
 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

1 http://awnrc.com/index.php 

 

 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmark در ر صرفا برروی عناویناخبا

 

 ویر 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 

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی مرکز ملی مطالعات راهبردیاخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 درصدی مصرف آب با افزایش مواد آلی خاک ۰۳جویی صرفه

معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر بتوانیم ساالنه یک دهم درصد به مواد آلی خاک اضافه کنیم،  -ایرنا -تهران
 درصد در مصرف آب صرفه جویی کرده و ضریب تولید را نیز افزایش دهیم.  ۰۱تا  ۰۱توانیم بین سال آینده می ۰۱در 

اندیشی مدیران ستادی و استانی امور آب و خاک در جلسه هم« مراد اکبریعلی»اورزی، به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کش
درباره کارگروه سازگاری با کم آبی،اظهار داشت: با وزارت نیرو در کارگروه سازگاری با کم آبی یک دستورالعمل در حال تدوین 

 داریم که به زودی ابالغ خواهد شد.
ل با وزارت نیرو به تفاهم نرسیدیم که در صورت حل مشکل و رفع موانع، دستورالعمل تکمیل می وی افزود: تنها بر سر برخی مسائ

 شود.
معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما یک سند بهره وری آب را با اتاق بازرگانی امضا کردیم که پایه و 

 ها باید در بحث آب، در مفاد این سند خود را نشان دهد.ی استاناساس بحث بهره وری آب در آینده خواهد شد و تمام تالش ها
توانید آب را مدیریت کنید، همچنین اکبری تاکید کرد: مدیریت آب در گرو مدیریت خاک است و اگر خاک را مدیریت نکنید، نمی

 رهبر معظم انقالب نیز بر روی مسئله خاک و اهمیت آن تاکید بسیار دارند.
درصد از اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی مربوط به بخش آب و خاک  ۸۸خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود:  معاون امور آب و

 های فنی آب و خاک هم اعتبار در نظر گرفته شود.است و باید برای بخش
  لینک خبر
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 آب 
 خبرنگاران جوان  – 52/01/89تاریخ : 

ترین اقدامات در بخش کشاورزیوری آب یکی از کلیدیبهره  
ود در دولت تدبیر و امید رترین اقدامات در بخش کشاورزی به شمار مییوری آب یکی از کلیدکشاورز گفت: با توجه به آنکه بهره

 .به این موضوع توجه خاص شده است
 د، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

ه ها با تاکید بر این مسئله کهای نوین آبیاری، ماشین آالت و نهادهکشاورزی در حاشیه افتتاحیه چهارمین نمایشگاه بین المللی سامانه
وری از آن یکی از ترین اقدامات در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: با توجه به آنکه آب و بهرهوری آب یکی از کلیدیبهره

 رود از این رو در دولت تدبیر و امید به این موضوع توجه خاص شده است.ت در بخش کشاورزی به شمار میترین اقداماکلیدی
 

ایم بهره وری آب را باال ببریم و مصرف آب را متعادل کنیم که این امر بر تولیدات تاثیر به او افزود: در دولت تدبیر و امید توانسته
 سزایی داشته است.

 
اینکه سطح چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی از نظر تکنولوژی باال رفته است، بیان کرد: در فضای  کشاورز با اشاره به

تحریم و فشار اقتصادی ظالمانه که با آمریکا مبارزه کردیم، بدون تردید این مسئله همه را متاثر کرده، اما تولید کنندگان و سازندگان 
 اند.تالش بسیار خوبی داشته

 
های مناسبی وارد کشور شده است، بیان کرد: با توجه به اقدامات مناسبی که تولید کنندگان م مسئول با اشاره به اینکه تکنولوژیاین مقا

 ها ایجاد شده است.های آموزشی برای استفاده از این تکنولوژیو سازندگان انجام دادند فضا
 

های دور به شمار های ما در گذشتهصورت پیمانکاری یکی از چالش سپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه فعالیت به
کنند قادرند برای مدتی سیستم را مدیریت کنند و کنند و سیستم نصب میرفت، بیان کرد: در حال حاضر کسانی که خدمات ارائه میمی

 زان ایجاد شده است.به کشاورزان آموزش دهند که با این وجود فضا برای انتقال تکنولوژی و آشنایی کشاور
 

رود در دولت تدبیر و امید ترین اقدامات در بخش کشاورزی به شمار مییوری آب یکی از کلیدکشاورز گفت: با توجه به آنکه بهره
 به این موضوع توجه خاص شده است

 وبی از نمایشگاه داشتند.های دولت و فضایی که ایجاد شده است مردم استقبال خاو در پایان تصریح کرد: خوشبختانه با کمک
  لینک خبر
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 آب 

 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 آبخیزداری، سیالب را در جنوب کرمان شکست 

 
سازه آبخیزداری در جنوب کرمان به طور چشمگیری قدرت تخریب سیالب را در  ۸۵۱به گفته مسووالن، احداث  -ایرنا  -جیرفت 

 این منطقه کاهش داد. 
را بر همگان آشکار کرد و  های آبخیزداری و آبخوانداری در کنترل سیالبهای زمستانی روزهای اخیر، نقش موثر طرحبارش

های فصلی جنوب کرمان را مهار و این منطقه را از یک بحران جدی ها چگونه توانستند طغیان رودخانهمشاهده کردیم که این طرح
 های آبخیزداری بر کسی پوشیده نیست.نجات دهند لذا امروزه اهمیت و نقش ویژه پروژه

 آبگیری شدهای آبخیزداری جنوب کرمان درصد سازه ۰۱
داری در هفت شهرستان بند سنگی و خاکی آبخیزداری و آبخوان ۸۵۱مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با بیان اینکه 

 ها آبگیری شد.درصد این سازه ۰۱های اخیر های انجام گرفته، در بارندگیجنوبی استان وجود دارد، گفت: با توجه به بررسی
میلیون متر مکعب کنترل سیالب و هفت میلیون متر مکعب نیز کنترل رسوبات انجام  ۰۵۱طی یک هفته گذشته حمزه احمدی افزود: 

 شده است.
 های زیرزمینی و کنترل رسوبات دارند.داری نقش مهمی در کنترل سیالب، تغذیه سفرههای آبخیزداری و آبخوانوی ادامه داد: طرح

های میلیون متر مکعب نفوذ آب به سفره ۵۱های اخیر کرمان بیان داشت: در بارشمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب 
 زیرزمینی صورت گرفته که نقش مهمی در بهبود شرایط اقلیمی منطقه جنوب کرمان دارد.

 :احمدی با بیان اینکه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، اعتبارات خوبی برای این بخش در نظر گرفته شده تصریح کرد
توان شود، از این رو آبخیزداری را میهای آبخیزداری فواید بسیاری دارد که در نهایت موجب کاهش اثرات خشکسالی میطرح

 مهمترین کار در حوزه منابع طبیعی دانست.
 طرح آبخیزداری جنوب کرمان در دولت تدبیر و امید ۰۱۱اجرای 

میلیارد  ۱۵۰طرح آبخیزداری با اعتبار  ۰۱۱ز ابتدای دولت دوازدهم تاکنون مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: ا
 میلیون لایر در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان اجرا شده است. ۱۶۱و 

های حوزه هزار هکتار بوده و عملیات اجرایی طرح ۵۰۵های آبخیز جنوب کرمان سه میلیون و وی افزود: مساحت مجموع حوزه
 محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بر اساس یک برنامه مدون در حال انجام است.آبخیزداری از 

های آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان شامل عملیات سنگی مالتی، خاکی و پخش وی تصریح کرد: طرح
 میلیون تومان در حال اجرا است. ۱۸۱ارد و میلی ۰۰حوزه آبخیز با اعتبار  ۰۰سیالب، گابیونی و بیومکانیکی )بانکت بندی( در 

 های آب زیرزمینیتقویت سفره
سال گذشته در جنوب استان باعث افزایش  ۰های آبخیزداری طی به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، اجرای طرح

 های زیرزمینی شده است.سطح آب سفره
ها و های آبخیزداری با هدف جلوگیری از خشکسالی، کنترل سیالب، مهار روان آبروژهاللهی موسوی با بیان اینکه پسیدمصطفی آیت

منجر به افزایش سطح  ۰۸و  ۰۱هایی طی سالهای شود اظهار داشت: اجرای چنین طرحهای آب زیرزمینی اجرا میتقویت سفره
 ه است.های آب زیرزمینی شدهای زیر زمینی، پیشگیری از فرسایش خاک و تقویت سفرهآب

 هزار متر مکعب از سیالب رمشک کنترل شد ۵۱۱
ترین راهکار برای مقابله با معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با بیان اینکه آبخیزداری مهم

های اخیز در ی بارندگیهای آبخیزداری در این منطقه است، گفت: در پهای اجرای طرحآبها از مزیتخشکسالی است و کنترل روان
 هزار متر مکعب کنترل سیالب داشتیم. ۵۱۱گنج، حوزه آبخیز رمشک شهرستان قلعه

 درصد پیشرفت فیزیکی به پایان رسیده است. ۰۱۱محمدرضا شاهرخی افزود: این پروژه آبخیزداری به حجم سه هزار متر مکعب با 
میلیون تومان از محل اعتبارات  ۶۵۱و اعتبار مصوب یک میلیارد و  سازه سنگی مالتی ۰وی ادامه داد: امسال این پروژه با 

 اجرایی شد. ۰۰۰۸صندوق توسعه ملی سال 
میلیون متر مکعب است، تصریح کرد: طرح  ۰۵۱شاهرخی با اشاره به اینکه در هر بارندگی میانگین کنترل سیالب در جنوب کرمان 

ی استان کرمان موجب کاهش اثرات خشکسالی می شوند و همچنین کنترل های جنوبهای آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان
های آب زیر زمینی، کنترل رسوب، تثبیت خاک و بهبود پوشش های مخرب در اراضی پایین دست، افزایش و تقویت سفرهسیالب

 های آبخیزداری و آبخوانداری است.گیاهی از مهمترین توفیقات پروژه
  لینک خبر
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 آفات 
 ایرنا  – 55/01/89تاریخ : 

 هزار هکتار عبور کرد ۵مبارزه با ملخ صحرایی از سطح 

تان ستان و بلوچسسخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: مبارزه با آفت ملخ صحرایی در دو استان هرمزگان و سی -ایرنا -تهران
 هکتار رسیده و همچنان ادامه دارد.  ۵۱۱به سطح پنج هزار و 

ملخ صحرایی در ایران از اواخر آبان ماه  روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ریزش« سید محمدرضا میر»
جزیره عربستان، افزود: از این میزان سطح  جاری در مسیر بازگشت مجدد ملخ صحرایی از کشورهای هند و پاکستان به شبه

 مبارزه، نزدیک پنج هزار هکتار مربوط به استان هرمزگان و بخش اندکی مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.
 وی تصریح کرد: هنوز شاهد هجوم جدیدی از ریزش ملخ صحرایی از شبه جزیره عربستان به سمت ایران نیستیم.

نباتات کشور گفت: اکنون سازمان مذکور با تامین اعتبارات ملی و استانی و فراهم سازی ماشین آالت و سخنگوی سازمان حفظ 
 تجهیزات الزم آمادگی مبارزه با ریزش مجدد ملخ صحرایی از سوی شبه جزیره عربستان به سمت ایران را دارد.

این آفت از کشورهای هند و پاکستان به سمت شبه  به گفته وی، هجوم ملخ صحرایی به دو استان جنوبی کشور ناشی از بازگشت
 شود.ها در ایران انجام میدرصد ریزش ۰۱جزیره عربستان است که بیش از 

میر اظهار داشت: مسیر عبوری ملخ های صحرایی از خاک ایران موجب شده که بخش عمده ریزش ها در استان هرمزگان اتفاق 
 ه با ملخ صحرایی فراهم است.بیفتد که البته شرایط برای ادامه مبارز

استان جنوبی کشور از جمله سیستان و  ۰هزار هکتار از  ۱۵۱به گزارش ایرنا، سال گذشته مبارزه با ملخ صحرایی در سطح 
 بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، بوشهر، فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، ایالم و خراسان جنوبی عملیاتی شده بود.

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 محصوالت کشاورزی در بورس باالترین رکورد فروش را از آن خود کرد

شته با خرید توافقی و حمایتی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: این سازمان در دو سال گذ -ایرنا  -تهران 
 محصوالت کشاورزی رکورد فروش و ترنور در بورس کاال را از آن خود کرد. 

روز دوشنبه در گردهمایی ملی مدیران ستادی و استانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران افزود: شبکه تعاون « حسین شیرزاد»
یرخشک، خرما، زعفران، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی را به روستایی کشور بخش عمده محصوالت کشاورزی از جمله ش
 صورت حمایتی و توافقی از کشاورزان خریداری کرده است.

وی با بیان اینکه بخش عمده این محصوالت در بورس کاال عرضه و حتی صادر شده است اظهارداشت: اکنون به دنبال صادرات 
 محصوالت کشاورزی هستیم
تعاون روستایی ایران تصریح کرد: اقدامات سازمان تعاون روستایی منجر به کنترل سونامی قیمت گوجه  مدیرعامل سازمان مرکزی

 فرنگی و جلوگیری از افت بیش از حد قیمت زعفران شد که این مهم در بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان تاثیر داشته است.
 بورس کاال را داریم که بزودی انجام می شود. وی ادامه داد: اکنون تدارک ورود هشت محصول کشاورزی دیگر به

گردهمایی ملی مدیران ستادی و استانی سازمان مرکزی روستایی ایران به مدت یک روز و با حضور جمعی از نمایندگان مجلس 
ستانها در های تعاونی تولید و سهامی زراعی اشورای اسالمی، معاونین و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و مدیران عامل اتحادیه

 محل سازمان مرکز تعاون روستایی ایران برگزار شد.
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 ایرنا  – 58/01/89تاریخ : 

 میلیارد تومان به کشاورزی جنوب کرمان خسارت زد ۰۳۳سیالب 

ب به بخش های اخیر و جاری شدن سیالرییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: در پی بارش -ایرنا  –جیرفت 
 میلیارد تومان خسارت وارد شد.  ۰۱۱کشاورزی هفت شهرستان جنوبی استان کرمان 

سعید برخوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان خسارت طبق برآوردهای اولیه کارشناسان جهاد 
 ت وارد شد.ها و قنواکشاورزی هفت شهرستان جنوبی استان کرمان به بخش اراضی، چاه

های منوجان، قلعه گنج و رودبارجنوب های بخش کشاورزی منطقه جنوب کرمان در شهرستانوی تصریح کرد: بیشترین خسارت
 میلیارد تومان رودبار جنوب است. ۰۱میلیارد تومان قلعه گنج و  ۰۱میلیارد تومانی منوجان،  ۵۱وارد شده که شامل خسارت 

ها به مزارع گندم، گنج و رودبار بیشترین خسارتب استان کرمان ادامه داد: در شهرستان قلعهرییس سازمان جهاد کشاورزی جنو
 های کشاورزی وارد شده است.ها، قنوات و چاهکلزا، دام

راس دام در سیالب  ۰۸۱های امدادی متاسفانه ها از مناطق سیالبی توسط تیمبرخوری افزود: با توجه به سرعت زیاد برای خروج دام
 تلف شدند.

میلیارد تومان خسارت وارد شده است و نتیجه ارزیابی خسارت نهایی  ۰۱وی اظهار داشت: اکنون در بخش منابع آبی کشاورزی 
 شود.اعالم می

 متر ریزش باران ثبت شده است.میلی ۰۰۱طی روزهای اخیر در جنوب کرمان 
 شود.رزی در هفت شهرستان جنوبی استان کرمان تولید میساالنه بیش از چهار و نیم میلیون تن از انواع محصوالت کشاو
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 52/01/89تاریخ :   

 گلی کشور اضافه شدهزار هکتار به پوشش جن ۰۳

های مرتبط با تقویت پوشش گیاهی انجام شده کاری در کشور به عنوان یکی از برنامههزار هکتار جنگل ۰۱امسال  -ایرنا  -قزوین 
 هزار هکتار افزایش یابد.  ۵۱که پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال جاری به 

ها،مراتع و آبخیزداری کشور روز دوشنبه در حاشیه بازدید از طرح جنگل مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل
کاری در حاشیه سد نهب تاکستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: جنگل کاری های انجام شده در مناطق مختلف کشور 

 شده است.با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین بسیج همگانی و مشارکت مردم محقق 
هزار هکتار جنگل کاری پیش بینی شده  ۰۶هوشنگ جزی افزود: سال گذشته نیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اجرای حدود 

 هزار هکتار افزایش یافت و اجرایی شد. ۰۵بود که در نهایت این رقم به 
جنگل ها برای پیشگیری از آن نیز گفت: به وی در خصوص تخریب جنگل ها و مراتع به دلیل عوامل انسانی و راهکار سازمان 

صفر رساندن حوادثی چون آتش سوزی در مراتع و جنگل ها به دالیل مختلف از جمله انسانی و یا تغییر اقلیم غیرممکن است اما 
را که تالش می شود با آموزش به مردم به ویژه گروه های مرجع همچون کشاورزان و روستاییان و دامداران بروز این حوادث 

 آسیب های جبران ناپذیری به پوشش گیاهی کشور وارد می سازند را کاهش دهیم.
حوزه آبخیز در سال جاری در مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت:  ۰۱۱این مسوول در ادامه از اجرای طرح های آبخیزداری در 

 شهرستان های کشور را نیز دربرگرفت.درصد  ۰۱این طرح ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی انجام شد و تقریبا 
درصد طرح های آبخیزداری  ۸۱ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل

درصد برنامه های مرتبط با حوزه های  ۸۱مصوب امسال به ویژه در بخش های مکانیکی اجرایی شده است و همچنین شاهد اجرای 
 یکی نیز بوده ایم.جزی همچنین گفت: اجرای این طرح ها با هدف تقویت پوشش گیاهی و حفاظت از خاک انجام شده است.بیولوژ

هزار میلیارد لایر از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری  ۰۸وی با بیان اینکه امسال به لحاظ ریالی 
هزار میلیارد لایر( تخصیص یافت و منتظر تخصیص  ۰۰اول این اعتبار )درصد از تخصیص بخش  ۰۵تخصیص پیدا کرد که 

 اعتبارات مرحله دوم هستیم تا طرح های مربتط با بخش آبخیزداری را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

 لینک خبر 
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 اقلیم و منابع طبیعی 
ایرنا  – 52/01/89تاریخ :   

 تغییر اقلیم و جابه جایی زمان کاشت درخت در مازندران 

رم شدن زمین، ها و گکارشناسان باغبانی درمازندران اعالم کردند که با توجه به شرایط و تغییرات اقلیمی این سال -ایرنا -ساری
 ها کاهش یابد. اسفند در استان انجام شود تا خطر خشک شدن نهال ۰۵کاری در دشت و جلگه باید از نیمه دوم دی تا پیش از نهال

اسفند به نام روز درختکاری در تقویم جمهوری اسالمی به ثبت رسیده است و در این روز برنامه های نمادین مختلفی از  ۰۵اگرچه 
ن از سوی ارگان های دولتی و مردمی برگزار می شود،اما کارشناسان باغبانی مازندران معتقدند که بهترین زمان برای کاشت درختا

 کاشت درخت در استان در چند سال اخیر از نیمه دوم دی ماه زمانی که درختان در خواب زمستانی به سر می برند، است.
ی که در انتخاب زمان مناسب برای کاشت درخت مهم هستند، فصل و اقلیم آب و کارشناسان باغبانی تاکید کردند ،مهمترین عوامل

 هوایی است،به طوری که توجه به این دو مورد می تواند بهترین زمان کاشت درخت در منطقه را مشخص کند. 
ندان و خیلی سردی در دشت و به گفته آنان با توجه به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی در مازندران که طی یک دهه اخیر زمستان یخب

 جلگه شاهد نیستیم ، بهتر است با دیدن آثار به خواب رفتن درختان اقدام به کاشت نهال کنیم. 
از سوی دیگر اغلب افراد بر این تصور هستند که کاشت درخت در یک روز آفتابی بهتر است،چراکه نور کافی به درخت می رسد. 

