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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

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

.فرمائید بهره مند  

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

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

آبیاری سنتی در چهار میلیون / های نوین آبیاری درصد از اعتبارات سال گذشته به روش 22..تخصیص تنها 

شهکتار از اراضی کشور  

های نوین آبیاری تجهیز شده و متأسفانه چهار میلیون  میلیون هکتار به روش 5.5اراضی آبی کشور، تنها میلیون هکتار از  5.5از 

شود صورت سنتی آبیاری می هکتار، هنوز به . 

با اعالم ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های نوین آبیاری امروز در گفت و مجری سامانه مشاور وزیر جهاد کشاورزی

.میلیون هکتار مربوط به اراضی پایاب سدها است 2.3میلیون هکتار از اراضی آبی کشور، حدود  7.8از : این خبر گفت  

های نوین آبیاری مجهز شده است و  میلیون هکتار تاکنون به سامانه 5.5میلیون هکتاری،  5.5از سطحی معادل : عباس زارع افزود

.شود ورت سنتی آبیاری میص هنوز چهار میلیون هکتار از اراضی به  

ساله به شرط آنکه  51ای  طی برنامه: های نوین آبیاری آغاز شده است، خاطرنشان کرد وی با اعالم آنکه انقالبی در تغییر شیوه

.های نوین آبیاری تجهیز کنیم هزار هکتار را به سامانه 011اعتبارات مورد نیاز تأمین شود، خواهیم توانست ساالنه   

های  درصد تحقق یافت و بسیاری از برنامه 33.5تخصیص یافته بود، تنها  5230ای که برای سال  از بودجه: ه دادزارع ادام

.شده ناتمام ماند بینی پیش  

های نوین  میلیون دالر از محل صندوق ذخیره ارزی قرار است برای تجهیز اراضی کشور به سامانه 511امسال مبلغ : وی تصریح کرد

در نظر گرفته  53و  51هزار میلیارد ریال دیگر از بندهای  میلیارد ریال از محل بودجه و یک 301عالوه بر آن مبلغ اختصاص یابد و 

.شده است  

های نوین آبیاری درصدی در تولید اتصاالت روش 09خودکفایی   

ای نوین آبیاری در کشور استفاده ه درصد از لوله و اتصاالتی که برای شیوه 31خوشبختانه : مشاور وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

.ها وارداتی است چکان ها همچون قطره شود، تولید داخل است و تنها برخی بخش می  

های داخلی،  برخی لوازم تولیدشده توسط شرکت: زارع کیفیت باالی اتصاالت تولیدشده در کشور را مورد تأیید قرار داد و تأکید کرد

.راکز تست و ارزیابی کیفیت، مورد تأیید هستندشود و عالوه بر آن توسط م صادر می  

ای و میکرو در دستور  های آبیاری قطره آبی کشور، از سال گذشته تأکید بر روش با توجه به شرایط خشکی و کم: وی اظهار داشت

.کار قرار گرفت  

ای، اما از سال گذشته این  اراضی قطرهدرصد  05درصد از اراضی آبیاری بارانی بود و  55حدود  5232تا سال : زارع همچنین گفت

.شود درصد آبیاری بارانی می 05ای و  ها به آبیاری قطره درصد از برنامه 55نسبت تغییر کرد و   

درصدی در حجم  31از افزایشی  5232های نوین آبیاری نسبت به سال  با وجود کمبود اعتبار، توسعه روش: وی در پایان افزود

./عملیات برخوردار شد  

http//:www.iana.ir/fa/news/25318%/D%7AA%D%7AE%D%7 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۳۱/۳۹/1۱:  تاریخ

درصد افزایش یافته است 522نرخ تورم ساالنه تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی   
مرکز آمار ایران اعالم کرد شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در این فصل در مقایسه با مدت مشابه  

درصد افزایش داشته است 2.50( نرخ تورم ساالنه)پارسال   . 

به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی )برمبنای  به گزارش خبرگزاری فارس

511=5231  ) درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه  51.01است که نسبت به فصل قبل  350.17برابر با  5230در فصل پاییز سال 

درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره . استدرصد افزایش یافته  1.2( تورم نقطه به نقطه)سال قبل 

درصد افزایش است 2.50برابر با ( نرخ تورم ساالنه)مشابه سال قبل  . 

در فصل پاییز سال  "غالت"شاخص گروه : تغییرات شاخص بخش های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نیز به شرح ذیل است

برابر با  5230 درصد افزایش یافته است50.55نسبت به فصل مشابه سال قبل است که  331.50 . 

درصد افزایش  5.30نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

.می باشد شابه سال قبل است که نسبت به فصل م 310.87برابر با  5230در فصل پاییز سال  "سبزیجات"شاخص گروه 

درصد کاهش یافته است53.53 . ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

درصد کاهش است 7.50نیز برابر با  . است که  331.20برابر با  5230در فصل پاییزسال  "میوه ها و میوه های آجیلی"شاخص گروه 

درصد افزایش یافته است 1.32ال قبل نسبت به فصل مشابه س . 

درصد افزایش  8.52نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

.است ال است که نسبت به فصل مشابه س 315.88برابر با  5230در فصل پاییز سال  "دانه ها و میوه های روغنی"شاخص گروه 

درصدافزایش یافته است 2.05قبل  . 

درصد افزایش  0.50نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

.است ه است که نسبت به فصل مشاب 350.53برابر با  5230در فصل پاییز سال  "محصوالت نوشابه ای و ادویه ای"شاخص گروه 

درصدافزایش یافته است 3.77سال قبل  . 

درصد افزایش 55.00نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

.است  35.8است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  353.78برابر با  5230در فصل پاییز سال  "توتون و تنباکو"شاخص گروه 

 .درصد افزایش یافته است

درصد کاهش  1.08  نیز برابر با( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

.است در فصل پاییز سال  "گیاهان در ساخت شکر"شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  351.33برابر با  5230

د افزایش یافته استدرص 5.05 . 

درصد افزایش  7.07نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

.است است که نسبت به فصل مشابه سال  315.18برابر با  5230در فصل پاییز سال  "مواد خام طبقه بندی نشده"شاخص گروه 

کاهش یافته است درصد 0.30قبل  . نرخ تورم )میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 

درصد افزایش است 52.20  نیز برابر با( ساالنه . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351257111535 

http://www.farsnews.com/
https://www.amar.org.ir/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950318000191
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۳: تاریخ

درصدی آفتابگردان  1.24رشد قیمتی / 4501های خدمات کشاورزی در سال  قیمت محصوالت و هزینه

 روغنی در سالی که گذشت

رسیدریال  820هزار و  35به  32درصدی نسبت به سال  03.5قیمت متوسط هر کیلوگرم آفتابگردان روغنی با رشد  . 

را  5230، مرکز آمار ایران گزارش قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در سال (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصدی  55.5، در بخش غالت، متوسط قمیت هر کیلوگرم گندم با رشد 5230در سال : در این بررسی آمده است.منتشر کرد

ریال، متوسط قیمت شلتوک  733هزار و  ل، متوسط قیمت جو با افزایش سه درصدی هشتریا 525هزار و  55نسبت به سال قبل 

.بوده است 272هزار و  3درصدی معادل  3.8ای با افزایش  ریال و متوسط قیمت ذرت دانه 057هزار و  30درصدی  55.8با رشد   

ریال و قیمت عدس  551هزار و  35قبل به  درصد افزایش نسبت به سال 35در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم نخود با 

.ریال رسید 003هزار و  20درصدی به  35.7با رشد   

درصدی نسبت به سال  03.5های روغنی، قیمت متوسط هر کیلوگرم آفتابگردان روغنی با رشد  در بخش دانه: افزاید این گزارش می

.ریال رسید 033هزار و  35درصدی به  55ریال و قیمت کلزا با افزایش  820هزار و  35به  32  

 7.0ریال بوده است که افزایشی معادل  030هزار و  30( وش)همچنین در بخش محصوالت لیفی، قیمت متوسط هر کیلوگرم پنبه 

.داشته است 32درصد نسبت به سال   

 55و خیار  273زار و ه ، خربزه پنج003هزار و  ، متوسط قیمت هر کیلوگرم هندوانه سه5230در بخش محصوالت جالیزی در سال 

.درصد افزایش داشته است 50.0و  35.7، 2.5ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  273هزار و   

 558هزار و  و هر کیلوگرم پیاز هفت 283هزار و  زمینی پنج ، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب5230در بخش سبزیجات در سال 

همچنین، متوسط قیمت هر کیلوگرم . درصد کاهش داشته است 8.0و  22.3ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل 

درصد نسبت به سال قبل  32و  52.8ریال بوده که به ترتیب  07هزار و  3و هر کیلوگرم بادمجان  022فرنگی پنج هزار و  گوجه

.افزایش داشته است  

و قیمت هر  88هزار و  یلوگرم یونجه معادل هشتمتوسط قیمت هر ک: ای آورده است این گزارش درباره بخش محصوالت علوفه

.درصد افزایش داشته است 53.0و  37.0ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب  585هزار و  کیلوگرم شبدر خشک هفت  

 011و هزار  30و قیمت هر کیلوگرم هلو به  705هزار و  25دار نیز متوسط قیمت هر کیلوگرم زردآلو به  های هسته در بخش میوه

.درصد افزایش داشته است 8.3درصد کاهش و  0.2ریال رسید که به ترتب نسبت به سال قبل   

 55ریال بوده که نسبت به سال قبل  717هزار و  53دار، متوسط قیمت هر کیلوگرم سیب درختی  های دانه همچنین در بخش میوه

.درصد افزایش داشته است 52.3رسید که نسبت به سال قبل ریال  057هزار و  53درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور به   

درصدی قیمت پرتقال در سال گذشته 41رشد   

درصدی نسبت به سال  58.3درصدی و قیمت نارنگی با رشد  50.7در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلوگرم پرتقال با رشد 

.ریال رسید 511هزار و  55و  030هزار و  50به ترتیب به  32  

ریالو هر کیلوگرم گاو پرواری زنده  31هزار و  551خش دامداری سنتیف متوسط قیمت هر کیلوگرم گوسفند و بره زنده معادل در ب

.درصد افزایش داشته است 5.7و  2.3ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  770هزار و  552برابر   
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هزار و  33، متوسط قیمت هر کیلوگرم شیر گوسفند معادل 5230ال های دامی سنتی در س در بخش فرآورده: افزاید این گزارش می

ریال بوده که  382هزار و  55درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و قیمت هر کیلوگرم شیر گاو  31.7ریال بوده که  257

.درصد افزایش داشته است 5.0نسبت به سال قبل   

 07ینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور یک میلیون و ، هز30همچنین در بخش هزینه خدمات ماشینی در سال 

ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  375هزار و  333ریال و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور  32هزار و 

ریال و دیسک  232هزار و  858عی آبی عالوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زرا به. درصد افزایش داشته است 05.0و  8.8

.درصد رشد داشته است 55و  7.5ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  533هزار و  532زمین زراعی دیم   

چین در سالی که گذشت درصدی دستمزد کارگر میوه .92.افزایش   

و دستمزد کارگر  503هزار و  052چین مرد  در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه: افزاید این گزارش می

درصد افزایش داشته است و نیز متوسط  7.5و  31.3ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  578هزار و  237چین زن  میوه

رصد د 5.7معادل  32ریال بوده که نسبت به سال  352هزار و  535دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور 

درصد افزایش و دستمزد کارگر زن با  23.8کار مرد با  کار و تنک همچنین، دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین. دهد رشد نشان می

./ریال رسیده است 770هزار و  232و  700هزار و  050درصد رشد نسبت به سال قبل به ترتیب به ارقام  5.5  

http//:www.iana.ir/fa/news/25320%/D%73%3DB7%C%D%75%3 
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 اقتصاد کالن
 ایرنا - 19/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

درصد کاهش یافت 4921شاخص قیمت تولیدکننده زراعت   

بود که نسبت  2144۳۱برابر با 1۹۳4سنتی در فصل پاییز سال شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری  -ایرنا -تهران

درصد افزایش یافته است ۳4۹(تورم نقطه به نقطه)درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل  1۳46به فصل قبل از آن   . 

را  5230نتی پاییز به گزارش روز دوشنبه ایرنا از مرکز آمار ایران که شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری س

نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل  5230درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل پاییز ( 5231=511برمبنای )منتشر کرد،  نرخ )

درصد افزایش است 2.50برابر با ( تورم ساالنه . 

برابر  5230فصل پاییز سال در  'غالت'تغییرات شاخص بخش های زراعت، باغداری و دامداری سنتی نشان می دهد، شاخص گروه 

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل . درصد افزایش یافته است 50.55است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  331.50با 

درصد افزایش دارد 5.30نیز ( نرخ تورم ساالنه)نسبت به دوره مشابه سال قبل  5230پاییز  . 

درصد کاهش  53.53است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 310.87برابر با  5230در فصل پاییز سال  'سبزیجات'شاخص گروه 

نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)نسبت به دوره مشابه سال قبل  5230میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز . یافته است

درصد کاهش دارد 7.50 . 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن  331.20برابر با 5230 در فصل پاییز سال 'میوه ها و میوه های آجیلی'شاخص گروه 

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز . درصد افزایش یافته است 1.32 نرخ تورم )نسبت به دوره مشابه سال قبل  5230

درصد افزایش دارد 8.52نیز ( ساالنه . 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن  315.88برابر با 5230سال  در فصل پاییز 'دانه ها و میوه های روغنی'شاخص گروه 

نرخ تورم )نسبت به دوره مشابه سال قبل  5230میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز . درصد افزایش یافته است 2.05

درصد افزایش دارد 0.50نیز برابر با ( ساالنه . 

برابر با  5230در فصل پاییز سال  'ای محصوالت نوشابه ای و ادویه'شاخص گروه  است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  350.53

نرخ )نسبت به دوره مشابه سال قبل  5230میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز . درصد افزایش یافته است 3.77از آن 

درصد افزایش است 55.50نیز برابر با( تورم ساالنه . 

 35.8است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن  353.78برابر با  5230در فصل پاییز سال  'تنباکوتوتون و 'شاخص گروه 

( نرخ تورم ساالنه)نسبت به دوره مشابه سال قبل  5230میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز . درصد افزایش یافته است

درصد کاهش دارد 1.08نیز برابر با  . 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن  351.33برابر با  5230در فصل پاییز سال  'در ساخت شکر گیاهان'شاخص گروه 

( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است 5.05

درصد افزایش دارد 7.70نیز برابر با  . 

است که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن  315.18برابر با5230در فصل پاییز سال  'د خام طبقه بندی نشدهموا'شاخص گروه 

( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد کاهش یافته است 0.30

درصد افزایش دارد 52.20نیز برابر با  . 

http//:www.irna.ir/fa/News//73513028 

http://www.irna.ir/fa/News/82102637/
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۳۱/۳۹/1۳:  تاریخ

4501انتشار گزارش قیمت محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در سال   
ریال، متوسط قیمت  525هزار و  55درصدی نسبت به سال قبل 55.5، با رشد 5230متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم در سال  

ریال و متوسط قیمت ذرت دانه  057هزار و  30درصدی 55.8ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد  7733درصدی  2جو با افزایش 

بوده است 3272درصدی معادل  3.8ای با افزایش   . 

به نقل از مرکز آمار ایران، در سال 5230، در بخش غالت، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد  به گزارش خبرگزاری فارس

ریال، متوسط قیمت  7733درصدی  2یش ریال، متوسط قیمت جو با افزا 525هزار و  55درصدی نسبت به سال قبل 55.5

بوده است 3272درصدی معادل  3.8ریال و متوسط قیمت ذرت دانه ای با افزایش  057هزار و  30درصدی 55.8شلتوک با رشد  . 

ریال و قیمت عدس با  551هزار و  35درصد افزایش نسبت به سال قبل به  35در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با 

ریال رسید 003هزار و  20درصدی به  35.7رشد  . 

 820هزار و  35به  32درصدی نسبت به سال  03.5در بخش دانه های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با رشد 

ریال بالغ شد 033هزار و  35درصدی به  55ریال و قیمت کلزا با افزایش  . 

درصد نسبت به سال  7.0ریال بوده است که افزایشی معادل  30030( وش)پنبه در بخش محصوالت لیفی، قیمت متوسط هر کیلو 

داشته است 32 .   

ریال بوده که به  55273و خیار  5273، خربزه 2003، متوسط قیمت هر کیلو هندوانه 5230در بخش محصوالت جالیزی در سال 

درصد افزایش قیمت داشته است50.0و  35.7، 2.5ترتیب نسبت به سال قبل  . 

ریال بوده که به ترتیب  8558و هر کیلو پیاز  5283، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی 5230در بخش سبزیجات در سال 

22.3نسبت به سال قبل  درصد کاهش داشته 8.0و    .است 

درصد نسبت  32و  52.8ریال بوده که به ترتیب  3107و هر کیلو بادمجان  5022همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی 

  .به سال قبل افزایش داشته است

ریال بوده که  8585و قیمت هر کیلو شبدر خشک  7188ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل  در بخش محصوالت علوفه

درصد افزایش داشته است 53.0و  37.7به ترتیب  2نسبت به سال قبل  . 

ریال رسید  011هزار و  30و قیمت هر کیلو هلو به  705هزار و  25به  دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو های هسته در بخش میوه

درصد افزایش داشته است 8.3درصد کاهش و  0.2که به ترتیب نسبت به سال قبل   .  

درصد  55ریال بوده که نسبت به سال قبل  717هزار و  53دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی  های دانه در بخش میوه

درصد افزایش داشته است 52.3ریال رسید که نسبت به سال قبل  057هزار و  53متوسط قیمت انگور به کاهش داشته و  . 

50.7در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با رشد  به  32درصدی نسبت به سال  58.3درصدی و قیمت نارنگی با رشد  

ریال رسید 511هزار و  55و  030هزار و  50ترتیب به  .     

  ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده برابر 31هزار و  551بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و برة زنده معادل  در

درصد افزایش داشته است 5.7و  2.3ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  770هزار و  552 . 

http://www.farsnews.com/
https://www.amar.org.ir/
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 31.7ریال بوده که  33257کیلو گرم شیر گوسفند معادل ، متوسط قیمت هر 5230های دامی سنتی در سال  در بخش فراورده

درصد 5.0ریال بوده که نسبت به سال قبل  382هزار و  55درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و قیمت هر کیلو شیر گاو 

       .افزایش داشته است

 32هزار و  07میلیون و  5بی با تراکتور ، هزینة متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آ30در بخش هزینه خدمات ماشینی در سال 

 05.0و  8.8ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  375هزار و  333ریال و هزینة شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور 

 .درصد افزایش داشته است

بوده که به  532533زمین زراعی دیم ریال و دیسک  232هزار و  858هر هکتار زمین زراعی آبی    به عالوه متوسط هزینة دیسک

درصد رشد داشته است 55و  7.5ترتیب نسبت به سال قبل  .  

هزار و  237و دستمزد کارگر میوه چین زن  503هزار و  052در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد 

و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر . ایش داشته استدرصد افز 7.5و  31.3ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل  578

درصد رشد نشان می دهد 5.7معادل  32ریال بوده که نسبت به سال  535352کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  . 

شد درصد ر5.5درصد افزایش و دستمزد کارگر زن با  23.8کار مرد با  کار و تنک یک نفر کارگر وجین  همچنین، دستمزد روزانه

ریال رسیده است 770هزار و  232و  700هزار و  050نسبت به سال قبل به ترتیب به ارقام  . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351258115050 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950317001414
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 اقلیم و منابع طبیعی

و منابع طبیعیاقلیم   
 فارس - ۳۱/۳۹/2۳:  تاریخ

7طرح »کاهش عوامل تخریب در منابع طبیعی کشور با اجرای   
 » در قالب هفت محور اساسی در راستای  "8طرح ":ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل

ر سال جاری اجرایی می شودهای منابع طبیعی کشور د کاهش یا حذف عوامل تخریب در عرصه  . 

به نقل از منابع طبیعی استان تهران، مسعود منصور گفت: "طرح هفت" بر مبنای سیاست های سازمان  به گزارش خبرگزاری فارس

این طرح ضمن کاهش عوامل تخریب  محور را شامل می شود که با اجرای 8جنگل ها طراحی شده و اقداماتی زیر بنایی در قالب 

 .در عرصه های منابع طبیعی، تحرک و انگیزه بیشتری در واحدهای اجرایی ایجاد خواهد کرد

بر اساس : گذاری و برنامه ریزی برای اجرای محورهای هفتگانه این طرح اشاره کرد و اظهار داشت مسعود منصور به هدف

، توسعه حفاظت مشارکتی در سطح  35اجرای محورهای هفتگانه این طرح در سال  گذاری برای ریزی به عمل آمده، هدف برنامه

میلیون هکتار، تشخیص و تعیین حریم و کاداستر  31میلیون هکتار، تثبیت مالکیت و کاداستر اراضی ملی و موات در سطح  53

 .کیلومتر است 0257اراضی مستحدث و ساحلی به میزان 

هزار هکتار و یک هزار میلیارد  851اراضی تخصیص یافته و تالش برای اخذ حقوق دولت به ترتیب های  تهیه نقشه: وی تصریح کرد

.ریال است ماده واحده)تعیین تکلیف اراضی اختالفی : وی گفت  ) هزار پرونده، تامین سوخت مناسب و اجرای کمربند 51برای 

زار کیلومتر و همچنین تکمیل بانک اطالعات جامع زمین ه3هزار خانوار و 5حفاظتی در مناطق بحرانی و جنگلی به ترتیب برای 

ریزی برای اجرای محورهای هفتگانه این طرح است گذاری و برنامه هزار پالک از دیگر موارد هدف21برای  . 

ر د: ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای اجرای این طرح خبر داد و تاکید کرد منصور از آمادگی کامل و عزم جدی سازمان جنگل

 .صورت تحقق منابع اعتباری الزم این طرح به طور کامل اجرا خواهد شد

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351231111201 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۳: تاریخ

 افزایش تهدید اکوسیستم های آبی و چرخه های غذایی دریاها با گرمایش هوایی
وجود این تفکر که ما می خواهیم مطابق شرایط فعلی استفاده از منابع آب شیرین دریاچه ها، : رییس سازمان شیالت ایران گفت

آب، قادر است نظم جهانی، توازن جغرافیایی و دریاها و اقیانوس ها را ادامه دهیم، قطعی نیست و تداوم شرایط کنونی و کمبود 

 .جمعیتی را در قرن حاضر بر هم زند

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی طی سخنانی به مناسبت روز جهانی دریا و اقیانوس که 

وجود این تفکر که ما می خواهیم مطابق شرایط فعلی : مطرح شده است، گفت "دریا و اقیانوس سالم، زمین سالم"امسال با شعار 

استفاده از منابع آب شیرین دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها را ادامه دهیم، قطعی نیست و تداوم شرایط کنونی و کمبود آب، قادر 

 .است نظم جهانی، توازن جغرافیایی و جمعیتی را در قرن حاضر بر هم زند

اقتصادی شدید و برخی از مناقشات در خاورمیانه و در سطح جهان را از دیگر پیامدهای کمبود آب وی آشفتگی های اجتماعی و 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین حال تغییرات آب و هوایی را یکی از تهدید های جدی جهانی عنوان و تصریح .عنوان کرد

و تاثیرات نامطلوبی را بر فعالیت های مختلف از جمله فعالیت های  عواقب ناشی از این تغییرات، دریاها و اقیانوس ها را تهدید: کرد

.شیالتی خواهد گذاشت گرمایش کره زمین، حاصلخیزی و پراکنش منابع زنده و ماهیگیری را تحت تاثیر قرار داده و بر : وی افزود

تم های آبی را تغییر خواهد دادچرخه زیستی و حیات در اقیانوس ها و دریاها اثر گذاشته به طوری که چرخه غذایی اکوسیس . 

به دلیل ورود منابع کربن ناشی از گازهای گلخانه ای به دریاها و : صالحی با اشاره به گزارش های رسمی سازمان های جهانی گفت

مراه اقیانوس ها، رخداد اسیدی شدن دریاها شدت گرفته و چرخه حیات دریاها و اقیانوس ها و منابع زنده آن با مخاطرات جدی ه

برابر معمول در  5است و از این رو حفاظت مناطقی مانند جنگل های حرا، علف زارهای دریایی، مناطق مرجانی و تاالب ها که تا 

 .تثبیت کربن نقش دارند، بسیار حیاتی است

ض تهدیدات جدی ناشی امروزه دریاها و اقیانوس ها در معر: وی همچنین آلودگی منابع آبی را مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت

از انواع آلودگی با منشا خشکی، دریایی و هوایی قرار دارند که به صورت آالینده های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک در منابع آب 

.مشاهده می شوند اگر چه تخریب منابع آبزی به دلیل برداشت بی رویه و صیادی غیر : رییس سازمان شیالت ایران تصریح کرد

یاری از نقاط جهان تداوم دارد، اما در بعضی از کشورها از جمله ایران اقدام های مدیریتی، زمینه پایداری منابع آبزی را مجاز در بس

.فراهم کرده است سازمان شیالت ایران، با استفاده از راهکارهای اجرایی همچون ممنوعیت های زمانی و مکانی صید برای : وی افزود

ابزار صید، تناسب صید هدف با ابزار صید، کنترل و محدودیت قدرت موتور شناور با توجه به صید  گونه های تحت مدیریت، کنترل

هدف، کاهش صید ضمنی و دور ریز، وجود یگان حفاظت منابع آبزی مخصوص شیالت، کاهش روش های صید مخرب مانند صید 

مدیریت خود را پیش برده استترال کف، تکثیر و رها سازی انواع گونه های آبزی برای بازسازی ذخایر،  . 

http//:www.iana.ir/fa/news/25337%/D%7A%8D%75%3D%7B%3 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 ارائه زمین جایگزین به مالک پارک جنگلی سیسنگان
ها،  بختانه با پیگیری مسئوالن سازمان جنگل بود بخشی از پارک ملی سیسنگان براساس حکم دادگاه واگذار شود؛ اما خوشقرار 

جای آن زمین جایگزین به مالک داده خواهد شد واگذاری این زمین متوقف و به  

لیال مرگن -سبزینه  گاه، به فردی به نام محمدحسین قرار بود بخشی از پارک ملی سیسنگان روزگذشته براساس حکم داد  :

جای آن زمین جایگزین  ها، واگذاری این زمین متوقف و به بختانه با پیگیری مسئوالن سازمان جنگل درویش واگذار شود؛ اما خوش

ناصر مقدسی، . خبر واگذاری پارک جنگلی سیسنگان با واکنش سریع مردم و مسئوالن مواجه شد. به مالک داده خواهد شد

ها، از تصمیم این سازمان برای واگذاری زمین معوض به مالک بخشی از پارک جنگلی سیسنگان به  ام سازمان جنگلمق قائم

که این  دلیل این تواند زمین پارک را تصرف کند؛ اما به به گفته وی، مالک زمین اگرچه با حکم قضایی می. دهد خبر می« سبزینه»

ای حفاظت شده است؛ بنابراین ارائه زمین  ها، منطقه منطقه از نظر سازمان جنگل واگذاری باعث تفکیک پارک جنگلی شده و این

ها قرار گرفته است جایگزین به مالک در دستور کار سازمان جنگل .   

شاکی پرونده)پارک جنگلی سیسنگان تحویل محمدحسین درویش : کند وی تأکید می نخواهد شد و امروز نیز اداره کل منابع ( 

البته مقدسی به این نکته نیز اشاره دارد که مالک بخشی از پارک جنگلی . ان مانع از واگذاری زمین شده استطبیعی مازندر

ها برای دریافت زمین جایگزین، پاسخ مثبت نداده است های پیشنهادی سازمان جنگل سیسنگان تاکنون به گزینه .  

 دلیل وجود مالک خصوصی در پارک ملی   

که چگونه بخشی از یک پارک ملی مالک خصوصی دارد حال این پرسش مطرح است کورش خلعتبری، مدیرکل منابع طبیعی . 

باره به  ـ نوشهر، در این استان مازندران « پیش از پیروزی انقالب اسالمی پارک سیسنگان توسط مرحوم آشتیانی : گوید می« سبزینه

در آن مقطع ساحل مالک خصوصی : کند وی اضافه می. ا متصل کندگذار پارک این بود که آن را به دری سیاست بنیان. بنا نهاده شد

به همین دلیل . داشت سمت ساحل  قطعه زمین در موازات پارک سیسنگان که مالک خصوصی داشت را برای توسعه پارک به 21

براساس توافقاتی که : هدد خلعتبری ادامه می. ها در نظر بگیرند شناسایی کرده و تصمیم گرفتند زمین معوض برای مالکان این زمین

ها  در این رابطه انجام شد، مالکان این قطعات در باب التنگه بابلسر زمین جایگزین دریافت کردند و حق و حقوق قانونی به آن

نامه با مالکان تنظیم شد پرداخت شد و صلح .  

های رسمی کشور  ند و در اختیار یکی از ارگانهای باب التنگه تبدیل به موات شد با پیروزی انقالب اسالمی زمین: کند وی بیان می

گیری اموال خود اقدامی کردند یا خیر، اما دو نفر برای احقاق حقوق  ها برای بازپس دانیم که صاحبان این زمین نمی. قرار گرفتند

به دیوان الهه حدود هفت نفر اول با شکایت : گوید ـ نوشهر می مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران. خود به دادگاه شکایت کردند

ها دریافت کرد؛ نفر دوم نیز منوچهر کاظمی بود که زمین خود  میلیون تومان غرامت از سازمان جنگل 501تا  551سال قبل  51تا 

آید شمار می اش، یعنی محمدحسین درویش فروخت و اکنون وی مالک زمین مورد اعتراض به را به وکیل پرونده .  

در حال حاضر درویش صاحب سند مشاعی به مساحت هفت هزار و : دهد وی ادامه می البته از . متر در منطقه سیسنگان است 711

متر باقیمانده؛ زیرا بخشی از زمین زیر آب رفته یا به جاده تبدیل شده است 711این زمین فقط دو هزار و  خلعتبری با اشاره به . 

دلیل برخی  ای از جنگل سیسنگان برای واگذاری زمین جایگزین، از وجود نبود تفاهم به کهبرگزاری جلسات متعدد با مالک ت

که زمین حق  به گفته وی، با توجه به این. دهد ـ درویش ـ خبر می های پیشنهادی شاکی پرونده مشکالت فنی و قانونی برای گزینه
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ای در این رابطه وجود ندارد، سازمان  افت نکرده و هیچ سابقهالتنگه بابلسر قطعه معوضی دری قانونی درویش بوده و وی در باب 

  .باالخره ناگزیر شد روز گذشته بخشی از پارک جنگلی سیسنگان را به وی واگذار کند

بر همین اساس قرار است در صورت امکان با تشکیل یک تیم، نقاط : دهد ـ نوشهر ادامه می مدیر کل منابع طبیعی استان مازندران

پارک جنگلی سیسنگان را شناسایی و زمین جایگزین در چارچوب ضوابط قانونی به مالک واگذار شود تا پارک از حالت  پراکنده

که پارک جنگلی سیسنگان دارای مجری وطرح است، دریافت زمین معوض دیگری  وی با اشاره به این. یکپارچگی خارج نشود

المثل و هزینه اعیانی درخت و غیره را دریافت کرده؛ اما  زمین نیز فقط اجرتمالک اولیه : گوید توسط درویش را تکذیب کرده و می

  .حق عرصه توسط مسئوالن به وی پرداخت نشده است

کنیم سیسنگان را واگذار نمی     

ها  مرتضی شریفی، عضو شورای عالی جنگل، نیز واگذاری پارک جنگلی سیسنگان را غیرمنطقی دانسته و از تالش سازمان جنگل

دهد خبر می« سبزینه»رای جلب نظر مالک زمین با پرداخت زمین جایگزین به ب .  

تواند پس از محکومیت در دادگاه با پرداخت خسارت، نظر مالک  به گفته وی، دادگاه به نفع درویش رأی صادر کرده؛ اما سازمان می

ه پارک جنگلی سیسنگان بسیار ارزشمند است و تنها ک شریفی با اشاره به این. را جلب کرده و زمین پارک جنگلی را واگذار نکند

کند ای است که دسترسی به دریا دارد، تأکید می نقطه  : توان این منطقه را  سیسنگان پارک اعالم شده و طرح دارد؛ بنابراین نمی

ها پیگیر است که این تغییر کاربری انجام نشود سازمان جنگل. واگذار کرد .  

http//:www.iana.ir/fa/news/25530%/D%7A%8D%7B%5 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  19: تاریخ

 جهنم در بهشت مادران

. سازی فضای سبز به نفع ساختمانای نیست؛ روایت تکراری این روزهای شهر است؛ حذف  قطع درختان در بهشت مادران خبرتازه

که دور بوستانی را حصار بکشند و آن زمین سبز به کارگاه ساختمانی تبدیل شود و درختان این شهر به نفع آجر و سنگ  این

های مسکن زیر مجموعه شهرداری واگذار  های بهشت مادران را به یکی از تعاونی بار قرار است بخشی از زمین این. خشک شوند

ای نیست؛ روایت تکراری این روزهای شهر است؛ حذف فضای  قطع درختان در بهشت مادران خبرتازه: نورا حسینی -سبزینه .کنند

که دور بوستانی را حصار بکشند و آن زمین سبز به کارگاه ساختمانی تبدیل شود و درختان این  این. سازی سبز به نفع ساختمان

. شهر به نفع آجر و سنگ خشک شوند های مسکن زیر  های بهشت مادران را به یکی از تعاونی ار قرار است بخشی از زمینب این

اند، از  های زیادی انجام داده نگاری اند تا امروز نامه مجموعه شهرداری واگذار کن اهالی محل از زمانی که متوجه این داستان شده

چند روز پیش نیز در مقابل فرهنگسرای ارسباران . شوراسازمان بازرسی کل کشور تا کمیسیون اصل نود مجلس، از شهرداری تا 

های شهردار بتوانند این مشکل را با وی در میان بگذارند؛ اما خبری از  که در حاشیه یکی از سخنرانی جمع شده بودند به امید این

پیگیری شود دهند که این موضوع شود و مسئوالنی که در این برنامه بودند قول می شهردار در این برنامه نمی .  

سازی را  و گونه ساخت گویند اجازه هیچ اعضای شورای شهر می. ها ندارند هر چند همسایگان بهشت مادران امیدی به این وعده

خواهند ساز می و تر برای اطمینان از توقف ساخت ای محکم ها پر است و نشانه گویند گوششان از این وعده دهند؛ اما اهالی می نمی .  

متر  51هزار و  3قطعه زمین به مساحت  5آباد وابسته به شهرداری تهران،  هالی به تازگی شرکت نوسازی و عمران عباسبه گفته ا

اکنون در دست عملیات ساختمانی است مربع از اراضی متعلق به پارک عمومی بهشت ماداران را به اعضای خود واگذار کرده که هم  . 

سال پیش تاکنون به صورت فضای سبز تحت استفاده عموم  51شده که اراضی مورد نظر از  متأسفانه این اقدام در شرایطی انجام

قانونی نیست 2طبقه در ملک مورد نظر از سوی شهرداری منطقه  8قرار داشته و مسلم است که صدور مجوز ساختمان  .  

طور قاطع از سوی مقام معظم رهبری طی  ه بهای ک آباد جریان دارد، منطقه اقدامات مذکور متأسفانه در حاشیه شرقی اراضی عباس

اند که در  اهالی همچنین هشدار داده. ای با کاربری فرهنگی تعیین شده است عنوان اراضی ملی و منطقه به 83حکمی در سال 

تا  01نتیجه احداث ساختمان در اراضی فوق بین  توت و سرو متر از انواع اقاقیا، کاج،  سانتی 531تا  51اصله درخت به قطر  51

محیطی آن وارد  های زیست ناپذیر به فضای سبز منطقه و سرمایه ای جبران ای قلع و قمع خواهد شد که در این صورت لطمه نقره

ای که اخیراً  مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در نامه. تر اعضای شورای شهر در جریان این موضوع هستند بیش .خواهد شد

آباد نوشته است خواستار گزارشی در این خصوص شده است های عباس نوسازی تپهبرای مدیرعامل شرکت  .  

ها گفت محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران، نیز در واکنش به این اعتراض شهرداری به هیچ عنوان از لحاظ قانونی حق این را : 

بندی بندی در پهنه ها از لحاظ پهنه بوستان. ساز واگذار کند و ندارد که بوستانی را یا قسمتی از آن را برای ساخت G   واقع هستند و

سازی تحت  و گونه ساخت ها باید فضای سبز باشند و برای عموم مردم شهر قابل استفاده باشند و هیچ طبق طرح تفصیلی این قسمت

ها صورت گیرد تواند در این محدوده هر عنوانی نمی .  

دلیل واگذاری به  ران، درباره تخریب بخشی از بوستان مادران واقع در بزرگراه حقانی بهغالمرضا انصاری، عضو دیگر شورای شهر ته

: تعاونی مسکن عنوان کرد آباد، دو هزار متر زمین به یک تعاونی مسکن واگذار شود که در  های عباس قرار بود در جنوب شرقی تپه

با آن مخالفت کردندجلسه شورای شهر نسبت به این موضوع تذکر داده شد و اعضای شورا  .  
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متأسفانه در این محدوده تعاونی مسکنی شکل گرفته که ظاهراً از سوی قوه قضاییه هم برای : این عضو شورای شهر تهران افزود

در جلسه شورا با این موضوع . جا حکم گرفته شده و شهردار منطقه نیز برای این تعاونی مسکن پروانه ساخت صادر کرده است آن

که امیدواریم شهرداری براساس تذکری که گرفت وارد مذاکره شود مخالفت شد .  

حفظ یک مجموعه به اسم بهشت : آباد تالش کند، بیان کرد که شهرداری باید برای حفظ مجموعه اراضی عباس وی با تأکید بر این

آباد  های عباس خود تپه ودبهمادران در قلب شهر ضروری است و اگر اتفاقاتی همچون ساخت مسکن در این فضا انجام شود، خ

دهد موضوعیت خود را از دست می های بهشت مادران مخالف  طور جدی با واگذاری بخشی از زمین که شورا به انصاری با بیان این .

و ـ تحقیقاتی تبدیل شود  سمتی برود که این فضا به مجموعه علمی آباد باید به های اراضی عباس مجموعه ساختمان: است، بیان کرد

کند و  آباد و کاربری غیرموضوعی دادن در این فضا کل مجموعه را تخریب می های عباس قطعاً مسکونی شدن و تجاری شدن تپه

طور جدی با آن مخالفت شود که امیدواریم شهرداری تهران با جدیت این کار را دنبال کند باید به .  

متر وجود داشت که  511هزار و  3حقانی، زمینی با مساحت  در انتهای اتوبان شهید: محمد حقانی نیز در این خصوص گفت

آباد آن را برای تعاونی مسکن کارکنانش اختصاص داده بود های عباس شرکت نوسازی تپه .  

درباره  2بنده و چمران از این زمین بازدید کرده و در صحن شورا نیز درباره این زمین تذکر دادیم، همچنین به شهرداری منطقه 

رئیس . ساز در این زمین باید تهاتر و همچنین زمین دیگری به کارکنان اختصاص داده شود و ن نامه نوشتم که ساختاین زمی

آباد  های عباس الیه شرقی تپه جای سؤال دارد که چگونه در منتهی: کمیته محیط زیست شورای اسالمی شهر تهران تأکید کرد

ت فضای سبز و فضای فرهنگی شده، زمینی با این مساحت به تعاونی مسکن جایی که از سوی مقام معظم رهبری تأکید به ساخ

 واگذار شده است؟

سازی انجام شود و ما نیز در کمیته محیط زیست  و ها ساخت رئیس شورا نیز تأکید داشت، مطلقاً نباید در این زمین: وی تأکید کرد

سازی در آن انجام دهد  و  ونه ساختگ کنیم و اجازه نخواهیم داد هیچ دایماً این محدوده را رصد می .  

هزار  531کاری شده بود؛ اما بعد از این سال این زمین به مساحت  ای جنگل ، منطقه00زمین بوستان بهشت مادران تا قبل از سال 

بهشتی برای این بوستان به  78در نهایت از سال . آباد تحویل داده شد متر مربع با هدف تبدیل به بوستان به شرکت اراضی عباس

 . زنان و دختران تهرانی تبدیل شد تا بدون دغدغه در آن قدم بزنند و خستگی زندگی شهری را از تن بزدایند

http//:www.iana.ir/fa/news/25570%/D%7AC%D78%3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/31184/%D8%AC%D9%87
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 16/۳۹/1۹۳5 :خبرتاریخ 

های کشور اعالم شدند  ترین استان بارش ترین و یزد کم گیالن پربارش  

های کشور از ابتدای سال آبی  ترین استان بارش ترین و استان یزد کم استان گیالن پربارش: وزارت نیرو اعالم کرد -ایرنا -تهران

 . جاری تا پایان هفته دوم خرداد ماه امسال بودند

سنجی شرکت مدیریت منابع آب ایران،  های باران رسانی وزارت نیرو، براساس اطالعات ایستگاه گزارش روز یکشنبه پایگاه اطالع   به

ترین و استان یزد  متر بارندگی، پربارش میلی 775.3استان گیالن با   از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان هفته دوم خرداد امسال،

اند های کشور اعالم شده ترین استان بارش ارندگی، کممتر ب میلی 01.2با  . 

متر بارندگی بعد از گیالن رتبه دوم و استان ایالم  میلی 757های پربارش، استان لرستان نیز با  بندی استان بنابر این گزارش، در رتبه

های کشور را به خود اختصاص دادند متر بارندگی رتبه سوم پربارش میلی 802.2با  . 

متر بارندگی بعد از یزد  میلی 01.0های کشور، استان سیستان و بلوچستان با  ترین استان بارش یه همین گزارش، در میان کمبر پا

های کشور را از آن خود کردند بارش متر بارندگی رتبه سوم کم میلی 75.00رتبه دوم و استان خراسان جنوبی با  . 

درصد کاهش بارندگی  23درصد کاهش و استان یزد  55ا سال آبی گذشته بر اساس این گزارش، استان گیالن در مقایسه ب

اند داشته . 

http//:www.irna.ir/fa/News//73515055 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irna.ir/fa/News/82101411/
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 اقلیم و منابع طبیعی
  ایرنا - 16/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 بادشکن های غیر زنده راه حلی برای مهار ریزگردهای کویری میقان اراک 
هزار هکتار از عرصه های تاالب کویر میقان اراک به دلیل شوری باال فاقد پوشش گیاهی است که در معرض  12 -ایرنا -اراک

ه ایجاد بادشکن های غیر زنده راه حلی فرسایش بادی قرار دارند؛ برای جلوگیری از حرکت ریزگردها و ایجاد گرد و غبار در منطق

 .  مناسب است

هزار هکتار از تاالب کویری میقان اراک را سطوحی با درصد نمک باال تشکیل داده که فرصت ایجاد رشد و پوشش گیاهی را از  53

 .منطقه گرفته است

ر اراک و روستاهای حاشیه کویر میقان کانون چشمه های نمکی و فرسایش بادی در این منطقه تهدیدی برای کیفیت هوای کالنشه

 . است که در صورت غفلت سالمت جمعیت انسانی و منابع طبیعی این مناطق را با خطر مواجه می کند

طرح بادشکن های غیر زنده به عنوان راهکار مهار آسیب و بحران های ناشی از فرسایش بادی و گرد و غبار مطرح است که در گفت 

ار رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی پیامدهای مختلف آن مطرح شده و گو با اکبر گندم ک

. است چند هکتار از مساحت استان مرکزی را اراضی بیابانی تشکیل داده است؟ : س  

: ج کشور است که به دلیل شرایط اقلیمی، استان بیابانی  57هزار هکتار یکی از  301استان مرکزی با مساحتی بالغ بر دو میلیون و 

 031بهره برداری های غیر اصولی، ازدیاد دام نسبت به ظرفیت مرتع، تجربه توسعه مناطق بیابانی را با خود دارد و درحال حاضر 

قان اراک و هزار هکتار آن را کویر می 51هزار هکتار از مساحت این استان را کویر و اراضی بیابانی شامل شده که از این میزان  001 

 .هکتار بقیه آن را اراضی بیابانی در هفت شهر استان است

چه اقدام هایی برای مقابله با گرد و غبار و مهار حرکت شن های روان در این منطقه انجام شده است؟ : س  

: ج از جمله آتریپلکس، قره داغ، تاغ، برای مقابله با حرکت ریزگرد ها و گرد و غبار در این منطقه انواع گیاهان مقاوم در برابر شوری 

 . اکروپیرون النگاتوم و بره داغ کشت می شود

هزار هکتار از عرصه ها این منطقه که به دلیل شوری باال فاقد پوشش گیاهی بوده و در معرض فرسایش بادی قرار دارند  53سطح 

ایجاد بادشکن های غیر زنده است لذا توجه ویژه و برای جلوگیری از حرکت ریزگردها و ایجاد گرد و غبار در منطقه نیازمند 

 .مسئوالن به این مهم ضروری است

اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی برای مقابله با حرکت ریزگرد ها و تثبیت شن های روان در این منطقه چه اقدام هایی : س

 انجام داده است؟ 

های روان در این کفه نمکی توسط منابع طبیعی آغاز شده که  ایجاد بادشکن های غیر زنده برای جلوگیری از حرکت شن: ج

هکتار از این اراضی با انجام مطالعه های کارشناسی به بادشکن های غیر زنده غیر متراکم تجهیز شده است 51تاکنون در سطح   . 

این بادشکن ها چه تاثیری در این منطقه دارد؟ : س  

متری از یکدیگر کار شده است 51ام شده با ارتفاع حدود یک متر و فاصله این بادشکن ها بر اساس مطالعه های انج: ج  . 

برابر ارتفاع خود بر روی سرعت باد تاثیر داشته و سرعت آن را کاهش و از فرسایش بادی جلوگیری می کنند  51این بادشکن ها تا 

ی فرصت رشد گیاهان بومی منطقه را نیز و عالوه بر جلوگیری از حرکت شن های روان منطقه با کاهش سرعت باد فرصتی برا

 . فراهم کرده و درصد پوشش گیاهی منطقه را افزایش می دهد

بادشکن های غیر زنده از چه موادی تهیه می شوند؟ : س  
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این بادشکن ها از گیاه نی و کالف کنف تهیه شده است که برای محیط زیست هیچ گونه عوارضی منطقه به همراه ندارد تهیه : ج

استشده  . 

