 15درصد، 

: مجموعه این اعداد و ارقام نشان  وری در صنایع پایین است، گفتبیان اینکه بهره نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با

 .ندارد های لبنی رافرآورده در قیمت دهد که کارخانه جای مانور برای کاهشمی

 .ر نیستفربد بیان داشت: البته دستمزد کارگر در کشورمان زیاد باال نیست و این مقوله چندان در قیمت تمام شده تأثیرگذا

اگر دامداران سود ندارند، چرا  :افزود ها یکی از عوامل توسعه این صنعت بوده است،سود دامداری وی با بیان اینکه حاشیه

 ادامه تولید ممکن است؟ گرم شیرخام وکیلو تولید هر تومانی در 044یا  044یابد؟ آیا ضرر تولید شیرخام افزایش می

های ما به همکاران در صنعت این است که دامداران البته یکی از توصیه :ایع لبنی بیان داشتنایب رئیس هیئت مدیره انجمن صن

 .بینیمطرف قرارداد خودشان را مراقبت کنند، چون اگر این کار صورت نگیرد، در نهایت خودمان آسیب می

 .درصد است 1صنعت لبنیات  نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی بیان داشت: براساس اسناد بورس، حاشیه سود

کارخانه در اختیار داریم، وزن فروش این  0و براساس آخرین آماری که از  ها قادر به فروش نیستندکارخانه :فربد بیان داشت

 .کاهش یافته است 81نسبت به سال  80ها در سال کارخانه

شود، آیا صادراتی منجر به افزایش جذب شیرخام نمیوی در پاسخ به این سؤال که شما به طور قطع معتقدید که اختصاص مشوق 

یافت، گفت: یارانه خوب است، اما باید مکانیزمی برای آن طراحی شود بهتر نبود به جای این مشوق به دامداران یارانه اختصاص می

 .که عاری از رانت و فساد باشد
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 شیرو و فرآورده ها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  میلیارد تومان مشوق صادرات برای صنایع لبنی/ مشوقی به نام دامدار به کام صنایعمیلیارد تومان مشوق صادرات برای صنایع لبنی/ مشوقی به نام دامدار به کام صنایع  144144درخواست درخواست 

 022آوری شود، بنابراین درخواست معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در راستای کمک به دامداران الزم است مازاد شیر خام جمع 

  .ایممیلیارد تومان مشوق صادراتی را برای اختصاص به صنایع لبنی به دولت داده

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نشست مشترک دامداران با رگزاری فارسخببه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به جزئیات طرح حمایت از دامداران اشاره کرد و گفت: هر ساله بخشی از لبنیات تولیدی کشور 

بینی وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه پیش.صادر شد های لبنیهزار تن از فرآورده 600شود که سال گذشته حدود صادر می

شده که هر سال تولید شیر خام در واحدهای تولیدی افزایش داشته باشد، بنابراین متناسب با این امر باید در جهت افزایش مصرف 

 .این کاال در سبد خانوار اقدام شود

هزار تن  00لبنیات کاهش داشته، به طوری که در فروردین ماه معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سال جاری صادرات 

 .محصوالت لبنی صادر شد، در حالی که امکان صادرات بیش از این را داشتیم

وی با اشاره به درخواست برای مشوق صادراتی اظهار داشت: کلیات آن در دولت تصویب شده و به زودی شاهد اختصاص این 

 .میلیارد تومان برای یکسال به صنایع لبنی است 022واست ما برای مشوق صادراتی اختصاص رکنی افزود: درخ.مشوق هستیم

شود که قیمت شود در صورتی این مشوق به صنایع لبنی داده میمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که گفته می

ه گرفته نشده است و در صورت مصوب شدن، مشوق تومانی شیر به اجرا درآید، گفت: هنوز تصمیمی در این رابط 1440مصوب 

 .صادراتی به جزئیات آن خواهیم پرداخت

 .ریزی نهایی شودصادراتی باید در سازمان مدیریت و برنامه رکنی تصریح کرد: مشوق

تایی موظف معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: سال گذشته به دستور وزارت جهاد، سازمان تعاون روس

 .آیدشد مازاد شیر خام را خریداری کند و امسال هم این موضوع تکرار و به اجرا در می

 .آوری مازاد شیر از بازار حتماً باید صادر شودوی افزود: شیر خریداری شده توسط سازمان تعاون روستایی در راستای جمع

تضمینی شیر خام چندان موفق نبود، چرا دوباره این طرح اجرایی وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه طرح خرید 

شود؟ گفت: عالوه بر خرید مازاد شیر توسط سازمان تعاون روستایی عواملی دیگر از جمله قیمت نهاده و نرخ بازار جهانی هم بر می

 .موضوع قیمت شیر خام در بازار تاثیرگذار است

داشت: واردات شیر خشک فقط بر پایه شیر خشک کودک انجام شده و به غیر از این رکنی در مورد واردات شیر خشک هم اظهار 

 .نوع شیر خشک هیچ مجوز دیگری برای واردات صادر نشده است

 .شود و نیازی هم به واردات نداریممیلیون تن شیر در کشور ساالنه تولید می 8وی افزود: حدود 
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۵ : تاریخ

  حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصوالت لبنیحمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصوالت لبنی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصوالت لبنی در هر شرایطی  

اورزی و های کشهای و پروژهاز زنجان، حسن رکنی پنجشنبه شب در حاشیه افتتاح طرح خبرگزاری فارسبه گزارش  .یابدادامه می

 .میلیون تن است 8دامداری استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تولیدات شیر کشور در حال حاضر 

هزار تن شیر  622تا  022شود، اضافه کرد: در حدود وی با بیان اینکه بخش بسیار بزرگی از شیر تولیدی در خود کشور مصرف می

 .شودتولید کشور نیز صادر می

جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما نیازمند افزایش تولید محصوالت لبنی و معاون وزیر 

شیر است که برای اینکه صادرات ما افزایش پیدا کند نیاز به تولیدات در این بخش است، افزود: در دنیا رقابت سختی میان کشورها 

 .دنیا وجود دارد برای افزایش صادرات محصوالت لبنی در

ای پیش برد که صادرات شیر و محصوالت لبنی افزایش پیدا کند، وی با اشاره به اینکه در این شرایط رقابتی باید شرایط رو به گونه

 .گفت: برای اینکه تولید شیر و محصوالت لبنی در کشور افزایش پیدا کند، دولت به دنبال ایجاد مشوق است

در امور تولیدات دامی ابراز کرد: در همین راستا وزیر جهاد کشاورزی درخواستی را به دولت ارائه کرده  معاون وزیر جهاد کشاورزی

 .است که کلیات آن مورد تایید قرار گرفته است

رکنی با تاکید بر اینکه در این مشوق شیر خشک مازاد تولیدی کشور مدنظر قرار گرفته، خاطرنشان کرد: این طرح مشوق صادراتی 

 .تواند تعادل را در عرضه و تقاضا بازار شیر ایجاد کندآینده عملیاتی خواهد شد که این موضوع میدر 

 .وی ادامه داد: قرار است از سوی تعاون روستایی کشور شیر مازادی که در بازار وجود دارد خریداری و در اولویت صادرات قرار گیرد

با بیان اینکه دولت در هر شرایطی حمایت خود را از تولید کننده انجام خواهد معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی 

 .داد، اظهار کرد: دولت تصمیم دارد با یک مشوق صادراتی به تولیدکنندگان کمک کند

 .شودسازی بیشتر واحدهای تولیدی کشور میرکنی یادآور شد: در صورتی که شیر مازاد از کشور خارج شود، موجب فعال

تواند موجب ارز آوری بیشتر واحدهای تولیدی در کشور شده و تولید را به سوی کیفیت در پایان خاطرنشان کرد: این کار میوی 

 .بهتر هدایت کند
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 شیر و فرآورده ها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۵ : تاریخ

درصد لبنیات صادراتی، عراق و افغانستان درصد لبنیات صادراتی، عراق و افغانستان   4040/ مقصد / مقصد 3030درصدی صادرات محصوالت لبنی در سال درصدی صادرات محصوالت لبنی در سال   11کاهش کاهش 

  استاست

شود، گفت صادرات این درصد لبنیات ایران به افغانستان و عراق صادر می 00رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان این که  

  .درصد کاهش داشته است 6محصوالت پارسال 

شود، مورد آخرین وضعیت صادرات محصوالت لبنی که گفته می در ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی کاوه زرگران در گفت

درصد صادرات محصوالت غذایی کشور ما به سه کشور  00 اظهار داشت: با کاهش قیمت جهانی شیر با مشکل مواجه شده است،

 .صادراتی ما هستند شود و به ویژه در حوزه لبنیات عراق و افغانستان بیشترین بازارافغانستان و پاکستان صادر می عراق،

پذیری صادرات در این حوزه بسیار باالست، تا حدی که با یک بخشنامه کوچک و تغییر در وی به این نکته اشاره کرد که آسیب

 .رودها بخش زیادی از صادرات این حوزه از بین میسیاست

در داخل کشور است و صنایع لبنی ما به همین زرگران گفت: قیمت شیر خام در دنیا بسیار کمتر از هزینه تمام شده این محصول 

منظور در زمینه قیمت تمام شده باال که ناشی از قیمت شیر خام است، بسیار مشکل دارند، تا بتوانند بازار صادراتی خود را حفظ 

دارد که برای آنکه  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که قانونی در کشور به نام عبور موقت وجود.کنند

صادرکنندگان بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت کنند، برای محصول صادراتی ماده اولیه شیر خشک را وارد کرده تا محصول 

 .تری داشته باشدصادراتی قیمت پایین

شود که بازار صادراتی درصدی قیمت تمام شده محصوالت لبنی ایرانی با سایر کشورها سبب می 12تا  00به گفته زرگران تفاوت 

برای حمایت از تولید داخل اجازه ورود موقت شیر خشک را نداده و همین امر  80وی با بیان اینکه دولت در سال .از بین برود

 8ساله صادراتی محصوالت لبنی را بررسی کنیم ما  02افزود: اگر نمودار  سبب شد، تا شاهد کاهش صادرات محصوالت لبنی باشیم،

 .میلیون دالر جهش صادراتی در این حوزه داشتیم 02تا  02والی رشد صادراتی در این زمینه داشتیم و ساالنه سال مت

های گفت: مشوقعضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه حمل و نقل صادراتی چقدر در قیمت مؤثر است،

یمت تمام شده مؤثر باشد، اما صادرکنندگان ما از هیچ مشوقی برخوردار تواند در قصارداتی به ویژه در بخش حمل و نقل می

نیستند. در حالی که برخی کشورها از جمله ترکیه برای کسب بازار صادراتی از سوی دولت حمل رایگان تا مقصد را به عنوان 

 .شودکنند. که سبب کاهش قیمت تمام شده میمشوق دریافت می
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  !!اند/ دستگاه قضایی به داد دامداران برسداند/ دستگاه قضایی به داد دامداران برسدهای لبنی، با دسترنج دامداران فربه شدههای لبنی، با دسترنج دامداران فربه شدهکارخانهکارخانه

تواند به تنهایی در مقابل صنایع لبنی بایستد و آنها را به خرید قیمت دلیل اینکه ارگان نظارتی نیست، نمیکشاورزی بهوزارت جهاد 

های دیگری مانند نیروی انتظامی و حتی دستگاه قضایی آنها را مجبور به رعایت قانون مصوب شده مجاب کند؛ بنابراین باید ارگان

کنند از نظر اقتصادی وضعیتی بهتر از دامداران ندارند و دست و پنجه نرم کردن در ا میبا اینکه صنایع لبنی ادع.کنند

بازار برای آنها گاهی دشوارتر از تولید شیرخام است، اما برخی دامداران به وجود آمدن مشکالت کنونی تولید را به 

 دانند.ها انداخته و آنها را مقصر اصلی میگردن کارخانه

تنی در تولید ساالنه شیرخام را به  02ر خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، یکی از دامداران استان البرز که سهم به گزارش خبرنگا

تر شده و این در حالی است که در روز فربهرود که با دسترنج دامداران روزبههایی میخود اختصاص داده، گفت: شیرخام به کارخانه

 ای بیش نبودند.حدهای دامداری، مورچهروزهای اولیه تأسیس، در مقابل وا

ها قدر این تولید را افتد، افزود: اما کارخانهمحمد خلیلی با اشاره به اینکه اگرچه بهترین کیفیت تولید شیرخام در ایران اتفاق می

اند، این در حالی است دهگذاری کرهای میشیگان، کالیفرنیا و مناطق دیگر سرمایهندانسته و با پولی که سهم دامدار است در ایالت

 بست رسیده و کاسه صبرش لبریز شده است.که دامدار اکنون در پرداخت دستمزد کارگر خود، به بن

درصد شیرخام کشور به بهانه نبود کشش بازار، امتناع کردند، همه بازی صنایع  12وی خاطرنشان کرد: همین اواخر که از خرید 

تر انداختن پرداخت وجوه دامداران؛ زیرا با این ترفند، حداقل دو ماه احقاق حقوق دامداران عقببود برای مانور بیشتر و به تعویق 

تواند به تنهایی در مقابل صنایع لبنی دلیل اینکه ارگان نظارتی نیست، نمیافتاد.به گفته این دامدار، وزارت جهاد کشاورزی به

های دیگری مانند نیروی انتظامی و حتی دستگاه بنابراین باید ارگانبایستد و آنها را به خرید قیمت مصوب شده مجاب کند؛ 

 قضایی نیز وارد عمل شده تا آنها را مجبور به رعایت قانون کنند.

ها به ازای خرید شیرخام از دامداران نیست، عنوان کرد: یکی از های کارخانهخلیلی با بیان اینکه هیچ نظارتی بر چگونگی پرداخت

روز کار و زمین خود را گسترش کند، این در حالی است که روزبهار ماه است که در پرداخت حق دامداران تعلل میها چهکارخانه

 گذارد.داده و پول روی پول می

تواند برای دامدار مفید باشد، در های صادراتی منجر به اجرای قیمت مصوب شیرخام شود، میوی در پایان تصریح کرد: اگر مشوق

دهند و در این میان باز هم سر تولیدکنندگان شیرخام ها نیز راه خود را ادامه میرت مشوق پرداخت شده و کارخانهغیر این صو

 کاله خواهد ماند./بی

http://www.iana.ir/fa/news/12611/%DA%A8%D0%A0 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : اریخ

  مرغ متوقف شده است/ قدرت رقابت نداریم مرغ متوقف شده است/ قدرت رقابت نداریم صادرات تخمصادرات تخم

مرغ در سال جاری بسیار کم شده است، گفت: ترکیه و گذار با بیان اینکه صادرات تخمرئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم

  .ا قدرت رقابت با آنها را به لحاظ قیمت نداریمکنند و ممرغ را در بازارهای منطقه عرضه میپاکستان با قیمت کمتر از ایران تخم

مرغ قدرت رقابت با ترکیه و پاکستان را گفت: در صادرات تخم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی پور در گفتناصر نبی

 .اندگرفتهنداریم و این کشورها با قیمت پایین بازار منطقه را در دست 

مرغ را با قیمت های صادراتی هر کیلوگرم تخمگذار استان تهران گفت: ترکیه با توجه به مشوقرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .کندهزار تومان صادر می 0حدود 

است که به دلیل مازاد تومان است، اظهار داشت: این در حالی  0022مرغ صادراتی ما حدود پور با بیان اینکه قیمت عرضه تخمنبی

 .کنیمعرضه می هزار تومان زیر قیمت تمام شده مرغ را بامرغ در کشور، هر کیلو تخمتولید تخم

در دو هفته  :مرغ صادر شود، بیان داشتهزار تن تخم 022وی با بیان اینکه برای ایجاد تعادل در قیمت، ساالنه باید حداقل 

  .پذیری از نظر قیمت متوقف شده استقابتمرغ به دلیل عدم رگذشته صادرات تخم

مرغ ایرانی اصال قابل مرغ پاکستانی با تخمگذار استان تهران تصریح کرد: البته کیفیت تخمرئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

مرغ به صادرات تخمتر از تخم مرغ تولیدی ما است این کشور در مرغ آنها پایینمقایسه نیست اما از آنجا که قیمت تمام شده تخم

 .افغانستان جای ما را گرفته است

هزار  0توان گفت که تا امروز کمتر از مرغ به شدت کاهش یافته و به جرات میپور بیان داشت: از ابتدای امسال صادرات تخمنبی

 .مرغ صادر شده استتن تخم

صادراتی وجود داشت و صادرکنندگان معتقد بودند وی در پاسخ به این سؤال که سال گذشته هم مشکل قیمت تمام شده و قیمت 

اگرچه سال گذشته با افزایش میزان  :افزایش داشت، گفت 81امکان رقابت در بازارهای منطقه را ندارند، اما صادرات نسبت به سال 

 .دریزی برای صادرات منجر به این موضوع نشهزار تن از این محصول صادر شد اما برنامه 80صادرات تخم مرغ 

گذار استان تهران تصریح کرد: سال گذشته با بروز آنفلوانزای پرندگان در ترکیه متقاضیان رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

مرغ ایران مرغ مورد نیازشان را از ایران خریداری کردند و همین مطلب باعث افزایش صادرات تخممرغ، بخشی از تخمخرید تخم

 .شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802006222680 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۲دو شنبه 

  صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه با پرواز مستقیمصادرات محصوالت کشاورزی به روسیه با پرواز مستقیم

آستاراخان  -محصوالت کشاورزی و شیالتی ایران به روسیه با پرواز مستقیم تهران معاون وزیر جهادکشاورزی گفت:  <کشاورزی

 .شودصادر می

آستاراخان روسیه به منظور صادرات محصوالت ایرانی از جمله تولیدات  -از راه اندازی پرواز مستقیم تهران   حسن صالحی 

 .گیردآستاراخان روسیه در اواخر اردیبهشت ماه امسال انجام می -کشاورزی و آبزیان خبر داد و اظهارداشت: نخستین پرواز تهران 

های صادرات محصوالت کشاورزی و شیالتی به روسیه تاکید کرد و افزود: حمل و نقل هوایی و وی بر فراهم ساختن زیرساخت

 .ها هستنددریایی محصوالت کشاورزی، شیالتی و همچنین تسهیالت گمرکی از جمله این زیرساخت

در حال حاضر پیش   کنند ضمن اینکهبه زودی توافق نامه گمرکی برای ایجاد کانال سبز امضا می  افزود: گمرک دو کشور صالحی

 .نامه تهیه شده استنویس این توافق

های مشترک شیالتی میان ایران و روسیه نیز گفت: تاکنون در حوزه آبزیان سرمایه گذاری مشترک با وی درباره سرمایه گذاری

های روسی برای همکاری مشترک به منظور صادرات آبزیان و ایجاد ایم، اما تجار ایرانی مذاکراتی را با شرکتسیه نداشتهرو

 .اندهای صادراتی آغاز کردهپایانه

 های اخیر در کمیسیون مشترک شیالتی ایران و روسیه در آستاراخان، توافقات خوبیرئیس سازمان شیالت ایران افزود: طی هفته

 .های روسی در مناطق آزاد انزلی و قشم صورت گرفته استهای شرکتبرای صادرات محصوالت شیالتی و سرمایه گذاری

هایی مانند زنجیره صنعت ماهیان سردسیر ریز، ساردین ماهیان، فانوس ماهیان، صادرات و سرمایه وی، این توافقات را در زمینه

 .تی و پژوهشی با دانشگاه و مرکز تحقیقاتی آستاراخان عنوان کردهای تحقیقاگذاری در صنعت میگو و همکاری

صالحی ادامه داد: روسیه یک نماینده کمیته ماهیگیری در ایران دارد که قرار شد در نخستین فرصت، بازدیدی از قشم و انزلی 

یک به هزارتن میگو، ماهی قزل آال و داشته باشند. وی در مورد میزان صادرات آبزیان ایران به روسیه ادامه داد: سال گذشته نزد

 .دالر عنوان کرد 1کنسرو ماهی به روسیه صادر شد. صالحی، قیمت صادراتی هر کیلوگرم میگوی ایران به روسیه را به طور متوسط 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b86dc649ee0 
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 صادرات و واردات  
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۵ : تاریخ

  های لبنی قادر به فروش نیستند های لبنی قادر به فروش نیستند شوق صادرات لبنیات تأثیری در افزایش جذب شیرخام مازاد ندارد/ کارخانهشوق صادرات لبنیات تأثیری در افزایش جذب شیرخام مازاد ندارد/ کارخانه

نیست و با این شرایط مشوق صادراتی به  توسعه بازارهای منطقه نایب رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: امید چندانی به

  .شودمحصوالت لبنی به تنهایی منجر به جذب مازاد شیرخام از بازار و افزایش صادرات نمی

 0002ن مصوبه خرید شیرخام به قیمت سال اجرایی نشد 1باالخره پس از حدود  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

صنایع  کنندگان، پیشنهاد پرداخت مشوق صادراتی برای محصوالت لبنی و اختصاص آن بهتولید تومان و حل مشکل طوالنی مدت

تومان میلیارد  022مبلغ  کنندگان، ساالنهآوری شیرخام مازاد تولیدبراین اساس مقرر شده دولت، در راستای جمع.لبنی مطرح شد

افزایش یابد، بلکه تولید  مشوق صادراتی به صنایع لبنی اختصاص دهد و با این کار نه تنها میزان تقاضای شیرخام در داخل کشور

میلیارد تومانی  022به گفته حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام کلیات پرداخت مشوق .پایدار هم اتفاق بیفتد

 .ر دولت مطرح شده، اما هنوز این طرح مصوب و ابالغ نشده استصادرات به صنایع لبنی د

تومان است،  0002منوط به خرید شیرخام به قیمت  ه های لبنیالبته مطالبی هم در مورد اینکه پرداخت مشوق صادرات فرآورد

عاون وزیر جهاد کشاورزی به مطرح شده، اما پرداختن به این موضوع به بعد از ابالغ مصوبه موکول شده است که به گفته رکنی م

 .شودجزئیات طرح پس از ابالغ آن پرداخته می

و همچنین اجرای  0002مبنی بر خرید شیرخام به قیمت  80 مصوبه ستاد تنظیم بازار سال افزاید: در حالی کهاین گزارش می

وانسته صنایع لبنی را مجاب به خرید آوری شیر مازاد و سایر اقدامات نتماه برای جمع 02طرح خرید تضمینی شیرخام به مدت 

مجاب به خرید شیرخام به  آید که آیا اختصاص یارانه صادراتی آنها راشیرخام به قیمت مصوب کند، این سوال پیش می

 کند؟تومان و همچنین خرید شیرخام مازاد از دامداران می 0002 قیمت

های لبنی صادراتی فرآورده معتقد است که پرداخت مشوق ع لبنیدر این رابطه محمد فربد نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنای

 .به تنهایی برای حل این معضل کافی نیست

درصد تولید  02این میزان صادرات معادل  های لبنی در سال گذشته افزود:میلیون دالر فرآورده 622با اشاره به صادرات حدود  وی

 .بخش بود های صنعتی در اینشرکت

تصریح کرد: با توجه به  های مرسوم در دنیا برای افزایش تقاضا است،اینکه تخصیص مشوق صادراتی یکی از روش فربد با بیان

   .مشکل را حل کند دانم که اختصاص مشوق صادراتیصادرات و بازارهای منطقه بعید می شرایط

 های لبنی به عراق تکمیل استظرفیت صادرات فرآورده *

شود که های لبنی به عراق صادر میدرصد( از فرآورده 02ای )حدود نجمن صنایع لبنی گفت: بخش عمدهنایب رئیس هیئت مدیره ا

 .شرایط توسعه ندارد این بازار دیگر

اندازی برای صادرات محصوالت لبنی به این کشور ترسیم شده است، اما آینده وی با اشاره به بازار روسیه تصریح کرد: اگرچه چشم

 .کندبازار را تعیین میموفقیت در این 

میلیون دالر دیگر فرآورده  622برای جذب این مقدار شیرخام باید  درصدی شیرخام مواجهیم، گفت: 02با مازاد  فربد با بیان اینکه

 .لبنی صادر شود

صنایع البته بازار روسیه خواستار پنیر سخت است، در حالی که  :نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی تصریح کرد

 .کننده این محصوالت در کشور محدود استتولید
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ریزی بیان داشت: الزمه صادرات برنامه یابد، باید متغیر باشد،ای که به عنوان مشوق صادرات اختصاص میوی با بیان اینکه بودجه

 .صادراتی نباید مقطعی باشد هایمشوق هم المللیحفظ بازارهای بین بلندمدت است و برای

قیمت شیرخشک در دنیا سقوط  شود، گفت:تعیین می با اشاره به اینکه مشوق صادرات هر کاالیی متناسب با شرایط آن کاالفربد 

در نظر گرفته شود و در مقابل ممکن است، نیازی به   کرده، بنابراین برای صادرات این کاال باید مشوقی متناسب با شرایط

  .باشیم نداشته اختصاص مشوق صادرات به یک کاالی

تخصیص مشوق صادراتی برای جلوگیری از انحراف و تأمین منافع  :نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی خاطرنشان کرد

 .ملی نیازمند کارشناسی بسیار دقیق و اقدام غیرعجوالنه است

 قیمت تمام شده شیرخام در ایران از کشورهای منطقه و اروپا باالتر است *

افزود: وزارت جهاد  تر است،گران اینکه قیمت شیرخام در ایران نسبت به کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپاییفربد با بیان 