هترین آب و هوایی که برای کاشت درخت می توان انتخاب کرد،آب و هوای ابری و نیمه ابری اما کارشناسان باغبانی معتقدند ،ب
 است،چراکه در روزهای ابری اگر باران ببارد برای درخت تازه کاشته شده بسیار مناسب است و خاک آن مرطوب می ماند.

اب زمستانی است و این زمان در مناطق دشت و کارشناسان می گویند نهایت زمان کاشت درخت قبل از بیدار شدن درختان از خو
 جلگه استان مازندران به دلیل تغییرات اقلیمی از نیمه دوم دی ماه و بهمن ماه است.

بر اساس داده های آماری هواشناسی و همچنین اظهارنظر کارشناسان کشاورزی، تغییرات اقلیمی سال های اخیر بر هر سه منطقه آب 
ار بوده و بیشترین تبعات منفی را هم برای گونه های کشاورزی و دیگر گیاهان به عنوان داشته های اصلی و هوایی مازندران اثرگذ

 استان مازندران به همراه داشته است.
تغییرات اقلیمی سال های اخیر بویژه افزایش دما در ارتفاعات و کم بارشی سبب شده است تا زمان کاشت درختان نیز در مازندران 

و به همین دلیل نوسازی باغات مرکبات و سیاه ریشه به ویژه سیب و گالبی در دشت و جلگه استان باید از هم اکنون در جابجا شود 
 دستور کار کشاورزان قرار بگیرد.

 در مازندران  ۸۹درجه ای دمای پاییز  ۴کاهش 
درجه سانتیگراد باالی صفر بود درحالی که  ۰۱طبق آمار مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران در پاییز سال جاری دمای هوای استان 

درجه سانتیگراد بود و این آمار نشان می دهد که دمای هوای پاییزی  ۰۰۴۰درجه و در دوره آماری حدود  ۰۰۴۰دما در سال گذشته 
 درجه سردتر شد. ۰۴۰درجه و نسبت به دوره آماری  ۰۴۰استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 

درجه سانتیگراد باالی صفر سردترین منطقه استان  ۰۴۶درجه سانتیگراد گرمترین و بلده نیز با  ۰۰۴۱دت رامسر با در این م
 مازندران بود.

 ۰۸-۰۰مرکز تحقیقات هواشناسی مازندران اعالم کرد اکثر نقاط این استان در پاییز سال جاری به عنوان نخستین فصل سال زراعی 
 لی داشتند.بارش باران نرمال تا ترسا

همچنین طبق این بررسی ها میانگین بارش باران در این استان در سه ماهه اول سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 درصد بیشتر شده است. ۰۱۴۵درصد و نسبت به دوره آماری حدود  ۶۴۵حدود 

میلیمتر و در دوره  ۰۱۰ها در پاییز سال گذشته حدود میلیمتر باران در مازندران بارید که این بارش  ۰۰۰در مجموع در این مدت 
 میلمتر بود. ۰۰۰آماری بلند مدت 

ماهه سال جاری در استان مازندران در سه ماهه پاییز اتفاق افتاد به طوری که در سال  ۰درصد از باران  ۵۱براساس آمار حدود 
 میلمتر آن در پاییز بود. ۰۰۰ستان به ثبت رسید که میلمتر باران در ا ۵۰۰) فروردین تا پایان آذرماه ( در مجموع  ۰۸

 باغداران مازندران کاشت نهال را از االن شروع کنند
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار ایرنا خطاب به باغداران استان گفت که 

 ه ها در جلگه و دشت از نیمه دوم دی ماه است .زمان کاشت انواع درخت به ویژه مرکبات و سیاه ریش
هادی ایزدی با بیان اینکه تغییر اقلیم و آب و هوایی سبب شده است تا زمان خواب زمستانی به ماههای پائیز نزدیک شود ، ادامه داد: 

 استان مازندران است.های به همین دلیل اکنون که درختان در خواب زمستانی هستند بهترین زمان کاشت انواع درخت در باغ
این کارشناس باغبانی مازندران با اشاره به این نکته که به اندازه کافی فروشندگان و نهالستان های دارای مجوز و گواهی قرنطینه ای 

اع د انودر استان وجود دارد که توانایی تامین انواع نهال های مرکبات و سیاه ریشه را دارند، تاکید کرد که باغداران نسبت به خری
 نهال سالم به ویژه نهال هایی که ازخارج استان وارد می شود، دقت کنند.
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ایزدی به وجود ایستگاه قرنطینه در ورودی های استان مازندران اشاره کرد و بیان داشت: پلیس راه و راهنمایی و رانندگی استان نیز 
 در انتقال و جابجایی نهال ها همکاری الزم را دارند.

 هزار هکتار آن مربوط به باغ مرکبات است. ۰۰۱هزار هکتار اراضی باغی دارد که  ۰۵۱دود مازندران ح
کاشت ، اصالح و نوسازی درختان بویژه مرکبات همواره یکی ازفعالیت های مهم کشاورزی در استان های شمالی از جمله مازندران 

، بازار داغ و سودآوری را رقم می زند که مثل هر بازار  است و به همین دلیل هم فروش نهال در هر کوی و برزن در این مناطق
 دیگر ، خالی از سودجویی و بی مسئولیتی نیست.

استفاده از نهال های شناسنامه دار و کیفی متناسب با اقلیم با هدف رسیدن به تولید و بهره وری پس از انتظار حداقل سه ساله و در 
نخستین گام در باغداری است ،اما وجود انواع نهال های متفرقه که به راحتی در  بعضی از گونه ها نظیر گردو تا هفت ساله ،

 دسترس قرار می گیرد، باغداری مازندران را بشدت تهدید می کند.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ادامه ضمن تاکید بر خرید نهال دارای برچسب گواهی سالمت و کد مخصوص 

 که باغداران در اصالح و نوسازی باغات از نهال های پرتقال توسرخ و نارنگی های زودرس استفاده کنند. همان رقم ، گفت
ایزدی خطاب به باغداران تاکید کرد: نهالی که دارای برچسب گواهی سالمت است،در صورت هرگونه خسارت آفتی و یا ندادن 

 جبران خسارت می شود.محصول مورد نظر قابل پیگیری و از سوی تولید کننده نهال 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این خصوص به ایرنا ضمن تاکید بر رعایت زمان کاشت انواع درخت 

 گفت که باغداران به نوع نهال و نحوه کاشت دقت الزم را داشته باشند.
نندگان مجوزدار نهال در استان خرید کنند تا هم آسیبی به باغ های عبدالرحمان زاغی افزود: متقاضیان نهال برای احداث باغ از تولیدک

 قدیمی شان نرسد و هم دچار ضرور و زیان نشوند
ها منوط به داشتن گواهی بهداشت نباتی و با هماهنگی مدیریت حفظ جایی نهال بین استانوی با اشاره به این نکته که هرگونه جا به 

کنندگان نهال که بدون مجوز و داشتن گواهی قرنطینه اقدام به فروش گفت: در صورت مشاهده توزیعنباتات استان مبدا و مقصد است، 
 کنند ،از طریق دستگاههای تعزیراتی و انتظامی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.ها جایی نهال بین استانو جا به 

ران است که باید مورد توجه قرار بگیرد و مگس میوه به عنوان آفت و بیماری ها از نکات مهم و قابل توجه در باغداری مازند
 مهمترین آفت همچنان باغداری استان را تهدید می کند.

دسته زنده شامل انواع بیماری و آفات و غیر زنده شامل  ۰متخصصان و کارشناسان کشاورزی ،خسارت های کشاورزی را به 
 می کنند که امروز همه این عوامل برای کشاورزی مازندران تهدیدزا است . حوادث طبیعی سیل ،توفان و خشکسالی تقسیم بندی

 لینک خبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83630798/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

12 http://awnrc.com/index.php 
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 بازار و قیمت ها
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایرنا  – 21/01/89تاریخ : 

 شودهای پیشوا افزوده میهکتار به سطح گلخانه ۰۵۳

های طح گلخانههکتار به س ۰۵۱بینی صورت گرفته و تعهدات شهرستان، فرماندار شهرستان پیشوا گفت: بر اساس پیش -ایرنا -تهران
 شود. پیشوا افزوده می

داران پیشوایی که با حضور مدیر امور شعب بانک کشاورزی در محل حسین عباسی روز دوشنبه در جلسه بررسی مشکالت گلخانه
و  هکتار گلخانه تولید سبزی و صیفی ۰۱۱فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهار کرد: شهرستان پیشوا با بیش از یک هزار و 

 شود.ای استان تهران محسوب میگل شاخه بریده، قطب تولید محصوالت گلخانه
 

ای، مهمترین سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی است چرا که با استفاده از این وی گفت: توسعه کشت گلخانه
سادگی انجام شده و عالوه بر افزایش تولید، های گیاهی به شود، مبارزه با آفات و بیمارینوع کشت، مصرف آب مدیریت می

 گردد.های شغلی پایداری نسبت به کشاورزی در فضای آزاد ایجاد میفرصت
 

ها در شهرستان پیشوا گفت: روان سازی سازوکار پرداخت تسهیالت هکتار سطح گلخانه ۰۵۱فرماندار پیشوا با اشاره به تعهد افزایش 
 های پاکدشت موفق کند.یابی به تعهدات افزایش سطح گلخانهمسئوالن را در دست تواندداران پیشوا میبه گلخانه

 
داران پیشوا داشته ولی های گذشته همکاری بسیار خوبی در ارائه تسهیالت به گلخانهوی گفت: هر چند که بانک کشاورزی در سال

ود تا در نهایت به چرخه اقتصاد منطقه که مبتنی بر الزم است تابخشی از منابع و اعتبارات شهرستان به سمت این بانک هدایت ش
 کشاورزی است، بازگردد.

 
گذاری ویژه استعالمات متعدد برای ارزشعباسی افزود: در حال حاضر کشاورزان با مشکالتی در دریافت تسهیالت مواجهند و به

 سازی بیشتر است. عنوان وثیقه مستلزم مساعدت و روانزمین به
 

 کنندپیشوایی تا سقف یک میلیارد تومان تسهیالت دریافت میداران گلخانه
مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران نیز در این جلسه گفت: بانک کشاورزی با ارائه بسته حمایتی، تا سقف یک میلیارد تومان 

 داران و بارفروشان پیشوا قرار می دهد.تسهیالت به صورت ضمانتی در اختیار گلخانه
 

عماریان افزود: در سال جاری بیش از یکصد میلیارد تومان تسهیالت برای توسعه گلخانه، به کشاورزان پیشوایی ارائه شده جهانپور م
 است و با وجود شرایط سخت کشور و کمبود اعتبارات هیچ درخواستی را در تامین مالی بخش کشاورزی بی پاسخ نگذاشتیم.

 
های تولیدی راکد و نیمه فعال، به بیش ر سال حرکت می کند و با تمرکز بر مجتمعوی گفت: بانک کشاورزی در راستای تحقق شعا

 واحد تولیدی در پیشوا تسهیالت پرداخت کرده که این امر موجب حفظ وضعیت اشتغال شده است. ۰۱۱از 
 

د ریافت بیش از یکصمدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران تصریح کرد: در بخش پرداخت تسهیالت به گلخانه ها، پیشوا با د
 میلیارد تومان تسهیالت، رتبه اول را در استان در اختیار دارد.

 
هزار میلیارد لایر تسهیالت به بخش کشاورزی و دامی پیشوا پرداخت شده، تصریح کرد: پرداخت  ۰معماریان با بیان اینکه تا کنون 

 ک کشاورزی تدوین شده و در حال تصویب است.هایی است که توسط باندرصد از جمله طرح ۰۱تسهیالت با نرخ بهره 
 

 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است. ۰۵هزار نفر جمعیت در  ۸۱شهرستان پیشوا با بیش از 

 
  لینک خبر
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 برنامه و سیاست 

 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 سیاست افزایش تولیدات کشاورزی در پنج سال 

 
های بخش کشاورزی را پایین بودن عملکرد عمومی در این بخش سرپرست وزارت جهاد کشاورزی یکی از چالش -ایرنا  -تهران 

 دانست و گفت: در نظر داریم طی پنج سال عملکرد تولیدات کشاورزی در هکتار افزایش پیدا کند. 
نی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران درباره افزایش روز دوشنبه در گردهمایی ملی مدیران ستادی و استا« عباس کشاورز» 

های گلستان، بهره وری آب و عملکرد محصوالت کشاورزی افزود: با توجه به اینکه آب مورد نیاز بخش کشاورزی در استان
ید روبرو ن عملکرد تولخوزستان و آذربایجان غربی فراهم است اما به جز تولیدکنندگان پیشرو مابقی کشاورزان ما با مشکل پایین بود

 هستند که همین امر در درامدزایی آنان نیز موثر است.
کیلوگرم گندم تولید شود به طوری که تولید گندم در هر هکتار به  ۰۴۵وی اظهارداشت: طی پنج سال آینده باید از هر متر مکعب آب، 

 هفت تن و پنبه به پنج تن برسد تا تولید اقتصادی شود.
 تولی تجارت کشاورزی استتعاون روستایی م

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا باید متعادل شود تصریح کرد: سازمان تعاون روستایی به عنوان 
ها و تشکل های کشور است به طوری که بدون تقاضا و بازار هیچ تولیدی متولی تجارت بخش کشاورزی پرچمدار انسجام تعاونی

 ست.پایدار نی
وی براین باور است که سازمان مرکزی تعاون روستایی در بازار رسانی محصوالت کشاورزی نقش مهمی دارد بنابراین هر اتفاقی 

 گردد.برای قیمت محصوالت کشاورزی بیفتد به عملکرد این سازمان برمی
و تشکل ها توانستند باعث سرپا ماندن این بخش وی اضافه کرد: طی سالهای گذشته دولت تولید پنبه را رها کرده بود اما تعاونی ها 

 شوند.
 بخش کشاورزی ایران چهار چالش دارد

وی، تامین امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه و افزایش درآمد بخش کشاورزی را سه انتظار دنیای امروز از بخش کشاورزی 
اکنون بجز دو کشور هلند و لوکزامبورگ که تولیدکننده برشمرد و گفت: دولت ها وظیفه تامین امنیت غذایی کشورشان را دارند، 

 کنند، اما تامین کننده امنیت غذایی کشور خودشان هستند.تجهیزات کشاورزی هستند اما مبادله محصول نمی
ی وی افزود: در بحث حفاظت از منابع پایه همچون آب و خاک، این مسئولیت تکلیف زیست محیطی برای دولت و همه مردم ایجاد م

 کند.
کشاورز درباره افزایش درآمد کشاورزان اظهارداشت: تالش داریم غرامت کشاورزان افزایش یابد وقتی درآمد فعاالن اقتصادیی 

)کشاورزان ، کارخانجات و صنایع( افزایش پیدا نکند امکان پس انداز وجود ندارد زیرا توسعه از را تزریق منابع دولتی اتفاق نمی 
 پس انداز انجام شود.افتد بلکه باید با 

 وی ادامه داد: دولت ها با منابع موجود فقط می توانند زیربناها و زیرساخت ها را فراهم کنند.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی با بیش از پنج چالش قابل حل نیست گفت: کشاورزی کشور ما با سه 

و بهره وری، پایین بودن درامد و ناپایداری منابع روبرو است که به نظر من با دانش و  تا چهار چالش بهره وری آب، کاهش عملکرد
 تکنولوژی امروز قابل حل است.

ز آن فرار تواند اوی با تاکید براینکه هیچ کس فارغ از مسئله آب نباید به توسعه فکر کند افزود: آب چالشی جدی است که کسی نمی
 کند.

توانیم از مصرف یک کیلوگرم کود یا یک ومی عملکرد و بهره وری در بخش کشاورزی پایین است ما نمیوی ادامه داد: به طور عم
 متر مکعب آب به اندازه کافی پول در بیاوریم.