چه میزان اعتبار برای ایجاد باد شکن در هر هکتار از این اراضی نیاز است؟ : س  

: ج  580برای هر هکتار از این اراضی حدود یک هزار متر بادشکن مورد نیاز است که هزینه این باد شکن ها در هر هکتار حدود 

ردمیلیون ریال است و در مقایسه با مالچ پاشی هزینه کمتری به همراه دا  . 

هکتار این منطقه که با فرسایش بادی بیشتری روبه رو است به صورت آزمایشی تحت پوشش بادشکن های غیر زنده  51هم اکنون 

 . قرار گرفته که با مساعدت مسئوالن استانی در سال های آینده در وسعت بیشتری از این منطقه این بادشکن ها نصب می شود

با توجه به اینکه کویر میقان اراک در معرض دو نوع فرسایش بادی و آبی قرار دارد برای جلوگیری از فرسایش آبی چه اقدام : س

 هایی انجام شده است؟ 

کویر بر اساس جغرافیای محیطی پست ترین منطقه یک حوزه آبریز است و برای مقابله با فرسایش آبی در این منطقه نمی توان : ج

انجام داد بلکه باید در سرشاخه های مشرف به کویر با این نوع فرسایش مقابله کرد اقدامی  . 

مبارزه با کویر و کویر زدایی در هیچ کجای دنیا صورت نمی گیرد زیرا از نظر جغرافیایی کویر یک عارضه طبیعی و یکی از ضروریات 

 . های هر اکوسیستم است

م منابع طبیعی است و این اداره کل همواره تمام تالش خود را برای جلوگیری از پیشروی مبارزه با بیابان زایی یکی از وظایف مه

 . بیابان به کار بسته است

کویر میقان اراک چه ظرفیت هایی برای شهرستان اراک و استان مرکزی به همراه داشته باشد؟ : س  

: ج بهینه از این نعمت خدادادی می توان تهدید ها را به با همکاری مردم، سازمان ها دولتی و خصوصی و فرهنگ سازی استفاده 

فرصت تبدیل کرد و با استفاده از قابلیت گردشگری این منطقه، ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان درآمد زایی و ارز آوری را در سال 

 . اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل برای استان و کشور را نیز رقم زد

مرکزی بلکه ذات کویر و بیابان با اقتصاد مقاومتی عجین است گونه های گیاهی بیابانی ضمن صرفه و نه تنها اراضی بیابانی استان 

مصرف کم آب گونه های مقاومتی هستند که بیشترین بهره وری را به همراه دارند که این خصوصیت در ساکنان و اهالی این 

 . منطقه نیز به وضوح دیده می شود

ی و عرصه های کویر میقان که به زیستگاه برخی از گیاهان و جانوران تبدیل شده و چشم انداز بسیار امید است این گونه های گیاه

زیبایی برای منطقه و این شهرستان ایجاد کند که مورد توجه ویژه مردم و مسئوالن قرار گرفته و با تخصیص بودجه توسط 

ه و به منطقه ای برای بازدید گردشگران تبدیل شودمسئوالن و فرهنگ سازی توسط مردم به جوامع مختلف شناسانده شد  . 

کیلومتری این شهرستان و شمال روستای ویسمه  25کیلومتری شهر اراک آغاز و تا  51هزار هکتار از  51کویر میقان با وسعت 

ن، ملک آباد، میقان در حاشیه ادامه داد و روستاهای سهل آباد، ده نمک، داود آباد، ایبک آباد، طرمزد، مبارک آباد، مراد آباد، کارچا

 . این کویر قرار گرفته است که بیشترین تاثیر گذاری را بر روش شهر داود آباد، روستای ده نمک و میقان دارد

. تاالب کویری میقان آخرین حلقه اکولوژیک حوزه آبریز دشت اراک است که آب های سطحی مسیل های فصلی را جذب می کند

اچه آن از گونه خشکی پسند و شورپسند هستند و در عرصه بیابانی آن شرایط اکولوژیکی کویر حاکم گیاهان دشتی اطراف دری

. است کیلومترمربع متغیر است 551تا  511مساحت دریاچه میقان با توجه به آب های ورودی آن از حدود   . 

اخیر گسترش زیادی داشته است که در  کیلومترمربع در شمال شرقی اراک واقع است و در ساله ای 531کویر میقان به وسعت 

بخشهای شرقی آن اقداماتی در جهت جلوگیری از پیشروی کویر به عمل آمده است و اکنون از بخش های مرکزی آن سولفات 
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 . سدیم استخراج می شود

صلی توزلوگل از درصد از سطح آن را دریاچه ف 30کویر میقان دارای سطح نمکی بوده و در آب و هوای مرطوب تشکیل شده است 

قشر نمک پوشانده و محل خاتمه یافتن آب های منطقه است که رسوبات آن از جنس رس و سیلیت بوده و در حاشیه آن رسوب 

 . های تبخیری ناشی از جریان آب های سطحی برجامانده است

http//:www.irna.ir/fa/News//73515505 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irna.ir/fa/News/82101161/
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 1۱/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 ساخت یک جاده در داراب متوقف شد 

داراب صادر ' تنگ کتویه'مدیرکل منابع طبیعی استان فارس با بیان این که این اداره کل هیچ مجوزی برای احداث جاده  -ایرنا -شیراز

با دستور قضایی، هم اینک جلوی تخریب طبیعت در این منطقه به بهانه ایجاد راه های دسترسی به باغ ها گرفته : گفتنکرده است، 

 . شده و امیدوار هستیم که کارگاه ساخت این جاده غیرکارشناسی برای همیشه تعطیل شود

چند بار کارگاه ساخت این جاده تعطیل شده و  از آنجا که پیش از این: مهرزاد بوستانی سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود

متخلفان بعد از مدتی، ساخت آن را ادامه داده اند، تخریب منابع طبیعی منطقه در چند مرحله انجام شده است و از این رو، 

 . همچنان در حال بررسی میزان خسارت وارد شده به طبیعت منطقه هستیم

ت فعال در ساخت این جاده از جمله انواع بلدوزر توقیف شده اند و از ادامه عملیات هم اینک با حکم قضایی، ماشین آال: وی گفت

 . جاده سازی که همراه با وارد شدن آسیب جدی به پوشش جنگلی و مرتعی این منطقه بوده ، جلوگیری شده است

به باغ های این منطقه است که ساخت جاده جدید در تنگ کتویه با هدف راه دسترسی : مدیرکل منابع طبیعی استان فارس گفت

 . هم اینک دسترسی به آنها با گذر از راهی ناهموار و طوالنی میسر است

جاده در حال احداث از پشتوانه طرح مطالعاتی بی بهره است و از این رو، تخریب لجام گسیخته طبیعت منطقه را در : وی ادامه داد

. پی دارد دم منطقه دنبال کرده اند و اداره راه و شهرسازی و اداره جهاد کشاورزی جاده در حال احداث را مر: بوستانی گفت

 . شهرستان داراب اعالم کرده اند که در این زمینه مجوزی را صادر نکرده اند

از آنجا که این مسیر مطالعه نشده است، احتمال رانش زمین با توجه به بافت زمین، : مدیرکل منابع طبیعی استان فارس اظهار کرد

فرادی که در آینده از این مسیر تردد می کنند را با خطر جدی مواجه می کندا  . 

همچنان از دستگاه قضایی و فرمانداری شهرستان داراب تقاضا داریم که جلوی این گونه تخلفات گرفته شود و اجازه : وی ادامه داد

در طبیعت و قطع درخت و بوته کنی را ادامه دهندندهند متخلفان در ساخت جاده کتویه اقدام های خود در زمینه دخل و تصرف   .

انتظار ما این است که این موضوع هر چه سریع تر تعیین تکلیف نهایی شود تا ما بتوانیم کار ساخت این جاده را : بوستانی گفت

 . تعطیل شده تلقی کنیم

شهرسازی و جهاد کشاورزی در شهرستان های  از دستگاه های متولی همانند راه و: مدیرکل منابع طبیعی استان فارس اظهار کرد

استان انتظار می رود که در زمینه جلوگیری از ایجاد راه های دسترسی جدید چه راه بین مزارع و چه راه دسترسی به آبادی نظارت 

  .و احساس مسئولیت کنند تا هر فردی به خود اجازه ندهد با بولدوزر به جان طبیعت و اراضی منابع طبیعی بیفتد

کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد 335شهرستان داراب در  . 

http//:www.irna.ir/fa/News//73510107 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 1۱/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 مترمربع از اراضی بستر رودخانه جاجرود آزادسازی شد  2199

مترمربع از بستر رودخانه جاجرود در محدوده  6۳۳مدیر امور منابع آب تهران بزرگ از آزادسازی پنج هزار و  -ایرنا -تهران

 . شهرستان پردیس خبرداد

زودبه گزارش روز سه شنبه ایرنا از شرکت آب منطقه ای تهران، وحید مرادی نسب اف با تالش گروه گشت و بازرسی این شرکت و : 

پس از کسب دستور قضایی از دادستان شهرستان پردیس، نسبت به قلع و قمع اعیانی ها و مستحدثات غیرمجاز واقع در روستاهای 

به وسیله یک دستگاه لودر و یک دستگاه کمرشکن در محدوده این شهرستان اقدام شد« خسروآباد»و « سعید آباد» . 

مترمربع، دیوارهای  33مترمربع و یک باب آالچیق چوبی به مساحت  53گفته این مقام مسئول، تخریب یک باب بنا به مساحت  به

متر و ارتفاع  71متر، همچنین فنس های توری و فلزی در مجموع به طول  51متر و ارتفاع  03ساخته شده در مجموع به طول 

و ارتفاع یک متر در این برنامه قلع و قمع در دستور کار قرار گرفت 31ی به طول متر و یک اسکلت فلزی و یک نرده فلز 3.5 . 

گروه گشت و بازرسی نسبت به کنترل ساختمان سازی ها با توجه به استعالمات پاسخ داده شده : مرادی نسب خاطر نشان کرد

اخت و سازها می کنداقدام کرده است و در صورت رعایت نشدن دستور قضایی اقدام به تخریب و اصالح س . 

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ در پایان به همه افرادی که قصد خرید اراضی و یا ساختمان سازی در مجاورت آب های سطحی را 

 دارند هشدار داد، قبل از هرگونه اقدام برای اطالع از میزان بستر و حریم و ضوابط قانونی آن، به امور منابع آب مراجعه کنند تا از

 .هر گونه سوء استفاده سودجویان و وارد شدن ضرر و زیان به افراد جلوگیری شود

مترمربع از بستر رودخانه جاجرود در محدوده شهرستان پردیس با  511به گزارش ایرنا، اردیبهشت ماه گذشته نیز سه هزار و 

 .دستور قضایی آزادسازی شده بود

http//:www.irna.ir/fa/News//73512707 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 19/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 گرد و خاک نیمه شرقی کشور را فرا می گیرد 

همرفتی در ساعات در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور به سبب رشد ابرهای : سازمان هواشناسی کشور اعالم کرد -ایرنا -تهران

بعد از ظهر و اوایل شب شاهد وقوع رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گرد 

 . و خاک خواهیم بود

ستانی نیمه به گزارش ایرنا، بررسی آخرین داده ها و نقشه های پیش یابی هواشناسی از احتمال وقوع صاعقه بویژه در مناطق کوه

 .شرقی کشور حکایت دارد

در همین مدت با گذر امواج کم دامنه از شمال غرب در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعد و 

 .برق و وزش باد برای برخی نقاط شمال غرب و دامنه های البرز غربی رخ خواهد داد

اک در شرق سوریه و غرب کشور عراق و حرکت آن به طرف ایران، امروز روز گذشته با تشکیل توده گرد وخ ( در مناطق ( دوشنبه

شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بتدریج مرکز و تهران شاهد کاهش دید افقی و کیفیت هوا به سبب گرد و غبار خواهیم بود و 

 .بتدریج از اوایل شب از غلظت آن کاسته خواهد شد

بار دیگر با تشکیل توده گرد و خاک بر روی کشور عراق و سوریه، از چهارشنبه وقوع گرد و غبار برای ( شنبهسه )از بعد از ظهر فردا

 .مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و مناطق مرکزی کشور دور از انتظار نخواهد بود

http//:www.irna.ir/fa/News//73513838 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 22/۳۹/1۹۳5: تاریخ خبر

عالی شهرسازی درباره حذف اراضی دره بهشت برای تعاونی های مسکن  ابالغ مصوبه شورای  

و مسکن مصوبه آن  ای به استاندار تهران و مدیرعامل سازمان ملی زمین دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری در نامه -ایرنا -تهران

شرق کشور را در پنج بند و با تاکید بر حذف اراضی دره بهشت و پیشنهاد   های شمال و شمال تکلیف تعاونی شورا درباره تعیین 

آباد ابالغ کرد آباد، گلدره و شریف  اراضی عرب  . 

ن نامه تاکید کرده است شورایعالی شهرسازی و به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی در ای

های واقع  یابی اراضی جهت تامین زمین معوض تعاونی  موضوع تعیین اولویت مکان 5235معماری ایران در جلسه سوم خرداد ماه 

ه را مورد های یاد شد هیات وزیران برای ساماندهی تعاونی 32در شمال و شمال شرق حریم تهران در اجرای مصوبه دهم دی ماه 

 .بررسی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد

5 . های فرادست در  توجه در شهرهای جدید اقماری اطراف تهران و با توجه به تاکیدات طرح های قابل ضمن یادآوری وجود ظرفیت

تفاده از سطح مجموعه شهری تهران مبنی بر جلوگیری از استقرار فعالیت و سکونت جدید در سطح مجموعه شهری تهران، اس

های مذکور در دستور کار قرار گیرد پتانسیل شهرهای جدید موجود به عنوان اولین اولویت در تامین معوض تعاونی . 

با عنایت به اینکه ساز و کار شناسایی اعضا، میزان سهم هر عضو، نحوه ایجاد مالکیت و حقوق ادعایی، میزان استقبال اعضای . 3

... ره به صورت دقیق مشخص نیست؛ هرگونه اقدام در اراضی مدنظر، اعم از تهیه طرح، آماده سازی وها از اراضی معوض و غی تعاونی

عالی و متناسب با میزان  های پیشنهادی و با رصد میزان موفقیت طرح توسط دبیرخانه شورای ای و با رعایت اولویت به صورت مرحله

ها انجام گیرد آزادسازی اراضی تعاونی . 

2 . ( پارک ملی خجیر)زیستی   با عنایت به وقوع در منطقه چهارگانه محیط« دره بهشت»هکتار موسوم به  335ساحت اراضی به م

 .به طور کالم از اولویت های پیشنهادی حذف می شود

0 . درصد در شیب و بیش  51و از این مقدار حدود )درصد  55درصد سطح اراضی موسوم به طاهرآباد در شیب بیش از  75حدود 

لذا . نیز در سطح سایت پراکنده اند( درصد 55کمتر از )این در حالیست که اراضی با شیب مناسب . واقع شده اند( درصد 21از 

ضمن این که ماهیت تپه ماوری زمین باعث شده الگوی . هرگونه توسعه شهری در آن متضمن هزینه آماده سازی فراوان خواهد بود

به تراکم های کم و متوسط با قطعت بزرگ باشد که این امر علیرغم پتانسیل های مناسب  بارگذاری تراکمی در آن بیشتر متمایل

زمین با اهداف اصلی تخصیص اراضی که استفاده حداکثری از سطح زمین برای پاسخگویی به بیشترین متقاضی است در تعارض 

عالی مطرح گردد لذا زمین مذکور به عنوان آخرین اولویت و پس از تایید دبیرخانه شورای. است . 

شورای عالی مکان یابی اراضی در سه نقطه دیگر را مطابق پیشنهاد مشاور و به ترتیب اولویت شاملِ اراضی عرب آباد، گلدره و . 5

کند  شریف آباد را در صورت تحقق شرایطی از جمله توجه به مسایل زیست محیطی آن را تایید می . 

http//:www.irna.ir/fa/News//73518300 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۳۱/۳۹/21:  تاریخ

تومان 1799قیمت مرغ حداکثر / هزار تن گوشت مرغ و قرمز برای تنظیم بازار رمضان 79آمادگی توزیع   
هزار تن گوشت قرمز و مرغ در ماه رمضان هستیم و قیمت هر کیلو  81آماده توزیع : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت 

تومان است 5511تومان و حداقل  0811مرغ گرم و سرد حداکثر  . 

در مورد وضعیت گوشت مرغ و قیمت آن در ماه مبارک رمضان،  علیرضا ولی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس

ای که در تنظیم بازار مواد پروتئینی بر عهده دارد برای تنظیم بازار محصوالت  شرکت پشتیبانی امور دام بر حسب وظیفه: گفت

 .گوشت و مرغ در ماه رمضان اقدامات الزم را انجام داده و هیچ مشکلی وجود ندارد

* ها هزار تن مرغ بصورت منجمد در سردخانه 19وجود   

شود، گفت های کشور به اندازه کافی انجام می با بیان اینکه تولید مرغ گرم در تمام استان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام این : 

ار تن مرغ هز 01حدود  بطوریکه در حال حاضر سازی مرغ کرده تولیدات داخلی اقدام به ذخیره از محل شرکت در سال جاری

های شرکت موجود است بصورت منجمد در سردخانه . 

به  ای در تمام کشور اقدام در سطح گسترده قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان این شرکت بنابراین با توجه به :اظهار داشت وی

فت برگزار شده کرده استهایی که به مناسبت ضیا ای و نمایشگاه های زنجیره تأمین ذخایر و توزیع مرغ در میادین و فروشگاه . 

شود و بطور متوسط باید قیمت  ها کنترل می قیمت  :ها وجود دارد، گفت به وفور مرغ گرم و منجمد در کل استان با بیان اینکه ولی

تومان باشد 0811تا  0011عرضه بین  ها و سایر مراکز هر کیلو مرغ گرم در فروشگاه . 

اما : ها بر عهده ندارد، گفت فروشی مسئولیتی در قبال تنظیم بازار و کنترل قیمت خردهوی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی 

ها بر عهده این وزارتخانه است فروشی تنظیم بازار و کنترل قیمت در عمده . 

هر کیلوگرم از  اگر از آنجا که مرغ به وفور و به اندازه کافی در بازار موجود است  :مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد

های مربوطه باید با آن برخورد کنند عرضه شود سازمان حمایت و دستگاه 0811فروشی با قیمتی بیش از  محصول در خرده این . 

های  ها، دستگاه به استانداری: با بیان اینکه هیچ مشکلی در ارتباط با تأمین و توزیع مرغ در سراسر کشور وجود ندارد، گفت ولی

های پشتیبانی امور  و مراکز عمده مصرف اعالم شده تا در صورت نیاز به مرغ به شرکت ها ل سپاه، ارتش، دانشگاهکننده مث مصرف

ها مراجعه کنند و مرغ مورد نیازشان را از آنجا تأمین کنند دام در سطح استان . 

* تومان 1299عرضه عمده هر کیلوگرم مرغ منجمد   

قیمت عرضه هر کیلوگرم مرغ منجمد در : تومان عنوان کرد و افزود 0511د را وی قیمت عرضه عمده هر کیلوگرم مرغ منجم

تومان باشد 5511تا  0511باید بین  ها فروشی های سطح شهر تهران و خرده فروشگاه . 

تصریح  ها را هم دارد، به علت فراوانی مرغ آمادگی توزیع این محصول در سر چهارراه اینکه شرکت پشتیبانی امور دام ولی با بیان

تقاضا این شرکت آمادگی  در صورت  شود و ای توزیع می ای و میادین مرغ سرد و گرم به صورت شبکه های زنجیره در فروشگاه :کرد

مورد نیاز انتقال دهد به محل ها اری ها و فرماند ها مرغ را از مراکز استان توسط کامیون دارد تا  .  

 * برای تنظیم بازار رمضان هزار تن گوشت قرمز منجمد 49سازی  ذخیره  

 51قرمز منجمد را هم دارد و به همین منظور  عالوه بر تأمین مرغ این شرکت در صورت نیاز بازار آمادگی توزیع گوشت: وی افزود

سازی شده است و ذخیره تأمین  هزار تن گوشت قرمز منجمد توسط شرکت و بخش خصوصی .  

http://www.farsnews.com/
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ذخایر گوشت قرمز : ها توسط بخش خصوصی آغاز شده است، اظهار داشت در فروشگاهولی با بیان اینکه توزیع گوشت قرمز منجمد 

ها توزیع شده اما هنوز به بازار وارد نشده است شرکت پشتیبانی امور دام در استان . 

این : افزودتومان عنوان کرد و  511هزار و  57گوشت قرمز منجمد را  مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام قیمت توزیع هر کیلو

 .قیمت توسط ستاد تنظیم بازار اعالم شده است

از : گوشت قرمز منجمد توسط بخش خصوصی وارد شبکه بازار شده است گفت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه

شت قرمز منجمد را در آنجا که شرکت پشتیبانی امور دام نیاز به تنظیم بازار گوشت قرمز را تاکنون احساس نکرده است هنوز گو

 .شبکه بازار وارد نکرده است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351231111833 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950320000729
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۳: تاریخ

روز آینده 9.کاهش قیمت مرغ تا / شود ثانویه مرغ تشکیل میبورس   

بار بهمن حضور دارند، مدعی هستند که قیمت گوشت مرغ طی روزهای آینده روندی  بسیاری از فروشندگانی که در میدان تره

 .کاهشی به خود خواهد گرفت

:فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران   

ویژه اگر وقتت را طوری تنظیم  به. اند بینی که پشت هم ردیف شده های حمل مرغ را می شوی، اتومبیل یوارد میدان بهمن که م

ورود هرگونه  35از تاریخ یکم خردادماه "کند که روی آن نوشته  ای نظرت را جلب می حتما اطالعیه. کنی که اول صبح آنجا باشی

ها بدون مجوز و یا مجوز دستی، اکیداً  ورود محموله. سیستمی میسر استمحموله به سامانه بهمن، فقط با گواهی حمل بهداشتی 

"!ممنوع  

جا کنند و  ها را جابه تمام کارکنان در حال تکاپو هستند تا هم مرغ. دهد بوی ضخم مرغ، زمان ورود به محوطه دماغت را قلقلک می

.شوند ای فروشنده محسوب می گونه ود نیز بههم جواب مشتریان را بدهند؛ مشتریانی که اغلب خریدهای عمده دارند و خ  

هفته نخست اردیبهشت امسال بود که مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی در نشستی خبری گفت: "متأسفانه عده معدودی 

در بازار میدان بهمن هستند که 01 درصد مرغ تهران را می خرند و قطعاً در قیمت گذاری تأثیرگذارند، اینها نه نام و نشانی دارند و 

 نه مالیات می دهند، اما پول در اختیار آنها است."

صورت کامالً سنتی بازار را در دست گرفته و معلوم نیست که چنین بازاری  بهوی معتقد بود این عده تشکیالتی پنهان دارند که 

شود و در یک  های آنها یافت نمی بندی در هیچ کدام از فروشگاه سیستم باسکول، سردخانه و ابزار قطعه. شود چگونه هدایت می

شود که دست کمی  های دیگری عرضه می روشگاهدرصد مابقی مرغ نیز در ف 01دهند؛ البته  سیستم غیرشفاف، به کار خود ادامه می

.فروشند کیفیت به مردم می از میدان بهمن نداشته و محصوالت نامطمئن و بی  

در فرصت کوتاهی که خبرنگار . وگو کنیم اندرکاران آن گفت این بود که مشتاق شدیم تا بازار نامبرده را از نزدیک ببینیم و با دست

روز آینده  31ت، با فروشندگان زیادی صحبت کرد که ماحصل آن، احتمال کاهش قیمت مرغ طی ایانا در این میدان حضور داش

 511ها تا حداقل  های گذشته به دست آمده، احتمال کاهش نرخ آنها اعتقاد داشتند بنا بر تجربه ای که از سال. ماه رمضان بود

.تومان در هر کیلوگرم وجود دارد  

شود که معموالً تا ساعات پایانی عصر باید به  غرفه این مکان عرضه می 01تن مرغ در  811تا  211طور میانگین روزانه بین  به

.توان به تداوم آن امیدوار بود ها حدود سه روز از ثباتی نسبی برخوردار بوده، اما نمی با اینکه قیمت. فروش برسد  

گذاری توسط اتحادیه مرغداران در  تشکیل کمیته قیمتانگیزد، موضوع  داران را برمی یکی از مسائلی که به شدت واکنش غرفه

میدان بهمن است. مدیرعامل این اتحادیه چندی پیش در گفت وگو با ایانا عنوان کرده بود: "قرار است برای تشکیل کمیته نامبرده، 

هرچه سریع تر با حضور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان میادین کشور، جلسه ای برگزار شود تا 

چند و چون این طرح مورد بررسی قرار گیرد." به گفته وی، به موازات آن، کمیته دیگری برای کنترل نحوه ورود و خروج مرغ 

کند؛ زیرا اگر میزان دقیق خرید و فروش در میدان  یین نرخ نهایی محصول ایفا مینظارت دارد که همین موضوع، نقشی اصلی در تع

خواهند محصول مورد نظر را عرضه کنند؛ بلکه این فرایند باید در قالب  توانند هرچقدر می دارها نمی بهمن مشخص باشد، دیگر غرفه

.مند صورت بگیرد یک برنامه نظام  

http://www.iana.ir/fa/news/30180/60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.iana.ir/fa/news/30180/60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.iana.ir/fa/news/30180/60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.iana.ir/fa/news/30180/60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
http://www.iana.ir/fa/news/30908/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.iana.ir/fa/news/30908/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.iana.ir/fa/news/30908/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.iana.ir/fa/news/30908/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
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داری مستحق  ها تأثیرگذار باشد؛ زیرا هر غرفه تواند در نرخ ها اعتقاد دارند که این کمیته نمیدار این در حالی است که بیشتر غرفه

گذاری محسوب  عالوه بر آن نظام عرضه و تقاضا خود عاملی مهم در قیمت. است اموال خود را به هر قیمتی که بخواهد بفروشد

بهتر است اتحادیه به : و کار سبزدشت در این باره به ایانا گفتکارگزار شرکت کشت . تواند آن را نقض کند شود که کسی نمی می

.جای این کار به فکر تهیه سردخانه در این مرکز باشد  

ها باشد تا آنها بتوانند مرغ مازاد هر روز را در سردخانه خود نگهداری کنند،  اگر سیستمی در غرفه: جاوید شکاری معتقد است

ساعت را دارد چرا باید تنها در همان  83به عبارتی، مرغی که پتانسیل عرضه تا . شود ن قیمتی میمطمئناً بازار نیز کمتر دچار نوسا

توانند بدون ثبت معامله و پنهانی از ناظران این کمیته، هرچقدر که بخواهند و  روز به فروش برسد؟ گذشته از این، فروشندگان می

.با هر قیمتی محصول خود را به فروش برسانند  

در این سیستم، بازار هدف تعیین و بورس ثانویه کاالی . در حال تشکیل سیستم سامانه مرغ برای بازار هستیم: نشان کردوی خاطر

.شود گیرد و خریدها به صورت نقدی یا اعتباری انجام می مرغ شکل می  

گیرد و سیستم نیز بر اساس آن،  نامه می ضمانتخریدار در این فرایند، ابتدا نزد بانک رفته و : شکاری درباره خرید اعتباری افزود

.کند مجوز خرید را صادر می  

رسد، اما سازمان میادین نیز چند سال  نظر می هرچند به گفته این کارشناس، چنین طرحی برای ساماندهی بازار مرغ، جدید به

راموشی سپرده شد و به تنیجه قطعی کم به دست ف ای را تشکیل داد که کم پیش برای ساماندهی محصوالت کشاورزی، سامانه

صورت شناور باز گذاشته و حق انتخاب  به هر ترتیب، وجود این سامانه دست کارشناسان را برای تعیین نرخ، حتی به. نرسید

.دهد بیشتری به مشتری می  

هزار و  که اکنون بین شش تا ششها  بار بهمن برای کنترل نرخ گذاری در میدان تره بنابراین باید منتظر بود و دید که کمیته قیمت

داران آن را طراحی کرده و  ای که غرفه تومان برای هر کیلوگرم در نوسان است، تأثیر بیشتری خواهد داشت یا سیستم سامانه 311

/رسد؟ ای نزدیک، به مرحله اجرا می در آینده  

http/:/www.iana.ir/fa/news/25300%/D%7A%7D%77%3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/31246/%D8%A8%D9%88%25
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  19: تاریخ

های نوبرانه در رمضان رونق میوه بازار بی/ رشد موقت قیمت هندوانه و سبزی  

نخست ماه رمضان خواهد بود و روند صعودی قیمت هندوانه و سبزی خوردن که از هفته گذشته آغاز شده، حداکثر تا پایان دهه 

 .پس از آن میل به نزول خواهد یافت

با اعالم این ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های تعاونی میوه و سبزی استان تهران امروز در گفت مدیرعامل شرکت

تومان به  011رود، آهنگ رشد قیمتی آن از  می شمار ترین میوه ماه رمضان به با افزایش تقاضا برای هندوانه که پرمصرف: خبر گفت

.تومان رسیده و به تناسب تقاضا تا پایان دهه نخست ماه رمضان افزایش خواهد داشت 211هزار و  یک  

ویژه در خوزستان و نواحی دزفول، اهواز و شوشتر، قیمت هندوانه رشد تصاعدی داشته  با گرم شدن هوا به: حسین مهاجران افزود

.شود بار از شیراز و جنوب کرمان تأمین می های موجود در بازار میدان مرکزی میوه و تره اکنون هندوانه: طرنشان کردوی خا.است  

هزار تومان  تا یک 311تومان هفته گذشته به  751عالوه بر هندوانه، قیمت سبزی خوردن و انواع سبزی نیز از : مهاجران ادامه داد

افزایش قیمتی این دو قلم موقتی بوده و پس از عبور از دهه نخست، کاهش : ی تصریح کردو.به ازای هر کیلوگرم رسیده است

.قیمت آغاز خواهد شد  

های نوبرانه با شروع ماه رمضان کاهش میوه  

های ترش، ملس و نوبرانه با کاهش  با شروع ماه رمضان، میوه: های تعاونی میوه و سبزی استان تهران یادآور شد مدیرعامل شرکت

.شود رو شده و روند نزولی قیمت دنبال می اضا روبهتق  

.هزار تومان دارد 53اکنون گیالس از شمیرانات و تمامی نقاط کشور وارد بازار شده قیمتی حدود : مهاجران تأکید کرد  

هزار  زار تا هشته فرنگی بین سه هزار تومان و توت سبز هشت هزار تومان، گوجه هزار تا هشت زردآلو به قیمت شش: وی اظهار داشت

.رسد تومان به فروش می  

هزار تومان در میدان  تا سه 511ای را دوهزار و  تومان و خیار بوته 311هزار و  تا یک 011ای را  مهاجران در پایان قیمت خیار گلخانه

./بار تهران ذکر کرد مرکزی میوه و تره  

http//:www.iana.ir/fa/news/25585%/D%7B%5D%7B%0D%7AF-%D%3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/31171/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

۹۳ 
 

 
 بازار و قیمت ها

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

ها های ضیافت مراکز استان واسطه مواد غذایی پرمصرف در نمایشگاه عرضه بی  

داران در نقاط مختلف  واسطه مواد غذایی پرمصرف روزه مستقیم و بیها عرضه  ترین دغدغه همزمان با حلول ماه رمضان یکی از مهم

های مختلف کشور در حال  های مستقیم در شهرها و استان هایی از عرضه های گذشته نمایشگاه کشور است؛ امسال نیز همچون سال

.برگزاری است شانزدهمین نمایشگاه عرضه مستقیم مواد ، همدان اکنون میزبان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خردادماه در محل  35خرداد تا جمعه  50شنبه  غذایی ویژه ماه مبارک رمضان و طرح ضیافت است؛ این نمایشگاه از صبح امروز یک

 نیز پاسخگوی 17523503082المللی همدان و در شهر همدان در حال برگزاری است و شماره تماس  های بین دائمی نمایشگاه

های  مشهد نیز اکنون میزبان هفتمین نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی ویژه ماه مبارک رمضان در محل نمایشگاه.مراجعان است

خردادماه در مشهد در حال  32شنبه  خرداد تا یک 50شنبه  این نمایشگاه نیز از امروز یک. المللی استان خراسان رضوی است بین

.پاسخگوی همشریان عزیز مشهدی است 15525115111برگزاری است و شماره تماس   

های  خردادماه در محل برگزاری نمایشگاه 33خرداد تا شنبه  50شنبه  قزوین نیز در ششمین نمایشگاه ضیافت رمضان از امروز یک

.ها است المللی این شهر میزبان قزوینی بین  

شنبه و در  واد غذایی را در نمایشگاه ضیافت یزد از صبح امروز یکیزد شهر دارالعباده ایران نیز به مناسبت این ماه عزیز عرضه م

داران یزدی است و شماره تماس  خردادماه میزبان روزه 32شنبه  المللی این شهر آغاز کرده و تا یک های بین محل دائمی نمایشگاه

.پاسخگوی مراجعان است 12527333375  

خرداد آغاز و در  58المللی استان گیالن از فردا  های بین در محل نمایشگاه اما رشت سومین نمایشگاه ضیافت ماه رمضان خود را

نیز پاسخگوی مراجعان به این نمایشگاه  15222031350شماره تماس . دهد خردادماه به کار خود پایان می 30روز چهارشنبه 

مزمان با شروع ماه رمضان در محل خردادماه، ه 58بیرجند نیز نمایشگاه ضیافت رمضان خود را از صبح فردا دوشنبه .است

خردادماه به کار خود  35کند و جمعه  المللی استان خراسان جنوبی و در شهر بیرجند به مدت پنج روز آغاز می های بین نمایشگاه

خردادماه در محل  35خرداد تا جمعه  50پنجمین نمایشگاه ضیافت ماه رمضان شهر زنجان نیز از جمعه .دهد پایان می

.های دائمی کاسپین زنجان به روی بازدیدکنندگان باز است اهنمایشگ  

 35خردا آغاز شده است، این نمایشگاه جمعه  53آباد نیز نمایشگاه جشنواره رمضانیه از روز  اکنون در استان لرستان و در شهر خرم

./خردادماه نیز ادامه خواهد یافت  

http//:www.iana.ir/fa/news/25538%/D%7B%3D%7B%5 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۳۱/۳۹/19:  تاریخ
 تشکیل فراکسیون کشاورزی در مجلس دهم

تعدادی از نمایندگان مجلس دهم شورای اسالمی به دنبال تشکیل فراکسیون : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت 

 . کشاورزی هستند

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس، راه  به گزارش خبرگزاری فارس

تشکیل فراکسیون کشاورزی موجب می شود که بخش : اندازی فراکسیون کشاورزی مجلس را اقدامی مفید و اصولی خواند و افزود

 .کشاورزی در درجه باالیی از اولویت کاری مجلس قرار گیرد

هرچند نمایندگان : سالمی بی سابقه خواند و اظهار داشتخلیل آقایی تشکیل فراکسیون کشاورزی را در طول عمر مجلس شورای ا

مجلس نسبت به بخش کشاورزی حساسیت و دغدغه الزم را دارند، اما با تشکیل این فراکسیون،حمایت و پشتیبانی از کشاورزان و 

 .بهره برداران وارد مرحله جدیدی می شود

در مجلس به دلیل اهمیت بخش کشاورزی، این فراکسیون همه  وی ابراز امیدواری کرد که در صورت ایجاد فراکسیون کشاورزی

 .جانبه و فراگیر باشد

نمایندگانی که تشکیل فراکسیون کشاورزی را دنبال می کنند، می خواهند مجلس، نگاه ویژه به این بخش داشته باشد : آقایی گفت

کنیمو ما هم از این ایده به منظور بهتر شدن شرایط بهره برداران استقبال می  . 

وی با بیان این که کشاورزان به عنوان زحمتکش ترین و صادق ترین اقشار جامعه با مشکالت فراوانی روبرو هستند، حمایت از آنان 

 .به منظور بهبود و رونق کسب و کارشان را وظیفه دولت و مجلس عنوان کرد

ن دولت یازدهم و اتخاذ سیاست ها و اجرای برنامه های با روی کار آمد: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس تصریح کرد

جدید وزارت جهاد کشاورزی، این بخش روند خوبی را طی کرده و در زمینه تامین بذرهای با کیفیت، ماشین آالت و سایر نهاده ها، 

یقی داریمگام های موثری برداشته شده، اما هنوز از نظر قانونی و اعتباری، نیاز به حمایت و سیاست های تشو . 

امیدواریم با تشکیل فراکسیون کشاورزی در مجلس دهم، گام های بلندی در همکاری با بخش کشاورزی : آقایی اذعان داشت

 .برداشته شود

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351258111850 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۳۹/21:  تاریخ

آیند  دستور کار هفته آینده خانه ملت ظریف، حجتی و زنگنه به صحن مجلس می  
رئیسه مجلس از حضور وزرای خارجه، جهاد کشاورزی و نفت در جلسات علنی هفته آینده مجلس خبر داد  عضو هیأت  . 

غالمرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسالمی در گفت  وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، به دستور صحن 

و  روز یکشنبه آقای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در صحن حضور خواهد یافت: علنی هفته آتی مجلس اشاره کرد و گفت

 .درباره روند اجرای برجام و اثرات اقتصادی آن سخن خواهد گفت

وی به حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی روز دوشنبه و ارائه گزارشی از شرایط کشور در حوزه تحت 

در مورد وضعیت تولید و شنبه مجلس شورای اسالمی است که  وزیر نفت نیز میهمان روز سه: مسئولیتش اشاره کرد و اظهار داشت

کند ویژه پس از اجرای برجام صحبت می صادرات نفت به . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351235111571 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۳۹/1۳:  تاریخ

واردات برنج به هیچ وجه مطرح / دعوای دیروز در مجلس  هکتار زمین بهانه 199درخواست تغییر کاربری 

 نبوده است
دعوای دیروز من در مجلس با نماینده آمل به علت درخواست غیرقانونی تغییر : معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی گفت 

ای فرودگاه بود و موضوع واردات برنج یا اعتراض به آن نبوده استهکتار زمین شمال بر 011کاربری   . 

خلیل آقایی معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی در تماس با خبرگزاری فارس، گفت: طی حدود 8 ماه گذشته موضوعی که 

کرد، به هیچ وجه بحث جلوگیری از واردات برنج نبوده، بلکه واقعیت این است  میآقای عزت اله یوسفیان مال نماینده آمل پیگیری 

که ایشان طبق اسناد و مدارک، دنبال تغییر کاربری مرکز تحقیقات برنج شمال و گاوداری وزارت جهاد کشاورزی در منطقه 

شده است که با توجه به  دنبال می هکتار 011مرز با شهرستان آمل است به مساحت  گاودشت در حوزه شهرستان بابل که هم

 .غیرقانونی بودن این درخواست با آن موافقت نشده است

ماه گذشته از یک طرف و همچنین بحث با معاون  8وگوها بین بنده و آقای یوسفیان مال طی حدود  همه بحث و گفت: وی گفت

فیان مال نماینده آمل در مورد درخواست غیرقانونی تغییر تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی و نماینده بابل آقای نیاز آذر و آقای یوس

نیز در این زمینه برگزار شد و در طی آن بنده و آقای زند معاون  30ای در آذر  هکتار زمین بوده که جلسه 011کاربری آن 

ختار رئیس کمیسیون مشترکی با آقای پورم  تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی از منطقه بازدید کردیم و حدود یک ماه پیش جلسه

مجلس قبل داشتیم و آقای یوسفیان مال پیگیری مستمر و دائمی درمورد تغییر کاربری این مرکز تحقیقات داشته است 31اصل  . 

ساعت  35خرداد  58با پیگیری آقای یوسفیان مال و تنظیم وقت حقیر روز دوشنبه : معاون امور مجلس وزیر جهاد کشاورزی افزود

الی  50:21 ر دفتر وزیر جهاد کشاورزی با حضور معاون تحقیقات برگزار شد که بعد از شنیدن پاسخ منفی برای درخواست د 58

ها و مکاتبات را بده تا بررسی کنیم، تا با وزیر راه و  های گاودشت ایشان پرخاش کرد و وزیر در پاسخ گفت نامه تغییر کاربری زمین

واهیم داد و صبحت وزیر نرم و مالیم بود، اما وقتی آقای یوسفیان مال پاسخ معاون کنیم و نتیجه را اطالع خ شهرسازی صحبت می

 .تحقیقات را مبنی بر نظر منفی شنید پرخاش کرد

وقتی در مجلس با آقای یوسفیان مال روبرو شدم و ایشان سخنان ناروا نسبت به من  35خرداد  57شنبه  روز سه: آقایی تاکید کرد

اق سخنان رهبری که در دیدار اخیر روز یکشنبه هفته جاری با نمایندگان مجلس داشتند، در سرفصل ایراد کرد من گفتم مصد

ای معظم له دقیقا مصداق فرودگاه را مطرح کردند که ممکن است یک فرودگاه برای یک  ترجیح مصالح ملی به مصالح منطقه

وقتی این . توان از فرودگاه شهرهای مجاور استفاده کرد شد و میمنطقه در اولویت باشد، اما به صورت ملی برای کشور در اولویت نبا

 35خرداد  57ای در تاریخ  کند نامه مساله را به آقای یوسفیان مال مطرح کردم این بهانه ایشان برای دعوا با من بود، حال ادعا می

دات برنج ربط نداشته استدرباره واردات برنج نوشته است، در حالی که بحث من با ایشان به هیچ عنوان به وار . 

البته این وظیفه نمایندگان و وظیفه باشکوهی است که مسائل منطقه خود را پیگیری کنند، اما اختالف من با ایشان : آقایی گفت

گردد ماه قبل برمی 8شنبه و واردات برنج نداشته است، بلکه قدمت این جر و بحث به  هیچ ربطی با نامه روز سه . 

آباد، بنده و  ر جلسه مالقات آقای یوسفیان با وزیر جهاد کشاورزی افرادی مانند آقای نوری قزلجه نماینده سابق بستاند: آقایی افزود

توانند شهادت بدهند که غیر از موضوع درخواست تغییر کاربری زمین  آقای زند معاون تحقیقات هم حضور داشتند که همه می

ه است و ایشان در گذشته حتی یک کلمه با بنده درمورد واردات برنج حرفی نزده گاودشت برای فرودگاه چیز دیگری مطرح نشد

 .است و بروز نداده است

http://www.farsnews.com/
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ای به من نشان داد و تهدید کرد که از نمایندگان مجلس امضا جمع کرده  البته آقای یوسفیان دیروز در مجلس یک برگه: وی افزود

عوای ایشان در مورد تغییر کاربری زمین بوده است، این موضوع سابقه داشته و کشاند، اما د و وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس می

 .مدارک موجود است

ام که  مگر من دیوانه: اید، گفت شود شما خودتان یقه پیراهنتان را پاره کرده معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد اینکه گفته می

و من به احترام ایشان بلند شدم که ایشان را ببوسم که اجازه نداد، سپس  پیراهنم را پاره کنم، آقای یوسفیان ابتدا آمد پیش من

های من پاره  خواست بلند شود، یقه من را کشید و دکمه های رکیک زد و مرا فحش باران کرد و موقعی که می روی سر من حرف

و انگشت به ایشان نشان دادم که هم فحش ام را پاره کرده است و با د شدند و وقتی از من دور شد، من بلند شدم و دیدم که بقه

اما بنده حتی یک کلمه حرف رکیک از دهانم بیرون نیامد، بلکه به او گفتم . دادی و هم یقه من را پاره کردی و بعد از آن داد، زدم

رم که بعد از ب دهم و آبرویت را می خواهی بنده باج نمی هم میباج  کردی حال های رکیک زدی، فحش دادی و پیراهن پاره حرف

اما اینکه گفته . اینکه کلمه باج از دهانم خارج شد، آقای کوچکی نژاد نماینده بابل دست بر دهان من گذاشته و دهان مرا گرفت

اند های مجلس حتما ضبط کرده ام، دوربین ام، به هیچ وجه درست نیست، اگر من فحش داده شود من فحش ناموسی داده می . 