 .ابهام را جستجو کند دلیل این کشاورزی باید

تومان اعالم  0002تومان است، ولی دامداران قیمت تمام شده آن را  0022وی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده شیرخام 

تومان است، ولی  0002نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت خرید شیرخام در کشور به طور متوسط .کنندمی

 .تومان است 0202قیمت معامالتی شیرخام در روسیه 

ی زیر ها اشکال دارد، زیرا قیمت تمام شده در واحدهای دامدارفربد گفت: نظر ما این است که یک جای کار در دامداری

  .تومان است 0022 صنعت لبنیات مجموعه

 .های لبنی به روسیه هم باالستوی افزود: تعرفه صادرات فرآورده

فربد در پاسخ به این سؤال که وزارت جهاد کشاورزی و دامداران به تأثیر مثبت اختصاص مشوق صادراتی در حل مشکل دامداران و 

کنم بنده به عنوان یک کارشناس اعالم می شما به این موضوع اعتقادی ندارید، گفت:آوری مازاد شیرخام اعتقاد دارند، چرا جمع

 .کندجدی را در این حوزه ایجاد نمی پرداخت مشوق صادراتی تغییر که

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با اشاره به طرح خرید تضمینی شیرخام گفت، تصریح کرد: اگرچه در این رابطه تذکر 

 .بودیم، اما اقدام به این کار علیرغم ممنوعیت واردات شیرخشک منجر به کاهش قیمت شیرخشک در داخل کشور شد داده

تومان به دولت  0002فربد گفت: در طرح خرید تضمینی شیرخام تعداد محدودی از دامداران موفق به فروش تولیداتشان با قیمت 

 .شدند و فواید آن نصیب همه دامداران نشد

های لبنی در سال جاری بیان داشت: رقابت بین صادرکنندگان خارجی در منطقه و همچنین مورد کاهش صادرات فرآورده وی در

 .مسائل امنیتی در منطقه منجر به کاهش شده است

نین های لبنی و همچنایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سؤال که چرا تمام عزم صادرکنندگان فرآورده

ترین گزینه در کارها انتخاب همواره آسان :سایر کاال صادرات به عراق است و به فکر یافتن بازارهای جدید دیگر نیستند، گفت

برای جذب مازاد شیرخام در کشور باید فرهنگ مصرف این محصول افزایش یابد، چرا که سرانه مصرف از  فربد بیان داشت:.شودمی

   .کیلوگرم است 062در حالی که سرانه مصرف در جهان کیلوگرم هم کمتر شده،  00

تصریح کرد: عوارض درمانی سرانه پایین مصرف شیرخام در آینده مشخص  است، وی با تأکید بر اینکه توان خرید مردم پایین

 .کندهنگفتی را به جامعه تحمیل می شود که هزینهمی

و هر کدام وضعیت دیگری  کنندداران هیچ کدام وضعیت یکدیگر را تأیید نمیچرا صنایع لبنی و دام فربد در پاسخ به این سؤال که

صنایع لبنی اظهار نظر  در مورد وضعیت کنندگان شیرخام کارخانه ندارند، بنابراین اگرداند، گفت: تولیدرا از خودش بهتر می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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تومان است، براساس مستندات  0022ام گوییم قیمت تمام شده هر کیلو شیرخکنند، بر اساس توهم است، اما ما اگر میمی

 .کندلبنی این عدد را اعالم می های زیر مجموعه صنایعگوییم زیرا برآورد دامداریمی

 8درصد، پرداخت عوارض کاالهای تولیدی )به جز شیر و پنیر پاستوریزه(  00حدود  وی افزود: هزینه دستمزد سربار صنایع لبنی

 .است درصد هزینه حمل و نقل 02دار و زهدرصد هزینه توزیع مغا 15درصد، 

: مجموعه این اعداد و ارقام نشان  وری در صنایع پایین است، گفتنایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه بهره

 .ندارد های لبنی رافرآورده در قیمت دهد که کارخانه جای مانور برای کاهشمی

 .زد کارگر در کشورمان زیاد باال نیست و این مقوله چندان در قیمت تمام شده تأثیرگذار نیستفربد بیان داشت: البته دستم

اگر دامداران سود ندارند، چرا  :افزود ها یکی از عوامل توسعه این صنعت بوده است،سود دامداری وی با بیان اینکه حاشیه

 ادامه تولید ممکن است؟ گرم شیرخام وکیلو تولید هر تومانی در 044یا  044یابد؟ آیا ضرر تولید شیرخام افزایش می

های ما به همکاران در صنعت این است که دامداران البته یکی از توصیه :نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی بیان داشت

 .بینیمطرف قرارداد خودشان را مراقبت کنند، چون اگر این کار صورت نگیرد، در نهایت خودمان آسیب می

 .درصد است 1نایب رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لبنی بیان داشت: براساس اسناد بورس، حاشیه سود صنعت لبنیات 

کارخانه در اختیار داریم، وزن فروش این  0و براساس آخرین آماری که از  ها قادر به فروش نیستندکارخانه :فربد بیان داشت

 .ش یافته استکاه 81نسبت به سال  80ها در سال کارخانه

شود، آیا وی در پاسخ به این سؤال که شما به طور قطع معتقدید که اختصاص مشوق صادراتی منجر به افزایش جذب شیرخام نمی

یافت، گفت: یارانه خوب است، اما باید مکانیزمی برای آن طراحی شود بهتر نبود به جای این مشوق به دامداران یارانه اختصاص می

 .ت و فساد باشدکه عاری از ران

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802008220160 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۵ : تاریخ

  دالر بوددالر بودمیلیون میلیون   4444ارزش صادرات صنایع لبنی کشور در فروردین سال جاری ارزش صادرات صنایع لبنی کشور در فروردین سال جاری 

میلیون دالر  02معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ارزش صادرات صنایع لبنی کشور در فروردین ماه گذشته را  

ی و مرغداری در دست از اراک، حسن رکنی ظهر امروز در بازدید از دو مجتمع بزرگ دامدار خبرگزاری فارسبه گزارش  .اعالم کرد

بینی میلیون دالر بوده که پیش 02ساخت شهرستان خمین اظهار داشت: ارزش صادرات صنایع لبنی کشور طی ماه گذشته 

 .های صادراتی امسال شاهد افزایش صادرات محصوالت لبنی باشیمشود با فراهم سازی بسترهای الزم و اختصاص مشوقمی

صادرات شیر خام و صنایع لبنی در نظر گرفته شده  هزار میلیارد ریال اعتبار به عنوان مشوق 0وی تصریح کرد: در سال جاری 

های جدی معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی حمایت مستقیم دولت از صادرات محصوالت لبنی را از سیاست.است

ها شاهد رشد های تشویقی و استمرار حمایتاعمال سیاست وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری عنوان کرد و افزود: امیدواریم با

 .قابل قبولی در صادرات محصوالت لبنی باشیم

های تشویقی بخشی از مازاد تولید رکنی اظهار کرد: دولت در تالش است به منظور حمایت از تولید داخل و در نظر گرفتن سیاست

 .شیر خام دامداران را به کشورهای منطقه صادر کند

همچنین از خرید حمایتی شیر خام در پنج استان کشور خبر داد و بیان داشت: به منظور حمایت مستقیم از دامداران و ایجاد  وی

تعادل در بازار لبنیات شیر خام دامداران توسط سازمان تعاون روستایی در پنج استان تهران، خراسان رضوی، البرز، اصفهان و 

 .شودیقزوین به صورت حمایتی خریداری م

بر اساس مصوبه دولت به منظور حمایت از صنعت شیر و لبنیات کشور  :معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود

هزار تن وارد  02واردات شیر خشک به کشور ممنوع شده و تنها شیرهای دارای مجوز با محوریت مصرف برای کودکان، به میزان 

رود با فرهنگ سازی سرانه مصرف کیلوگرم اعالم و تصریح کرد: امید می 022خام در کشور را  رکنی سرانه مصرف شیر.شده است

 .کیلوگرم افزایش یابد 062شیر خام در کشور به 

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در سفر یک روزه خود به استان مرکزی از بزرگترین واحد دامداری پرواربندی 

هزار راس در خمین و واحد مرغداری گوشتی و تخم گذار خمین به ظرفیت دو میلیون قطعه در سال  12 گوسفند به ظرفیت

 .بازدید کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802008220011 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۵ : تاریخ

درصد لبنیات صادراتی، عراق و افغانستان درصد لبنیات صادراتی، عراق و افغانستان   4040/ مقصد / مقصد 3030درصدی صادرات محصوالت لبنی در سال درصدی صادرات محصوالت لبنی در سال   11کاهش کاهش 

  استاست

شود، گفت صادرات این درصد لبنیات ایران به افغانستان و عراق صادر می 00رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان این که  

  .درصد کاهش داشته است 6محصوالت پارسال 

شود، مورد آخرین وضعیت صادرات محصوالت لبنی که گفته می در ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی کاوه زرگران در گفت

درصد صادرات محصوالت غذایی کشور ما به سه کشور  00 اظهار داشت: با کاهش قیمت جهانی شیر با مشکل مواجه شده است،

 .صادراتی ما هستند شود و به ویژه در حوزه لبنیات عراق و افغانستان بیشترین بازارافغانستان و پاکستان صادر می عراق،

پذیری صادرات در این حوزه بسیار باالست، تا حدی که با یک بخشنامه کوچک و تغییر در وی به این نکته اشاره کرد که آسیب

 .رودها بخش زیادی از صادرات این حوزه از بین میسیاست

در داخل کشور است و صنایع لبنی ما به همین زرگران گفت: قیمت شیر خام در دنیا بسیار کمتر از هزینه تمام شده این محصول 

منظور در زمینه قیمت تمام شده باال که ناشی از قیمت شیر خام است، بسیار مشکل دارند، تا بتوانند بازار صادراتی خود را حفظ 

دارد که برای آنکه  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که قانونی در کشور به نام عبور موقت وجود.کنند

صادرکنندگان بتوانند با رقبای خارجی خود رقابت کنند، برای محصول صادراتی ماده اولیه شیر خشک را وارد کرده تا محصول 

 .تری داشته باشدصادراتی قیمت پایین

شود که بازار صادراتی درصدی قیمت تمام شده محصوالت لبنی ایرانی با سایر کشورها سبب می 12تا  00به گفته زرگران تفاوت 

برای حمایت از تولید داخل اجازه ورود موقت شیر خشک را نداده و همین امر  80وی با بیان اینکه دولت در سال .از بین برود

 8ساله صادراتی محصوالت لبنی را بررسی کنیم ما  02افزود: اگر نمودار  سبب شد، تا شاهد کاهش صادرات محصوالت لبنی باشیم،

 .میلیون دالر جهش صادراتی در این حوزه داشتیم 02تا  02والی رشد صادراتی در این زمینه داشتیم و ساالنه سال مت

های گفت: مشوقعضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه حمل و نقل صادراتی چقدر در قیمت مؤثر است،

یمت تمام شده مؤثر باشد، اما صادرکنندگان ما از هیچ مشوقی برخوردار تواند در قصارداتی به ویژه در بخش حمل و نقل می

نیستند. در حالی که برخی کشورها از جمله ترکیه برای کسب بازار صادراتی از سوی دولت حمل رایگان تا مقصد را به عنوان 

 .شودکنند. که سبب کاهش قیمت تمام شده میمشوق دریافت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802008222188 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  ایایممنوعیت واردات مرغ و محروم شدن آن از ارز مبادلهممنوعیت واردات مرغ و محروم شدن آن از ارز مبادله

منجمد، وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که این تصمیم ارتباطی به ممنوعیت ای برای واردات گوشت مرغ در پی حذف ارز مبادله

 .ای آن نیز حذف شودواردات این محصول ندارد، اما الزم بود که ارز مبادله

وگو با ایسنا، گفت: این اقدام به درخواست وزیر جهاد کشاورزی انجام شد مدیر مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در گفت

ای گوشت مرغ وارداتی که دیگر نیازی به آن نداریم، حذف شود تا اگر در زمانی هم اجتناب ناپذیر وارداتی صورت که ارز مبادله

 ای به این محصول اختصاص پیدا نکند.گرفت ارز مبادله

جه به این ظرفیت مازاد شود و با تواکنون بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید میمحمدرضا مالصالحی افزود: هم

 تولید، باید به فکر صادرات بیشتر این محصول نسبت به سال گذشته باشیم.

هزار تنی گوشت مرغ هستیم، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه  022سازی بستر برای صادرات حدود وی با بیان اینکه در صدد آماده

ای برای واردات شود، اما این تصمیم در کنار حذف ارز مبادلهر نمینیازی به واردات گوشت مرغ نداریم و مجوزی در این زمینه صاد

 مواد اولیه کره اتخاذ شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D8%00%D8%00%D8%06% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  استفاده از دستمال کاغذی و مایع شوینده در خامه ماست لبنیات سنتیاستفاده از دستمال کاغذی و مایع شوینده در خامه ماست لبنیات سنتی

راحتی تواند تقلب یا تخلف را بهها قدیمی است و نمیهای آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو در بیشتر بخشمتأسفانه سیستم

 .اندها به حال خود رها شدهمحدود بوده و تقریبًا بیشتر فروشگاهها بر لبنیات سنتی، بسیار شناسایی کند. عالوه بر آن، نظارت

ها تمامی ندارد و هر روز زوایای بیشتری از ها درباره لبنیات سنتی و آلوده بودن آنها به انواع میکروبحرف و حدیث

 شود.های بدون مجوز از نهادهای بهداشتی، رو میهای زیرزمینی این فروشگاهکارگاه

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر رشناسان بهداشت محیط منطقه زنجان، امروز در گفتیکی از کا

کنند که خوراکی نبوده و چه بسا برای دلیل نبود نظارت بر کار آنها، از موادی استفاده میهای سنتی، بهگفت: برخی از لبنیاتی

 شد.سالمتی انسان بسیار مضر نیز با

رود، مدعی ترین شیرخام برای فراوری به کار میکیفیتها معموال بیهای زیرزمینی سنتیلیال قربانی با اشاره به اینکه در کارگاه

توانند استخراج کرده و بعد از آن با مخلوط کردن نشاسته و چربی شد: برخی از افراد سودجو، چربی شیرخام را تا جایی که می

برند و مواد شوینده نیز دهند؛ ضمن اینکه از دستمال کاغذی برای بستن خامه روی ماست بهره میبه آن میگیاهی، لعاب خاصی 

 افزایند.جهت تکمیل فرایند مورد نظر، به آن می

 تواند تقلب یا تخلفها قدیمی است و نمیهای آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو در بیشتر بخشوی خاطرنشان کرد: متاسفانه سیستم

ها به حال خود رها ها بر لبنیات سنتی، بسیار محدود بوده و تقریبًا بیشتر فروشگاهرا به راحتی شناسایی کند؛ عالوه بر آن، نظارت

کننده ها بهتر بوده و به همین دلیل به مذاق مصرفاند.به گفته این کارشناس، اما طعم محصوالت سنتی نسبت به صنعتیشده

های های منفی در برههشوند، این در حالی است که انتشار خبرها و شایعهاخودآگاه به سمت آن کشیده میآید؛ بنابراین نخوش می

 کند.های لبنی، مزید بر علت شده و مردم را بیش از پیش نسبت به لبنیات صنعتی، مشکوک میمختلف زمانی درباره کارخانه

دقیقی از نوع و محتویات محصوالت خود ندارند و در برخی موارد کوتاهی رسانی ها نیز اطالعقربانی معتقد است: البته کارخانه

ها به فروش برسد؟ یا چرا لبنیات کنند؛ به عنوان مثال، چرا باید محصولی که تاریخ تولید آن مربوط به آینده است، در فروشگاهمی

مردم را نسبت به لبنیات صنعتی، بدبین و شکاک  ها عودت داده شود؟ اینها مواردی است کهتاریخ مصرف گذشته، باید به کارخانه

کند.وی در پایان افزود: حتی در برخی موارد پیش آمده که توزیع شیر در مدارس، منجر به مسمومیت کودکان شده است، در می

 حالی که با توجه به تاریخ درج شده روی پاکت آن، هنوز انقضایش فرا نرسیده بود./

http://www.iana.ir/fa/news/12601/%D0%A0%D0%B1%D0%AA 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  استاندارد چند فراورده غذایی در تهراناستاندارد چند فراورده غذایی در تهران  ابطال پروانهابطال پروانه

 .فراورده غذایی به دلیل رعایت نکردن شرایط استاندارد خبر داد 00مدیرکل استاندارد تهران از ابطال پروانه استاندارد 

، مسلم بیات در تشریح این خبر گفت: در جلسات کمیته اوایل اردیبهشت این گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

های قندکله و شکسته بهین ) بعلت بی اعتباری پروانه( ، آرد ه کاربرد عالمت استاندارد فراوردهاداره کل ، کارشناسان استاندارد پروان

اعتباری پروانه( ، اعتباری پروانه( ، آدامس بادکنکی با نام تجارتی آتام ) بعلت بیگندم ) سنگک ( با نام تجارتی پایتخت ) بعلت بی

درصد گوشت قرمز با  02درصد گوشت قرمز و کباب لقمه 12-80پروانه( ، همبرگر اعتباریکلوچه با نام تجارتی معقول ) بعلت بی

بندی ظروف ای و پنیر تازه ، کره پاستوریزه در بستهنام تجارتی پدر و پسران ) بعلت تعطیلی واحد( ، خامه پاستوریزه ، پنیر خامه

ی اتیلن با نام تجارتی میکال ، شیر پاستوریزه کم چرب بندی ظروف پلپلی استایرن با نام تجارتی میکال ، ماست پرچرب در بسته

بندی کیسه سه الیه پلی اتیلنی و بندی کیسه سه الیه پلی اتیلنی با نام تجارتی میکال ، دوغ بدون گاز گرما دیده در بستهدر بسته 

اعتباری پروانه( ، سک سک ) بعلت بی ، دراژه شکالتی با نام تجارتی ( اعتباری پروانهبا نام تجارتی میکال) بعلت بی pet ظروف

 .، را ابطال کردند (اعتباری پروانهمیمک ) بعلت بی -زا بدون گاز با نام تجارتی میلی نوشابه انرژی

 

 :مدیرکل استاندارد در خصوص بستنی نعمت که پیش از این ، از سوی این اداره کل اعالم شده بود غیراستاندارد است ، توضیح داد

های خود در سطح شهر ، بستنی نعمت بدون نشان استاندارد را مشاهده و به حکم قانون به لحاظ ستاندارد در بازرسیبازرسان ا

 .تشکیک در جعل نشان استاندارد ، نسبت به توقیف آن اقدام کردند

کل توقیف بازرسان این اداره وی ادامه داد: بستنی نعمت دارای پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان البرز است و آنچه

 .کردند، بستنی نعمت بدون نشان استاندارد بود

http://www.yjc.ir/fa/news/0601001/%D0%A0%D0%A0% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  افزایش قیمت کره منتفی شدافزایش قیمت کره منتفی شد

عضو انجمن صنایع لبنی گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان قیمت کره هیچ تغییری نخواهد داشت و بعد از این ایام، قیمت تمام شده 

 .واردات محموله های جدید بررسی خواهد شد

با اشاره به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛محمد فربد عضو انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار 

و تاثیر آن در افزایش قیمت برای واردکنندگان اظهار داشت: تا پایان ماه مبارک رمضان قیمت کره هیچ تغییری نخواهد داشت و 

دید بررسی خواهد شد که در صورت لزوم تغییراتی در قیمت محصول رخ بعد از این ایام، قیمت تمام شده واردات محموله های ج

 .خواهد داد

 .وی با اشاره به موجودی کره گفت: اکنون موجودی کره با نرخ خرید گذشته به میزان کافی در کشور وجود دارد

 .عرضه و تقاضا است، لذا نمی توان درحال حاضر نسبت به این موضوع اظهار نظر کرد  فربد ادامه داد: بازار تابع

 .گفتنی است تا زمانی که عرضه به میزان کافی وجود داشته باشد تغییراتی در باب قیمت ها اتفاق نمی افتد

http://www.yjc.ir/fa/news/0600000/%D0%A0%D8%00% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۵چهار شنبه 

مطالب و کلیپ های سودجویان در مورد روغن ها در فضای مجازی کذب محض است/معاونت های غذا و دارو مطالب و کلیپ های سودجویان در مورد روغن ها در فضای مجازی کذب محض است/معاونت های غذا و دارو 

  و سایت های معتبر بهترین راهنما هستندو سایت های معتبر بهترین راهنما هستند

رئیس اداره غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو به مطالب و کلیپ های منتشر شده در  <صنایع غذایی

 .مورد روغن ها در فضای مجازی واکنش نشان داد

عه و گفت: با توجه به توس مهندس هومن محمد رئوفی، رئیس اداره غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو

گسترش فضای مجازی، در حال حاضر متأسفانه شاهد بهره برداری غیراخالقی و منفعت جویانه ازفضای مذکور بوده به نحوی که 

عده ای با سوء استفاده از بخش های تصویری جداسازی شده از صحبت های مسئولین کشوری و درآمیختن مطالب صحیح و غلط 

 .ه اندعلمی و غیر علمی صرفا قصد تخریب داشت

وی اظهار داشت: همچنین در فرصت پیش آمده با ظاهر نقادانه و دلسوزانه برای مردم به جای اصالح و حل مشکالت و معضالت 

جامعه در عمل به دلیل عدم آگاهی عامه مردم از مفاهیم تخصصی و کارشناسی موضوع، موجب تشویش و نگرانی اذهان مردم و 

 .جامعه را فراهم می نمایند

رئوفی ادامه داد: سودجویان در این محدوده حتی از ورود به حوزه سالمت نیز دریغ ننموده و با لقای مقاصد خود از طریق  مهندس

مسیر فوق الذکر اقدام به تهیه و نشر قطعات و برش های تصویری با عنوان چرب در فضای مجازی نموده اند و ادعای ارائه محکم 

که متأسفانه محتوای آن با سوء استفاده از  پرده مافیای روغن در ایران را نیز نموده اند  ترین مستندات علمی و رسمی از پشت

بخش های تصویری جداسازی شده از صحبت های مسئولین کشوری و در آمیختن مطالب صحیح و غلط علمی و صرفا با قصد 

مجوز های بهداشتی تهیه شده است و به هیچ تخریب و تشویش و نگرانی اذهان ملت درباره سالمت غذا و روغن خوراکی دارای 

 .عنوان مورد تایید سازمان غذا و دارو نمی باشد

رئیس اداره غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو در پایان گفت: توصیه ما به ملت شریف کشورمان در این 

غذایی و برطرف شدن شبهاتی مشابه آنچه در فضای مجازی منتشر  زمینه این است که در صورت نیاز به اطمینان از سالمت مواد

شده و یا می شود با مراجعه به معاونت های غذا و دارو سراسر کشور و مراکز معتبر و قانونی و سایت سازمان غذا و دارو به آدرس 

WWW.FDA.GOV.IR اقدام به کسب اطالعات فنی و کارشناسی قابل استناد و معتبر نمایند. 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=3ae3de1f475b4a90a3b 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۵چهار شنبه 

  ترین ماءالشعیر در ایرانترین ماءالشعیر در ایرانکالریکالریافتتاح خط تولید کمافتتاح خط تولید کم

غذایى کشورمان در شرکت تهران گوار موفق به تولید یک نوشیدنى با عنوان جوجو الیت شدند که بسیار متخصصان  <مواد غذایی

 .کم کالرى است

در این نوشیدنى از نوعى رازک استفاده شده که طعم بسیار مطبوعى به آن مى بخشد و داراى امالح معدنى و ویتامین هاى گروه ب 

 .و ث و اسید هاى آمینه است

گزارش، تولیدکنندگان جوجو الیت مى گویند این نوشیدنى صد در صد از مالت تولید شده و در آن از هیچ شیرین  براساس این

 .کننده اى استفاده نشده است و کامال یک نوشیدنى سالم به حساب مى آید

که مشکل گوارش دارند آن را این ماءالشعیر به دلیل فرایند تولید خاص تمامى ذائقه ها را مخاطب خود قرار داده خصوصا افرادى 

 .به راحتى مى توانند مصرف کنند

 .مفید بودن براى پوست ومو از دیگر مزایاى آن محسوب مى شود، در واقع این نوشیدنی یک ب کمپلکس روزانه است

مى کند و گفتنى است جوجو الیت تولید شرکت تهران گوار است که از سال هشتاد و هشت در زمینه تولید ماءالشعیر فعالیت 

تاکنون موفق به ارائه محصوالت متنوع به بازار نوشیدنى ها شده است. یکى از موفقیت هاى مهم این شرکت دریافت نشان سیب 

 .سالمت است که تنها دارنده این نشان معتبر در حوزه مالشعیر را به خود اختصاص داده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=89d45108424d49809 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰۲سه شنبه 

  شناسی افت صادرات صنایع غذایی در سال گذشتهشناسی افت صادرات صنایع غذایی در سال گذشتهآسیبآسیب

تهران، وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی و در هفدهمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق  <صنایع غذایی

شناسی و بررسی قرار گرفت. در این نشست، ابتدا گزارشی از وضعیت برای دومین نشست پیاپی، مورد آسیب 0180غذایی در سال 

سال گذشته ارائه شد و نمودار روند صعودی و نزولی هر یک از محصوالت صادراتی  02صادرات محصوالت مختلف این بخش طی 