های ما در معرض فرسایش و تخریب هستند ضمن اینکه در بحث  کشاورز درباره ناپایداری منابع اظهارداشت: امروز خاک
ها و درآمد کشاورزان نیز روبرو هستیم اما هنوز به امر بازار و تقاضا در بخش کشاورزی نیز با ناپایداری قیمتناپایداری اقتصادی 

 نپرداخته ایم.
وی فاصله بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را زیاد دانست و گفت: هیچ تولیدکننده ای بدون تفکر به مصرف کننده نباید به امر 

 فاصله به نفع طرفین نیست و باید کاهش یابد.تولید بپردازد این 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83632566/سیاست-افزایش-تولیدات-کشاورزی-در-پنج-سال


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

16 http://awnrc.com/index.php 

ه این کنیم کاین مقام مسئول چالش اقتصادی بخش کشاورزی را افزایش جمعیت و تامین امنیت غذایی عنوان کرد و افزود: ما فکر می
امکان پذیر ها است، در حالی که کشاورزی، یک موضوع اقتصادی است و بدون تقاضا، هیچ تولیدی بخش فقط جای کشاورزی چی

 نیست.
وی براین باور است بخش کشاورزی می تواند در اشتغال زایی و کاهش بیکاری نقش بسزایی داشته باشد گفت: مشکل آب در بخش 

 کشاورزی قابل حل است اما اشتغال را دولت باید حل کند و بخش کشاورزی می تواند این مشکل را برطرف کند.
 زی استتک نرخی شدن ارز به نفع بخش کشاور

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره واقعی شدن نرخ ارز نیز گفت: طی سالهای گذشته پایین نگه داشتن نرخ ارز عالوه بر 
 سرکوب بخش کشاورزی موجب ضرر و زیان این بخش شده بود.

ک نرخی شدن ارز به نفع بخش کشاورز با بیان اینکه تحریم ها برغم مشکالت عدیده موجب واقعی شدن نرخ ارز شد افزود: معتقدم ت
 کشاورزی کشور باشد زیرا این بخش دارای قابلیت صادراتی است و در شرایط امروز می توان درامد زایی خوبی داشت.

وی در پایان با تاکید براین که کوچک سازی به نفع دولت است گفت: با کوچک سازی دولت موافقم و باید بخش عمده فعالیت ها به 
 تشکل ها واگذار شود تا دولت بتواند به فعالیت های زیربنایی و زیرساختی و حاکمیتی خود بپردازد.بخش خصوصی و 

گردهمایی ملی مدیران ستادی و استانی سازمان مرکزی روستایی ایران به مدت یک روز و با حضور جمعی از نمایندگان مجلس 
های تعاونی تولید و سهامی زراعی استانها در ان عامل اتحادیهشورای اسالمی، معاونین و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و مدیر

 محل سازمان مرکز تعاون روستایی ایران برگزار شد.
  ک خبرلین
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 برنج
 ایرنا  – 59/01/89تاریخ : 

 طارم روشن ، برگ برنده خودکفایی برنج

کارشناسان و مسئوالن بخش کشاورزی مازندران دستیابی و معرفی رقم جدید کیفی و کمی "طارم روشن " را گامی  -ایرنا -ساری
دانند و بر این اعتقادند که استفاده از این برگ برنده برای خودکفایی در تولید برنج به بزرگ برای خوداتکایی تولید داخلی برنج می

 نیازمند تالش مضاعف برای فروش و بازرگانی آن است.  عنوان یک محصول راهبردی
سال کار پر زحمت و شبانه  ۰رقم جدید برنج طارم که به یاد شهید هسته ای مصطفی روشن " طارم روشن " نام گذاری شده ، پس از 

انرژی اتمی و با استفاده از  روزی محققان با هدف خودکفایی در شرایط اقتصاد مقاومتی به دست آمد. این رقم که با همکاری سازمان
هکتار از زمین های  ۰۵به صورت رسمی معرفی شد و در سال زراعی گذشته  ۰۶پرتوتابی و اشعه گاما به ثمر رسید ، سال 

 کشاورزی استان زیر کشت این رقم قرار گرفت.
م روشن است ضمن این که در برابر افزایش عملکرد ، زودرسی ، کیفیت مطلوب همراه با عطر و طعم طارم از جمله ویژگی های رق

 بیماری بالست و کرم ساقه خوار به عنوان مهمترین آفت و بیماری هم مقاومت باالیی دارد و به عبارتی واکسینه است.
به گفته کارشناسان و مسئوالن ، نوید خودکفایی با توسعه کشت رقم روشن به راحتی قابل لمس است و در واقع پاره کردن حلقه 

ی و بندگی به واردات برنج به ترغیب کشاورزان برای کشت این رقم وابسته است و تنها راه متمایل کردن کشاورزان هم وابستگ
 اطمینان خاطر دادن به آنها برای بازرگانی و فروش این محصول بستگی دارد.

ج اختصاصی کردن کاشت برنج در ذکر این نکته نیز مهم است که برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای رسیدن به خوداتکایی برن
کشور فقط در استان های مازندران و گیالن است و دلیل اجرای این سیاست نیز وجود منابع آب برای تولید برنج به عنوان محصول 

 آب بر در این دو استان شمالی کشور در مقایسه با سایر استان ها عنوان شده است.
به محصول برنج داخلی بر محور باال بردن بهره وری مصرف آب و افزایش بازده  طبق برنامه راهبردی برای خوداتکایی کشور

تولید در سطح است تا با اجرایی شدن برنامه این وزارتخانه استان های مازندران و گیالن بتوانند نیاز کشور به برنج را بدون اتکاء 
 به واردات تامین کنند.

هزار هکتار افزایش  ۰۵۵استان مازندران و گیالن باید به  ۰رقام پر محصول در بر اساس طرح خوداتکایی برنج ،سطح زیر کشت ا
 هزار هکتار از اراضی شالیزاری برنج رقم پر محصول کشت می شود. ۰۰۱یابد در حالی که هم اکنون در کمتر از 

شالیزارهای شمال نیز مورد تاکید هزار هکتار از  ۰۱۵خود اتکایی برنج همچنین با اجرای طرح آبیاری تناوبی و تجهیز و نوسازی 
 استان برنج خیز کشور درحال انجام است. ۰است ، اما این طرح ها همچنان با کندی در این 

کارشناسان کشاورزی معتقدند رقم طارم روشن به عنوان یک رقم کیفی و کمی می تواند برنامه راهبردی افزایش سطح زیر کشت 
 کند ، به شرط آن که مقوله بازرگانی و فروش این محصول برای کشاورز حل و فصل شود.ارقام پر محصول را عملیاتی و محقق 

 بازار پسندی، نگاه غالب در کشت برنج 
شماری از برنجکاران مازندران نیز گفتند که آنان برای کشت یک محصول به ترتیب به بازرگانی ، مقدار تولید ،زودرسی و مقاوم 

ها توجه می کنند و حتی اگر مقدار تولید به نسبت ارقام دیگر قال توجه باشد اما خریدار نداشته باشد ، بودن در برابر آفات و بیماری 
 اصال مورد انتخابشان قرار نمی گیرد.

باقر علیزاده یکی از کشاورزان شهرستان آمل به خبرنگار ایرنا گفت : محصول تولیدی کشاورزی باید با توجه به هزینه تولید وقتی 
زار می شود هم مشتری داشته باشد و هم قیمت مناسب بخورد که در واقع ما به این موضوع " به صرفه بودن " کشت و کار وارد با

 می گوییم و اگر این شرایط محقق نشود ، تولید محصول مورد توجه کشاورز قرار نمی گیرد.
ایط بازار مشتری دارد و به همین دلیل هم با وجود وی توضیح داد : مثال طارم هاشمی و محلی همواره با هر قیمتی به تناسب شر

عملکرد پایین ، کشت اصلی شالیکاران است ، در حالی که طی سه دهه گذشته انواع و اقسام ارقام پرمحصول به کشاورزان معرفی 
 فاقد شرایط دیگر شد و حتی با حمایت دولتی در سال های اول در سطح وسیعی هم کشت شد ولی چون بازار پسندی نداشت و همچنین

مانند مقاومت در برابر آفات و بیماری ها نبود ، کشاورزان ادامه کشت ندادند و به عنوان تجربه شکست خورده در ذهن ها باقی مانده 
 است.

ز اشاره و تاکید کرد : بسیاری ا ۱۱و  ۶۱و ارقام دیگر در دهه  ۰و آمل  ۰این کشاورز به ترغیب کشت ارقام پرمحصولی چون آمل 
کشاروزان هنوز خاطرات بد کشت و کار این ارقام را در ذهن دارند و اگر قرار است مسئوالن رقم جدیدی را معرفی و کشاورزان 

را به کشت آن ترغیب کنند ، باید به صورت همه جانبه زمینه اش را هم فراهم کنند چون تنها به دست آوردن یک رقم جدید و معرفی 
 آن کفایت نمی کند.
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ه پیشنهاد داد : با توجه به این که بازرگانی مهم ترین نقش را در کشت محصول دارد و کشاورز به تقاضای موجود در بازار علیزاد
برنج مانند هر بازار دیگری نگاه می کند ، الزم است در سال های ابتدایی خرید رقم طارم روشن را که گفته می شود هم کیفی است 

 ن کند تا کشاورزان به ذائقه پسندی مشتریان اطمینان حاصل کنند.و هم قیمت مناسبی دارد ، تضمی
وی با اظهار این که تنها نام رقم جدید طارم روشن را شنیده و هنوز در منطقه اشان هیچ کشاورزی برای کشت آن ریسک نکرده 

رند در ارتباط هستم ، چیز زیادی در باره است ، گفت : تا آنجایی که با شالیکوبی ها هم که در واقع نبض بازار برنج را در اختیار دا
این رقم و بازار پسندی آن نشنیده ام در حالی که شالیکوبی ها بازار اصلی برنج مازندران محسوب می شوند و بیشترین اثرگذاری را 

ت و گی مقابله با آفابر کشاروزان دارند و کشاورزان هم بیشترین اطالعات در باره بازار برنج و حتی جزییات دیگری در باره چگون
 بیماری های نوظهور را در شالیکوبی ها می شنوند و در آنجا تبادل اطالعات می کنند.

این شالیکار مازندرانی به نقش " بذر " در کشت و کار هر محصول کشاورزی بویژه برنج اشاره کرد و توضیح داد : شما وقتی یک 
ز او می خواهید که این رقم جدید را کشت کند ، معنایش برای کشاورز این است که رقم جدید برنج را به کشاورز معرفی می کنید و ا

باید از بذر رقمی که خودش کشت و کار می کند و سال ها از آن محافظت کرده و به مرحله ای از خلوص و اطمینان قابل توجه 
 است چون بذر اصلیش را از دست می دهد. رسانده ، دست بکشد و این کار از نگاه کشاورز شالیکار یک کار پر ریسک و خطر

وی افزود : بسیاری از کشاورزان برنج کار در مازندران پس از سه دهه کشت رقم طارم محلی به بذر کیفی و اصالح شده رسیده اند 
شروع  -نادا مثال من شنیده ام به کا -که نتیجه اش محصولی است که حاال شهرت جهانی هم دارد یعنی صادراتش به خارج از کشور 

شده و قرار است به اروپا و دیگر کشورها هم صادر شود و حاال شما در چنین شرایطی از کشاورز می خواهید که به رقم جدید طارم 
 روشن اعتماد کند.

نظرم باید با  هاین کشاورز آملی با تاکید بر این که در کنار بازرگانی رقم جدید ، باید بذر کافی هم برای کشت آن فراهم شود ، گفت : ب
در اختیار قرار دادن بذر خوب طارم روشن به کشاورز فرصت داد تا ابتدا بخش کوچکی از شالیزارش را به کشت آن اختصاص دهد 
و از این طریق بتوان هم خاطرات بد گذشته را از ذهنش پاک کرد ، هم بذر اصلی خودش را یکجا از دست ندهد و هم بتواند خودش 

 رقم جدید برسد . در این صورت خودش به تدریج به سمت کشت رقم جدید می رود.به بازار پسندی 
علیزاده نتیجه گیری کرد : اگر مسئوالن و دست اندرکاران عالوه بر خرید تضمینی با قیمت مناسب ،بذر اصالح شده و گواهی شده 

 د به اهداف مورد نظر در خودکفایی برنج برسند. رقم جدید را به اندازه کافی تولید و در بین کشاورزان توزیع کنند، می توانن
 انقالب سبز خودکفایی 

رئیس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه کشاورزی ساری که از محققان اصلی تولید رقم طارم روشن و معرفی آن بوده است ، نیز 
علمی و عملی رقم روشن را می توان به از این رقم برنج به عنوان " انقالب سبز خودکفایی " یاد کرد و گفت : طبق بررسی های 

 لحاظ کیفی با طارم هاشمی و به لحاظ عملکردی با رقم نعمت مقایسه کرد.
قربانعلی نعمت زاده افزود : در محافل علمی و تحقیقاتی دانشگاهی یک اصلی وجود دارد که می گویند " کمیت و کیفیت رابطه 

رابطه شکسته شده است ، یعنی رقم طارم روشن عملکرد رقم پرمحصول نعمت و معکوس دارند " ، ولی با تولید رقم روشن این 
 کیفیت طارم هاشمی را دارد.

نعمت زاده در مورد توجیه اقتصادی کشت رقم روشن نیز توضیح داد : طبق بررسی ها متوسط تولید برنج کیفی طارم هاشمی در هر 
هزار تومان سال جاری محاسبه شود ،درآمد کشاورز در هر هکتار  ۰۱کیلوگرم است که اگر بر اساس قیمت  ۵۱۱هزارو  ۰هکتار 

میلیون تومان است ، در حالی که اگر کشاورز در همان یک هکتار شالیزاری رقم طارم روشن را کشت کند با عملکرد چهار  ۰۰
محقق شد ، و هر کیلوگرم هم هزار هکتار زیر کشت این رقم  ۰۵کیلو گرم برنج سفیدی که امسال به طور میانگین در ۸۱۱هزارو 
میلیون تومان بیشتر از کشت  ۰۱میلیون تومان می رسد که  ۶۰هزار تومان به فروش رفت ، درآمد کشاورز در هر هکتار ۰۰حدود 

 طارم هاشمی است.
حصوالت م این محقق کشاورزی با بیان این که گسترش کشت رقم روشن خودکفایی برنج را در کشور محقق می کند، گفت: خودکفایی

 کشاورزی باید در زمین کشاورزی و توسط کشاورزان عملیاتی شود.
 ۸۱۱این استاد دانشگاه کشاورزی توضیح داد : بر اساس بررسی های آماری ، از هر هکتار زیر کشت برنج روشن چهار هزارو 

کیلوگرم است . در این صورت هر  ۰۵کیلو گرم برنج سفید به دست می آید . سرانه مصرف کشور ما هم بر اساس آمارهای رسمی 
نفر در کشور را تامین می  ۱۰هکتار زمین شالیزاری مازندران در حال حاضر که برنج طارم هاشمی کشت می شود برنج مورد نیاز 

 نفر را تامین خواهد کرد. ۰۰۵کند در حالی که اگر برنج روشن کشت شود ، نیاز 
 ان بازرگانی ، مهمترین دغدغه شالیکاران مازندر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز رقم طارم روشن را از دستاوردهای مهم و بزرگ محققان بخش کشاورزی دانست و 
گفت : تا زمانی که کشاورز از وضعیت تقاضا برای خرید محصولش به نتیجه دلخواه خود نرسد ، به هیچ عنوان دست به انتخاب رقم 

 جدید نمی زند.
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سال اخیر پس از معرفی و  ۰ر در گفت و گو با ایرنا با اعالم این که کیفیت و کمیت محصول رقم طارم روشن در عزیزهللا شهیدی ف
هکتار از زمین های منطقه مرکزی ۰۵رونمایی بین برخی از کشاورزان پیشرو کشت و تجربه شده است، اضافه کرد: سال گذشته 

 لحاظ کمیت ،رضایت شالیکاران جلب شده است.بویژه شهرستان جویبار زیر کشت این رقم رفت که به 
وی با اشاره به این نکته که همواره بازرگانی رقم های جدید برنج باید از ابتدا مورد حمایت دولت قرار بگیرد، بیان داشت: از آن 

از این فرصت برای جایی که نیروهای مسلح بویژه پادگان ها مصرف باالیی از برنج کشور را به خود اختصاص می دهند، می توان 
 رونق کشت و بازرگانی رقم جدید برنج طارم روشن استفاده کرد.

مسئول اصلی کشاورزی مازندران از برنج به عنوان گل سر سبد محصوالت کشاورزی استان و محور درآمد کشاورزان نام برد و 
به عنوان رقم کیفی کم محصول است و در رقم نعمت به عنوان رقم پر محصول و طارم هاشمی  ۰گفت : طارم روشن برگرفته از 

 واقع با گسترش کشت این رقم مقدار تولید برنج در استان به صورت چشم گیری افزایش می یابد.
شهیدی فر با توضیح این که در طرح خودکفایی برنج برنامه های مختلفی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و در حال اجرا 

حفظ زمین های شالیزاری با اجرای دقیق مقررات و قوانین جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز و است، بیان داشت: عالوه بر 
مکانیزاسیون ، باید طرح های مهار آب بویژه سد سازی ، تسطیح ،یکپارچه سازی و نوسازی زمین های شالیزاری ، زهکشی ، کشت 

استان شمالی  ۰رعت بیشتر برای رسیدن به خودکفایی برنج در دوم برنج و افزایش سطح زیر کشت ارقام پر محصول نیز با س
 مازندران و گیالن انجام شود.

تن شلتوک ۱۰۰هزار و  ۰۰۸وی تخصیص اعتبار ملی برای اجرای این برنامه را مهم توصیف کرد و گفت : امسال یک میلیون و 
 است.درصد افزایش یافته ۰۱در استان تولید شد که نسبت به سال گذشته 

با حمایت دولت تدبیر و امید  ۰۰رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان این که طرح های خوداتکایی تولید برنج از سال 
هزار هکتاری اراضی ۰۱۱استان شمالی مازندران و گیالن تهیه شده است ، گفت که همچنان رفع مشکل آبگرفتگی  ۰برای 

ای جدی کشاورزان است ، در حالی که زهکشی، تسطیح و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی پایین دست مازندران از دغدغه ه
 شالیزاری و خدمات جامع مکانیزاسیون از مهم ترین طرح های زیرساختی محسوب می شود.