پور و آقای زمانی با  نیا، قاضی اینکه نمایندگان مرا از صحن مجلس خارج کردند و قدری آرام گرفتم، آقای محبیبعد از : آقایی افزود

من صحبت کردند و بعد که آقای یوسفیان مال را هم دعوت کردند، یوسفیان به من گفت من یواشکی فحش دادم، چرا آن را برمال 

هم روبوسی کردیم و با هم به داخل صحن مجلس آمدیم تا نشان دهیم که  سپس با. کردی و دوستان حاضر هم آن را شنیدند

 .اختالفی در کار نیست

هکتار زمین مرکز تحقیقات به فرودگاه است که مدارک آن موجود  011درخواست آقای یوسفیان مال فقط تغییر کاربری : وی افزود

خواهند مرکز تحقیقات را به فرودگاه تبدیل  ین است که اگر میای با آقای پورمختار هم مطرح شد حال پاسخ من ا است و در جلسه

هکتار زمین مرکز  011کنند، از دولت مجوز بگیرند آن موقع من که حرفی ندارم، اما فعال وزیر جهان کشاورزی با تغییر کاربری 

 .تحقیقات برنج و گاوداری در گاودشت به فروگاه مخالف است

شود یکی از موارد اعتراض آقای یوسفیان مال گماشتن برخی از مدیران پیرمرد در استان است که  آقایی در پاسخ به اینکه گفته می

رئیس جهاد کشاورزی ا ستان مازنداران از مدیران با تجربه وزارت جهاد کشاورزی است و حتی اگر برخی از مدیران عملکرد : گفت

ن نبوده است نه در مورد مدیران شهرستان نه مدیران بحث آقای یوسفیان با من درمورد مدیرا بدی هم داشته باشند،

نه درمورد واردات برنج و فقط و فقط در مورد کاربری مرکز تحقیقات برنج به فرودگاه بوده  استانی، نه درمورد مرکبات،

ایم است که با آن موافقت نکرده . 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351253111557 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

ورود چمدانی محصوالت / تقاضای جدید از سوی حفظ نباتات 499صدور مجوز ساالنه برای واردات بیش از 

 کشاورزی به قصد هدیه مجاز است

مجوز جدید صادر  511با توجه به میزان تقاضای واردکنندگان محصوالت کشاورزی، ساالنه بیش از سازمان حفظ نباتات کشور 

کند می . با اعالم ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت

فرآورده، محصول، بذر، نهال و سایر ملزومات باید مطابق با شرایط ورود تمامی محصوالت کشاورزی از قبیل : این خبر گفت

متقاضیان واردات باید پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی، به سازمان حفظ : اکبر آهنگران افزود.ای به کشور وارد شود قرنطینه

.های الزم درباره تحلیل خطر انجام شود نباتات کشور نیز درخواست دهند تا بررسی  

 511تازگی بررسی و صادر شده است و ساالنه بیش از  ای واردات بذر چمن از کشور ایتالیا به شرایط قرنطینه: طرنشان کردوی خا

.شود شرایط جدید با توجه به تقاضا توسط سازمان تدوین می  

های وارداتی نظارت  حمولهبازرسان ویژه سازمان حفظ نباتات و قرنطینه در گمرکات کشور حضور دارند و بر م: آهنگران ادامه داد

.زنند کنند و در صورت بروز مورد مشکوک، محموله را توقیف کرده یا به کشور مبداء برگشت می می  

خیز کشور را آلوده  به کشور وارد شده و سه استان زیتون 5275مگس زیتون سوغات قاچاقی است که در سال : وی تصریح کرد

ها  در هیچ زمانی آفات و بیماری: ای به کشور یادآور شد شده در ورود این آفت قرنطینه جامآهنگران درباره علت اهمال ان.کرده است

.اند و اگر در کشور آفاتی بومی شده، از طریق قاچاق وارد شده است از طریق قانونی اجازه ورود به کشور را نداشته  

ز واردات آزاد پنج میوه گرمسیری خبر داد و تأکید مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور اواردات پاپایا آزاد است

غیر از این پنج نوع،  صورت رسمی و قانونی اجازه واردات دارند، اما به هایی همچون انبه، آناناس، پاپایا، موز و نارگیل به میوه: کرد

تن نارنگی  01ر سال گذشته، تن میوه قاچاق د 25پس از امحای گسترده : وی اظهار داشت.ورود هر میوه دیگر غیرقانونی است

قاچاق نیز در استان خراسان رضوی توقیف و امحا شد؛ اگرچه این سازمان وظیفه امحا ندارد، اما از سوی نیروی انتظامی و ستاد 

.مبارزه با قاچاق امکان توقیف و امحا وجود دارد  

های چمدانی طبق قانون اگر کوچک و در حد هدیه  هورود محمول: های قاچاق چمدانی گفت ها و میوه آهنگران درباره ورود محموله

.تواند به کشور وارد شود باشد، مجاز بوده و پس از بازدیدهای اولیه می  

نهال، بذر، نشاء و قلمه به هیچ عنوان امکان ورود به کشور را نداشته و باید واردات آن از مبادی رسمی صورت : وی همچنین افزود

های گیاهی همچون کاله حصیری و سایر  سازمان حفظ نباتات کشور برای محموله: نشان کردآهنگران در پایان خاطر.گیرد

./های کشاورزی مجاز بوده و اگر مقدار آن بیشتر از این باشد، باید از مبادی قانونی رد شود فرآورده  

http//:www.iana.ir/fa/news/25352%/D%7B%5D%7 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 مصرف چای خارجی در ادارات دولتی ممنوع شد

وگوی دولت و بخش خصوصی، مصرف چای خارجی در همه ادارات دولتی ممنوع شد بر اساس مصوبه شورای گفت . 

( ایانا)و کشاورزی گیالن با اعالم این مطلب به خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

وگوی دولت و بخش خصوصی که با ریاست استاندار گیالن برگزار شد، با هدف حمایت از چای داخلی  در جلسه شورای گفت: گفت

.های دولتی ممنوع اعالم شد ، مصرف چای خارجی در همه اداره"اقدام و عمل"در سال   

منظور ترویج فرهنگ مصرف استفاده از چای ایرانی هرگونه پرداخت برای چای  در این جلسه استاندار گیالن به: م رضاییان افزودقاس

.خارجی را ممنوع اعالم کرد  

ریزی برای ابالغ مصوبه ممنوعیت مصرف  استاندار گیالن همچنین از موافقت رئیس سازمان مدیریت و برنامه: وی خاطرنشان کرد

.در جلسه شورا خبر داد چای  

کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استفاده از چای ایرانی را در  در این جلسه، اداره: رضاییان در پایان اظهار داشت

./اماکن و تأسیسات گردشگری و ترویج فرهنگ آن در قالب مصوبه به زیرمجموعه خود مورد تأکید قرار داد  

http//:www.iana.ir/fa/news/25537%/D%75%3D%7B%5D%7B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 !صادرکنندگان میوه به روسیه بخوانند

شده توسط سفارت جمهوری اسالمی، گمرگ و همچنین بخش  ایران براساس برنامه ریزی اقتصادی و ده ها دور مذاکرات انجام

خصوصی دو کشور، برنامه های مختلفی را به اجرا گذاشت که امضای چندین توافقنامه و قرارداد در زمینه افزایش روابط بازرگانی و 

 .امضای گذرگاه سبز گمرکی روسیه برای صادرات محصوالت ایرانی در تهران از آن جمله است

یوه و سبزیجات از ایران به روسیه از آغاز سال جاری در حال شتاب گرفتن است و هر چند هنوز آماری از آن اعالم نشده، صادرات م

ولی کاالی های ایرانی در حال جایگزینی با محصوالت ترکیه ای است که به دلیل تحریم های مسکو علیه آنکارا، ورود آن منع شده 

.است هزار نفر جمعیت  511میلیون و  500یلومتر مربع گستردگی به عنوان بزرگترین کشور جهان و میلیون ک 58روسیه با بیش از 

جمهوری بازار بزرگی است که به علت سردسیر بودن بسیاری از مناطق نیاز به واردات گسترده سبزیجات  33در سرزمین اصلی و 

 .تازه و میوه به صورت روزانه از کشورهای مختلف حتی آفریقا دارد

از آغاز تحریم های روسیه علیه ترکیه به دلیل ساقط کردن یک فروند بمب افکن روسی بر فراز آسمان سوریه که آذر ماه سال  پس

گذشته رخ داد و منجر به کشته شدن یک خلبان آن توسط تروریست ها شد، دولتمردان روسی برای جایگزینی کاالهای ترکیه ای 

پس فرامنطقه ای به مصر معطوف کردندنگاه نخست منطقه ای را به ایران و س . 

ایران براساس برنامه ریزی اقتصادی و ده ها دور مذاکرات انجام شده توسط سفارت جمهوری اسالمی، گمرگ و همچنین بخش 

ی و خصوصی دو کشور، برنامه های مختلفی را به اجرا گذاشت که امضای چندین توافقنامه و قرارداد در زمینه افزایش روابط بازرگان

 .امضای گذرگاه سبز گمرکی روسیه برای صادرات محصوالت ایرانی در تهران از آن جمله است

ایران و روسیه در همین چارچوب، افزون بر برنامه ریزی کالن افزایش ارزش روابط تجاری بین دو کشور در بخش های مختلف 

ین استانی و بازرگانی را نیز در نقشه راه توسعه صنعتی، انرژی و اجرای طرح های مشترک، همکاری های بیشتر اقتصادی ب

میلیارد دالر  51مناسبات گنجانده اند تا براساس آن حجم روابط تجاری از ساالنه دو میلیار دالر کنونی در آینده ای نزدیک به 

مقررات همسطح اروپا است تا بتوان اما صادرات به بازار پر مصرف و پر رقیب روسیه نیازمند رعایت بسیاری از قوانین و  .افزایش یابد

در آن موفق بود و از همه مهمتر شناخت مقررات حقوقی و گمرکی و همچنین بازارهای منطقه ای است که اکنون صادر کنندگان 

ایرانی بیش از همه مسکو پایتخت، شهرهای پیرامونی و همچنین سن پطرزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه را مورد توجه قرار داده 

دان صادرات میوه وسبزیجات تازه از ایران به روسیه به صورت روزانه می تواند یکی از اصلی ترین فعالیت های بخش خصوصی باشد .

بازار آن تضمین است و پس از آن هم وعده به نتیجه رسیدن خودکفایی داخلی داده شده است 3131که حداقل تا سال  . 

مسکو، مصاحبه با ده ها کارشناس و فعال اقتصادی ایرانی و روسی و نتایج چندین براساس ارزیابی های میدانی دفتر ایرنا در 

همایش و نمایشگاه برگزار شده، بایسته های صادرات روزانه میوه و سبزیجات از ایران به روسیه زیاد است که در این مرحله رعایت 

همچنین سود بیشتر برای شرکت های ایرانی در بازار  اصل طالیی زیر می تواند به افزایش سهم شرکت های ایرانی، حفظ آن و 31

 .روسیه منجر شود

شناخت کامل قبلی از شرایط همکاری و نیازهای بازار روسیه همراه تدوین قراردادهای معتبر حقوقی با طرف های روسی و  - 5

  تعهد برای عملی کردن آن براساس توان قطعی

دهای کوچک صادراتی در قالب تشکل های بزرگ و توافق قانونی در باره نظام مالی پرهیز از پراکنده کاری، لزوم تجمیع واح -3

 پرداخت ارزش محموله ها با تعیین ارز مشخص
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  استفاده از مشاوره های معتبر حقوقی و صادراتی بویژه انتخاب شریک مطمئن و نه سیاه در روسیه - 2

رات میوه و سبزیحات تازه به بازارهای پر مصرفانتخاب کوتاه ترین و کم هزینه ترین راه انتقال صاد -0  

  رعایت استانداردهای بسته بندی، کیفیت و نگهداری در شرایط سردخانه ای پیش از بارگیری در باالترین سطح - 5

  اولویت در بسته بندی جذاب محصوالت درجه یک با وزن کم برای مصرف خانوار زیر یک کیلو - 0

محصول با چند گونه کیفیت یا برداشت شده در چند زمان در یک محمولهپرهیز از ارسال یک  - 8   

 با توجه به فسادپذیر بودن محموله ها، مقاصد صادراتی براساس بازار مصرف ارسال شود - 7

  اطمینان از نظام توزیع در بازار - 3

شهرهای مختلف روسیه بوِیژه مسکو که بیشتر  هوشیاری برای گرفتار نشدن در بازار داللی مراکز توزیع میوه و سبزیجات در - 51

 دست فعاالن اقتصادی جمهوری آذربایجان است

 درج اطالعات مربوط به وزن دقیق، استاندارد بودن، پروانه های بهداشتی، گواهی های ایزو در مراحل مختلف -55

محصولسعی در انتخاب یک برند یا نشان ساده با نماد ایرانی برای شناخته تر شدن  - 53  

استفاده از کارهای تبلیغی کم هزینه مانند بروشورها در بسته های کوچک میوه مصرف خانواده برای معرفی ایران به  -52

 شهروندان روسی و در صورت امکان شرح و تصویر یک اثر تاریخی یا روابط و پیشینه دو کشور

ت موفق تر و پرهیز از رقابت ایرانی ایرانی که معموال می تواند هم افزایی و همپوشانی بین صادر کنندگان ایرانی برای صادرا - 50

 پیشنهاد برخی طرف ها در روسیه باشد

 جلوگیری از انباشته شدن مطالبات از شرکت های روسی و به روز بودن اطالعات - 55

  ذکر دقیق ارزش گمرکی کاالهای صادراتی در مدارک مربوط به زبان انگلیسی و ترجیحا روسی -50

  استفاده از مسیر صادراتی خزر برای اجناس کمتر فساد پذیر به دلیل هزینه پایین تر - 58

 شناخت بیشتر بازارهای پر مصرف و همچنین برنامه ریزی برای ورود به بازارهای جدید - 57

ی مناطق دور دستبرنامه ریزی برای کشاورزی فراسرزمینی سبزیجات در جمهوری های مختلف روسیه برای تامین نیازها - 53  

  توجه ویژه به مناطق ساحلی روسیه در خزر با توجه به مسیر ویژه آبی در صادرات کاال و سبزیجات - 31

به علت موقعیت جغرافیایی همجواری روسیه با ایران و مسیرهای کم هزینه انتقال محموله نسبت به کشورهای دور دست، شرکت 

را با مزیت بهای تمام شده کمتر نسبت به کاالهای دیگر کشورها عرضه کند های ایرانی می توانند کاالهای صادراتی . 

اکنون کیوی، سبزیجات تازه، کلم و کلم بروکلی از پر حجم ترین اقالم صادراتی ایران به روسیه بشمار می رود که افزون بر توزیع 

بسیاری از شهرهای این کشور و دیگر کشورهای  که در« اوشان»در بازارهای محلی، توسط فروشگاه های زنجیره ای بزرگ مانند 

  .جهان نمایندگی دارد، عرضه می شود

از سوی دیگر تهران و مسکو ماه گذشته قرارداد گذرگاه سبز گمرکی امضا کردند که بر اساس آن برای تامین نیازهای روزانه میوه و 

رکی برای صادر کنندگان ایرانی اجرا خواهد شد و این سبزیجات، لبنیات، گوشت سفید و آبزیان روسیه، ساده سازی مقررات گم

  .کشور در صدد است تا سه ماه دیگر آن را اجرا کند

همچنین در سفر هفته گذشته هیات استانی البرز به سرپرستی سید حمید طهایی استاندار این استان با هیات بازرگانی و صنعتی 

ه هوایی سبزیجات و میوه از فرودگاه باری پیام کرج به پایتخت روسیه توافق شد روسی در مسکو، توافق اولیه در باره صادرات روزان

 .و براساس برنامه ریزی اعالم شده، ادامه مذاکرات دو هیات در ایران پیگیری خواهد شد
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قیزستان و همزمان روابط بسیار خوب مسکو و تهران، اتحادیه اقتصادی اورآسیا را که متشکل از روسیه، بالروس، قزاقستان، قر

میلیون کیلومتر مربع مساحت و تولید ناخالص داخلی فراتر از چهار  31میلیون نفر با بیش از  571ارمنستان با جمعیتی بیش از 

تریلیون دالر در سال است به یک بازار خوب پر فرصت برای شرکت های ایرانی تبدیل کرده بویژه اینکه ایران در حال مذاکره با این 

امضای قرارداد تجارت آزاد است اتحادیه برای . 

همچنین بازار جامعه کشورهای همسود متشکل از روسیه، جمهوری آذربایجان ارمنستان، ازبکستان، بالروس، تاجیکستان، 

قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی و عضویت ناظر ترکمنستان نیز مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت مناسب دیگری برای صادر 

ایرانی میوه و سبزیجات با هدف افزایش صادرات است کنندگان . 

http//:www.iana.ir/fa/news/25500%/D%7B%5D%7A%8D%7AF% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/31146/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%25
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  12: تاریخ

بندی مهندسان کشاورزی در سازمان نظام مهندسی پیگیری به رسمیت شناختن تعیین صالحیت و رتبه  

بندی مهندسان کشاورزی یکی از اهدافی است که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شدت آن را  رتبه

کند پیگیری می . 

 3150منابع طبیعی کشور امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه اگروفود  معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و

ها با  متأسفانه در بیشتر استان: گفت( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های دائمی تهران در گفت در محل نمایشگاه

.شناسند ارد آن را به رسمیت نمیشود و در بیشتر مو ای عمل می صورت سلیقه بندی مهندسان کشاورزی به بحث رتبه  

حتی معاونت آب و : صمد رفیعی با اشاره به اینکه این مشکل حتی در بخشی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی نیز وجود دارد، افزود

ریزی  برنامهپذیرد که از طرف خود معاونت یا سازمان مدیریت و  آموختگان می بندی را از دانش خاک وزارتخانه نیز تنها آن رتبه

!صادر شده است، نه از جانب سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  

ریزی واگذار شده، اما کانون  صورت عام به سازمان مدیریت و برنامه بندی به بحث قانون رتبه 50هرچند در سال : وی خاطرنشان کرد

ها در حوزه کشاورزی باید طبق قانون به سازمان نظام مهندسی  بندی های متولی، این رتبه ظرفیت متفاوت است و با وجود سازمان

.کشاورزی و منابع طبیعی سپرده شود  

قانون افزایش ( 3)ماده ( 0)به گفته معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در تبصره 

نامه اجرایی قانون مذکور، مصوب هیأت  آیین( 0)و ( 3)حتی ماده  ها اعالم شده و وری کشاورزی صریحاً موضوع این واگذاری بهره

بندی  ریزی در هیأت عالی رتبه ای نیز از معاونت سازمان مدیریت برنامه ها و نماینده ای از استانداری دولت، تأکید شده تا نماینده

بندی شده  ش از این توسط نهادهای دیگر رتبهنامه اشاره شده مراکزی که پی ها، در همین آیین گذشته از این. حضور داشته باشد

بندی خود را با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تطبیق کنند؛ این در  است، موظفند ظرف مدت یک سال رتبه

.است 73وری کشاورزی برای سال  و قانون افزایش بهره 33نامه اجرایی، مربوط به سال  حالی است که آیین  

بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و  ها و طرح موضوع برای به رسمیت شناختن رتبه ترین پیگیری در ساده: ادرفیعی ادامه د

ریزی کشور، این مقام مسئول نسبت به اجرای صحیح  منابع طبیعی با معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه

.بندی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی موافق بود رد دیگری غیر از رتبهقانون نظری مثبت داشت و حتی با واگذاری موا  

باید این موضوع از طرف مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پیگیری شود و اگر این اتفاق نیفتد، : وی در پایان تصریح کرد

های دیگری دنبال خواهد  را از کانالبندی مهندسان  سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به رسمیت شناختن رتبه

./کرد  

http//:www.iana.ir/fa/news/25102%/D%3BE%DB7%C%DA% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

کشور و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادیبرگزاری دوره های آموزشی محیط زیست در روستاهای    

تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های غیرکشاورزی مناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، ضرورت 

ی در زمینه ایجاد الگوی مناسب و پایدار برای مشارکت جوامع محلی به ویژه زنان در توسعه پایدار، هماهنگی بین بخشی و فرابخش

حفظ اکوسیستم های طبیعی، تسهیل امور سرمایه گذاری در روستاهای کشور، ایجاد سازمان های محلی زیست محیطی از جمله 

 .اهداف این تفاهم نامه است

نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت  سه شنبه در محل سازمان حفاظت محیط زیست تفاهم عصر امروز 

ستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری به امضاء مهناز مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست توسعه رو

گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری رسید و ناصر زرگر معاون امور سرمایه . 

نوع بخشی به فعالیت های اقتصادی به ویژه فعالیت های غیرکشاورزی به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست ، ت

مناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، ضرورت ایجاد الگوی مناسب و پایدار برای مشارکت جوامع محلی به ویژه زنان در 

امور سرمایه گذاری در روستاهای توسعه پایدار، هماهنگی بین بخشی و فرابخشی در زمینه حفظ اکوسیستم های طبیعی، تسهیل 

کشور، ایجاد سازمان های محلی زیست محیطی و یا تقویت سازمان های محلی موجود با هدف تحقق توسعه پایدار در روستاهای 

 .هدف از جمله اهداف این تفاهم نامه است

اتی همچون بررسی و حمایت از طرح بر اساس این تفاهم نامه، سازمان حفاظت محیط زیست متعهد شده تا نسبت به انجام اقدام

های پژوهشی مرتبط با مشاغل سبز، برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست در روستاهای کشور، تهیه محتوای آموزشی برای 

گروه های هدف به ویژه زنان روستایی و بررسی طرح های توسعه روستایی با رعایت قوانین و مقررات و شرح خدمات طرح های 

م نمایدهادی اقدا . 

همچنین معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز مسئولیت برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ارتقاء جایگاه 

مشارکت موثر و فعال زنان و دختران مناطق روستایی و محروم کشور از طریق ایجاد ارتباط، تعامل و تبادل اطالعات علمی و 

حیطی و انجام فعالیت های مشترک و استفاده از ظرفیت واحدهای استانی معاونت توسعه روستایی تجارب و آموزش های زیست م

و مناطق محروم، طراحی و تنظیم بسته مشوق به منظور توسعه پایدار و مشاغل سبز به ویژه در زمینه گردشگری طبیعی و انرژی 

در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی را بر عهده داردهای نو، فراهم کردن زمینه مشارکت موثر زنان روستایی و عشایری  . 

سال الزم االجرا است و به منظور حسن اجرای آن، کارگروهی متشکل از نمایندگان ثابت و  5ماده و به مدت  8این تفاهم نامه در 

شد تام االختیار طرفین با مسئولیت برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر فعالیت های مشترک تشکیل خواهد . 

http//:www.iana.ir/fa/news/25330%/D%7A%7D%7B%5DA%AF%D 
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ها سیاستبرنامه و   
 ایرنا - 22/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 التیام زخم کهنه صنعت دام ساوه با بسته های حمایتی دولت 
صنعت دامپروری از مهمترین زنجیره های تامین امنیت غذایی کشور است که هم اکنون با چالش های فراوانی روبه  -ایرنا  -ساوه 

 . رو است و دامداران ساوجی به دلیل نبود بازار فروش برای شیرهای تولیدی، در آستانه خطر ورشکستگی قرار گرفته اند

دولت، کارخانه های صنایع لبنی موظف به خرید شیر خام با چربی حداقل براساس مصوبه  32در حالی که از ابتدای تیرماه سال 

ریال تعیین شده، اما  011هزار و  50درصد و با بار میکروبی زیر صد هزار از دامداران شده اند و برای این خرید نرخ مصوب  2.3

د در بازارِ فروش تولیدات لبنی و کاهش صنایع لبنی تاکنون زیربار این نرخ مصوب نرفته اند و درحال حاضر ضمن حاکمیت رکو

 . یافتن میزان شیر خام دریافتی، دامداران نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند

هزار و  33گاوداری صنعتی با ظرفیت  505استان مرکزی به عنوان یکی از کانون های مولد در تولید و عرضه شیر است و بیش از 

در بین شهرستانهای این استان، بیشترین سهم مربوط به شهرستان ساوه با تعداد حدود  راس در آن فعالیت دارد که 511 هزار  35

بزرگترین واحد گاو شیری استان مرکزی با بیش از چهار هزار راس دام در شهرستان ساوه است که در صورت نبود . راس است

 . برنامه های حمایتی، این صنعت مولد با نابودی مواجه می شود

تن شیر توسط دامداران ساوجی تولید می شود  011هزار و  30ساالنه به طور میانگین : جهاد کشاورزی شهرستان ساوه گفت مدیر

 . که سهم قابل توجهی از آن برای مصرف در واحدهای تولیدی محصوالت لبنی عرضه می شود

رش شیر در واحدهای لبنی با مشکل فروش شیر دامداران ساوجی از اواخر سال گذشته به دلیل عدم پذی: حسن شریفی بیان کرد

 . مواجه شده اند که استمرار این امر فشار مضاعفی را به بخش تولید وارد آورده است

به طور میانگین واحدهای لبنی شیر تولیدی دامداران ساوجی را با کمترین نرخ زیر قیمت مصوب، خریداری می : وی ادامه داد

ام شده در طول ماه های اخیر میزان شیر عرضه شده به این واحدها بسیار کاهش یافته استکنند و بنا بر بررسی های انج  . 

نبود نقدینگی و افزایش بهای تامین علوفه از یک سو و نرخ باالی تسهیالت بانکی از سوی دیگر نیز امکان ادامه حیات : شریفی گفت

تبرای صنعت دامداری ساوه به ویژه دام شیری را مشکل کرده اس  . 

چالش های پیش روی پرورش دهندگان دام شیری به صورت ملی است و باید در : مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوه بیان کرد

سیاست های کالن بخش دام، برنامه ای مدون و بلندمدت اندیشیده شود تا فعاالن بخش تولید کشاورزی همچنان در چرخه تامین 

 . امنیت غذایی تالش کنند

افزایش تولید واحدهای لبنی با نگرش صادرات می : و اجرایی سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ساوه نیز معتقد استمعاون فنی 

 . تواند راهکار ارزشمندی برای رونق صنعت دام شیری باشد

: محمود رضا خلیلی بیان کرد و تالش برای پارسال صادرات محصوالت لبنی از ساوه، امید دامداران را برای تولید با کیفیت تر 

تثبیت استانداردهای جهانی برای تولید شیر دو چندان کرد اما از ابتدای امسال وضعیت عرضه شیر دامداران با چالش های فراوانی 

 . مواجه است و تا مرز رکود پیش رفته است

رستان ساوه نیز با شرایط تولید شیر دامپروری های ساوه مشتری کافی ندارد و ایستگاه های جمع آوری شیر شه: وی ادامه داد

 . موجود بازار توان ادامه حیات ندارند

واحد صنعتی گاو شیری در این شهرستان وجود دارد و  52هم اینک : معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه افزود

واحد است 30تعداد پروانه های صادره برای واحدهای جدید نیز   . 
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جمع آوری شیر در سطح شهرستان ساوه وجود دارد که توسط اتحادیه تعاونی روستایی و تعاونی  دو ایستگاه: خلیلی بیان کرد

 . دامداران اداره می شود که تا حدی در جمع آوری شیرهای دامداران تالش می کنند

ک هزار و چهار شرکت تعاونی دام در شهرستان ساوه با ی: معاون فنی و اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه اظهار کرد 511 

 . عضو وجود دارد که در حوزه دام شیری و گوشتی فعالیت می کنند

واحد دام شهرستان ساوه، روستایی است که رفع نشدن چالش های موجود بر سر راه تولید، امکان ادامه  81به گفته خلیلی، باالی 

 . حیات اقتصادی در روستاها را با خطر جدی مواجه می کند

شرکت های بهره بردار از شیر خام دامداران ساوجی، به علت آنچه که رکود بازار و : دامداران ساوه هم گفتمدیرعامل تعاونی 

 . کاهش تولید محصوالت لبنی عنوان شده، شیر خام دامداران را تحویل نمی گیرند

هزار ریال خریداری شد اما از  55پارسال هر کیلو شیرخام دامداران ساوجی با وجود اعالم قیمت مصوب، تا سقف : رضا تونی افزود

ریال اقدام به خرید شیر خام  311هزار و  51فروردین ماه سال جاری شرکت های تولید محصول لبنی با کاهش قیمت تا مرز 

 . دامداران کردند و در ادامه خرید شیر در ماه های آتی کاهش چشمگیری یافته است

شیر خام دامداران ساوجی توسط اتحادیه دامداران و ایستگاه های شیر خریداری تن  53تا  51سال گذشته روزانه : وی ادامه داد

 . می شد که این رقم در سال جاری به شدت کاهش یافت

در صورت ادامه شرایط موجود بازار و نبود رغبت برای خرید شیر خام به زودی دامداری : مدیرعامل اتحادیه دامداران ساوه بیان کرد

در خطر ورشکستگی قرار می گیرندهای با سابقه ساوه   . 

بسته های حمایتی و سیاست های کالن بلندمدت اقتصادی دولت تنها راه نجات : عضو هیات مدیره اتحادیه دامداران ایران نیز گفت

 . صنعت دامداری کشور است

ام کشور است که حمایت دولت استان مرکزی به عنوان یکی از استان های پیشگام در عرصه تولید شیرخ: سید سعید حسینی افزود

 . با اجرای بسته های سیاستی خرید حمایتی به طور یقین یاریگر صنعت دامداری به ویژه دامداران شیری است

با توجه به حجم انبوه چالش های دامداران شیری، بر اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی و دستورالعمل تعاون : وی ادامه داد

خرید شیر حمایتی تدوین و در استان مرکزی اجرا شده استروستایی سهمیه روزانه   . 

و هشت تا سه و دو دهم با  3براساس بسته حماتی تدوین شده شیرخام دامداران استان مرکزی با میزان چربی : حسینی ادامه داد

هزار تا یک میلیون با حداکثر سقف هر کیلوگرم  511بار میکروبی   . هزار ریال خریداری می شود52

دولت با هدف حمایت از صنعت دامداری و کاهش بحران های گریبانگیر دامداران، با خرید شیر خام از دامداران و : ی ادامه دادو

 . تبدیل به شیرخشک و خامه در واحدهای صنعتی، به دنبال رفع برخی چالش های این حوزه است

خرید حمایتی شیر دامداران از منابع داخلی دولت و بقیه آن از  یک سوم از بهای: عضو هیات مدیره اتحادیه دامداران ایران افزود

 . محل بهای فروش شیرخشک و خامه تولیدی به دامداران پرداخت می شود

تن است که سهم شهرستان ساوه نیز  311سهمیه خرید حمایتی شیر خام از دامداران استان مرکزی ماهیانه : حسینی اضافه کرد

است تن تدوین شده 501ماهیانه   . 

سیاست قیمت گذاری بر بهای خرید حمایتی شیر خام دامداران با نظارت کمیته خرید استان مرکزی تدوین می : وی ادامه داد

. شود کاهش بهای قیمت تمام : مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی، کشاورزی دامداران صنعتی و سنتی استان مرکزی بیان کرد

ید مردم مبتنی بر تخصیص یارانه راهکارهای موثر در تثبیت صنعت دامداری به ویژه دام شیری شده شیر خام یا افزایش قدرت خر

. است درصد هزینه های تولید فرآورده های لبنی، مربوط به بهای شیر خام است، در  01با توجه به اینکه بیش از : حسینی گفت
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ری زیادی می توان از چالش های صنعت دام شیری کاستصورت اتخاذ بسته های سیاستی یارانه دار به دامداران تا حد بسیا  . 

بسته های حمایتی کوتاه : تنها صادر کننده خارجی محصوالت لبنی شهرستان ساوه و دامدار دام شیری این شهرستان معتقد است

 . مدت دولت چالش دامداران دام ِ شیری را رفع نمی کند

مجموع تولید شیر این واحد دامداری : سی در ساوه را عهده دار است، افزوداقبالیون که سرپرستی واحد دام شیری یک هزار را

 . تن است که در صورت نبود مجموعه صنعتی تولیدی لبنی، هدر رفت سرمایه اقتصادی در این بخش حتمی بود 55روزانه 

شمند و در نتیجه کم رغبتی بازار حذف یارانه شیر از سبد غذایی مردم، مهمترین عامل کاهش خرید این محصول ارز: وی ادامه داد

 . مصرف و در نهایت زیان دهی دامدار دام شیری است

: اقبالیون افزود های خوراک دام، دارو، سوخت و انرژی چالش های  پس از آزاد سازی حامل های انرژی و به دنبال افزایش هزینه

شتر از فروش استفعاالن صنعت دام بیشتر شد و هم اینک بهای تمام شده شیر به مراتب بی  . 

واردات شیر خشک عامل زیان دهی دامداران دام شیری است : یک دامدار ساوجی که تولید دام شیری مولد دارد نیز معتقد است

 . ودولت باید با ساز و کارهای مناسب ضمن جلوگیری از واردات شیر خشک، درصدد حمایت از دامداران برآید

زوزانه هشت تن شیر با کیفیت در این : راسی مولد را عهده دار است، افزود 251دامداری ابولحسن فدایی مولودی که سرپرستی 

واحد دامداری تهیه می شود که با توجه به رکود بازار مصرف و کاهش تولید شرکت های لبنی، نزدیک به قیمت آب عرضه می 

: وی ادامه داد. شود های اقتصادی دولت و ارائه بسته های حمایتی  جامعه تولید کشور و به ویژه صنعت دام شیری به سیاست

 . چشم دوخته است و اگر زخم کهنه دامداران شیری با راهکارهای دولت التیام نیابد، صنعت دام کشور رو به نابودی می رود

القه به کار و هزار ریال است و اگر همت و ع 51بهای خرید شیر خام این واحد تولیدی از قرار هر کیلوگرم تا سقف : وی بیان کرد

 . تولید نبود، تاکنون تلی از خاک از دوردست ها در این واحد تولیدی نمایان بود

راه حل مقطعی و گذرا روزگار ناخوش احوال صنعت دام شیری ساوه را بهبود نمی بخشد بلکه : این فعال عرصه دام شیری گفت

وشت و شیر خشک و ارایه یارانه شیر در سبد خانوار می تواند، به بازنگری جدی در سیاست های اقتصادی به ویژه مقابله با وردات گ

 . مرور زمان رکود صنعت دام را حل و فصل کند

http//:www.irna.ir/fa/News//73518025 
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 برنج

 فارس - ۳۱/۳۹/21:  تاریخ

های آلوده   سازی برنج دستور ویژه شریعتمداری برای معدوم  
های وارداتی باقی مانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی پس از انجام آزمایشات الزم  جمهور دستور داد، برنج معاون اجرایی رئیس

م شودتوسط وزارت بهداشت، در صورتی که برای انسان و دام غیرقابل مصرف تشخیص داده شد، معدو  . 

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور دستور داد، برنج های وارداتی 

برای انسان و دام باقی مانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی پس از انجام آزمایشات الزم توسط وزارت بهداشت، درصورتی که 

 .غیرقابل مصرف تشخیص داده شد، معدوم شود

 :متن نامه شریعتمداری به شرح ذیل است

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

مورخ  05505/550803های شماره  به استناد بخشنامه اون اول مع 33/5/5230مورخ  05505/0058و شماره  31/53/5232

قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  2جمهور که با توجه به اختیارات تبصره  محترم رئیس به . صادر شده است 5282

های  تعیین تکلیف در خصوص برنج»، در خصوص 35کارگروه تنظیم بازار در سال  33/3/35موجب مقرره اولین جلسه مورخ 

گردد تصمیمات زیر ابالغ می« دولتی ایرانباقیمانده در انبارهای شرکت بازرگانی  : 

سازد بسیار حساس بوده و از این رو سازمان غذا  کارگروه تنظیم بازار نسبت به موضوعاتی که سالمت مردم را با خاطر مواجه می -5

ای داشته باشد گیرانه اندازد اقدامات سخت نماید تا در خصوص مواردی که سالمت مردم را به مخاطره می و دارو را مکلف می . 

های وارداتی باقیمانده پس از انجام فرایندهای پاکسازی مانند بوجاری و اختالط مجددا توسط وزارت بهداشت  مقرر شد برنج -3

های غیرقابل مصرف خوراکی  مورد آزمایش قرار گیرند و در صورت داشتن شرایط بهداشتی الزم برای مصرف توزیع و باقیمانده برنج

تی که به لحاظ بهداشتی قابل استفاده دام و طیور باشد به عنوان خوراک دام و طیور و در غیر این صورت با رعایت انسان در صور

محیطی و سایر مقررات مربوط معدوم شود مقررات زیست . 

انبارها و های ذیربط بایستی چرخش منظم کاالهای ذخیره شده در  ها و دستگاه در خصوص ذخیره سازی کاالها مدیران سازمان -2

های مناسب انبارگردانی  همچنین شرایط نگهداری آن را مورد توجه جدی قرار دهند و کارگروه تنظیم بازار را از وجود دستورالعمل

 .ظرف مدت یک ماه مطلع سازند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351235111203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950321000369
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 برنچ
 ایرنا - 1۳/۳۹/1۹۳5 :خبرتاریخ 

 مشارکت فائو درکشت برنج بدون سم در مازندران 

 4۳امسال ( فائو)مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار گفت که با مشارکت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  -ایرنا  -ساری 

 . این شهرستان با هدف تولید برنج سالم و بسته بندی استاندارد ، نشا کاری شد' ازباران ' هکتار از اراضی شالیزاری روستای 

امسال در مجموع یکهزار هکتار از اراضی شالیزاری : محمد رضا ریاحی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

 . ارکت فائو استهکتار آن با مش 01فریدونکناربه صورت کشت بدون سم نشا کاری شده که 

هزار تومان اعتبار به صورت  011میلیون و  30هزار دالر معادل  3سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد حدود : وی ادامه داد 

 . بالعوض برای اجرای این پروژه تخصیص داده است

نفر از زنان این روستا را برای تهیه  55فائو با همکاری دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی ، : ریاحی گفت 

 . کیسه های استاندارد و بسته بندی برنج نیز به کار گرفت

هکتار از هیچ گونه سم و کود  01در فرایند کاشت تا برداشت تولید سالم برنج در این : مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار توضیح داد 

نبور تریکوگراما در مبارزه با آفت شالی از جمله کرم ساقه خوار اشاره کرد و گفت ریاحی به استفاده از ز. شیمیایی استفاده نمی شود

از آنجایی که اراضی شالیزاری روستای ازباران محل فرود و مهاجرت هزاران قطعه از پرندگان وحشی زمستان گذران است ، : 

 . فضوالت این پرندگان بهترین کود عالی برای این زمین ها هستند

قیمت محصول برنج بدون : تولید شالی در هر هکتار از شالیزار بدون استفاده از سم و کود را پنج تن اعالم کرد و افزود  وی میانگین

 . درصد بیشتر است 01تا  21سم نیز 

ن البته همه برنج های تولیدی استا: هکتار اعالم کرد و بیان داشت311ریاحی سطح زیر کشت برنج در فریدونکنار را شش هزار و 

 . مازندران سالم هستند اما کشت بدون سم ،سالم تر است

 . هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد که اکنون نشا برنج در مرحله پنجه زنی قرار دارد 321مازندران حدود 

http//:www.irna.ir/fa/News//73515005 
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 برنج
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  19: تاریخ

همچنان آزاد است 02واردات برنج تا تیرماه / ثبت سفارش برنج به هفت میلیون تن رسید  

ریال به ازای هر کیلوگرم واردات برنج را ابالغ کرده است، میزان ثبت سفارش برنج بر  511با وجود آنکه وزیر جهاد کشاورزی اخذ 

فت میلیون تن فراتر رفته استاساس آمارهای غیررسمی از ه . 

وگو با خبرنگار خبرگزاری  عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیالن امروز در گفت

زاد تیرماه آ 35واردات برنج بر اساس مصوبه وزیر جهاد کشاوزی در سال گذشته تا : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

التفاوت برای هر کیلوگرم برنج وارداتی توسط  هزار ریالی مابه هرچند در نامه وزیر اخذ مبلغ پنج: غالمعلی قربانی افزود.خواهد بود

های  گمرک تأیید شده است، اما باید دید از آذرماه گذشته تا تیرماه جاری چقدر برنج وارد کشور خواهد شد و چه بخشی از برنج

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد  شده معاون برنامه بر اساس آمار ارائه: وی خاطرنشان کرد.ته مصرف شده استوارداتی سال گذش

کشاورزی، برنج مورد نیاز کشور سه میلیون تن است و دو میلیون تن آن از داخل کشور تأمین شده و مابقی باید از طریق واردات 

.تأمین شود  

 توسعه ارقام پرمحصول به جای واردات

دولت سناریوهای متعددی برای تأمین برنج داشته است که جایگزینی تأمین برنج از : رئیس انجمن حمایت از برنج گیالن ادامه داد

.رو شد های متعددی روبه ترین آن بود که سال گذشته نیز با واکنش هندوستان به ویتنام، اروگوئه و آمریکای شمالی جدی  

میلیون دالر از آمریکا وارد کشور شده  002هزار تن برنج به ارزش  022گمرک تا پایان سال قبل بر اساس آمار : قربانی تصریح کرد

.دهنده اهتمام شرکت بازرگانی دولتی برای تغییر جهت بازار برنج ایران از هند که شائبه آلودگی آن وجود دارد، است است که نشان  

های ویتنام، اروگوئه و آمریکا است؛ لذا تمرکز  ی ایران به مراتب بهتر از برنجدهد کیفیت برنج داخل ها نشان می بررسی: وی یادآور شد

.تواند سناریوی جایگزین واردات باشد بر افزایش عملکرد برنج پرمحصول بدون افزایش سطح زیر کشت، می  

شود هفت میلیون تن برنج ثبت سفارش می  

واردکنندگان از ثبت سفارش شش تا هفت میلیون تنی برنج خبر دبیر انجمن : رئیس انجمن حمایت از برنج گیالن تأکید کرد

هزار تن برنج ثبت  011ماه یک میلیون و  کند که تنها از چهارم آذرماه همزمان با آزاد شدن برنج تا سوم دی دهد و تأکید می می

.سفارش شده است  

درصد وارد کشور  25برنج ثبت سفارش شده  هرچند به گفته دبیر انجمن واردکنندگان از هفت میلیون: قربانی اظهار داشت

های حامی کشاورز تاکنون تسلیم مطلق  شود، بازار برنج تنها با حضور رسانه شود، اما از آنجا که این سناریو هرساله تکرار می می

.واردکنندگان نشده است  

تا  32وارد کشور شده، این حجم در سال بیش از دو میلیون تن برنج  5233شده سال  بر اساس آمارهای اعالم: وی همچنین گفت

هزار تن وارد کشور  311نیز یک میلیون و  5230هزار تن به شکل رسمی و غیررسمی تأیید شده و در سال  811یک میلیون و 

.شده است  

شود و کدام نهاد نیز باید همان مقدار برنج وارد کشور  5235اکنون پرسش اساسی آنجا است که آیا در سال : قربانی در ادامه افزود

.ناظر حجم برنج وارداتی خواهد بود  

 

 پشت پرده سناریوی گرانی برنج
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رسد همان عده که سود خود را در سر دادن افزایش سرانه مصرف برنج و نیاز به واردات  نظر می به: وی در پایان خاطرنشان کرد

./دنبال داغ نگه داشتن تنور واردات هستند دانند، به می  

http//:www.iana.ir/fa/news/25575%/D%7AB%D%7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/31181/%D8%AB%D8%25
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 برنج
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 در سایه نبود حمایت واردات برنج رقم خورد

حمایت از اقالم پرمحصول از سوی وزارت جهاد صورت نگرفته که در نهایت طی سال های گذشته :نائب رئیس انجمن برنج گفت

 .همین امر موجب شد تا کشاورزان به سمت و سوی کشت اقالم محلی روند

با اشاره به برنامه خود کفایی برنج  علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛

با توجه به کمبود ساالنه : اظهار داشت هزارتن برنج جلوگیری از واردات امری اجتناب ناپذیر است 811الی  011 . 

در گذشته به سبب دریافت طلب های نفت ایران از هند مبادله کاالی برنج صورت می گرفت اما اکنون کمبود نیاز کشور : وی افزود

اکستان وارد می شود چرا که به ذائقه ایرانی نزدیک تر استاز پ . 

هزارتن پیش بینی  311میلیون و  3در سال جاری تولید باالی :اکبریان با اشاره به پیش بینی تولید برنج در سال جاری عنوان کرد

ستهزار تن بوده ا 3الی  311می شود و این درحالیست که سال گذشته میزان تولید یک میلیون و  . 

هزاتنی واردات با در نظر گرفتن ذخایر استراتژیک ضروری است 711کیلوگرم برنج نیاز  28الی  20گفتنی است با توجه به سرانه  . 

خبرهایی مبنی بر واردات آزاد برنج مطرح شد اما گفتنی : وی در پاسخ به این سوال که واردات برنج آزاد است یا خیر؟ بیان کرد

ه تنها در این بخش بلکه سایر بخش ها نیز سم است و می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل وارد کنداست که واردات برنج ن . 