های بر اساس گزارش تحلیلی کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران که بر پایه آمار و داده.مورد واکاوی قرار گرفت

گمرک ایران تدوین شده، عمده محصوالت غذایی صادراتی ایران طی سال گذشته، با روند نزولی در صادرات مواجه شده است. بر 

درصد کاهش یافته  00نسبت به سال پیش از آن، از لحاظ وزنی  80کشاورزی و غذایی در سال این اساس، صادرات محصوالت 

پسته و زعفران که جزو ارزآورترین محصوالت کشاورزی ایران است نیز از گزند افت صادرات مصون نبوده است به طوری که .است

درصد افت داشته است. بر اساس گزارش آماری  00صادرات این دو محصول طی سال گذشته در مقایسه با سال پیش از آن، 

میلیون دالر کاهش یافته است. همچنین،  002نسبت به سال پیش از آن، در حدود  80کمیسیون، صادرات پسته طی سال 

هزار تن  00کنگ، قزاقستان، امارات، ویتنام، عربستان، هند، عراق، روسیه و هلند بیش از کشور هنگ 8صادرات پسته به مقاصد 

سال اخیر توانسته روند  02همچنین بر اساس این گزارش، از جمله محصوالت صادراتی ایران که طی بازه .کاهش یافته است

تر بودن قیمت شیرخام در ترکیه و صنایع لبنی است و پایین صادرات آن سیر نزولی پیدا کرده،  80صعودی داشته اما در سال 

ت توسط دولت برای صادرات و عدم تخصیص یارانه صادراتی توسط دولت باعث شده جلوگیری از عبور موقت شیرخشک ارزان قیم

هم چنین در  تری در عراق عرضه کنند و صادرات ایران کاهش یابد. ای بتوانند محصوالت لبنی خود را به قیمت ارزانرقبای ترکیه

ای وجود دارد و جلوگیری از مشکالت مشابهدرصدی روبرو بوده است نیز  00صنعت شیرینی و شکالت که صادرات آن با کاهش 

عبور موقت شکر و وضع عوارض و تعرفه باال برای واردات و باال بردن قیمت شکر تولید داخل باعث شده است که قیمت مواد اولیه 

ی رقابت در شده محصول به عنوان یک مزیت اصلهای جهانی باشد و در نتیجه قیمت تماممصرفی این صنعت بسیار باالتر از قیمت

 . های صادراتی داشته باشدالمللی، نتواند جذابیتی برای مشتریبازارهای بین

ها و موانع پیش روی صادرات در این نشست، کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، چالش

های مناسب، تنوع کم بازارهای صادراتی و حمایتمها و موانع داخلی، شرایط و عوامل تولید، عدمحصوالت غذایی را محدودیت

شناسی صادرات محصوالت کشاورزی ضعف برندسازی در حوزه کشاورزی عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد که گزارش مکتوب آسیب

تجارت  و غذایی و نیز راهکارهای تقویت آن از طریق این کمیسیون در اختیار وزارت جهادکشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و

، اجازه واردات گندم داده 80طی سال »قرار خواهد گرفت. زرگران در عین حال، به کاهش صادرات آرد از ایران اشاره کرد و گفت: 

 «.نشد لذا کاهش صادرات ماکارونی نیز اتفاق افتاد

در پایان سال واردات به طور گیرد، واردات گندم همراه با وضع عوارض ورودی انجام شد و از صادرکننده حمایت جدی صورت نمی

ماکارون در همین رابطه، احمد صادقیان از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس هیات مدیره شرکت تک. کلی ممنوع شد

نیز یکی از دالیل عمده کاهش صادرات محصوالت غذایی به ویژه در بخش صنعت ماکارونی را، باال بودن قیمت تمام شده گندم 

جلوگیری از واردات گندم برای صادرات محصوالت آردی عنوان کرد. وی با انتقاد از اینکه دولت به اندازه الزم از داخلی و 

این در حالی است که در کشورهای دیگر از جمله ترکیه و چین که با رشد صادرات مواجه »کند، گفت: تولیدکنندگان حمایت نمی

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران « دگان در جهت صادرات انجام می دهند.های جدی از تولیدکننها حمایتهستند، دولت

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

173 
 

کنندگان در بازارهای های اقتصادی، مشکالت استانداردسازی و نیز عدم شناخت سالیق مصرفهمچنین، عدم پایداری سیاست

ر است. صادقیان همچنین بر تشکیل صادراتی را از دیگر عواملی دانست که در کاهش صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی اثرگذا

ها را کنند، تاکید کرد و جای این شرکتهای صادراتی که به طور تخصصی به امر شناخت بازار و انجام صادرات مبادرت میشرکت

 .در اقتصاد و تجارت خارجی کشور خالی دانست

  ضرورت مجوز عبور موقت کاال برای تقویت صادرات

کل صنایع غذایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست شرکت کرده بود نیز یکی از  دگی از ادارهطاهره لبافیان که به نماین

مشکالت پیش روی صادرات مواد غذایی و کشاورزی را مربوط به موضوع عبور موقت برخی کاالهای این بخش عنوان کرد. وی با 

شود، افزود: ای از مشکالت صادرات برطرف میود، بخش عمدهبیان اینکه اگر اجازه عبور موقت برخی کاالی کشاورزی داده ش

وزارت جهاد کشاورزی یکی از مخالفان جدی این موضوع است و به تازگی نیز این وزارتخانه اعالم کرده است که در صورتی مجوز »

، جلوی نشت این بخش از ها از جمله گمرککند که نظارت روی آن صورت بگیرد و برخی سازمانعبور موقت کاالها را صادر می

 «.کاالهای وارداتی در بازار داخل را بگیرند

 برخورد با متخلفان باعث بدبینی نشود

شاهرخ ظهیری از دیگر اعضای کمیسیون نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی از موانع پیش روی صنایع غذایی کشور و در 

با انتقاد از برخی اقدامات وزارت بهداشت در رابطه با آنچه که بدنام کردن وی همچنین  .عین حال، صادرات این بخش عنوان کرد

این روزها شاهد آن هستیم که وزارت بهداشت به بهانه مقابله با متخلفان در حوزه غذا، عمالً »صنعت غذا کشور عنوان کرد، گفت: 

زده است در حالی که صنایع این بخش، کیفیت کنندگان کشور نسبت به صنایع غذایی داخل کشور دامن به بدبینی جامعه مصرف

 «.کنندرا فدای سودجویی و لطمه به جامعه نمی

 کاهش صادرات ماءالشعیر

در ادامه این نشست، دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران دالیل کاهش صادرات محصوالت این بخش را اعالم کرد. 

میلیون تا یک میلیارد لیتر  022های عضو این انجمن بین ، تولید شرکت80تا  08ز سال سید حمیدرضا کمال علوی با بیان اینکه ا

تولید این بخش مقداری  80میلیارد لیتر رسید حال آنکه در سال  0به  81تولید ماءالشعیر در ایران طی سال »بوده است، گفت: 

بندی، و عدم تامین نیاز و تعرفه باالی واردات قوطی بسته مشکالت در تامین مواد اولیه به ویژه عوارض»او افزود: « کاهش یافت.

یکی از معضالت جدی واحدهای تولیدی این بخش است که بر صادرات محصوالت با برند  های داخلی، داخل توسط معدود شرکت

 «.ایرانی نیز اثر منفی گذاشته است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1354935410224d9a96 
 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1354935410224d9a96
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=1354935410224d9a96


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

174 
 

 عسل
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۲۲تاریخ: 

های های آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشآغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارش

  فروردینفروردین

عنوان نهاده مورد قرار داده است که جای این پرسش باقی است که آیا شکر بهدر حالی دولت ممنوعیت واردات شکر را مورد تأکید 

 شود یا خیر و راه جبرانی تأمین آن کدام است؟دهندگان زنبورعسل محسوب مینیاز پرورش

انا( با وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایدهندگان زنبورعسل خراسان رضوی امروز در گفتمدیرعامل اتحادیه پرورش

یابد، در شدت افزایش میدهندگان بهشده تولید عسل برای پرورشاعالم این خبر گفت: با ممنوعیت واردات شکر، عمالً قیمت تمام

 حالی که هنوز سناریوی عسل تقلبی در ایران پابرجاست.

گاه در محاسبات رود، اما از آنجا که هیچشمار میدهندگان زنبور بهعنوان نهاده مورد نیاز پرورشمحمدعلی ناظری افزود: شکر به

شده شوند، برنامه جبرانی نیز برای مهار قیمت تمامدهندگان دیده نمیگرفته میان مسئوالن دولتی، این بخش از پرورشصورت

 تولید عسل وجود ندارد.

های عنوان یکی از نهادهخود را بههای دهندگان ناگزیر بودند شکر مورد نیاز زنبورستانوی خاطرنشان کرد: سال گذشته پرورش

 تر از شکر وارداتی بود.های وارداتی تأمین کنند، چرا که قیمت شکر داخلی بسیار گراناصلی تولید از محموله

های مکرر، علت بارشرو شدند و بهماه، زنبورها با کاهش منابع غذایی روبههای اواخر فروردینناظری ادامه داد: همزمان با بارش

دهندگان با تغذیه دستی، از تلف شدن زنبورهای خود جلوگیری اند؛ لذا ضروری بود تا پرورشها را پیدا نکردهکان پرواز در دشتام

 شدت دشوار کرده است.دهندگان بهکنند، اما باال بودن قیمت شکر امکان تأمین آن را برای پرورش

 اندهای نباتی، پا روی عسل طبیعی گذاشتهعسل

دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی تصریح کرد: برخی سودجویان با ذوب کردن نبات و گرفتن شیره آن مدیرعامل اتحادیه پرورش

های تقلبی روانه بازار آمیزی مصنوعی، عسلهای غیرطبیعی و مواد شیمیایی و رنگو همچنین جوشانده شکر و با استفاده از آنزیم

 های گذشته بالی جان تولید عسل طبیعی شده است.طی سال کنند و این سناریویی است کهمی

های تولیدی و تأکیدات وزارت جهاد کشاورزی است، اما های تشکلدار کردن عسل از برنامهوی یادآور شد: با وجود آنکه شناسنامه

 توان گفت هنوز توفیقی نداشته است.رود و میکندی جلو میبه

های تقلبی است که باید برای اجرایی های طبیعی تنها راه معیار کردن آنها از عسلکردن عسلدار ناظری تأکید کرد: شناسنامه

های متحدالشکل استفاده کرد که بندیای و افزایش اطالعات مردمی و همچنین تعبیه هولوگرام و بستهکردن آن از ظرفیت رسانه

 پذیر نیست.کنند، امکانهای خود را دنبال میتدهندگانی که با کمترین سود ممکن فعالیها و پرورشبرای تشکل

 شودکوچ دستی زنبورها به ارتفاعات آغاز می

ها اظهار داشت: اکنون آن بخش دهندگان زنبورعسل خراسان رضوی با اشاره به شرایط کنونی زنبورستانمدیرعامل اتحادیه پرورش

ندران و گیالن سفر کرده بودند، به اطراف مشهد و چناران های مازصورت دستی به بندرعباس و استانهایی که بهاز کلنی

 ماه با افزایش دما به سمت ارتفاعات خواهند رفت.اند و از اوایل اردیبهشتبازگشته

توان زمان آن را تا شود که میهای زنبورعسل به سمت ارتفاعات آغاز میوی همچنین گفت: با گرم شدن هوا، کوچ دستی کلنی

 اعالم کرد. پایان خردادماه
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تن عسل  022هزار و ناظری در ادامه افزود: بر اساس اطالعات منتشرشده، از دوهزار کندوی فعال در مشهد و چناران، حدود یک

 زنبوردار به فعالیت زنبورداری مشغول هستند. 822هزار و کنند و یکبرداشت می

 هزار تومان صعود کرد 04قیمت عسل طبیعی تا 

شود و متأسفانه هزار تومان عرضه می 02تا  00قیمت عسل در بازار خاطرنشان کرد: قیمت عسل طبیعی در بازار از وی با اشاره به 

 قیمت عسل تابع هیچ فرمول منطقی نیست.

های نازل باعث شده امکان عرضه عسل طبیعی با کیفیت های تقلبی و وفور عرضه آنها با قیمتناظری در پایان تصریح کرد: عسل

شود که ارزش غذایی آن نسبت به عسل های پرورشی نیز با قیمت مناسب در بازار عرضه میوجود نداشته باشد؛ هرچند عسلباال 

 تر است./طبیعی پایین

http://www.iana.ir/fa/news/12260/%D0%A0%D0%BA%D0%A0% 
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 قارچ
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  درآمدزایی بانوی سنقری از پرورش قارچ/ رویش بذر اشتغالزایی با حمایت بسیج سازندگیدرآمدزایی بانوی سنقری از پرورش قارچ/ رویش بذر اشتغالزایی با حمایت بسیج سازندگی

  .یک بانوی کارآفرین سنقری با پرورش قارچ عالوه بر درآمد برای خود، برای افراد دیگر هم اشتغال ایجاد کرده است 

های اقتصادی و کارآفرینی ، بسیج سازندگی با حمایت خود از طرحسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .کندبه تحقق اقتصاد مقاومتی می کمک قابل توجهی

کند. تسهیالت بسیج سازندگی راهی برای کارآفرینی و سردرگمی جوانان در اداره ها برای یافتن شغل انان را از هدفشان دور می

ای توجه به تولید محصوالت در داخل استان و کشور یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در راست.اشتغالزایی جوانان است

در این راستا بسیج سازندگی به عنوان یکی از پیشتازان عرصه حمایت از تولید .تحقق اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد

 .کنندگان وارد عمل شده و توانسته است با حمایت های خود به نوعی چرخ این واحد ها را به حرکت در بیاورد

وجود دارد که صاحب آن با کمک بسیج سازندگی توانسته است درآمدزایی  در شهرستان سنقر و کلیایی یکی از همین واحد ها

سمیه امجدیان فارغ التحصیل رشته کشاورزی همراه برادرزاده اش محدثه امجدیان با پشتکار و همت خود امروز توانسته اند .کند

 .سنقروکلیایی راه اندازی کنند یک کارگاه تولید پرورش قارچ استیجاری در نزدیک روستای پدری خود یعنی روستای سهنله

سمیه امجدیان درباره طرح خود گفت: بنده سه سال است که در عرصه پرورش قارچ مشغول فعالیت هستم و خوشبختانه به لطف 

 .خدا و کمک بسیج توانستم امروز عالوه بر تولید یک منبع درآمد داشته باشم

الی  0122توانستم این کارگاه را راه اندازی نمایم و در هر دوره بیش از  وی اظهار داشت: با دریافت تسهیالت از بسیج سازندگی

 .کیلوگرم قارچ تولید و روانه بازار مصرف کنم 0022

روزه شامل دو مرحله  62وی درباره نحوه تولید طرح خودکفایی خود در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: این طرح در یک بازه زمانی 

 .چ تولیدی را برای فروش روانه بازار مصرف نمایدرویشی و زایشی می تواند قار

این تولید کننده بیان کرد: به لحاظ اینکه کار تولید و پرورش قارچ یک فضای ارگانیک است طبیعتاً از محیطی پاک برخوردار است 

 .عالقمند تر خواهد شد به نحوی که اگر کسی وارد این مقوله و بستر تولید شود سوای زحمت و سختی های کار، روز به روز به آن

وی اضافه کرد: بنده در فضایی هرچند محدود با عالقه کار خود را شروع کرده ام و تداوم فعالیت این واحد پرورش قارچ در 

 .نفر را مشغول خواهد کرد 0الی  1خوشبینانه ترین حالت بیش از 

 .مایت های مالی و پشتیبانی متولیان امر استاین کارآفرین جوان گفت: البته تداوم این طرح نیز به نوعی نیازمند ح

امجدیان عنوان کرد: باتوجه به اینکه رشته بنده کشاورزی است و مطالعات زیادی در این راستا داشته ام عالقه به پرورش قارچ 

 .ام با کمترین امکانات بیشترین بهره را به دست آورمباعث شد که وارد این عرصه شوم و امروز توانسته

فعال حوزه اقتصادی مهمترین عامل موفقیت خود را در حوزه خودکفایی، اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی بسیج دانست و این 

افزود: الزم است به پروژه های داخلی اهمیت بدهیم و درراستای لبیک به ندای رهبری واجرای طرح اقتصاد مقاومتی گامی موثر 

یایی با اعالم رضایت از طرح به اجرا درآمده اش گفت: کار پرورش قارچ حساسیت ویژه این کارآفرین شهرستان سنقر و کل.برداریم

ای دارد و کار سختی است اما لحظات برداشت محصول و زمانی که سالن پر از قارچ می شود و زحمات به ثمر می نشیند و لذت 

ه شرط آنکه موازین علمی و تخصصی کشت و این تولید کننده موفق ادامه داد: پرورش قارچ سوددهی خوبی دارد ب.بخش است

 .پرورش آن کامل و صحیح رعایت شود

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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به گفته امجدیان با وجود کم بودن میزان کار دولتی و استخدامی های رسمی، هر فارغ التحصیل دانشگاهی باید با استفاده از 

اد مقاومتی کمک کند و با کمترین میزان ظرفیت های محل زندگی خود درآمدزایی برای خود ایجاد و در حد توان به تحقق اقتص

 .نقدینگی در سریع ترین زمان به بازدهی مطلوب برسد

امجدیان در پایان خواستار ایجاد دوره تنفس برای بازپرداخت وام های خود اشتغالی شد و تاکید کرد که در این صورت می تواند 

 .کارش را توسعه دهد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222080 
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 قارچ
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  درصد واحدهای تولیدی در تعطیلی به سر می برددرصد واحدهای تولیدی در تعطیلی به سر می برد  5500

گفت: تولید قارچ در واحدهای غیر مجاز و فروش آن به زیر قیمت تمام شده رئیس هئیت مدیره انجمن تولید کنندگان قارچ ایران 

 .درصدی واحدهای تولیدی را به همراه داشته است 02تعطیلی 

ادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرنگار اقتصمحمد حسن افشار رئیس هئیت مدیره انجمن تولید کنندگان قارچ ایران در گفتگو با   

با اشاره به مشکالت سد راه صادرات اظهار داشت: در حال حاضر هزینه های باالی حمل و نقل و مشالت نقل و انتقال پول از مهم 

زمینه و نقل هوایی نداریم که در این  ترین موانع صادرت قارچ به شمار می رود چرا که برای صادرات قارچ تازه چاره ای جز حمل 

 .دولت هیچ گونه یارانه و تمهیداتی برای صادرکنندگان نیندیشیده است

اغلب قارچ تولیدی ایران به کشورهای همسایه قطر، امارات، خلیج فارس شمالی، آذربایجان، ارمنستان، ترکمستان و  وی افزود: 

دیه اروپا و ترکیه پیش آمده روسیه نیز می قرقیزستان صادر می شود و می توان گفت که با توجه به شرایط خاصی که بین اتحا

 .هزار تن قارچ دراین کشور به مصرف می رسد 102تواند بازار خوبی برای قارچ تولیدی ما باشد چرا که ساالنه 

 افشار با اشاره به صادرات قارچ ایران گفت: عمده ترین صادرات قارچ به کشور عراق صورت می گیرد که متاسفانه ناامنی و مشکالت

  .سیاسی عراق موجب شده که نتوانیم برنامه ریزی مدونی برای صادرات قارچ داشته باشیم

درصد واحدهای تولیدی در تعطیلی به سر می برند، بیان داشت:  02رئیس هئیت مدیره انجمن تولید کنندگان با بیان اینکه 

هزار واحد کوچک تولید  1براساس مرکز آمار باالی با مجوز رسمی و  واحد پروش قارچ  002براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی 

و فروش آن به زیر قیمت تمام  در کشور مشغول فعالیت هستند که از این رو می توان گفت که تولید قارچ در واحدهای غیر مجاز 

 .درصدی واحدهای تولیدی را به همراه داشته است 02شده ، تعطیلی 

هزار تن بوده که همواره امسال پیش بینی  002سال گذشته مجموع قارچ تولیدی کشور  وی با اشاره به میزان تولید قارچ گفت:

 .هزار تن برسد 000می شود که این میزان به بیش از 

تومان عرضه می شود و این درحالیست که  022هزار و  0الی  0افشار ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو قارچ تولیدی بین کیلویی 

 . تومان است 022هزار و  0ه تمام شده تولید با احتساب هزینه خاک پوشش، نیروی کار و کامپوست قیمت هر کیلو هزین

کیلو است، درحالیکه  0قارچ در کشورهای آمریکایی و اروپایی  وی با اشاره به سرانه مصرف قارچ بیان کرد: حداقل سرانه مصرف 

اصله زیادی که به سرانه مصرف داریم الزم است که با فرهنگ سازی کیلو است و حال با توجه به ف 080سرانه مصرف در کشور ما 

 .سرانه افزایش یابد تا زیان واحد های تولیدی به حداقل برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/0626600/02%D-0%AF%D0% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  سنتسنت  1414گل گفتند و گل شنیدند!/ تولید رز؛ ایران یک دالر ، کنیا گل گفتند و گل شنیدند!/ تولید رز؛ ایران یک دالر ، کنیا 

تنها بازاری که خیلی داغ است، بازار عکس سلفی است. هرچند نباید اصل نمایشگاه را در ایجاد تغییر روحیه شهروندان نادیده 

 02تولیدکننده داخلی و  002گیاه و تجهیزات وابسته، با حضور بیش از المللی گل و گرفت، اما اگر چهاردهمین نمایشگاه بین

وگو برگزار شد. در این نمایشگاه، از تولیدکنندگان عمده ماه، در ضلع جنوبی بوستان گفتاردیبهشت 00تا  02شرکت خارجی از 

ر نگاه نخست، شاید عجیب به نظر دهندگان خانگی، ددهندگان خانگی گل حضور دارند. حضور پرورشهای زینتی تا پرورشگل

 ..برسد، زیرا

 احمد هاشمی

تنها بازاری که خیلی داغ است، بازار عکس سلفی است. هرچند نباید اصل نمایشگاه را در ایجاد تغییر روحیه شهروندان نادیده  

 02تولیدکننده داخلی و  002 المللی گل و گیاه و تجهیزات وابسته، با حضور بیش ازگرفت، اما اگر هچهاردهمین نمایشگاه بین

وگو برگزار شد. در این نمایشگاه، از تولیدکنندگان عمده ماه، در ضلع جنوبی بوستان گفتاردیبهشت 00تا  02شرکت خارجی از 

دهندگان خانگی، در نگاه نخست، شاید عجیب به نظر دهندگان خانگی گل حضور دارند. حضور پرورشهای زینتی تا پرورشگل

ای صنعت گل در زمینه های اولیه این است که این نمایشگاه محلی برای تبادل افکار میان فعاالن حرفهیرا برداشتبرسد، ز

باشد. با گشتی کوتاه درون سالن، این ایده  -المللینگاهی به بازارهای بینبا نیم-های تولید و فرصتی برای بازاریابی محصوالت روش

 و گیاه است، این موضوع بحث دیگری را می طلبد.بازد.دف رونق بازار گل رنگ می

 هیچ

کند که انگار متوجه حرف من پرسم، هدف شما از شرکت در این نمایشگاه چیست؟ جوری نگاه میها میاز مسئول یکی از غرفه

ه سودی از این گویم منظورم این است که چهای زینتی. میای از گلنشده. در غرفه چند تنگ بزرگ گذاشته و در هرکدام دسته

های ایاب ای بپردازیم، هزینهها الزم نیست اجارهگوید بابت غرفهکنید؟ میهایتان را از چه راهی تأمین میکار عایدتان شده و هزینه

 دهد.اش از این نمایشگاه تحویلم میبابت عایدی "هیچ"و ذهاب هم مبلغ زیادی نشده. سر آخر هم یک 

و یکی دیگر سبد گل  های فانتزی با خودش آوردههای کوچک با گلدرآمدی خودشان را دارند. یکی گلدانها، منابع بعضی از غرفه

فروشند که همه نماینده برندهای خارجی هستند. ابزارهایی مانند هم تجهیزات باغبانی می دهد. چند غرفهتحویل مشتری می

لیدش به فکر صنعتگران داخلی هم رسیده باشد، اما اینکه چرا در قیچی باغبانی که ساختنش خیلی سخت نیست و حکماً باید تو

 ای از تولید داخلی نیست، خودش پرسش مهمی است.اینجا نشانه

 تعهد یا تخصص

هایش، گاهی به نشانه تأسف دهد. در میانه حرفها با حرارت، نکاتی را به یکی از بازدیدکنندگان توضیح میمسئول یکی از غرفه

گوید چه خواهم از مشکالت کارش بگوید. میکنم و از او میروم جلوتر. خودم را معرفی میشود. میدهد و ساکت میسری تکان می

تر از آن که بتواند از حوصلهای دارد؟ ناامیدتر از آن است که بشود از او درباره راهکارهای کمک به تولیدکنندگان پرسید و بیفایده

رود سراغ دوگانه های مسئول، از متخصصین کارآمد خبری نیست و بعد میاینکه در سازمان مشکالتش بگوید. ناراحت است از

 "چرا باید در شمال ایران مردم برنج هندی مصرف کنند؟"کند: تخصص و تعهد و حرفش را با این جمله تمام می