چه هزار هکتار از زمین های شالیزاری استان تسطیح شده است، اضافه کرد: اگر طرح تسطیح و یکپار ۶۱وی با بیان اینکه فقط 
سازی و زهکشی زمین های شالیزاری شمال به عنوان مهمترین نیازمندی تامین اعتبار و عملیاتی شود، تثبیت خودکفایی برنج رقم 

 خواهد خورد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تهیه طرح جامع زهکشی اراضی استان خبر داد و گفت که با اجرای کامل این طرح 

 کشاورزان افزایش می یابد. درصد درآمد ۰۱حداقل 
های فرعی آبیاری و زهکشی عمومی، زهکشی وی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، اصالح و بهسازی و افزایش تراکم شبکه
های ثانویه و احیا، مرمت و بهسازی آببندان ها را زیر زمینی و تلفیقی اراضی کشاورزی برای افزایش راندمان تولید و توسعه کشت

 روژه طرح جامع زهکشی اراضی استان معرفی کرد.چهار پ
درصد از ارزش ۰۰نوع از تولیدات محصوالت کشاورزی به مقدار هفت میلیون تن ،حدود  ۱۰استان مازندران با تولید ظرفیت 

 افزوده بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد.
کشاورز  ۵۱۱هزار و  ۰ردار بخش کشاورزی هستند که هزار نفر در مازندران بهره ب ۰۵۱بر اساس گزارش های رسمی ، دستکم 

 نیز به عنوان پیشرو در این استان فعالیت دارند.
  لینک خبر
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 برنج 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 در نگاه کشاورزان مازندرانی  "روشن  "سرنوشت تاریک برنج 

 وریت ترویجدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری امروز دوشنبه در حالی همایش رونق تولید برنج با مح -ایرنا  -ساری 
کشت و تجاری سازی رقم جدید "طارم روشن " را برگزار کرد که با استقبال اندک کشاورزان و کارشناسان متخصص میدانی این 

 حوزه مواجه شد. 
این همایش را بر اساس اعالم مسئوالن آن ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 کشاورز دعوت شده بود. ۰۱۱همکاری جهاد کشاورزی مازندران برنامه ریزی کرد و برای شرکت در آن هم از  ساری با
خبرنگار حوزه کشاورزی ایرنا که از جمله دعوت شدگان به این همایش بود ، گزارش کرده است که تنها پنج کشاورز در این همایش 

 نفر بود. ۰۱متر از حضور یافتند و مجموع شرکت کنندگان در همایش هم ک
استقبال کم برنجکاران به عنوان تولید کنندگان اصلی در حوزه محصوالت کشاورزی بشدت مورد انتقاد استادان و محققان پژوهشکده 
زیست فناوری دانشگاه کشاورزی ساری قرار گرفت و اعالم کردند که این بی توجهی در حالی است که عالوه بر هزینه سنگین ،پس 

کار پر زحمت و شبانه روزی محققان رقم کیفی طارم روشن با عملکرد باال با هدف خودکفایی در شرایط اقتصاد مقاومتی  سال ۰از 
 به دست آمده است.

با همکاری سازمان  ۰۶رقم جدید برنج طارم که به یاد شهید هسته ای مصطفی روشن به نام " طارم روشن " نام گذاری شده ، سال 
هکتار از زمین های  ۰۵تفاده از پرتوتابی و اشعه گاما به صورت رسمی معرفی شد و سال زراعی گذشته انرژی اتمی و با اس

 کشاورزی استان زیر کشت این رقم قرار گرفت.
رئیس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه کشاورزی ساری در این همایش گفت : تا زمانی که نتایج علمی محققان بویژه ارقام 

ینه سنگین و در مدت زمان طوالنی به دست می آید و معرفی می شود ، مورد حمایت مسئوالن دستگاههای کشاورزی که با هز
 اجرایی و مهم تر از آن کشاورزان قرار نگیرد ، هرز رفتن زحمت نیروی انسانی و منابع مالی محسوب می شود.

ه که " بی توجهی مسئوالن و کشاورزان پیشرو " به قربانعلی نعمت زاده که از محققان اصلی تولید رقم طارم روشن است از آنچ
خاطر حضور نیافتن در همایش نامید ، انتقاد کرد و افزود : این که مازندران قطب تولید برنج باشد ولی کارشناسان و کشاورزان 

 ند، جای بسی تاسفاستان به این همایش توجیهی اقتصادی و مهم تر از آن مقوله خودکفایی این محصول استرتژیک بی توجهی کن
 است.

کشاورزان پیشرو به کشاورزانی گفته می شود که مراحل کاشت ، داشت و برداشت محصوالت را بر اساس اصول علمی انجام می 
 دهند و اصوال تازه ترین دستاوردهای علمی در زمینه کشاورزی را هم دنبال کرده و برای اجرایی شدن آنها همکاری می کنند.

 مقاومت بیشتر عملکرد باال و 
این محقق ارشد کشاورزی به فرایند تولید و مزایای کشت رقم برنج طارم روشن اشاره کرد و اظهار داشت : افزایش عملکرد ، 

زودرسی ، کیفیت مطلوب همراه با عطر و طعم طارم از جمله ویژگی های رقم روشن است ضمن این که در برابر بیماری بالست و 
 ومت باالیی دارد و به عبارتی واکسینه است.کرم ساقه خوار هم مقا

بیماری بالست بیماری است که مانع رشد گیاه هنگام خوشه دهی می شود. کرم ساقه خوار هم آفتی است که از طریق ورود به ساقه 
زیان را به برنج سبب پوکی دانه های شالی می شود. این دو مهم ترین آفت های شالیزارهای مازندران است که بیشترین ضرر و 

 شالیکاران می رسانند.
نعمت زاده با توضیح این که این رقم با همکاری سازمان انرژی اتمی و با استفاده از پرتو تاپی و اشعه گاما تولید شده است، افزود : 

 الین ندا و نعمت به دست آمده است. ۰سال این رقم از  ۰رقم روشن پس از گذشت 
رقم  ۰۱گری روی  ۰۱۱با دز  ۶۱ارقام گفت : این ارقام با پرتو دهی اشعه گاما از چشمه کبالت  وی در مورد تکنولوژی تولید این

محلی کیفی و رقم های پرمحصول شمال کشور با هدف دستیابی به الین های برتر موتانت زودرس و پاکوتاه و همچنین با عملکرد 
 آغاز شد. ۰۰۸۸باال و کیفیت مطلوب در سال 

 ۶۱/۰۱۰م کشاورزی و منابع طبیعی ساری توضیح داد: رقم روشن از پرتودهی رقم نعمت بوده و دارای ارتفاع استاد دانشگاه علو
 سانتی متر است که نسبت به ورس ) خوابیده شدن ( مقاوم بوده و برای برداشت مکانیزه مناسب است.

ان می برد که به معنای رقم " متوسط رس " است روزه از بذرپاشی تا برداشت زم ۰۰۰وی افزود : این رقم از نظر طول دوره رشد 
 روز زودتر از والد خودش یعنی رقم نعمت می رسد. ۰۱و این زمان یعنی این که حدود یک هفته تا 

و سنگ طارم  ۰پس از حدود یک دهه تحقیق از تالقی بین رقم آمل  ۱۰برنج رقم نعمت که رقم پرمحصول محسوب می شود در سال 
 روز است. ۰۰۱معرفی شد . این رقم دارای ارتفاع بیش از یک متر و طول دوره رسیدن آن هم به دست آمد و 
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استاد دانشگاه کشاورزی ساری یکی از ویژگی های رقم روشن را عملکرد باالی آن نسبت به سایر رقم های کیفی از جمله طارم 
بیش از هشت تن شلتوک در هکتار حدود یک تن بیشتر از  محلی و هاشمی برشمرد و توضیح داد : برنج روشن به لحاظ داشتن تولید

 والد خود یعنی نعمت عملکرد دارد.
بر اساس تجربه کشاورزان مازندران ، از هشت تن شلتوک حدود پنج تن برنج سفید تولید می شود. میزان تولید برنج سفید از هر 

 .تا سه تن است ۰۴۵هکتار شالیزار زیر کشت طارم محلی و هاشمی بین 
 انقالب سبز خودکفایی 

نعمتی از کشف و معرفی رقم برنج روشن در مازندران به عنوان " انقالب سبز خودکفایی " یاد کرد و بیان داشت: طبق بررسی های 
 علمی و عملی رقم روشن را می توان به لحاظ کیفی با طارم هاشمی و به لحاظ عملکردی با رقم نعمت مقایسه کرد.

کشاورزی افزود : در محافل علمی و تحقیقاتی دانشگاهی یک اصلی وجود دارد که می گویند " کمیت و کیفیت  این استاد دانشگاه
رابطه معکوس دارند " ، ولی با تولید رقم روشن این رابطه شکسته شده است ، یعنی رقم طارم روشن عملکرد رقم پرمحصول نعمت 

 و کیفیت طارم هاشمی را دارد.
وجیه اقتصادی کشت رقم روشن نیز توضیح داد : طبق بررسی ها متوسط تولید برنج کیفی طارم هاشمی در هر نعمت زاده در مورد ت

هزار تومان سال جاری محاسبه شود ،درآمد کشاورز در هر هکتار  ۰۱کیلوگرم است که اگر بر اساس قیمت  ۵۱۱هزارو  ۰هکتار 
یک هکتار شالیزاری رقم طارم روشن را کشت کند با عملکرد چهار میلیون تومان است ، در حالی که اگر کشاورز در همان  ۰۰

هزار هکتار زیر کشت این رقم محقق شد ، و هر کیلوگرم هم  ۰۵کیلو گرم برنج سفیدی که امسال به طور میانگین در ۸۱۱هزارو 
میلیون تومان بیشتر از کشت  ۰۱میلیون تومان می رسد که  ۶۰هزار تومان به فروش رفت ، درآمد کشاورز در هر هکتار ۰۰حدود 

 طارم هاشمی است.
این محقق کشاورزی با بیان این که گسترش کشت رقم روشن خودکفایی برنج را در کشور محقق می کند، گفت: خودکفایی محصوالت 

 کشاورزی باید در زمین کشاورزی و توسط کشاورزان عملیاتی شود.
 ۸۱۱بررسی های آماری ، از هر هکتار زیر کشت برنج روشن چهار هزارو  این استاد دانشگاه کشاورزی توضیح داد : بر اساس

کیلوگرم است . در این صورت هر  ۰۵کیلو گرم برنج سفید به دست می آید . سرانه مصرف کشور ما هم بر اساس آمارهای رسمی 
نفر در کشور را تامین می  ۱۰یاز هکتار زمین شالیزاری مازندران در حال حاضر که برنج طارم هاشمی کشت می شود برنج مورد ن

 نفر را تامین خواهد کرد. ۰۰۵کند در حالی که اگر برنج روشن کشت شود ، نیاز 
رئیس پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه کشاورزی ساری گفت: نوید خودکفایی را با توسعه کشت رقم روشن به راحتی قابل لمس 

 به واردات برنج به عنوان یکی محصول استراژیک است. است و در واقع پاره کردن حلقه وابستگی و بندگی
هزار  ۰۰۱هزار هکتار زمین شالیزاری دارد که بسته به ترسالی یا خشکسالی تا  ۰۰۱مازندران بر اساس آمارهای رسمی حدود 

ردار فعالیت هزار نفر شالیکار به صورت حرفه ای و به عنوان بهره ب ۰۰۱هکتارش زیر کشت می رود. همچنین در این استان 
 دارند.

سال زراعی گذشته بر اساس آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران حدود یک و نیم میلیون تن شلتوک از شالیزارهای استان برداشت 
 شد که از این مقدار بیش از یک میلیون و یکصد هزار تن برنج سفید قابل تولید است.

درصد زمین های شالیزاری استان زیر کشت ارقام کم ۱۱ندران بیش از درحال حاضر بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی ماز
 محصول طارم محلی و هاشمی می رود .

  لینک خبر
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 برنج 

 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 واردات برنج بیش از نیاز کشور است

های گذشته میزان واردات برنج بسیار بیشتر است و مشکلی در وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در مقایسه با سال -ایرنا -تهران
 جود ندارد. تامین برنج مورد نیاز کشور و

های وارداتی دپو شده در گمرک، اظهار شنبه درخصوص عدم تخصیص ارز به برنجروز سه رضا رحمانیبه گزارش خانه ملت، 
مرکزی این وظیفه را بر داشت: وظیفه تخصیص ارز به کاالهای وارداتی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و بانک 

 عهده دارد.
های وارداتی وجود داشت که خوشبختانه برطرف وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مشکلی درخصوص ترخیص برنج

 شد.های وارداتی مشکالتی داشتند که باید برطرف میشده است، ادامه داد: در زمینه استاندارد نیز برنج
های گذشته میزان واردات برنج بسیار بیشتر است و مشکلی در تامین برنج مورد نیاز کشور مقایسه با سال رحمانی اضافه کرد: در

 وجود ندارد.
  لینک خبر
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 مرغتخم 

 خبرنگاران جوان  – 52/01/89تاریخ : 

رسد/ ثبات قیمت تخم مرغ در بازارتولید تخم مرغ به یک میلیون تن می  
توجه به شرایط مطلوب بهداشتی، تولید تخم مرغ تا پایان سال به یک میلیون تن می رسدرئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهران گفت: با  . 

صنعت،تجارت و کشاورزی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگارناصر نبی گروه  

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضر متوسط قیمت هر کیلو تخم مرغ   

هزار تومان است ۸تا  ۸۱۱هزار و  ۱درب مرغداری  . 
رود که همین امر موجب شده تقاضا صول پروتئینی در دسترس مردم به شمار میترین محوی ادامه داد: هم اکنون تخم مرغ ارزان

های گذشته افزایش یابدبرای خرید نسبت به سال . 
نبی پور اظهار کرد: با وجود تعادل قیمت تخم مرغ و عدم اختالف قیمت بین بازار و درب مرغداری، میادین میوه و تره بار علی 

ایی برای خرید نداشتندرغم اعالم مکرر اتحادیه تقاض . 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه فروش با نرخ فعلی تخم مرغ سود جزئی برای مرغدار 

اندماه گذشته مرغداران از ناحیه فروش، زیان چشمگیری متحمل شده ۱الی  ۶دربردارد، گفت: این در حالی است که طی  . 
شود که قیمت تخم مرغ ل درباره آینده قیمت تخم مرغ در بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی تولید پیش بینی میاین مقام مسئو

 .نوسان چندانی در بازار نداشته باشد
ه دارد اسفند در بازار ادام ۰۵به گفته وی طبق روال همه ساله تقاضا برای خرید تخم مرغ از سوی قنادان از اوایل بهمن آغاز و تا 

که در این مدت این احتمال وجود دارد که قیمت تخم مرغ با نوساناتی در بازار روبرو شود، اما در دهه سوم اسفند و فروردین به 
 .سبب نبود کشش بازار قیمت مجددا سقوط خواهد کرد

م مرغ ناشی از عدم بیماری هزار تن اعالم کرد و گفت: افزایش تولید تخ ۰تا   ۰۱۱هزار و  ۰وی تولید روزانه تخم مرغ را 
هفته موجب شده تا تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۰۱ها تا مدت زمان های مانده در سالنآنفلونزای حاد پرندگان و نگهداری مرغ

 .افزایش یابد
شود تا پایان پیش بینی می  های مرغداری صنعتی مواجه نبودیم، گفت:های طیور در واحدنبی پور با اشاره به اینکه امسال با بیماری
 .سال در حوزه تولید مشکلی نداشته باشیم

هزار تن رسید ۰۰صادرات تخم مرغ به   
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: در حال حاضر صادرات به 

شود و در صورت ای برای صادرات صادر نمیقیمت در داخل حوالهصورت مقطعی در حال انجام است به طوری که با افزایش 
شودکاهش قیمت و زیان مرغداران به منظور تعادل قیمت، صادرات انجام می . 

هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط مساعد تولید، باید  ۰۰این مقام مسئول مجموع صادرات از ابتدای سال تاکنون را 
های هدف صادر شودکشور به بازاربخشی از مازاد  . 

وی با بیان اینکه مجموع تولید تخم مرغ تا پایان سال به یک میلیون تن خواهد رسید، اظهار کرد: بر اساس آمار متوسط سرانه 
ولید کیلوگرم است، اما در شرایط فعلی به سبب قیمت پایین تخم مرغ در مقایسه با سایر محصوالت پروتئینی، مازاد ت ۰۱۴۵مصرف 

درصد بیشتر است ۰۱نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 
نبی پور با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ به اوراسیا امکان پذیر نیست، بیان کرد: ما مشکلی برای صادرات به اوراسیا نداریم، 

مشکالت خاص خود را دارد و اگر ها تمایلی به واردات از ایران ندارند ضمن آن که حمل و نقل تخم مرغ به این کشور اما آن
های این محصول را وارد کنندهای اوراسیا خواهان واردات باشند باید فرآوردهکشور . 