طی سال های گذشته حمایت از اقالم پرمحصول از سوی وزارت جهاد : نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به خود کفایی برنج گفت

 .کشت اقالم محلی روند صورت نگرفته که در نهایت همین امر موجب شد تا کشاورزان به سمت و سوی 

لی کوبی امکان رسیدن به خود کفایی و صادرات محصول فراهم با توجه به زمین های مستعد و اصالح ساختار شا: وی ادامه داد

  .است

http//:www.yjc.ir/fa/news/5001552%/D%7AF%D%7B5-% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5640153/%D8%AF%D8%B1-%25
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 پسته

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 پسته ایرانی تلخی و لبخندهای بازار جهانی به روی

تر از کشور  هرچند ایران از نظر تولید و صادرات پسته در جایگاه مناسبی قرار دارد، اما عملکرد پسته در واحد سطح بسیار پایین

در این میان آنچه مسلم است اینکه در صورت نگاهی جدی به عوامل مؤثر در کاهش عملکرد پسته ایران و . رقیب یعنی آمریکاست

تواند به جایگاه پیشین رتبه اولی خود در تولید و  مدت و بلندمدت، ایران می های کوتاه راهکارهای علمی و اجرایی در برنامهارائه 

نظرات دکتر مسعود خضری، عضو هیأت علمی گروه  صادرات پسته بازگشته و این جایگاه را تثبیت کند؛ لذا ایانا در همین باره نقطه

گاه شهیدباهنر کرمان را پیرامون وضعیت سطح زیر کشت، تولید و صادرات پسته ایران و جهان جویا مهندسی علوم باغبانی دانش

 :خوانید صورت تحلیلی جامع از این بازار می شده است که به

 :مسعود خضری -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران

این محصول از سایر محصوالت کشاورزی ایران باالتر ارزش اقتصادی و ارزآوری . ترین محصوالت راهبردی ایران است پسته از مهم

میلیارد دالر  5.5صورت میانگین ساالنه حدود  بوده بطوری که طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران، صادرات پسته به

ب ایران در تولید و صادرات این محصول نه فقط در ایران، بلکه در کشور آمریکا که فعالً تنها رقی. درآمد ارزی عاید کشور کرده است

، صادرات 3155در سال ( USDA)طوری که طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا  ای دارد؛ به این محصول است نیز اهمیت ویژه

ترین  ، ایران بزرگ3155تا سال . پسته، ارزش ارزآوری باالتری نسبت به سایر محصوالت کشاورزی این کشور داشته است

هرچند . ، آمریکا در تولید و صادرات این محصول از ایران پیشی گرفت3153آمد، اما از سال  شمار می ان بهتولیدکننده پسته جه

شود و گاهی از هر دو طرف،  های ضد و نقیضی از میزان تولید و صادرات پسته ایران و آمریکا توسط منابع مختلف ارائه می گزارش

درصد تولید پسته جهان را در اختیار دارند و جایگاه  71است اینکه دو کشور تا  گیرد، اما آنچه مشخص هایی صورت می نمایی بزرگ

 .رتبه اولی تولید و صادرات بین این دو کشور مرتب در حال تغییر است

 وضعیت سطح زیر کشت، تولید و عملکرد پسته در ایران

شود که با دقت نظر در اعداد، تفاوت  ش میوضعیت سطح زیر کشت، تولید و عملکرد پسته در ایران توسط منابع مختلفی گزار

شده از فائو و همچنین  اطالعات آماری وزارت جهاد کشاورزی با اطالعات ارائه. شود دهنده آمار مشاهده می فاحشی بین منابع ارائه

 .خوانی ندارد شده توسط انجمن پسته ایران هم آمار ارائه

یر کشت، تولید و عملکرد در واحد سطح پسته را بسیار باالتر از آمار انجمن های متوالی، وزارت جهاد کشاورزی آمار سطح ز سال

های  شود که آمار فائو نیز همخوانی چندانی با دو منبع قبلی ندارد و برخی از داده همچنین مشاهده می. کند پسته ایران گزارش می

وضعیت کشت و تولید پسته در ایران را تشدید این اختالف شدید بین منابع آماری سردرگمی در . شود آن تخمینی ارائه می

آنچه که مسلم است ارائه آمار صحیح از وضعیت موجود پسته در ایران نخستین قدم در راستای شناسایی مشکالت و . کند می

این  به هر حال وزارت جهاد کشاورزی که مسئول اصلی ارائه اطالعات صحیح در. تنگناهای موجود در امر تولید این محصول است

سطح زیر کشت پسته ایران  5232تا  5231های  بین سال. زمینه است در چند سال گذشته آمارهای کامالً متفاوتی ارائه کرده است

های مختلف در مورد میانگین عملکرد پسته در ایران که  همچنین گزارش. هزار هکتار گزارش شده است 301هزار هکتار تا  001از 

خیز کشور  های پسته ر گزارش شده است نیز کامالً غیرواقعی ارائه شده است؛ هرچند در برخی استانبین یک تا دو تن در هکتا

خوشبختانه با . رسد، اما میانگین عملکرد ایران نیست میانگین عملکرد پسته در واحد سطح به بیش از یک تن در هکتار هم می

ولت یازدهم، بازبینی دقیقی در زمینه آمار سطح زیر کشت، تولید و تشکیل و احیای معاونت باغبانی در وزارت جهاد کشاورزی در د
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با انتشار آمارنامه جدید محصوالت باغبانی کشور منتشر شده توسط دفتر فناوری اطالعات . عملکرد محصوالت باغی کشور انجام شد

ام صورت گرفته و از ارائه آمار غیرواقعی در رسد توجه جدی در امر بازبینی اعداد و ارق نظر می و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، به

باغی،  5232مطابق آمارنامه جدید محصوالت باغبانی، در سال . ویژه پسته تا حدامکان خودداری شده است زمینه محصوالت باغی به

یلوگرم در ک 851هزار تن و میزان عملکرد در واحد سطح،  323هزار هکتار، میزان تولید  250سطح زیر کشت پسته در ایران 

 .هکتار گزارش شده است

 003شود،  در این گزارش، عملکرد پسته در واحد سطح در استان کرمان که قطب تولید پسته در ایران و جهان محسوب می

های  البته با توجه به مدیریت نامناسب باغ. تر است خیز کشور پایین های پسته کیلوگرم در هکتار گزارش شده است که از سایر استان

 .آبی، شوری و کاهش شدید کیفیت آب و خاک، آمار پایین عملکرد قابل انکار نیست پسته این استان و مشکالت ناشی از کم

رسد که عزم جدی در زمینه ارائه آمار و اطالعات صحیح شکل  نظر می این گزارش به آمار انجمن پسته ایران هم نزدیک بوده و به

هزار  33هزار هکتار و  311حدود )شترین سطح زیر کشت و تولید مربوط به استان کرمان همچنین در این گزارش بی. گرفته است

، (هزار تن 37هزار هکتار و  37حدود )، یزد (هزار تن 02هزار هکتار و  25حدود )های خراسان رضوی  و پس از آن استان( تن

هستند ضمن اینکه کشت و کار ( هزار تن 55ار و هزار هکت هشت)و خراسان جنوبی ( هزار تن 55هزار هکتار و  50حدود )فارس 

 .های کشور در حال گسترش است پسته در تعداد زیادی از سایر استان

 وضعیت سطح زیر کشت، تولید و عملکرد پسته در آمریکا

و  بندی، تحلیل جمع( USDA)ساله توسط وزارت کشاورزی آمریکا  وضعیت سطح زیر کشت، تولید و عملکرد پسته آمریکا همه

هزار  73)هزار ایکر  331، آمریکا با سطح زیر کشت درختان بارده 3150شده در سال  مطابق با آخرین آمار ارائه. شود اعالم می

هزار  85ضمن اینکه مطابق این گزارش . هزار تن دست پیدا کرد 322تن در هکتار به تولید  3.0و میانگین عملکرد حدود ( هکتار

های آینده به کمک چرخه تولید  باغ جدید پسته در ایالت کالیفرنیای آمریکا احداث شده که در سال( هزار هکتار 21حدود )ایکر 

باغ جدید در آمریکا ( هکتار 8511)هزار ایکر  53، حدود 3150گزارش شده است که فقط در سال . پسته در آمریکا خواهد آمد

ترین  مهم(. 5شکل )سطح زیر کشت این محصول کلیدی است دهنده عزم جدی این کشور به افزایش  احداث شده است که نشان

، (درصد 53) Madera، (درصد 35) Fresno، (درصد 25) Kernمناطق تولیدکننده پسته در ایالت کالیفرنیا به ترتیب منطقه 

Tulare (52 درصد) ،Kings (3 درصد )آریزونا است که های نیومکزیکو و  خیز آمریکا شامل ایالت های پسته سایر ایالت. هستند

های  های جدید در ایالت برنامه گسترش کشت کار پسته و احداث باغ. شوند دار مجموع هفت درصد تولید پسته آمریکا را شامل می

دهنده ارزش  های میوه با پسته نشان ها به جایگزینی برخی باغ نیومکزیکو و آریزونا و همچنین تمایل برخی از باغداران این ایالت

 .ها است کاری در این ایالت این محصول و گسترش آینده پستهاقتصادی 

 وضعیت صادرات پسته ایران و آمریکا

از منابع کامالً متفاوتی ارائه شده است گه گاهی با هم همخوانی  3155و  3150، 3152های  میزان صادرات پسته ایران در سال

 3150های  تولید و صادرات پسته بیشتری نسبت به ایران داشته است، اما ایران در سال 3155با وجود اینکه آمریکا از سال . ندارند

یکی از دالیل موفقیت اخیر صادرات پسته ایران، (. 3شکل )ه موفق تر از آمریکا عمل کرده است از نظر صادرات پست 3155 -

ضمن اینکه . کاهش تولید پسته در ایالت کالیفرنیا و نزدیکی روابط دیپلماتیک و پولی ایران با کشورهایی چون چین و روسیه است

کشور جهان این محصول را صادر  581ت مستقیم و غیرمستقیم به صور دلیل شهرت جهانی و قدمت طوالنی در پسته، به ایران به
ترین بازار صادراتی  مهم. های بانکی نصیب خود کند کند سهم بیشتری از بازارهای اروپایی را در آینده و با رفع کامل تحریم کند و تالش می می

شکل )صدد است سهم بیشتری از بازار چین را به دست آورد  هستند و آمریکا در( درصد 35)و اتحادیه اروپا ( درصد 30)پسته آمریکا چین 
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، (هزار تن 73)به ترتیب، چین  3155 – 3150ترین کشورهای واردکننده پسته در سال  ، مهم3150در فوریه  USDAمطابق گزارش (.2

هستند که البته برخی از این ( تن 311و  هزار 32)و امارات متحده عربی ( تن 511هزار و  21)کنگ  ، هنگ(تن 511هزار و  85)اتحادیه اروپا 

 .کنند ای عمل کرده و پسته وارداتی را مجدد صادر می صورت بازار واسطه کشورها مانند امارات متحده عربی به

 های ایران نگرانی جدی تولیدکنندگان پسته آمریکا از رفع تحریم

های ایران و امکان صادرات پسته ایران به آمریکا است،  تحریمهای جدی تولیدکنندگان و تجار پسته آمریکا، رفع  یکی از نگرانی

های شدید آب در  دلیل مشکالت ناشی از عدم تأمین نیاز سرمایهی درختان و همچنین محدودیت ویژه اینکه در سال گذشته به به

عمده پسته آمریکا معتقدند ورود پسته برخی از باغداران . رو شد ایالت کالیفرنیا، تولید پسته در این کشور با افت قابل توجهی روبه

دلیل  پذیری باال باعث کاهش قیمت پسته در این کشور خواهد شد و ممکن است باغداران به دلیل رقابت ایران به آمریکا به

ا، باعث برخی نیز معتقدند که ورود هزاران تن پسته ایرانی به بازار آمریک. شدت متضرر شوند های باالی تولید و فرآوری به هزینه

. کند کاهش صادرات پسته ایران به برخی کشورها شده و امکان صادرات پسته توسط تجار آمریکایی به این کشورها را تسهیل می

درصدی که بر واردات پسته از ایران وضع خواهد شد، ورود پسته ایرانی به بازار آمریکا را با مشکل  211اگرچه تعرفه گمرکی 

مدت مؤثر بوده و در بلندمدت قادر  یاری از باغداران ایالت کالیفرنیا معتقدند تعرفه گمرکی باال در کوتاهسازد، اما بس رو می روبه

تواند به بازار آمریکا نگاهی جدی داشته باشد چون  به هر حال ایران می. نیست جلوی ورود پسته ایران به بازارهای آمریکا را بگیرد

تر از اتحادیه اروپاست ضمن  ویژه سطح مجاز آفالتوکسین به مراتب ساده سته به آمریکا بهداند استاندارهای واردات پ خوبی می به

های آمریکا در روابط پولی  های تبادالت بانکی و کارشکنی ها با پسته ایرانی آشنایی کافی دارند، اما ممنوعیت اینکه آمریکایی

 .آید شمار می المللی فعالً مانعی جدی در این زمینه به بین

 ضعیت سطح زیرکشت، تولید و عملکرد پسته در کشورهای ترکیه، سوریه و سایر کشورهای جهانو

کاری در این کشورها به  قدمت پسته. ترین کشورهای تولیدکننده پسته بعد از ایران و آمریکا هستند کشورهای ترکیه و سوریه مهم

هزار هکتار و کشور سوریه حدود  52ت پسته کشور ترکیه حدود مطابق آخرین آمارنامه فائو، سطح زیر کش. گردد ها قبل برمی قرن

هزار  58هزار تن و کشور سوریه  75، حدود 3155 - 3150، کشور ترکیه در سال USDAمطابق گزارش . هزار هکتار است 01

نظر  کرده است که بهفائو عملکرد پسته در واحد سطح این دو کشور را بیش از یک تن در هکتار گزارش . اند تن پسته تولید کرده

با وجود اینکه این کشورها در تولید پسته قدمت طوالنی دارند، اما برنامه جدی جهت افزایش سطح زیر کشت و . دقیق نیست

تر بوده و  ضمن اینکه کیفیت و اندازه پسته تولید شده این کشورها از پسته ایران به مراتب پایین. توسعه مکانیزه کشت ندارند

همچنین تقاضای داخلی برای مصرف پسته .تر است های ایرانی به مراتب پایین صادراتی ارقام پسته این کشور با پستهپذیری  رقابت

 811حدود دوهزار و  3155 - 3150ترکیه در سال . در این کشورها باال است و این کشورها جوابگوی نیاز داخلی خود نیز نیستند

. شود المللی پسته را شامل می اند که سهم ناچیزی از صادرات بین المللی صادر کرده تن پسته به بازارهای بین 511تن و سوریه 

کشت و کار پسته در کشور استرالیا، برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، ایتالیا و یونان و برخی کشورهای آفریقایی مانند تونس 

در برخی از این . شوند ناچیزی از تولید پسته جهان را شامل میبا این وجود این کشورها سهم بسیار . و مغرب هم انجام شده است

 ./کاری وجود دارد هایی جهت اصالح ارقام جدید و احیاء صنعت پسته کشورها مانند استرالیا برنامه

/news/fa/ir.iana.www//:http25311D%/7%D%AA3% 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

میلیارد تومان تسهییالت و اعتبار برای صادرات کاالهای ایرانی و طرح های توسعه ای  2299اختصاص 

 کشاورزی و صنعتی

هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح های  2و  میلیارد تومان تسهیالت برای صادرات کاالهای ایرانی 3511

 توسعه ای کشاورزی و صنعتی اختصاص یافت

جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز سه شنبه به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد و مهم ترین برنامه ها و 

 .اولویت های کاری این صندوق مورد بررسی قرار گرفت

گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، در ابتدای جلسه سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با ارائه به 

تمامی ارکان صندوق توسعه ملی نسبت به فعالیت : گفت 5230گزارشی از منابع، مصارف و اقدامات این صندوق تا پایان سال 

 .ندشفاف و قانونی این صندوق اجماع نظر دار

های  رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با ارائه گزارشی از چگونگی تامین مالی پروژه های مختلف از جمله طرح

نحوه تنظیم قراردادها با بانک ها و تامین مالی طرح ها و پروژه ها، فنی و : خاطرنشان کرد... نیروگاهی، کشاورزی و گردشگری و

 .ده و در حال حاضر صندوق توسعه ملی هیچ معوقه ارزی و ریالی نداردحقوقی، دارای منطق اقتصادی بو

های جدید  گیری از فرصت المللی در راستای بهره های بین های صندوق توسعه ملی برای همکاری با صندوق وی همچنین ظرفیت

 .المللی پس از برجام را تشریح کرد ایجاد شده در مناسبات بین

این صندوق به تصویب  5235و بودجه سال  5232و  5233وسعه ملی، صورت های مالی سالهای در جلسه هیات امنای صندوق ت

میلیارد تومان تسهیالت برای صادرات کاالهای  3511همچنین با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی، در سال جاری .رسید

در این جلسه .ه ای کشاورزی و صنعتی اختصاص یافتهزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح های توسع 2ایرانی و 

سیاست های سرمایه گذاری و چگونگی همکاری صندوق با نهادها و موسسات مالی خارجی برای تامین مالی پروژه های داخلی نیز 

 .مورد بررسی و تصویب قرار گرفت

http//:www.iana.ir/fa/news/25358%/D%7A%8D%7AE%D%7AA%D%7B 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  22: تاریخ

 کشاورزان از بیمه محصوالت کشاورزی دلسرد شدند

زمان مقرر خسارت کشاورزان را اگر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی نتواند در : نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی گفت

 .پرداخت کند بدیهی است که کشاورزان دلسرد می شوند

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اهلل میرمراد زهی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسالمی در گفتگو با هدایت

کشاورزان به سبب اینکه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در صورت حوادث : زی اظهار داشتخصوص بیمه محصوالت کشاور

 .تواند خأل ناشی از خسارت آنها را جبران کند چشم امید به این صندوق دارند غیرمترقبه می

صوالت کشاورزی اگر صندوق بیمه مح: وی با اشاره به عدم پرداخت خسارت کشاورزان از سوی صندوق بیمه در موعد مقرر گفت

توانند خأل ناشی از خسارت خود را جبران کنند  نتواند در زمان مقرر خسارت کشاورز را پرداخت کند بدیهی است که کشاورزان نمی

 .شوند در نتیجه متضرر می

ت تأمین صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با کسری مواجه است و به نحو مطلوب از طرف دول: میرمراد زهی در ادامه یادآور شد

شود و الزم است که در بودجه سال آینده به این امر اعتبارات کافی تخصیص داده شود تا بتواند خسارت وارده به کشاورزان را  نمی

 .جبران کند

بیمه محصوالت کشاورزی باید خسارت محصوالت کشاورزی را بر مبنای یک الگوی ترسیمی در نظر : وی در پایان تصریح کرد

 .زراعی سال آینده دلگرم شوند  رزان متضرر نشوند و بتوانند برای کاشتبگیرد تا کشاو

/news/fa/ir.yjc.www//:http5000533A%DA%/3%D7% 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایرنا - 21/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 تفاهم نامه همکاری میان موسسه تحقیقات کشاورزی تونس با دانشگاه زابل امضا شد 

تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و پژوهشی در راستای اجرای دیپلماسی علمی میان مؤسسه تحقیقاتی کشاورزی  -ایرنا  -زاهدان 

 . در کشور تونس و دانشگاه زابل امضا شد IRESA و تحصیالت تکمیلی

گزارش روز جمعه روابط عمومی دانشگاه زابل، سرپرست این دانشگاه با بیان اینکه توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشگاه زابل به به 

بزرگترین مجتمع های تحقیقاتی کشاورزی شرق کشور در : عنوان دانشگاه نسل سوم و کار آفرین حائز اهمیت است، اظهار داشت

و دیگر پایگاه های ( عج)مجتمع تحقیقاتی شش هزار هکتاری بقیه اهلل االعظم : لولی افزودموسی به.دانشگاه زابل وجود دارد

تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه، می تواند زمینه های مناسب همکاری بین دانشگاه زابل و مؤسسه تحقیقات کشاورزی و تحصیالت 

 .کشور تونس را فراهم کند IRESA تکمیلی

تحقیقات مشترک در زمینه : رک اقلیمی و تحقیقات کشاورزی منطقه سیستان و کشور تونس گفتوی با اشاره به ویژگی های مشت

جات و سبزیجات بین دو موسسه علمی با توجه به اولویت های سرمایه گذاری های   روش های تولید انواع زیتون، انگور، گندم، میوه

 .طرفین در این مقوله ها حائز اهمیت است

با اشاره به اینکه این دانشگاه از هر اقدامی در جهت اجرای مطلوب دیپلماسی علمی استقبال و حمایت سرپرست دانشگاه زابل 

بازدیدهای متقابل رؤسا یا نمایندگان مؤسسه ها و دانشگاه های معتبر خارجی یکی از راه های توسعه : کند، خاطرنشان کرد می

 .سطح علمی دانشگاه ها است

علمی و تحقیقاتی دانشگاه زابل به دیگر دانشگاه ها و مؤسسه های علمی جهان و همچنین توسعه معرفی ظرفیت های : وی افزود

خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و به روز شدن سطح دانش تخصصی پژوهشگران از طریق همکاری های دوجانبه و بهره مندی 

مهم اجرایی سازی یادداشت تفاهم های بین المللی است  از امکانات و خدمات سایر دانشگاه ها و مؤسسات همکار، از دستاوردهای

 .که باعث پویایی هر چه بیشتر دانشگاه می شود

 : محورهای اصلی این تفاهم نامه شامل

 IRESA انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک فی مابین دانشگاه زابل و مؤسسه -5

 بردن سطح توان علمی شرکت در سمینارها و همایش های علمی دو کشور به منظور باال -3

 تبادل مواد و منابع علمی دروس دانشگاهی -2

 ارائه دوره های کوتاه مدت آموزشی برای کارکنان و اساتید -0

 تبادل دانشجویان در مقاطع مختلف به منظور تبادل دانش و بهره وری از ظرفیت های بین المللی -5

http//:www.irna.ir/fa/News//73518078 
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 تخم مرغ

 فارس - ۳۱/۳۹/1۳:  تاریخ

جواب مانده  میلیارد تومانی مشوق صادرات بی 19درخواست / مرغ به مدد یارانه متوقف نشد صادرات تخم

 است
  حضور رقبا در بازارهای منطقهمرغ و  به دلیل افت قیمت تخم: تخم گذار میهن گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ 

 . مرغ تقریبا متوقف شد که با اختصاص یارانه، صادرات به شرایط مساعد برگشت صادرات تخم

: تمرغ در سال جاری اشاره کرد و گف به وضعیت صادرات تخم خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا ترکاشوند در گفت

گذار میهن از دو  مرغ در بازارهای منطقه کامال رقابتی است و به همین دلیل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم شرایط صادرات تخم

 .خود قرار داد و اجرایی کرد به صورت ویژه در کار هفته گذشته اختصاص یارانه صادراتی به صادرکنندگان این محصول را

مرغ  های اخیر اعالم شد که صادرات تخم تخم گذار میهن در پاسخ به این سؤال که در هفته اران مرغمدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغد

مرغ صادراتی در منطقه به شدت افت  به دلیل حضور سایر رقبا قیمت تخم :کنید، گفت متوقف شده است،آیا این موضوع را تایید می

 .و صادرات این محصول تقریبا متوقف شد  کرد

مرغ گرفته شد و صادرات این  تصمیم اتحادیه مبنی بر پرداخت مشوق صادراتی بالفاصله جلوی توقف صادرات تخم با: وی گفت

این مشوق صادراتی از منابع اتحادیه و منابعی که در اختیار صندوق : ترکاشوند تصریح کرد.محصول به شرایط مساعد برگشت

البته پرداخت : گذار میهن بیان داشت حادیه مرکزی مرغداران مرغ تخممدیرعامل ات. شود حمایت از صنعت طیور است تأمین می

 .شویم یارانه بستگی به شرایط و قیمت بازار دارد و در صورت نیاز به بازار وارد می

تداوم حفظ بازار صادراتی و  در این شرایط رقابتی و برای: وی با بیان اینکه پرداخت یارانه صادراتی باید تداوم داشته باشد، گفت

که به علت پایان نیافتن  پرداخت شود تولید اتحادیه تصمیم گرفت تا با کمک صندوق حمایت از طیور به صادرکنندگان یارانه

 .مراحل اداری، اتحادیه از منابع داخلی خود اقدام به پرداخت یارانه صادراتی کرده است

مرغ صادراتی  قیمت هر کیلو تخم: هزار تن عنوان کرد و افزود 55 مرغ از ابتدای سال تاکنون را حدود ترکاشوند میزان صادرات تخم

مرغ با سود  قیمت تمام شده تخم: گذار میهن تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم.هزار تومان است 2حدود 

برای  :بیان داشت  مرغ خمرقابتی در منطقه برای صادرات ت وی با اشاره به شرایط سخت.هزار تومان است 0درصد حدود  51

میلیارد تومان یارانه از دولت برای نیمه اول سال درخواست  01مبلغ  تولید، صادرات پایدار و حفظ قدرت رقابت در منطقه داشتن

 .شده که هنوز پاسخ مثبتی به این درخواست داده نشده است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351253111582 
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  19: تاریخ

 شرایط تعدیل قیمت هندوانه در بازار مصرف فراهم شد/ دالیل افزایش ناگهانی هندوانه در روزهای اخیر

دلیل پایین بودن قیمت هندوانه و افزایش ناگهانی آن در روزهای اخیر را اعالم مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی 

درباره دلیل ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت.کرد

طور  شده بازار در فصل بهار به های عرضه هندوانه: فتپایین بودن قیمت هندوانه و افزایش ناگهانی قیمت آن در روزهای اخیر گ

 .شود های سیستان و بلوچستان، خوزستان، فارس و جنوب کرمان تأمین می عمده از استان

های فوق و دمای باالی هوا باعث شد که نگهداری محصول در مزارع با مشکل  همزمانی برداشت در استان: حسن خدنگی افزود

 .تری رسید ها به سطح پایین ی عرضه مازاد بر تقاضای بازار اتفاق افتاد و قیمترو شود؛ بنابران روبه

شده در بازار از کازرون  درصد محصول تولیدشده در مزارع فوق برداشت شده و عمده هندوانه عرضه 31تاکنون : وی خاطرنشان کرد

رایط برای تعدیل قیمت در بازار مصرف فراهم شده دلیل افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان، ش به: خدنگی تصریح کرد.فارس است

ها کشت هندوانه تا مهرماه ادامه دارد، هنوز آمار سطح زیر کشت این محصول به  گفتنی است، از آنجا که در برخی استان.است

کشت این اعالم کرده است، سطح زیر  5233بندی کلی نرسیده است، اما مطابق اطالعاتی که مرکز آمار ایران در سال  جمع

 .های آینده شده است بینی کاهش آن طی سال هزار تن بود که پیش 811هزار هکتار و تولید آن سه میلیون و  523محصول 

تومان رسیده است که به اعتقاد مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، این قیمت  211هزار و  تومان به یک 011قیمت هندوانه از 

 ./رو خواهیم بود بار، تا اواسط ماه رمضان با کاهش قیمت روبه دان میوه و ترهمتعادل است و به اعتقاد مسئوالن می

/news/fa/ir.iana.www//:http25573D%/7%D%AF3%70%D 
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 تولیدات باغی
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 های عشایر هزار هکتاری باغ 4.افزایش / درصد اراضی مناطق مرزی 29باغبانی در کشت محصوالت 

 .معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی جهت توسعه باغداری، گلخانه و تولید نهال با اولویت مناطق عشایری اعالم آمادگی کرد

وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  در گفتهای سردسیری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز  مدیرکل دفتر میوه

های باغبانی در این اراضی خبر  میلیون هکتار از مراتع کشور را در اختیار دارند، از توسعه فعالیت 22با اشاره به اینکه عشایر ( ایانا)

آموختگان عشایر و همچنین  و دانشهای اقتصادی، ایجاد اشتغال برای جوانان  منظور تقویت فعالیت به: تن گفت رمضان رویین.داد

 .ویژه باغبانی حضور داشته باشند های کشاورزی به اسکان آنها الزم است عشایر به غیر از دامپروری در سایر فعالیت

های کل  هزار هکتار آن را باغ 01هزار هکتار اراضی کشاورزی دارند که  831در حال حاضر عشایر کشور حدود : وی خاطرنشان کرد

استان برای عشایر کشور خبر داد و  58هزار هکتار باغ در  35های موجود و احداث  تن از اصالح باغ رویین.شوند شامل میکشور 

درصد این اراضی در  51هزار هکتار از اراضی مناطق مرزی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، با توجه به اینکه بیش از  355: افزود

ترک مدیران ستادی و استانی قرار بر این شد در این اراضی نیز محصوالت باغبانی، درختان میوه، اختیار عشایر است، در نشست مش

 31از : وی به احداث گلخانه در سطوح کوچک برای عشایر اشاره کرد و اظهار داشت.گل محمدی و گیاهان دارویی کشت شوند

عشایر تعلق دارد که قرار است در بلندمدت قسمتی از این ها به  سوم آن جهت چرای دام میلیون هکتار مراتع در سطح کشور، یک

 ./زایی با تأکید بر تولیدات دامی حاضر اختصاص یابد اراضی به باغبانی و اشتغال

/news/fa/ir.iana.www//:http25527A%DA%/3%D7%B0%D7% 
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 جنوب پایتخت در منجالب

هزار هکتار از مزارع جنوب پایتخت که  0های اعالم شده بیش از  تیتر یک روزنامه سبزینه امروز سه شنبه اختصاص دارد به گزارش

 .محیطی آن گزارش می دهد بار زیست  شوند و از تبعات فاجعه آبیاری میبا فاضالب خام 

هزار هکتار از مزارع جنوب پایتخت با فاضالب خام آبیاری  0های اعالم شده بیش از  براساس آمار و گزارش :فرشته مرادی -سبزینه

سبزیجات جنوب پایتخت را فاضالب و برخی عامل آلودگی خاک و . محیطی در راه است ای زیست شوند و این یعنی فاجعه می

. شمارند ها برمی شود، علت این آلودگی های جذبی را که در پایتخت به وفور دیده می دانند و برخی چاه توجهی مسئوالن می بی

ست که اندازی کرده ا راه« شبکه سراسری فاضالب»ها طرحی با نام  ها و نهاد گرچه مدتی است وزارت نیرو با همکاری برخی سازمان

شود، اما  های محیط زیستی و انسانی جلوگیری می شوند و از آلودگی طبق آن تمام مشترکان به شبکه سراسری فاضالب متصل می

. اندازی برخی نهادها چون شهرداری مشکالتی هم ایجاد شده است این طرح هنوز به اتمام نرسیده و در مسیر آن به دلیل سنگ

نشینان موضوعی است که موجب نگرانی بعضی از  ع جنوب تهران و تهدید سالمت پایتختمعضل فاضالب در آب شرب و مزار

اهلل حافظی، رئیس  که چندی پیش در جریان برگزاری جلسه شورای شهر رحمت طوری اعضای شورای شهر تهران هم شده، به

محیطی  خام را فاجعه زیست کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، آبیاری مزارع با فاضالب

در همین جلسه چمران، رئیس شورای شهر تهران، نیز با ارائه تذکری به برخی از شهرداران مناطق این موضوع را گوشزد و  .دانست

محمد حقانی،  . یادآوری کرد و از مسئوالن شهرداری خواست تا برای بهبود این وضعیت با شرکت آب و فاضالب همکاری کنند

باید شبکه سراسری فاضالب توسعه پیدا : یته محیط زیست شورای شهر تهران، نیز از این موضوع ابراز نگرانی کرد و گفترئیس کم

 .های الزم را انجام دهد کند و شهرداری تهران نیز باید به نحو احسن برای رفع این مشکل همکاری

بندی شده در حال اجراست و شهرداری باید در این زمینه  به گفته حقانی، توسعه شبکه فاضالب در تهران طی یک برنامه زمان

ها وجود داشت که شهرداری  در گذشته مشکالتی از قبیل حفاری زمین. بستر کار را برای شرکت آب و فاضالب تهران فراهم کند

محیطی در مزارع این  های فاضالب در جنوب تهران و فاجعه زیست حقانی به آلودگی برخی کانال.کند در این زمینه بسترسازی می

در بازدیدهایی که صورت گرفته، بخشی از کانال فاضالب سرخه حصار به جنوب تهران : گفت« سبزینه»مناطق اشاره و کرد و به 

اگر این اقدام صورت گیرد، . های سطحی در شهر تهران اقدام کند شود و شهرداری تهران باید نسبت به تکمیل شبکه آب منتقل می

  .شود، دیگر آلوده نخواهد بود وب شهر برای زراعت مصرف میآبی که در جن

چندین هکتار از مزارع کشاورزی جنوب تهران توسط فاضالب خام آبیاری : رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران افزود

آبیاری مزارع : امه دادنشینان اشاره کرد و اد حقانی به سهم فاضالب در سالمتی پایتخت . محیطی است شود و این فاجعه زیست می

کند و متصل نشدن به شبکه سراسری فاضالب تهدیدی دیگر برای شهروندان به حساب  ها را تهدید می با فاضالب سالمت تهرانی

: حقانی تأکید کرد. گیرد ها را می تری گریبان تهران و تهرانی موقع برای رفع این مشکالت اقدام نکنیم، معضالت جدی اگر به. آید می

شود؛ اما تکمیل نشدن شبکه فاضالب سبب شده با  خانه شهر ری تصفیه می که یک سوم فاضالب در تصفیه أسفانه با وجود اینمت

که شبکه  به گفته وی، از طرف دیگر با این .شود کنند، یکی  آوری می های سطحی را جمع های دیگری که فاضالب و آب کانال

اما انشعابات وصل نشده است و یکی از کارهای مهم شورا، شهرداری و شرکت فاضالب گذاری شده؛  فاضالب در برخی مناطق لوله

ها در مناطق مختلف  خانه اندازی تصفیه این عضو شورای شهر تهران به ضرورت راه .تهران اتصال انشعابات فاضالب به منازل است
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ه فاضالب به جنوب تهران منتقل شود، آب خام برای آبیاری ک ای به جای این های منطقه خانه اندازی تصفیه با راه: اشاره کرد و گفت

  .ای است و در دستور کار قرار دارد شود که طرح بهینه فضای سبز شهر تهران تحویل شهرداری می

البته باید گفت رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران مسئولیت پیگیری این اتفاقات را متوجه سازمان حفاظت محیط 

جمهور و رئیس سازمان محیط زیست، مسئولیت این  اما معصومه ابتکار، معاون رئیس .د کشاورزی و شهرداری دانستزیست و جها

بارها در این زمینه از سوی سازمان محیط زیست : گفت« سبزینه»جریان را متوجه جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت دانست و به 

  .شوند همچنان این مناطق با آب آلوده آبیاری می به وزرات جهاد تذکر داده شده است، ولی متأسفانه

  .به گفته ابتکار، به دلیل آبیاری با فاضالب حتی خاک مزارع جنوب پایتخت نیز آلوده است 

که  از سوی دیگر غالمرضا شقاقی، رئیس اداره بهداشت آب و فاضالب مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، با بیان این

وزارت بهداشت وظیفه نظارتی و معرفی متخلفان به : وط به دانشگاه علوم پزشکی تهران است، تأکید کردترین مشکل مرب بیش

ای نیست، زیرا متخلفان بعد از پرداخت جریمه نقدی دوباره به کار خود ادامه  دستگاه قضایی را بر عهده دارد که راهکار سازنده

متأسفانه در : شوند استفاده از آب سالم عنوان کرد و افزود فاضالب آبیاری می شقاقی راهکار مقابله با مزارعی را که با .دهند می

  .شود که کشاورزان گاه از این موضوع اطالعی ندارند برخی از موارد آب سالم نیز با فاضالب مخلوط می

 هستند؟نکته حائز اهمیت در این میان این است که چرا کشاورزان به دنبال آبیاری مزارع با فاضالب 

 .های اقتصادی باشد شاید تنها و بهترین پاسخی که بتوان برای این پرسش پیدا کرد بحث هزینه 

طور قطع از پس چنین  بر است و کشاورزان به ایجاد استخرها و منابع آبی سالم برای آبیاری در مزارع برای کشاورزان بسیار هزینه

های مردمی نیز آمده که برخی کشاورزان از سرناچاری  شود و در گزارش شنیده میبه همین دلیل است که . آیند هایی بر نمی هزینه

کنند؛ بنابراین باید برای این مشکل نیز راهکاری اندیشیده شود؛ چراکه  ربط به این کار اقدام می شبانه و بدون اطالع مسئوالن ذی

جایی که این موضوع با سالمت شهروندان در  هستیم و از آنرو  ها است که با معضل آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضالب روبه سال

های  های واگیردار در پایتخت شود، بنابراین بهتر است با تصفیه آب ارتباط است و همچنین ممکن است منجر به شیوع بیماری

البته وزارت . شود تر رفع نامتعارف مانند فاضالب، مدیریت منابع آب و همچنین احداث شبکه فاضالب، این مشکل هرچه سریع

های مورد استفاده برای آبیاری مزارع را آزمایش کند و با تشدید نظارت بر سالمت محصوالت  طور مداوم آب بهداشت نیز باید به

  .کشاورزی، محصوالت آلوده را امحاء کند تا به سفره مردم وارد نشود

http//:www.iana.ir/fa/news/25531%/D%7AC%D%70%3 
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 چای

 فارس - ۳۱/۳۹/2۳:  تاریخ

 /فارس گزارش می دهد نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای اعالم شد
ها نیست نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک با  افزایش قیمت برگ سبز چای متناسب با هزینه:رئیس اتحادیه چایکاران

 . تومان رسید 208درصد افزایش به هزار و  52با  3و برگ سبز چای درجه  008هزار  3درصد افزایش به  53

ماه از آغاز برداشت برگ سبز چای و نزدیک شدن به برداشت چین  3باالخره پس از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اعالم شد نرخ قطعی خرید تضمینی برگ سبز چای دوم،

نرخ خرید تضمینی برگ : فارس، گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت

درصد افزایش هزار و  52با  3تومان و نرخ تضمینی برگ سبز چای درجه  008هزار و  3درصد افزایش  53ز چای درجه یک با سب

 .تومان تعیین شد 208

 77تن چای به ارزش  511هزار و  05تاکنون  :روزبهان با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای به پایان رسیده است، تصریح کرد

 .چایکاران خریداری شده است میلیارد تومان از

 50حدود : میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به کشاورزان پرداخت شده است، گفت 35وی با بیان اینکه 

 .میلیارد تومان این پرداخت مربوط به سهم کارخانجات بوده که وصول شده و در اختیار چایکاران قرار گرفته است

 ان از نرخ اعالم شده برای خرید تضمینی برگ سبز چای ناراضی استرئیس اتحادیه چایکار*

این افزایش : اما ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران با ابراز نارضایتی از نرخ اعالم شده برای خرید تضمینی برگ سبز چای گفت

چای نسبت به سال گذشته در نظر  درصد افزایش قیمت برای خرید برگ سبز 21ها نیست و حداقل باید  قیمت متناسب با هزینه

 .شد گرفته می

هزار تومان هزینه  51گرم است که تقریبا برای هر ایرانی در طول یک سال  051سرانه مصرف چای در کشور یک کیلو و : وی افزود

یکاران تا حدود شد اما مشکالت چا  چندانی به خانوار تحمیل نمی  درصدی بهای برگ سبز چای هزینه 21دارد و در صورت افزایش 

 .شد زیادی حل می

رئیس سازمان چای کشور گفته بود که در صورت افزایش بیش از نرخ مصوب،  پیش از این محمدعلی روزبهان: براساس این گزارش

 .شد امکان رقابت از چایکاران با توجه به واردات چای سلب می

با  3و برگ سبز چای درجه  571هزار و  3یک با قیمت  هزار تن برگ سبز چای درجه 78 سال گذشته :افزاید این گزارش می

 .از چایکاران خریداری شد میلیون تومان 511میلیارد و  525تومان به ارزش  351قیمت هزار و 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351231111320 
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 چای
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

استفاده غیر اصولی از کلمه / شود محصول نخستین کارخانه تولیدکننده چای ارگانیک کشور وارد بازار می

 در کشور "ارگانیک"

 .شود میمحصول نخستین کارخانه تولیدکننده چای ارگانیک در کشور از مردادماه سال جاری وارد بازار 

از عرضه محصول نخستین کارخانه ( ایانا)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس پژوهشکده چای امروز در گفت

های گذشته با رعایت تمامی شرایط  طی سال: تولیدکننده چای ارگانیک کشور به بازار در مردادماه سال جاری خبر داد و گفت

 .یم و تا تیر و مردادماه سال جاری نخستین محصول چای ارگانیک را وارد بازار خواهیم کردتوانستیم کشت ارگانیک را رواج ده

قانونی  ها و افراد از این بی متأسفانه بسیاری از شرکت: مندی ورود به عرصه ارگانیک در کشور افزود رضا آزادی با اشاره به عدم قانون

 .توان نبود ابزار نظارتی عنوان کرد نند که دلیل آن را میک هایی را می و همچنین از کلمه ارگانیک سوءاستفاده

مراتب علمی و نظارتی را طی کند و از سوی  چای تولید داخلی شرایط ارگانیک بودن را دارد، اما باید سلسله: وی خاطرنشان کرد

لخواه با درج کلمه ارگانیک بر ابزارهای دولتی و غیردولتی بررسی شود و مسئوالن وارد عمل شوند، نه اینکه هرکس بتواند به د

 .محصول خود قیمت محصول را افزایش داده و به سود برسد

های تحقیقات پژوهشکده  در نخستین کارخانه تولیدکننده چای ارگانیک از محصوالت ایستگاه: رئیس پژوهشکده چای ادامه داد

چین بهاره، تابستانه و پاییزه مورد آزمایش قرار خواهند عنوان منابع تولید استفاده شده است و این محصوالت در تمامی مراحل  به

 .گرفت و پس از تأیید ارگانیک بودن آنها و اخذ نمره مثبت به بازار عرضه خواهند شد

ساله گذشته زیر نظر پژوهشکده جهت کشت  های تحقیقاتی در طی شش برگ سبز مورد استفاده از ایستگاه: آزادی تصریح کرد

 .استارگانیک تولید شده 

شود؛ ما نیز در وهله نخست به دنبال  سوم توان تولید کارخانه تولید چای ارگانیک استفاده می در حال حاضر از یک: وی یادآور شد

 .گیرد باال بودن ارزش افزوده چای ایرانی و برندسازی هستیم و کمیت در رتبه بعد قرار می

هایی است که شرایط ارگانیک بودن را دارند تا با توجه به  ایی باغهای ما شناس گذاری از هدف: آزادی در پایان تأکید کرد

 ./ها و عدم استفاده از سم و کود در پنج سال متوالی و مهیا بودن شرایط آبیاری بتوانیم تولید ارگانیک را افزایش دهیم دستورالعمل

/news/fa/ir.iana.www//:http25310D%/3%75%D7%D%AD7%B5%D3%77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/fa/news/31204/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

66 
 

 چای
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  19: تاریخ

 درصدی بهای برگ سبز چای در راه است 44زمزمه های افزایش 

 .درصدی بهای برگ سبز چای در آینده نزدیک خبر داد 55رئیس اتحادیه چایکاران، از احتمال افزایش 

با اشاره به نرخ خرید تضمینی برگ اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران در گفتگو با خبرنگار 

چند روزی است که برداشت چین اول به اتمام رسیده و اکنون باغات در حال بهره برداری برای دور دوم  : سبز چای اظهار داشت

  .روز آینده آغاز شود 55الی  51چین دوم از  هستند تا برداشت 

می  درصد افزایش داشته است و همواره پیش بینی 21تا  31برداشت محصول در چین اول در مقایسه با سال گذشته : وی افزود

 .درصد افزایش تا پایان فصل بهره برداری همراه باشد 35شود که تولید برگ سبز و چای خشک تولیدی با 

با توجه به آنکه برداشت چین اول برگ سبز به اتمام رسیده و چین دوم تا چند : هوسمی با اشاره به نرخ خرید تضمینی بیان کرد

درصدی بهای برگ سبز چای خبرهایی به گوش رسیده اما تا به صورت موثق  55 روز آینده آغاز می شود اما شب گذشته از افزایش

 .اعالم نشود اعتمادی نمی توان داشت

عدم بهای برگ سبز چای برای امرار معاش کشاورزان مشکالتی را به همراه داشته چرا که آنها : رئیس اتحادیه چایکاران تصریح کرد

منبع درآمدی نداشتند که امرار معاش کنند و به همین خاطر طی این ده ماه سخت از مهر ماه گذشته تا اردیبهشت ماه هیچ 

 .زندگی خود را گذراندند

/news/fa/ir.yjc.www//:http5027338D%/7%B3%D3%75%D 
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 خرما 

 ایرنا - 19/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 ایران می تواند سهم خود را از بازارجهانی خرما افزایش دهد : مقام دانمارکی

ایران می تواند صادرات محصوالتی مانند خرما و آجیل را به راحتی : دانمارک گفت* مدیر صادرات شرکت دانپو -ایرنا -تهران

 . جهانی این محصوالت باال ببردافزایش دهد و سهم خود را از بازار 

که در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته تهران به نام « ِجسپر متیسن»

به تهران  در این سفر کوتاه: شرکت کرده بود، روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود« 2۳16ایران آگروفود » 
که هدف اصلی آن شرکت در نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود بود، از چند فروشگاه بزرگ و کوچک در تهران دیدن و برخی 

 .محصوالت از جمله خرما و آجیل را امتحان کردم و باید بگویم بسیار خوشمزه هستند
جهانی بسیار موفق باشند و با رعایت استانداردهای بسته بندی، به  تولیدکنندگان این محصوالت می توانند در بازارهای: وی ادامه داد

 .آسانی بازار را از دیگر رقبا بربایند
ایران اقتصاد بزرگی است که بدون شک پتانسیل فراوانی دارد و ما در این نمایشگاه هستیم تا دانسته هایمان را از : متیسن تاکید کرد

 .این بازار افزایش دهیم
ایران در صنایع فرآورده های منجمد مرغی نیز فعال : اضافه کرد( تولیدکننده فراورده های منجمد مرغی)شرکت دانپومدیر صادرات 

است و محصوالت مختلفی مانند ناگت و برگر مرغ با برندهای مختلف داخلی در فروشگاه ها وجود دارد که به نظر می رسد از 
 .مورد آنها اطالعات چندانی نداریم کیفیت مناسبی برخوردار باشند اما ما هنوز در

 .با وجود تنوع شرکت های داخلی، هنوز جا برای رقابت هست و شرکت دانپو در صدد ورود به بازار ایران است: وی تصریح کرد
شرکت کرده اند و طبیعی است با عادی شدن ارتباطات  2۳16شرکت از کشور دانمارک در نمایشگاه اگروفود  ۳به گفته متیسن 

 . اری با ایران، در نمایشگاه های بعدی، شرکت های بیشتری حضور پیدا خواهند کردتج
هنوز صحبت در این زمینه زود است، زیرا شرکت دانپو در : وی در مورد تمایل شرکت دانپو برای سرمایه گذاری در ایران گفت

اما اگر شرایط . اطالعات و بررسی های بیشتر استتصمیم به سرمایه گذاری نیازمند . نخستین مراحل آشنایی با بازار ایران است
برای سرمایه گذاری خارجی خوب باشد و اعتماد سرمایه گذار جلب شود، به تدریج شرکت های خارجی از حوزه فروش محصول 

 .فراتر می روند و سرمایه گذاری را نیز در دستور کار قرار می دهند
ایران »  لمللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته به نامبه گزارش ایرنا، بیست وسومین نمایشگاه بین ا

 . دهم تا سیزدهم خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد« 2۳16آگروفود 
یدترین کاالها، تولیدات کشور حضور داشتند و جد 46شرکت خارجی از  946شرکت و واحد تولیدی داخلی و  91۳در این نمایشگاه 

 . و خدمات خود را ارایه و در معرض دید عالقه مندان قرار دادند
درصد نسبت به سال گذشته  ۳درصد و تعداد شرکت کنندگان خارجی حدود  ۹6تعداد شرکت کنندگان داخلی در این نمایشگاه حدود 

 . افزایش داشت

http//:www.irna.ir/fa/News//73515332 
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 خرما
 خبرنگاران جوان – 1۹۳۱ خرداد 1۱: تاریخ

 خرمای تازه از قافله ماه رمضان عقب ماند

تولید خرمای تازه به ماه رمضان امسال نمی رسد چرا که در سال جاری ماه رمضان زودتر از :دبیر کل انجمن صنفی خرما گفت

 .آغاز شده استفصل برداشت 

با اشاره به قیمت خرما در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در گفتگو با خبرنگار  علی اصغر موسوی دبیر کل انجمن صنفی خرما

درصد این میزان در ماه  51بوده که هزار تن  551الی  511میزان مصرف ساالنه خرما در کشور : ماه مبارک رمضان اظهار داشت

 .رمضان مصرف می شود

هزار تومان در بازار به فروش می رسد و این  51الی  3در حال حاضر هر کیلو خرما به قیمت : وی با اشاره به قیمت خرما گفت

 .تومان از کشاورزان خریداری شده است 511هزار و  3الی  511درحالیست که درابتدای فصل هزار و 

 .خرما با نرخ واقعی خود فاصله چندانی دارد که این رقم برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد گفتنی است که نرخ تضمینی خرید 

خرما از  افزایش چند برابری قیمت : در این ماه منطقی است ، بیان کرد هزار تومانی خرما  0با اشاره به اینکه قیمت  موسوی 

کننده است چرا که در این میان واسطه گران با خرید خرما و ذخیره سازی آن در سردخانه ها ابتدای فصل اجهاف در حق مصرف 