 بازار مناسبتی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دهد، نوسانات بازار را از مشکالت ت تولیدی مشاوره میحال به یک شرکگل که عضو هیأت علمی دانشگاه است و در عیندکتر نبی

مند است. وی معتقد است که با وجود بهره ها به این صنعت گلههای پربهره بانکداند و از وامعمده تولیدکنندگان می

ا نوسانات بازار دارد و پرسم چه راهکاری برای مقابله بشود. از او میها، سود ناچیزی نصیب تولیدکنندگان میدرصدی بانکشانزده

گوید تا حدودی با کنترل مقدار تولید این آیا برای جبران صدمات دوران رکود، به صادرات محصول فکر کرده است؟ در پاسخ می

 هایی در کنار بازار گل امامها است. ازجمله این که پایانهکند، اما برای صادرات نیاز به وجود برخی زیرساختمشکل را مدیریت می

المللی ارتباط داشته باشیم. البته این امر مستلزم وجود امکاناتی همچون رضا و محالتی ساخته شود تا بتوانیم با بازارهای بین

 ها وجود دارد.هواپیماهای مخصوص است که امکان تنظیم دما و رطوبت در آن

فارس بوده زار هدف ما تاکنون کشورهای حاشیه خلیجگوید باداند و میگل میزان صادرات گل را در حال حاضر بسیار اندک مینبی

آمده، صادرات گل را تحت تأثیر قرار داده است. وی معتقد است که برای ورود به بازارهای جهانی، باید است و برخی مشکالت پیش

 المللی گل در هلند عرضه کنیم.محصول خود را در پایانه بین

 آفت واردات

های کارش کند. او از فراز و فرودصورت موروثی دنبال میها است این کار را بهگل است که سالبهشتی یک تولیدکننده قدیمی 

که در کل طوریها، بههای خارجی، هم انواع محصوالت محدود بود و هم تعداد تولیدکنندهگوید و این که پیش از ورود واریتهمی

شود. وی هزار مزرعه تخمین زده می 02ن تعداد در حال حاضر تا صد تولیدکننده وجود داشت و ایصد تا هفتکشور حدود شش

زند، تنها گوید هرکسی دم از صادرات میکند و میازحد به واردات عنوان میهای جدید به ایران را وابستگی بیشتأثیر ورود واریته

هایی همچون حمل و نقل در کشور ما اختشده گل در ایران بسیار زیاد است و در عین حال زیرسدهد، زیرا هزینه تمامشعار می

ها وارد ها از بذر و نشاء گرفته تا کود و سم واردکننده هستیم و وقتی تمام ایناکنون در تمام زمینهگوید ما همفراهم نیست. او می

دار نوسانات ارز، ادامه ها ودلیل تحریمشود، بهتوانیم صادرکننده باشیم. وقتی هم در این زمینه قدمی برداشته میشود، نمیمی

جای پرداخت وام به تولیدکننده و تشویق مردم به احداث گلخانه، این اعتبار ر ابرای نخواهد بود. وی معتقد است که دولت به

آموختگان رشته کشاورزی قرار دهد تا بتوانیم در تولید بذر و نشاء خودکفا شویم. وقتی نشاء و پیاز از تحقیقات در اختیار دانش

شده محصول زیاد است و امکان صادرکردن محصول دهد، هزینه تمامهایی که دولت برای انرژی میشود، باوجود یارانههلند وارد می

ای چهار هزار تومان است، تقریباً معادل یک دالر. همین رز را کشور کنیا با رقمی وجود ندارد. یک شاخه گل رز در بازار گل شاخه

 کند.سنت عرضه می 02معادل 

کنم برآورد شوم. سعی میدر میان همهمه جمعیت، بیش از این مجال سخن گفتن نیست. از ساختمان زیبای نمایشگاه خارج می

کنم این جشنواره چندروزه، چقدر هزینه روی دست مردم گذاشته و واژه نمایشگاه تخصصی چقدر برازنده آن است. شاید اگر 

گمانم مردم کردیم. بههای کشاورزی میچنین نمایشگاهی را صرف تحقیقات برای تولید نهادههای برگزاری مقتصدتر بودیم، هزینه

توانند این کار را انجام دهند. وگو میتر هستند، قرار است چند عکس بگیرند، چند قدم باالتر در بوستان گفتهم به این کار راضی

 خورد./روی به جایی برنمیند قدم پیادهقدر لطیف؛ چندرت اینماه است و هوای تهران بهاردیبهشت

http://www.iana.ir/fa/news/12000/%DA%AF%D8%00%DA%AF- 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

های گل زینتی در های گل زینتی در جانبه از تولید پایهجانبه از تولید پایههای رز/ حمایت همههای رز/ حمایت همهپایهپایهمیلیون پایه گل محمدی برای میلیون پایه گل محمدی برای   1414تولید ساالنه تولید ساالنه 

  داخل کشورداخل کشور

های زینتی، وابسته است و ارزبری قابل توجهی در های گلبا توجه به اینکه در حال حاضر کشور در حوزه تولید کشت بافتی پایه

ه به تولیدات کشت بافتی داخلی قابل توجه گیرد، تأکید مسئوالن ارشد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه توجاین بخش صورت می

ای نزدیک شده، بااصالت و سالمت در آیندهسازیرسد با حساسیت و توجه ویژه دولت به مقوله محصوالت سالمنظر میاست؛ به

 .های مطلوب باشیمدرباره محصوالت کشت بافتی، شاهد کنش

برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با تأکید بر اینکه یکی از وگو با خمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفت

های مورد نیاز ها باید توان تولید پایهسو با توسعه گلخانهها است، گفت: همهای وزارت جهاد کشاورزی، توسعه گلخانهاولویت

 داران در داخل کشور افزایش یابد.گلخانه

های خارجی، ضرورت توسعه دانش کشت بافت و داران به ورود پایهبستگی گلخانهمحمدعلی طهماسبی با ابراز نگرانی از وا

 رفت از وابستگی کشور در این زمینه دانست.های زینتی را یکی از راهکارهای برونبیوتکنولوژی در زمینه گل

داران شناسایی شود تا گلخانه وی خاطرنشان کرد: مطلوب است که ارقام تجاری وابسته و سازگار با جغرافیای مناطق مختلف کشور

 های زینتی اقدام کنند.های گلآگاهانه نسبت به انتخاب پایه

های وارداتی شود، افزود: متأسفانه برای ورود پایهداران محسوب میهای گل، سرمایه اصلی گلخانهطهماسبی با اشاره به اینکه پایه

 شوند.رو میهای اقتصادی روبهداران با آسیبرد و در فرآیند تولید، گلخانهگیجانبه صورت نمیهای همهتوسط واردکنندگان، بررسی

توان تولید های مادری و تأمین پیوندک سالم میهای اولیه و باغوی ادامه داد: با همکاری متقابل مراکز کشت بافت و با ایجاد هسته

 رز را افزایش داد.

ویژه با های زینتی در افزایش توان صادراتی ایران بهمردن پتانسیل اقتصادی گلمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با برش

ویژه با های گل زینتی در داخل کشور بهتوجه به بازار گل در روسیه، اروپای شرقی و آسیای میانه تصریح کرد: دولت از تولید پایه

 هایی همچون ارکیده و ژربرا کشت بافت است.ید پایهترین شیوه تولکند، زیرا اصلیجانبه میدانش کشت بافت، حمایت همه

های تولیدشده در کشور یادآور شد: برای رقابت در بازارهای جهانی باید بتوانیم سازی انواع گلطهماسبی با تأکید بر لزوم تجاری

 روزرسانی کنیم.ارقام تولیدشده در کشور را به

اندازی شده و در حال ای روز دنیا است که در کشور توسط بخش خصوصی راههوی با بیان اینکه سیستم کشت بافت از تکنولوژی

های کشت بافتی عنوان کرد و اظهار داشت: در ها و نهالهای معاونت باغبانی را افزایش تولید پایهبرداری است، ازجمله برنامهبهره

 رقام تجاری، اقتصادی و بازارپسند را افزایش دهیم.صورت فراگیر، تولید اتالش هستیم با توسعه و جایگزین کردن این سیستم به

سازی ارقام، به تولید پایه مادری بپردازیم و باغ مادری ایجاد کنیم و در طهماسبی تأکید کرد: در تولید گل رز باید بتوانیم با سالم

وجود ای از تولید تا مصرف بهجیرهداران و ورود بخش خصوصی به این عرصه، زناین صورت با تعیین فرآیند تولید رز برای گلخانه

 پذیر و قابل حل خواهد بود.راحتی امکانخواهد آمد و در صورت بروز مشکل نیز رسیدن به منشاء آن به

ویژه گل محمدی بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به فضای ایجادشده در تولید گل وی همچنین گفت: تولید گیاهان دارویی به

 تواند به این نیازها پاسخ دهد.رو خواهیم بود که کشت بافت میایه روبهمحمدی، با کمبود پ
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های برتر را از ها، عاری از آلودگی بودن و انتخاب ژنوتیپها و فنوتیپمعاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی یکسانی ژنوتیپ

ای ر، گل محمدی کشت بافتی از جایگاه ویژههای گل محمدی کشت بافتی برشمرد و خاطرنشان کرد: در طرح اراضی شیبدامزیت

 برخوردار خواهد بود.

هزار هکتار طرح اراضی شیبدار اجرا شود،  062های فنی در مرحله نخست قرار است در سطح طهماسبی با بیان اینکه طبق بررسی

 از اهداف این طرح دانست. بازده به اراضی پربازده رازایی، پایداری محیط زیست و تبدیل دیمزارها و اراضی کماشتغال

های مثمر در اراضی شیبدار را یک نوع آبخیزداری با کمک مردم عنوان کرد و افزود: در این وی اجرای طرح توسعه کاشت گونه

 شوند.بر مانند انگور، بادام و گیاهان دارویی همچون گل محمدی کشت میآبهای اقتصادی و کمطرح، گونه

جویی در آب، افزایش عملکرد و صادرات ها را با توجه به اهمیت صرفهت جهاد کشاورزی توسعه گلخانهمعاون امور باغبانی وزار

ای محصوالت سبزی و صیفی از محورهای مهم در برنامه ششم توسعه بیان کرد و ادامه داد: وزیر جهاد کشاورزی طبق بخشنامه

ای تهیه و متقاضیان به بانک کشاورزی راهنمایی های گلخانهطرحاعالم کرده است که خارج از سقف و محدودیت زمانی و مکانی، 

 ها را بپذیرد تا خط اعتباری برای ارائه تسهیالت در این زمینه گشایش یابد.شوند، بانک کشاورزی نیز موظف است طرح

توان در ری و پیوندک تولیدی میسازی آنها با تولید پایه مادطهماسبی پیشنهاد داد: با شناسایی ارقام مناسب رز در بازار و سالم

 سراسر کشور واحدهای اقماری متعددی ایجاد کرد.

میلیون پایه هستیم و با  62های رز جایگزین کنیم، ساالنه نیازمند بیش از وی تصریح کرد: اگر بخواهیم هر سه سال، پایه

 صوصی به بهترین شیوه به کار خود ادامه خواهد داد.ریزی برای این فرایند، دیگر نیازی به دخالت دولت نیز نبوده و بخش خبرنامه

شود که در صورت بروز طهماسبی در پایان یادآور شد: در این روش از ابتدای تولید تا مصرف یک زنجیره به هم متصل دیده می

 یابی کرد و به حل آن پرداخت./توان ریشهراحتی میمشکل نیز به
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  گذاری در گل و گیاه ایران شدند/ لغو اعزام هیأت گل و گیاه ایران به باکوگذاری در گل و گیاه ایران شدند/ لغو اعزام هیأت گل و گیاه ایران به باکوها خواستار سرمایهها خواستار سرمایههلندیهلندی

نفره هلندی از نمایشگاه بازدید کرد و خواستار  10المللی گل و گیاه در تهران، هیأت چهاردهمین نمایشگاه بیندنبال برگزاری به

 .های تهران و خوزستان شدگذاری در گل و گیاه ایران در استانسرمایه

)ایانا( با اعالم این خبر گفت:  وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرانمدیرعامل اتحادیه گل و گیاه استان تهران امروز در گفت

شرکت داخلی در فضای مناسبی  122المللی گل و گیاه کشور با حضور چهار شرکت خارجی و بیش از چهاردهمین نمایشگاه بین

 وگو طی یک هفته تشکیل شد و دستاوردهای اقتصادی فراوانی داشت.در بوستان گفت

نفره  10رکیه، اسپانیا و هلند در این نمایشگاه حضور داشتند و هیأت بلندپایه محمدی افزود: کشورهای آلمان، تغالمحسین سلطان

گذاری در پاکدشت تهران و همچنین استان خوزستان اعالم هلندی ضمن بازدید از نمایشگاه اعالم آمادگی خود را برای سرمایه

شده پایین های خاص با قیمت تمامورش گلعنوان کشوری چهارفصل امکان پرکرده است.وی خاطرنشان کرد: در حالی ایران به

 دارد که هلند با آب و هوایی شبیه مازندران، فاقد چنین کارایی و قابلیتی است.

 های هلندیهای آفریقایی و شمعدانیمانور بنفشه

بریده که های شاخهگلبار بخشی از گیاهان آپارتمانی و مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه ادامه داد: در این نمایشگاه برای نخستین

 مندان قرار گرفته بود، به نمایش درآمد.کمتر در معرض دید عالقه

های آفریقایی در معرض های هلندی و بنفشههای ارکیده، بگونیا، شمعدانیمحمدی تصریح کرد: در این نمایشگاه انواع گونهسلطان

 مندان قرار گرفت.دید عالقه

 مندان قرار گرفت.های بومی و برخی وارداتی بودند، مورد توجه عالقهجدید که از گونه های آپارتمانیوی یادآور شد: گل

 بازدید یک میلیون نفر از نمایشگاه گل و گیاه

مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه تأکید کرد: طی برگزاری این نمایشگاه، بیش از یک میلیون نفر از نمایشگاه دیدن کردند که برای یک 

 شود.، آمار قابل قبولی محسوب مینمایشگاه تخصصی

های حاضر در نمایشگاه با قیمت مناسبی محصوالت خود را در معرض فروش گذاشتند و محمدی اظهار داشت: شرکتسلطان

 وگو توانست رونق نسبی را به بازار گل بازگرداند.ها رکود، نمایشگاه گل و گیاه بوستان گفتتوان گفت پس از مدتمی

سوم آن قابلیت صادراتی شود، تنها یکبریده تولید میگل شاخه 102گفت: در حالی که در ایران ساالنه دو میلیارد و وی همچنین 

 دارد که باید برای توسعه صادرات به تولید انبوه اندیشید.

 هکتار برسد 44444هکتار باید به  4444

دهنده پتانسیل مناسب تولید گل و گیاه در ا از گل و گیاه ایران نشانهمدیرعامل اتحادیه گل و گیاه در ادامه افزود: استقبال هلندی

هزار هکتار توان سطح زیر کشت گل را از هشترسد با فراهم بودن زمینه ارتقای تولید گل در کشور مینظر میکشورمان است و به

 هزار هکتار رساند. 02کنونی به 

با  80رود سال دستور کار بخش دولتی و خصوصی قرار گرفته و انتظار میمحمدی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات گل در سلطان

 گذاری برای توسعه صادرات نیز آغاز شود.های ایجادشده پسابرجام، در صادرات گل انقالبی شده و ریلاستفاده از فرصت

 سنتی هلند 04های دو دالری ایران و گل
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شده و های تمامعلت هزینهشده گل و گیاه در کشورمان بهایران، قیمت تمام وی ادامه داد: یکی از معضالت توسعه صادرات گل در

تواند رز المللی دو دالر است، در حالی که هلند میهای سنتی است؛ چنانکه قیمت یک رز تولیدشده ایران در بازارهای بینگلخانه

 سنت صادر کند. 02خود را با بهترین کیفیت زیر یک دالر و حتی 

تواند زمینه فعالیت ترین چالشی است که میهای تولید مهمدی تصریح کرد: برای افزایش رقابت، کاهش هزینهمحمسلطان

 پوشی کرد.تولیدکنندگان گل و گیاه را افزایش دهد و نباید از آن چشم

 هابرگشت روز ملی گل، مشروط به توانمندی تشکل

جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی این وزارتخانه برای برگرداندن روز ملی  مدیرعامل اتحادیه گل و گیاه یادآور شد: هرچند وزارت

 ها باشد.شرط بازگشت روز ملی گل، توانمندی تشکلرسد پیشنظر میهای خود را آغاز کرده است، اما بهگل تالش

ها و م است تجمیع تشکلمحمدی تأکید کرد: تشکل صنفی قدرتمند به معنای عام کلمه در حوزه گل وجود ندارد و الزسلطان

 منظور تشکیل اتحادیه ملی گل و گیاه آغاز شود.توانمندسازی آنها به

تواند مزیت صنفی وی اظهار داشت: فعالیت در اتاق و همچنین تشکیل صندوق حمایت از پرورش گل ازجمله اقداماتی است که می

 پرورش گل در کشور محسوب شود.

 عوت نشدنددهندگان گل به آذربایجان دپرورش

دهندگان گل و گیاه نیز در هیأت اعزامی به آذربایجان های حضور اتحادیه پرورشمحمدی همچنین گفت: هرچند زمینهسلطان

 عمل نیامد.صورت گرفته بود، اما در روزهای آخر، هیچ دعوتی از این اتحادیه برای حضور در باکو به

دهندگان های مثبتی برای حمایت از پرورشای قدموزه اختصاص تسهیالت گلخانهوی در پایان افزود: هرچند وزارتخانه متولی در ح

های همراه وزیر جهاد تواند حضور فعاالن گل و گیاه در هیأتهای توسعه صادرات گل میگل و گیاه برداشته است، اما یکی از زمینه

 عمل نیامد./روزهای آخر دعوتی بهآمده از سوی این اتحادیه در عملکشاورزی باشد که با وجود تمهیدات به

http://www.iana.ir/fa/news/12602/%D8%00%D8%00%D8%   
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 گندم
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  گندم ادامه داردگندم ادامه داردشود/ ممنوعیت واردات شود/ ممنوعیت واردات وارداتی ثبت سفارش شده قبلی خریداری میوارداتی ثبت سفارش شده قبلی خریداری می  گندمگندم

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات گندم ادامه دارد، گفت: برای جلوگیری از ورود گندم  

  .شودوارداتی که قبل از ممنوعیت، ثبت سفارش شده توسط شرکت بازرگانی خریداری می وارداتی به چرخه خرید تضمینی، گندم

به ارائه توضیحاتی در رابطه با خرید گندم وارداتی پرداخت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی روفان در گفتحسن عباس مع

 .ممنوع شده است 80بهمن  1و گفت: واردات گندم از مورخ 

توان محدودیت برای تأمین نیاز داخل واردات الزم باشد، می وی افزود: البته ممنوعیت واردات گندم مقطعی است و در صورتی که

 .واردات را لغو کرد

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری  02شود امسال حدود بینی میمعاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه پیش

 .اقی مانده استمیلیون تن گندم در سیلوهای کشور ب 0شود، اظهار داشت: از سال گذشته هم 

میلیون تن گندم هم تولید داخل در نزد کشاورزان برای مصرف شخصی باقی  1تا  0عباسی معروفان بیان داشت: ساالنه حدود 

 .میلیون تن گندم در سال جاری خواهیم داشت 00تا  00بین  توان گفتماند که در مجموع میمی

 .شودذخایر استراتژیک نگهداری میمیلیون تن از این گندم برای  0وی افزود: البته 

اعالم ممنوعیت واردات گندم ثبت  های وارداتی گفت: قبل ازمعاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی در مورد دالیل خرید گندم

 .میلیون تن است 0هایی برای واردات این محصول انجام شده که طبق برآورد بیش از سفارش

ماکارونی و صادرات مجدد حتی در شرایط ممنوعیت هم  آرد، بیسکویت و آزاد برای تبدیل به ارز وی افزود: البته واردات گندم با

 .گیری کارخانجات از ظرفیت خالی و ایجاد ارزش افزوده صادر شده استآزاد است و این مجوز برای بهره

برای واردات  ها ثبت سفارش ا بخشی ازام افزود: برای مصارف داخلی همچنان ممنوع است، وی با تأکید بر اینکه واردات گندم

 .ای جز ورود این بخش از گندم به کشور نیستگندم قبل از تاریخ مذکور انجام شده، بنابراین چاره

میلیون تن است، بیان داشت: بنابراین مصوب  0عباسی معروفان با بیان اینکه تخمین ما از میزان ثبت سفارش قبل از ممنوعیت 

ی وارداتی به صورت مستقیم و کنترل شده به صنایع و صنف فروخته شود و یا شرکت بازرگانی دولتی آن را هاشد تا این گندم

 .خریداری کرده و سپس به صنف و صنوف بفروشد

 .وی تصریح کرد: این تصمیم در این راستا اخذ شده تا از ورود گندم وارداتی به چرخه فروش تضمینی گندم جلوگیری شود

برداری به تومان بدون هیچ محدودیتی بر اساس پروانه بهره 822شرکت بازرگانی دولتی گفت: گندم با قیمت  معاون بازرگانی

 .شودها تحویل میها و کارخانهشرکت

 .تومان است 002تا  022گندم وارداتی بر اساس کیفیت بین  وی افزود: همچنین قیمت خرید

ای و ورود گندم وارداتی به چرخه تضمینی گندم امسال خرید گندم سوء استفادهعباسی معروفان بیان داشت: برای جلوگیری از هر 

 .شود و هیچ داللی امکان فروش گندم به وزارت جهاد کشاورزی را ندارداز کشاورزان صرفا با معرفی نامه استان و دهستان انجام می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000220080 
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 گندم
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  خریدار گندم از واردکنندگان بخش خصوصی هستیم/فروشنده گندم به خبازیهای آزاد پز و صنف و صنعتخریدار گندم از واردکنندگان بخش خصوصی هستیم/فروشنده گندم به خبازیهای آزاد پز و صنف و صنعت

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: این شرکت آمادگی دارد تا در راستای حمایت از تولید داخل، گندم موجود خود را  

  .تومان به مصرف کنندگان بخش صنف و صنعت و نانوایان آزادپز کشور به فروش برساند 900با قیمت 

، به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، این شرکت در راستای حمایت از تولید داخل و گزاری فارسخبربه گزارش 

فروشد و از واردکنندگان تومان به بخش صنف و صنعت می 822تامین نیاز کشور، گندم موجود خود را با قیمت مصوب هر کیلو 

 .کندبخش خصوصی به قیمت رقابتی گندم خریداری می

علی قنبری در خصوص میزان و نحوه فروش گندم ها تاکید کرد: میزان فروش گندم به صنوف و صنایع ، براساس پروانه فعالیت و 

 .بهره برداری واحدهای صنفی و صنعتی می باشد و تحویل گندم نیز از محل سیلوهای شرکت انجام خواهد شد

دولتی ایران برای خرید گندم وارداتی از واردکنندگان بخش خصوصی قنبری همچنین از آمادگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی 

 .خبر داد

وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی دارد، تا گندم خارجی که توسط بخش خصوصی به کشور وارد شده را با قیمت 

 .رقابتی خریداری کند

ز بخش خصوصی را منوط به ارائه معرفی نامه صادر شده از سوی معاون وزیر جهاد کشاورزی خرید گندم وارداتی با قیمت رقابتی ا

 .سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط وارد کنندگان بخش خصوصی برشمرد

 6602مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد : کما کان گندم مصرفی نانوایان یارانه ای پز کشور به همان قیمت پایه 

 .ل عرضه می شود و مطابق سهمیه بندی مشخص توزیع خواهد شد و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشتریا

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802006220088 
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 گندم
 خبرنگاران جوان – ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  آمادگی دولت برای خرید گندم از واردکنندگان بخش خصوصیآمادگی دولت برای خرید گندم از واردکنندگان بخش خصوصی

تومان به بخش صنف و صنعت به  900مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: این شرکت گندم موجود خود را با قیمت 

 .داری می کندفروش می رساندو از واردکنندگان بخش خصوصی به قیمت رقابتی گندم خری

در راستای حمایت از تولید داخل و تامین نیاز  ، شرکت بازرگانی دولتی ایرانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

و از واردکنندگان بخش فروشد تومان به بخش صنف و صنعت می 822کشور، گندم موجود خود را با قیمت مصوب هر کیلو 

 .کندخصوصی به قیمت رقابتی گندم خریداری می

علی قنبری در خصوص میزان و نحوه فروش گندم ها تاکید کرد: میزان فروش گندم به صنوف و صنایع ، براساس پروانه فعالیت و 

 .ام خواهد شدبهره برداری واحدهای صنفی و صنعتی می باشد و تحویل گندم نیز از محل سیلوهای شرکت انج

قنبری همچنین از آمادگی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید گندم وارداتی از واردکنندگان بخش خصوصی 

بر اساس گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران،وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی دارد، تا گندم خارجی که .خبر داد

 .ر وارد شده را با قیمت رقابتی خریداری کندتوسط بخش خصوصی به کشو

معاون وزیر جهاد کشاورزی خرید گندم وارداتی با قیمت رقابتی از بخش خصوصی را منوط به ارائه معرفی نامه صادر شده از سوی 

 .سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان توسط وارد کنندگان بخش خصوصی برشمرد

 

 6602گانی دولتی ایران تاکید کرد : کما کان گندم مصرفی نانوایان یارانه ای پز کشور به همان قیمت پایه مدیرعامل شرکت بازر