هزار و  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰های دامی تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ او در پایان درباره آخرین وضعیت نهاده
درصدی باالتر از  ۰۵تا  ۰۱های اخیر با افزایش گیرد و تنها ذرت نسبت به هفتهغ داری قرار میهای مرتومان در اختیار واحد ۰۱۱

شودتومان عرضه می ۶۱۱تا یک هزار و  ۰۵۱قیمت مصوب با نرخ یک هزار و  . 
  لینک خبر

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7210469/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7210469/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

28 http://awnrc.com/index.php 

 

 تولیدات باغی
 ایرنا  – 58/01/89تاریخ : 

 ای راهی به سوی بهبود تولید محصوالت کشاورزی کشت گلخانه

وری، امکان کاشت و برداشت محصول جویی در مصرف آب، افزایش بهرهای از جمله صرفهویژگی های کشت گلخانه -ایرنا-مشهد
پیشگیرانه این شیوه کاشت را به یکی از ها و اقدامات در تمام فصول، قابلیت مقابله با تهدیدات و خسارات به واسطه امکان کنترل

 مهمترین راههای نوین در جهت بهبود کیفیت و کمیت در تولید محصوالت کشاورزی تبدیل کرده است. 
های نوین کشت و مدیریت های هوشمندانه و نوین در حوزه کشت و زرع بخش کشاورزی از جمله گرایش به شیوهاجرای سیاست

 ای از این باب وجود نداشته باشد.ترین شرایط تولید در این بخش دغدغهد در بحرانیشوهای سنتی موجب میشیوه
ای در شرایطی که تغییرات اقلیمی رخ داده و خشکسالی در سالهای پیاپی دامنگیر بخش کشاورزی و تولید شده است کشت گلخانه

م وضعیت اقلیمی و خشکی که در آن قرار دارد راهی برای برون رفت از شرایط فعلی است اگرچه استان خراسان رضوی به رغ
 هنوز به سطح مطلوب در این زمینه نرسیده است.

ای طی سالهای اخیر به مراتب بیش از پیش خود را نشان داد که البته این امر در خراسان رضوی توجه دولت به توسعه کشت گلخانه
 تاکنون شاهدی بر این مدعاست. ۰۰ال ها از سنیز نمود یافت و رشد سه برابری سطح زیر کشت گلخانه

ود شهای متعددی که دارد یکی از محورهای اصلی در اقتصاد مقاومتی محسوب میای به دلیل ویژگیبا توجه به اینکه کشت گلخانه
ارت زتوسعه و ترویج این شیوه کشت در شرایط آب و هوایی کشور ضرورت مورد تاکید کارشناسان و البته مورد توجه و پیگیری و

 جهاد کشاورزی است.
هزار هکتار از زمینهای کشاورزی زیر کشت گلخانه است و ساالنه سه میلیون تن محصول از این سطوح  ۰۶هم اکنون بیش از 

شود و خراسان رضوی هم با تولید بیش از هفت میلیون تن انواع محصوالت زراعی، باغی و دامی به ارزش ناخالص برداشت می
 میلیون لایر جایگاه تاثیرگذاری در اقتصاد ایران دارد. ۰۰۰میلیارد و  ۱۰۱و هزار  ۰۵اقتصادی 

 ایحمایت وزارت جهاد کشاورزی از کشت گلخانه
 ۰۸ساله ایجاد  ۰۱معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش طی مراسمی در خراسان رضوی اعالم کرد: در چشم انداز 

 هدف گذاری شده است. ۰۰۱۰ور تا سال هزار هکتار کشت گلخانه ای در کش
جواد طهماسبی افزود: ترویج کشت گلخانه ای با شیبی مالیم با حمایت از کشاورزان و ترغیب آنان به سوی این اقدام اقتصادی انجام 

 می شود.
 ست.وی ادامه داد: حمایت های الزم بیمه ای و ارائه تسهیالت برای راه اندازی این بخش به اوج خود رسیده ا

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد کشت گلخانه ای گفت: سازگاری با اقلیم کشور در 
درصد، تولید مستمر،  ۰۱این نوع کشت، بازار مصرف خوب برای محصوالت گلخانه ای، بهره وری مناسب و صرفه جویی آب تا 

ل شده و کاهش میزان آلودگی و خسارات در کشت گلخانه ای تنها بخشی از ویژگی های این روش تولید خارج از فصل، تولید کنتر
 است.

وری نیز در کشت گلخانه ای بسیار مطلوب است به طوری که میزان برداشت محصول در هر هکتار کشت طهماسبی افزود: بهره
 هکتار فضای باز است. ۰۰تا  ۰۱ای معادل برداشت محصول از گلخانه

نفر اشتغال ایجاد می  ۰۱وی با اشاره به اشتغالزایی خوب در شیوه کشت گلخانه ای ادامه داد: هر هکتار کشت در این روش برای 
 کند و این امر می تواند تحولی در اشتغال کشور ایجاد کند.

فعال کشور به طور مستقیم اشتغال هزار نفر در گلخانه های  ۰۶۱معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون بیش از 
 دارند.

 ۵۵طهماسبی با اشاره به توجه بسیار ویژه دولت به ترویج کشت گلخانه ای و اختصاص ردیف اعتباری به این امر افزود: امسال 
ودجه سال جاری هزار میلیارد لایر آن در قالب الیحه ب ۰۱هزار میلیارد لایر تسهیالت به متقاضیان این بخش اختصاص یافته است که 

 هزار میلیارد لایر دیگر آن در قالب تبصره بودجه سال جاری اختصاص یافته است.  ۰۵کشور و 
 گلخانه اولویت کشاورزی خراسان رضوی

ای را اولویت نخست این استان دانست و افزود: های متراکم و گلخانهرییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز توسعه کشت
 های مصوب اقتصاد مقاومتی است.های محوری و بخشی از طرحرویج این روش کشت یکی از سیاستگلخانه و ت

هکتار از  ۰۱۱ای در این استان اجرا شد که هزار و هکتار کشت متراکم و گلخانه ۸۱۱محمدرضا اورانی افزود: سال گذشته هزار و 
 های فردی ثبت شده است.ای و گلخانهلخانههای گای، مجتمعهای کشاورزی گلخانهاین میزان در قالب شهرک
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و آغاز کار  ۰۰۰۰هکتار کشت گلخانه ای در استان انجام شده که این رقم نسبت به سال  ۰۰۵وی ادامه داد: تا پایان سال گذشته 
 هکتار بود حدود سه برابر شده است. ۰۰۸دولت تدبیر که 

ای به ای برای توسعه کشت گلخانهمیلیارد لایر تسهیالت یارانه ۰۵۱رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: امسال 
های مشهد، شود صاحبان چاههای کشاورزی و منابع آب به ویژه در دشتخراسان رضوی تخصیص یافته است که توصیه می

 چناران، فریمان، تربت جام، نیشابور، فیروزه، تربت حیدریه و سبزوار از این تسهیالت استفاده کنند.
کند و نفر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می ۰۱ای افزود: هر هکتار گلخانه برای اورانی با اشاره به مزایای کشت گلخانه

 شود.برداشت محصول در این سامانه در تمام ایام سال انجام می
 مایه گذاری نیاز دارد.میلیارد لایر سر ۰۱۱تا  ۰۰۱اندازی هر هکتار گلخانه هم اکنون بین وی اظهار داشت: راه

 خراسان رضوی رتبه ششم کشت گلخانه
های هکتار گلخانه و محیط ۰۸۸مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی هم گفت: تا پایان سال گذشته 

 کنترل شده در استان ایجاد شده است و از این حیث خراسان رضوی رتبه ششم کشور را دارد.
هکتار آن  ۰۸۱هکتار کشت گلخانه در استان خراسان رضوی تعهد شده که تا کنون حدود  ۰۰۵یبی افزود: امسال ساخت سید هاشم نق

 ساخته شده است.
در کشور دارنده رتبه دهم بود که با توجه به این بخش  ۰۰وی اضافه کرد: خراسان رضوی از نظر سطح زیر کشت گلخانه در سال 

 است. ون به رتبه ششم دست یافتهو افزایش سطح زیر کشت هم اکن
ای به شدت تابع شرایط آب و هوایی و نقاط جغرافیایی است و هرچه آب و هوا مرطوبتر باشد نتایج او تاکید کرد: توسعه کشت گلخانه

د و جویی و مدیریت مصرف آب مفیشود اگرچه در مناطق خشک هم قابلیت اجرای گلخانه به منظور صرفهبهتری از آن گرفته می
 مورد توجه است.

 ۰۰۱۵هکتار گلخانه تا  ۰۱۱اجرای دو هزار و 
 ۰۰۱۵بینی انجام شده تا پایان سال ریزی و پیشمدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی گفت: طبق برنامه

 رار گرفته است.ای در دستور کار قهکتار کشت گلخانه ۰۱۱در استان طبق برنامه شش ساله ساخت دو هزار و 
 ای در این قالب در استان محقق و اجرایی شده است.هکتار کشت گلخانه ۰۰۵نقیبی افزود: تا کنون ساخت 

نفر  ۰۱بردار گلخانه در این استان فعالیت دارند ادامه داد: هر هکتار گلخانه برای هشت تا بهره ۰۱۱وی با بیان اینکه اکنون هزار و 
 کند.یم ایجاد میاشتغال مستقیم و غیرمستق

میلیون  ۰۰۴۶هزار هکتار کشتزار و  ۰۱۱او اضافه کرد: استان خراسان رضوی با برخورداری از ظرفیتهایی مانند یک میلیون و 
درصد تولیدات زراعی، باغی و دامی کشور در حوزه کشت گلخانه نیز توانسته اقدامات خوبی را به  ۰۱واحد دامی و تولید بیش از 

 اجرا گذارد.
 جویی جادویی آب در گلخانهصرفه

ای جادویی است به معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: صرفه جویی مصرف آب در کشت گلخانه
شود و تولید محصول خارج از فصل، درصد مصرف آب نسبت به کشت سنتی صرفه جویی می ۰۱ای طوری که در کشت گلخانه

 ای است.های کشت گلخانهها از تنشهای محیطی از جمله گرما، سرما و تگرگ از دیگر مزیتون بودن باغمقاومت محصول و مص
علی رسولیان با بیان اینکه سه دشت مشهد، فریمان و نیشابور برای ساخت گلخانه در استان خراسان رضوی انتخاب شده است افزود: 

ای استان در مدت سه سال آینده به هزار شده است که سطح زیر کشت گلخانه های انجام شده مقررها و بررسیبا توجه به پیگیری
 هکتار برسد.

هکتار گلخانه در استان ایجاد شود که به  ۵۱۱ها در خراسان رضوی باید سالیانه وی ادامه داد: برای اجرای برنامه توسعه گلخانه
 نیشابور و فریمان این اقدام آغاز شده است. ها در سه دشت مشهد،همین منظور با همکاری فرمانداران شهرستان

  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 ایرنا – 52/01/89تاریخ : 

 برابری عملکرد تولیدات باغبانی با کمک دانش محقق شد ۹رشد 

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اکنون دستیابی به بخش عمده پتانسیل های بخش کشاورز  -ایرنا  -تهران 
 برابری عملکرد تولیدات باغبانی در هکتار شده است.  ۰ی و استفاده از یافته های علمی و دانش بومی موجب رشد هشت تا 

سم سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی که در محل سالن روز سه شنبه در مرا« کاظم خاوازی » 
اجالس سران افزود: تردیدی نیست که این سطح از تولید بر پایه های دانش بومی کشاورزان با تجربه، خبره و ترویج آخرین یافته 

 ار ناپذیر بخش خصوصی استوار است.های پژوهشگران و کارشناسان، حمایت های همه جانبه مدیران و نقش انک
سال گذشته  ۶های بخش کشاورزی و منابع طبیعی در وی اظهار داشت: این درحالیست که با هدف پوشش تنوع محصوالت و فعالیت

 تعداد رشته ها سال به سال افزایش یافت و اکنون به سه برابر رسیده است.
ه موضوع کشاورزی پایدار، بهره وری منابع آب و خاک و حفظ محیط معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: توجه ویژه ب

زیست ، حفاظت و مدیریت جنگل ها و مراتع و سالمت محصول ، زنجیره های ارزش ، توسعه کشت های مبتنی بر استفاده از آب 
، ارایه خدمات فنی و ترویجی  سبز و گلخانه ها ، تنوع بخشی به منابع تامین غذا به ویژه در محیط های آبی، مشارکت های مردمی

غیردولتی و اشتغالزایی به ویژه در حوزه زنان روستایی و عشایری از جمله رویکردهایی است که در چند سال اخیر بر آنها تاکید 
 شده است.

و  سال اخیر رشد دو برابری حضور زنان در جمع برگزیدگان بخش کشاورزی دانست ۶وی از پیامدهای مثبت این رویکرد طی 
منتخب به دبیرخانه ستاد معرفی  ۰۱۱هزار داوطلب در سطح شهرستان ها، پس از بررسی های اولیه یک هزارو  ۰۵۱گفت: از بین 

نفر کشاورز نمونهه در قالب  ۰١١و در مرحله نهایی با بهره گیری از کارشناسان خبره، بررسی مستندات و ارزیابی های میدانی، 
 رشته برگزیده شدند. ۰١١
فزود: تولید سه تا چهار برابری کشاورزان نمونه در بخش زراعت، رشد دو تا سه برابری تولید ماهی و میگو نسبت به متوسط وی ا

 عملکرد کشور، با به کارگیری آخرین یافته های علمی و همچنین دانش بومی کشاورزان پیشرو محقق شده است.
اده از ظرفیت نمونه های بخش کشاورزی به عنوان الگوی مناسب برای وی معتقد است: یکی از اهداف برگزاری این مراسم استف

 انتقال تجربیات و دانش فنی به دیگر کشاورزان و به حداقل رساندن خال عملکرد تولید است.
رییس جمهوری « حسن روحانی»سه شنبه با حضور  -های ملی بخش کشاورزی امروز سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه

دولت دوازدهم و سرپرست ، معاونین ، مدیران و کارشناسان و محققان بخش کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه و پیشرو 
 در اجالس سران تهران برگزار شد.

 کشاورز نمونه و پیشرو تجلیل به عمل آمد. ۰۶۶در این مراسم از 
  لینک خبر
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 ولیدات زراعی ت
 ایرنا  – 55/01/89تاریخ : 

 باعث افزایش قیمت شدآوری پیاز از مزارع جمع

رییس اتحادیه مرکزی میوه وتره بار تهران قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد و قرمز را بین چهار هزار تا هفت هزار  -ایرنا  -تهران 
 ها و برداشت و جمع آوری پیاز از سطح مزارع است. تومان اعالم کرد و گفت: علت افزایش قیمت این محصول، بارندگی

و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه در حال حاضر پیازی در مزارع جنوب کشور  امروز یکشنبه در گفت «اسدهللا کارگر»
 نداریم، افزود: تمامی محصول پیاز به انبارها منتقل شده که همین امر در افزایش قیمت محصول تاثیر دارد.

دی ماه جاری، قیمت هر کیلوگرم پیاز قرمز بین  ۰۵تا  ۰۰ز نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی اوی اظهارداشت: طبق نرخ
هزارتومان، بادمجان دلمه ای بین دو هزار تا چهار هزارتومان، بادمجان  ۶پنج هزار تا هفت هزارتومان، پیاز زرد بین چهار هزار تا 

ارتومان، سیب زمینی بین یک هزارو هز ۶تا  ۵۱۱هزارتومان، بادمجان گلخانه ای بین سه هزارو  ۰تا  ۵۱۱قلمی بین دو هزار و 
 هزارتومان است. ۰۰تومان و کلم بروکلی بین چهار هزار تا  ۱۱۱تا سه هزار و  ۱۱۱

به گفته وی، اکنون قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن بین سه هزار تا پنج هزار تومان، سبزی جور بین سه هزار تا چهار هزارتومان، 
تا سه هزارتومان، گوجه فرنگی بوته رس بین چهار  ۵۱۱ان، کدو حلوایی بین یک هزارو هزارتوم ۰۵سیرخشک بین هشت هزار تا 

تا چهار هزارتومان، لوبیا سبز بین سه هزار تا پنج هزارتومان و  ۵۱۱هزار تا هفت هزارتومان، گوجه فرنگی انباری بین دو هزار و 
 تومان است. ۵۱۱تا دو هزارو  ۸۱۱هویج بین 

هزار  ۰۱۱تا  ۰۰۱میوه و تره بار تهران تصریح کرد: براساس نرخ نامه امروز، قیمت هر کارتن آناناس بین رییس اتحادیه مرکزی 
 ۰۰هزارتومان، انار دماوندی بین هفت هزار تا  ۰هزارتومان، انار بین پنج هزار تا  ۰۰هزار تا  ۰۰تومان، هر کیلوگرم موز بین 

هزارتومان، انگور شاهرودی بین دو  ۰۵هزار تا  ۰انگور بی دانه قرمز بین  هزارتومان، ۰۱هزارتومان، به بین هفت هزار تا 
تا  ۵۱۱تومان، خیار گلخانه ای بین دو هزارو  ۵۱۱هزارو  ۶تومان، خیار رسمی بین چهار هزار تا  ۵۱۱هزارو  ۶تا  ۵۱۱هزارو 

 تا چهار هزار تومان است. ۵۱۱پنج هزار تومان، هندوانه بین دو هزار و 
 ۶زود: نرخ هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال بین دو هزار تا پنج هزارتومان، پرتقال رسمی جنوب بین چهار تا کارگر اف

هزار  ۰تا  ۵۱۱تومان، پرتقال ناول جنوب هفت هزارو  ۵۱۱تا چهار هزارو  ۵۱۱هزارتومان، پرتقال رسمی شمال بین دو هزار و 
تومان، سیب  ۵۱۱هزار و  ۰۰تا  ۵۱۱هزارتومان، خرمالو بین هفت هزارو  ۰ا ت ۵۱۱تومان، خرمالو کرج بین پنج هزار و  ۵۱۱و 

تومان، کیوی بین  ۵۱۱تا هفت هزارو  ۵۱۱تا هشت هزارتومان، سیب لبنانی قرمز بین سه هزارو  ۵۱۱لبنانی زرد بین سه هزارو 
ان، گریپ فروت سفید بین دو هزارو سه هزارتومان، گریپ فروت تو سرخ بین دو هزار تا چهار هزارتوم ۰۱تا  ۵۱۱چهار هزارو 

تومان،  ۵۱۱تا سه هزارو  ۵۱۱تومان، نارنج بین یک هزارو  ۵۱۱تومان، لیموشیرین بین سه هزارو پنج هزار و  ۵۱۱هزارو 
هزارتومان، نارنگی تخم  ۰۰تومان، نارنگی بندری بین هفت هزار تا  ۵۱۱هزارو  ۶تا  ۵۱۱نارنگی انشو و پیچ بین سه هزارو 