 .به سود های هنگفتی دست می یابند

تولید خرمای تازه به ماه رمضان امسال نمی رسد چرا که در سال : دبیر کل انجمن صنفی خرما با اشاره به تولید خرما تازه افزود

 .فصل برداشت آغاز شده است و تنها ممکن است خرمای تازه تا اواخر ماه در برخی نقاط برسدجاری ماه رمضان زودتر از 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5020387D%/7% 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  2۳: تاریخ

 صادرات، عامل گرانی خرماکاهش تولید و 

 .درصدی خرما اعالم کرد 25تا  21رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی صادرات را علت گرانی 

ه یک هزار تومان ، محمد آقاطاهر با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت خرما ساالنگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

 0511در هر کیلوگرم است در حالی خرمای باکیفیت پارسال  3511تا  7511امسال قیمت خرمای خوب بازار : بوده است ، افزود 

 .تومان عرضه شد

 .درصدی خرما اعالم کرد 25تا  21رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی صادرات را علت گرانی 

امسال میزان تولید خرما به یک سوم کاهش یافته : سال های گذشته بی سابقه دانست و گفت وی افزایش قیمت خرما را نسبت به

 .که این نیز علت دیگر گرانی خرماست

امسال مازاد خرما نخواهیم داشت و : رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به مازاد ساالنه خرما در سردخانه ها تصریح کرد

 .ر عرضه خواهد شدخرمای تازه هم در بازا

/news/fa/ir.yjc.www//:http5000051A%DA%/3%D7% 
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 خرما
  ایرنا - 19/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 تفاوت نرخ جهاد کشاورزی با انجمن /قیمت شناور خرما در بازار مصرف

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نرخ خرما به عنوان یکی از محصوالت کشاورزی که در سفره افطاری  -ایرنا -تهران

روزه داران جایگاه ثابتی دارد، دستخوش سودجویی دالالن در بازار مصرف شده و از سوی دیگر نرخی که وزارت جهاد کشاورزی 

 . اوت استبرای این محصول اعالم کرده با انجمن خرما متف

هزار ریال در هر کیلو گرم، بدون  51به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی برای خرما را حدود 

هزار ریال اعالم  25را ( بدون ذکر نوع آن)مشخص ساختن نوع آن اعالم و انجمن خرما نیز نرخ منطقی برای هر کیلو گرم خرما 

 28اردیبهشت ماه امسال تا اطالع ثانوی برای درجه یک از  37میادین میوه و تره بار نیز نرخ انواع خرما را از سازمان مدیریت .کرد

 .هزار ریال قرار گرفته است 551هزار ریال تا  25هزار ریال اعالم کرده و قیمت درجه دو نیز در دامنه 573هزار ریال تا 

هزار ریال افزایش  31میوه و سبزی گفته بود ، نرخ خرما در یک ماه گذشته  رییس اتحادیه« سیدحسین مهاجران»پیش از این، 

 .داشته است در حالی که خرمای تولیدی جدیدی به بازار وارد نشده و محصولی که عرضه می شود، تولید سال گذشته است

بازار نسبت به ماه پیش، برای درصدی نرخ خرما در  01تا  21همچنین قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه بنکداران ضمن اعالم رشد 

 01از « نرماشیر»هزار ریال و خرمای  01تا  01بین « سراوان»هزار ریال، خرمای  32هزار ریال تا  55دامنه قیمت « بُرانی»خرمای 

 .هزار ریال ذکر کرد 25تا  38از « دشتستان»هزار ریال و  51تا  25« زاهدی»هزار ریال،  71تا 

رکل دفتر میوه های گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخته که هر کیلوگرم خرمای مدی« ابوالقاسم حسن پور»

هزار ریال از نخلداران خریداری شد و در ماه رمضان باید به نرخ منطقی  21تا  35در کرمان به شکل بسته بندی حدود « مضافتی»

سه و دو )وتره بار شهرداری تهران برای رطب مضافتی بم  سازمان مدیریت میادین میوه.هزار ریال به دست مردم برسد 51تا  25

سه )هزار ریال را اعالم کرده و عالوه بر آن رطب مضافتی ممتاز بم  88هزار ریال و درجه دو  78درجه یک نرخ هر کیلو گرم ( رج

 .ال تعیین نرخ شده استهزار ری 57هزار ریال و درجه دو نیز  83هزار ریال و رطب مضافتی بم سه رج درجه یک  72نیز ( رج

هزار ریال  01هزار ریال و درجه دو  07درجه یک ...( جیرفت، سراوان و )همچنین سازمان یادشده برای سایر انواع رطب مضافتی 

 .هزار ریال می رسد 01هزار ریال و درجه دو به رقم  05رطب مضافتی کارتنی درجه یک نیز .قیمت تعیین کرده است

درصد خرمای تولیدی را دراختیار  51یرکل انجمن خرما ضمن اعالم اینکه تولیدکنندگان خرما اکنون دب« علی اصغر موسوی»

درصد بقیه محصول را با کمترین قیمت از نخلداران  51دارند و نتوانسته اند آن را بفروش برسانند، گفته است سودجویان که 

 .ین سود روانه بازار مصرف کنندخریده اند، قصد دارند همزمان با ماه مبارک رمضان با بیشتر

 38گرم را باید حدود  851هزار ریال است و مردم هر جعبه خرما با وزن  25به اعتقاد وی، قیمت منطقی برای هر کیلوگرم خرما 

 05 سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نیز برای خرمای آلویی درجه یک نرخ هر کیلوگرم را.هزار ریال بخرند

هزار ریال  05هزار ریال و نوع درجه دوم آن نیز  85درجه یک هر کیلوگرم « پیزو»هزار ریال، خرمای  58هزار ریال و درجه دو 

هزار ریال نرخ دارد و درجه دو  573به عنوان گرانترین محصول، نوع درجه یک آن هر کیلوگرم « پیارم»خرمای .اعالم کرده است

 .گذاری شده است هزار ریال قیمت 551آن نیز 

همچنین . هزار ریال نرخ دارد 25هزار ریال و و درجه دو نیز  28کارتن کوچک درجه یک « دشتستان و کبکاب»هر کیلو خرمای 

نرخ رطب زرد طالیی در . هزار ریال تعیین قیمت شده است 71نیز هر کیلوگرم ( شرکتی)کبکاب شسته شده در بسته بندی 

 .هزار ریال است 00هزار ریال و درجه دو  03ه یک نیز هر کیلوگرم ظروف پالستیکی درب دار درج
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نیز در « فرکانی»خرمای . هزار ریال تعیین نرخ شده است 02هزار ریال و درجه دو  07خرمای زاهدی درجه یک نیز هر کیلوگرم 

 .یمت گذاری شدهزار ریال ق 01هزار ریال و درجه دو  05سازمان یاد شده برای نوع درجه یک آن هر کیلوگرم 

به گزارش ایرنا، محصول امسال خرما در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان به بازار مصرف می رسد که وزارت جهاد کشاورزی انتظار 

هزار تن خرما تولید شد که از  01سال گذشته یک میلیون و . هزار تن برسد 581به یک میلیون و  35دارد میزان برداشت سال 

 .ر تن به بازارهای صادراتی روانه شدهزا 585این رقم 

آمارها نشان می دهد ایران با تولید سالیانه بیش از یک میلیون تن خرما، دومین کشور جهان به حساب می آید اما در بازار صادرات 

 . جایگاه هفتم را به خود اختصاص داده است؛ مصر اکنون نخستین تولیدکننده خرمای جهان به حساب می آید

هند، جمهوری آذربایجان، آلمان، امارات، انگلستان،عراق، ترکیه، روسیه، مالزی، اوکراین، سوئد، دانمارک، قزاقستان،  کشورهای

 .اندونزی، استرالیا و کانادا به عنوان بازارهای صادراتی خرمای ایران معرفی شده اند

/News/fa/ir.irna.www//:http73513218/ 
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 خرید تضمینی

 فارس - ۳۱/۳۹/1۱:  تاریخ

 درصدی خرید تضمینی گندم  59رشد / میلیون تن رسید 5خرید تضمینی گندم به 
خرید تضمینی گندم در سال : میلیون تن رسید، گفت 2مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به 

 . درصد رشد داشته است 21جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 2جاری،  خرداد ماه سال 58از آغاز خرید تضمینی گندم تا : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت علی قنبری

 .استان کشور خریداری شده است 31هزار میلیارد ریال از کشاوزان در  27میلیون تن گندم به ارزش ریالی حدود 

های عرضه شده کشاورزان را در  استان فعال است که گندم 31مرکز خرید در این  077: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزود

 .اند هزار محموله خریداری کرده 028قالب 

سال : درصد رشد داشته است، گفت 21بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با  وی

 .هزار تن گندم خریداری شده بود 251میلیون و  3گذشته تا این تاریخ 

ر پرداخت به موقع پول تمام تالش شرکت بازرگانی دولتی ایران از قبل شروع خرید تضمینی گندم و در طول آن، ب: افزود قنبری

های خریداری شده با عاملیت بانک کشاورزی و همکاری سازمان  درصد گندم 81بهای حدود  کشاورزان است، به طوری که

 .ها پرداخت شده است مدیریت، بانک مرکزی و سایر بانک

ع شرکت بازرگانی دولتی ایران، درصد مطالبات کشاورزان از محل مناب 21مابقی : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد

 .ها و منابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین و در حال پرداخت است تسهیالت بانک

های اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی،  تاکنون استان: معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد

فارس، قم، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه و کهکیلویه و  خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان،

 .اند بویراحمد عملیات خرید گندم کشاورزان را شروع کرده

هزار تن اعالم کرد که نسبت  285قنبری بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را از استان خوزستان با خرید بیش از یک میلیون و 

 .ایم هزار تن افزایش خرید داشته 011رید سال گذشته آن استان، به کل خ

های بعدی خرید   هزار تن را به ترتیب رتبه 281هزار تن و فارس با خرید بیش از  011های گلستان با خرید بیش از  وی استان

 .تضمینی کشور اعالم کرد

 52107ریال و  53851های مصوب  ولی و دوروم با قیمتامسال گندم معم: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد

گندم های خریداری شده   شود و مهمترین مشخصه درصد از کشاورزان خریداری می 3درصد و افت غیر مفید  0ریال با افت مفید 

 .کیفیت باالی ان است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351258115210 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۳۱/۳۹/2۳:  تاریخ

 /فارس گزارش می دهد نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای اعالم شد
ها نیست نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک با  افزایش قیمت برگ سبز چای متناسب با هزینه:رئیس اتحادیه چایکاران

 . تومان رسید 208درصد افزایش به هزار و  52با  3و برگ سبز چای درجه  008هزار  3درصد افزایش به  53

ماه از آغاز برداشت برگ سبز چای و نزدیک شدن به برداشت چین  3باالخره پس از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .اعالم شد نرخ قطعی خرید تضمینی برگ سبز چای دوم،

نرخ خرید تضمینی برگ : گفتفارس،  وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور در گفت

درصد افزایش هزار و  52با  3تومان و نرخ تضمینی برگ سبز چای درجه  008هزار و  3درصد افزایش  53سبز چای درجه یک با 

 .تومان تعیین شد 208

 77به ارزش تن چای  511هزار و  05تاکنون  :روزبهان با بیان اینکه چین اول برگ سبز چای به پایان رسیده است، تصریح کرد

 .میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است

 50حدود : میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی برگ سبز چای به کشاورزان پرداخت شده است، گفت 35وی با بیان اینکه 

 .ه استمیلیارد تومان این پرداخت مربوط به سهم کارخانجات بوده که وصول شده و در اختیار چایکاران قرار گرفت

 رئیس اتحادیه چایکاران از نرخ اعالم شده برای خرید تضمینی برگ سبز چای ناراضی است*

این افزایش : اما ایرج هوسمی رئیس اتحادیه چایکاران با ابراز نارضایتی از نرخ اعالم شده برای خرید تضمینی برگ سبز چای گفت

زایش قیمت برای خرید برگ سبز چای نسبت به سال گذشته در نظر درصد اف 21ها نیست و حداقل باید  قیمت متناسب با هزینه

 .شد گرفته می

هزار تومان هزینه  51گرم است که تقریبا برای هر ایرانی در طول یک سال  051سرانه مصرف چای در کشور یک کیلو و : وی افزود

شد اما مشکالت چایکاران تا حدود   تحمیل نمیچندانی به خانوار   درصدی بهای برگ سبز چای هزینه 21دارد و در صورت افزایش 

 .شد زیادی حل می

رئیس سازمان چای کشور گفته بود که در صورت افزایش بیش از نرخ مصوب،  پیش از این محمدعلی روزبهان: براساس این گزارش

 .شد امکان رقابت از چایکاران با توجه به واردات چای سلب می

با  3و برگ سبز چای درجه  571هزار و  3هزار تن برگ سبز چای درجه یک با قیمت  78 سال گذشته :افزاید این گزارش می

 .از چایکاران خریداری شد میلیون تومان 511میلیارد و  525تومان به ارزش  351قیمت هزار و 

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351231111320 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 درصدی خرید تضمینی گندم 59افزایش 

استان کشور  57میلیارد تومان از  2تن گندم با ارزش ریالی بیش از  851هزار و  3تاکنون : معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت

 .درصد افزایش داشته است 21الی  37در مقایسه با سال گذشته خریداری شده که این رقم 

با اشاره به خرید  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛حسن عباسی معروفان معاون شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

استان کشور خریداری  57میلیارد تومان از  2تن گندم با ارزش ریالی بیش از  851هزار و  3تاکنون : تضمینی گندم اظهار داشت

 .درصد افزایش داشته است 21الی  37شده که این رقم در مقایسه با سال گذشته 

اما میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده،  71هزار تن کلزا به ارزش ریالی  25در حال حاضر : وی با اشاره به خرید کلزا گفت

 .به سبب محوری بودن طرح افزایش تولید، نمی توان میزان آن را با سال گذشته مقایسه نمود

درصد باشد و  31با توجه به طرح محوری افزایش تولید کلزا پیش بینی می کنیم که امسال افزایش تولید بیش از : عباسی ادامه داد

 .برآور کرده است درصد 01این در حالیست که مجری طرح کلزا این افزایش را 

: معاون شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه برداشت گندم در برخی استان ها همچون خوزستان و هرمزگان پایان فصل است، گفت

میلیون تن برسد که این رقم در مقایسه با سال  51تا پایان فصل برداشت پیش بینی می شود که میزان خرید تضمینی گندم به 

 .فزایش داشته استدرصد ا 35گذشته 

میلیون تن خواهد رسید اما به سبب آنکه کشاورزان بخشی از تولید را جهت  52گفتنی است که تولید گندم در سال جاری به 

  .میلیون تن نخواهد رسید 51مصرف روزانه خود نگهداری می کنند، میزان خرید به بیش از 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5028003D%/7%A8%D3%75%D7% 
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 دانه های روغنی

 ایرنا - 22/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 میلیارد دالری دانه های روغنی است  1برنامه دولت کاهش واردات 

برنامه دولت تدبیر و امید کاهش واردات چهار : و مجری طرح دانه های روغنی گفتمشاور وزیر جهاد کشاورزی  -ایرنا -بجنورد
 . میلیارد دالری دانه های روغنی است که در این راستا برنامه های حمایتی گسترده از کشاورزان اجرا خواهد شد

برای : وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد علیرضا مهاجر روز شنبه در حاشیه بازدید از مزارع کلزای شهرستان مانه و سملقان در گفت

 .ساله داشته باشیم 51اینکه وابستگی ها را کم کنیم باید افزایش چندین برابری سطح زیرکشت دانه های روغنی در برنامه 

 براساس برنامه، در سال: هزار هکتار دانست و خاطرنشان کرد 551وی سطح زیر کشت دانه های روغنی در سال زراعی جاری را 

 .برابر افزایش خواهد یافت 2این میزان سطح زیرکشت تا  35-30زراعی 

سال آینده در داخل تامین خواهد  51درصد نیاز کشور در  81با افزایش سطح زیرکشت و همچنین اقدامات بهزراعی : وی بیان کرد

که در اختیار کشاورزان قرار داده می شود برای استقبال کشاورزان از دانه های روغنی کلزا مقرر شده یارانه بذر را : وی گفت.شد

 .ریال از کشاورزان خریداری کنیم 211هزار و 35کاهش یابد و هر کیلو محصول را نیز 

میلیون ریال تسهیالت  35هر کشاورز که اقدام به کشت دانه های روغنی کلزا کند  35-30همچنین در سال زراعی : وی بیان کرد

درصد مابقی نیز با 51درصد یارانه و 51پرداخت می شود و در بخش خرید ادوات کشاورزی نیز تا  درصد برای هر هکتار 53با سود 

 .درصد به کشاورزان پرداخت می شود53سود 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت نیز در این بازدید در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از کارآمد بودن رویکرد جهاد کشاورزی 

 .در زمینه مسائل کشاورزی استان قدردانی کردخراسان شمالی 

در بازدیدهای انجام شده از مزارع خراسان شمالی تمام آزمایش های پی وی اس با مشارکت کشاورزان : دکتر عباس کشاورز گفت

 .در انتخاب ارقام به نحو احسن اجرا شده است

 پی وی اس مزارعی است که در آن از همه ارقام گندم کشت می شود

کیلومتری غرب بجنورد به عنوان قطب کشاورزی استان خراسان شمالی محسوب می شود که  05ستان مانه وسملقان واقع در شهر

 .درصد کلزای استان در این شهرستان تامین می شود 35

http//:www.irna.ir/fa/News//73518308 
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 روغن

  ایرنا 1۳/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 ذخایر منبع تامین روغن پالم ایران کاهش یافت 

از واردکنندگان آن است با افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان و  ذخایر روغن پالم مالزی که ایران یکی –ایرنا  –کواالالمپور 

 . تاثیرات پدیده آب و هوایی آل نینو در میزان تولید، به پایین ترین سطح خود از دو سال گذشته تاکنون رسید

اختصاص می دهد و درصد از کل صادرات مالزی به ایران را به خود  03به گزارش ایرنا، آمار نشان می دهد روغن پالم حدود 

تن روغن پالم از این کشور جنوب شرق آسیا وارد کرده است  827هزار و  35کشورمان در چهار ماهه نخست سال جاری میالدی 

 .تن افزایش نشان می دهد 501هزار و  0که نسبت به سال گذشته 

 537هزار و  550میالدی  3150بت به سال تن روغن پالم از مالزی وارد کرد که نس 321هزار و  221ایران سال گذشته میالدی 

 .درصد کاهش داشت 35.37تن یا 

 .هزار تن رسیده است 00درصدی در ماه مه به یک میلیون و  8.7ذخایر روغن پالم مالزی اکنون با کاهش 

ماه متوالی است که  براساس برآوردهای انجام شده از کشاورزان، بازرگانان و تحلیلگران، این کاهش ذخایر روغن پالم برای ششمین

 .میالدی ثبت شد، رسید 3150ادامه می یابد و به کمترین میزان که در ماه ژوئن سال 

درصدی به یک  2.7گزارش روز چهارشنبه رسانه های مالزی نشان می دهد در همین حال تولید روغن پالم مالزی با افزایش 

این در حالیست که . ماه مارس کاهش روند رشد را نشان می دهد درصدی در 58هزار تن رسیده که نسبت به رشد  251میلیون و 

 .هزار تن رسیده است 23درصد افزایش داشته و به یک میلیون و  50در همین زمان صادرات، 

 .اطالعات رسمی را منتشر کند( خرداد 35)ژوئن  51قرار است انجمن روغن پالم مالزی 

ان، ممکن است موجب افزایش قیمت محصول در اندونزی، تولیدکننده نخست افت ذخایر در دومین کشت دهنده روغن پالم جه

 .شود که خود با افزایش تقاضا به دلیل ماه مبارک رمضان و افت شدید ذخایر روبرو شده است

 .درصد روغن پالم جهان در مالزی و اندونزی تولید می شود 70حدود 

در چند ماه آینده صادرات به دلیل اینکه خریداران به : گفت 'پلنتیشن برهاد. ما.جی.آی'در این رابطه مدیر امور مالی گروه تولیدی 

پر کردن ذخایر خالی شده خود در طول ماه مبارک رمضان و مراسم عید فطر روی خواهند آورد، افزایش می یابد، اما بعد از ماه 

 .رمضان ذخیره ها کاهش می یابد

http//:www.irna.ir/fa/News//73510853 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  19: تاریخ

 طالی سرخ به ثبات رسید

یک ماهی است که قیمت زعفران در بازار به ثبات رسیده به طوریکه حداقل هر کیلو زعفران : نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت

 .هزار تومان در بازار به فروش می رسد 811میلیون و  0تومان و حداکثر هزار  251میلیون و  5

با اشاره به وضعیت صادرات  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

این میزان  درصدی داشته به طوریکه  51، صادرات زعفران رشد  30در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال : اظهار داشت

 .گرم رسیده است 211و  کیلو  51به مرز 

کیلو زعفران شاهد افت میزان  تومانی هر 311الی  511با توجه به نوسانات : وی با اشاره به پیش بینی وضعیت صادرات گفت

درصد رشد  21الی  31صادرات بوده ایم که اگر به ثبات نسبی قیمت در بازار دست یابیم می توان گفت که صادرات در سال جاری 

 .خواهد کرد

یکه حداقل هر یک ماهی است که قیمت زعفران در بازار به ثبات رسیده به طور: میری با اشاره به قیمت زعفران در بازار بیان کرد

 .در بازار به فروش می رسد هزار تومان  811میلیون و  0هزار تومان و حداکثر  251میلیون و  5کیلو زعفران 

قیمت موجود زعفران در بازار : نائب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه نمی توانم در مورد حباب قیمت اظهار نظر کنم، افزود

همواره نگران عدم ثبات بازار و نوسانات قیمت ها هستیم چرا که خریداران خارجی به جای کاهش  تابع عرضه و تقاضا است، اما

 .قیمت به دنبال ثبات قیمت هستند تا از خریدشان اطمینان خاطر داشته باشند

زمان جهاد با توجه به بارندگی های مناسب و افزایش سطح زیر کشت محصول در استان های مختلف و اینکه سا: وی ادامه داد

کشاورزی خراسان رضوی و جنوبی تمام سعی و تالش خود را در راستای افزایش راندمان این دو استان به کار گرفته باید گفت که 

 .درصد افزایش تولید خواهیم داشت 31الی  51حداقل 

سان رضوی و جنوبی تن محصول در دو استان خرا 251براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته : میری تصریح کرد

 .تن برسد 271برداشت شده که امیدواریم این میزان در سال جاری به مرز 

 حباب کاذب قیمت در حال شکسته شدن است***

با توجه به نزدیک : گفت جوان؛اقتصادی باشگاه خبرنگاران در این راستا علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

شدن به فصل تولید دوره آینده و بارندگی های مناسب اسفند و فروردین ماه که نوید بخش تولید مناسب زعفران است لذا به سمت 

 .و سوی قیمت های واقعی زعفران نزدیک می شویم

 511میلیون و  0الی  511میلیون و  5کیلویی  در حال حاضر هر کیلو زعفران با کیفیت بین: وی با اشاره به قیمت زعفران گفت

هزار تومان به فروش می رسد اما در این میان متاسفانه عده ای سودجو اقدام به رنگ کردن گیاه با رنگ زعفران و مخلوط کردن 

از این رو را ه  آن با زعفران اصلی نمودند چرا که این افراد برای انکه به سود های نجومی دست نمی یابند احساس خطر کردند و

 .چاره ای جز تقلب پیدا نکردند

تن می رسد و به همین  011در راستای افزایش سطح زیر کشت تولید به مرز  پیش بینی شده که  35در سال : حسینی ادامه داد

 .خاطر امید متقلبان به یاس تبدیل شده چرا که باافزایش تولید قیمت زعفران به قیمت واقعی خود باز می گردد

بیانگررشد خوب صادرات است که امیدواریم با ادامه این  35آمار گمرک در فرودین ماه : ی با اشاره به میزان صادرات بیان کردو

روند به رکورد خوبی دست یابیم که این امر مستلزم توسعه بازارهای هدف است تا تولید کنندگان دغدغه انباشت زعفران در انبارها 
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در حال حاضر قیمت زعفران با یک میلیون تومان : ای ملی زعفران با اشاره به حباب کاذب قیمت افزودعضو شور.را نداشته باشند

 .حباب کاذب قیمت مواجه است که این حباب در حال فروکش شدن به سمت و سوی قیمت واقعی است

 . ومان استهزار ت 511میلیون و  5الی  511میلیون و  0گفتنی است که قیمت واقعی زعفران بین کیلویی 

چند سالی است که شورای ملی زعفران این پیشنهاد را داده است اما نباید فراموش : وی با اشاره به تاسیس بانک زعفران بیان کرد

کرد که این امر مستلزم تامین اعتبار از سوی بانک ها و موسسات است که در این خصوص بانک ها کمتر تمایل به این پشتیبانی 

 .ایم بانک می تواند منجر به کاهش استرس افزایش و کاهش قیمت ها در بازار شود دارند اما ایجاد

http//:www.yjc.ir/fa/news/5027702%/D%7B%8D%70%3 
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 سالمت

 فارس - ۳۱/۳۹/1۱:  تاریخ

 برفکی در کشور کنترل شد  بیماری تب
بیماری تب برفکی کنترل : میلیون راس دام سبک و سنگین گفت 01رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به واکسیناسیون حدود 

 . شده و شرایط بیماری عادی شده است

های  برفکی کنترل شده و این بیماری در هفته تب بیماری: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مهدی خلج در گفت

 .اخیر به شرایط عادی برگشته است

تا  30از دی ماه : در حال اجرای پوشش تکمیلی واکسیناسیون فاز بهاره هستیم، گفت رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه

 .اند هزار راس گاو واکسینه شده 011میلیون و  2میلیون راس گوسفند و حدود  20  حدود اردیبهشت امسال ، 31

میلیون راس  53حدود : برفکی از اواخر اردیبهشت آغاز شد، گفت وی با بیان اینکه فاز کوتاه مدت بهاره واکسیناسیون تب

 .یر پوشش واکسیناسیون رفته استهزار راس گاو ز 511نشخوارکنندگان کوچک و یک میلیون و 

شود از تولید داخل است و هزینه  استفاده می( گوسفند و بز) کوچک  که برای نشخوارکنندگان واکسن تب برفکی: خلج گفت

 .شود واکسن و عمل واکسیناسیون توسط سازمان دامپزشکی پرداخت می

گیرد از محل واردات تأمین  برای گاو مورد استفاده قرار میبرفکی که  واکسن تب اما: رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد

 .پردازد شده و پول واکسن و هزینه واکسیناسیون را دامدار می

اند ولی این موضوع فراگیر  ها مبلغی را برای واکسیناسیون دام سنگین تخصیص داده ها، استانداری البته در برخی استان: وی افزود

 .نیست

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351257111831 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950318000720


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

۱۹ 
 

 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  2۳: تاریخ

 منشاء سردردهای ماه رمضان چیست؟

  سردردهای بعد از افطار، نتیجه مصرف مواد غذایی حجیم نظیر: گفتسرپرست مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد 

 .زمینی بالفاصله بعد از افطار است گوشت، مرغ، نان و سیب  برنج،

با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح مصرف انواع مواد غذایی در فصول مختلف به ویژه در ماه   گو یی  و دکتر آزاده نجارزاده در گفت

 .مستلزم رعایت شرایط ویژه در مصرف موادغذایی است  داری در فصول گرم سال،  روزه: ید کردمبارک رمضان، تاک

  سردردهای بعد از افطار، نتیجه مصرف مواد غذایی حجیم نظیر: سرپرست مرکز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت

 .زمینی بالفاصله بعد از افطار است گوشت، مرغ، نان و سیب  برنج،

استفاده از موادغذایی پروتئینی مانند گوشت، : داری دانست و بیان کرد وی در این رابطه مصرف سحری را از جمله ضروریات روزه

 .کند دار ایفا می مرغ و حبوبات، نقش مهمی در به تعویق انداختن حس گرسنگی در فرد روزه تخم

های مصرف مواد پروتئینی در وعده سحری است، عنوان  رسنگی از ویژگیمواد غذایی برای تحمل گ  نجارزاده با بیان این که اندوخته

توانند به منظور مدیریت مصرف مواد غذایی در ایام ماه رمضان، نسبت به مصرف انواع غذاهای حاضری و  داران می روزه: کرد

 .های سحری و شام اقدام کنند غذایی دارای پروتئین به صورت گردشی در وعده مواد

  داران باید از خوردن غذای اصلی بالفاصله پس از افطار خودداری کنند و روزه روزه: تغذیه در همین ارتباط تاکید کرد این متخصص

 .حداقل نیم ساعت بعد از آن، غذای اصلی را میل کنند خود را با آب جوش، شیر گرم، خرما، عسل و مواد غذایی مشابه، افطار و 

افطار،  سردردهای بعد از : شوند، مصرف شوند، خاطرنشان کرد طار غذاهایی که سریع هضم میوی با تاکید بر اینکه در وعده اف

 .زمینی بالفاصله بعد از افطار است گوشت، مرغ، نان و سیب  برنج،   نتیجه مصرف مواد غذایی حجیم نظیر

ا مصرف میوه و سبزیجاتی از قبیل کاهو، کلم و توانند ب داران می روزه: های جلوگیری از تشنگی نیز اظهار کرد نجارزاده در مورد راه

های سحر و افطار، آب مورد نیاز بدن را در طول مدت  هویج و غیره که حاوی مقادیر قابل توجهی آب هستند، در هنگام صرف وعده

 .داری تأمین کنند روزه

مدیریت صحیح مصرف لبنیات، : صریح کردسرپرست مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی یزد در پایان نیز ت

 .تواند موجب تعویق گرسنگی، تشنگی و هضم مناسب مواد غذایی شود ها و سبزیجات در ماه رمضان می کربوهیدرات

/news/fa/ir.iana.www//:http25300D%/3%75%D3%70% 
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۱4 
 

 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۳: تاریخ

 تغذیه سالم برای هر گروه خونی چیست؟

دهند و اگر افراد از رژیم غذایی مناسب با نوع  کنیم، واکنش شیمیایی را بسته به نوع خون انجام می مواد غذایی که ما مصرف می

جلوگیری از ابتال به بیماری و عفونت تاثیر بسیاری شوند و در کاهش وزن و  خون خود استفاده کنند، مواد غذایی بهتر هضم می

  .دهد که بهتر است رژیم غذایی خود را بر اساس گروه خونی خود تنظیم کنیم مطالعات نشان می .دارند

های غذایی سالم برای افزایش سالمت بدن خود هستند و برای این  به گزارش ایسنا از زی نیوز، این روزها افراد به دنبال رژیم

  .کنند کالری و با انرژی باال استفاده می های کم نظور بیشتر از رژیمم

کنند، افراد بر اساس گروه خونی خود مواد غذایی مصرف کنند تا عالوه بر اینکه از افزایش  کارشناسان بهداشت و سالمت توصیه می 

  .ها هم مفید است شود، در کاهش ابتال به بسیاری از بیماری وزن جلوگیری می

کنیم، واکنش شیمیایی را بسته به نوع خون انجام  مواد غذایی که ما مصرف می: کتر پیتر دی ادامو، محقق این مطالعه اظهار کردد

شوند و در کاهش وزن و  دهند و اگر افراد از رژیم غذایی مناسب با نوع خون خود استفاده کنند، مواد غذایی بهتر هضم می می

  .و عفونت تاثیر بسیاری دارندجلوگیری از ابتال به بیماری 

  :های خونی مختلف در ذیل آورده شده است های غذایی مفید برای گروه بر این اساس بعضی از رژیم 

  :O گروه خونی

های زیاد گوشت بدون  افراد با این گروه خونی بهتر است از مواد غذایی غنی از پروتئین، رژیم غذایی با کربوهیدرات اندک و تکه

این گروه بهتر است از مصرف گندم و کافئین اجتناب . رغ، ماهی، سبزیجات، غالت، لوبیا و فراوردهای لبنی استفاده کنندچربی، م

  .کنند

  :A گروه خونی 

  .دار استفاده کنند افراد این گروه خونی بهتر است از رژیم غذایی با گوشت کمتر، میوه، سبزی، حبوبات و غالت سبوس

  :B گروه خونی

مرغ و گوشت استفاده و از مصرف دانه ذرت، گندم،  چرب به همراه سبزیجات، تخم د گروه خونی مورد نظر باید رژیم غذایی کمافرا

  .مصرف مرغ در این گروه باید با احتیاط مصرف شود. فرنگی، بادام زمینی و کنجد دوری کنند عدس، گوجه

  :AB گروه خونی 

های دودی و یا پرورشی را از برنامه غذایی  یی و سبزیجات سبز مصرف و کافئین و گوشتاین گروه بهتر است بیشتر غذاهای دریا

  .خود دور کنند
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  22شنبه 

 ! دل دردهای پس از افطار چای مخصوص برای

 .افراد روزه دار برای رفع نفخ پس از افطار می توانند چای مخصوصی را تهیه کنند و بنوشند< مواد غذایی

روزه داری است، بوی غذایی که در خانه   افطار زمان جمع شدن خانواده دور سفره برای خوردن غذاهای لذیذ پس از یک روز

ن از همه انواع غذاهای لذیذ و چرب تحریک می کند که غالبا نیز با سرعت همراه است و پس از آن پیچیده افراد را به تست کرد

 .فرد سریعا احساس سیری ونفخ می کند

فرد پس از آن احساس سیری و نفخ می کند و زمان باقیمانده شب را باید با درد شکم طی کند، برای خالص شدن از آن می توان 

 .زهای معده تهیه ومصرف کردچای خاصی را جهت رفع گا

 .برای تهیه این چای فقط به مقدارکمی برگ نعناع تازه ، یک قاشق کوچک دانه گیاه رازیانه ویک قاشق غذاخوری بابونه نیاز است

کنید  پس از آماده شدن ، پنج دقیقه صبر. این مواد را با نیم لیترآب در قوری چای بریزید و ده دقیقه بر شعله مالیم آتش بگذارید

نعناع در فعال ساختن عملیات هضم ، بابونه در تسکین دردهای معده و سوختن چربی ها .و سپس آن را از صافی رد کنید و بنوشید

 .رازیانه نیز از جمع شدن چربی در بدن جلوگیری کرده و پیش از جمع شدن آن در بدن آن را می سوزاند.کمک می کند
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  21جمعه 

 رژیم غذایی برای عمر طوالنی

 .سالمت در دوران سالمندی باید از رژیم غذایی سرشار از فیبر استفاده کردطبق مطالعه اخیر محققان، برای حفظ  <مواد غذایی

طبق گزارش دانشمندان موسسه وستمید تحقیقات پزشکی آمریکا، خوردن میزان درست فیبر موجود در نان، غالت و میوه می 

 .تواند به پیگشیری از بیماری و ناتوانی در دوره پیری کمک کند

فرد  5011اده های بدست آمده از یک مطالعه مبتنی بر جمعیت که به بررسی گروهی متشکل از بیش از محققان با استفاده از د

سال و باالتر از لحاظ ریسک بلندمدت از بین رفتن فاکتورهای حسی و بیماری های سیستماتیک پرداخته بود، رابطه بین مواد  51

 .غذایی کربوهیدرات و روند پیری سالم را بررسی کردند

آنها دریافتند از بین تمامی فاکتورها و عوامل مورد بررسی که شامل مصرف کربوهیدرات، مصرف فیبر، شاخص گلوکز، بار گلوکز، و 

از نظر « روند پیری موفق»مصرف قند بود، مصرف فیبر دارای بزرگ ترین تفاوت با بقیه عوامل بود و افراد مصرف کننده فیبر، جز 

 .محققان قرار گرفته شدند

فقدان ناتوانی، عالئم افسردگی، اختالل شناختی، عالئم تنفسی، و بیماری های مزمن از جمله : تعریف روند پیری موفق این است

 .سرطان، بیماری عروق کرونر و سکته

م به گفته بامینی گوپینات، سرپرست تیم تحقیق، این مطالعه ابتدا به بررسی رابطه بین مصرف کربوهیدرات و روند پیری سال

 .پرداخت، و در ادامه آنقدر نتایج قابل توجه و چشمگیر بود که پژوهش های بعدی را تضمین کرد

درصد بیشتر احتمال عمر طوالنی تر و  71گوپینات اذعان می دارد کسانی که بیشترین مصرف فیبر یا فقط مصرف فیبر داشتند 

معنای احتمال کمتر ابتال به فشارخون باال، دیابت، زوال عقل، و این به . سال دوره نظارت را داشتند 51داشتن زندگی سالم در 

 .افسردگی و ناتوانی عملکردی است

fc=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http13b333df75 
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 سیب درختی
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۱۱ 
 

 سیب زمینی

 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  2۳: تاریخ

 صادرات فرآوری سیب زمینی در وزارت جهاد کشاورزی در حد حرف باقی ماند؟

با گذشت چند ماه از این موضوع احمای سیب زمینی هنوز کشاورزان گالیه هایی مبنی بر عدم ساز و کار مناسب برای صادرات 

 .فرآوری شده این محصول دارند

چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی اظهاراتی مبنی بر صادرات فرآوری سیب  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرنگاربه گزارش 

 .زمینی داشته، چرا که معتقد است صادرات خام این محصول به سبب کمبود آب در کشور به نفع اقتصاد کالن کشور نیست

اما متاسفانه با گذشت چند ماه از این موضوع هنوز کشاورزان گالیه هایی مبنی بر عدم ساز و کار مناسب برای صادرات فرآوری 

  . زراعی جاری دارند شده این محصول دارند و از طرفی نگرانی های درباب تکرار مجدد داستان امحای سیب زمینی در سال 

ری از داستان امحای سیب زمینی و صادرات فرآوری آن چه ساز و کاری به کار گرفته حال وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگی

اقتصادی باشگاه خبرنگاران است؟در این راستا رحیم نیازی رئیس هئیت مدیره انجمن سیب زمینی کاران در گفتگو با خبرنگار 

درصد است  35ات بخش کشاورزی به خصوص صیفی از ابتدای کشت تا نگهداری آن در انبارها حدود کل ضایع: اظهار داشت جوان؛

 .که محصول سیب زمینی نیز از این قاعده مستثنی نیست

هیچ دستگاه و سازمان دولتی عالقه مند به امحای محصول نیست اما سال گذشته در استان فارس این امر کار : وی افزود

 .چرا که به سبب گرمای هوا نگهداری آن مسائل زیست محیطی را به همراه داشتکارشناسی شده بود 

امیدواریم در سال زراعی جاری به نقطه ای نرسیم که خرید تضمینی انجام : نیازی با اشاره به خرید تضمینی سیب زمینی بیان کرد

 .پوشش نمی دهد شود چرا که نرخ تضمینی واقعی نیست و هزینه تمام شده یک کیلو سیب زمینی را

تومان بوده که از سوی سازمان تعاون روستایی  811گفتنی است سال گذشته قیمت تمام شده یک کیلو سیب زمینی برای کشاورز 

 .تومان خریداری شده است 201به نرخ حدود 

سیار کم است و اکثرا در حال حاضر میزان صادرات فرآوری سیب زمینی ب: رئیس هئیت مدیره انجمن سیب زمینی کاران ادامه داد

 .محصول به صورت خام صادر می شود که همواره امیدواریم طبق قول وزیر جهاد کشاورزی ساز و کار فرآوری به کار گرفته شود 

هزار تن سیب زمینی به کشور های عراق،  811سال گذشته حدود : وی با اشاره به میزان صادرات سیب زمینی گفت

 .ستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شدترکمنستان،آذربایجان، افغان
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۱۳ 
 

 شیالت

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۳: تاریخ

 با قرار گرفتن در کریدور سبزتسریع صادرات آبزیان / شود کشور جهان باز می 11پای آبزیان ایرانی به سفره 

ترین مدت  ترتیب آبزیان ایران نیز در کوتاه ای است که کشور روسیه برای محصوالت ایرانی قائل شده و بدین کریدور سبز امتیاز ویژه

 .شوند های این کشور می زمان ممکن، میهمان سفره

از پیوستن این اتحادیه به ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران وگو با  دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

گیرد، اما در بخش آبزیان اگر  کریدور سبز کل محصوالت صادراتی را دربر می: المللی و روسیه خبر داد و گفت کریدور سبز بین

ها و  ترین مدت ارسال کند و آزمایش اهتواند بدون معطلی محصول خود را ظرف کوت ای از طریق اتحادیه عمل کند، می صادرکننده

 .سایر مراحل بعد از ترخیص انجام شود

در گذشته این کریدور را کشور روسیه برای ترکیه قائل شده بود، اما در حال حاضر برای ایران نیز چنین : اکبر خدایی افزود علی

نبود، اما احتمال افزایش صادرات در این شرایط به  صادرات آبزیان متأثر از برجام: وی خاطرنشان کرد.مزیتی را قرار داده است

برجام باعث حل شدن نقل و انتقاالت بانکی و : دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران ادامه داد.کشورهای اروپایی فراهم شد

 31ز صادرات میگو به از گذشته نی: خدایی با اعالم افزایش توسعه صادرات آبزیان تصریح کرد.سرعت در عملیات فوق شده است

شد و از این پس افزایش مجدد صادرات، سرعت و افزوده شدن  کشور دنیا انجام می 00کشور جهان و صادرات کلی آبزیان به 

آال افزایش یافته است، بازار  در حال حاضر که حجم تولید ماهی قزل: وی در پایان اظهار داشت.کشورهای جدید در دستور کار است

 ./ای صادر نشده است اطراف و صادرات به کشورهایی همچون ویتنام و ژاپن مدنظر است، اما هنوز محموله خاص همسایگان

http//:www.iana.ir/fa/news/25357%/D3%BE%D7%A8% 
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۳۳ 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  2۳: تاریخ

 ورود فناوری های نوین شناورهای فانوس ماهیان

قرارداد ساخت و انتقال فناوری شناورهای فانوس ماهیان با حفظ : مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان گفت

 .چارچوب های سیاست اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود

با اشاره اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ورش صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پر

منابع آبزی پروری دنیا به عنوان تامین کننده مواد : به سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در بخش شیالت اظهار داشت 

هزار انواع آبزی در شرایط زیست  01جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که در آبهای جهان بیش از پروتئینی و اقتصادی از 

 .محیطی زندگی می کنند که تعدادی از آنها ماهیان ماکول و مابقی از غیر ماکول تشکیل شده است

مللی محصوالت دریایی به غیر از گفتنی است طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی خواربار و کشاورزی حجم صادرات بین ال

 .میلیارد دالر گذشته است 01مبادالت داخلی از مرز 

کشور  51ده ها سال است که در آب های اقیانوس ها ماهیان زیادی از جمله ماهیان فروپالژک صید می شوند و تنها : وی افزود

 .های آزاد به دست می آوردجهان از جمله ایران ساالنه به سبب منابع خدادای میلیون ها ارز از آب 

بررسی های اخیر نشان داده که ذخایر ارزشمند فانوس ماهیان در آب های دریای : قاسمی با اشاره به ذخایر فانوس ماهیان گفت

ز این نوع ماهی در صورتی که صید آنها انجام نشود، ا با توجه به عمر یک ساله  میلیون تن وجود دارد و  51عمان به میزان بیش از 

 .بین خواهند رفت

گفتنی است که این فانوس ماهیان با کشور عمان مشترک است به طوریکه ناوگان صیادی عمان تاکنون از این ذخایر به خوبی بهره 

 .مند شدند

 در جهت استفاده از این امکانات خدادادی ،صندوق توسعه صادرات: مدیر عامل اتحادیه تکثیر و پرورش صادرات آبزیان ادامه داد

آبزیان با همکاری و اخذ مجوز از سازمان شیالت ایران در فضای اقتصادی به وجود آمده در پسابرجام مذاکراتی را در راستای انتقال 

 .تکنولوژی شناورهای صیادی فانوس ماهیان با شرکت های لهستانی انجام داده است

ین شناورها پس از سفر وزیر امور خارجه به لهستان میان در نهایت قرارداد ساخت و انتقال فناوری ا: وی در ادامه یادآور شد

 .صندوق توسعه صادرات آبزیان کشور ما و نمایندگان شرکت سازنده لهستانی به امضا رسید

و  درصد حجم ارزی قرارداد از محل خط اعتباری دولت لهستان  71درواقع : قاسمی با اشاره به نکات ارزنده این قرارداد بیان داشت

ساله تامین می گردد، لذا با توجه به تجربیات شرکت سازنده نیز تفاهم نامه ایجاد مرکز آموزش صیادی در بندر جاسک 51س فاینان

 .منعقد گردیده است

بنده معتقدم که این قرارداد با حفظ چارچوب های سیاست اقتصاد مقاومتی از اولین قراردادهای استفاده در : وی تصریح کرد

 .ی همراه با انتقال فناوری در بخش کشاورزی در فضای پسا برجام استسرمایه گذاری خارج
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۳1 
 

 شیالت

 ایرنا - 1۱/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 ایران و نروژ در بخش پیشگیری و مدیریت بیماری ماهیان پرورشی در قفس همکاری می کنند 

رئیس سازمان دامپزشکی ایران در دیدار سفیر کشور نروژ با وی، همکاری های علمی و فنی دوجانبه در بخش  -ایرنا-تهران

 . پیشگیری و مدیریت بیماری های ماهیان پرورشی در قفس را خواستار شد

گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی، مهدی خلج دردیدار با نورهیم سفیر کشور نروژ با وی، ضمن  به

توسعه همکاری های علمی و فنی : یادآوری امضای تفاهم نامه بین دامپزشکی ایران و نروژ که پیش از این صورت گرفته بود، گفت

 .جه به زمینه های همکاری مورد تاکید استدر چارچوب تفاهم نامه مشترک با تو

ایران از زمینه های مناسبی برای صادرات به اتحادیه اروپا برخوردار است و اکنون صادرات میگوی کشورمان طبق الزام ها : وی افزود

 .و استانداردهای اتحادیه اروپا به کشورهای عضو آن، صورت می گیرد

این دیدار برای پیگیری عقد تفاهم نامه مشترک بین دامپزشکی ایران و نروژ و برگزاری دوره براساس این گزارش، سفیر نروژ نیز در 

 .های آموزشی دامپزشکان شاغل در حوزه بهداشت و مدیریت بیماری های ماهی در قفس اعالم آمادگی کرد