 .ریال عرضه می شود و مطابق سهمیه بندی مشخص توزیع خواهد شد و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/0628020/%D0%A0%D8%00%D0%A 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  خود کفایی گندم محقق می شود یا خیر؟ / تیر واردات، تولید را نشانه گرفتخود کفایی گندم محقق می شود یا خیر؟ / تیر واردات، تولید را نشانه گرفت

بست اما نباید فراموش کرد که جوالن واردات کاالهای رنگارنگ آن  هرچند به گفته مسئوالن نمی شود درهای کشور را به روی دنیا

 .هم بدون حساب و کتاب کمر تولید ملی را خم می کند

وابستگی و واردات ؛ با توجه شرایط آب و هوایی ،ایران می تواند از هر گونه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

را برپا  با تالش کشاورزان و همت مسئوالن جشن خود کفایی گندم  01محصوالت کشاورزی بی نیاز باشد چرا که کشور در سال 

کرد، اما این روند دیری نپایید و در پایان فعالیت دولت نهم مجددا نیاز به واردات این محصول استراتژیک احساس شد و دروازه 

 .وی گندم بیگانگان باز شدهای کشور به ر

بر همین اساس واردات گندم طی سال های اخیر به گندم تولیدی نیشخند می زد اما از سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی نوید 

 .خود کفایی تولید و مممنوعیت واردات این محصول را اعالم کرده است

میلیون تن گندم از  0الی  1.5تقلیل یافت ،اما حدود  81سال  میلیون تن در مقایسه با 080هم واردات به  94هر چند که در سال 

 0کشور روسیه، قزاقستان و... به کشور وارد شده ؛که امسال به گفته مسئوالن و با توجه به ذخایر مناسب و پیش بینی خرید 

 .میلیون تنی گندم ، واردات این محصول به کشور منتفی شده است

اقتصادی نمی شود درهای کشور را به روی دنیا بست اما نباید فراموش کرد که جوالن واردات کاالهای هرچند به گفته کارشناسان 

 .رنگارنگ آن هم بدون حساب و کتاب کمر تولید ملی را خم می کند

رفه و حال دراین میان مسئوالن نظرات مختلفی درخصوص واردات گندم ارائه می دهند چرا که برخی آنها معتقدند واردات با تع

 .مصرف آن در صنایع و صادرات آن کاالها فی نفسه بد نیست

، خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانمجری طرح گندم در گفتگو با  اسماعیل اسفندیاری پور مشاور وزیر جهاد کشاورزی و 

هزار هکتار گندم به روش آبی  022هکتار، گندم کشت می شود؛ گفت: امسال دو میلیون و میلیون  6با بیان اینکه امسال در سطح 

 .هزار هکتار گندم به روش دیم در کشور کشت شده است 022میلیون و  1و 

تولید در راستای تولید بیان کرد: این وزارت خانه در رابطه با افزایش  اسفندیاری پور با اشاره به اقدامات وزارت جهادکشاورزی

در اختیار  به میزان کافی اقداماتی در راستای تهیه و تدارک نهاده ها انجام داده و بذور گواهی شده و کود شیمیایی مورد زراعت را

 .کشاورزان قرار داده است

دارد و به مجری طرح گندم در ادامه یادآور شد: تجهیز و نوسازی اراضی و روش های نوین آبیاری در میزان تولید تاثیر بسزایی 

همین خاطر معاونت آب و خاک به دنبال گسترش روشهای نوین آبیاری است، چرا که این امر عالوه بر بهره وری مطلوب آب، 

 .تن افزایش می دهد 080الی  0میزان تولید را 

همواره بایستی  وی با اشاره به هشدار آفت سن گندم و زنگ زرد بیان کرد: آفات، بیماری و علف های هرز سه عاملی است که

محصول در برابر آن حفاظت شود، به همین خاطر سازمان حفظ نباتات از اواسط دی ماه اقدام به کانون کوبی مبارزه با آفات 

خطرناکی همچون سن و رنگ زرد در مناطق مستعد کرده که خوشبختانه از این حیث تاکنون خسارتی به مزارع صورت نگرفته 

 .است
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اورزی اظهار داشت: درسال جاری با توجه به تولید مناسب،بارش کافی باران و اعالم به موقع نرخ خرید مشاور وزیر جهاد کش

 .تضمینی نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت

وی با اشاره به تاثیر ممنوعیت واردات در افزایش قیمت گندم گفت: با برآورد تولید گندم در مزارع ، پیش بینی خرید تضمینی 

میلیون تنی گندم و ذخایر خوب استراتژیک نیازی به واردات گندم  080میلیون تن از کشاورزان و واردات حدود  8مرز  گندم تا

نخواهیم داشت و الزم به ذکر است که این امر تاثیری در افزایش قیمت نخواهد داشت چرا که کل مصرف گندم بخش خبازی ها با 

 .قیمت نهاده دولت تعیین می شود

از آن در صنایع وابسته  بادی کارشناس سرمایه گذاری گفت: واردات گندم فی نفسه با تعرفه مناسب و به شرط استفاده همچنین ق

 .و صادرات فرآورده های گندم و آرد بد نیست

ب از گندم را به نرخ مناس وی با اشاره به واردات این محصول استراتژیک اظهار داشت: دولت در کنار واردات، همواره بایستی 

کشاورزان خریداری کند؛ ممنوعیت واردات الزاما به نفع تولید داخل نیست اما تا جایی که به بهره وری و تولید داخل لطمه وارد 

 .نشود

می تواند تعرفه ای مناسب برای واردات درنظر بگیرد تا در صورت نیاز  بررسی آنالیز قیمت های جهانی  قبادی بیان داشت: دولت با 

 .فرآورده های گندم ، واردات صورت گیردو صادرات 

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران در ادامه احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با  

درصد رشد مواجه  60زان گندم خریداری شده از کشاوزان با ، می80-81؛ بیان کرد: براساس آمارهای موجود طی سال های جوان

 .بوده و این امر بیانگر این است که تا رسیدن به مرز خود کفایی فاصله چندانی نداریم

وی با اشاره به پایداری تولید گفت: در واقع الزم است که تولید گندم در کشور پایدار شود تا عالوه بر آسودگی خاطر کشاورزان 

 .ت گذشته نیز در کشور تکرار نشودنوسانا

کبیری در ادامه یادآور شد: در برنامه ششم توسعه همواره می بایست بخش کشاورزی را به تولید علمی و مبتنی بر دانش ،سوق 

 .دهیم چرا که این امر تاثیر بسزایی در کمیت و کیفیت تولید دارد

خبرنگار اقتصادی اورزی مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با در همین راستا سید راضی نوری نائب رئیس دوم کمسیون کش

بیان کرد: با توجه به افزایش میزان تولید ممنوعیت واردات محصول استراتژیک گندم از سوی وزیر جهاد  ؛باشگاه خبرنگاران جوان

 .در کشور ادامه یابد کشاورزی اعالم شده،که امیدواریم این امر

وی افزود: واردات گندم سمی برای مجموعه تولید داخل است و با توجه به اقتصاد مقاومتی بهتر است به سمت اقتصادی درون زا و 

 .برون گرا حرکت نماییم

، که در سال های اخیر جوالن واردات محصوالت کشاورزی همچون گندم از جمله دغدغه کشاورزان زحمتکش کشورمان بوده

خوشبختانه با افزایش تولید تا حدودی از نگرانی کشاورزان کاسته شده و امیدواریم با پایداری تولید و برنامه ریزی مناسب در 

 .راستای اقتصاد مقاومتی، در عرصه تولید به خود کفایی برسیم تا جلوی سیل واردات گرفته شود

http://www.yjc.ir/fa/news/0620206/%D0%AE%D8%00% 
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 گندم
 ایسنا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲دوشنبه 

  میلیون تنی گندم میلیون تنی گندم   11آمادگی برای صادرات آمادگی برای صادرات 

شود، معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: به اوج خود نزدیک می های روغنی آغاز شده ودر شرایطی که هم اکنون فصل برداشت گندم و دانه

میلیارد تومان گندم از کشاورزان خریداری شده و بهای آن نیز در حال پرداخت است که با توجه به رسیدن به مرز خودکفایی  0222تا کنون 

  .آمادگی صادرات دو میلیون تنی گندم را نیز داریم

در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهارکرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تا کنون بالغ بر یک  -کت بازرگانی دولتی مدیرعامل شر -علی قنبری 

میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده  0022میلیارد تومان خریداری شده که  0222هزار تن گندم از کشاورزان به ارزش  622میلیون و 

  .ت استو مابقی آن نیز در حال پرداخ

  .های جنوبی کشور استهزار تن بوده و ما بقی آن از دیگر استان 022وی افزود: عمده گندم خریداری شده از خوزستان و حدود یک میلون و 

 رسیدن به مرز خودکفایی و آمادگی برای صادرات گندم
میلیون تن گندم خریداری  880رسد امسال بیش از یمعاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: شرایط مناسبی در کشور حاکم است و به نظر م

شود و اگر دولت اجازه دهد پتانسیل صادرات گندم تا شود و با توجه به رسیدن به مرز خودکفایی امسال هیچ گندمی از سوی دولت وارد نمی

  .حدود دو میلیون تن را نیز خواهیم داشت

شود و عمده مطالبات کشاورزان و مابقی آن نیز در اسرع وقت به اوج خود نزدیک میقنبری اظهار کرد: هم اکنون فصل خرید تضمینی گندم 

  .پرداخت خواهد شد

وی با بیان اینکه از نظر سالمت و کیفییت وضعیت بسیار مناسبی در کشور وجود دارد، گفت: شرکت بازرگانی دولتی بر اساس جدول پاکی 

خریم چرا که همه چیز بر اساس روال قانونی و ناخالصی در این زمینه وجود داشته باشد، نمیکند و اگر مشکلی مانند گندم را خریداری می

  .شودکامال استاندارد انجام می

هزار تن کلزا از  00معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین در خصوص خرید تضمینی کلزا اعالم کرد: از اواخر سال گذشته تا کنون حدود 

  .شده است و بهای آن نیز در حال پرداخت به کشاورزان است های مختلف خریداریاستان

ذار قنبری با بیان اینکه مسئولیت خرید کلزا نیز از اواخر سال گذشته و با شروع فصل برداشت این محصول، به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگ

 روغنی مانند کلزا باشد تا به کشاورزان بابت بازار محصولشان های خواهد خود متولی خرید تضمینی دانهدولت به این دلیل می :شد، تصریح کرد

  .های آینده انگیزه کافی داشته باشندها برای افزایش تولید خود در سالمینان بدهد که آن

http://www.isna.ir/fa/news/06080802000/%D0%A0%D8%00%D0%A 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  ایایممنوعیت واردات مرغ و محروم شدن آن از ارز مبادلهممنوعیت واردات مرغ و محروم شدن آن از ارز مبادله

کشاورزی اعالم کرد که این تصمیم ارتباطی به ممنوعیت ای برای واردات گوشت مرغ منجمد، وزارت جهاد در پی حذف ارز مبادله

 .ای آن نیز حذف شودواردات این محصول ندارد، اما الزم بود که ارز مبادله

وگو با ایسنا، گفت: این اقدام به درخواست وزیر جهاد کشاورزی انجام شد مدیر مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در گفت

وشت مرغ وارداتی که دیگر نیازی به آن نداریم، حذف شود تا اگر در زمانی هم اجتناب ناپذیر وارداتی صورت ای گکه ارز مبادله

 ای به این محصول اختصاص پیدا نکند.گرفت ارز مبادله

زاد شود و با توجه به این ظرفیت مااکنون بیش از دو میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید میمحمدرضا مالصالحی افزود: هم

 تولید، باید به فکر صادرات بیشتر این محصول نسبت به سال گذشته باشیم.

هزار تنی گوشت مرغ هستیم، خاطرنشان کرد: به هیچ وجه  022سازی بستر برای صادرات حدود وی با بیان اینکه در صدد آماده

ای برای واردات تصمیم در کنار حذف ارز مبادله شود، اما ایننیازی به واردات گوشت مرغ نداریم و مجوزی در این زمینه صادر نمی

 مواد اولیه کره اتخاذ شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/12600/%D8%00%D8%00%D8%06% 
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 ماشین آالت
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 متفرقه
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  دریافت نماد دولت الکترونیک توسط سازمان دامپزشکی کشوردریافت نماد دولت الکترونیک توسط سازمان دامپزشکی کشور

ریزی کشور برای نخستین بار احراز هویت الکترونیکی بودن خدمات این سازمان را با اعطای نماد دولت سازمان مدیریت و برنامه

 .الکترونیک تأیید کرد

 .ن نخستین دستگاه اجرایی دولتی، نماد اعتماد دولت الکترونیک را دریافت کردسازمان دامپزشکی کشور به عنوا

ریزی کشور برای نخستین بار احراز هویت روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، سازمان مدیریت و برنامه به گزارش ایانا از

 .کردالکترونیکی بودن خدمات این سازمان را با اعطای نماد دولت الکترونیک تأیید 

معصومه یوسفی، مدیرکل دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت: بر اساس 

با موضوع توسعه خدمات الکترونیک، این سازمان با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و  مصوبه شورای عالی فناوری اطالعات

درصد از خدمات خود را به شکل الکترونیکی درآورده است تا مخاطبان با صرف  82یش از هماهنگی های بین دستگاهی تاکنون ب

 .کمترین زمان ممکن خدمات الزم را از دستگاه دریافت کنند

وی افزود: نماد دولت الکترونیک به شکل پایلوت و برای نخستین بار به سازمان دامپزشکی کشور واگذار شده است و این نماد نشان 

است و دارنده نماد دولت  های اجرایی در فضای مجازیرسانی دستگاهرسانی و خدمتطح کیفیت خدمات اطالعدهنده س

 /.الکترونیکی ملزم به رعایت قوانین و مقررات ابالغ شده در زمینه دولت الکترونیک است

ana.ir/fa/news/http://www.i12080/%D0%AF%D0%B0%DB% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/30591/%D8%AF%D8%B1%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

197 
 

 متفرقه
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  پشه ها کدام گروه خونی را بیشتر می گزند؟پشه ها کدام گروه خونی را بیشتر می گزند؟

 پشه ها به رنگ آبی عالقه بیشتری دارند /نکته در باره پشه ها  00

هنگامی که شما از حرکت باز می ایستید )هنگام خواب( غلظت رطوبت، رنگ و تحرک در شما نیز در جلب پشه ها تاثیر گذار است. 

 :جالب است بدانید که.دی اکسید کربن در اطراف شما افزایش می یابد و پشه ها آسانتر شما را ردیابی خواهند کرد

و آئدس ها آنوفل ها، کولکس )پشه معمولی(  .می باشند CULICIDAE پشه ها جزو خانواده حشرات دوبال به نام کولیسیده -0

 .از دسته های مهم پشه ها هستند

 گونه پشه در سراسر جهان وجود دارد 0022بیش از  -0

 .بار در ثانیه می باشد 622تا  022سرعت بال زدن پشه ها  -1

 .میلی گرم است 0٫0تا  0وزن یک پشه  -0

 .کیلومتر در ساعت است 0٫0 تا  0٫6سرعت پرواز پشه ها  -0

 .(پای بند بند دارند و یک خرطوم)نیش 6قسمت سر، سینه و شکم تشکیل یافته است. پشه ها بدن پشه ها از سه  -6

پشه ماده معموال بزرگتر از پشه نر میباشد. خرطوم پشه ماده طویل تر بوده و مناسب مکیدن خون است. شاخک های پشه نر پر  -0

 .وی اندک استپشت و پر مو بوده اما شاخک های پشه ماده نخ مانند و دارای چند م

 .روز میباشد 022تا  0طول عمر پشه نر در حدود یک هفته و پشه ماده  -0

 .ماه6خواب زمستانی فرو روند. حتی تا پشه ها جانورانی خونسرد میباشند بنابراین پشه های ماده قادرند در فصول سرد سال به  -8

سخت پوستان از جمله خرچنگها، ماهیها و سنجاقک ها شکارچیان طبیعی پشه ها شامل خفاشها، پرندگان، عنکبوت ها،  -02

 .میباشند

 .پشه های نر و ماده برای تامین انرژی پرواز از شهد گلها و گیاهان تغذیه می کنند -00

 .پشه های نر هیچگاه از خون تغذیه نمیکنند و نیش نمی زنند -00

پشه های ماده برای تولید و نمو تخم های خود نیاز به پروتئین پشه های ماده به خون نیاز دارند اما نه برای تامین انرژی.  -01

 .موجود در خون دارد

همه گونه های پشه انسان را نمی گزند، برخی از پشه های ماده، پستانداران، برخی پرندگان، برخی اسب ها، برخی الک پشتها  -00

 .و یا حتی قورباغه ها را به انسان ترجیح میدهند

 .پشه ماده از دو کانال مجزا تشکیل یافته، یک مجرای بزاقی و ک مجرا برای مکیدن خوننیش  خرطوم و  -00

علت اینکه نیش پشه درد ندارد این است که نیش پشه بسیار دندانه دار بوده و با سوزن آمپول که سطحی هموار دارد متفاوت  -06

با پوست بدن به حداقل رسیده و اعصاب حسی کمتری است. دندانه دار بودن نیش پشه سبب میگردد تا تعداد نقاط تماس آن 

 .تحریک گردند

پشه ماده هنگام مکیدن خون از طریق بزاق خود یک ماده ضد انعقاد کننده خون ترشح می کند تا خون حین مکیدن لخته  -00

 .نگردد

 .آیدبه همین خاطر پدیدمی زی محل گزشپروتئین بزاق پشه موجب تحریک سیستم ایمنی بدن می گردد. خارش، تورم و قرم -00

 (میکرو لیتر خون می مکد. )یک میکرو لیتر معادل یک میلیونم لیتر است 0پشه ماده در هر بار گزش  -08
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برابر وزن خود خون می مکد. چنانچه گیرنده های شکم پشه ماده غیر فعال گردند، پشه  0پشه ماده در هر بار گزش بیش از  -02

 .منفجر شود آنقدر خون می مکد تا عمال

 .پشه ماده از طریق حسگرهای بویایی، حس بینایی و گیرنده های گرمایی هدف خود را شناسایی میکند -00

 .را حس میکنند گیرنده های گرمایی پشه پرتوهای مادون قرمز ساطع شده از اجسام گرم  -00

متصاعد میشود که پشه ها قادر به شناسایی آنها  ترکیب شیمیایی از پوست انسان 022ترکیب فرار از بازدم و  022در حدود  -01

 .هستند

بنابراین پس از فعالیت بدنی که تولید این مواد  .مهمترین این مواد دی اکسید کربن بازدم و اسید الکتیک عرق میباشند -00

و نمک نیز تولید اسید افزایش می یابند شناسایی شما برای پشه ها آسانتر میگردد. مصرف غذاهای غنی از پتاسیم )مثل موز( 

 .الکتیک را افزایش میدهد. اسید اوریک، فنول و آمونیاک نیز در رده های بعدی قرار دارند

هنگامی که شما از حرکت باز می ایستید )هنگام خواب( غلظت دی اکسید کربن در اطراف شما افزایش می یابد و پشه ها  -00

 .آسانتر شما را ردیابی خواهند کرد

رنگ و تحرک در شما نیز در جلب پشه ها تاثیر گذار است. پشه ها به رنگ آبی عالقه مند میباشند. پوشیدن لباسهای  رطوبت، -06

تیره و مشکی با جذب بیشتر نور و انرژی گرمایی، پشه ها را بیشتر به سوی شما جلب میکند، برعکس لباسهای روشن. هنگامی که 

شما زنده هستید بنابراین جذب شما میشوند. هر قدر که لباس تن شما با پس شما حرکت میکنید پشه ها مطمئن می گردند 

 .زمینه شما کنتراست بیشتری داشته باشد شناسایی شما توسط پشه ها آسانتر است

برخی شامپوها، صابونهای معطر، عطر و اودکلن بوی طبیعی بدن شما را پوشانده و برخی آن را تشدید میکند. )مثل رایحه  -00

 (عطر گلها ای و  میوه

 .متری بوی شما را حس کند 12پشه ماده قادر است از فاصله  -00

لیتری و یا یک کنده  002متری قادرند شما را ببینند اما باز هم نمیتوانند میان شما و یک بشکه  02پشه ها تنها از فاصله  -08

گرمایی که روی شاخک ها واقع هستند دست بکار میشوند تا متری گیرنده های بسیار حساس  1درخت تمایز قائل شوند. از فاصله 

برابر حد معمول  1خون را در سطح پوست شناسایی کنند. هنگامی که رطوبت محیط باال باشد دامنه عملکرد این گیرنده ها تا 

 .افزایش می یابد

ن و در افراد چاق و تنومند بیشتر از افراد ریسک گزیدگی توسط پشه در مردان بیشتر از زنان، در بزرگساالن بیشتر از خردساال -12

 (الغر میباشد. )البته اگر تنها عامل دی اکسید کربن را به حساب آوریم

 .است بیشتر گزیده می شوند O افرادی که گروه خونی شان -10

درجه سانتی گراد  02 درجه سانتی گراد به حداکثر خود رسیده و پشه ها در دمای پایین تر از 06فعالیت پشه ها در دمای  -10

 .غیر فعال میگردند

پشه ها در آب و هوا و مناطق گرمسیر در تمام طول سال فعال میباشند. همچنین جمعیت پشه ها در طول مناطق ساحلی  -11

 .بیش از نقاط دیگر است

ناقلین بیماریهای ماالریا میلیون نفر در سراسر جهان توسط گزش پشه ها جان خود را از دست میدهند. پشه ها  0-1ساالنه  -10

 .)توسط پشه آنوفل(، تب زرد، تب هموراژیک دنگ، ورم مغزی )آنسفالیت( وتب نیل غربی میباشند

عامل بیماری ایدز نمیتواند توسط پشه ها انتقال یابد. چرا که این ویروس در بدن پشه ها مانند غذا هضم  HIV ویروس -10

از  HIV را سرایت دهد. برای انتقال ویروس HIV به مقداری نیست که قادر باشددر گزش پشه  HIV میگردد. همچنین ویروس
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میلیون پشه ماده نیاز است که همزمان فرد آلوده را نیش زده و متعاقب آن فرد سالم را نیش  02یک فرد آلوده به یک فرد سالم به 

 .بزنند

 .گرددتمام پشه ها به آب نیاز دارند تا چرخه زندگی آنها تکمیل  -16

چرخه زندگی پشه ها دارای دگردیسی کامل بوده و شامل چهار مرحله: تخم ، الرو، شفیره و پشه بالغ میباشد .این چرخه  -10

 .روز کامل میگردد 12تا 02ظرف 

تا  0222تخم می گذارند.و یک پشه ماده قادر است پیش از آنکه بمیرد  022تا  022پشه های ماده درهر بار تخم گذاری  -10

 .تخم بگذارد 1222

پشه ماده در چند مرحله تخمریزی فقط یکبار با پشه نر جفت گیری میکند. یعنی پس اینکه یک بار تخم گذاری کرد دیگر  -18

روز در  1نیاز ندارد با پشه نر جفت گیری کند و تنها به یک وعده خون دیگر نیاز دارد تا مجددا تخم گذاری کند. پشه ماده هر 

 .کند تخمریزی میان میتواند 

ساعت رنگشان به قهوه ای تیره و سیاه متمایل میگردد. پشه ماده تخم  00تخمهای پشه ماده ابتدا سفید رنگ بوده اما پس از  -02

خود را معموال روی سطح آب راکد میگذارد. اما ممکن است روی گل و الی و یا هر چیزی که در مسیر آب باشد تخمریزی کند. 

 .میلی متر است 2٫0اندازه هر تخم 

روز طول میکشد تا به الرو تبدیل گردند. الرو پشه از طریق یک مجرای ریز که به سطح آب می آید تنفس  0-1تخم ها  -00

میکند. الروها از جلبکها، میکروارگانیزمها و ذرات ارگانیک موجود در آب تغذیه میکنند. در برخی از گونه های پشه، الروها از 

ه میکنند. الروها قادرند آب آلوده راکامال فیلتر و تصفیه کنند. الروها چهار مرتبه پوست اندازی میکنند تا به شفیره یکدیگر نیز تغذی

 .تبدیل گردند. الروها یک تا دو سانتی متر طول دارند

و توسط دو مجرای الروها پس از گذشت یک تا دو هفته به شفیره تبدیل میشوند. شفیره پشه تغذیه ندارد اما تحرک داشته  -00

 .شاخ مانند بنام سیفون تنفس میکند

 .الرو و شفیره پشه کامال آبزی هستند اما پشه بالغ در خشکی زندگی میکند -01

روز به پشه کامل مبدل میشود.پشه بالغ پس از خارج شدن از پیله صبر میکند تا بدن وبالهایش کامال خشک  1شفیره پس از  -00

 .ندگردد تا بتواند پرواز ک

 .روز جفت گیری میکنند. پشه نر پس از جفت گیری مدت زیادی زنده نمی ماند 1-0پشه های ماده و نر پس از  -00

پشه ها در طی روز در محل های خنک، تاریک، مرطوب و محفوظ به استراحت می پردازند. به ویژه در میان پوشش گیاهی. و  -06

 .ددر عصر و غروب آفتاب برای تغذیه خارج میشون

هر مکان و یا شیئی که آب را در خود نگه دارد و باعث تجمع آب گردد، محل مناسبی برای تخمریزی پشه هاست. محل های  -00

تخمریزی پشه ها میتواند: جوی آب، گلدانها، زیر گلدانیها، حفره درختان، سینی زیر کولر، جعبه کارتن، کف شور و چاهک ها، 

یر دستشویی، قوطی کنسرو، بشکه، حوضچه، استخر، گودالها، باتالق ها، آب انبارها، تایرهای فالش تانک توالت، سیفون گلویی ز

 .مستعمل، ناودان ها و غیره باشد
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 متفرقه
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  با نحوه اجرا و کار گلدان خودآبیار آشنا شویدبا نحوه اجرا و کار گلدان خودآبیار آشنا شوید

گلدان خودآبیار دارای پنج بخش اصلی است که با هر بار پر کردن مخزن آن بسته به نوع گیاه و محیطی که در آن قرار دارد که تا 

 .چند هفته آب گیاه تأمین خواهد شد و نیاز به آبیاری نخواهید داشت

آبیار دارای پنج بخش اصلی است که با هر بار پر کردن مخزن آن بسته به نوع گیاه و محیطی که در آن قرار گلدان خود

 دارد که تا چند هفته آب گیاه تأمین خواهد شد و نیاز به آبیاری نخواهید داشت.