 تومان عرضه می شود. ۵۱۱تا پنج هزار و  ۵۱۱تا هشت هزارتومان و نارنگی یافا بین دو هزارو  ۵۱۱کستانی بین چهار هزارو پا
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – 59/01/89تاریخ : 

 یک میلیون رأس دام در سیستان و بلوچستان درگیر سیل هستند

ب قرار گرفته و معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود یک میلیون راس دام تحت تاثیر سیال -ایرنا -تهران
 علوفه یا محل نگهداری آنها از بین رفته است. 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی که « مرتضی رضایی»به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، 
بی  ان گفت: با توجه به بارندگیزده به چابهار سفر کرده است، درباره خسارت سیل در سیستان و بلوچستبرای بازدید از مناطق سیل

ای که در منطقه سیستان و بلوچستان بوده است، از همان ساعات اولیه طبق دستور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، سابقه
 اند.های مختلف عازم این منطقه شدهگروه

 در منطقه عورکی مستقر هستند. وی افزود: بخش معاونت امور دام هم از صبح امروز)جمعه( در منطقه چابهار و در حال حاضر
 ها بسیار باالست. های کشاورزی و دامداریرضایی ادامه داد:حجم بارندگی بسیار سنگین بوده و خسارات وارده به زمین

توان به صورت قطعی رقمی برای برآورد خسارت به بخش کشاورزی و دامداری استان سیستان و وی تاکید کرد: در حال حاضر نمی
 اعالم کرد اما حدود یک میلیون راس دام تحت تاثیر سیالب قرار گرفته و علوفه یا محل نگهداری آنها از بین رفته است. بلوچستان

 شود. رضایی تصریح کرد: ارزیابی نهایی فردا )شنبه( که جناب رییس جمهور وارد منطقه خواهند شد، به ایشان اطالع داده می
هایی مانند های مناطق سیستان اذعان کرد: در رابطه با دامبا اشاره به میزان خسارت به دام معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی

تن انواع نهاده مانند ذرت، جو  ۰۵۱۱ها خسارت دیده و از روز گذشته بیش از بز، بزغاله و گوسفند، انبارهای خوراک دام دامداری
 و به مرور در استان توزیع خواهد شد.ای و سبوس برای این استان ارسال شده و به صورت منطقه

وی افزود: این خوراک دام با اعالم نیازی که روستاهای منطقه داشتند و با نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و 
 اند، برسد.بلوچستان در حال توزیع است تا به دست دامدارانی که در این زمینه خسارت دیده

 آینده شرایط منطقه پایدار خواهد شد و باید به این مناطق کمک شود. رضایی عنوان کرد: تا چند روز
های معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: بزرگترین کمک ما تأمین علوفه دامی برای دامداران بوده اما گروه

 کنند.های باقی مانده را پیگیری میاند و مباحث بهداشت دام و دفن بهداشتی الشهدامپزشکی هم در منطقه مستقر شده
 رضایی گفت: در روستاهایی که حجم آب سنگین بوده و روان آب در آن حرکت کرده، میزان خسارت بیشتری دیده شده است.

های استان به صورت گروه به ها اعم از وزارت راه، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در تمام قسمتوی افزود: تمام گروه
 درحال بازدید هستند و اوضاع را تحت بررسی گرفتند تا مشکالت مردم منطقه سریعتر برطرف شودگروه 

  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
 خبرنگاران جوان  – 52/01/89تاریخ : 

تومان رسید ۵۳۳هزار و  ۰۰خیز قیمت جوجه یک روزه در بازار/ قیمت هر کیلو مرغ به   
تومانی قیمت جوجه یک روزه در بازار خبر داد ۱۱۱یش اسدهللا نژاد از افزا . 

ه گرو صنعت،تجارت و کشاورزی حبیب اسدهللا نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار
های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو ، از ثبات نرخ مرغ طی روزاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 تومان است. ۵۱۱هزار و  ۰۰تا  ۰۰تومان و مرغ آماده به طبخ  ۰۱۱هزار و  ۸هزار تا  ۸مرغ زنده درب مرغداری 
 

نده افزایشی شود که تا هفته آیتی با توجه به شرایط فعلی و عرضه و تقاضا پیش بینی مینایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش
 در بازار مرغ نداشته باشیم.

 
تومان فراهم  ۵۱۱هزار و  ۰۰او ادامه داد: در حال حاضر شرایط تامین ذخایر استراتژیک برای پشتیبانی امور دام با قیمت کمتر از 

ای مبنی بر تامین ذخایر استراتژیک از طریق واردات پذیرفته نیست چرا که به سبب تولید هیچ بهانهاست که با این وجود دیگر جای 
 مازاد مطرح شدن اظهاراتی مبنی بر جبران کسری کشور از طریق واردات غیر کارشناسی است.

 
 ۱۱۱ی قطعه جوجه یک روزه با افزایش روزه در بازار بیان کرد: قیمت کنون ه ۰اسدهللا نژاد با انتقاد از سیر سعودی قیمت جوجه 

تومان رسیده که اگر نظارتی در بازار صورت نگیرد پیش بینی  ۵۱۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰تومانی نسبت به هفته گذشته به 
 .تومان عبور کند که این امر در قیمت تمام شده تولید تاثیر به سزایی خواهد داشت ۵۱۱هزار و  ۵شود که قیمت از مرز می
 

 به گفته این مقام مسئول اگر قیمت مرغ در ایام پایانی سال افزایش نیابد زیان سنگینی متحمل مرغداران خواهد شد.
 

تومان و مرغ آماده به طبخ را  ۵۱۱هزار و  ۰نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده را 
 تومانی مرغداران است. ۰۱۱هزار و  ۰های فعلی بیانگر حداقل زیان فت: فروش با نرختومان اعالم کرد و گ ۵۱۱هزار و  ۰۰

 کمبودی در عرضه ذرت و کنجاله سویا وجود ندارد
اسد هللا نژاد در پایان درباره اخرین وضعیت بازار ذرت و کنجاله سویا تصریح کرد: در حال حاضر ذرت و کنجاله سویا با اختالف 

های بیشتری در بازار صورت گیرد تا رود که نظارتشود، اما همواره انتظار میمصوب در بازار عرضه میناچیز نسبت به نرخ 
 دیگر پیک تولید قیمت افزایش نیابد یا کمبودی در بازار احساس نشود.

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7211332/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7211332/%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

34 http://awnrc.com/index.php 

 چای
 خبرنگاران جوان  – 52/01/89تاریخ : 

سبز چای تعیین تکلیف نشده است درصد مطالبات چایکاران/ نرخ خرید تضمینی برگ ۹۵پرداخت   
درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: مطالبات تا نیمه اول مهر تسویه شده است ۰۵رئیس سازمان چای از پرداخت  . 

کشاورزیصنعت،تجارت و  حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: بنابر آخرین آمار تا کنون مطالبات چایکاران تا نیمه اول مهر ماه  ۰۵، از پرداخت جوان
های آتی واریز خواهد شدها و دولت ظرف هفتهخصیص سهم کارخانهبه طور کامل به حساب آنها واریز شده و ما بقی بعد از ت . 

میلیون تومان از چایکاران دو استان  ۰۱۱میلیارد و  ۰۰۰تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۱۵۰هزار و  ۰۰۶او افزود: امسال 
درصد رشد داشته است ۰۰گیالن و مازندران خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

درصد درجه دو بوده است ۵۵درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و  ۰۵گفته جهانساز امسال  به . 
رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه مشکلی در فروش چای تولید داخل وجود ندارد، گفت: با توجه به بهبود کیفیت چای و گرایش 

چای کشور وجود نداردهای اخیر به مصرف چای داخل، مشکلی در تولید مردم طی سال . 
تن چای ایرانی صادر شد ۵۱۰هزار و  ۰۰درصد مطالبات چایکاران/  ۰۸پرداخت بیش از  :بیشتر بخوانید  

  
هزار تن چای در سال گذشته ۵۸واردات   

هزار تن چای وارد کشور شده است ۰۰ماهه گمرک ،  ۱او درباره آخرین وضعیت واردات چای بیان کرد: بنابر آمار  . 
هزار تن اعالم کرد و افزود: با توجه به مصرف چای و احتساب تولید  ۵۸این مقام مسئول مجموع واردات چای در سال گذشته را 

شود که مابقی چای مورد نیاز کشور تا پایان سال وارد شودداخل پیش بینی می . 
نی بر انتقال ارز و مصرف بیشتر چای در جهانساز درباره آخرین وضعیت صادرات چای اظهار کرد: با وجود برخی مشکالت مب

های هدف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته استهزار تن چای به بازار ۰داخل از ابتدای سال رقمی حدود  . 
  

نفر از چایکاران ۰۱۱هزار و  ۰میلیارد تومان تسهیالت به  ۰۰پرداخت بیش از   
  

و نیم میلیارد  ۰۵رین وضعیت پرداخت تسهیالت به چایکاران گفت: بنابر آخرین آمار تا کنون رئیس سازمان چای کشور درباره آخ
نفر از چایکاران پرداخت شده  ۰۱۱هزار و  ۰میلیارد تومان تسهیالت از طریق دو بانک به  ۸۴۰تومان از محل صندوق توسعه و 

الت از محل صندوق و سرمایه گذاری دو بانک در اختیار میلیارد تومان تسهی ۰۱۴۸ضمن آنکه از محل صندوق و سرمایه گذاری 
کارخانه چای سازی قرار گرفته است ۰۰۰ . 

  
ها و چایکارانمیلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به کارخانه ۰۱پرداخت   

زان قیمت با اقساط بلند میلیارد تومان تسهیالت ار ۰۱او درباره تاثیر اعطای پرداخت تسهیالت به چایکاران گفت: با توجه به پرداخت 
زراعی انجام شده استهزار هکتار عملیات به ۱ها و چایکاران، در سطحی به معادل ساله به کارخانه ۰مدت  . 

های چای سازی ادامه دارد، بیان کرد: با توجه به اسفند به چایکاران و کارخانه ۰۵جهانساز با اشاره به اینکه پرداخت تسهیالت تا 
ها تاثیر بسزایی دارند از این رو محدودیتی در هیالت، در احیای باغات رها شده، افزایش تولید و نوسازی کارخانهآنکه پرداخت تس

 .اعطای تسهیالت وجود ندارد
رئیس سازمان چای کشور در پایان درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای تصریح کرد: اگر چه 

نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای برای سال زراعی آینده داده شده، اما هنوز تعیین تکلیفی در این خصوص  پیشنهاداتی در خصوص
 .صورت نگرفته است هر چند امیدواریم نرخ اعالمی شورای اقتصاد به سبب ایجاد انگیزه در میان چایکاران کمتر از تورم نباشد

  لینک خبر
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 خرما

 ایرنا  – 55/01/89تاریخ : 

 درصدی بهای خرمای مضافتی در یکسال ۰۰۹افزایش 

دهد که قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی در آبان ماه امسال بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می -ایرنا  -تهران 
 دهد. درصدی را نشان می ۰۰۰۴۶تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  ۰۰۰هزار و  ۰۵به 

منتهی به آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، قیمت هر پاکت برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک ماه 
تومان، هر قطعه جوجه یک روزه گوشتی به سه هزار تومان، هر کیلوگرم  ۰۰۰درصد چربی( به هفت هزارو  ۰۴۵شیر استریل )با 

تومان و لوبیا قرمز درجه یک به  ۵۰۰هزارو  ۶تومان، قند حبه به  ۵۱۰تومان، سبوس گندم به یک هزارو  ۰۱۱پیاز به سه هزارو 
 ۰۰۴۵درصد،  ۰۸۴۰درصد،  ۱۰۴۱درصد،  ۸۰۴۰تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب  ۰۸۵هزارو  ۰۰

 درصد افزایش داشته است. ۰۰۴۱درصد و  ۰۵درصد، 
تومان، ذرت داخلی به یک هزارو  ۰۵ تومان، جو داخلی به دو هزارو ۱۶۵همچنین قیمت هر کیلوگرم ذرت خارجی به یک هزارو 

تومان، سیب زمینی درجه یک به سه هزارو  ۱۶۵تومان، جو خارجی به یک هزارو  ۵۸۰هزار و  ۰۰تومان، لپه درجه یک  ۱۰۵
 ۰۶۴۱درصد،  ۰۸۴۰تومان رسید که به ترتیب نسبت به مدت مشابه پارسال  ۵۰۱هزار و  ۰۰تومان و لوبیا چیتی درجه یک به  ۵۰۰

 درصد رشد داشته است. ۰۸۴۱درصد و  ۰۰۴۸درصد،  ۰۵درصد،  ۰۶۴۰درصد،  ۰۶۴۶ درصد،
تومان، کنجاله سویا وارداتی به  ۰۵۰هزارو  ۰۰تومان، موز درجه یک به  ۰۰۰قیمت هر کیلوگرم عدس درجه یک به هشت هزار و 

تومان، کره پاستوریزه به چهار  ۰۱۰رو هزا ۰تومان، نخود درجه یک به  ۶۰۵تومان، گوجه فرنگی به چهار هزارو  ۱۸۸هزارو  ۰
 ۱۴۱درصد،  ۰۴۰درصد،  ۶۴۰درصد، هشت درصد،  ۰۶۴۰( ۰۱تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) ۵۱۰هزارو 
 درصد افزایش یافت. ۱۴۰درصد، 

درصد  ۰۴۰شابه به رشد تومان رسید که نسبت به مدت م ۰۱۶هزارو  ۰به  ۰۸همچنین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در آبان ماه سال 
 منفی رسید.

تومان، هر  ۰۱۱هزارو  ۰۰(، قیمت هر کیلوگرم خرمای مضافتی ۰۱براساس آمارهای وزارت صنعت، در آبان ماه سال گذشته )
تومان، پیاز دو  ۱۰۰تومان، هر قطعه جوجه یک روزه گوشتی یک هزارو  ۰۸۰درصد چربی( سه هزارو  ۰۴۵پاکت شیر استریل )

 ۰۰۰هزار و  ۰تومان، لوبیا قرمز درجه یک  ۸۰۸تومان، قند حبه چهار هزارو  ۰۱۰تومان، سبوس گندم یک هزارو  ۰۶۱هزارو 
تومان، لپه درجه  ۰۱۱تومان، ذرت داخلی یک هزارو  ۵۰۰تومان، جو داخلی یک هزار و  ۰۶۰تومان، ذرت خارجی یک هزار و 

تومان، لوبیا چیتی درجه  ۰۰۶سیب زمینی درجه یک دو هزار و  تومان، ۰۰۰تومان، جو خارجی یک هزارو  ۰۸۰هزارو  ۰یک 
تومان، کنجاله سویا  ۰۰۱هزار و  ۰تومان، موز درجه یک  ۰۶۸تومان، عدس درجه یک هفت هزار و  ۰۰۱هزار و  ۰۰یک 

ه پاستوریزه تومان، کر ۰۰۱هزار و  ۰تومان، نخود درجه یک  ۰۶۰تومان، گوجه فرنگی چهار هزار و  ۶۱۸وارداتی دو هزار و 
 تومان بوده است. ۰۰۰هزار و  ۰تومان و تخم مرغ  ۰۸۸چهار هزار و 

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – 52/01/89تاریخ : 

هزار تومان است ۵۳۳میلیون و  ۰۳کاهش خرید زعفران در سال نو میالدی/ حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ   
های حسینی گفت: طبق روال همه ساله با آغاز سال نو میالدی خرید زعفران در بازارهای جهانی کاهش یافت که امیدواریم در ماه

 .آتی رونق مجدد به بازار بازگردد
 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو باشورای ملی زعفران در گفت علی حسینی عضو

هزار تومان و زعفران  ۵۱۱میلیون و  ۶ای هر کیلو زعفران دستهاکنون قیمت درباره آخرین تحوالت بازار طالی سرخ اظهار کرد: هم
 های اخیر از ثبات نسبی در بازار برخوردار است.هزار تومان بوده که نسبت به هفته ۵۱۱میلیون و  ۰۱میلیون تا  ۰نگین 

های آتی رونق مجدد، به رود در روزبرد که انتظار میاو افزود: با توجه به تعطیلی سال نو میالدی بازار زعفران در رکود به سر می
 این بازار بازگردد.

 درصدی صادرات طالی سرخ/ خرید توافقی زعفران به پایان رسید ۰۰کاهش  بیشتر بخوانید:
ه کند که ایران بشود، افزود: آمار گمرک مشخص میاره به اینکه به اندازه مصرف کل دنیا در کشور زعفران تولید میحسینی با اش
 گذاری و استراتژی مناسبی را برای آیندهکند و بر اساس آن مسئوالن ذیربط باید سیاستها بیشترین زعفران را صادر میکدام کشور

 ی نصیب کشور شود.افزوده بیشترتعیین کنند تا ارزش
گذاران تصمیماتی درست و عادالنه اتخاذ کنند، به طوری که با رفع معضالت عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: اگر مدیران و سیاست

 تهای جدید داشته باشند، بدون تردید دیگر شاهد معضالپیش روی صادرات، صادرکنندگان بتوانند بازاریابی مناسبی برای ورود به بازار
 فعلی نخواهیم بود.