فناوری و روش های پیشرفته علمی برای  نروژ پیشگام در تولید ماهیان پرورشی در قفس بوده و در این زمینه دارای: گفت' نورهیم'

 .پیشگیری و کنترل بیماری های ماهیان پرورشی است

نروژ ساالنه بیش از یک و نیم میلیون تن ماهی سالمون در قفس پرورش می دهد و از آنجایی که پرورش ماهی در قفس در کشور 

رب علمی کشورهای پیشگام از جمله نروژ ضروری به نظر ما به صورت جدی آغاز شده و در حال توسعه است، لزوم استفاده از تجا

 83هزار تن انواع آبزیان در ایران تولید شده که  311طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال های گذشته نزدیک به .می رسد

رقی آسیا و هزار تن آن به کشورهای مختلف جهان از جمله اتحادیه اروپا، کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، جنوب ش

هزار تن ماهی در قفس در ایران وجود دارد  311های انجام شده ظرفیت تولید  بینی براساس پیش.آمریکای شمالی صادر شده است

 .هزار تن در خلیج فارس وبقیه در دریای عمان قرار دارد 551هزار تن آن در دریای خزر،  211که 
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۳2 
 

 شیالت
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  1۳چهار شنبه 

 تسریع صادرات آبزیان با قرار گرفتن در کریدور سبز / شود کشور جهان باز می 11پای آبزیان ایرانی به سفره 

ترتیب آبزیان ایران نیز در  برای محصوالت ایرانی قائل شده و بدینای است که کشور روسیه  کریدور سبز امتیاز ویژه< مواد غذایی

 .شوند های این کشور می ترین مدت زمان ممکن، میهمان سفره کوتاه

کریدور سبز : المللی و روسیه خبر داد و گفت دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران از پیوستن این اتحادیه به کریدور سبز بین

تواند بدون معطلی  ای از طریق اتحادیه عمل کند، می گیرد، اما در بخش آبزیان اگر صادرکننده دراتی را دربر میکل محصوالت صا

 .ها و سایر مراحل بعد از ترخیص انجام شود ترین مدت ارسال کند و آزمایش محصول خود را ظرف کوتاه

رکیه قائل شده بود، اما در حال حاضر برای ایران نیز چنین در گذشته این کریدور را کشور روسیه برای ت: اکبر خدایی افزود علی

 .مزیتی را قرار داده است

 .صادرات آبزیان متأثر از برجام نبود، اما احتمال افزایش صادرات در این شرایط به کشورهای اروپایی فراهم شد: وی خاطرنشان کرد

اعث حل شدن نقل و انتقاالت بانکی و سرعت در عملیات فوق شده برجام ب: دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران ادامه داد

کشور جهان و صادرات کلی  31از گذشته نیز صادرات میگو به : خدایی با اعالم افزایش توسعه صادرات آبزیان تصریح کرد.است

شد و از این پس افزایش مجدد صادرات، سرعت و افزوده شدن کشورهای جدید در دستور کار  کشور دنیا انجام می 00آبزیان به 

آال افزایش یافته است، بازار خاص همسایگان اطراف و  در حال حاضر که حجم تولید ماهی قزل: وی در پایان اظهار داشت.است

 .ای صادر نشده است ست، اما هنوز محمولهصادرات به کشورهایی همچون ویتنام و ژاپن مدنظر ا
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۳۹ 
 

 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  22شنبه 

 درصد رسید 79شکر به خودکفایی در تولید 

سال گذشته را شکست 31معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولید شکر در دو سال اخیر رکورد < کشاورزی

 .درصد خودکفایی رسیده است 81هم اکنون کشورمان در تولید این محصول به : گفت

بیشترین شکر تولید شده با : رقند شیروان به خبرنگاران اظهار کردعباس کشاورز روز جمعه در حاشیه بازدید از مزارع چغند 

 .میلیون تن در سال گذشته بود5.5

هزار هکتار از زمین های  85در بیش از  81چغندرقند یکی از محصوالت پر مصرف آب است که این محصول در دهه : وی گفت

هزار  55نین کمبود آب هم اکنون کشت آن به کمتر از کشاورزی خراسان کشت می شد اما به خاطر برخی محدودیت ها و همچ

 .هکتار کاهش یافته است

صرفه جویی آب در کشت چغندر قند : کشاورز با اشاره به برنامه های پیش روی وزارت جهادکشاورزی برای کشت چغندر قند افزود

ن توصیه می شود تا با نصب سامانه های آبیاری بهاره از جمله برنامه های اصلی این وزارتخانه است و به همین منظور به کشاورزا

 .میکرو، کشت نشایی چغندرقند داشته باشند

 .درصد در مصرف آب صرفه جویی خواهد شد 01در این صورت بیش از : معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت

هکتار زمین  051ا سال زراعی گذشته در این راست: کشاورز همچنین به کشاورزان کشت چغندرقند در پاییز توصیه کرد و گفت

 .های کشاورزی خراسان رضوی به کشت پاییزه اختصاص یافت و عملکرد خوبی هم داشت

 .درصد از کشت بهاره عنوان کرد 51وی از مزیت های کشت پاییزه را مصرف کمتر آب به میزان 

 .تان شیروان در خراسان شمالی بازدید کردمعاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در سفر یک روزه خود از مزارع شهرس

 .کیلومتری شرق بجنورد قدیمی ترین کارخانه قند را در بین استان های خراسان دارد 05شهرستان شیروان در 
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۳4 
 

 ها شیر و فراورده

 فارس - ۳۱/۳۹/1۱:  تاریخ

 ممنوعیت صادرات لبنیات به عراق برداشته شد با تایید
 . سازمان جهانی بهداشت دام مبنی بر مهار بیماری تب برفکی در ایران، ممنوعیت صادرات لبنیات به عراق برداشته شد 

خرداد  55به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، سازمان جهانی بهداشت دام  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

ماه گزارشی را در مورد مهار شدن بیماری تب برفکی در ایران منتشر کرد که رییس سازمان دامپزشکی عراق با استناد به آن 

 .ت ایران به عراق را لغو کردممنوعیت صادرات لبنیا

های ذیربط و مرزهای عراق ابالغ کرده  سازمان دامپزشکی عراق به تازگی نامه رفع ممنوعیت واردات لبنیات از ایران را به سازمان

 .است

رفع این خرداد ممنوع شد و مسئوالن عراقی  0صادرات لبنیات ایران به عراق به دلیل نگرانی از شیوع بیماری تب برفکی از 

 .ممنوعیت را منوط به تایید گزارش مهار بیماری تب برفکی از سوی سازمان جهانی بهداشت دام کرده بودند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351257111388 
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۳5 
 

اشیر و فرآورده ه  
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  1۳: تاریخ

 نسخه درمان سرانه مصرف شیر خام کی پیچیده می شود؟

کیلوگرم است که با سرانه مصرف جهانی فاصله چشمگیری دارد و می بایست  551در حال حاضر سرانه مصرف شیر در کشور ما 

لبنیات از محصوالت استراتژیکی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛به گزارش خبرنگار .کیلوگرم افزایش داد 501این میزان را تا 

است که سهم باالیی در سفره های ایرانی دارد؛ با توجه به آنکه ارزش غذایی محصوالت لبنی بر هیچ کس پوشیده نیست اما طی 

های لبنی تنها یک راه پیش روی خانوار گذاشته که آن هم کاهش وعده مصرفی سال های گذشته افزایش نجومی قیمت فرآورده 

در این راستا محمدرضا مالصالحی مدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با .است

در طرح خرید حمایتی پیش بینی : با اشاره به تاثیر خرید حمایتی شیر خام اظهار داشتان جوان؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارخبرنگار 

درصد این امر محقق شده و انتظار می رود با  81الی  01شده که روزانه هزار تن شیر خام از دامداران خریداری شود که تا کنون 

 .مداران مرتفع گرددخروج مازاد شیر خام، مشکل عدم جذب ،بین کارخانه ها و دا

اکنون کارخانه ها به جای ترغیب و تشویق مصرف کنندگان : مالصالحی با اشاره به پافشاری کارخانه ها مبنی بر اصالح قیمت افزود

 .به افزایش مصرف بر روی موضع اصالح قیمت پافشاری می کنند و از طرفی تخفیف های نجومی به مغازه داران می دهند

میانگین قیمت خرید شیر خام : ح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی با اشاره به نرخ خرید شیر خام بیان کردمدیرکل مرکز اصال

 8الی  0تومان است که این امر بیانگر کاهش هزینه های تمام شده فرآورده های لبنی نسبت به  551کارخانه ها از دامداران هزار و 

درصد  51هزینه تمام شده محصوالت لبنی، کارخانه ها در رقابت با یکدیگر بعضا تا  با وجود کاهش: وی ادامه داد.ماه گذشته است

تخفیف برخی فرآورده های خود را به مغازه داران می دهند که این امر اجحاف در حق مصرف کننده است و انتظار می رود که 

اصالح فرهنگ : لیدات دامی در ادامه یادآور شدمدیرکل مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تو.منطقی تر در این مورد برخورد کنند

مصرف عالوه بر تضمین سالمتی منجربه خروج مازاد شیر خام و بهبود وضعیت دامداران خواهد شد، از این رو بایستی کارخانه ها 

به تخصیص مشوق  مالصالحی با اشاره.این تخفیفات را به مصرف کنندگان ارائه دهند چرا که تاثیر بسزایی در افزایش مصرف دارد

تخصیص مشوق صادراتی می تواند کمک بسزایی در خروج انباشت فرآورده های شیر خشک داشته باشد چرا : صادراتی بیان داشت

با اجرای طرح خرید توافقی توسط : وی ادامه داد.امکان رقابت وجود ندارد که با کاهش قیمت جهانی شیر در بازارهای هدف، 

خش عمده مشکل عدم جذب حل خواهد شد کما اینکه این خرید در برخی قطب های تولید شیر همچون سازمان تعاون روستایی ب

طور کامل مرتفع خواهد  اصفهان، تهران و البرز تاثیر گذار بوده است لذا با تخصیص مشوق صادراتی مشکالت دامداران به 

کارخانه ها باید همت خود را در راستای عرضه فرآورده گفتنی است که بازار مصرف بهترین راهکار حل این مشکالت است لذا .شد

در حال حاضر سرانه مصرف شیر : مال صالحی با اشاره به سرانه مصرف شیر خام بیان کرد.به کار گیرند های لبنی با قیمت مناسب 

کیلو  501این میزان را تا  کیلو است که با سرانه مصرف جهانی فاصله معنا داری داریم، از این رو الزم است که 551در کشور ما 

مدیرکل مرکز اصالح نژاد .گرم افزایش دهیم که در این صورت نه تنها مازاد تولید نداریم بلکه با کاهش تولید نیز مواجه خواهیم شد

ا اگر کارخانجات روی بازدهی خود کار کنند تا ضمن کاهش هزینه، قیمت ها ر: دام و بهبود تولیدات دامی درادامه یادآور شد

متعادل سازند و از طرفی دامداران سعی و تالش خود را در راستای کاهش هزینه ها به کار گیرند در نهایت میزان مصرف شیر در 

اگر سرانه مصرف در کشور افزایش نیابد و دامداران با مشکالت جذب شیر خام مواجه شوند : وی تصریح کرد.کشور افزایش می یابد

  .چرخه تولید حذف می کنند که این امر به نفع اشتغال و جامعه نیست در نهایت دام های خود را از
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۳6 
 

 صادرات و واردات

 فارس - ۳۱/۳۹/1۱:  تاریخ

 تاییدممنوعیت صادرات لبنیات به عراق برداشته شد با 
 . سازمان جهانی بهداشت دام مبنی بر مهار بیماری تب برفکی در ایران، ممنوعیت صادرات لبنیات به عراق برداشته شد 

خرداد  55به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، سازمان جهانی بهداشت دام  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

ماه گزارشی را در مورد مهار شدن بیماری تب برفکی در ایران منتشر کرد که رییس سازمان دامپزشکی عراق با استناد به آن 

 .ممنوعیت صادرات لبنیات ایران به عراق را لغو کرد

ط و مرزهای عراق ابالغ کرده های ذیرب سازمان دامپزشکی عراق به تازگی نامه رفع ممنوعیت واردات لبنیات از ایران را به سازمان

 .است

خرداد ممنوع شد و مسئوالن عراقی رفع این  0صادرات لبنیات ایران به عراق به دلیل نگرانی از شیوع بیماری تب برفکی از 

 .ممنوعیت را منوط به تایید گزارش مهار بیماری تب برفکی از سوی سازمان جهانی بهداشت دام کرده بودند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351257111388 
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۳9 
 

 صادرات و واردات
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

ورود چمدانی محصوالت / نباتاتتقاضای جدید از سوی حفظ  499صدور مجوز ساالنه برای واردات بیش از 

 کشاورزی به قصد هدیه مجاز است

مجوز جدید صادر  511سازمان حفظ نباتات کشور با توجه به میزان تقاضای واردکنندگان محصوالت کشاورزی، ساالنه بیش از 

با اعالم ( ایانا)کشاورزی ایران وگو با خبرنگار خبرگزاری  مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت.کند می

ورود تمامی محصوالت کشاورزی از قبیل فرآورده، محصول، بذر، نهال و سایر ملزومات باید مطابق با شرایط : این خبر گفت

متقاضیان واردات باید پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی، به سازمان حفظ : اکبر آهنگران افزود.ای به کشور وارد شود قرنطینه

 .های الزم درباره تحلیل خطر انجام شود باتات کشور نیز درخواست دهند تا بررسین

 511تازگی بررسی و صادر شده است و ساالنه بیش از  ای واردات بذر چمن از کشور ایتالیا به شرایط قرنطینه: وی خاطرنشان کرد

 .شود شرایط جدید با توجه به تقاضا توسط سازمان تدوین می

های وارداتی نظارت  بازرسان ویژه سازمان حفظ نباتات و قرنطینه در گمرکات کشور حضور دارند و بر محموله: داد آهنگران ادامه

 .زنند کنند و در صورت بروز مورد مشکوک، محموله را توقیف کرده یا به کشور مبداء برگشت می می

خیز کشور را آلوده  ارد شده و سه استان زیتونبه کشور و 5275مگس زیتون سوغات قاچاقی است که در سال : وی تصریح کرد

ها  در هیچ زمانی آفات و بیماری: ای به کشور یادآور شد شده در ورود این آفت قرنطینه آهنگران درباره علت اهمال انجام.کرده است

 .ارد شده استاند و اگر در کشور آفاتی بومی شده، از طریق قاچاق و از طریق قانونی اجازه ورود به کشور را نداشته

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور از واردات آزاد پنج میوه گرمسیری خبر داد و تأکید واردات پاپایا آزاد است

غیر از این پنج نوع،  صورت رسمی و قانونی اجازه واردات دارند، اما به هایی همچون انبه، آناناس، پاپایا، موز و نارگیل به میوه: کرد

تن نارنگی  01تن میوه قاچاق در سال گذشته،  25پس از امحای گسترده : وی اظهار داشت.هر میوه دیگر غیرقانونی استورود 

قاچاق نیز در استان خراسان رضوی توقیف و امحا شد؛ اگرچه این سازمان وظیفه امحا ندارد، اما از سوی نیروی انتظامی و ستاد 

 .جود داردمبارزه با قاچاق امکان توقیف و امحا و

های چمدانی طبق قانون اگر کوچک و در حد هدیه  ورود محموله: های قاچاق چمدانی گفت ها و میوه آهنگران درباره ورود محموله

 .تواند به کشور وارد شود باشد، مجاز بوده و پس از بازدیدهای اولیه می

ه کشور را نداشته و باید واردات آن از مبادی رسمی صورت نهال، بذر، نشاء و قلمه به هیچ عنوان امکان ورود ب: وی همچنین افزود

های گیاهی همچون کاله حصیری و سایر  سازمان حفظ نباتات کشور برای محموله: آهنگران در پایان خاطرنشان کرد.گیرد

 ./های کشاورزی مجاز بوده و اگر مقدار آن بیشتر از این باشد، باید از مبادی قانونی رد شود فرآورده
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۳۱ 
 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  22: تاریخ

 های سوپ جو و سبزیجات کشف پودر تریاک در بسته

 .تریاک کشف کردند های سوپ جو و سبزیجات پودر مأموران گمرک از داخل بسته

های سوپ جو و  ای در داخل بسته قاچاقچیان مواد مخدر با ترفند پیچیده ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

بندی مخصوص درب آنها را  دستگاه بستهها ایجاد شود با  سبزیجات پودر تریاک جاسازی و سپس بدون اینکه تغییر خاصی در بسته

ها را جهت ارسال به مقصد تحویل امانات پستی  های پودر تریاک قاچاقچیان این بسته پس از آماده شدن بسته. کنند پرس می

 . دهند یاسوج می

مشکوک شده  های حاوی سوپ جو براساس فنون مدیریت ریسک مأموران گمرک یاسوج به هنگام بازرسی محموالت پستی به بسته

کنند تا از محتویات این  ها را باز می ها را به مسیر قرمز جهت بازرسی دقیق محتویات هدایت و در مسیر قرمز درب بسته و این بسته

 . ها اطمینان حاصل کنند بسته

های سوپ  بسته شوند های بعدی متوجه می ها با اظهار گمرکی محرز و در بررسی در همان لحظات ابتدایی مغایرت محتوای بسته

ها مقدار دو کیلو و نهصد و بیست و پنج گرم پودر مواد مخدر کشف و  جو و سبزیجات حاوی پودر مواد مخدر است و از این بسته

 .کنند ضبط می

عدد قرص ترامادول از یک محموله وارداتی 5111111افزاید؛ مأموران گمرک هفته گذشته نیز موفق شدند تعداد  این گزارش می 

 .نندکشف ک
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۳۳ 
 

 صنایع غذایی

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 کاهش کیفیت نان با ثبات نرخ آن/ هاست نان حق نانوایی خفزایش ساالنه نرا

های نانوا  های آب، برق و گاز هزینه طی دو سال و نیم اخیر قیمت نان افزایش نداشته، اما به دلیل باال رفتن هزینهبا وجود آنکه 

 .ها قابل مشاهده است افزایش یافته است؛ کاهش کیفیت نان تولیدی و کوچک شدن نان

با اعالم این مطلب ( ایانا)ری کشاورزی ایران وگو با خبرنگار خبرگزا رئیس انجمن علوم و متون غالت اصفهان امروز در گفت نایب

 .حدود دو سال و نیم است که قیمت نان در کشور تغییری نداشته و نرخ جدیدی برای آن اعالم نشده است: گفت

ن ها اتفاق افتاده، اما متأسفانه مسئوالن دولتی هیچ فکری در ای پایین آمدن کیفیت نان و کاهش وزن چانه: محمدرضا خواجه افزود

 .اند باره نکرده

دار صرف  توانند از دریافت آرد یارانه های سراسر کشور می مطابق مصوبه مجلس شورای اسالمی، کلیه نانوایی: وی خاطرنشان کرد

 .شده وجود ندارد نظر کرده و نان خود را آزاد کنند؛ بنابراین منعی برای آزادپزی و تعیین نرخ نان با توجه به قیمت تمام

هزار تومان و آرد آزاد حدود  22در حال حاضر قیمت یک کیسه آرد دولتی : انجمن علوم و متون غالت اصفهان ادامه دادرئیس  نایب

 .شود های هر نانوایی و طبق نظر اتحادیه اعالم می شده نان با توجه به هزینه هزار تومان است؛ بنابراین قیمت تمام 05

هایی چون آب،  ها ساالنه با افزایش هزینه نانوایی: شود، تصریح کرد ایان نادیده گرفته میخواجه با اعالم اینکه در حال حاضر حق نانو

 .رو هستند؛ بنابراین افزایش نرخ نان در هر سال حق آنها است روبه... برق، گاز، کارگر و

 .ت نان تولیدی کاسته نشودبرای جلوگیری از افزایش قیمت نان باید دولت وارد عمل شود تا از کیفی: وی در پایان اظهار داشت

گفتنی است، معاون وزیر جهاد کشاورزی در خبری از عدم نگرانی بابت تأمین گندم و نان برای ماه مبارک رمضان خبر داده و گفته 

دا ها در این ماه افزایش پی هیچ تغییر قیمتی در ماه مبارک رمضان در زمینه آرد و نان اتفاق نخواهد افتاد و نظارت بر نانوایی

 ./کند می
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1۳۳ 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  1۳چهار شنبه 

 غذاهای قاچاق در سوپرهای شمال پایتخت

شود تا شاید  که این روزها به صراحت از سوی مسئوالن سالمت کشور گفته میای است  وضعیت غذا خوب نیست؛ این جمله

 .ای باشد برای کنترل قاچاق و تقلب در حوزه غذا گفتنش راه چاره

در دولت یازدهم موضوع سالمت و امنیت غذا مورد توجه و تاکید وزارت بهداشت قرار گرفت؛ تا جایی که شورای سالمت و امنیت  

هایی چون لبنیات، روغن،  رییس جمهور برگزار شد و درجلسه اخیر این شورا تصمیمات مهمی در زمینه فرآوردهغذایی به ریاست 

 .گرفته شد... های آشامیدنی و نمک، آب

. کند، بحث تقلب و قاچاق در محصوالت غذایی است از سوی دیگر موضوعی که همواره مسووالن حوزه سالمت کشور را نگران می

موضوع غذا بسیار نگران کننده است و : گوید هداشت اقدام به تقلب در این حوزه را به نوعی راهزنی تشبیه کرده و میبطوریکه وزیر ب

 .ای داشته باشیم؛ چراکه ارتباط مستقیم غذا و سالمت انکارناپذیر است باید به این حوزه توجه ویژه

کام قضایی با جرم متقلبین و متخلفین حوزه غذا در کشور در عین حال مسووالن وزارت بهداشت بارها از عدم تناسب میان اح

بطوریکه وزیر . اند اند و دستگاه قضایی را در برخورد با متخلفین حوزه سالمت غذا در بسیاری از موارد غایب دانسته گالیه کرده

اگر برخوردمان بازدارنده نباشد  باید درباره سالمت غذا به صورت قاطع برخورد کنیم؛ چرا که"بهداشت بارها اعالم کرده است که 

کند و به مواد غذایی سم اضافه  بنابراین حتما باید احکام صادره بازدارنده باشند و با کسی که تقلب می. بریم کاری از پیش نمی

 ."کند، به صورت قاطع برخورد شود می

کنند، سنگی هم به پای سازمان غذا و  های نظارتی به جای اینکه به ما کمک برخی دستگاه "هاشمی همچنین به صراحت گفته

رسد که اگر احکام صادر شده برای متخلفین متناسب با جرم باشد، طبیعی است که سالمت  از طرفی به نظر می. بندند دارو می

 ."شود مردم بیشتر حفظ می

، در این حوزه متوقف نمانده است، های نظارتی در عین حال وزارت بهداشت تنها در ایستگاه نقد عملکرد قوه قضاییه و سایر دستگاه

اش دست به کار شده و جهت کنترل قاچاق و تقلب در این حوزه بحث سامانه رهگیری و  بلکه با تالش یکی از بازوهای مهم اجرایی

ت و در این زمینه سازمان غذا و دارو وعده داده که تا پایان امسال این سامانه در حوزه محصوال. برد کنترل اصالت را پیش می

 .های غذایی هم به سرانجام برسد فرآورده

های غذایی  نیز که از ابتدای دولت یازدهم و جهت ارتقاء سالمت فرآورده "چراغ راهنمای تغذیه"عالوه بر این طرح، بر اساس برنامه 

است و میزان سالمت ای را که حاوی سه رنگ سبز، قرمز و زرد  کشور کلید خورد، صنایع غذایی مکلفند، برچسب راهنمای تغذیه

شان را در سطح استانداردهای تعیین شده ارتقاء  های شان نصب کرده و فرآورده دهد، بر روی محصوالت هر فرآورده را نشان می

 .دهند

 اند از های غذایی که این نشانگر را استفاده کرده طبق گفته دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو تاکنون تعداد فرآورده

های غذایی کشور که مشمول درج چراغ راهنما  تمام فرآورده 35درصد عبور کرده است و وی قول داده تا پایان شهریور  55

 .هستند، آن را نصب کنند

های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو درباره میزان و  در این زمینه دکتر بهروز جنت، مدیرکل نظارت بر فرآورده

در حال حاضر یکی از . ها وجود دارد تقلب در همه دنیا و در همه حوزه: گوید ب در حوزه غذا، به خبرنگار ایسنا، میچگونگی تقل

نیز حجم بیشتری را به خود ... است و حتی از تجارت اسلحه، مواد مخدر، اعضای انسان و "تقلب"های مجرمانه دنیا  تجارت
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 .دهد اختصاص می

در کشور ما : افزاید دهند، متفاوت است، می یت کشورها در کنترل تقلب بر اساس نظارتی که انجام میوی با بیان اینکه درصد موفق

برای مثال زمانی که دسترسی مردم به یک . ها افزایش یا کاهش یافته است ها و شرایط اقتصادی مختلف، میزان تقلب در دوره

بر این . یابد شود، بنابراین میزان تقلب آن محصول افزایش می یابد، از آنجایی که نیاز مردم حذف نمی محصول خاص کاهش می

 .کند های نظارتی میزان تقلب را متغیر می اساس تناسب میان تامین، مصرف و نظارت ارگان

بطوری که . در حال حاضر ایران مانند سایر مناطق دنیا، در بحث مبارزه با جعل و تقلب به شدت فعال است: دهد جنت ادامه می

ن دکتر دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو به عنوان رییس کمیسیون مبارزه با جعل و تقلب در سازمان جهانی بهداشت اکنو

بطوریکه کشور ما در نظارت بر حوزه غذا و دارو . منصوب شدند و این موضوع به دلیل عملکرد خوب ایران در این حوزه بوده است

 .ایم ت نظارتی به این جایگاه رسیدهحرف برای گفتن داشته و با همین اقداما

 دار کردن محصوالت غذایی شناسنامه

های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در تشریح اقدامات سازمان غذا و دارو در حوزه نظارت  مدیرکل نظارت بر فرآورده

یعنی . شوند های غذایی است که به بازار عرضه می ردهدار کردن فرآو یکی از اقدامات ما شناسنامه: گوید های غذایی، می بر فرآورده

دار کردن محصوالت غذایی و  بنابراین اجرای این نظام یعنی شناسنامه. ایجاد همان نظام رهگیری و ردیابی که در حال تکمیل است

تواند منجر  این سیستم می اندازی بر این اساس راه. شود تعیین اینکه این محصول از کجا آمده و توسط چه کسی تولید و عرضه می

 .زیرا فرد قابل پیگیری است. به کاهش تقلب در حوزه غذا شود و به نوعی بازدارنده است

به این صورت که در یک آزمایشگاه، : افزاید وی با بیان اینکه اقدام دیگری که باید انجام شود، تست و کنترل محصوالت است، می

به صورت پیوسته و منسجم وجود داشته و وزارت بهداشت روزبروز خودش را در این زمینه  کنیم و این کار ها را تست می فرآورده

در حال حاضر تقریبا هیچ ارگان . گیریم تر را به کار می تر و اختصاصی های کنترلی دقیق به این صورت که دستگاه. کند تقویت می

در عین حال وزارت بهداشت هم . حصیالتی و علمی وجود نداردنظارتی در کشور و در مقایسه با سازمان غذا و دارو از نظر سطح ت

 .شود که عمال قاچاق و تقلب منهدم شده و به سطح قابل قبول برسد بنابراین این دو اقدام باعث می. ای علمی است وزارتخانه

البته در دنیا گفته . دارددر این زمینه هیچکس آمار درستی ن: کند های غذایی، اظهار می جنت درباره میزان تقلب در فرآورده

ای پنج تا شش درصد،  یافته زیر سه درصد است، در کشورهای رده دوم از نظرمقایسه شود که میزان تقلب در کشورهای توسعه می

 .درصد است 51درصد و در کشورهای جهان سومی باالی  35تا  55در کشورهای در حال توسعه مانند ایران 

در این حوزه بازار تولید داخل : دهد درصد است، ادامه می 35تا  55یزان قاچاق در مواد غذایی حدود وی در ادامه با بیان اینکه م

برای مثال اکنون محصولی مانند ماکارونی ایران به کل دنیا . اند کشور، بازار خوبی است و صنایع غذایی ما به خوبی پیشرفت کرده

به همین دلیل . ایم جهش صنعتی و تولیدی خوبی داشته... ت، قهوه، آبمیوه وهمچنین در زمینه تولید شیرینی، شکال. شود صادر می

 .یابد ها جعل و تقلب کاهش می در این قسمت

 های شمال شهر تهران مواد غذایی قاچاق در سوپری

مثال . دارد بینیم که تقلب وجود اما در برخی محصوالت و مواد خوراکی در بعضی مناطق می: کند جنت در همین زمینه اظهار می

های شمال شهر تهران محصوالت قاچاق زیادی وجود دارد؛ چرا که از نظر فرهنگی در این  شود که در برخی سوپر مارکت دیده می

از طرفی هم سازمان غذا و دارو در زمینه واردات برخی محصوالت . مناطق تمایل به مصرف محصوالت خارجی وجود دارد

 .قالت در این موارد جای دارد که به همین دلیل میزان قاچاقش زیاد استمثال تن. کند سختگیرانه عمل می
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های اتحادیه اروپا دو برابر تولید زیتون در دنیا،  در رستوران: گوید ها، بویژه روغن زیتون نیز می وی درباره باال بودن تقلب در روغن

زیرا . افتد؟ حاال چرا در زیتون این اتفاق می. تقلبی است ها این موضوع یعنی اینکه نیمی از این روغن. شود روغن زیتون مصرف می

بینیم که روغن  در عین حال می. ای مفید بوده، قیمت و تفاوت قیمت آن نیز باال است گویند زیتون ماده از نظر فرهنگی مردم می

حال این اختالف قیمت . استهفت دالر ( تفاله زیتون)دالر باشد، اما روغن پومیس  01بکر و ممتاز زیتون ممکن است لیتری 

شوند، شناسایی جعل و تقلب در آنها دشوارتر  از سوی دیگر هر چه محصوالت بهم نزدیک می. کند انگیزه جعل و تقلب را زیاد می

 .شود کنند شناسایی آن دشوار می مثال زمانیکه روغن زیتون را با پومیس مخلوط می. شود می

ا در سال گذشته به گمرک جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد دادیم که تعرفه برخی م: افزاید هایش می وی در ادامه صحبت

مان را حمایت کنیم و حداقل  محصوالت مانند روغن زیتون بکر و ممتاز را به صورت فله کاهش دهد تا بتوانیم تولید داخل

 .یابد مان بهبود می و هم قابلیت ردیابی شود در این صورت هم نظارت ما بیشتر می. بندی این محصول در ایران انجام شود بسته

 در شیرینی و شکالت خارجی بیشتر است "تقلب"

 
نیز به ... کند که البته میزان تقلب در شیرینی و شکالت خارجی، قهوه خارجی، آدامس خارجی، چیپس خارجی و جنت تاکید می

 .شود ها این اجناس قاچاق دیده می در سوپر مارکت در حال حاضر. شود دلیل همان مسائل فرهنگی که گفته شد، بیشتر دیده می

 ... و اما دارو

. تخمین ما در حوزه قاچاق دارو زیر پنج و حتی سه درصد است: کند هایش به حوزه دارو نیز اشاره و اظهار می وی در ادامه صحبت

ترین و  ترین، دقیق عین حال منسجم مان، چه وارداتی و چه تولید داخل مشخص است و در چرا که اوال شناسنامه همه داروهای

شود تا زمانیکه به  زیرا از موقعی که دارو تولید یا وارد می. ترین توزیع در کشور ما و در منطقه حوزه توزیع دارو است تحت نظارت

قاچاق در  بنابراین از آنجایی که زنجیره آن کامل است، درصد. رسد، کامال تحت نظارت است کننده در داروخانه می دست مصرف

 .این حوزه نیز به شدت پایین است

های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه به علت زیاد بودن تقلب و قاچاق در برخی  مدیر کل نظارت بر فراورده

مثال توزیع داروی . نیست علت این است که نیاز برای آن دارو وجود دارد و گاهی هم این نیاز قانونی: گوید داروها اشاره کرده و می

های خاص و در شرایطی که پزشک تشخیص دهد که  سقط جنین در بازار قانونی نیست و ما آن را فقط به پزشکان و بیمارستان

توان به آنها به صورت  حال برخی نیازهای غیرقانونی نیز در این زمینه وجود دارد که نمی. دهیم جنین باید سقط شود، ارائه می

 .روند بنابراین افراد برای رفع نیازشان به مسیرهای غیرقانونی می. اسخ دادقانونی پ

 اند درصد داروهای قاچاق تقلبی 33

برای مثال گاهی در داروهای سقط : افزاید درصد این موارد غیرقانونی، تقلب است، می 33جنت با بیان اینکه باید توجه کرد که 

بنابراین قرار نیست که ما به . شود شود، بلکه ناقص متولد می ، نه تنها بچه سقط نمیجنین شاهدیم که به دلیل تقلبی بودن دارو

چراکه در این جا سیستم و نظام رهگیری و ردیابی وجود . نیازهای غیرقانونی پاسخ دهیم، بلکه باید مبارزه فیزیکی انجام دهیم

 .شوند ندارد و این داروها تقلبی هستند و به صورت غیرقانونی هم مصرف می

بنابراین در اینجا . خواهد دوپینگ کند گاهی ورزشکاری می: گوید وی همچنین با اشاره به موضوع تقلب در داروهای دوپینگ نیز می

شود، ما  توانیم داروی دوپینگ در اختیار افراد قرار دهیم و این نیاز هم غیرقانونی است، وقتی چنین نیازهایی ایجاد می که ما نمی

شد،  ترین مردان ایران برگزار می برای مثال یکی از معضالت ما در گذشته و زمانی که مسابقه قوی. فرهنگی را آغاز کنیمباید مبارزه 

. شد که اندامش هیکلی شود مند می دید، عالقه زیرا نوجوانی که این مسابقه را می. این بود که به شدت در این حوزه به ما آسیب زد
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تیم که به دلیل مصرف داروهای دوپینگی فوت کردند یا کلیه خود را از دست داده و یا کبدشان در آن زمان موارد زیادی داش

یعنی همان چیزی که مقام معظم رهبری . بنابراین مبارزه فقط مبارزه یکطرفه نیست، بلکه چند منظوره است. آسیب دیده بود

 .را تحت نظارت قرار دهیم کننده باید همه فرمایند؛ از مبدا یعنی خارج از مرزها تا مصرف می

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http072b85a5ce12005a703a05fbd51 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  1۱سه شنبه 

 غالت زر با انستیتو تحقیقات تغذیه ای ایران تفاهم نامه امضا کردپاالیشگاه 

عضو هیأت مدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر از تفاهم نامه چندجانبه میان پاالیشگاه غالت زر، مرکز  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

دانشگاه جامع علمی کاربردی زر، انجمن دانش بنیان زر، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان پاالیشگاهی فرآوری غالت کشور، 

صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و خدمات فنی مهندسی مشتقات قندی فرآوری شده از غالت استان البرز و انستیتو 

 .تحقیقات تغذیه ای ایران خبر داد

  پژوهشی،  انجام همکاری های آموزشی،: محسن امینی ضمن اعالم این خبر گفت ،«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

 .کارآزمایی بالینی و همکاری در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی از جمله موضوعات مورد توافق طرفین این تفاهم نامه بود

تفاهم  وی همچنین فرهنگسازی در حوزه حذف قندهای مضر و ترویج استفاده از قندهای طبیعی را از دیگر موارد مطرح در این

حضور دو انجمن فعال در حوزه فروکتوز در این تفاهم شرایطی را فراهم آورده است تا با استناد به : نامه چند جانبه برشمرد و گفت

 .یافته های علمی و مطالعاتی گامهای مثبتی در راستای سالمت جامعه برداشته شود

پروژه های تحقیقاتی مشترک، : هداف تفاهم نامه اشاره و تشریح کردنماینده البرز در اتاق ایران در بخش دیگر صحبتهای خود به ا

های ملی و بین المللی و انتشارات مشترک از جمله اهداف دیگر این تفاهم نامه  ها و کنفرانس برگزاری دوره های آموزشی، همایش

 .است که طرفین به جدیت آنها را دنبال خواهند کرد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http85a200fda33501 
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 علوفه

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۳: تاریخ

 ترین عرضه جو دامی در بورس کاال بزرگ

 .شود وری کشاورزی در بورس کاال عرضه می ، قانون بهره(22ماده ) تن جو دامی 511هزار و  امروز هفت

 511هزار و  خردادماه، در آخرین روز کاری بورس هفت 53، امروز چهارشنبه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی بورس کاالی ایران عرضه  وری کشاورزی توسط شرکت پشتیبانی امور دام در تاالر قانون بهره( 22ماده )تن جو دامی 

 .شود می

تن گندم دروم شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران را به تابلوی عرضه  511هزار و  کارگزاری کاالی سپهر نیز امروز یک

 .آورد می

های  یگر عرضهای نیز از د تن جو دامی محصول کشور روسیه و دوصدم تن زعفران رشته 311تن کنجاله آفتابگردان پلیت،  511

 30گرمی با قیمت فروش  311بندی  تن شکر بسته 30های خود،  کارگزاری بانک کشاورزی امروز عالوه بر سایر عرضه.امروز است

 ./ریال را در سبد عرضه خود دارد 511هزار و 

/news/fa/ir.iana.www//:http25325D%/7%A7%D7%B3%D7%B5%%DA 
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 علوفه
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 شود وری کشاورزی امروز در بورس عرضه می تن جو دامی قانون بهره 2999

 .شود وری کشاورزی عرضه می هزار تن جو دامی جو دامی قانون بهره امروز در بورس کاالی ایران بیش از پنج

 .شود وری کشاورزی عرضه می هزار تن جو دامی جو دامی قانون بهره امروز در بورس کاالی ایران بیش از پنج

وری  هزار تن جو دامی قانون بهره ، امروز در بورس کاالی ایران بیش از پنج(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .آفتابگردان پلیت نیز امروز در سبد عرضه قرار داردتن کنجاله  511همچنین . شود کشاورزی عرضه می

 .تن جو دامی محصول کشور روسیه، دیگر جو دامی قابل عرضه در تاالر بورس کشاورزی امروز است 311

 ./گرمی نیز امروز روی تابلو عرضه قرار دارد 311های  بندی در بسته تن شکر سفید بسته 30

http//:www.iana.ir/fa/news/5111/25530-%D%7AA%D%3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31196/5000-%D8%AA%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

1۳۱ 
 

 قارچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

1۳۳ 
 

 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

طبیعی و طب های  اعالم زمان و چگونگی برگزاری سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده

 سنتی ایران

به همت معاونت  5235های طبیعی و طب سنتی ایران در شهریورماه  سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده

علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری مجموعه نهادهای نظام علم و فناوری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی در مصلی 

 .شود برگزار می( ره)یبزرگ امام خمین

های طبیعی و طب  ، سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری مجموعه نهادهای نظام علم و  5235سنتی ایران در شهریورماه 

نفعان با هدف شناسایی و  های گذشته و با مشارکت حداکثری ذی ه گیاهان دارویی و طب سنتی همسان جشنوارهفناوری در حوز

های توسعه و تعمیق  آوری زمینه بنیان، فراهم بخشی به اقتصاد دانش سازی، تحرک و رونق های فناوری، فرهنگ معرفی برترین

های بالقوه  فناوری کشور با رویکرد نگاهی نو به خالقیت و تواناییهای علمی و فناوری بین مراکز علمی، صنعتی و  همکاری

سازان ایران اسالمی در سطح ملی و کشوری در مصلی بزرگ  آموزان و جوانان و ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناوری آینده دانش

انش عمومی در زمینه شناسایی، اهلی توان به ارتقای سطح د از اهداف برگزاری این جشنواره می.شود برگزار می (ره)امام خمینی

بندی گیاهان دارویی، ارتقای سطح آگاهی  های پس از تولید و بسته کردن، کشت، تولید و استخراج مواد مؤثره و همچنین فرآوری

د های طب سنتی در فرآین کارگیری آموزه سازی و به های طبیعی، فرهنگ عمومی پیرامون مصرف صحیح گیاهان دارویی و فرآورده

های طب سنتی در حوزه سبک  کارگیری آموزه سازی و به های سالم، طبیعی و ارگانیک، فرهنگ تولید، توزیع و مصرف فرآورده

های طبیعی، معرفی  های فناوری در حوزه تولید و صنعت گیاهان دارویی و فرآورده زندگی ایرانی اسالمی، شناسایی و معرفی برترین

زایی، معرفی نقش  های نوین کارآفرینی و اشتغال وسعه متوازن زنجیره علم تا ثروت، معرفی فرصتبنیان موفق در ت های دانش طرح

و طبیعی و کاربرد صحیح آن در ارتقای سطح سالمت و بهداشت  های مکمل صنعت گیاهان دارویی در توسعه کشور، معرفی فرآورده

های مناسب توسعه و تعمیق  فکری سازنده و فراهم آوردن زمینه مهای مجاز، ایجاد بستر تعامل و ه جامعه، معرفی انواع افزودنی

گذاران و بازرگانان داخلی و خارجی و معرفی محصوالت  های علمی و فناوری، فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه همکاری

یری دانش روز، تسهیل فرآیند کارگ نوین تولیدی و استاندارد جهت مصارف داخل کشور و صادرات، ترویج فرهنگ تبادل فناوری و به

های گیاهی و گیاهان دارویی، ارتقای سطح دانش عمومی در زمینه صیانت و حفاظت از سازی و انتقال فناوری در حوزه دارو تجاری

وزان آم های بالقوه دانش های ظهور خالقیت و توانایی های طبیعی در حوزه گیاهان دارویی و ایجاد زمینه ذخایر موجود در اکوسیستم

های طبیعی فناوری بنیان جدید و نوآورانه، داروهای  موضوعات و محورهای این جشنواره محصوالت و فرآورده.و جوانان اشاره کرد

انداز گیاهان  های طبیعی در اقتصاد بدون نفت، چشم ، گیاهان دارویی و فرآورده...(ضدسرطان، آلزایمر و)های خاص  طبیعی بیماری

انداز، داروهای گیاهی نوین و نوترکیب، محصوالت ارگانیک، طب سنتی و  ران در برنامه ششم و سند چشمدارویی و طب سنتی ای

سازی و دانش بومی، کاربردهای گیاهان دارویی  بنیان، آموزش، فرهنگ الصحه، تجارت و صادرات محصوالت و کاالهای دانش حفظ

های نوین  ید و تکثیر گیاهان دارویی انحصاری با استفاده از فناوریهای مختلف، حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، تول در حوزه

پزشکی،  های بیولوژیک مورد مصرف در گیاه های دفع آفات با پایه گیاهی و سایر فرآورده کشت سلول و بافت، تولید فرآورده

سازی و  ارویی استراتژیک و پرمصرف، اهلیزایی و کارآفرینی، فناوری تولید قلمه، نشاء، بذر، نهال، پیاز و ریزوم گیاهان د اشتغال
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تکثیر خارج از عرصه گیاهان دارویی استراتژیک و پرمصرف، محصوالت و لوازم بهداشتی و آرایشی طبیعی، ایجاد و گسترش کسب 

 .است های طبیعی دار و استراتژیک کشور و روغن بندی گیاهان دارویی و عرقیات گیاهی اولویت و کارهای نوپا، فرآوری و بسته

بازار تخصصی، نمایشگاه  های طبیعی و طب سنتی ایران را فن های سومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده بخش

آموزی تشکیل  های دانش آموزی و جایزه برترین ها، فستیوال دانش کده های آموزشی تخصصی، بخش سالمت جشنواره، کارگاه

 ./دهند می

http//:www.iana.ir/fa/news/25317%/D%7A%8D%7B%3D%70%3 
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 گندم

 فارس - ۳۱/۳۹/1۱:  تاریخ

 درصدی خرید تضمینی گندم  59رشد / میلیون تن رسید 5خرید تضمینی گندم به 
خرید تضمینی گندم در سال : میلیون تن رسید، گفت 2مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم به 

 . درصد رشد داشته است 21جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

 2جاری،  خرداد ماه سال 58از آغاز خرید تضمینی گندم تا : گفت رسخبرگزاری فاوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفت علی قنبری

 .استان کشور خریداری شده است 31هزار میلیارد ریال از کشاوزان در  27میلیون تن گندم به ارزش ریالی حدود 

کشاورزان را در  های عرضه شده استان فعال است که گندم 31مرکز خرید در این  077: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی افزود

 .اند هزار محموله خریداری کرده 028قالب 

سال : درصد رشد داشته است، گفت 21با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته  وی

 .هزار تن گندم خریداری شده بود 251میلیون و  3گذشته تا این تاریخ 

رگانی دولتی ایران از قبل شروع خرید تضمینی گندم و در طول آن، بر پرداخت به موقع پول تمام تالش شرکت باز: افزود قنبری

های خریداری شده با عاملیت بانک کشاورزی و همکاری سازمان  درصد گندم 81بهای حدود  کشاورزان است، به طوری که

 .ها پرداخت شده است مدیریت، بانک مرکزی و سایر بانک

درصد مطالبات کشاورزان از محل منابع شرکت بازرگانی دولتی ایران،  21مابقی : ی دولتی تصریح کردمدیرعامل شرکت بازرگان

 .ها و منابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین و در حال پرداخت است تسهیالت بانک

راسان جنوبی، رضوی و شمالی، های اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، خ تاکنون استان: معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد

خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، کرمان، کرمانشاه و کهکیلویه و 

 .اند بویراحمد عملیات خرید گندم کشاورزان را شروع کرده

هزار تن اعالم کرد که نسبت  285خرید بیش از یک میلیون و قنبری بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را از استان خوزستان با 

 .ایم هزار تن افزایش خرید داشته 011به کل خرید سال گذشته آن استان، 

های بعدی خرید   هزار تن را به ترتیب رتبه 281هزار تن و فارس با خرید بیش از  011های گلستان با خرید بیش از  وی استان

 .تضمینی کشور اعالم کرد

 52107ریال و  53851های مصوب  امسال گندم معمولی و دوروم با قیمت: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران عنوان کرد

گندم های خریداری شده   شود و مهمترین مشخصه درصد از کشاورزان خریداری می 3درصد و افت غیر مفید  0ریال با افت مفید 

 .کیفیت باالی ان است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http52351258115210 
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 گندم
 فارس - ۳۱/۳۹/19:  تاریخ