 گلدان خودآبیار دارای پنج بخش اصلی است

 گفته است و متناسب با نوع سایز گلدان و نوع گیاه تعبیه شده است.مخزن آب: مخزن آب در قسمت پایینی گلدان قرار  -0

بخش خاک و گیاه: این قسمت که در واقع سطل داخلی است که دارای یک مخزن مناسب و فضای کافی جهت نگهداری گیاه و  -0

 خاک است، همچنین در قسمت پایین آن محل تأمین آب قرار دارد.

طور پیوسته به و یا پارچه مناسب بوده و رابط بین سطل داخلی و مخزن آب است. این قسمت به فتیله: فتیله جنس ان از پنبه -1

 شود.جذب آب از مخزن کمک کرده و منجر به تأمین رطوبت خاک می

 لوله پرکردن مخزن آب: یک لوله در قسمت بیرونی ظرف است که نقش آن تأمین آب گلدان است. -1

که در قسمت پایین خاک قرار گرفته و گلدان را از اشباع شدن آب و پوسیدگی ریشه زهکش گلدان: یک منفذ کوچک  -0

 کند.محافظت می

شود و از طریق آب از طریق لوله پر کردن مخزن که در قسمت باالیی بخش داخلی تعبیه شده است، در محفظه آب ریخته می

ترتیب گیاه آب شود. بدین، باعث مرطوب شدن خاک میای که در کف گلدان داخلی تعبیه شده است به خاک نفوذ کردهفتیله

کند. در بخش داخلی گلدان نشانگری جهت نشان دادن میزان آب موجود در محفظه مورد نیاز خود را از رطوبت خاک تأمین می

 دهد.وجود دارد که با پرکردن آب مخزن این نشانگر قرمز به سمت باال حرکت کرده و میزان آب را نشان می

بار که آب مخزن تا نقطه ماکزیمم پر شود بسته به نوع گیاه و محیطی که در آن قراردارد که تا چند هفته آب گیاه تأمین هر 

 خواهد شد و نیاز به آبیاری نخواهید داشت./
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 متفرقه
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹تاریخ: 

  سال وقفه/ ابتکار: سینما رسالت سبز داردسال وقفه/ ابتکار: سینما رسالت سبز دارد  6464آغاز به کار پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز؛ پس از آغاز به کار پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز؛ پس از 

شدن میالدی، وقتی برای اولین بار به رقیق  62فرهاد توحیدی دبیر جشنواره فیلم سبز گفت: اگر دانشمندانی که در میانه دهه 

الیه اوزون برفراز قطب ها پی بردند، چشم بر این حقیقت می بستند تا خواب هیچ یک از ما آشفته نشود، امروز عبور غیر قابل 

 کنترل تابش فرابنفش خورشیدی با زمین چه می کرد؟

ت محیط پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز با حضورمعصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان حفاظ

  .زیست و جمعی از مسئوالن و هنرمندان سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی و فرهیختگان افتتاح شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز، در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز 

یس سازمان حفاظت محیط زیست، فرهاد توحیدی دبیر جشنواره، امیر عابدی عالوه بر معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رئ

دبیر بخش تجسمی، علیرضا تابش مدیر بنیاد سینمایی فارابی، حسین محجوبی، اسماعیل کهرم، افشین بختیار و کامبیز درم بخش 

ضا شجاع نوری، نیکوالی نیمان و از اعضای هیات انتخاب و داوری بخش تجسمی، مهدی توحیدپور دبیر اجرایی جشنواره، علیر

ترزاکاموگواررو از داوران بخش بین الملل، سید غالمرضا کاظمی دینان رئیس انجمن روابط عمومی ایران، خسرو معصومی، شهاب 

 الدین عادل، جعفر صانعی مقدم از داوران بخش سینمای ایران، مهدی قربان پور دبیر بخش سینمای ایران، بهمن آقایی، دبیر بخش

بین الملل، شبنم قلی خانی و اعضای گروه پالت از سفیران محیط زیست، محمد حیدری، دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر، 

 .سفیر و رایزنان فرانسه و جمعی از اهالی سینما و رسانه در سینما فلسطین کاخ جشنواره بین المللی فیلم سبز حضور داشتند

حیه پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز گفت: خوشبختم پنجمین جشنواره بین المللی معاون رئیس جمهوری در مراسم افتتا

فیلم سبز با همت، تالش و فدارکاری و پیگیری مصرانه جمعی از هنرمندان عالقمندان به هنر به محیط زیست شکل گرفت و امروز 

  .شاهد افتتاح این جشنواره بین المللی هستیم

مرکز استان برگزار می شود و من تشکر می کنم  31اره بین المللی فیلم سبز نه تنها در تهران بلکه در ابتکار ادامه داد: جشنو

مخصوصا انکه برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی کار بسیار ارزشمندی است و واقعا از همه هنرمندانی که در جشنواره هنرهای 

  .ت بردمتجسمی شرکت کردند تشکر می کنم از دیدن همه این آثار لذ

وی همچنین گفت: تشکر می کنم از تک تک کسانی که در تمام نقاط دنیا با این حرکت همراهی و هم دلی کردند و آثار خودشان 

را فرستادند همچنین از همه فیلمسازان از نقاط دنیا که با ما همراه بودند. همانطور که می دانید موضوع محیط زیست موضوع 

  .را به هم پیوند می دهد جهانی است که همه بشیریت

ابتکار ادامه داد: برخی از آثار سینمایی موجب ناراحتی ما می شود، زیرا متوجه می شویم که مداخله بی حساب و کتاب بشر بر 

زمین و طبیعت بی کرانی که خداوند در اختیار ما قرار داده عوارض و خسارت جبران ناپذیری را به جوامع انسانی وارد کرده است 

  .لی از طرفی بسیار امید بخش استو

وی ادامه داد: اما با این حال برای رسیدگی به این معضالت همواره تالش هایی وجود داشته و این تالش ها هر کدام برای استمرار 

است که در دل  زندگی و تالش و برای برای مقابله با این خرابی و ویرانی ها ادامه دارد و این کاری ارزشمند است و این معجزه هنر

  .تاریکی و ناامیدی بذری از امید و جوانه می زند و انشاهلل درختی تنومند شروع می شود

درحالی که این جشنواره را شروع کردیم که جشنواره های  0100رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین گفت: سال 

ن از این جشنواره استقبال شود، اما همه هنرمندان ما ر ا دیگری در جهان برگزار می شد و ما خیلی امید نداشتیم که در ایرا
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  .همراهی کردند و ما توانستیم چهار دوره جشنواره را به همراهی هنرمندان بین المللی برگزار کنیم که بسیار هم جالب بود

تاخیر چندین ساله با تعطیلی مواجه  ابتکار ادامه داد: اما متاسفانه جشنواره فیلم سبز مانند خیلی از مسائل با کمال ناباوری با یک

و همکاران شان تشکر می کنم که این جشنواره را دوباره احیا کردند . همچنین تشکر ویژه ای   شد. از همت ویژه فرهاد توحیدی

ر که با ما استان کشو 10ازحامیانی داریم که این پیکری که از نفس افتاده بود را دوباره احیا کردند و همچنین تشکر ویژه ای از 

  .همراه بودند و کشورهایی که آثاری را به این جشنواره فرستادند

وی ادامه داد: از همه شما می خواهم با همت عالی این جشنواره استمرار داشته باشد زیرا با برگزاری جشنواره فیلم سبز درواقع کار 

کی دارد که میان ما و سایر کشورها ایجاد می کند و فرهنگی در سطح دنیا انجام می دهیم و به نظرم این جشنواره وجه مشتر

  .همانطور که می دانید زیباترین شکل انتقال پیام ها هنر است و موثرترین آن سینمااست

ابتکار با بیان اینکه سینما رسالت سبز دارد گفت: ماباید بتوانیم بخشی از این رسالت را در جشنواره به نمایش بگذاریم تا همه لذت 

. امیدوارم پیام حفاظت از طبیعت که پیام توجه به مواهبی است که خدا به همه انسان ها داده بتواند تاثیرگذار باشد و در ببرند

  .ذهن و اندیشه و روح ما انسان ها قدر زمین و حیات را بیشتر بدانیم

 محیط زیست موضوعی است که ملت ها بر سر آن باهم توافق دارند 

ساله به  02نواره فیلم سبز نیز در این مراسم ضمن خیر مقدم گفتن به مهمانان گفت: بعد از وقفه ای فرهاد توحیدی دبیر جش

  .همت مدیران نیک اندیش سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه معصومه ابتکار این جشنواره در حال برپایی است

ک ما شود. او توصیه می کند که بهتر است چشم بر وی افزود: وال استیس فیلسوف انگلیسی می گوید حقیقت می تواند باعث هال

حقایق ببندیم و با توهمات کوچکی مثل شیرینی پول، ارزش شهرت و افتخار و قدرت زندگی کنیم.چون اگر دریابیم که این امور تا 

  .چه اندازه پوچ هستند، زندگی دشوار و تلخ و غیرقابل تحمل می شود

میالدی، وقتی برای  62دبیر پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز تاکید کرد: با این حساب اگر دانشمندانی که در میانه دهه 

اولین بار به رقیق شدن الیه اوزون برفراز قطب ها پی بردند، چشم بر این حقیقت می بستند تا خواب هیچ یک از ما آشفته نشود، 

 تابش فرابنفش خورشیدی با زمین چه می کرد؟  امروز عبور غیر قابل کنترل

وی بیان کرد: واقعیت این است که با وجود رقابت ها، منازعات و نبردهای خونین در میان بسیاری از کشورهای جهان، تنها 

های موضوعی که اکثریت قاطع ملت ها و دولت بر آن توافق دارند، فوریت و قطعیت خطرات زیست محیطی است که فارغ از مرز

  .جغرافیایی، نظام های سیاسی و تفاوت های نژادی، تمام زمین را یکسان تهدید می کند

توحیدی با بیان این که شکنندگی نگران کننده محیط زیست در همه ابعاد قابل تصور آن منشا گفت و گو و مبنای عمل جهانی 

ی در پاریس بر سر کاهش ورود آالینده ها به جو و کشور جهان در کنفرانس تغییرات اقلیم 082شده است توضیح داد: توافق 

حداکثر میزان افزایش دمای زمین نشانه ای است از سودمندی گفت و گو و چشم گشودن بر حقیقت تلخی که می تواند باعث 

  .هالک زمین شود

  غزال جشنواره فیلم سبز باردیگر در بین هنرمندان

ایی جشنواره و شبنم قلی خانی برای رونمایی از تندیس به روی سن آمدند و در مراسم افتتاحیه مهدی توحیدپور، دبیر اجر

ماه در  00سال سکوت با تالشی در حدود  02توحیدپور گفت: بسیار خوشحالم که پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز پس از 

  .حال برگزاری است

هنرمندان و عالقمندان به محیط زیست قرار می گیرد و این  وی ادامه داد: پس از سال ها دوری غزال جشنواره باردیگر در بین
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جشنواره حرف هایی برای گفتن دارد زیرا جشنواره بین المللی فیلم سبز سال ها بود که جایش در بین جشنواره های دیگر خالی 

  .بود

ل های سبز دنیا و هنرمندان این دبیر اجرایی جشنواره فیلم سبز همچنین گفت: امروز با همکاری تشکل های مردم نهاد، فستیوا

 .  جشنواره برپا می شود و امیدوارم در طول این هفت روز خاطرات خوبی برای ما بسازد

در این مراسم از خسرو معصومی کارگردان برجسته سینمای ایران به پاس   و  اجرای این مراسم بر عهده جمشید گرگین بود

ساخته یان آرتوس برتران  ( terra) ین بعد از مراسم افتتاحیه، فیلم زمینهمچن .ساخت فیلم های محیط زیستی تجلیل شد

 .نمایش داده شد

پنجمین جشنواره بین الملی فیلم سبز به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با ابزار و بیان هنری و نیز شناسایی آثار 

م در این حوزه جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران با ارزشمند در توجه بخشیدن به حفاظت محیط زیست و توسعه اگاهی مرد

اردیبهشت ماه در تهران )سینما  10تا   00  گستره بین المللی توسط سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسالمی ایران از

 .فلسطین و مرکز فرهنگی هنری صبا( و همزمان در سراسر کشور برگزار می شود

http://www.iana.ir/fa/news/12000/%D0%A0%D0%BA% 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

  هزار نفر در نظام صنفی کشاورزی هزار نفر در نظام صنفی کشاورزی   044044عضویت عضویت 

  .هزار نفر در نظام صنفی کشاورزی خبر داد 022کشاورزی کشور از عضویت های مدیرکل دفتر امور تشکل

از زنجان، عبدالرضا مسلمی بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به ساز و کار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هایی هستند که در قالب نظام صنفی و های کشاورزی مجموعه شبکهکرد: تشکل های کشاورزی در کشور اظهارفعالیت تشکل

 .های مردم نهاد فعالیت دارندهای داوطلبان سازمانانجمن

های کشاورزی در چارچوب حقوقی و مشارکتی در زمینه توسعه مسائل اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی وی با اشاره به اینکه تشکل

 .د: این شبکه از نظر ساختاری در سه سطح شهرستان، استان و کشور تشکیل شده استفعالیت دارند، بیان کر

استان تشکل مربوط  10شهرستان و  001شهرستان از  002های کشاورزی کشور با بیان اینکه تاکنون در مدیرکل دفتر امور تشکل

 .نظام صنفی کشاورزی هستندهزار کشاورز در سطح کشور عضو  022تشکیل شده است، اضافه کرد: در حال حاضر 

شود، گفت: در مانده کشور انجام میشهرستان باقی 00مسلمی با بیان اینکه اقدامات اولیه برای تشکیل شبکه نظام صنفی در 

 .میلیون کشاورز در این تشکل فراهم خواهد شد 0همین راستا تا پایان برنامه ششم توسعه زمینه عضویت 

های کشاورزی به منظور توسعه سازماندهی خبرگان کشاورزی نیز خبر داد و گفت: دفتر امور تشکلوی در ادامه از اجرای طرح 

 .کندبخش کشاورزی و ساماندهی وضعیت این بخش از مزرعه تا بازار در دستور کار خود قرار داده است و در این زمینه فعالیت می

شهرستان کشور انجمن خبرگان کشاورزی  102که در حال حاضر در های کشاورزی کشور با اشاره به اینمدیرکل دفتر امور تشکل

 .ها در دفاتر و برخی نیز به صورت غیررسمی فعالیت دارندفعال است، اضافه کرد: برخی از این انجمن

ی استان کشور خبر داد و اظهار داشت: در همین راستا مجمع مل 25مسلمی همچنین از فعالیت کانون خبرگان کشاورزی نیز در 

 .های استانی استخبرگان کشاورزی نیز فعالیت دارد که متشکل از هیأت مدیره

های کشاورزی کشور با اشاره به تعریف خبرگان کشاورزی گفت: خبرگان کشاورزی شامل کشاورزان برتر مدیرکل دفتر امور تشکل

 .های آنها در همه مزارع مناطق استفاده کردهستند که باید از تجربه

مه از تدوین مجموعه کشاورزی با هدف تشکیل زنجیره ارزش به منظور تکمیل زنجیره تولید و بازار رسانی محصوالت در وی در ادا

های روغنی، طیور خبر داد و گفت: همچنین با توجه به تصویب قانون انتزاع و واگذاری بخشی از بخش صنایع غذایی، برنج، دانه

قلم کاال برای جهاد کشاورزی، انتظار  02های انجام شده از تولید تا تنظیم بازار گذاریامور بازرگانی به جهاد کشاورزی و سیاست

 .های جدید فعال در این بخش انجام دهندرود، مسؤوالن تالش الزم را برای ایجاد شبکهمی

اشاره کرد و گفت:  های مردم نهاد و غیردولتی در توسعه و گسترش بخش کشاورزیها و سازمانمسلمی همچنین به نقش سمن

 .کندها و حمایت از آنها اقدام میهای کشاورزی در این بخش نسبت به تشکیل سمنتعاون روستایی و دفتر امور تشکل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000220202 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

کشور اروپایی برای کشت گیاهان تراریخته دروغ است/آستانه تراریخته در کشور اروپایی برای کشت گیاهان تراریخته دروغ است/آستانه تراریخته در   1414یاضی ادعا کرد ممنوعیت یاضی ادعا کرد ممنوعیت قرهقره

  دهم درصد استدهم درصد است  33درصد و در دنیا درصد و در دنیا   11ایران ایران 

علمی هم حامی تراریخته است، ادعا کرد: مسائلی رئیس انجمن ملی ایمنی زیستی با بیان اینکه به غیر از جامعه کشاورزی، جامعه  

  .اندکشور کشت و تولید آن را ممنوع کرده 00ها مخالف تولید تراریخته هستند و به دروغ مطرح می شود که اروپایی

لی ایمنی زیستی امروز در نشست خبری در محل یاضی رئیس انجمن مبهزاد قره خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

خانه کشاورز با بیان اینکه فناوری مهندسی ژنتیک مورد نیاز و استقبال کشاورزان است، گفت: کشاورزانی از کشور ما برای 

 .کنندگیری از این تکنولوژی مراجعه میبهره

ستثنا حامی این فناوری است، گفت: مسائلی مطرح می شود، با بیان اینکه به غیر از جامعه کشاورزی، جامعه علمی هم بدون اوی 

 .اندکشور کشت و تولید آن را ممنوع کرده 00ها مخالف تولید تراریخته هستند و مبنی بر اینکه اروپایی

و همه  کنندکشور اروپایی محصوالت تراریخته را کشت می 0این مطالب دروغ است و باید بگویم که  :وی افزود

 .اندمورد از محصوالت تراریخته مجوز واردات و مصرف داده 00کشورهای اروپایی برای 

شود ژاپن کشت محصوالت تراریخته را ممنوع کرده، دروغ است، چرا که این کشور قبل از آمریکا وی بیان داشت: اینکه گفته می

 .یک نوع باکتری تراریخته را در سبد غذایی مردم قرار داده است

رئیس انجمن ملی ایمنی زیستی تصریح کرد: ژاپن بعد از آمریکا بیشترین تعداد مجوز تولید محصوالت تراریخته را صادر کرده است 

 .کندو این کشور رز آبی تراریخته تولید می

راسی را در جامعه یاضی ادعا کرد: برخالف ادعای دروغ، ژاپن بزرگترین وارد کننده سویای تراریخته است با دروغ فناوری هقره

 .توسعه ندهیم

 .سال گذشته یک اشتباه از ما بگیرد 02وی افزود: یک نفر از طرف مقابل حتی نتوانسته طی 

ها هم آن را منتشر گویند و برخی رسانهای در مورد تولید محصوالت تراریخته و ضرر و زیان آن دروغ میوی بیان داشت: عده

 .کنندمی

 .محصوالت تراریخته در دنیا هستند ا و آمریکا بزرگترین مصرف کنندهیاضی مدعی شد: اروپقره

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که این نشست در رابطه با این موضوع برگزار شده که به طور دائم گفته شود، چه 

و یا به قول شما فناوری هراسان به  گویند؟ آیا بهتر نیست به جای بیان چنین مطالبی با مخالفان، منتقدانکسانی دروغ می

سال تحقیقات اعالم  02های علمی با حضور دو گروه منتقد و موافق نتایج مستند و دقیق های علمی پرداخت و در همایشمناظره

هایی که در دو استان یزد و سیستان و بلوچستان برگزار شد، با حضور ، چرا که همایشما پای صحبت هستیم :شود، گفت

 .مندان در راستای پرداختن به تولید محصوالت تراریخته بوددانش

نفر هستند؟!  0ها فقط موافقان حضور داشتند، گفت: از کجا مخالف بیاوریم، مخالفان وی در پاسخ به این سوال که در این همایش

 .کنندصاحب نظران شرکت می شود، بیش از دو هزار نفر از استاتید وهایی که برگزار میها و همایشدر حالی که در کنگره

مستندات خود را به   وی بیان داشت: اگر مخالفان دلیل و مدرکی دارند که مصرف محصوالت تراریخته مضر است، چرا مدارک و

 دهد؟انجمن ژنتیک، انجمن ایمنی زیستی و اداره غذا و دارو کشور ارائه نمی
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شود هیچکس مخالفتی با واردات آن نکرد، اما به محض شور وارد میسال گذشته که محصوالت تراریخته به ک 02وی افزود: در 

 .مخالفت پرداختند  ای بهاینکه تولید و انبوه سازی آن در برنامه ششم گنجانده شد، عده

 .های منتقد چرا در آن زمان نسبت به واردات مخالفان نکردندوی افزود: رسانه

یک انجمن متشکل از پزشکان و طرفداران محیط زیست و متخصصان کشاورزی  یاضی بیان داشت: انجمن علمی ایمنی زیستیقره

 .و متخصصان بیوتکنولوژی و مهندسان ژنتیک و متخصصان استاندارد و ایمنی زیستی است

 .هایی را داشته استوی افزود: این انجمن از زمان تاسیس تاکنون کار مطالعه بر روی تضمین ایمنی چنین فعالیت

ه سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا انجمن علمی ایمنی زیستی مجوز تولید محصوالت تراریخته را صادر وی در پاسخ ب

ای در صدور مجوز تولید محصوالت تراریخته خیر، انجمن علمی ایمنی زیستی یک انجمن علمی است و مداخله :کند، گفتمی

که سازمان خواربار جهانی نظر مثبتی در مورد تولید محصوالت  رئیس انجمن ملی ایمنی زیستی در پاسخ به این سوال.ندارد

 .های متعدد و متکثر از کشت محصوالت تراریخته دفاع کرده استتراریخته ندارد، گفت: سازمان خواربار جهانی به شدت با بیانیه

شت یک عمل غیر قانونی صورت در ر 0100رئیس انجمن ملی ایمنی زیستی در مورد تولید برنج تراریخته ادامه داشت: در سال 

های متروکه قفل و زنجیر کرده ها را در انبارآوری شد و این برنجهای تراریخته تولید شده، به صورت بذری جمعگرفت و تمام برنج

 .و سپس نابود کردند

 .وی افزود: پرونده این موضوع در دیوان محاسبات مفتوح است

 .ار دولت جدید هیچ بذر برنج تراریخته ای وجود نداشتیاضی تصریح کرد: در ابتدای شروع کقره

کنم بخشی از بذر آوری شد، گفت: فکر میکه آیا تمام بذر برنج تراریخته در آن زمان جمع خبرنگار فارس وی در پاسخ به این سؤال

 .ثیر مناسب نیستبرنج تراریخته در نزد کشاورزان مانده باشد، ولی این بذری که در دست کشاورزان مانده، برای تک

رئیس انجمن ملی ایمنی زیستی بیان داشت: اما محققان ما بذر برنج تراریخته را از گزند مخالفان تراریخته حفظ کردند و ما موفق 

 . شدیم دوباره در مزارع تحقیقاتی این بذر را کشت کنیم

اینکه ممکن است بخشی از بذر برنج تراریخته در وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه شما اشاره کردید به 

دست کشاورزان مانده باشد، از کجا اطمینان دارید که آنها این بذر را کشت نکرده باشند، گفت: این امکان تقریبا منتفی است زیرا 

 .کردند و حتی پژوهشگر برنج تراریخته از شغل خود اخراج شدمسئوالن وقت با کشت آن مبارزه می

شود و وزارت علوم هم از تولید تراریخته حمایت های تراریخته حمایت مینامهها و پایانود: در معاونت علم و فناوری از پروژهوی افز

یاضی بیان داشت: رونمایی از پنبه تراریخته توسط وزیر جهاد کشاورزی نشانه حمایت وی از تولید محصوالت تراریخته قره.کندمی

نشینی ندارد، گفت: آقای منی زیستی با بیان اینکه دولت در مورد تولید محصوالت تراریخته عقبرئیس انجمن علمی ای.است

نامه بازدارنده دولت قبل را در شورای ملی ایمنی زیستی لغو جهانگیری حمایتی در مورد تولید محصوالت تراریخته دارد و آیین

دهم درصد باشد بدون  8درصد تراریختگی یک محصولی کمتر از  رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی گفت: در اروپا اگر.کرده است