 گذاران استرشد صادرات زعفران منوط به اتخاذ استراتژی و تصمیمات سیاست
ها حاکی از آن است که تا پایان دی ماه، گمرک قرار او با اشاره به اینکه آمار دقیق از صادرات زعفران در دسترس نیست، گفت: شنیده

سازی صادرات و بازگشت تعهدات رود با اتخاذ تصمیم دولت مبنی بر روانطار میاست آمار جدید صادرات را اعالم کند و همواره انت
 های آتی باشیم.ارزی شاهد رونق صادرات زعفران طی ماه

توان امید داشت که دولت با فعاالن صنعت تعامل بیشتری داشته به گفته او با بهبود شرایط بازار صادرات در سال آینده میالدی، می
 ه مسئوالن دولتی عالوه بر تغییر سیاست ارزی خود باید به دنبال افزایش کیفیت و خدمات به طور همزمان باشند.باشد، ضمن آنک

های هدف گفت: با وجود مشکالت متعدد در صادرات رسمی و شفاف، طبیعی است حسینی با اشاره به دالیل قاچاق زعفران به بازار
گیرد، چرا که صادرکنندگان واقعی به سبب نبود صرفه اقتصادی تمایلی به صادرات یهای جهانی رونق مکه قاچاق زعفران به بازار

 گیرند.های هدف میها را در بازارندارند و در مقابل قاچاقچیان جای آن
ن ااین مقام مسئول درباره آخرین وضعیت تولید طالی سرخ بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، تا قبل از پای

تن  ۰۰۱زدگی و وقوع سرما تولید را  اکنون به سبب یختن برآورد کرده بود، اما هم ۵۱۱را  ۰۸فصل برداشت تولید زعفران در سال 
 اعالم کرده است.

عضو شورای ملی زعفران در پایان با اشاره به اینکه وقوع سرما و یخ زدگی مزارع زعفران مدت زمان برداشت در بسیاری از 
طوالنی کرد، تصریح کرد: اگر چه مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید معتقدند که وقوع سرما و یخ مناطق را 

های تولیدی بر این باورند که وقوع سرما تنها کاهش کیفیت زعفران را به زدگی منجر به کاهش تولید محصول شده است، اما تشکل
 دانی نداشته است.همراه داشته و در میزان تولید تأثیر چن

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرنگاران جوان  – 52/01/89تاریخ : 

تومان رسید ۰۳۳هزار و  ۰۰هزار تن مرغ، راه حل جلوگیری از زیان مرغداران/ قیمت مرغ به  ۰خرید تضمینی روزانه   
تومان است ۱۱۱هزار و  ۰۰عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ آماده به طبخ  . 

د چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگاربرومن گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی 

مرغ نسبت به ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط تومانی نرخ  ۰۱۱، از کاهش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان  ۱۱۱هزار و  ۰۰ها تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۰۱۱هزار و  ۱نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

 .است
افت قیمت مرغ در بازار اعالم  او عرضه بیش از حد در برابر تقاضا، نبود کشش بازار و ارزان شدن گوشت قرمز را دلیل اصلی

شود که روند فعلی قیمت تا پایان ماه در بازار ادامه یابدکرد و افزود: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیش بینی می . 
چهارآیین از افزایش چشمگیر قیمت جوجه یک روزه در بازار خبر داد و گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا از سوی مرغداران طبق 

تومان رسیده است که به پیک  ۰۱۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰روال همه ساله در این ایام قیمت هر قطعه جوجه یک روزه به 
رود قیمت نوسان مجددی در بازار نداشته باشدظار میتقاضا در ابتدای هفته نخست بهمن انت . 

هزار تومان غیرقانونی است ۰۰تومانی قیمت مرغ در بازار/ فروش هر کیلو مرغ باالی  ۰۱۱سقوط  :بیشتر بخوانید  
هزار تومان و مرغ  ۰۱تا  ۱۱۱هزار و  ۰عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت منطقی هر کیلو مرغ زنده را 

های فعلی بیانگر زیان چشمگیر تولید کنندگان است که انتظار عالم کرد و گفت: فروش با نرخهزار تومان ا ۰۰آماده به طبخ را 
رود در ابتدای ماه با افزایش کشش بازار قیمت مرغ به نرخ منطقی خود برسدمی . 

هزار و  ۰تا  ۶۱۱هزار و  ۰ها در بازار خبر داد و افزود: هم اکنون هر کیلو کنجاله سویا با نرخ این مقام مسئول از ثبات سایر نهاده
تومانی را در  ۰۱۱تا  ۰۱۱های اخیر نوسان گیرد و تنها نرخ ذرت نسبت به روزهای مرغداری قرار میتومان در اختیار واحد ۱۱۱

 .بازار تجربه کرده است
هایی همچون ریز مغذی، مکمل، واکسن و او با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت ریز مغذی و واکسن در بازار بیان کرد: قیمت نهاده

برابر رشد داشته است در حالی که این افزایش قیمت در نرخ تمام شده تولید لحاظ نشده است ۰دارو نسبت به ابتدای سال بیش از  . 
مرغداران نیستخرید تضمینی مرغ مطلوب   

های اخیر تا حدودی در چهارآیین درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی مرغ اظهار کرد: اگر چه خرید تضمینی مرغ نسبت به روز
 .بازار افزایش یافته، اما همچنان مد نظر تولید کنندگان نیست

تن مرغ در قالب خرید تضمینی از  ۰۱۱ا ت ۰۵۱عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه روزانه 
شود، گفت: این میزان خرید یک چهارم خرید مد نظر مرغداران است و با این وجود تا زمانی که خرید سطح بازار جمع آوری می

ازار تن به صورت مستقیم از تولید کنندگان نرسد تاثیری در تعادل قیمت در ب ۰۱۱هزار و  ۰هزار تا  ۰مرغ به حداقل روزانه 
 .نخواهد داشت

های های انجماد و تحویل درب انبارهزار تومان بوده که با احتساب هزینه ۰۰هر کیلو مرغ گرم   او ادامه داد: هم اکنون قیمت منطقی
تومان از تولید کننده خریداری شود در غیر این صورت  ۵۱۱هزار و  ۰۵تا  ۰۱۱هزار و  ۰۵با نرخ   باید  شرکت پشتیبانی

تمایلی به تحویل مرغ تولید به پشتیبانی امور دام نخواهند داشت مرغداران . 
های هدف امکان پذیر نیست، گفت: با توجه به تصمیمات چهارآیین با اشاره به اینکه صادرات مرغ به سبب نبود رقابت در بازار

های هدف ا دیگر امکان نفوذ در بازارمتعدد مسئوالن دولتی مبنی بر ممنوعیت و آزادسازی صادرات و اشباع شدن بازار توسط رقب
های هدف انجام نخواهد گرفتوجود ندارد که بدین ترتیب صادرات مرغ به بازار . 

عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی افزود: اگر چه صادرات به ظاهر آزاد است، اما اخذ تعرفه وعوارض باالی 
های هدف بپردازند به همین خاطر صادرات محدود و با سایر رقبا به رقابت در بازارصادرات موجب شده تا صادر کنندگان نتوانند 

 .غیر قانونی تاثیری در تعادل قیمت در بازار نخواهد داشت
رود از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه مبنی بر به گفته چهار آیین با وجود پتانسیل باالی صنعت مرغداری از مسئوالن ذیربط انتظار می

های هدف و رقابت پذیری با تا با حضور در بازار  گاه صادرات و اخذ تعرفه باالی صادراتی اجتناب کنندهای گاه و بیتممنوعی
 .سایر رقبا بتوانیم ارز آوری قابل توجهی را نصیب کشور کنیم

وگیری از زیان مرغداران در هزار تن را تنها راه حل تعادل قیمت و جل ۰او خرید تضمینی مرغ به نحوه مستقیم و روزانه حداقل 
هزار تن مرغ زنده به صورت مستقیم از مرغداران عالوه بر تامین ذخایر استراتژیک  ۰بازار برشمرد و گفت: با خرید روزانه 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7209287/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7203773/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

40 http://awnrc.com/index.php 

توان از استمرار زیان مرغداران جلوگیری کرد و در شرایط فعلی هیچ راهی جز خرید تضمینی مرغ از مرغدار جوابگوی تعادل می
در بازار نخواهد بودقیمت  . 

 نیازی به واردات مرغ نداریم
عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه نیازی به واردات مرغ برای تنطیم بازار نداریم، گفت: با وجود 

خارجی است که این امر افزوده صنعت به تولید کنندگان   درصد ارزش ۰۵پتانسیل باالی صنعت واردات مرغ به معنای تقدیم کردن 
 .با حمایت از تولید داخل مغایرت دارد

جامع نظام دامپروری کشور واردات محصوالت پروتئینی همچون گوشت مرغ  ۰۰چهارآیین در پایان تصریح کرد: بر اساس ماده 
مسئوالن   نکه در شورای فعلی اقتصادای باشد که نظام تعرفه آن به نفع تولید داخل و حمایت از تولید کنندگان باشد ضمن آباید به گونه

 .تنظیم بازار بهتر است به سبب تولید مرغ بیش از نیاز در مسیر واردات نباشند

 لینک خبر 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی

 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 های روغنی، ننگ بخش کشاورزی است وابستگی به واردات دانه

های ها در بخش کشاورزی، وابستگی به واردات دانهسرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به پیشرفت -ایرنا  -تهران 
 روغنی و کنجاله، مایه ننگ این بخش است. 

روز سه شنبه در مراسم سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی افزود: تالش « عباس کشاورز»
 درصد برسانیم. ۵۱درصد و در برنامه پنج ساله به بیش از  ۰۸داریم در دو سال درصد خودکفایی را به 

 خط قرمز ما حفاظت جنگل های شمال
های شمال کشور خط قرمز بخش کشاورزی است، گفت: در دوره صیانت و احیای از جنگل های وی با بیان اینکه صیانت از جنگل

 و نظریه ای مطرح نکند.شمال کشور کسی ورود نکند 
به دولت قول دادیم توان  ۰۰درصد بود و در سال  ۵۵کشاورز افزود: در ابتدای دولت تدبیر و امید ضریب امنیت غذایی کشور 

 ایم.درصد برسانیم که امروز به این رقم رسیده ۸۱ضریب امنیت غذایی را به 
 درصد ارتقا دهیم.  ۸۵ضریب امنیت غذایی را به  ۰۰۱۱ل سرپرست وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: تالش داریم تا سا

 وی نگرانی بخش کشاورزی را مشکل آب دانست و تصریح کرد: ما باید بدون نگرانی از آب تولید و برداشت محصول داشته باشیم. 
 کشاورز اضافه کرد: مشکل آب کشور از طریق خانواده بخش کشاورزی قابل حل است.

 کشاورزی در مقابل تغییر کاربری اراضی مرغوبایستادگی وزارت جهاد 
وی درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی در مقابل تغییر کاربری اراضی کشاورزی می ایستد و 

 به کسی اجازه دست اندازی به اراضی مرغوب این بخش را نمی دهد.
توسعه بخش کشاورزی هر کشور خاک است، گفت: امروز با استفاده از تجربیات سرپرست وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه بنای 

خود می توانیم خاک بخش کشاورزی را حفظ و تقویت کنیم که همین امر موجب مدیریت آب در این بخش می شود که در این صورت 
 یابد.درصد افزایش می ۰۱تا  ۰۱تولیدات کشاورزی بین 

 مت استاستمرار خودکفایی گندم با اهی
کشاورز با تاکید بر اینکه کشور باید همچنان در تولید گندم خودکفا بماند گفت: در سه تا چهار سال آینده باید مشکل جو را در کشور 

 حل کنیم.
ید یم و باشد وی با اشاره به اینکه افزایش تولید پنبه از اهمیت باالیی برخوردار است افزود: سال گذشته در تولید شکر دچار غفلت

 باز گردانیم. ۰۶تالش کنیم میزان تولید این محصول را به وضعیت سال 
د به مرغ نیز بایسرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم افزایش تولید شیرخام تصریح کرد: تولید مرغ، گوشت و تخم

 اندازه نیاز کشور باشد.
ن با شناسایی ظرفیت های این بخش افزایش تولید دو میلیون تن گندم، وی براین باور است که ظرفیت دیم کشور مغفول مانده و اکنو

هزار تن دانه روغنی را داریم که بهره گیری از این ظرفیت، به درآمد پایدار  211هزار تن جو، دو تا سه میلیون تن علوفه و  ۸۱۱

 کشاورزی منجر می شود. کشاورزان و احیای خاک
بر و گوشت مورد نیاز کشور به دلیل وابستگی به یونجه، شکننده هستیم زیرا یونجه گیاهی آب وی اظهارداشت: اکنون در تولید شیر

 است و بیشترین مصرف آب را در بخش کشاورزی دارد.
های جدید اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته این طرح در کشاورز به تدوین بسته اصالح مدل علوفه با تاکید بر علوفه

توانیم ساالنه چهار درصد تولید شیرخام کشور را بدون نگرانی از تامین علوفه افزایش نه اجرا شده و با تعمیم آن میهای نمودامداری
 دهیم.

 وی به اقدامات موثر در بخش توسعه گلخانه های کشور نیز اشاره کرد.
 سند الگوی کشت قابل اجراست

الت کشاورزی پس از گذشت چند سال مطاللعه اشاره کرد و سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به تدوین سند الگوی کشت محصو
 گفت: اکنون این سند قابل اجراست و باید خانواده کشاورزی در اجرای این سند به ما کمک کنند.

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83633606/وابستگی-به-واردات-دانه-های-روغنی-ننگ-بخش-کشاورزی-است
https://www.irna.ir/news/83633606/وابستگی-به-واردات-دانه-های-روغنی-ننگ-بخش-کشاورزی-است
https://www.irna.ir/news/83633606/وابستگی-به-واردات-دانه-های-روغنی-ننگ-بخش-کشاورزی-است


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

43 http://awnrc.com/index.php 

رفت از مشکالت و نابسامانی بخش کشاورزی با اجرای سند الگوی کشت وی از دولت خواست تا ساختارهای الزم را برای برون
 .انجام دهد

 دو درخواست سرپرست جهاد کشاورزی از رییس جمهوری
کشاورز، تزریق سرمایه در بانک کشاورزی را به عنوان یکی از ابزار توسعه این بخش و حمایت از صندوق توسعه کشاورزی را 

 از رییس جمهوری کشور خواستار شد.
شرایط اقلیمی کشور شد تا مدیریت هزینه ها نیز انجام  وی همچنین خواستار هدایت مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران با توجه به

 شود.
رییس جمهوری « حسن روحانی»سه شنبه با حضور  -های ملی بخش کشاورزی امروز سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه

محققان بخش کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه و پیشرو در اجالس  و سرپرست ، معاونین ، مدیران و کارشناسان و
 سران تهران برگزار شد.

 کشاورز نمونه و پیشرو تجلیل به عمل آمد. ۰۶۶در این مراسم از 
  لینک خبر
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 عفرانز

 خبرنگاران جوان  – 21/01/89تاریخ : 

هزار ساله تولید طالی سرخ ایرانی در معرض خطر/ آمار دقیقی از صادرات چمدانی زعفران در دسترس  ۰قدمت 

 نیست
هزار سال پیش باز می گردد، اما طی چندسال اخیر قاچاق پیاز زعفران از مرزهای  ۰با وجود آنکه قدمت تولید زعفران در ایران به 

کشور و توسعه سطح زیرکشت در افغانستان از سرخی روز افزون این محصول کاسته و نگرانی هایی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده 
 .است

بورس،بانک و بیمه به گزارش خبرنگار ، بسیاری از مسئوالن بر این باورند که مسائل گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  

مختلف همچون پیمان سپاری ارزی، صدور قوانین متعدد و سخت گیرانه صادرات موجب شده صادرکنندگان تمایلی به صادرات 
چیان در بازار هموار کرده استنداشته باشند و همین امر زمینه را برای حضور صادرکنندگان غیرحرفه ای و قاچاق . 

 
 ۶۱۰تن و  ۰۵۰کیلو زعفران به بازارهای هدف صادر شده که در مقایسه با  ۱۵۰تن و  ۰۰۰بنابر آمار هشت ماهه گمرک امسال 

معناست که با افزایش قاچاق از میزان صادرات رسمی کاسته درصد کاهش یافته است که این امر بدان ۰۰کیلو مدت مشابه سال قبل 
 .شده است

 
حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت صادرات چمدانی، دالیل توسعه قاچاق زعفران به دیگر کشورها و 

 :علت حضور کمرنگ بزرگترین تولید کننده زعفران در بازارهای جهانی با خبر شویم
نی زعفران واقعیت نداردصادرات چمدازعفران چیست؟ / آمار و ارقامعلت اصلی صادرات چمدانی  

بورس،بانک و بیمه وگو با خبرنگارعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت ، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  

رویم، اما ن هشدار داد و گفت: علی رغم آنکه بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا به شمار مینسبت به صادرات چمدانی زعفرا
ها مسائل و موضوعات مختلف سد راه صادرات موجب شد تا طالی سرخ ایرانی از طریق قاچاق و صادرات چمدانی به دیگر کشور

رودبه شمار می برود که این امر زنگ خطر جدی برای تولید این محصول استراتژیک . 
 

هایی در وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان قاچاق یا صادرات چمدانی زعفران در دسترس نیست، افزود: اگرچه آمار
شود، اما به هیچ عنوان این آمار و ارقام واقعی نیستها ارائه میخصوص صادرات چمدانی یا قاچاق زعفران به دیگر کشور . 

 
افتد، بیان کرد: صادرات زعفران با اشاره به اینکه صادرات چمدانی زعفران در حجم وسیع و عمده اتفاق نمیعضو شورای ملی 

می شود و آنچه که بسیار نگران کننده است، ها انجامکیلو به دیگر کشور ۵تا  ۰چمدانی زعفران از طریق مسافران حداکثر در حد 
های کشور، گر کشورهاست که با استمرار این روند و نبود نظارت جدی بر مرزموضوع قاچاق زعفران یا پیاز طالی سرخ به دی

رودتولید این محصول استراتژیک به فنا می . 
 

حسینی ادامه داد: اگر صادرات چمدانی به صورت هدفمند و قانونی انجام شود، تا حدودی از بار خروج غیرقانونی زعفران به دیگر 
شودها کاسته میکشور . 

 
ام مسئول وجود مقررات سخت گیرانه صادرات را عامل اصلی پدیده قاچاق طالی سرخ ایرانی دانست و گفت: اگر برای این مق

های هدف باشد، از این رو ها تقاضا وجود داشته باشد و مقررات سخت گیرانه نتواند جوابگوی بازارزعفران ایرانی آن سوی مرز
رسدهای هدف میدرات چمدانی به دست تجار بازارهای دیگر همچون قاچاق یا صاکاال به نحوه . 