هزار میلیارد تومان به 49اختصاص / ممنوعیت واردات گندم رکورد تولید مناسبی را امسال رقم زد

 مکانیزاسیون کشاورزی
میلیارد تومانی برای توسعه  311رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال یک خط اعتباری هزار و  

هزار میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته  51سال گذشته بیش از  2در : مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت، گفت

با بیان اینکه مکانیزاسیون فراتر از یک  کامبیز عباسی امروز در نشست خبری خبرگزاری فارسخبرنگار اقتصادی  به گزارش. است

کند و با این مدیریت منجر به تولید انبوه  ها از جمله کود، سم و بذر را مدیریت می مکانیزاسیون سایر نهاده: نهاد است گفت

های تولید، ارتقاء کمی و  کاربرد مکانیزاسیون در کشاورزی باعث انجام به موقع عملیات کشاورزی، کاهش هزینه: وی افزود.شود می

 .شود کیفی تولید و کاهش ضایعات می

ست، رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یک روز تأخیر در کاشت معادل کاهش یک درصدی در تولید ا

کنندگان ماشین آالت مکانیزه و کشاورزی شاهد رکود بودیم اما در دولت یازدهم با تدابیر  در حوزه تولید 33در سال : اظهار داشت

 .ویژه وزیر جهاد کشاورزی با تغییرات بزرگی در این حوزه روبرو شدیم

در کنار : تدوین شد، افزود 33شش ماهه دوم سال ساله مکانیزاسیون در بخش کشاورزی در  53عباسی با بیان اینکه برنامه جامع 

اندازی و با همراه شدن اقتصاد مقاومتی در این حوزه، اصالح و بهبود مشکالت بخش  این برنامه بلند مدت، خطوط اعتباری راه

 .مکانیزاسیون را شاهد بودیم

در مرحله اول و در سال : اندازی شد، گفت یون راهوی با بیان اینکه پس از تدوین این برنامه چهار خط اعتباری در حوزه مکانیزاس

 .درصد آن به صورت کامل جذب شد 35میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه اختصاص یافت که  8511 ، 33

رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی با بیان اینکه در نتیجه خط اعتباری اول خط تولیدی کارخانجات ماشین سازی کشاورزی رونق 

میلیارد تومان و خط اعتباری سوم به ظرفیت یک هزار میلیارد تومان در سال  711خط اعتباری دوم معادل : فت، تصریح کردگر

 .اندازی شد گذشته راه

 .اندازی شده است راه  میلیارد تومان خط اعتباری ویژه برای توسعه طرح 5311امسال نیز : افزود عباسی

میلیارد  01تا  51های اجرای طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی هر استانی  ها و دستورالعمل  یریز وی با بیان این براساس برنامه

 .تومان تسهیالت به کشاورزان برای خرید ماشین آالت کشاورزی پرداخت کرده است

گذشته تعداد سال  2در : عباسی با بیان اینکه یکی از نقاط مورد تأکید در طرح توسعه مکانیزاسیون محصول برنج است، گفت

های برداشت برنج در سه دهه گذشته فقط  دستگاه افزایش یافته است در حالی که تعداد کمباین 2813کمباین برداشت برنج به 

 .دستگاه بود 5517

هزار  51تا  25هزار هکتار به سطح مکانیزه کشور در حوزه برنج اضافه شد که پیش از این  305بنابراین در مجموع : وی افزود

 .درصدی در حوزه مکانیزاسیون برداشت برنج است 225این ارقام نشان دهنده رشد  ار بود وهکت

امسال به  هزار هکتار از شالیزارها کشت نشاء مکانیزه انجام شده بود که 25تنها 33در استان گیالن در سال  :عباسی تصریح کرد

 .هزار هکتار افزایش یافته است 33

میزان تولید  :درصد کاهش یافته است، گفت 01تا  55های کشت برنج  ملیات مکانیزه کشت نشاء هزینهبا بیان اینکه با انجام ع وی

 .درصد افزایش یافته است 55تا  51نیز 

http://www.farsnews.com/
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ممنوعیت واردات گندم، رکود تولید : کشت غالت در کشور هشت میلیون هکتار است بیان داشت با بیان اینکه سطح زیر وی

 .زد مناسبی را در سال جاری رقم

ایم و  هزار هکتار به سطح کشت مکانیزه بوده 511میلیون و  3در حوزه مکانیزاسیون غالت شاهد اضافه شدن : عباسی تصریح کرد

 .دستگاه انواع کارنده به عرصه مزارع وارد شده است 511هزار و  51سال گذشته  2به این ترتیب ظرف 

ها از دیگر  پاش خارج کردن این سم: ی غیر استاندارد اشاره کرد و گفتها پاش رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی به خروج سم

پاش کشور اضافه شد و به  پاش تراکتوری به ناوگان سم هزار سم 3سال، بیش از  2اقدامات این مرکز بوده که طی آن ظرف کمتر از 

 .درصد در بهبود عملیات سمپاشی کشور ارتقاء کمی و کیفی داشتیم 33این ترتیب 

هزار دستگاه تراکتور به ناوگان ماشین آالت کشاورزی وارد شد که تا پیش از این  57سال گذشته بیش از  2در : تصریح کرد وی 

 .تراکتور داشتیم که نیمی از آنها فرسوده بود هزار دستگاه 273

به عرصه کشاورزی کشور دستگاه تراکتور جدید  035هزار و  57 :کرد وزارت جهاد کشاورزی تصریح رئیس مرکز مکانیزاسیون

 .ایم درصدی بوده 31تا  55تزریق شده که در این عرصه شاهد رشد 

بردارانی که از  درصد مشوق به بهره 21فناوری جدید در حوزه ماشین آالت کشاورزی به عرصه وارد شده و  01: عباسی بیان داشت

 .شود کنند یارانه پرداخت می های نوین استفاده می تکنولوژی

دستگاه کمباین مخصوص برداشت پنبه به عرصه کشاورزی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی وارد  31تا  55همچنین : ودوی افز

 .شده است

 51شود و تنها پنج تا  های کشاورزی از تولیدات داخلی تأمین می درصد ماشین 35: رئیس مرکز مکانیزاسیون کشور تصریح کرد

 .شود حوزه برنج از محل واردات تأمین می های جدید به ویژه در درصد از ماشین

تراکتور باغی به عرصه وارد شده است  311هزار و  3حدود : میلیون هکتار باغ در کشور موجود است، گفت 3.5وی با بیان اینکه 

 .مدل ماشین آالت استفاده شده است 55المللی با  برند بین 5که در این حوزه 

یک میلیون هکتار از باغات به علت روش کشت سنتی قابلیت ورود و استفاده از تراکتورهای در حال حاضر بیش از : عباسی افزود

 .باغی را ندارد

 52نوع و شیالت نیز  55نوع ماشین، بخش طیور  58در بخش دام : رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .یون وارد خواهد شدکه در قالب طرح توسعه مکانیزاس  نوع ماشین شناسایی شده

درصد بود ه  81وی با بیان اینکه بیشترین میزان جذب تسهیالت برای خرید ادوات و ماشین آالت کشاورزی در حوزه زراعت با 

 .درصد سهم مکانیزاسیون افزایش یافته است 35درصد و باغبانی نیز حدود  3در بخش دام ، طیور و شیالت  :است، تصریح کرد

درصدی  0.0شاهد کاهش ضایعات ( گندم و جو)با ورود ادوات مکانیزه به عرصه کشاورزی در حوزه غالت  :عباسی تصریح کرد

 .ضایعات از این مقدار هم کمتر شود ایم که امیدواریم با نوسازی ادوات مکانیزه میزان بوده

طی یک : ر به اتمام رسیده است، گفتهای کشو درصد از کمباین 55رئیس مرکز مکانیزاسیون کشور با بیان اینکه عمر مفید حدود 

 .هزار تراکتور به بخش تزریق کنیم 31ساله در نظر داریم تا  0برنامه 

گذاری ادوات جدید و برخی از ماشین آالت قدیمی را انجام  پالک 33با همکاری پلیس راهور ناجا از دی ماه سال : وی افزود

 .اند اه ادوات مکانیزه و ماشین آالت کشاورزی در کشور پالک شدههزار دستگ 82ایم، به طوری که تاکنون بیش از  داده

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351258115515 
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 گندم
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۳: تاریخ

 هزار تن بذر گندم برای سال زراعی آینده 422خرید / استان به گردونه برداشت گندم 40ورود 

اند و خرید این محصول استراتژیک از مرز سه میلیون گذشته و به عدد سه  استان کشور وارد مرحله برداشت شده 53گندمکاران 

 .هزار تن رسید 211میلیون و 

استان  53در حال حاضر : با اعالم این خبر گفت( اایان)وگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مجری طرح گندم امروز در گفت

 .گذراند اند و برداشت در مناطق گرم و خشک جنوب مراحل پایانی را می کشور به چرخه برداشت گندم پیوسته

ن در نوار ساحلی خزر و مناطق معتدل برداشت گندم آغاز شده و بر اساس اطالعات سامانه خرید ای: پور افزود اسماعیل اسفندیاری

 .هزار تن است 211محصول استراتژیک از مرز سه میلیون تن گذشت و آمار حاکی از برداشت سه میلیون و 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی به زیر کشت گندم آبی و سه  537حدود دو میلیون و  30 - 35در سال زراعی : وی خاطرنشان کرد

هزار هکتار از اراضی انجام  211ست که تاکنون برداشت از یک میلیون و هزار هکتار به زیر کشت گندم دیم رفته ا 711میلیون و 

درصدی خرید گندم توسط مراکز غله و بازرگانی دولتی در مقایسه با مدت مشابه  38پور با اشاره به میزان  اسفندیاری.شده است

ینی افزایش رو به رشد را در مقایسه با سال ب با توجه به آنکه در تیرماه شاهد اوج برداشت خواهیم بود، پیش: گذشته، ادامه داد

 .گذشته داریم

های  خوزستان همچنان رتبه نخست تولید و خرید محصول گندم را به خود اختصاص داده است و پس از آن استان: وی تصریح کرد

 .قرار دارند... گلستان، فارس، کرمانشاه، کردستان و

 یندههزار تن بذر گندم برای سال زراعی آ 422تأمین 

شده برای تولید زراعی آینده خبر داد و  شده، پرورشی، مادری و گواهی هزار تن بذر اصالح 555مجری طرح گندم از تأمین و تهیه 

هزار تن، کرمان بیش از  هزار تن، جنوب کرمان و جیرفت هشت 50هزار تن، بوشهر  02استان خوزستان با خرید : یادآور شد

هزار تن تاکنون برای سال  52تن و گلستان با  011هزار تن، کهگیلویه و بویراحمد دوهزار و  شش هزار تن، کرمانشاه بیش از شش

 .ها هم به مرور وارد مرحله خرید بذر خواهند شد اند و سایر استان آینده آماده شده

د تا مواد آلی خاک برای کشت برداران از آتش زدن بقایا و کلش گندم در سطح مزارع پرهیز کنن پور توصیه کرد که بهره اسفندیاری

 .سال آینده حفظ شود؛ زیرا این اقدام بر خالف منافع ملی است

حفظ بقایای گیاهی، رعایت تناوب زراعی و جلوگیری از دستکاری خاک سه رکن کشاورزی حفاظتی است و به : وی تأکید کرد

بگذارند تا مواد آلی به خاک برگردانده شود و برای  شود بقایای گیاهی را به جای آتش زدن در زمین باقی گندمکاران توصیه می

شود نسبت به تنظیم  به رانندگان کمباین هم توصیه می: پور اظهار داشت اسفندیاری.سال آینده تولید مناسبی رقم بخورد

از دیگر مواردی رعایت تناوب زراعی : وی همچنین گفت.های خود اقدام کنند تا از ضایعات به اندازه چشمگیری کاسته شود ماشین

 .تواند پایداری تولید را باعث شود است که می

 خطر زنگ زرد گندم به اتمام رسید

با گرم شدن هوا، دوره شیوع زنگ زرد به اتمام رسیده : ها در مزارع گندم نیز افزود مجری طرح گندم درباره وضعیت آفات و بیماری

موقع از گسترش آن جلوگیری  های به پاشی یت تحت کنترل بوده و با سمزدگی وجود دارد نیز، وضع است و در مناطقی که خطر سن

 ./خواهیم کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http25303D%/3%77%D7%B5%D3%7 
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 گندم
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  1۱: تاریخ

 شود امروز در تاالر کشاورزی عرضه میگندم دروم محصول شش استان 

 .شود تن گندم دروم عرضه می 511هزا رو  امروز و در نخستین روز کاری هفته پیش رو در تاالر کشاورزی یک

هزار و  ، امروز و در نخستین روز کاری هفته پیش رو در تاالر کشاورزی یک(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این محصول که حاصل دسترنج کشاورزان شش استان کرمانشاه، خوزستان، فارس، لرستان، . شود م دروم عرضه میتن گند 511

 .خورشیدی است 5230کهگیلویه و بویراحمد و کرمان است، تولید سال 

های مصرف و  تعاونیبندی و قابل فروش برای تمام  صورت بسته تن شکر سفید به 30صورت فله و  تن شکر سفید به 011همچنین 

 .های زنجیره ای سراسر کشور نیز روی تابلو عرضه قرار دارد فروشگاه

های امروز تاالر کشاورزی  تن برنج وارداتی محصول کشور هندوستان از دیگر عرضه 501تن جو دامی محصول کشور روسیه و  311

 ./بورس کاالی ایران است

/news/fa/ir.iana.www//:http25550D%AF%DA%/3%70% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/fa/news/31114/%DA%AF%D9%86%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم خرداد 

 

116 
 

 گندم
 ایرنا - 21/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 رکورد شکنی خوزستان در خرید گندم 

برنیاز کشاورزان استان  هزار تن گندم مازاد۹۱۳تاکنون یک میلیون و : رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت -ایرنا  -اهواز 

 . خریداری شده که در طول سال های گذشته بی سابقه بوده و یک رکورد محسوب می شود

خرید گندم در استان خوزستان در : به گزارش ایرنا ؛ کیخسرو چنگلوایی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه اهواز افزود

 .هزار تن افزایش دارد031درصد معادل 00مقایسه با مدت مشابه پارسال 

هزار تن گندم مازاد از 301سخن می گفت با اشاره به اینکه پارسال (خرداد38تا 35)وی که به مناسبت هفته جهادکشاورزی

 .خرید گندم مازاد برنیاز همچنان توسط مراکز خدمات روستایی ادامه دارد:کشاورزان خوزستانی خریداری شد افزود

خوزستان با بیان اینکه خوزستان از حیث خرید گندم در کشور رتبه نخست را دارد پیش بینی کرد  رئیس سازمان جهادکشاورزی

 .هزار تن برسد811امسال تولید گندم به رقم بی سابقه یک میلیون و 

به وی با بیان اینکه امسال استان خوزستان به برکت بارش های مناسب و تالش کشاورزان یک سال پرمحصول با عملکرد مطلوب 

درصد نسبت به سال گذشته افزایش 35درصد و چغندرقند 57درصد ، کلزا 50امسال تولید شکر در خوزستان : شمار می رود گفت

با اجرای کامل این طرح : هزار هکتاری مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد و گفت551چنگلوایی به روند اجرای طرح .یافته است

 .میلیون تن خواهد رسید35میلیون تن افزایش به 7.5ده ، مجموع تولیدات ساالنه استان با زیربنایی در استان طی سه تا سال آین

در دولت یازدهم از محل : وی با اشاره به شتاب بخشیدن طرح کشاورزی مقام معظم رهبری در استان در دولت تدبیر و امید گفت

 .ن طرح کشاورزی اختصاص یافته استمیلیارد دالر برای به سرانجام رساندن ای5.5صندوق توسعه ملی مبلغ 

اجرای : رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان اجرای طرح مقام معظم رهبری را مصداق عینی اقتصاد مقاومتی بیان کرد و افزود

د هزار نفر و بهبود بهره برداری از منابع آب و خاک استان را در پی خواه511کامل این طرح زیربنایی سبب ایجاد اشتغال برای 

میلیون تن محصوالت کشاورزی ، 50.5میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد و ارزش تولیدات ساالنه 5.3استان خوزستان .داشت

 .هزار میلیارد ریال برآورد شده است01باغی و شیالتی آن حدود 

/News/fa/ir.irna.www//:http73518007/ 
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 گوشت مرغ

 فارس - ۳۱/۳۹/1۱:  تاریخ

 شود طرح کاهش وزن کشتار مرغ بعد از ماه رمضان اجرا می
های تولید طرح کاهش وزن کشتار مرغ در کشور  وری و کاهش هزینه در راستای افزایش بهره: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . آید بعد از ماه مبارک رمضان به اجرا در می

هدف از کاهش : کشتار مرغ در کشور خبرداد و گفت از کاهش وزن خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   حسن رکنی در گفت

و در مجموع  های اقتصادی تولید شامل ضریب تبدیل، بهبود عملکرد در واحد سطح، کاهش تلفات وزن کشتار بهبود شاخص

 .های تولید است  وری و کاهش هزینه  افزایش بهره

ارتقاء سطح کیفی گوشت مرغ از دیگر اهداف اجرایی  موارد مذکورعالوه بر : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی افزود

 .شدن طرح کاهش وزن کشتار در کشور به شمار می رود

اجرایی شدن  با استناد به مطالعات معتبر جهانی و بررسی وزن کشتار در سایر کشورها تصمیمات الزم در مورد: بیان داشت رکنی

  .آید این طرح پس از ماه مبارک رمضان به اجرا در میکاهش وزن کشتار در کشور گرفته شده و 

با توجه به سلیقه کشورهای هدف صادراتی در مورد گوشت مرغ با وزن پایین این طرح : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .شود ساز توسعه صادرات نیز می زمینه

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351258115253 
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 ماشین آالت

 ایرنا - 19/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 میلیاردریال تسهیالت برای مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافت  299هزار و57

میلیارد لایر تسهیالت برای  5۳۳هزار و  ۹9گذشته در سه سال : رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت -ایرنا -تهران

 . هزار میلیارد لایر آن مربوط به امسال است 12مکانیزاسیون بخش کشاورزی اختصاص یافته که 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کامبیز عباسی روز دوشنبه در نشستی خبری با تشریح وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی 

 .بیشتر کارخانجات تولیدکننده تجهیزات کشاورزی دچار رکود بودند 5232دولت یازدهم و در نیمه اول سال  در ابتدای: افزود

پس از استقرار دولت یازدهم ستادی در وزارت جهادکشاورزی به ریاست وزیر جهادکشاورزی با هدف توسعه مکانیزاسیون : وی افزود

 .کشاورزی تشکیل شد

تفاهمی نیز با بانک کشاورزی : ساله برای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود 53عباسی به تدوین برنامه جامع 

 .برای راه اندازی خطوط اعتباری این بخش صورت گرفت

میلیارد ریال برای مکانیزاسیون  511هزار و  8نخستین خط اعتباری به مبلغ : رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت

هزار میلیارد ریال و  7دومین خط اعتباری به مبلغ . درصد آن به طور کامل جذب شد 35ی راه اندازی شد که بخش کشاورز

 .درصد از منابع آن جذب شد 85راه اندازی شد که  5230هزار میلیارد ریال در سال  51سومین خط اعتباری نیز به مبلغ 

 57نرخ سود این تسهیالت : ار میلیارد ریالی پیش بینی شده ، گفتهز 53عباسی با بیان این که برای امسال نیز خط اعتباری 

 .درصد آورده توسط کشاورز تامین و بقیه بصورت تسهیالت پرداخت می شود 31درصد است که بر اساس آن 

ر هکتار اسب بخار در ه 5.05بر اساس برنامه ریزی انجام شده ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی تا پایان امسال به : وی افزود

نوع ماشین آالت و ادوات بخش کشاورزی را تولید می کنند،  271شرکت فعال حدود  351وی با بیان این که .افزایش خواهد یافت

 .پس از اجرای این طرح ها شرکت های فعال در این بخش از رکود خارج شدند: افزود

در ابتدای : نیزاسیون بخش کشاورزی شد و اضافه کردوی در ادامه خواستار همکاری بیشتر بانک کشاورزی در اجرای طرح مکا

 .امسال وقفه ای در اجرای این طرح رخ داده که امیدواریم با همکاری این بانک برطرف شود

 517پیش از دولت یازدهم تنها یک هزار و : عباسی در بخش دیگری از این نشست درباره مکانیزاسیون صنعت برنج کاری گفت

 .دستگاه کمباین جدید اضافه شد 801هزار و  2ت برنج وجود داشت که در سه سال فعالیت دولت یازدهم کمباین در بخش برداش

هزار هکتار به سطح  305درصدی مقدار  225به این ترتیب با یک رشد : رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد

 .مکانیزه برنج کاری افزوده شد

 .درصد اراضی شالیزاری کشور مکانیزه شده است 01این تعداد کمباین در بخش برداشت، حدود با افزوده شدن : وی ادامه داد

درصد افزایش می  55تا  51درصد کاهش و میزان تولید را  01به گفته عباسی استفاده از ماشین آالت در برنج کاری هزینه ها را تا 

ون و صد هزار هکتار به سطح مکانیزاسیون غله کشور افزوده شده حدود دو میلی: وی درباره مکانیزاسیون بخش غالت نیز گفت.دهد

از طریق تفاهم با بانک کشاورزی تنها به ماشین آالت : وی در ادامه به استاندارد سازی تجهیزات سم پاشی اشاره کرد و گفت.است

 .سم پاشی دارای استاندارد ،تسهیالت پرداخت می شود

با اعطای : به بیش از دو هزار سمپاش تراکتوری تسهیالت پرداخت شده است، گفتوی با بیان این که در سه سال گذشته 

 .درصد عملیات سم پاشی کشور ارتقا یافته است 33تسهیالت به این بخش 

هزار  273: هزار دستگاه تراکتور جدید در کشور را یادآور شد و گفت 57رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی موضوع عرضه 
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 . اکتور در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها فرسوده و باید نوسازی شونددستگاه تر

رویکرد وزارت جهاد : دستگاه کمباین مخصوص برداشت پنبه به کشور را خاطرنشان ساخت و افزود 31تا  55عباسی واردات 

 . کشاورزی تولید پایدار محصوالت کشاورزی با بهره گیری از ماشین آالت روز است

: سیاست تسهیل ورود فناوری ها و تجهیزات جدید صنعت کشاوری به کشور پس از اجرایی شدن برجام را خبر داد و افزودوی 

 . تاکنون با پنج شرکت و برند معتبر بین المللی برای ورود فناوری های جدید مذاکره شده است

دستگاه تراکتور باغبانی در کشورفعال است که می  311حدود دو هزار و : رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اضافه کرد

هزار هکتار از باغ های کشور، قابلیت ورود تراکتور و سایر ماشین آالت جدید را  511توان آنها را افزایش داد، زیرا یک میلیون و 

نرخ سود تسهیالت : عباسی خواستار حمایت بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت از مکانیزاسیون کشاورزی شد و گفت.  دارند

 . درصدی پرداخت شد 50درصد است در حالی که چندی پیش برای خودروهای شخصی، تسهیالت  57بخش کشاورزی 

وضعیت عرضه سوخت به : وی ضمن انتقاد از عملکرد وزارت نفت در زمینه توزیع سوخت برای ماشین آالت کشاورزی اضافه کرد

ه ای که جایگاه مشخص و مناسبی برای عرضه سوخت وجود ندارد و کمباین ها برای ماشین آالت کشاورزی مطلوب نیست، به گون

 . تامین سوخت با مشکل زیادی روبرو شده اند

درصد تراکتور و ماشین آالت استفاده شده این بخش در داخل تولید شده اند  31: رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت

هزار دستگاه مربوط به تولید  50زار دستگاه تراکتور جدید در کشور باید توزیع شود که حدود ه 31تا  53سالیانه : و اضافه کرد

به گفته عباسی ساالنه سه تا چهار هزار تراکتور و ماشین آالت وارداتی در کشور توزیع می شود که . کارخانه های داخلی است

 . نگین است که در داخل کشور تولید نمی شوندبخش عمده آنها مربوط به ماشین آالت برنج کاری و تراکتورهای س

ضروری است زمینه رقابت و واردات فناوری : وی ضمن تاکید بر لزوم خودداری از ایجاد انحصار برای ماشین آالت کشاورزی، گفت

 . های جدید فراهم شود تا صنعت داخل از رکود دور بماند

ابتدای دولت یازدهم میزان : خش کشاورزی را یادآور شد و افزودرییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کاهش ضایعات ب

 . درصد کاهش یافته است 0.0درصد بود،اما اکنون به  8.5ضایعات این بخش 

 3155به گزارش ایرنا، تحقیقات یک موسسه مطالعاتی ایتالیا حاکی است ارزش واردات تراکتور ایران از ایتالیا در هشت ماهه 

میلیون دالر رسید و این آمار رشد تقاضا در بسیاری  35داشت و از پنج به  3150بت به دوره مشابه در سال رشدی چهار برابر نس

 .دیگر از کشورها همچون تونس، مراکش و اسپانیا نیز ثبت شده که این بازارها در دست ایتالیا است

آالت  نشان داد واردات ماشین(  Feder Unacoma ی توسط موسسه)ی مدیترانه  تحقیقات بازار تراکتور در کشورهای حوزه

 . ، از رشد و سوددهی برخوردار بود3155ی اول سال  و نیمه 3150کشاورزی در سال 

 .داشت 3150ی اول سال  درصد رشد در نیمه 07انگیز  طبق این تحقیقات، واردات تراکتور ترکیه از ایتالیا، رقم شگفت

http//:www.irna.ir/fa/News//73513202 
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 متفرقه

 آیانا - 1۹۳۱خرداد  2۳: تاریخ

 ... کشاورزی روی دشت مین

ای از چیزی که بعید به نظر  چرخ بزرگی توی آب شناور و الشه مچاله شده. بعد از انفجار مهیب چیز زیادی از تراکتور نماند

. برد به کشاورزی رفت و سه برادر را می خرداد، داشت راه خود را می52. روی رودخانه آرام گرفتهرسید تراکتور کشاورزی باشد  می

یکی جا ماندند، در آن دشت بزرگ سرسبز که برای  علی، یعقوب و عبداهلل با هم سوار تراکتور شدند تا از دشت عبور کنند اما یکی

 .ر مین جان دادندآن روز علی و یعقوب در انفجا. دهد گذار جان می و گشت

 شادی خوشکار  

ای از چیزی که بعید به نظر  چرخ بزرگی توی آب شناور و الشه مچاله شده. بعد از انفجار مهیب چیز زیادی از تراکتور نماند

. ورزیبرد به کشا رفت و سه برادر را می خرداد، داشت راه خود را می52. رسید تراکتور کشاورزی باشد روی رودخانه آرام گرفته می

یکی جا ماندند، در آن دشت بزرگ سرسبز که برای  علی، یعقوب و عبداهلل با هم سوار تراکتور شدند تا از دشت عبور کنند اما یکی

 .آن روز علی و یعقوب در انفجار مین جان دادند. دهد گذار جان می و گشت

جایی که به . لومتر از مرز دور شد و آمد به آلواتانکی 51نژاد روستایش، دولتو را گذاشت و  خیلی وقت نیست که محمدامین علی

در دولتو، سه برادرش مجروح شده بودند، همزمان . کند تری دارد و زمین قصد جان کسی را نمی های مهربان رسید دشت نظر می

خبر نداشت که شاید محمدامین « گفتم بیایم دور شوم از مین، که قدرتی خدا، مین آمد دم خانه من»: جنگ و هم بعد از آن

دم خانه بودم، پسرها را روی تراکتور ». آیند ای که انتظار نداری به سراغت می خزند زیر زمین و در لحظه روند می ها هم راه می مین

حاال از سه پسر، یک پسر زخمی برایش « .جنازه علی را درآوردیم. ها دویدم دیدم، ناگهان مین منفجر شد و من به سمت بچه می

علی همان دم »: سالش شده بود 55-50سال و نیمه دارد و یعقوب تازه  ساله بود، زن و یک بچه یک 37علی .ک پسر سربازمانده، ی

در . هایشان خبر ندارد هر سه کشاورزانی هستند که کسی از دل زمین« .محصل مدرسه بود. یعقوب هم در راه بیمارستان. جان داد

اینجا خیلی عبور و »: زنند برای استراحت و کار آیند چادر می ها می سردشت و پیرانشهر جمعهای است و مردم از جاده  آلواتان، جاده

دهیار آلواتان درباره این حادثه « .ای است که هم موقع جنگ و هم بعد از آن شهید زیاد داده منطقه. مردم زیاد شده است  مرور

ها دستگاه خودرو سواری از این مسیر که محل تردد روستاهای  ر دهجاده محل انفجار مین، اصلی نیست اما روزانه بالغ ب»: گفته

 «.کنند داوداوی، ساوان و روستاهای دیگر است، به سمت شهر سردشت رفت و آمد می

حاال »   :عبداهلل تنها پسری است که برای محمدامین مانده. متر دور از خانه بود 31-21شان سرکار بودند و اتفاق فقط  آن روز همه

دولت این « .خدا را شکر که زنده است. پایش زخمی شده و پشت و دستش که سوخته بهتر شده. ش بهتر است، خانه استحال

گوید از  محمدامین همین قدر می. مینی که زندگی علی و یعقوب را گرفت ضدتانک بود. منطقه را پاکسازی کرده است، تا خود مرز

: اند اند و در دولتو، سه برادر محمدعلی هم از مین و جنگ زخم خورده دیگر را هم گرفتهها جان روستاییان  در منطقه آنها مین. مین

محمدامین « .یکی هم پایش مصدوم است و موجی هم شده. و دو تای دیگر موجی شدند  سه تا برادر دارم، یکی پا ندارد»

حالش زیاد خوب . سال است که موجی است 21شان  یکی»: برادرهایش را برد تهران و برد همه شهرهای ایران اما خوب نشدند

 «.پزشکی های ارومیه در بیمارستان روان توانی از همه بپرسی، از بچه می. نژاد است اسمش احمد علی. نیست

برای پسر سربازم »: سال قبولش کردند یک مدتی یعنی سه چهار. کند کس کمک نمی او برادرهایش را برد کمیته جانبازان اما هیچ

اش تسلیت بگویند،  های دیگر که آمدند به خانواده از فرمانداری و ارگان. «کنند یا نه دانیم که می کنیم و نمی د کمک میگوین می

هایم در راه اسالم  بچه. آن یکی که شهید شد، بچه هم دارد»: شود و چه کار کنیم دانم وضعیتش چه می گفت پسرم سربازست، نمی
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ما . شناسند یکی ما را می از زمان جنگ به آن خدمت کردیم و یکی. جمهوری اسالمی هستیمما خدمتگذار . اند طوری شده این

. قطعه شده است دست تنها و بدون تراکتورش که حاال قطعه. ها کارکند محمدامین حاال باید دست تنها سر زمین«.تقصیری نکردیم

در آلواتان جایی بین پیرانشهر و سردشت . ببرد به چرا سال قبل باید دست تنها گوسفندها را تابستان که بیاید به خالف چند

در خطی که پر از شهرها و روستاهایی است که هر دم از . مرز با سلیمانیه عراق ، در دشت ورزنه، هم(جنوب استان آذربایجان غربی)

 .های از دست رفته ها و جان ها، پاها، چشم رسد و دست آنها خبر انفجار مین می

ها، وقتی محمدعلی در مسجد روستای آلواتان برای پسرهایش مراسم گرفته بود، پیرانشهر یک زخم دیگرش را نشان  نزدیکیهمان 

گویند حال عمومی  می. داد و در ارتفاعات مرزی کانی خدا حسین، جوان دیگری بود که پایش آسیب دید و به بیمارستان رسید

های  خمینی پیرانشهر بردند که مثل همه بیمارستان او را به بیمارستان امام. دید حسین مولودخانی خوب است اما مچ پایش آسیب

 .شهرهای مرزی تنها امکانات مداوای اولیه دارد

 افزایش آمار قربانیان در بهار

آن فرد  بعد از. امکانات در شهرهای مرزی کم و فقط در حد مداوای اولیه است»: گوید بهنام صادقی، کارشناس پاکسازی مین می  

های شهرهای بوستان، مهران، سوسنگرد،  درحال حاضر اگر به بیمارستان. کنند را به بیمارستان شهرهای بزرگ منتقل می

 «.بروید همه همین وضع را دارند... قصرشیرین و 

کردستان حصار کنند و بقیه شهرهای آذربایجان غربی، برای آنها که مرزهای  برای آنها که در پیرانشهر و سردشت زندگی می

شوند که در ارتفاعات و  سر راه مردمی سبز می. کنند ها ناخواسته شیطنت می شان است، هوا که رو به گرمی برود، مین زندگی

های ایالم، خوزستان و قصرشیرین انگار چشم باز  بعد زمستان که برسد، مین. ها و گیاهان دارویی هستند ها دنبال گل دشت

و تابستان که هوای شهرهای کردستان و آذربایجان مناسب است، معیشت بسیاری از افراد وابسته به  در فصل بهار»: کنند می

شده هستند و به همین خاطر  گذاری این مناطق اغلب مناطق مرزی و مین. آورند جا به دست می شود که از آن گیاهان دارویی می

همچنان که در ایالم، خورستان و قصرشیرین در فصل . هستیمهای بسیاری در این مناطق  سال شاهد آسیب  ماه اول0هم در 

 «.شوند سال دچار حادثه می ماه دوم 0افتد و اغلب افراد این مناطق در  زمستان چنین اتفاقی می

دو . شنیده شد 5232سال  جمهوری  زدایی اعالم کرد و هم در پیام ریاست این را هم مرکز مین. پاکسازی عمومی تمام شده است

های بعدی از کجا سردر آوردند؟ مین  ها پرسیدند پس مین که جشن پاکسازی مین در کرمانشاه برگزار شد و خیلی پس از آن سال

مانند مناطق آبرفتی، . اند که نیازمند پاکسازی ویژه هستند هایی باقی مانده تنها بخش»: های ما دل نکنده است هنوز از خاک

ام این است که تا نقاط صفر مرزی هم پاکسازی  اما آنچه خود در زمینه پاکسازی عمومی دیده.  ...اند و جاهایی که دچار سیالب شده

ها مشکالت بسیاری  هایی وجود دارد که این مین هرچند در برخی مناطق با دقت و درستی نبوده و همچنان مین. انجام شده است

 «.اند به جا گذاشته

وگو با روزنامه  او در گفت. های باقی مانده تذکر داد شت، رسول خضری هم درباره مینمهرماه سال گذشته نماینده پیرانشهر و سرد

های  مین»   :شان اشاره کرد جایی های مناطق کوهستانی یعنی جابه اعتماد هم از کند بودن روند پاکسازی گفت و هم به مسأله مین

جا شده و  ه توسط آب و سیالب و رانش زمین جابههای گذشت دوران جنگ که در مناطق کوهستانی کاشته شده بود، طی سال

دهند یا دچار معلولیت  شان را از دست می مانده از دوران جنگ، جان های باقی ساالنه شاهد قربانیانی هستیم که بر اثر انفجار مین

های جنگ است، به  بازماندهافزارها باعث معلولیت یا کشته شدن این عزیزان، از ابزارهای دولت و  که این جنگ شوند و درحالی می

گیرند که  عنوان مددجویان کمیته امداد مورد حمایت قرار می گیرند و اغلب به ندرت هم تحت پوشش بنیاد شهید قرار می

 «.ها امرار معاش کنند توانند با این رقم های کمیته امداد هم بسیار ناچیز است و این افراد نمی مستمری
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جایی که قرار است . شناسند های قربانیان آن را می ی است که خیلی از مجروحان مین و خانوادهفرمانداری جای3کمیسیون ماده 

فرماندار رئیس . دیدگان را روشن کنند شان کرد تا وضع آسیب توان دور هم جمع صدایشان را بشنود با اعضایی که خیلی سخت می

( ره)خمینی رات بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد اماماین کمیسیون است که با حضور اعضای شورای تأمین شهرستان، ادا

ها  دیدگان باید مدت کند، گاه آسیب ها را به سرعت بررسی می شود این کمیسیون پرونده با وجودی که گفته می. شود تشکیل می

مثل . شود یدگان مین اضافه مید تکلیف جانبازی هم بر دردهای آسیب انتظار برای تعیین. صبر کنند تا کمیسیون تشکیل شود

گشین، دختری که ماجرای از دست دادن یک پایش کنار درخت گردو در روستای نشکاش کردستان اتفاقا خیلی خبرساز شد اما 

   .هنوز در راه بیمارستان و دادگاه است

 دادگاه به گشین دیه نداد

بر رد  ضر شد و حاال چند روزی است که حکم دادگاه مبنیفرشاد محمدی، وکیل گشین کریمی یک ماه پیش در دادگاه مریوان حا

حکم رد دعوی داده  50دادگاه به استناد قوانینی که به نظر من ارتباطی با این شکایت ندارد ، مثل ماده ». دعوی به دستش رسیده

 «.داری ندارداست در صورتی که این شکایت درخواست دیه است و ربطی به مواردی چون رأی کمیسیون ماده دو فرمان

  شود نحوه جبران را تعیین کرده است اما گوید کمیسیون برای اتفاقی که موجب وارد شدن خسارت به اشخاص می محمدی می

هایی که در اثر انفجار مین در  بازی فرمانداری گشین و هم3براساس رأی کمیسیون ماده . موضوع مطالبه دیه را مطرح نکرده است

گیرد مثل مستمری و  درصد به این کودکان تسهیالتی تعلق می با تعیین . د جانبازی تعیین شده استدرص  نشکاش مصدوم شدند

های درمان اما مستمری بعد از پایان سن کودکی به گشین و دیگر مصدومان داده خواهد شد  سهمیه دانشگاهی و تأمین هزینه

اند زندگی  سال گذشته بابت درمان پرداخته هایی که در چند و هزینه شان اکنون به این حمایت نیاز دارند که آنان و خانواده درحالی

 .های روستایی را فلج کرده است این خانواده

محمدی برای خانواده گشین طلب دیه کرده چرا که به اعتقاد او براساس قانون اگر کسی بر اثر قصور عمد یا غیرعمد دولت دچار 

های  ها تا امروز هزینه این خانواده». شود یه کند و دیه مقرر شرعی به او پرداخت میتواند مطالبه د مصدومیت و خسارت شود، می

شود از سوی دیگر کسی به جبران مشکالت روانی این  هایی که جبران نمی هزینه. اند که از توانشان خارج بوده باالیی متحمل شده

این کودکان . شود هم هیچ وقت دیده نشده و جبران نمیهای غیرقابل جبران  این خسارت. کند کودکان بعد از حادثه فکر نمی

 «.های درمانشان از بدو وقوع حادثه پرداخت شود سالگی از دیه استفاده کنند و هزینه 57مستحق هستند که حداقل بتوانند تا 

زندگی گشین و  عکاس ایسنا که. های تهران برده است پدر گشین بارها و بارها دخترکش را به دوش کشیده و به بیمارستان

سال به تصویر کشیده شاهد مصائب بسیار این خانواده روستایی بوده که همواره در این سفرها دغدغه  اش را در این چند خانواده

آینده این کودکان تباه شده است و تنها »: گوید محمدی می. اند جایی و اقامت در شهر درندشت تهران را داشته به های جا هزینه

ها در این مدت هم با حمایت مردم  این خانواده. های دولتی کمی از درد آنها بکاهیم شود کرد این است که با حمایت کاری که می

روز  31وکیل گشین   «.هزینه رفتن به تهران برای فیزیوتراپی هم بسیار سنگین بوده و هست. توانستند پروتز مناسب را تهیه کنند

 .شک درخواست تجدیدنظر در این رأی را به دادگاه ارسال خواهد کرد گوید بدون می برای درخواست تجدیدنظر فرصت دارد او

های نظامی مخروبه با  ها از پایگاه مین. شوند کودکان، روستاییان و عشایر به دلیل ناآگاهی بیشتر از بقیه مردم دچار حادثه مین می

هایی مثل گشین زیر  های گردویی که بچه رسند پای درخت اورزان، میهای کش ها و باغ رسند به مزرعه افتند و می برف و باران راه می

ها  هایی گفته بود که بچه وگو با مجله شبکه آفتاب از مین ای در خوزستان در گفت سال قبل مدیر مدرسه دو. کنند سایه آن بازی می

هایی که تاکنون صورت  ادقی درباره آموزشص. کوبند ها می کنند یا به درخت آورند، به رودخانه پرتاب می ندانسته سر کالس می

هایی  در حال حاضر آموزش. تواند بسیار اثرگذار باشد شده می گذاری آموزش مردم برای مواجهه با مناطق مین»: گوید گرفته می
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ها در  ن آموزشای. گیرد و آنها در تالشند تا روش زندگی مردم را تغییر دهند احمر و سازمان بهزیستی انجام می توسط جمعیت هالل

برای مثال ادوات زرهی . های خطر نخستین بخش آگاهی از مناطق خطر است، دوم آشنایی با نشانه. شود چند بخش خالصه می

نکته سوم این است که با دیدن چه مواردی به . دهند ازجمله مواردی هستند که وجود خطر را نشان می... ها و  شده، پاسگاه رها

پس . ایم شده را دیدیم، یعنی به منطقه خطر نزدیک شده رای مثال اگر الشه حیوانات یا خودروهای منهدمب. شویم خطر نزدیک می

که با دیدن گلوله چه کنند؟ اگر مین را دیدند چه کنند یا فردی که دچار حادثه  این. دهند از این رفتار پیشگیرانه را آموزش می

به گفته او ». رسانی است که اگر مین را دیدند به چه کسی اطالع دهند طالعآخرین مسأله هم نحوه ا. شده را چگونه کمک کنند

از جمله انها هماهنگی با شوراهای روستایی و استفاده »: برای آوردن مردم به سمت آموزش باید از شگردهای خاصی استفاده کرد

 «.ننداز افراد دینی است که مردم را به سمت آموزش دیدن برای مواجهه با مین آماده ک

قربانیان و مجروحان . سه نفر از این تعداد کودک بودند. نفر زخمی 21اند و  نفر بر اثر انفجار مین کشته شده 55، تعداد 30سال   در

همان . جبار همتی و پوریا نصیری تعطیالت نوروزشان را در بیمارستان گذراندند. سال گذشته از سقز شروع شدند در کردستان مین 

ها، نظامیان دیگری هم در سومار، پاوه،  مین روب. پور نشست ر شیرین کرمانشاه رسید که به عزای آرزو طهمورثزمان نوبت قص

ها، مثل فرشاد رشیدیان و بهزاد  ها، کشاورزها و بچه و چوپان. سال قبل کشته یا مجروح شدند سردشت مریوان و قصرشیرین

سال چه کسی از  حاال بعد از یک. آموز اهواز بود و مجروح شد یداوی که دانشمثل یاسین عب. ابراهیمی اهل مریوان که کودک بودند

زاده که همان جا کشاورز بود و علی یارفالفالی و مهدی  کرد در سردشت، از اسکندر بیگ ساله که چوپانی می 53آسو پیروت زاده 

 دارد؟ توانند چوپانی کنند، خبر خرسانیان که در چم هندی و عین خوش ایالم دیگر نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http25350A%DA%/3%D7%B0% 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱خرداد  19: تاریخ

 !شما را می فهمند  گیاهان لمس

های  اما با این حال پژوهش. سایر حیوانات وجود دارد، نیستند ها و گیاهان دارای مغز و سیستم فکری به آن شکلی که در انسان

 .های محیطی واکنش نشان دهند توانند به برخی محرک جدید نشان داده که گیاهان می

های  اما با این حال پژوهش. ها و سایر حیوانات وجود دارد، نیستند گیاهان دارای مغز و سیستم فکری به آن شکلی که در انسان

 .های محیطی واکنش نشان دهند توانند به برخی محرک ن داده که گیاهان میجدید نشا

اند،  ها و گیاهان برای مدت طوالنی همواره به آن باور داشته داران گل به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این امری است که دوست

توانند زمانی که ما به آنها  گفته شده که گیاهان واقعا می ی آن، اند که بر پایه اما در حال حاضر دانشمندان استرالیایی شواهدی یافته

 .زنیم را حس کنند دست می

های مختلف باعث آغاز جریانی از تغییرات فیزیولوژیکی و ژنتیکی، بسته به نوع محرک دریافت شده از سوی  عالوه بر این، احساس

 .یک لمس مالیم بوده است ی باران یا یعنی اینکه که آیا آن محرک، چند قطره. شود گیاهان می

 محقق سرپرست این گروه، اولیویر فن آخن. ایم ی ما در این هفته شنیده ترین چیزی باشد که همه این خبر احتماال جالب

(Olivier Van Aken )کنند که گیاهان  اگرچه مردم به طور کلی فکر می»: گوید از دانشگاه استرالیای غربی در این باره می

های کوچک  دهد که آنها در واقع بسیار حساس به لمس و ضربه هیچ احساسی ندارند؛ اما این پژوهش نشان میهنگام لمسشان 

 «.هستند

زنیم یا با پاهایمان آنها را  شان می کنیم یا ضربه رسد، گیاهان هنگامی که لمسشان می در حالی که به نظر می»: وی همچنین افزود

ها به طور کامل آگاه هستند و به سرعت  باشند؛ اما واقعیت این است که آنها از این تماسکنیم هیچ واکنش و حسی نداشته  له می

 «.دهند به رفتار ما پاسخ می

ای با موضوع اخیر نداشته باشیم و از نسبت  اما اولین موردی که باید در این مقوله به آن توجه کنیم این است که برخورد شتابزده

زند و با استقبال هم مواجه  امی گیاهان خودداری کنیم؛ رفتاری که گاهی اوقات از برخی افراد سر میپندارانه به تم دادن حس انسان

اما واقعیت این است که گیاهان مغز ندارند . العاده و شایان ستایش است اگر چه این توانایی احساس تماس در گیاهان فوق. شود می

رویدادها « احساس»همچنین هیچ شواهدی نداریم که نشان دهد، آنها واقعا توانایی ما . را نیز طبیعتا ندارند« فکر کردن»و توانایی 

 .را به آن شکلی که ما در ذهن خود داریم، داشته باشند

توانند صدا را  برای مثال، آنها می. اند که گیاهان دارای آگاهی بسیار خوبی از محیط اطراف خود هستند تحقیقات قبلی نشان داده

آنها همچنین قادر به برقراری . و با انتشار مواد شیمیایی آنها را متوقف کنند« بشنوند»شوند  وسط حشرات جویده میدر زمانی که ت