کننده توان آن را عرضه کرد، ولی اگر بیشتر از یک درصد میزان تراریختگی محصولی باشد، باید به مصرفبرچسب تراریختگی می

باید  باشد محصولی تراریخته تر،درصد است بنابراین اگر دو درصد یا بیش 0وی گفت: در ایران آستانه تراریختگی .اطالع رسانی شود

اطالع رسانی از طریق  آن جهت اطالع رسانی به مصرف کننده نصب شود ولی اگر کمتر از این میزان بود  برچسب تراریختگی بر

 .نصب برچسب الزم نیست

/newstext.php?nn=http://www.farsnews.com01802000222808 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۵۹/۲۰/۰۲ : تاریخ

های شیرین و زیرزمینی حرف های شیرین و زیرزمینی حرف دفاع کالنتری از تولید تراریخته/ مدافعان محیط زیست چرا از تنزل آبدفاع کالنتری از تولید تراریخته/ مدافعان محیط زیست چرا از تنزل آب

  زنند؟ زنند؟ نمینمی

های شدت کاهش یافته است، گفت: سطح آبهای زیرزمینی به سال اخیر سطح آب 12دبیر کل خانه کشاورز با بیان اینکه در 

  .رسدمیلیارد مترمکعب می 02سال آینده به کمتر از  0زیرزمینی در 

سازی محصوالت تراریخته در کشور ها موضوع تولید و انبوه، در حالی است که مدتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها تبدیل شده، امروز در خانه کشاورز نشستی پیرامون این موضوع با حضور عیسی کالنتری دبیر کل کی از مطالب مهم رسانهبه ی

 .خانه کشاورز و بهزاد قره یاضی رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی برگزار شد

های حیط زیست است، گفت: امروز مدلعیسی کالنتری با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی پرداختن به محصوالت تراریخته حفظ م

های قدیمی اصالح نباتات آبی مفرط روبروست دیگر از روشدهد و کشوری که با بیقدیمی تحقیقات کشاورزی در دنیا جواب نمی

 .تواند استفاده کندمعمولی به دلیل آنکه پاسخگوی نیاز جامعه نیست، نمی

خاطر حفظ منابع ملی و امنیت قضایی و حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از وی افزود: ما مجبوریم از دستاوردهای علمی به 

های ها و برخی از افراد به دلیل منافع خود از فناوریدبیر کل خانه کشاورز تصریح کرد: برخی از دولتی.منابع طبیعی استفاده کنیم

 00میلیارد متر مکعب بود، اما امروز به  010شور کالنتری بیان داشت: سی سال پیش منابع آب تجدیدپذیر ک.جدید واهمه دارند

های تولیدی، تحقیقاتی رغم این وضعیت هنوز سیاستدبیر کل خانه کشاورز تصریح کرد: علی.میلیارد متر مکعب کاهش یافته است

میلیارد  02تر از سال آینده منابع تجدیدپذیر آب به کم 0وی بیان داشت: ظرف .میلیارد متر مکعب است 010و اجرایی بر مبنای 

 .های جدید بترسانیمرسد، بنابراین با این شرایط ما نباید جامعه را از تکنولوژیمترمکعب می

ها با تکنولوژی تراریخته از هزاران دستاورد بایوتکنولوژی حتی یک دستاورد هم ثابت رغم مخالفتدبیرکل خانه کشاورز افزود: علی

 .نشده که مخل محیط زیست است

درصد واردات ما  82گوید چرا میلیارد دالری محصوالت تراریخته اظهار داشت: هیچ کس نمی 0تا  1اشاره به واردات وی با 

شود تا گرده گویند کشت محصوالت تراریخته باعث میای میدبیر کل خانه کشاورز با اشاره به اینکه عده.محصوالت تراریخته است

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی  022شود، گفت: در حال حاضر در سطح حدود منتقل می این گیاهان با باد تمام مناطق کشور را

گیر شده و باز هم گرده آنها را پراکنده دنیا به زیر کشت محصوالت تراریخته رفته است، بنابراین کشت این محصوالت عالم

های های شیرین و تمام شدن آبشدن آب وی افزود: آنهایی که طرفدار محیط زیست هستند، چرا نسبت به شور .کندمی

میلیارد  002میلیارد مترمکعب آب شیرین فسیلی  022دبیر کل خانه کشاورز تصریح کرد: از .گویندزیرزمینی چیزی نمی

های آینده است و بنده یکی از طرفداران سرسخت توسعه پایدار های شیرین سهم نفتوی گفت: آب.ایممترمکعب را مصرف کرده

 .ور و بلکه در جهان هستمدر کش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01802000222062 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  شودشودپنجمین همایش ملی هلشتاین ایران برگزار میپنجمین همایش ملی هلشتاین ایران برگزار می

دهد، به همین دلیل از اهمیت و های کشور را تشکیل میترین نژادهایی است که بخش بزرگی از دامگاو هلشتاین یکی از مهم

 .ارزش باالیی در تولید شیر و گوشت برخوردار است

یی و معرفی این به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، پنجمین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران با هدف شناسا

شود که در آن اردیبهشت( در محل مؤسسه علوم دامی کشور برگزار می 12و  08شنبه هفته جاری )نژاد روز چهارشنبه و پنج

 های این نژاد خواهند پرداخت.صاحبنظران و کارشناسان به بحث و تبادل نظر درباره مزیت

ایانا گفت: مقاالت مختلفی به دبیرخانه ارسال شده که آخرین مهلت آن رئیس انجمن علمی هلشتاین ایران با بیان این مطلب به 

مقاله  10مقاله به دبیرخانه ارسال شده، افزود: تاکنون حدود  00ماه بود.محمدرضا سنجابی با اشاره به اینکه حدود پایان فروردین

 ارسالی پذیرفته شده که در روزهای همایش ارائه خواهد شد.

ی اصلی این همایش تغذیه، مدیریت و پرورش، ژنتیک و اصالح نژاد، بهداشت و بیماری، فیزیولوژی و به گفته وی، محورها

های اصلی آن را موضوعاتی چون کشت و صنعت فراسرزمینی، های نوین در عرصه پرورش هلشتاین است که سخنرانیفناوری

 دهد.اقلیمی تشکیل میجایگاه دامپروری در اقتصاد مقاومتی و همچنین پرورش گاو و تغییرات 

الزم به ذکر است، معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران در این همایش حضور داشته و به سخنرانی خواهند 

 پرداخت./

http://www.iana.ir/fa/news/12608/%D8%BE%D8%06%D0% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  بندی استبندی استفروشی در کشاورزی، ضعف بستهفروشی در کشاورزی، ضعف بستهمشکل اصلی خاممشکل اصلی خام

مسائلی است که امروزه در اقتصاد ایران موضوعی منفی قلمداد شده و بیشتر کارشناسان معتقدند که ایجاد فروشی، یکی از خام

 .کننده داشته باشدتواند در امر توسعه صادرات و ارزآوری بیشتر، نقشی تعیینارزش افزوده، می

شاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر گفت: وگو با خبرنگار خبرگزاری کاستاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز امروز در گفت

 بندی ضعیف و غیرخالقانه است.ترین مشکل و مانعی که برای صادرات محصوالت کشاورزی با ارزش افزوده وجود دارد، بستهاصلی

آنها به دنیا عرضه بندی به نام بهاءالدین نجفی، با اشاره به اینکه محصولی مانند زعفران به کشورهای دیگر رفته و پس از بسته

شود، اما هنوز دهد با اینکه زعفران یک محصول سنتی صادراتی برای کشور محسوب میشود، افزود: چنین اتفاقی نشان میمی

 المللی باشد، کاری انجام دهیم.هایی که پسند بازارهای بینایم برای عرضه آن در بستهنتوانسته

وری اشاره کرد و ادامه داد: باید پذیرفت که همه محصوالت کشاورزی قابلیت وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع فرا

 فراوری شدن یا تبدیل به کنسرو را ندارند؛ بنابراین محدودیتی از این زاویه برای صادرات با ارزش افزوده برای آنها وجود دارد.

صوالت کشاورزی ایران شناخته شده، بازارهایی هستند که به گفته این استاد دانشگاه، گذشته از اینها بیشتر بازارهایی که برای مح

ریزی کند؛ هرچند صادرات با ارزش افزوده کنند و صادرکننده نیز مجبور است، بر اساس نیاز آنها برنامهمحصوالت تازه را طلب می

 تواند با قیمت باالتر به فروش برسد.بهتر است، زیرا می

ای شان در قالب یک برند معتبر، مسئلهی برندسازی و تشویق کشاورزان در فروش محصوالتها برانجفی معتقد است: ورود تعاونی

ها، بهبود کیفیت و رقابت سالم تواند در حذف داللاست که هنوز در حوزه صنایع غذایی مغفول مانده است، در حالی که این امر می

 نقشی بسزا داشته باشد.

 02ارشناسان اقتصادی در میزگردی که در خبرگزاری ایانا برگزار شد، عقیده داشت که الزم به ذکر است، پیش از این یکی از ک

 دهد./درصد مواد غذایی صادر شده از ایران را مواد خام تشکیل می

http://www.iana.ir/fa/news/12000/%D8%00%D0 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  پای میوه های ممنوعه خارجی باز به مغازه ها رسیدپای میوه های ممنوعه خارجی باز به مغازه ها رسید

سازمان حفظ نباتات میوه های ممنوعه خارجی باید به سرزمین اصلی بازگردد یا  00رئیس اتحادیه بار فروشان گفت:براساس قانون 

 .کنترل آن در داخل سخت تر استپشت مرزها امحا شود چرا که 

با اشاره به خرید و فروش میوه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛حسین محمودی رئیس اتحادیه بار فروشان در گفتگو با خبرنگار 

یوه گرمسیری نارگیل، آناناس، موز و انبه ممنوع بوده و م 0های خارجی اظهار داشت: خرید و فروش انواع میوه های خارجی به جز 

 .مسئوالن مربوطه باید با فروشندگان میوه های ممنوعه برخورد جدی داشته باشند

سازمان حفظ نباتات میوه های ممنوعه خارجی باید به سرزمین اصلی بازگردد یا پشت مرزها امحا  00وی افزود: براساس قانون 

 .در داخل سخت تر است شود چرا که کنترل آن

محمودی ادامه داد: در واقع بهترین راه برخورد با میوه های قاچاق پشت مرزها است چرا که هنگام ورود به کشور و دپو شدن در 

 .اطراف و شهرستان ها نظارت و کنترل با مشقت همراه خواهد بود انبارها و سردخانه های 

 ردتوزیع میوه های خارجی تا کی ادامه دا ***

گفت: واردات قاچاق میوه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

 .های خارجی همچنان به کشور ادامه دارد و مانند سابق معامالت آشکارا و قابل رویت نیست

هزار تومان،  0الی  022هزار و  6قیمت هر کیلو پرتقال مصری وی با اشاره به قیمت انواع میوه های خارجی افزود: در حال حاضر

 .هزار تومان است 10الی  00هزار تومان،انگور شیلی  00الی  00سیب سبز فرانسه 

مهاجران ادامه داد: قاچاق زردآلوی ترکیه همزمان با عرضه زردآلوی داخلی به کشور صورت گرفته و باید گفت که بهتر است با 

 .واحدهای خرید و فروش جلوی این امر گرفته شود چرا که این امر ضربه مهلکی به تولید داخل می زندنظارت دقیق بر 

http://www.yjc.ir/fa/news/0008111/%D8%BE%D0%A0%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  شاورزی به نتیجه نرسیدشاورزی به نتیجه نرسیدککسرمایه گذاری در زیر ساخت های بخش سرمایه گذاری در زیر ساخت های بخش 

رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی منابع طبیعی گفت: برخی مشکالت ساختاری اعم از خرد بودن اراضی و دانش کم بهره 

 .باشد وران موجب شد سرمایه گذاری زیر ساخت ها، بازدهی الزم را نداشته

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار 

زیر ساخت ها با مطالعه و اشاره به تاثیر سرمایه گذاری زیر ساخت ها در توسعه بخش کشاورزی اظهار داشت: اگر سرمایه گذاری 

 .شناخت دقیق صورت گیرد، مطمئنا بخش کشاورزی پیشرفت خواهد کرد

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در این بخش بازدهی الزم را نداشته، گفت: علی رغم تمام تالش های به کار گرفته شده در این 

دانش کم بهره وران، سرمایه گذاری آن چنان که باید و شاید  بخش به سبب برخی مشکالت ساختاری اعم از خرد بودن اراضی و

و از این رو بایستی به موازات سرمایه گذاری زیر ساخت ها اقداماتی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی و  بازدهی الزم را نداشته 

 .آموزش بهره وران به کار گرفته شود

درصد اراضی  00درصد افراد اراضی کمتر از یک هکتار،  00یون بهره وردار نزدیک میل 0کبیری ادامه داد: بنا بر آمار مرکز ایران از 

هکتار دارند و گفتنی است که مکانیزه کردن اراضی و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در این اراضی صرفه اقتصادی  0کمتر از 

شدن آنها جلوگیری شود تا حداقل تکنولوژی قابل تحقق ندارد و به همین خاطر بایستی با انتقال سهام به بهره ورداران از خرد 

 .باشد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به ضرورت آموزش بهره ورداران بیان کرد: آموزش بهره وران بخش 

لذا  اسان فنی حل نمی شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما می توان گفت که تنها این مشکل با استخدام کارشن کشاورزی 

بایستی دولت بخشی از اعتبارات پروژه های ساختارهای نوین را به این امر اختصاص دهد تا در راستای اقتصاد مقاومتی راندمان 

 .افزایش یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/0601010/%D0%B1%D0%B0% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۹شنبه 

  حجتی: با افزایش تولید، نگاه به صادرات به یک اولویت مبدل شده است حجتی: با افزایش تولید، نگاه به صادرات به یک اولویت مبدل شده است 

ها بخش ظرفیت ها وهای ایران در خارج از کشور با عنوان برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصتوزیر جهاد کشاورزی در سمینار رییسان نمایندگی

  .هایی دانست که متاثر از دستاوردهای مثبت برجام قرار گرفته استکشاورزی را یکی از اولین بخش

های اعمال شده باعث شد تا در فرآیند تامین مواد غذایی مردم تحریم :به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، مهندس حجتی، در این رابطه افزود

  .رو را برطرف کردشده و برجام تنگناهای پیش روبا مشکالت فراوانی روبه

های ملموس و های مختلف کشاورزی، لبنی و طیور در داخل کشور اظهار کرد: پیشرفتوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تقاضا در بخش

ها در اختیار دارد ری در بسیاری از زمینهصورت انحصاهای نسبی که جمهوری اسالمی ایران بهقابل توجهی در علوم و دانش فنی در کنار مزیت

  .موجب شد تا با افزایش تولید، نگاه به بازارهای خارجی برای صادرات به یک اولویت مبدل شد

http://www.isna.ir/fa/news/80200000688/%D0%AD%D0%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵چهارشنبه 

  های ارزش تولیدات کشاورزی های ارزش تولیدات کشاورزی بازمهندسی زنجیرهبازمهندسی زنجیره

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی  : سرویس
های ارزش تولیدات کشاورزی زنجیرههای سازمان، بازمهندسی ترین رسالتمدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: یکی از مهم

های ارزش در محصوالت که در کشور، زنجیرهبه گزارش خبرنگار ایسنا در زنجان، حسین صفایی امروز در نشست خبری با تاکید بر این .است

شود، در ی تولید میاصلی کشاورزی ناقص شکل گرفته، اظهار کرد: در یک اقتصاد منظم و ساختاربند، محصوالت فسادپذیر با سفارش مشتر

مدت مدت و طوالنیتواند محصول خود را با قراردادهای میانمثال در مورد شیر خام، دامدار نمی .حالی که چنین شرایطی در ایران حاکم نیست

های خود ابط باالدستیساعت را ندارد، دامدار محکوم به تمکین از همه ضو 00داری بیشتر از جایی که شیر قابلیت نگهبه فروش برساند و از آن

  .است

شود، ادامه داد: بازمهندسی زنجیره ارزش محصول درصد از زیتون کشور در شهرستان طارم تولید می 02که بیش از این مسئول با اشاره به این

های کالت تولیدکنندهرود؛ چراکه زیتون محصولی فسادپذیر است و یکی از مشای محوری و ملی به شمار میزیتون در استان زنجان، پروژه

 رو، سازمان تعاون روستایی، مطالعاتی برای اجرای زنجیره ارزش منطقه این است که زنجیره ارزش محصوالتشان، کارکرد خوبی ندارد. از این

  .مدت برای محصول زیتون را انجام داده تا مبنای کار قرار دهدارآمد در یک دوره میان

های ارزش، تصریح کرد: به مرور زمان، شاهد بنیان برای تشکیل زنجیرههای دانشمندی از شرکتبهرهوی همچنین با تاکید بر 

زمینی و کشمش نیز خواهیم بود. عالوه بر این، فردا وزیر جهادکشاورزی در اجرای زنجیره ارزش کارآمد برای محصوالتی مثل سیب

کند تا کشاورزان منطقه بتوانند آن دسته از امور جمعی خود را اندازی میهاراضی پایاب سد گالبر، تعاونی تولیدات کشاورزی را را

  .که به صورت فردی قادر به انجامش نیستند، انجام داده و در جهت پیشرفت روزافزون حرکت کنند

که علوفه وجود آن مثال کشورهای اتحادیه اروپا، با .ها استصفایی افزود: شیر کاالیی است که در سراسر دنیا مورد حمایت دولت

درصد  12ها از شیر خام حداقل از کنند؛ در واقع، دامنه حمایت دولتارزان و فراوانی شیر دارند حمایت گسترده ای از دامداران می

رسد. در حالی که یارانه شیر در درصد می 02ها به شود و حتی به صورت موردی کشورهایی هستند که این رقم در آنشروع می

میلیون تنی شیر توسط  080ها در دولت دهم قطع شد و همین موضوع باعث شد که مصرف عد از هدفمندی یارانهایران ب

  .گیری داشته باشدخانوارهای ایرانی در طول سال، افت چشم

ر بازاریابی با که در حال حاضر دامداران از نظمدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینرییس هیئت

بینی مشوق صادراتی برای ای حمایتی با موضوع پیشاند، تصریح کرد: در طول روزهای اخیر، دولت بستهمشکل مواجه

ها توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی تهیه کرده که در صورت های لبنی، همچنین خرید مازاد بر مصرف کارخانهصادرکننده

  .آوردرای تولیدکنندگان شیر به ارمغان میتصویب، حمایت قابل توجهی را ب

های ملی دولت، مقابله با بحران آب و احیای منابع زیرزمینی توسط وزارت نیرو است، افزود: که یکی از طرحوی با اشاره به این

ها که از جمله آنگذارد هایی را نیز بر عهده وزارت جهادکشاورزی و سازمان تعاون روستایی میمقابله با بحران آب، مسئولیت

بران در سطح تعاونی آب 002بران توسط سازمان تعاون روستایی اشاره کرد؛ در واقع امسال باید های آبتوان به تشکیل تعاونیمی

های تعاونی کشاورزی داریم و تعاونی 0102ها هنوز مشخص نیستند. عالوه بر این، در سطح کشور اندازی شود ولی اولویتکشور راه

  .اندازی شودهایی که مشکل مدیریت آب دارند، راهران باید در گروهبآب

ها توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: در حال های اقتصادی وزارتخانهصفایی همچنین با اشاره به ابالغ بسته

های مشارکت ها، بستهز به تناسب این طرحطرح به وزارت جهادکشاورزی ابالغ شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی نی 00حاضر، 
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ها عبور کنند تا بتوانند از تکانهها مدیریت میمردمی را تدوین کرده است؛ در واقع، کشورها اقتصاد خود را نسبت به حوادث و تنش

کند. در حالی که متاسفانه تر شود تا بتواند امواج را هضم رو، در وهله اول باید اقتصاد ایران گسترش یافته و حجیمکنند. از این

  .درصد کاهش حجم داشته است 02های گذشته، اقتصاد کشور در طول سال

میلیارد دالر در  180به منفی  0181میلیارد دالر در سال  086این مسئول با اشاره به رشد طراز بازرگانی خارجی ایران از منفی 

ظرفیت گسترش حجم مطلوبی برخوردار است، طوری که سال  خوشبختانه حوزه کشاورزی از :طول سال گذشته، یادآور شد

گذشته، نرخ رشد قابل قبولی داشت و پیشتاز اقتصاد ایران بود. عالوه بر این، حوزه کشاورزی پارسال توانست صادرات و واردات را 

  .باالنس کرده و زمینه گسترش صادرات را فراهم کند

http://www.isna.ir/fa/news/80200800080/%D0%A0%D0%A0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.isna.ir/fa/news/95022918794/%D8%A8%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم اردیبهشت 

 

216 
 

 نهاده
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

تن بذر ذرت اروپایی با تکنولوژی آمریکا از هفته آینده/ افزایش دوبرابری مصرف کودهای شیمیایی تن بذر ذرت اروپایی با تکنولوژی آمریکا از هفته آینده/ افزایش دوبرابری مصرف کودهای شیمیایی   0404توزیع توزیع 

  در کشوردر کشور

هرگونه واردات بذر در کشور باید با اجازه مؤسسه ثبت و گواهی باشد و بذور سبزی و صیفی نیز از این مسئله مستثنی نیست و از 

 .شودتن بذر ذرت که با تکنولوژی آمریکا و در کشورهای اروپایی تولید شده است، بین کشاورزان توزیع می 02هفته آینده توزیع 

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( درباره واردات بذر حمایتی کشاورزی امروز در گفتمدیرعامل شرکت خدمات 

سبزی و صیفی که از این پس قرار است بدون اجازه بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی وارد شود، گفت: کل بذر سبزی و صیفی 

 میلیون دالر در سال تخمین زده شده است. 02تا  62شود و حجم آن حدود کشور توسط بخش خصوصی وارد می

کنند، اما یزدان سیف افزود: بیشتر واردکنندگان از کشورهای ژاپن، آمریکا، سوئیس و هلند بذور مورد نیاز خود را به کشور وارد می

و گواهی نهال و بذر آنها را  این بدان معنا نیست که هر نوع بذری بتواند اجازه ورود بگیرد، زیرا مطابق قانون بذر، باید مؤسسه ثبت

 تأیید کند تا ورود آنها به عرصه شدنی باشد.

وی خاطرنشان کرد: این مؤسسه همچنین میزان قوه نامیه، رطوبت و شرایط خاص دیگر بذور واردشده به کشور را تحت بررسی 

 دهد و سپس اجازه استفاده از آنها را خواهد داد.قرار می

 بذر گندم در کشور هزار تن 044تدارک بیش از 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: بذور مصرفی همچون گندم و جو و سایر بذور محصوالت زراعی نیز تابع 

 هزار تن بذر گندم برای کشت در کشور تدارک دیده شد. 022ای که امسال بیش از گونهچنین قانونی هستند، به

تن بذر ذرت که تکنولوژی تولید آن مربوط به کشور آمریکا و تولید کشورهای  02کلزا و تن بذر  162سیف تصریح کرد: حدود 

 شود.اروپایی است، نیز تا هفته آینده بین زارعان توزیع می

وری تولید ای خاصیت سبزی را پس از خشک شدن دارا هستند و همچنین بهرهوی یادآور شد: بذور وارداتی فوق در ذرت علوفه

نسبت به سایر ارقام بیشتر است و عالوه بر آن، به لحاظ حجم ماده خشک و کیفیت پروتئین، نسبت به سایر گیاهان ارجح آنها نیز 

 رود تولید خوبی را در عرصه داشته باشد.هستند که امید می

شده، رآوردهای انجامسیف امسال را سال خوبی برای گندم و جو از لحاظ مصرف کودهای شیمیایی برشمرد و تأکید کرد: بر اساس ب

 میزان مصرف کودهای شیمیایی در کشور دوبرابر شده است.

هزار تن کود شیمیایی به مصرف رسید، در حالی که در مدت مشابه آن در سال  002ماه سال گذشته وی اظهار داشت: در فروردین

 هزار تن ارتقاء یافت. 002جاری، مقدار مصرف به 

هزار تن برآورد شد، در حالی که در اسفندماه  082، میزان مصرف کودهای شیمیایی 0181سال سیف همچنین گفت: در اسفندماه 

 هزار تن رسید. 122این میزان به  80

 هنوز با مصرف استاندارد کودهای شیمیایی فاصله داریم

میلیون تن برآورد  شده برای سال زراعی جاری را چهارمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی میزان کودهای تدارک دیده

کرد و افزود: با وجود اینکه میزان مصرف کودهای شیمیایی نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است، اما هنوز با مصرف استاندارد 

 فاصله داریم.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وی در پایان از کشاورزان خواست که در هنگام خریداری کودهای شیمیایی، از کارگزاران طلب فاکتور با مهر شرکت خدمات 

های الزم را انجام داده و عالوه بر آن از قاچاق و تقلبات کیفیت بودن کودها، ردیابیایتی را داشته باشند تا بتوانیم در صورت بیحم

 کودی جلوگیری شود.