 .ها نیز هستند زیرزمینی متشکل از قارچ« شبکه»ارتباط با یکدیگر از طریق یک 

ها در واقع به  باید بگوییم که این محرک. ها وجود ندارد ای به هیچ یک از این محرک این در حالی است که هیچ پاسخ قابل مشاهده

کنند تا گیاه از محیط اطراف خود آگاه باشد و خود را برای هر خطر بالقوه آماده کند یا  هایی هستند که کمک می عنوان ورودی

 .هوایی آماده باشد و اینکه تغییر شرایط آب

این . شود آب روی گیاهان باعث تغییر هزاران ژن در آنها میاند، این است که اسپری قطرات  مورد دیگری که دانشمندان دریافته

ها، آغاز شده و در طول  رود که با گذشت چند دقیقه از ورود محرک پدیده به عنوان یک پاسخ فیزیولوژیکی چشمگیر به شمار می
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ها توسط هیچ یک از ترکیبات  خما توانستیم نشان دهیم که این پاس»: گوید فن آخن در این مورد می. شود نیم ساعت نیز متوقف می

 «.شود ی آب فرود آمده روی سطح برگ پدیدار می شود؛ بلکه با تماس فیزیکی ناشی از قطره فعال در اسپری ایجاد نمی

هایی از سوی گیاهان منجر شود،  این تیم با کنجکاوی برای دانستن اینکه چه مورد دیگری نیز ممکن است به انتشار پاسخ

تواند یک جریان  ا ادامه دادند و دریافتند که به آرامی لمس کردن گیاهان یا تماس با آنها توسط موچین هم میهای خود ر پژوهش

 .ی ناگهانی نیز توانست روی این گیاه تاثیر بگذارد همچنین یک سایه. فیزیولوژیکی مشابه را آغاز کند

 Plant)د و محققان در ژورنال فیزیولوژی گیاهی تواند برای بقای گیاهان در طبیعت ضروری باش تمام این اطالعات می

Physiology )بر خالف حیوانات، گیاهان »: ی توضیحاتش گفت فن آخن در ادامه. اند این موضوع را به طور کامل توضیح داده

یده را در خود های پیچ های دفاعی در مقابل تنش رسد که گیاهان سیستم در عوض، به نظر می. قادر به فرار از شرایط مضر نیستند

 «.برای حس محیط و کمک به شناسایی خطرات و پاسخ مناسب به آنها در خود گسترش داده باشند

توانند واکنش لمسی  ی اخیر همچنین دو پروتئین را نیز شناسایی کرده است که می نکته مهمی که وجود دارد این است که مطالعه

هایی از قبیل  ها در زمینه ای، همانند گلخانه شده های کنترل تواند گیاهان را در محیط در آینده، این یافته می. گیاه را غیرفعال کنند

 .یاری کند« زنگ خطر»های  هایشان و پاسخ به محرک تغییر ژن

کننده نیست و  ی کافی برای تغییر اساسی درک ما از دریافت تحریک گیاهان، قانع ی صرف به اندازه البته واضح است یک مطالعه

ی ما باید  اما در حال حاضر، شاید همه. ها به طور چندباره مورد تایید قرار گیرند ت بیشتری مورد نیاز است تا این یافتهتحقیقا

همچنین باید مراقب باشیم تا . تر برخورد کنیم زمانی که در حال آسیب زدن به گیاهان یا رد شدن از کنارشان هستیم، بامالحظه

 .را روی آنها نینداخته و مسیر نورشان را مسدود نکنیم!( ید در قیاس با گیاهانشا)پیکر خودمان  های غول سایه

رسد صدای آواز و موسیقی برای گیاهان بسیار  آیا این خبرها خوب هستند؟ خب باید بگوییم که خبر خوب این است که به نظر می

تا کنون، هیچ شواهدی به دست »: گفت( The Age) فن آخن در این مورد به پیتر اسپینکس از پایگاه ایج. خطر باشد امن و بی

ارتعاشات حاصل از موسیقی به حدی قوی هستند که بتوانند روی گیاهان تاثیر »ی برخی افراد پیرامون اینکه  نیامده تا بتواند از ایده

 «.پشتیبانی کند« .بگذارند

http//:www.iana.ir/fa/news/25570%/DA%AF%DB7%C%D 
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 مرکبات

 فارس - ۳۱/۳۹/1۳:  تاریخ

 تولید مرکبات و خرما در بزرگترین کشت و صنعت ارگانیک دنیا 
هکتاری جیرفت در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در  5811کشت و صنعت : رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت

 . کند تولیدات سالم و ارگانیک اقدام به تولید مرکبات و خرمای ارگانیک می مورد توسعه

های کلی محیط زیست ابالغی از سوی مقام  سیاست 7با اشاره به بند  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  رضا نورانی در گفت

های پاک، محصوالت کشاورزی سالم و  صنعت کم کربن، استفاده از انرژی)سبز  معظم رهبری در مورد گسترش اقتصاد

داد، اما بعد از  قبل از ابالغیه رهبری انجمن ارگانیک در تولید محصوالت سالم و ارگانیک، کار مستحبی انجام می :گفت (ارگانیک

 .تر شد های خود در این راستا مصمم در برداشتن قدمتولید محصوالت سالم ارگانیک را امری واجب دانست و  ابالغیه مذکور، انجمن

ها  بنابراین با فرهنگ سازی در تالش هستیم، تا در ارتباط با توسعه محصوالت ارگانیک در استان: افزود رئیس انجمن ارگانیک ایران

 .های بهتری برداریم قدم

صنعت کم کربن، استفاده از )بر گسترش اقتصاد سبز  با اشاره به اینکه در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی وی

کشت و صنعت  در این راستا مقرر شد تا: های به عمل آمد، گفت پیگیری( های پاک، محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک انرژی

ک اقدام میلیون عضو در سطح کشور است به تولید محصوالت ارگانی 5با حدود  بزرگ است جیرفت که یک شرکت تعاونی بسیار

هکتار نخیالت این کشت صنعت  311هکتار مرکبات و  5511بنابراین قرار است که : رئیس انجمن ارگانیک ایران تصریح کرد.کند

های گذشته نماینده انجمن ارگانیک ایران و مدیرعامل شرکت کشت و صنعت جیرفت و  به صورت ارگانیک تولید شود و در هفته

ارگانیک در این  اقدامات الزم برای تولیدات المللی از این کشت و صنعت بازدید کردند، تا ینهمچنین مدیر یک شرکت بازرسی ب

وی با بیان اینکه تولید محصوالت ارگانیک با چنین وسعتی در هیچ جای دنیا تاکنون اتفاق نیفتاده است، .هکتار انجام شود 5811

است و امیدواریم در آینده نزدیک تولیدات این کشت و صنعت به  این اقدام یک گام بسیار بزرگ در بخش تعاونی روستایی: گفت

نورانی در پاسخ به این سؤال که برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل مصون نبود خاک و .محصوالت ارگانیک و سالم تبدیل شود

در هیچ جای کره : ید یا خیر، گفتپذیر پذیر نیست، آیا شما این ادعا را می آب از مواد شیمیایی تولید محصوالت ارگانیک امکان

 .پذیر نیست ارگانیک امکان درصد 511زمین تولید محصوالت 

که در طول زندگی بشر به کره زمین وارد شده است کل محیط   با توجه به ناهنجاری: رئیس انجمن ارگانیک ایران تصریح کرد

 .ناپذیر است این امر یک موضوع اجتناب است و  ها دچار یک سری آلودگی زیست دنیا از جمله هوا، خاک و جنگل

امکان تولید محصوالت ارگانیک در : وی با بیان اینکه کشور ما در تولیدات محصوالت باغی و جالیزی پتانسیل باالیی دارد، گفت

سازی  هنگسال از عمر انجمن ارگانیک هم مصرف محصوالت ارگانیک فر 51و با گذشت  اقلیمی که ما در آن قرار داریم وجود دارد

 .ایم، این محصوالت را تولید کنیم و در دنیا هم استقبال خوبی از محصوالت ارگانیک تولید ما شده است شده، هم توانسته

حلقه چاه  55: نورانی در پاسخ به این سؤال که برای تولید ارگانیک در این کشت و صنعت وضعیت خاک و آب چگونه است، گفت

ها از کارخانجات صنعتی دور  شود که این چاه لیتر آب در ثانیه از آن استخراج می 3531دود در این منطقه وجود دارد که ح

و شرایط به  ای واقع شده که آب و هوای سالمی دارد آب و هوایی کشت و صنعت جیرفت در منطقه نظر از: وی افزود.هستند

 .دات به ارگانیک تبدیل شودتوان امیدوار بود که در مدت کوتاهی این تولی ارگانیک نزدیک است و می

 .همچنین کشت و صنعت جیرفت برای تولیدات خود از کود و سم کمتر استفاده کرده است: نورانی بیان داشت

http://www.farsnews.com/
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جیرفت یک قطب بسیار : شود، افزود برداشت می 37کشت و صنعت در سال  وی با بیان اینکه نتیجه اولین تولیدات ارگانیک این

 .تواند باشد ارگانیک می والتمحص بزرگ و اساسی در تولید

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351257111315 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۳۱/۳۹/21:  تاریخ

 هزار تومان بود 42تا 49دستاویز افزایش قیمت برنج داخلی به « برنج آلوده»/ چیزی به نام برنج آلوده نداریم
این کار اقدام دالالن برنج داخلی در کشور بود : معاون شرکت بازرگانی دولتی با رد وجود برنج آلوده در انبارهای این شرکت گفت 

 . فروشند هزار تومان می 55تا  51رنج را گران کردند و اکنون با قیمت که با کمک سایرین به هدفشان رسیدند، ب

مطرح کردن وجود برنج آلوده در جامعه التهاب ایجاد : گفت ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس معروفان در گفت حسن

 .چیزی که آلوده باشد، نداشته، ندارد و نخواهد داشت کند چرا که شرکت بازرگانی دولتی هیچ می

ها درباره آن نوشته  شد و در رسانه هایی که سال گذشته در مورد آن صحبت می برنج: معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود

 .ها آلوده نبود شد، آزمایش شده و به فروش رفته و هیچکدام از آن برنج می

های شرکت بازرگانی دولتی در سال گذشته به وجود آمد، قوه  با توجه به جو سیاسی که در مورد برنجاما : معروفان تصریح کرد

 .ها را تا تعیین تکلیف توقیف کرد ها آن برنج قضائیه در برخی از استان

را پیگیری کرد و  المال بوده است، موضوع های توقیفی جزء بیت اما شرکت بازرگانی دولتی ایران به دلیل اینکه برنج: وی افزود

های توقیفی به لحاظ سالمت مشخص شود و اگر مشکلی ندارد عرضه شود و در غیر اینصورت در  درخواست کردیم تا تکلیف برنج

 .مورد آن تصمیم دیگری گرفته شود

ته تنظیم بازار پیرو درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران در آخرین جلسه کمی: معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

آقای شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور مصوب کردند که یک تیم از سازمان غذا و دارو و همچنین نماینده دادستانی 

ها در بازار عرضه شود و اگر هم مشکلی وجود دارد گزارش  های توقیف شده را مجدد آزمایش کنند و اگر مشکلی ندارد، برنج برنج

 .دآن تهیه و ارائه شو

برخی از کاالها پس از انقضای مصرف قابلیت : گفت ها نشده است، سازی این برنج معروفان با بیان اینکه هیچ صحبتی در مورد معدوم

 .آن کاالهایی است که امکان مصرف دامی و صنعتی را داراست  مصرف برای موارد غیر از انسانی دارد و برنج هم جزء

صنعتی و یا غذای  ه کارشناسی است و در صورت آزمایش اگر مشخص شود که قابلیت مصرف انسانی،ها در مرحل فعالً برنج: وی افزود

 .شود گیری می سازی آن تصمیم دام را ندارد، آنوقت در مورد معدوم

 .ایجاد التهاب در ماه رمضان روی خوشی ندارد: معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران ابراز گالیه کرد و گفت

کند و بر اساس آن کاالهای  غذا و دارو برای واردات مواد خوراکی از جمله برنج گواهی بهداشتی صادر می  که سازمانوی با بیان این

در حال حاضر استاندارد جهانی آرسنیک در رابطه با برنج ارتقاء یافته است و بنابر این کاالهایی   :شود، گفت خوراکی وارد کشور می

 .شد، دیگر امکان ورود به کشور را ندارد ر مجاز آرسنیک آن دوره به کشور وارد میبا مقدا 33و  35های  که در سال

ها نیز بحث فلزات سنگین و آرسنیک مطرح شد که میزان آرسنیک آن باال است و نباید به فروش  در مورد این برنج: وی بیان داشت

 .ا بر اساس گواهی بهداشتی صورت گرفته بوده رود در حالی که این موضوع یک ظلم مسلم بود چرا که واردات این برنج

ها و همچنین گواهی بهداشتی سازمان غذا و دارو  سال  هایی که بر اساس استاندارد آن معروفان با بیان اینکه به برنج

ها و  این کار اقدام دالالن برنج داخلی در کشور بود که با کمک رسانه: تصریح کرد برنج آلوده گفتند، وارد کشور شد،

 .فروشند هزار تومان می 42تا  49دوستان ما به هدفشان رسیدند و برنج را گران کردند و االن برنج را با قیمت 

http://www.farsnews.com/
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های شرکت بازرگانی دولتی که در انبار مانده است اظهار  معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد میزان آرسنیک برنج

توسط دولت قبلی و با استاندارد آن زمان وارد شده و برای مشخص شدن  33و  35های  سالها در  این برنج: اطالعی کرد و افزود بی

 .میزان آرسنیک آن به آزمایش نیاز دارد

ها  تمام برنج :هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 5های باقی مانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی را کمتر از  وی میزان برنج

 .فت و االن بحث در مورد ته مانده انبارها استبازرسی شد و به فروش ر

ایم تا برای  المال است و به همین دلیل تقاضا داده هایی که در دولت قبلی به کشور وارد شد، از پول بیت برنج: معروفان تصریح کرد

 .گیری شود ن تصمیمتعیین تکلیف آزمایش شوند و اگر امکان مصرف انسانی دارد به فروش رود و در غیر اینصورت در مورد آ

اردیبهشت ماه برگزار شد به  33، که در 35بر اساس این گزارش، معاون اجرایی رئیس جمهور در اولین جلسه تنظیم بازار سال 

های وارداتی باقی  های باقی مانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت و مقرر شد برنج موضوع تعیین تکلیف برنج

انجام فرآیندهای پاکسازی مانند بوجار و اختالط مجدد توسط وزارت بهداشت مورد آزمایش قرار گیرد و در صورت  مانده پس از

های غیر قابل مصرف خوراکی انسان در صورتی که به لحاظ  داشتن شرایط بهداشتی الزم برای مصرف توزیع و باقی مانده برنج

خوراک دام و طیور و در غیر اینصورت با رعایت مقررات زیست محیطی و سایر  بهداشتی قابل استفاده داو و طیور باشد به عنوان

 .مقررات معدوم شود

های  مطرح شد از این قرار بود که برنج 30های آلوده و تاریخ مصرف گذشته که سال  موضوع توزیع برنج: افزاید این گزارش می

است، تاریخ مصرف آن چندین بار از   تاریخ مصرف داشته 3155سال خارجی در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران که تا پایان 

 .ها حساس کرده است سوی این شرکت تمدید شده است و به همین دلیل مسئوالن را نسبت به خطر توزیع این برنج

=nn?php.xtnewste/com.farsnews.www//:http52351235111551 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱/۳۹/21:  تاریخ

 های آلوده   سازی برنج دستور ویژه شریعتمداری برای معدوم
آزمایشات الزم های وارداتی باقی مانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی پس از انجام  جمهور دستور داد، برنج معاون اجرایی رئیس

 . توسط وزارت بهداشت، در صورتی که برای انسان و دام غیرقابل مصرف تشخیص داده شد، معدوم شود

های وارداتی  ، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور دستور داد، برنجخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار حوزه دولت 

انده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی پس از انجام آزمایشات الزم توسط وزارت بهداشت، درصورتی که برای انسان و دام باقی م

 .غیرقابل مصرف تشخیص داده شد، معدوم شود

 :متن نامه شریعتمداری به شرح ذیل است

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

معاون اول  33/5/5230مورخ  05505/0058و شماره  31/53/5232مورخ  05505/550803های شماره  به استناد بخشنامه

به . صادر شده است 5282قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  2جمهور که با توجه به اختیارات تبصره  محترم رئیس

های  تعیین تکلیف در خصوص برنج»، در خصوص 35م بازار در سال کارگروه تنظی 33/3/35موجب مقرره اولین جلسه مورخ 

 :گردد تصمیمات زیر ابالغ می« باقیمانده در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران

سازد بسیار حساس بوده و از این رو سازمان غذا  کارگروه تنظیم بازار نسبت به موضوعاتی که سالمت مردم را با خاطر مواجه می -5

 .ای داشته باشد گیرانه اندازد اقدامات سخت نماید تا در خصوص مواردی که سالمت مردم را به مخاطره می و را مکلف میو دار

های وارداتی باقیمانده پس از انجام فرایندهای پاکسازی مانند بوجاری و اختالط مجددا توسط وزارت بهداشت  مقرر شد برنج -3

های غیرقابل مصرف خوراکی  اشتن شرایط بهداشتی الزم برای مصرف توزیع و باقیمانده برنجمورد آزمایش قرار گیرند و در صورت د

انسان در صورتی که به لحاظ بهداشتی قابل استفاده دام و طیور باشد به عنوان خوراک دام و طیور و در غیر این صورت با رعایت 

 .محیطی و سایر مقررات مربوط معدوم شود مقررات زیست

های ذیربط بایستی چرخش منظم کاالهای ذخیره شده در انبارها و  ها و دستگاه ذخیره سازی کاالها مدیران سازمان در خصوص -2

های مناسب انبارگردانی  همچنین شرایط نگهداری آن را مورد توجه جدی قرار دهند و کارگروه تنظیم بازار را از وجود دستورالعمل

 .ظرف مدت یک ماه مطلع سازند

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351235111203 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱خرداد  19: تاریخ

 صنعتی که جایگاه تجاری آن در آستانه فراموشی است

متاسفانه در حوزه صنعت اسانس گیری ضعیف هستیم و تنها گل خشک ، : بیوتکنولوژی و تحقیقات کشت بافت گفترئیس مرکز 

 .گلبرگ تر و گالب را صادر می کنیم که ارزش افزوده بسیار پایین تری نسبت به اسانس دارند

شناسند و  ها یا طالی معطر می جهانیان گل محمدی را با نام سلطان گل  ،خبرنگاران جوان خبرنگار اقتصادی باشگاهبه گزارش 

 .دمشق و از آنجا به اروپا رفته است( ترکیه)خاستگاه اصلی این گل ایران است و بعدها به عثمانی

، اسانس گیری است که هنوز اقدام  با وجود اینکه کشت این گل با ارزش در کشور ما وضعیت خوبی دارد اما زنجیره نهایی تولید آن

با توجه به ارزش باالی اقتصادی اسانس گیری، راه اندازی این صنعت در کشور باید به طور  مناسبی در این بخش صورت نگرفته و

  .جدی پیگیری شود

رنگار اقتصادی درهمین ارتباط ایرج رستگار رئیس مرکز بیوتکنولووژی و تحقیقات کشت بافت گل محمدی در گفت وگو با خب

شود و نه تنها در کاشان بلکه در اصفهان، کرمان  در اکثر مناطق کشور کشت می گل محمدی:باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت

 .دریا، به خوبی رشد می کند ارتفاع از سطح  ،فارس و حتی در منطقه چهار محال بختیاری به دلیل 

زیربنای ساخت بنیادین تمام صنایع عطر و ادکلن در جهان : ت گل محمدی افزودرئیس مرکز بیوتکنولوژی و تحقیقات کشت باف

 .محمدی است که جزء بزرگترین اسانس های دنیاست و قیمت هر کیلو اسانس آن هشت هزار دالر است گل

: است، اظهار داشت وی با اشاره به اینکه این صنعت یکی از صنایع بزرگ در اقتصاد کشور در کنار صنایع دارویی و صنایع غذایی

نسبت به سایر کشورها است برای مثال کشور ترکیه، بلغارستان از کشور ما در این  تأخیری  ایران دچار یک فاز  صنعت اسانس در 

 .سال سابقه فعالیت کارخانه اسانس تام را دارد 7تر هستند و با  صنعت پیشرفته

 کتار را داردتن گل محمدی در ه 8روش کشت بافت، توانمندی تولید **

بزرگترین مشکل در کشت گل محمدی روش : نوع ژنوتیپ گل رز در کشور وجود دارد گفت 71از  رستگار با اشاره به اینکه بیش 

شود؛ این شیوه کشت دارای معایبی است از جمله اینکه خصوصیات فنوتیپ و  کاشت پاجوش است که به شکل سنتی انجام می

 .کار تولید نمی کند ژنونیپ یکسانی را برای گلستان

همچنین برای کشت این محصول به شیوه پاجوش آب زیادی مصرف می شود، آلودگی را نیز از یک منطقه به منطقه : وی ادامه داد

 .کند دیگر منتقل می

در تولید  گیرد خصوصیات فنوتیپ و ژنوتیپی یکسانی روش کشت بافت به دلیل اینکه در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می: وی افزود

ماه به  3گل داشته و ضمن رفع آلودگی، قدرت رویش باالیی دارد به طوریکه زیر یک سال حجم زیادی گل داده و در مدت کمتر از 

 .رسد متر ارتفاع می سانتی 5.31ماه به  0سانت و   5

ار ضعیف هستیم و در بخش متأسفانه در حوزه صنعت اسانس بسی: رئیس مرکز بیوتکنولوژی و تحقیقات کشت بافت تصریح کرد

صادرات نیز فقط گل خشک ، گلبرگ تر و گالب را صادر می کنیم که ارزش افزوده پایین تری نسبت به اسانس دارند در حالیکه 

 .کنند سازی استفاده می کشورهای بلغارستان و ترکیه از صنعت اسانس در صنایع عطر و ادکلن

 هزار تن گل محمدی در کشور 7.تولید **

 38هزار هکتار با تولید  55، 32اساس این گزارش سطح زیر کشت گل محمدی طبق آخرین آمار در آمارنامه کشاورزی سال بر 

 .هزار تن است

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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هزار هکتار سطح زیر کشت  33میترا مجدزاده مدیر کل دفتر گلخانه گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد با اشاره به اینکه در دنیا 

دهم تا  5.7از نظر تولید گل محمدی با عملکردی بین : هزار هکتار است گفت 55کشور ما از این میزان گل محمدی است که سهم 

 .تن تقریباً یک عملکرد متوسط در کل کشور داریم 3

به دلیل فرهنگ سنتی و استفاده دیرینه از گالب، بیشترین فرآوری از گل محمدی داریم به طوری که کشورهای عربی و : وی افزود

  .های اخیر متقاضی گالب ایران هستند برخی کشورهای اروپایی که در سال

 0رویکرد کشور نسبت به تولید اسانس باید روند افزایشی داشته باشد چراکه قیمت هر لیتر اسانس در دنیا بین : مجدزاده ادامه داد

 .هزار دالر است که قابل مقایسه با گالب نیست 51 هزار تا 

اگر چه گالب به عنوان فرآورده گل محمدی : ها گیاهان زینتی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد انهمدیر کل دفتر گلخ

های گل محمدی در  از سایر فروارده جایگاه ارزشی خود را هم در بازار داخلی کشور و هم از نظر صادراتی حفظ کرده است اما 

 .دصنایع دارویی آرایشی بهداشتی و غذایی نباید غافل ش

اگر رویکرد را به سمت تولید اسانس ببریم هم برای مصارف صنایع داخل کشور قابل استفاده بوده و هم از واردات :وی تصریح کرد

 .کند اسانس از خارج از کشور جلوگیری می

 دهد فعالیت به واحدهای کشت بافتی می مجوز  مؤسسه ثبت گواهی بذر و نهال **

غبانی با استفاده از گیاه مادری امکان تولید گیاهان یکنواخت و گیاهانی که صددرصد تکنیک جدید کشت بافت در بخش با

 .کند خصوصیات گیاه مادری را خواهند داشت را در یک مقطع کوتاه فراهم می

عبدالرضا کاوند معاون مؤسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر تکنیک کشت بافت در بخش 

 .مجوز فعالیت دریافت کنند واحدهای کشت بافتی برای فعالیت باید از مؤسسه ثبت گواهی بذر و نهال : باغبانی گفت

ل شرایط این واحدها را بررسی کرده و در صورتی که روش اجرایی آنها مورد مؤسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نها: وی افزود

 .شود تأیید قرار گیرد مجوز تولید برای آنها صادر می

شود و اگر روش اجرایی آنها در تکثیر  پس از صدور مجوز در مراحل مختلف کشت بافتی از این واحدها بازدید می: کاوند ادامه داد

 .گیرد تحت نظارت مؤسسه اجازه تولید خواهند داشت محصول مورد تأیید قرار

گیرد اگر کنترل نشود مشکالتی را  مراحلی که در این فرایند صورت می:معاون مؤسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال تصریح کرد

فرایند با مشکل  دنبال خواهد داشت ؛در احداث باغ گل رشدزایی و برداشت محصوالت بسیار مهم است و اگر قسمتی از این به 

به عنوان مثال ممکن است بخش رویشی را داشته . مواجه شده و به خوبی اجرایی نشود محصول با کیفیتی به دست نخواهد آمد

 .از آفتهای جدی در صنعت کشت بافت است باشیم ولی بخش زایشی که گل را نداشته باشیم و این یکی 

http//:www.yjc.ir/fa/news/5022520%/D%7B%5D70%3 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 1۱/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 سرمایه گذاران هلندی متقاضی تولید زعفران در مرند 

مشارکت در تولید زعفران در این شهرستان خبر فرماندار شهرستان ویژه مرند از تمایل سرمایه گذاران هلندی برای  -ایرنا  -تبریز

مرند با دارا بودن اقلیم مناسب، بهترین نقطه شمال غرب کشور برای کشت محصوالت کشاورزی با مصرف آب کم به : داد و گفت

 . خصوص زعفران است

در حال حاضر در این شهرستان : دبه گزارش ایرنا، تقی کرمی روز سه شنبه در دیدار با هیات خارجی پنج نفری از کشور هلند افزو

شمسی  5233هکتار از اراضی کشاورزی به کشت زعفران اختصاص یافته است که طبق برنامه تدوین شده این مقدار در سال  555

 .هکتار افزایش می یابد 211به 

فران کار، به عنوان قطب کشاورز زع 537کیلوگرم زعفران توسط  011در سال گذشته شهرستان مرند با تولید : کرمی اظهار کرد

 .تولید این محصول در شمال غرب کشور شناخته شد

این شهرستان در زمینه خرید پیازچه زعفران از کشور هلند، واگذاری اراضی کشت زعفران و : فرماندار شهرستان ویژه مرند گفت

 .صادرات آن به نام شهرستان مرند و فرآوری تحت لیسانس کشور هلند آماده همکاری است

سفر این هیات به مرند با هدف افزایش همکاری در خصوص کشت : رییس هیات پنج نفری سرمایه گذاران کشور هلند گفت

 .محصوالت با مصرف آب کم همچون زعفران و گل محمدی است

زعفران در مزارع با توجه به تحقیق های انجام شده و مشاهده کیفیت باالی : افزود/ Robert vander tang/ روبرت وندر تانگ

 .مرند، این کشور آماده همکاری در زمینه افزایش کشت زعفران در این شهرستان است

در صورت تحقق این همکاری می توان : وی به وجود تکنولوژی روز دنیا در کشور هلند در خصوص کشت زعفران اشاره کرد و گفت

 .شاهد افزایش سه برابری کشت این محصول در شهرستان مرند بود

پرورش پیازچه زعفران در مرند به روش سنتی هفت سال طول می کشد اما : وی به کشت سنتی زعفران در مرند اشاره کرد و گفت

با اجرای روش پرورش صنعتی در این شهرستان می توان پیازچه زعفران را در مدت زمان کمتر از یک سال پرورش داد و شاهد 

 .مرند بود افزایش تولید این محصول گران قیمت در

کشور  32تولید این محصول در هلند با توجه به بارندگی مداوم با مشکل مواجه است اما زعفران هلند در طول سال به : وی گفت

 .جهان صادر می شود

این هیات طی بازدید از مزارع کشت زعفران در شهر بناب مرند و پرورش گل محمدی، این محصوالت را در سطح باالی کیفی 

 .کردند و مشارکت بیشتر دو کشور در بحث تبادل اطالعات در زمینه کشاورزی را خواستار شدند ارزیابی

 .کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد 85هزار نفر جمعیت در  301مرند با حدود 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا 1 - 22/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 را اداره می کنند « آی سی تی»درصد اقتصاد  89درصد جمعیت کشور 9.

درصد اقتصاد  ۱۳هم اکنون حدود : معاون دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت -ایرنا  -اردبیل 

 . درصد از جمعیت متمرکز است 2۳کشور در دست ( ICT) اطالعات و ارتباطاتفنآوری 

بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست ساکنان : به گزارش ایرنا، مرتضی براری روز شنبه در دیدار با استاندار اردبیل گفت

ه بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می استان های بزرگی مانند تهران است که این امر توسط شرکت های کوچکی تحقق یافته ک

اقتصاد ایران پویا بوده و جزء جذاب ترین اقتصادهاست چرا که زیرساخت، نیروی انسانی و بازار به عنوان سه رکن : وی افزود. کنند

 . اساسی وجود دارد اما به طور متوازن توزیع و مورد بهره برداری قرار نگرفته است

در چنین شرایطی نباید دانش آموختگان سربار جامعه باشند بلکه باید کارآفرین باشند و این امر : کردمعاون وزیر ارتباطات اضافه 

 . باید در دانشگاه محقق شود چرا که دانشجو کمترین فشار مالی و روانی را به دوش می کشد

د کسب و کار باشند و بجای افزایش تعداد دانشجویان باید خالق تربیت شده و در همان محیط دانشگاه به دنبال ایجا: او اضافه کرد

 . دانش آموختگان باید به دنبال افزایش شرکت های دانش بنیان باشیم

برخی شرکت های دانش بنیان با چند نیروی انسانی محدود برابر بودجه ساالنه یک استان درآمد دارند و استان : براری عنوان کرد

 . ه ورود کندمستعدی مانند اردبیل نیز باید به این حوز

فناوری اطالعات و . )تی. سی. صنعت عسل توانسته به رونق اقتصادی اردبیل و کشور کمک کند اما زیرساخت های آی: او ادامه داد

 . نیز مهیاست و می توان نسبت به ایجاد شرکت های دانش بنیان در این استان نیز به طور جدی اقدام کرد( ارتباطات

هزار  231هزار به  351اندازه بازار کشور از : ن ها وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین گفتمعاون دولت، مجلس و استا

 . باشد لایرمیلیارد  511هزار و  52رسیده که باید به سه برابر برسد و در این میان سهم استان اردبیل باید  لایرمیلیارد 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 2۳/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 مقام صربستانی بر همکاری تحقیقاتی و دانشگاهی با ایران تاکید کرد 

نشستی با رایزن اقتصادی و معاون رئیس موسسه بذر و دانه نووی ساد صربستان در امور پژوهش های علمی در  -ایرنا -بلگراد

سیاسی سفارت جمهوری اسالمی ایران در بلگراد بر همکاری تحقیقاتی و دانشگاهی با ایران در امور کشاورزی بخصوص در بخش 

 . دانه های روغنی تاکید کرد

های طوالنی صربستان و با توجه به همکاری « محمد جواد ایزدی»روز پنجشنبه در دیدار با « سانیا واسیلیویچ»به گزارش ایرنا، 

در هماهنگی های بعمل آمده با سفارت ایران در بلگراد توانستیم که در چند سال اخیر همکاری : ایران در زمینه کشاورزی گفت

 .های کشاورزی بخصوص در بخش دانه های روغنی را افزایش دهیم

وی ساد صربستان در زمینه اقدام های تحقیقاتی برای وی همچنین با ارایه توضیحاتی در رابطه با فعالیت موسسه بذر و دانه نو

اکنون این : اصالح بذر ذرت به کار جدید تحقیقاتی این موسسه در امور کشت و پرورش دانه های آفتاب گردان اشاره کرد و افزود

بگردان نیاز است و در موسسه در تالش برای تولید روغن از آفتابگردان است به این دلیل که آب کمتری برای رشد و پرورش آفتا

 .ضمن به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه می باشد

واسیلیویچ به عالقمندی دانشکده کشاورزی نووی ساد برای همکاری های تحقیقاتی و آموزشی با دانشگاه های ایران اشاره کرد و 

این همکاری ها  3158است که در سال  در این زمینه گفت و گوهایی با دانشگاه کشاورزی در شهر کرج صورت گرفته و قرار: افزود

 .اجرایی شود

وی همچنین تبادل هیات های کشاورزی از ایران به صربستان در سال گذشته و همچنین سفر های مقامات صربستان به ایران را 

امه همکاری بین بلگراد انتظار داریم که با امضای تفاهم ن: برای آشنایی با امکانات و توانایی های دو کشور بسیار مهم دانست و گفت

 .و تهران در زمینه همکاری های کشاورزی در آینده نزدیک بتوانیم همکاری در این زمینه را به سطح مطلوبی ارتقا بدهیم

 35مسئول امور پژوهشی موسسه دانه و بذر نووی ساد به هشتاد و سومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی نووی ساد که در 

برگزار شد، اشاره کرد و ابراز عالقمندی کرد که ایران در این نمایشگاه نیز مانند نمایشگاه کتاب و گردشگری  اردیبهشت ماه امسال

 .بلگراد، حضور فعالی در آینده نزدیک داشته باشد

روابط  رایزن اقتصادی و سیاسی سفارت کشورمان در بلگراد نیز در این مالقات به تالش های سفارت ایران در بلگراد برای گسترش

سنتی و همکاری های ایران و صربستان در تمامی زمینه ها از جمله امور کشاورزی اشاره کرد و دیدار های مقامات دو کشور در 

 .سال گذشته را گامی مهم برای آشنایی از امکانات یکدیگر دانست

ری همایش های مشترک بین مراکز برای توسعه همکاری بین ایران و صربستان درحوزه کشاورزی، برگزا« محمد جواد ایزدی»

تحقیقاتی و تجاری و همکاری بین دانشگاهی و همچنین موسسه های کشاورزی بین ایران و صربستان را گامی بسیار مهم برای 

 .تبادل دانش های یکدیگر عنوان کرد

 .رزی را عنوان کردوی همچنین در این نشست توسعه همکاری های علمی، فناوری و کارهای تحقیقاتی درحوزه های کشاو
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  1۳چهار شنبه 

 بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولید شناسنامه دار است

در حال حاضر بار مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولید شناسنامه دار  :اتاق تهران گفت رییس کمیسیون کشاورزی< کشاورزی

 .افتاده است

متاسفانه سازمان مالیاتی هیچ : کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در انتقاد از عملکرد نظام مالیاتی کشور گفت

در بخش مالیات بر ارزش افزوده . عدالت مالیاتی را در این بخش ها رعایت کندکنترلی بر بخش هایی از اقتصاد ندارد و نمی تواند 

 .سازمان مالیاتی نه به قانون عمل کرده نه وظیفه اش را انجام داده است

سازمان مالیات . در بخش مالیات بر ارزش افزوده، سازمان مالیاتی در این بخش به هیچ وجه عدالت رعایت نمی شود: زرگران گفت

اصناف را مکلف می کرد که صندوق هوشمند وصل کنند و میزان فروش را کنترل کنند تا با توجه به عملکرد واقعی، مالیات بر  باید

 .ارزش افزوده از مصرف کننده گرفته شود اما سازمان در این زمینه به وظایف قانونی اش عمل نکرد و کوتاهی کرد

آخرین . انون مالیات بر ارزش افزوده ظرفیت و انرژی زیادی از سازمان می طلبداجرای ق: عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت

حلقه در زنجیره مالیات بر ارزش افزوده مصرف کننده است که مالیات را نمی پردازد و قالب فروشگاه ها هم از پرداخت مالیات 

 .وارد کرده است و مالیات را از آن ها کسر می کند طفره می روند در نتیجه سازمان مالیات فشار این قانون را برواحدهای تولیدی
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۹۳5خرداد ماه  19دو شنبه 

 انتقاد از حضور فروشندگان خارجی به جای خریداران در نمایشگاه کشاورزی 

در نمایشگاه اخیر کشاورزی و محصوالت صنایع : دبیر کارگروه صنایع غذایی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت< صنایع غذایی

 .ضور داشتندغذایی به جای خریداران و مشارکت کنندگان خارجی بیشتر فروشنده های خارجی ح

نمایشگاه ابزار توسعه صادرات است اما متاسفانه این نمایشگاه به : علی شریعتی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود

 .ابزاری برای افزایش واردات تبدیل شد

درصد رشد  25محصوالت غذایی اگرچه درصد مشارکت خارجی ها در نمایشگاه ها به ویژه در نمایشگاه کشاورزی و : وی اضافه کرد

 .داشت اما به علت نداشتن نقشه راه این نمایشگاه نتوانست به اهداف پیش بینی شده دست یابد

محصوالت غذایی چون با سالمت مردم سر و کار دارد باید نمایشگاه های این کاالها باید مجوزهای سازمان های : شریعتی گفت 

متاسفانه در این نمایشگاه به علت تبصره ای که اخیرا وضع کردند ثبت نام ها در حالی ازجانب  غذایی و نظارتی را داشته باشند اما

آژانس ها انجام شد که هیچ یک از موارد بهداشتی و نظارتی کنترل نشد ضمن اینکه در شرایط و مبلغ ثبت نام هم حرف و حدیث 

 .هایی وجود دارد

نمایشگاه این است که اتاق بازرگانی مجوزهای نمایشگاه های داخلی و خارجی را صادر راه کار حل مشکل برگزاری : وی اضافه کرد

 .کند البته این موضوع در مجلس قبلی به نتیجه نرسید که امیدواریم در مجلس دهم به سرانجام برسد
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۳۱/۳۹/1۱:  تاریخ

 اعتراض صادر کنندگان به دولت/ دهد هزار تن انبه را در ایران از دست می 41پاکستان بازار 
ممنوعیت صادرات : صادرکنندگان انبه در پاکستان با انتقاد از دولت به خاطر آماده نساختن شرایط الزم برای صادرات اعالم کردند 

 . ایم انبه به ایران همچنان وجود دارد و از این محل بسیار متضرر شده

به نقل از تریبون، سال گذشته ایران واردات انبه از پاکستان را به دلیل وجود  رگزاری فارسخبالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

انگاری برخی  گویند به دلیل اغفال و سهل امسال صادر کنندگان انبه در پاکستان می. نوعی آفت حشره در این محصول ممنوع کرد

 رود، ه این آفت با آب گرم از بین میمسئوالن در این کشور، محدودیت صادرات برقرار است، در حالی ک

 های صادراتی را ملزم کند که استانداردهای الزم را در صادرات در نظر بگیرند گویند دولت باید شرکت آنها می

کل صادرات . شود درصد کل صادرات انبه این کشور را شامل می 35هزار تن انبه به ایران صادر می کند که  55پاکستان ساالنه 

 .هزار تن است 01پاکستان  انبه در

ها است تا به نوعی صادرات انبه به  مسئوالن پاکستانی در حال حاضر به دنبال تدوین استاندارد الزم برای اجرای آن از سوی شرکت

 .ایران و دیگر کشورها تسهیل شود

 .اند کنند که درآمد زیادی از این محل را از دست داده صادرکنندگان انبه این کشور اعتراض می

ها هستند تا به درآمد صادراتی این محصول  سازی این شاخص مسئوالن دولت این کشور به دنبال تعیین معیارهای الزم و نیز تنوع

 .آسیبی وارد نشود

ها را به مصرف این محصول تغییر داده است اگرچه مجوز  طی سالهای گذشته واردات انبه از پاکستان تا حدود زیادی ذائقه ایرانی

شود اما واردات بیش از اندازه باعث شده  های جنوبی و برای مصرف مردم مناطق گرمسیری داده می دات برای مرزنشینان استانوار

 .های جنوبی نیز یافت شود این محصول در مرکز پایتخت و حتی استان

 .انبه محصولی است که بیشتر به طبع و ذائقه مردم گرمسیری خوشایند است

http//:www.farsnews.com/newstext.php?nn=52351257111517 
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 گزارشات جهانی
 ایرنا - 1۱/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 آماده رقابت در بازار ایران و رفع مشکل بانکی هستیم : مدیر شرکت اسپانیایی

خود را برای رویارویی با چالش های آینده مانند مشکل بانکی : اسپانیا گفت* شرکت روغن زیتون والیو مدیر صادرات -ایرنا -تهران

 . و رقابت با سایر تولیدکنندگان بازار روغن زیتون ایران آماده می کنیم

ماشین آالت و  که هفته گذشته در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی،** «یاسمین وازکوئز»

می دانیم برای : در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود( سه شنبه)شرکت کرده بود، امروز « 3150ایران آگروفود »صنایع وابسته تهران 

تجارت با ایران مشکالتی مانند تامین مالی، نظام بانکی و پرداخت ها وجود دارد که باید حل شود و می دانیم دست اندرکاران 

 .را می کنند تالش خود

 . «به برقراری همکاری تجاری با ایران عالقه مندیم و صبورانه و گام به گام جلو می رویم»وی تاکید کرد 

رقابت با سایر تولیدکنندگان بازار نیز از مهمترین چالش های ماست، زیرا تولید زیتون و تهیه روغن آن به یک : وازکوئز اضافه کرد

 . نیست بلکه در بیشتر نقاط جهان مانند ایران تولید می شود و رقابت در بازار آن شدید است محدوده جفرافیایی خاص محدود

شرکت تولیدکننده روغن زیتون والیو برای نخستین بار در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ایران شرکت کرد و : وی گفت

 .است، با موفقیت انجام شد مرحله نخست کسب و کار که شناخت بازار و اطمینان از وجود مشتری

شرکت در این نمایشگاه، فرصت ارتباط با مردم ایران را برای ما فراهم کرد و اکنون : این کارشناس صادرات شرکت اسپانیایی افزود

 . می دانیم ایرانیان به محصوالت شرکت والیو عالقه دارند و با کیفیت محصول این شرکت آشنایند

دم از تولیدات این شرکت نشانه آن است که احتمال موفقیت این شرکت برای به دست آوردن سهمی از استقبال مر: وی اضافه کرد

ما درصدد ورود به بازار ایران هستیم و امیدواریم یک شریک ایرانی پیدا کنیم : این کارشناس صادرات گفت. بازار ایران وجود دارد

 . از کیفیت روغن زیتون ایرانی و دیگر اطالعات مربوط به آن بی خبریم ما هنوز: وی افزود. که در ادامه مسیر به ما کمک کند

با این همه، حتی اگر شرکت والیو به این نتیجه برسد که بازاری در ایران ندارد، باز هم برای همکاری های : وازکوئز اضافه کرد

 . پژوهشی و تحقیقاتی مشترک با شرکت های تولید زیتون و روغن آن آماده است

در جنوب اسپانیا تاسیس شد، از برندهای مشهور جهان در تولید روغن زیتون است  5375گزارش ایرنا، شرکت والیو که در سال به 

 . کشور جهان صادر می کند 23و محصول خود را به 

خرداد ماه در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته دهم تا سیزدهم 

 . محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد
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 گزارشات جهانی
 ایرنا - 1۳/۳۹/1۹۳5 :تاریخ خبر

 باید کیفیت محصوالت خود در بازار ایران را باال ببریم : مقام شرکت چینی

با افزایش رقابت در بازار ایران، شرکت های چینی باید کیفیت : چین گفت* «دافنگ فود»مدیر فروش شرکت  -ایرنا -تهران

 . محصوالت خود در این بازار را بهتر کنند

 800المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته تهران با حضور هفته گذشته بیست و سومین نمایشگاه بین 

 . شرکت خارجی در محل نمایشگاه بین المللی برگزار شد

بخوبی روشن است که از : که در این نمایشگاه شرکت کرده بود، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود** «وی.سوفی ال»

ول در بازار ایران بیشتر و عرصه رقابت ها شدیدتر می شود، بنابراین تولیدکنندگان چینی باید روی کیفیت این پس تنوع محص

 . محصول متمرکز شوند تا بتوانند با برندهای صاحب نام رقابت کنند

. شتری استمهمترین مشکلی که شرکت های چینی از آن رنج می برند، ارتباط با م: مدیر فروش شرکت دافنگ فود ادامه داد

بسیاری از مشتریان فقط به زبان فارسی صحبت می کنند و برقراری ارتباط مستقیم با مردم که در بازاریابی و فروش اهمیت دارد، 

 . از این رو، در تالشیم زبان فارسی را بیاموزیم. تقریبا غیرممکن است

با وجود کیفیت خوب محصول تازه، متاسفانه گاه : زودکیفیت تخمه آفتابگردان ایرانی را بسیار خوب توصیف کرد و اف« وی.ال»

 . بسته بندی نامناسب، عرضه فله و نگهداری غیراستاندارد به سرعت سبب افت کیفیت می شود

 . سه سال است این شرکت محصول خود را به بازار ایران عرضه می کند: مدیر فروش شرکت دافنگ فود افزود

انواع تخمه آفتابگردان تولید می کند و تاکنون با ایران در مسائل بانکی، حمل و نقل کاال و شرکت دافنگ فود : وی اضافه کرد.ال

بیمه تجارت هیچ مشکلی نداشته است، زیرا پکن از مهمترین شرکای تجاری ایران است و دو کشور در دوره ای که ایران زیر فشار 

 . تحریم های بین المللی قرار داشت بسیار به هم نزدیک شده اند

ایران »به گزارش ایرنا، بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته به نام 

 . دهم تا سیزدهم خرداد ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد« 3150آگروفود 

کشور حضور داشتند و جدیدترین کاالها،  00شرکت خارجی از  800و  شرکت و واحد تولیدی داخلی 851در این نمایشگاه 

شمار شرکت کنندگان داخلی و خارجی در این . تولیدات و خدمات خود را ارایه کردند و در معرض دید عالقه مندان قرار دادند

 . درصد افزایش یافت 3و  20نمایشگاه نسبت به پارسال، به ترتیب 
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