میلیون تن برآورد شده است، در  080های کشور گفتنی است، بر اساس برآورد مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور، نیاز کودی خاک

ها حاکی از آن است که مصرف بهینه کودهای شیمیایی رسد و همچنین بررسیکه تنها دو میلیون تن در عرصه به مصرف میحالی 

 بخشد./درصد عملکرد محصوالت کشاورزی را ارتقاء می 02تا  12

ir/fa/news/http://www.iana.12600/%D0%AA%D8%00%D0%B0%DB%0C% 
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 نهاده
 فودپرس ۵۰۵1اردیبهشت ماه  ۰2یک شنبه 

  شرط اخذ مجوز برای واردات بذر سبزی و صیفی برداشته شد + سندشرط اخذ مجوز برای واردات بذر سبزی و صیفی برداشته شد + سند

بازرگانی جهاد کشاورزی ندارد و سازمان توسعه تجارت اعالم کرد واردات بذر سبزی و صیفی نیاز به اخذ مجوز از امور  <کشاورزی

ای حفظ نباتات کشور و موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال، صرفا با رعایت کامل مقررات مربوطه و ارائه گواهی قرنطینه

 .امکان پذیر است

ازمان حفظ نباتات ای توسط سواردات بذر سبزی و صیفی تسهیل شد و صرفا با رعایت کامل مقررات مربوطه و ارائه گواهی قرنطینه

 .کشور و موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال امکانپذیراست

استان کشور در این  10متن نامه تقی محمدیان مدیرکل دفتر مقررات صادارات و واردات سازمان توسعه تجارت به صنعت معدن 

 :ارتباط به شرح زیر است

خصوص شرایط واردات انواع بذر صیفی و گیاهان زینتی به استثنای  وزارت جهاد کشاورزی در  80/0/01به پیوست نامه مورخ »

گردد. شایان ذکر است کاالهای مذکور نیاز به اخذ مجوز از حوزه امور بازرگانی و بذور سیب زمینی جهت اطالع و اقدام ارسال می

ای توسط سازمان حفظ ئه گواهی قرنطینهصنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ندارد و صرفا با رعایت کامل مقررات مربوطه و ارا

 «.نباتات کشور و موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال امکان پذیرخواهد بود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ea4fa4234db 
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 نهاده
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  واردات چه بذرهایی نیازی به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ندارد؟/ فهرست بذرهاواردات چه بذرهایی نیازی به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ندارد؟/ فهرست بذرها

 .اسامی بذرهایی که برای واردات نیازی به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ندارند، اعالم شد

سازمان توسعه تجارت، پیرو در خواست به گزارش ایانا از روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، بر اساس اعالم 

بذر سبزی و صیفی به عنوان بذرهایی که واردات آنها نیازی به اخذ مجوز از  08بذر زراعی و  06وزارت جهاد کشاورزی، فهرست 

ارت مربوطه و توانند صرفا با رعایت قوانین مقرحوزه امور بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی ندارند اعالم شده و این بذرها می

 .ای توسط سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال وارد کشور شوندارائه گواهی قرنطینه

زمینی، محصوالت زراعی شامل ارزن، آفتابگردان، برنج، توتون، ذرت، سورگوم، تربچه، کنجد، بنابر این اعالم، به استثنای بذر سیب

لوبیا، پنبه، جاودار، چغندر قند، گلرنگ، کلزار، ذرت، شبدر الکی، شبدر قرمز، سویا، باقال، نخود، ارزن  عدس، گندم نان، گندم دروم،

 .دم روباهی، جو و ماش هستند

همچنین اسفناج، بادمجان، تره فرنگی، هندوانه، هویج، گوجه فرنگی، کرفس، کاهو، پیاز، کدو، چغندر لبویی، گل کلم، کلم چینی، 

وکلی، کلم بروکسل، کلم قرمز، کلم قمری، ذرت شیرین، شلغم، بامیه، خیار، نخود فرنگی، ترب سفید، مارچوبه، کلم سبز، کلم بر

 .ای هستند که نیازی به تایید وزارت جهاد کشاورزی ندارندمورد دیگر از محصوالت ذکر شده 00طالبی، خربزه و فلفل 

هزار دالر بوده است که عمده  102ر در سال گذشته مجموعا هفت میلیون و شود که واردات انواع بذاین بخشنامه در حالی ابالغ می

 /.دهدآن را ذرت تشکیل می

http://www.iana.ir/fa/news/12080/%D8%00%D0% 
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 نهاده
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۲تاریخ: 

  سازمان حفظ نباتات در خصوص توزیع غیر قانونی نماتد کش بیولوژیک با نام تجاری نماتولسازمان حفظ نباتات در خصوص توزیع غیر قانونی نماتد کش بیولوژیک با نام تجاری نماتول  هشدارهشدار

آفت کش نماتول تاکنون در فهرست سموم مجاز کشور به ثبت نرسیده و هر گونه خسارت ناشی از کاربرد آن متوجه توزیع 

 .کنندگان، فروشندگان، توصیه کنندگان و بهره برداران است

از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، یحیی ابطالی، معاون کنترل آفات سازمان به گزارش ایانا 

حفظ نباتات اعالم کرد: آفت کش مذکور تاکنون در فهرست سموم مجاز کشور به ثبت نرسیده و هر گونه خسارت ناشی از کاربرد 

 .ان و بهره برداران استآن متوجه توزیع کنندگان، فروشندگان، توصیه کنندگ

بنابر گزارش های دریافتی از استان ها در خصوص توزیع غیر قانونی نماتدکش بیولوژیک با نام تجاری نماتول تولید شرکت زیست 

فناوری صدرای طبیعت، اعالم می دارد از آنجا که آفت کش مذکور تاکنون در فهرست سموم مجاز کشور به ثبت نرسیده، لذا عرضه 

ش مذکور خارج از ضوابط قانونی انجام گردیده و هرگونه خسارت ناشی از کاربرد آن متوجه توزیع کنندگان، فروشندگان، نماتدک

 .توصیه کنندگان و بهره برداران است

 /.الزم به ذکر است مسئولیت خسارت های جانبی احتمالی قابل پیگیری خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/12606/%D8%00%D0%B0% 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  رودرودهکتار از اراضی افغانستان به زیر کشت چغندرقند میهکتار از اراضی افغانستان به زیر کشت چغندرقند می  112200

هکتاری این منطقه را زیر کشت  002هکتار از پایلوت  022افغانستان قرار دارند، تاکنون  کشاورزان تایبادی که در مرز مشترک

 .اندچغندرقند برده

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( با اعالم این خبر مسئول کشت فراسرزمینی معاونت امور زراعت امروز در گفت

هکتاری اراضی این منطقه واقع در مرز  002هکتار از پایلوت  022در منطقه تایباد،  ها و قراردادهای منعقدشدهگفت: با هماهنگی

 ایران و افغانستان زیر کشت چغندرقند رفته است.

 کند.هزار هکتار ارتقاء پیدا میو در آینده نزدیک سطح زیر کشت محصول چغندرقند به یک

ر داد و افزود: کشاورزانی که کشت فراسرزمینی در این منطقه داشته جام خبهای فنی کارخانه قند تربتآذر از حمایتمجید رزم

 باشند، با حفر چاه و امکانات الزم، محصول مناسبی تولید خواهند کرد.

هزار تا دوهزار هکتار برسد، خاطرنشان شود سطح زیر کشت این محصول به یکبینی میوی با بیان اینکه برای سال آینده پیش

 مندان است.آینده مزارع این منطقه آماده بازدید عالقهکرد: ظرف دو هفته 

 های روغنی، نامزدهای بعدی کشت فراسرزمینیبرنج و دانه

هکتار  022تا یک هزار و  022هزار و مسئول کشت فراسرزمینی معاونت امور زراعت ادامه داد: محصول چغندرقند قرار است در یک

 شود.های آینده مقدمات آن فراهم میشت برود و ظرف هفتهاز اراضی جمهوری آذربایجان نیز به زیر ک

هکتار از اراضی کشور آذربایجان برای کشت برنج در نظر گرفته شده است و در حال تأمین بذور و سایر  02آذر تصریح کرد: رزم

 امکانات در این کشور هستیم.

ریزی نسبت به ع از محصوالتی که نیازمند آن هستیم، با برنامهتوانند با مراجعه به این بخش و اطالمندان میوی یادآور شد: عالقه

 کشت فراسرزمینی اقدام کرده و با رعایت ملزومات واردات، اقدام به کشت و ورود این محصوالت به کشور کنند.

 ریزی است./های روغنی نیز در حال برنامهآذر در پایان تأکید کرد: کشت فراسرزمینی برای دانهرزم

http://www.iana.ir/fa/news/12600/002%D-8%00%DA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۵۰۵۹اردیبهشت  ۰۵تاریخ: 

  این نِی ، آب های آلوده را آشامیدنی می کنداین نِی ، آب های آلوده را آشامیدنی می کند

سانتیمتری تصفیه آب  00اما یک نی  .محل کثیف هم قابل تصور نیستها حتی تصور نوشیدن آب از یک مرداب یا برای بعضی

 .ها این کار را در مناطق دور افتاده بدون نگرانی انجام دهندباعث شده که خیلی

سانتیمتری تصفیه آب  00اما یک نی  .ها حتی تصور نوشیدن آب از یک مرداب یا محل کثیف هم قابل تصور نیستبرای بعضی

 .ها این کار را در مناطق دور افتاده بدون نگرانی انجام دهندلیباعث شده که خی

 شرکت دانمارکی و مهم است.  به گزارش خبرآنالین، دسترسی به آب آشامیدنی سالم در خیلی از نقاط جهان یک مسئله بزرگ 

LifeStraw کرده و به صورت مستقیم آب  ها در آبهای آلوده را جدادرصد باکتری 88تواند اما یک نی تصفیه آب ساخته که می

 .تمیز و قابل آشامیدن تامین کند

در این نی از فیلترهای بسیار پیشرفته استفاده شده که نیاز به هر نوع ماده شیمیایی تصفیه آب را از هم بین برده است. مسئله 

 .به خرید گسترده آن باشند شود کشورهای فقیر هم قادردالر است که باعث می 02مهمتر قیمت مناسب این محصول با حدود 

 .انداند و در اختیار ساکنان نقاط دورافتاده خود قرار دادهکشورهای مختلفی تاکنون این محصول را خریداری کرده

http://www.iana.ir/fa/news/12682/%D0%A0%DB%0C%D8%06 
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	آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشهای فروردین
	آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشهای فروردین
	هشدار پروفسور یخکشی درباره طرح تغییر کاربری اراضی ملی
	ارائه طرح مطالعاتی برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی
	جنگل های حرا، چشم انتظار حمایت ها
	تاکید فائو بر نقش جوامع محلی در مدیریت یکچارچه اطفاء حریق جنگل های ایران
	انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه توجیه اقتصادی ندارد

	انتصابات
	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	لزوم حمایت از کشاورزان در راستای اقتصاد مقاومتی اجحاف دلالان به کشاورزان/ گوجه سبز را به یک دهم قیمت از کشاورزان میخرند
	سیر نزولی قیمت میوه های نوبرانه در بازار
	تداوم صادرات تخممرغ بر خلاف شایعهپراکنی برخی رسانهها/ نیاز 40 میلیارد تومانی مشوق صادراتی تخممرغ
	روند نزولی قیمت میوههای بهاری در بازار

	برنامه و سیاست ها
	استادان منابع طبیعی دانشگاههای کشور خواستار شدند بررسی دقیقتر طرح «حفظ کاربری اراضی کشاورزی»
	امید به تصویب قانون حمایت از حیوانات در مجلس دوازدهم/ قاتل کودکان جنوب تهران، ابتدا سگها را میکشت
	امید به تصویب قانون حمایت از حیوانات در مجلس دوازدهم/ قاتل کودکان جنوب تهران، ابتدا سگها را میکشت
	امید به تصویب قانون حمایت از حیوانات در مجلس دوازدهم/ قاتل کودکان جنوب تهران، ابتدا سگها را میکشت
	رطب خورده چرا منع رطب می کند ؟
	مسکوت ماندن یک مصوبه جوی شیر در خیابان به راه انداخت/ دامداران در انتظار خرید به موقع و منصفانه شیرخام
	لزوم حمایت از کشاورزان در راستای اقتصاد مقاومتی اجحاف دلالان به کشاورزان/ گوجه سبز را به یک دهم قیمت از کشاورزان میخرند
	وزیر جهاد کشاورزی کشورمان فردا در راس یک هیات بلند پایه به باکو سفر میکند.
	آییننامه کشت فراسرزمینی ابلاغ شد
	ضایعات 30 درصدی محصولات کشاورزی متولی میطلبد
	بررسی وضعیت کشاورزی جمهوری آذربایجان به بهانه سفر وزیر جهاد کشاورزی
	کلاه بی پشم کمیسیون کشاورزی مجلس
	گفتگوی اتحادیهها و دولتیها؛ فرصت یک تجربه تازه
	خواستههای مرغداران در پیشنویس توافق مشترک
	بودجه 1000 میلیارد تومانی برای تهیه نقشههای خاک/ قانون خاک، همچنان خاک میخورد
	سهامداری ایرانیها در منطقه آزاد صحار قانونی میشود/ بارگیری سبزی و صیفی، خیار گلخانهای و گوجهفرنگی به مقصد عمان
	کشاورزی از نقصان مقررات ملی رنج میبرد/ تحمیل بار سنگین تعرفهها و عوارض وزارتخانههای نیرو و کشور به سرمایهگذاران

	برنج
	تشکیل فراکسیون البرزنشین برای حمایت از برنج داخل
	با تاسیس دفاتر اتحادیه صادرکنندگان پاکستان در تهران و مشهد صادرات برنج پاکستان به ایران به 700 هزار تن افزایش مییابد
	وضعیت قدرت خرید مردم بدتر شد/ قیمت برنج همچنان قد میکشد

	پسته
	ارسال پسته ایران به اروپا رونق گرفت/ محموله مرجوعی نداشتیم

	پنبه
	پیاز
	سریال کاهش قیمت پیاز تکرار شد/ روان سازی زنجیره تولید تنها راهکار حمایت از کشاورز

	تامین منابع مالی
	بخشی از مطالبات ذرتکاران خوزستانی پرداخت نشده است/ کشاورزان: پول ما را نصفه دادند
	صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی تهران به 40 صندوق افزایش یافت
	طرح قیمت تضمینی رضایت ذرتکاران را جلب نکرد/ کشاورزان در انتظار دریافت پول فروش ذرت
	اختصاص 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی
	ابلاغ و توزیع فنی 12 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب اقتصاد مقاومتی
	منابع مورد نیاز بانک کشاورزی در برنامه ششم توسعه؛ بالغ بر 6000000 میلیارد ریال / اعلام 3 سناریوی رشد تسهيلات بانکی بخش کشاورزی

	تحقیقات و نوآوری ها
	افزایش 143 برابری ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی با گردهافشانی/ مخالفت
	نخستین ابردرخت مصنوعی هوشمند در تبریز طراحی شد

	تخم مرغ
	صادرات تخممرغ متوقف شده است/ قدرت رقابت نداریم
	تداوم صادرات تخممرغ بر خلاف شایعهپراکنی برخی رسانهها/ نیاز 40 میلیارد تومانی مشوق صادراتی تخممرغ
	خسارت 350 میلیارد تومانی به صنعت مرغ تخمگذار در سال گذشته
	دبیر انجمن صنفی تخممرغ شناسنامهدار ایران در گفتگو با ایانا:

	تولیدات باغی (سایر )
	توسعه 48 هزار و 300 هکتاری سطح گلخانههای کشور تا سال 1404/ تولید خیار در فضای باز با سه برابر آب سد کرج

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	صرفهجویی ۵۲ میلیون دلاری با تولید مواد اصلاحنژاد دام در کشور/ عرضه روزانه ۴۰ لیتر شیر از دام صنعتی/ دام سبک چندقلوزا میشود
	کاهش 10 درصدی سهم گاوهای اصیل هلشتاین در برنامه ششم توسعه
	تعطیلی 35 درصد واحدهای شیری و 80 درصد واحدهای پرواری
	استقبال انجمن ملی طیور از ورود شرکت پشتیبانی امور دام به بازار بینالمللی
	برخی استانها سهمیه جوجهریزی را رعایت نمیکنند/ فروش جوجه با حواله اتحادیه
	خسارات ناشی از سرمازدگی به کشاورزان و دامداران پرداخت شود

	تولیدات زراعی (سایر )
	مبارزه با آفت سن گندم و جو به سطح 895 هزار هکتار از مزارع کشور رسید
	افزایش 40 درصدی بهرهوری اراضی دیم طی پنج سال آینده/ انعقاد تفاهمنامه با ایکاردا و سیمیت در سال جاری

	چای
	تجار ترکیهای برای خرید ضایعات چای ایرانی دست به کار شدند/ پرهیز صندوق بیمه از واگذاری کارگزاری بیمه به تشکلها
	تجار ترکیهای برای خرید ضایعات چای ایرانی دست به کار شدند/ پرهیز صندوق بیمه از واگذاری کارگزاری بیمه به تشکلها
	تجار ترکیهای برای خرید ضایعات چای ایرانی دست به کار شدند/ پرهیز صندوق بیمه از واگذاری کارگزاری بیمه به تشکلها
	هندیها برای مدرنیزه کردن صنعت چای ایران پا پیش گذاشتند

	حبوبات
	خرما
	خرید تضمینی
	خشکسالی
	دانه های روغنی
	هزار تن کلزا خریداری شد/ 80 درصد کشاورزان پول کلزا را گرفتند

	روغن
	بیشتر روغن مصرفی کشور پالم است/ ۵ مشوق وزارت جهاد برای تولید دانههای روغنی
	واردات روغنهای حاوی اسید چرب ترانس صفر شد/درج چراغ راهنما روی 60 درصد محصولات غذایی

	زعفران
	فاصله یک میلیونی بهای زعفران با قیمت اصلی

	زیتون
	برگزاری کمیته مشورتی شورای بینالمللی زیتون در ایران/ بررسی تجارت 25 میلیارد یورویی زیتون، روغن زیتون و کنسرو آن
	تأیید نخستین آزمایشگاه مرجع آنالیز روغن زیتون در ایران/ پیشنهاد ایران برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای و کمک به سایر کشورها
	اعلام آمادگی ایران برای پذیرش مرکزیت منطقه ای شورای بین المللی زیتون/ ایران در سال 1404 از ترکیه سبقت می گیرد

	سلامت
	سکوت سازمان دامپزشکی شکست
	این برند معروف غلات صبحانه سرطانزا از آب درآمد
	چربی سوزترین قرص لاغری طبیعی در دنیا
	ممانعت مسوولان دامپزشکی از ارائه آمار تلفات تب برفکی برای پرهیز از هراس آفرینی است
	خطر مرگ در کمین شالیکاران/ تب شالیزار، شایعترین بیماری مشترک انسان و حیوان در جهان
	ویژگی های مفید 5 گیاه پر چرب را بشناسید
	در فصل بهار چه نوع ماستی را بخوریم؟
	مواد غذایی که به هیچ وجه نباید در مایکروفر گرم شوند

	سیب درختی
	سیب زمینی
	انحلال اتحادیه سیبزمینی قانونی بوده است/ اتحادیه شرکتهای تعاونی سیبزمینیکاران تشکیل میشود
	لزوم توجه جدی به فرآوری سیب زمینی

	شیلات
	آغاز ساخت کشتیهای تخصصی شیلاتی از امسال/ تولید مشروط 20 هزار تن ماهی در قفس به شرط تأمین اعتبار
	هدفگذاری برای صادرات ماهی قزلآلا/ کره جنوبی، ویتنام و ژاپن بازارهای جدید شیلاتی
	رییس اتحادیه شرکت های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی سراسر کشور خبر داد:

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	شوق صادرات لبنیات تأثیری در افزایش جذب شیرخام مازاد ندارد/ کارخانههای لبنی قادر به فروش نیستند
	درخواست ۲۰۰ میلیارد تومان مشوق صادرات برای صنایع لبنی/ مشوقی به نام دامدار به کام صنایع
	حمایت دولت از تولیدکنندگان شیر و محصولات لبنی
	کاهش ۶ درصدی صادرات محصولات لبنی در سال ۹۴/ مقصد ۸۵ درصد لبنیات صادراتی، عراق و افغانستان است
	کارخانههای لبنی، با دسترنج دامداران فربه شدهاند/ دستگاه قضایی به داد دامداران برسد!

	صادرات و واردات
	صادرات تخممرغ متوقف شده است/ قدرت رقابت نداریم
	صادرات محصولات کشاورزی به روسیه با پرواز مستقیم
	شوق صادرات لبنیات تأثیری در افزایش جذب شیرخام مازاد ندارد/ کارخانههای لبنی قادر به فروش نیستند
	ارزش صادرات صنایع لبنی کشور در فروردین سال جاری 80 میلیون دلار بود
	کاهش ۶ درصدی صادرات محصولات لبنی در سال ۹۴/ مقصد ۸۵ درصد لبنیات صادراتی، عراق و افغانستان است
	ممنوعیت واردات مرغ و محروم شدن آن از ارز مبادلهای

	صنایع غذایی
	استفاده از دستمال کاغذی و مایع شوینده در خامه ماست لبنیات سنتی
	ابطال پروانه استاندارد چند فراورده غذایی در تهران
	افزایش قیمت کره منتفی شد
	مطالب و کلیپ های سودجویان در مورد روغن ها در فضای مجازی کذب محض است/معاونت های غذا و دارو و سایت های معتبر بهترین راهنما هستند
	افتتاح خط توليد کمکالريترين ماءالشعير در ايران
	آسیبشناسی افت صادرات صنایع غذایی در سال گذشته

	عسل
	آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشهای فروردین
	آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشهای فروردین
	آغاز کوچ دستی زنبورهای عسل به ارتفاعات با افزایش دما/ کاهش منابع غذایی زنبورها با بارشهای فروردین

	علوفه
	قارچ
	درآمدزایی بانوی سنقری از پرورش قارچ/ رویش بذر اشتغالزایی با حمایت بسیج سازندگی
	50 درصد واحدهای تولیدی در تعطیلی به سر می برد

	گل و گیاهان صنعتی
	گل گفتند و گل شنیدند!/ تولید رز؛ ایران یک دلار ، کنیا 20 سنت
	تولید سالانه 60 میلیون پایه گل محمدی برای پایههای رز/ حمایت همهجانبه از تولید پایههای گل زینتی در داخل کشور
	هلندیها خواستار سرمایهگذاری در گل و گیاه ایران شدند/ لغو اعزام هیأت گل و گیاه ایران به باکو

	گندم
	گندم وارداتی ثبت سفارش شده قبلی خریداری میشود/ ممنوعیت واردات گندم ادامه دارد
	خریدار گندم از واردکنندگان بخش خصوصی هستیم/فروشنده گندم به خبازیهای آزاد پز و صنف و صنعت
	آمادگی دولت برای خرید گندم از واردکنندگان بخش خصوصی
	خود کفایی گندم محقق می شود یا خیر؟ / تیر واردات، تولید را نشانه گرفت
	آمادگی برای صادرات 2 میلیون تنی گندم

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	گوشت مرغ
	ممنوعیت واردات مرغ و محروم شدن آن از ارز مبادلهای

	ماشین آلات
	متفرقه
	دریافت نماد دولت الکترونیک توسط سازمان دامپزشکی کشور
	پشه ها کدام گروه خونی را بیشتر می گزند؟
	با نحوه اجرا و کار گلدان خودآبیار آشنا شوید
	آغاز به کار پنجمین جشنواره بین المللی فیلم سبز؛ پس از 10 سال وقفه/ ابتکار: سینما رسالت سبز دارد

	مرکبات
	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	عضویت ۷۰۰ هزار نفر در نظام صنفی کشاورزی
	قرهیاضی ادعا کرد ممنوعیت ۲۸ کشور اروپایی برای کشت گیاهان تراریخته دروغ است/آستانه تراریخته در ایران ۲ درصد و در دنیا ۹ دهم درصد است
	دفاع کلانتری از تولید تراریخته/ مدافعان محیط زیست چرا از تنزل آبهای شیرین و زیرزمینی حرف نمیزنند؟
	دفاع کلانتری از تولید تراریخته/ مدافعان محیط زیست چرا از تنزل آبهای شیرین و زیرزمینی حرف نمیزنند؟
	دفاع کلانتری از تولید تراریخته/ مدافعان محیط زیست چرا از تنزل آبهای شیرین و زیرزمینی حرف نمیزنند؟
	پنجمین همایش ملی هلشتاین ایران برگزار میشود
	مشکل اصلی خامفروشی در کشاورزی، ضعف بستهبندی است
	پای میوه های ممنوعه خارجی باز به مغازه ها رسید
	سرمایه گذاری در زیر ساخت های بخش کشاورزی به نتیجه نرسید
	حجتی: با افزایش تولید، نگاه به صادرات به یک اولویت مبدل شده است
	بازمهندسی زنجیرههای ارزش تولیدات کشاورزی

	نهاده
	توزیع 50 تن بذر ذرت اروپایی با تکنولوژی آمریکا از هفته آینده/ افزایش دوبرابری مصرف کودهای شیمیایی در کشور
	شرط اخذ مجوز برای واردات بذر سبزی و صیفی برداشته شد + سند
	واردات چه بذرهایی نیازی به مجوز وزارت جهاد کشاورزی ندارد؟/ فهرست بذرها
	هشدار سازمان حفظ نباتات در خصوص توزیع غیر قانونی نماتد کش بیولوژیک با نام تجاری نماتول

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	120 هکتار از اراضی افغانستان به زیر کشت چغندرقند میرود
	این نِی ، آب های آلوده را آشامیدنی می کند