 
وی صدور قوانین متعدد و سخت گیرانه را یکی از عوامل جدی کاهش صادرات زعفران اعالم کرد و گفت: علی رغم آنکه صادر 

وجود برخی مقررات اند مشتریان خوبی را به دست آورند و بازارسازی مناسبی داشته باشند، اما های هدف توانستهکنندگان در بازا
ها را به همراه داشته ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و همین امر کاهش صادرات نسبت به دیگر کشورسخت گیرانه باعث شده آن

 .است
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 ها برای رونق صادرات حمایت همه جانبه از صادرکنندگان دارند،به گفته عضو شورای ملی زعفران، با توجه به آنکه تمامی کشور

های جهانی و ایجاد ارز آوری باید این امر را در دستور کار خود قرار دهند به منظور نفوذ بیشتر در بازار  دولتمردان کشور ما هم
تواند کاری از پیش بردچرا که بخش خصوصی به تنهایی نمی . 

 
کرد: این در حالی است که متأسفانه در  شود، اظهاردرصد زعفران دنیا در ایران تولید می ۰۱حسینی با اشاره به اینکه بیش از 

تن زعفران در اختیار دارد، صادرات کمتری داریم که این امر بیش از پیش حمایت همه جانبه مسئوالن  ۰۵مقایسه با کشوری که تنها 
طلبدرا از بخش صادرات می . 

 
نیست، گفت: علی رغم آنکه طی سالیان گذشته پدیده  این مقام مسئول با بیان اینکه پدیده قاچاق زعفران مربوط به امسال و سال گذشته

های شرقی و آبی به سهولت شوم زعفران بر کشور سایه انداخته است، اما مسئوالن ذیربط با جدیت و نظارت هر چه بیشتر از مرز
توانند از پدیده شوم قاچاق جلوگیری کنندمی . 

 
اچاق اعالم کرد و گفت: هم اکنون مسائل متعدد سد راه صادرات اعم های کاهش قوی روانسازی صادرات را یکی دیگر از راهکار

ها را یک از مشکالت پیمان سپاری ارزی موجب شده تا صادر کنندگان واقعی تمایلی به صادرات نداشته باشند و درنهایت جای آن
کنندمی های یکبار مصرف اقدام به صادراتای گرفتند که با استفاده از کارتسری افراد غیر حرفه . 

زندبزرگترین تولیدکننده زعفران جایگاهی در صادرات ندارد/ بزرگترین تولیدکننده زعفران حرف اول در صادرات را نمی  
بورس،بانک و بیمه وگو با خبرنگارغالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران   

های جهانی حرفی برای گفتن ندارد، اظهار کرد: علی رغم آنکه عمده ، با اشاره به اینکه بزرگترین تولید کننده زعفران در بازارجوان
های جب شده تا صادر کنندگان نتوانند حضور جدی در بازارشود، اما مسائل و موضوعات مختلف موزعفران دنیا در ایران تولید می

ها همچون افغانستان با قاچاق زعفران ایرانی و صادرات آن با برند خود توانسته اند به هدف داشته باشند و در مقابل دیگر کشور
 .جایگاه باالیی دست یابند

 
های جهانی شوند که ستند با بازاریابی و بازارسازی وارد بازارصادر کنندگان توان ۰۸وی افزود: از آغاز صادرات زعفران در سال 

های پی در پی معضالت متعددی را برای صادر ها و صدور بخشنامهمتأسفانه مسائل و موضوعات مختلف از جمله دستورالعمل
 .کنندگان ایجاد کرده است

 
رود تن رسیده است که با این وجود انتظار می ۵۱۱تن به  ۱۰تا  ۵نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: تولید زعفران از مرز 

های جهانی را پررنگ کنندها در بازاردولت مردان با حمایت همه جانبه از صادر کنندگان، حضور آن . 
 

ای و سخت سلیقه هایها و دستورالعملبه گفته میری، با وجود آنکه بزرگترین تولید کننده زعفران در دنیا هستیم، اما قوانین، بخشنامه
 .گیرانه موجب شده که حرف اول در صادرات را نزنیم، هرچند در برخی مواقع مسائل سیاسی هم بر این موضوع دامن زده است

 
های جهانی بر شمرد و گفت: با توجه به این مقام مسئول نوسان قیمت زعفران را یکی دیگر از عوامل سد راه صادرات به بازار

ها حاضرند ظرف مدت یک روند که آنهای هدف به سمت و سوی دیگر رقبا همچون اسپانیا می، تجار بازارنوسان قیمت زعفران
سال با قیمت ثابت محصول زعفران را عرضه کنند، اما متأسفانه مسائل و موضوعات مختلف در کشور ما موجب شده برای مدت 

ها حاضر به خرید عرضه کنیم که به همین خاطر تاجران آن سوی مرززمان یک هفته هم نتوانیم زعفران را با قیمت ثابت به تجار 
 .محصول از ما نیستند

 
وی نوسان نرخ ارز را یکی دیگر از مشکالت و موانع سد راه صادرات دانست و گفت: اگر قیمت یک کیلو زعفران هزار دالر باشد، 

شود و در چنین شرایطی میلیون تومان صادر کننده متضرر می ۰با کاهش نرخ ارز به ازاء هر دالر یک هزار تومان، رقمی معادل 
 .امکان استمرار صادرات برای صادر کننده وجود ندارد

 
ها اعالم نایب رئیس شورای ملی زعفران با انتقاد از مسائل و مشکالت مختلف پیرامون پیمان سپاری ارزی، گفت: اگر چه بار

شود، اما مسئوالن امر همچنان بر این موضوع مه خوردن یا آسیب به بازار صادرات میایم که پیمان سپاری ارزی منجر به لطکرده
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تر شودوزند که در نهایت این امر موجب شده قاچاق زعفران روز به روز پررنگاصرار می . 
 

سهولت امکان جا به  میری افزود: با وجود آنکه زعفران همانند دیگر محصوالت کشاورزی نیست که جا به جایی آن دشوار باشد و به
کیلو زعفران به صورت قاچاق یا صادرات چمدانی از کشور فراهم است، از این رو روزی نیست که زعفران از  ۰۱تا  ۰۱جایی 

 .کشور قاچاق نشود
 

و های قوانین سخت گیرانه صادرات بر شمرد های یکبار مصرف را یکی دیگر از پیامداین مقام مسئول صادرات زعفران با کارت
مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما به سبب حاشیه سود پایین برای صادر کننده موجب شده تا صادر کنندگان تمایلی به   گفت:

های هدف کنند و های یکبار مصرف اقدام به صادرات زعفران به بازارای از طریق کارتصادرات نداشته باشند و افراد غیر حرفه
تر تمام دالر ارزان ۰۱۱تا  ۰۱۱های یکبار مصرف به سبب عدم پیمان سپاری ارزی استفاده از کارتاز آنجا که قیمت زعفران با 

های هدف دیگر حاضر به خرید زعفران از ما نیستندشود، از این رو تجار بازارمی . 
 

نشود، امکان رونق صادرات و وی ادامه داد: تا زمانی که صادر کنندگان بیمه نشوند یا مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما رفع 
های جهانی وجود نداردحضور جدی در بازار . 

های الزم یکی از علل اصلی صادرات چمدانی زعفرانصادرات طالی سرخ تعریفی ندارد/نبود زیرساخت  
بورس،بانک و بیمه وگو با خبرنگارعلی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه   

های الزم را یکی از علل قاچاق و صادرات چمدانی زعفران اعالم کرد و گفت:اگرچه ایران با ، نبود زیرساختخبرنگاران جوان
رود، اما صادرات این محصول به رقمی کمتر از رین تولید کننده در دنیا به شمار میتن زعفران بزرگت ۵۱۱تا  ۰۱۱تولید سالیانه 

های جهانی حمایت همه جانبه مسئوالن را و نفوذ بیشتر درربازار  رسد که به همین خاطر حمایت همه جانبه مسئوالنهزار تن می ۶۱
طلبدمی . 

 
نی کمتر از یک سوم میزان تولید است، افزود: با توجه به آنکه ایران تنها در های جهاوی با اشاره به اینکه صادرات زعفران به بازار

ها مصرف ادویه زعفران کار کرده و در مصرف دارویی این محصول ارزشمند ورود نکرده است، همین امر موجب شده سایر کشور
های هدف با برند خود صادر کنندمجدد آن را به بازار  گیریبا قاچاق زعفران ایرانی به کشور خود و پس از اسانس . 

 
های زعفران، گفت: با وجود آنکه ایران بزرگترین تولید مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با تأکید بر توجه به سایر فرآورده

ن و صادر رود، به همین دلیل نیاز است که مسئوالن ذیربط حمایت همه جانبه از تولید کنندگاکننده زعفران در دنیا به شمار می
های جهانی صادر شودکنندگان داشته باشد تا محصوالت فرآوری شده زعفران به بازار . 

 
های عربی در حال انجام به گفته خان محمدی، چند سالی است که موضوع قاچاق زعفران به صورت چمدانی و ... از طرف کشور

ه قیمت نابودی تولید این محصول تمام شودتواند باست که این امر عالوه بر هدر رفت دست رنج بخش تولید می . 
 

های این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه آمار دقیقی از صادرات چمدانی زعفران در دسترس نیست، تصریح کرد: طی سال
ست دادن جایگاه هایی مبنی بر از داخیربا افزایش قاچاق پیاز زعفران به افغانستان و توسعه سطح زیر کشت در این کشور نگرانی

رود با جدیت هر چه بیشتر موضوع خروج غیر قانونی زعفران یا پیاز از طریق فعلی وجود دارد که به همین خاطر انتظار می
های هدف نگیرندبزرگترین تولیدکننده در بازارها جای ایران به عنوانهای نه چندان دور افغانهای کشور کنترل شود تا در سالمرز . 

  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 21/01/89تاریخ : 

 مشترک دام و انسان پس از سیلضرورت پیشگیری از بروز بیماریهای 

های دامی و مشترک بین انسان و دام، یک تهدید جدی رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بروز و شیوع بیماری -ایرنا  -تهران 
 در شرایط وقوع سیل در منطقه است و باید پیشگیری الزم در این ارتباط به عمل آید. 

ضمن تایید همه کمبودها و مشکالت موجود در استان سیستان و « رفیعی پور علیرضا» به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 
های کشاورزی خسارات جدی برجای گذاشت، اما در کنار بلوچستان افزود: سیل جنوب شرق کشور و سیل های اوایل امسال در بخش

در زمینه دامپزشکی به دست آمد که می این مشکالت، به واسطه اقدام های ملت، دولت، نیروهای نظامی و انتظامی موفقیت هایی 
 تواند برای تداوم خدمت منشا اثر باشد.

وی یادآور شد: سیل اخیر، موجب خساراتی به سایت پرورش میگوی بندر گواتر شد که نیازمند اجرای اقدام های فوری برای احیا و 
 بازسازی است که در دستور کار قرار گرفته است.

دوره جدید پرورش میگو در بندر یاد شده نیاز به اقدام های اساسی در تعمیر، اصالح و بازسازی  رفیعی پور اضافه کرد: برای
 قسمت های تخریب شده وجود دارد.

وی افزود: سایت گواتر با چهار هزار هکتار وسعت بزرگترین سایت پرورش میگو در کشور است و تا پیش از این خسارت سیل دو 
هکتار از مساحت مفید سایت  ۶۸۱برداری رسید و بر اساس آمار موجود پارسال فید آن به بهرههکتار از مساحت م ۶۱۱هزار و 

 تن میگو شد. ۶۱۱زیرکشت بود، که منجر به تولید یکهزار و 
گذاری انجام شده برای امسال تولید سه هزار تن میگو آماده سازی اولیه شده رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: براساس سرمایه

 که با بارندگی شدید اخیر این سایت به زیر آب رفته و گل و الی زیادی در سایت مشاهده می شود. بود
شود، به تجربه مخاطرات بعد از سیل در تولید با وی با اشاره به متوسط ارزآوری هر کیلوگرم میگو که بالغ بر پنج دالر ارزیابی می

است و اکیپ های سازمان دامپزشکی  ها، پس از سیل خطرناکاشی از بیماریریسک باالی بیماری اشاره کرد و افزود: مخاطرات ن
 در این منطقه باید تالش نمایندتا با اقدامات فوری، پیشگیری های الزم به عمل آید.

رفیعی پور، بستن ورودی کانال های آبرسان، نصب دریچه روی زهکش اصلی برای جلوگیری از ورود آب هنگام َمّد در زمان 
وبی زهکش اصلی، تعبیه مسیری دیگر برای هدایت سیالب به دریا به غیر از کانال زهکشی اصلی سایت گواتر و الیروبی الیر

 زهکش های فرعی سایت، شرایط سایت به حالت طبیعی قبل از برزو سیل باز خواهد گشت.
ر این سیل یا سیل های اوایل سال جاری در وی ضمن تایید همه کمبودها و مشکالت موجود در استان سیستان و بلوچستان افزود: د

های کشاورزی کشور خسارات جدی متحمل شدند اما در کنار همه این مشکالت، به واسطه اقدامات خوب ملت، دولت، کشور بخش
م این نیروهای نظامی و انتظامی توفیق های خوبی در زمینه دامپزشکی حاصل شد که می تواند مایه قدرت برای ادامه خدمت به مرد

 استان باشد.
 لینک خبر
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 سالمت 
 ایرنا  – 21/01/89تاریخ : 

هزار رأس دام در سیستان و بلوچستان ۰۵واکسیناسیون بیش از   

های مختلف شرییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: طی چند روز گذشته با کاهش سطح آب، امدادرسانی به بخ -ایرنا  -تهران 
گروه در منطقه فعالیت دارند و تاکنون موفق به  ۰۱استان سیستان و بلوچستان امکان پذیر شده و اکیپ های این سازمان در قالب 

اند. هزار راس دام شده۰۵واکسیناسیون بیش از   
ده و مصدوم در سیل سیستان و های خسارت دیدر رابطه با دام« علیرضا رفیعی پور»به گزارش دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی ، 

زده بیش از یک میلیون راس دام در معرض خطر بوده و صدمه های سیلبلوچستان، افزود: طبق آمار اعالم شده در شهرستان
تر بودند، نجات یافتند.هایی که در روستاهای مرتفعاند، اما دامدیده  

ر مناطق سیلزده این امکان را فراهم ساخت تا تیم دامپزشکی موفق به ها افزود: کاهش سطح آب دوی ضمن یادآوری دفن بهداشتی دام
اند.رأس دام هم درمان شده ۰۱۰رأس دام در استان سیستان و بلوچستان شود و دو هزار و  ۵۱۱دفن بهداشتی   

نگی ستاد بحران رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امروز در روستای کروچ، تمام دام های تلف شده، جمع آوری شد و با هماه
 استان، با استفاده از لودر، تمامی دام ها به شکل بهداشتی، دفن شدند.

وی پیرامون عملیات ضدعفونی پس از پاکسازی مناطق از الشه دام ها، تصریح کرد: عملیات ضدعفونی، سم پاشی و درمان دام های 
 بیمار که بیشتر عالئم سرماخوردگی دارند، در حال اجرا است.

پور افزود:مساحت ضدعفونی شده سه هزار متر مربع، تعداد دام سم پاشی شده چهار هزار رأس، جایگاه سم پاشی شده هشت رفیعی 
رأس و تعداد چهار اکیپ فعال  ۶۱رأس دام سبک و سنگین، عملیات درمانگاهی  ۰۰متر مربع، میزان تلفات دام  ۰۱۱هزار و 

 گزارش شده است.
pprوی گفت: واکسیناسیون دام ها در حال انجام است، تعداد دام های واکسینه شده علیه بیماری آنتروتوکسمی و بیماری  یا طاعون  

رأس بوده است. ۸۱۱نشخوارکنندگان کوچک سه هزار و   
ه سیستان حضور دارند، رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه گروه هایی از مناطق جنوبی کشور برای حل بحران، در منطق

خاطرنشان کرد: چهار اکیپ کمکی از شهرستان ها و اداره کل به همراه دو اکیپ از شهرستان جاسک در منطقه حضور دارند و 
 فعالیت می کنند.

د، راس گوسفند و بز تلف شدن ۶۰وی اضافه کرد: اجرای اقدامات بهداشتی در شهرستان سیریک که در یک روستای تابعه آن تعداد 
 در عین حال دسترسی به تعدادی روستا میسر نشده که با باز شدن مسیر، نیروها اعزام و اقدامات الزم انجام خواهد شد.

  لینک خبر
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 سالمت 
 ایرنا  – 21/01/89تاریخ : 

 

 تر از استاندارد جهانیبرابر سختگیرانه ۵استاندارد سم آفالتوکسین در ایران، 

ی و بهداشتی و حالل سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مدیرکل نظارت بر استانداردهای صنایع غذایی، لوازم آرایش -ایرنا -تهران
تر از استاندارد جهانی بوده و به میزان یک دهم میکروگرم در هر کیلوگرم گیرانهاستاندارد سم آفالتوکسین در ایران پنج برابر سخت

 شیر است. 
ص مطرح شدن آلودگی شیرهای تولیدی به سم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درخصوامروز )دوشنبه( « غالمرضا امینی»

آفالتوکسین از رسانه ملی، افزود: مطلبی که از رسانه و از زبان یک کارشناس مطرح شد، سراسر اشتباه بود و خود آن فرد هم به 
 اشتباهش اذعان کرده است.

های کشاورزی از جمله غالت و فرآوردهداشت: آفالتوکسین سمی است که حاصل فعالیت نوعی قارچ است که این قارچ روی وی بیان
 تولید می کند. G۰و  B۰ ،B۰ ،G۰خشکبار رشد کرده و چهار نوع سم به نام های 

شود، بر تبدیل می M۰این قارچ وقتی در جیره غذایی دام موجود باشد، در بدن دام هیدروکسیده شده و به آفالتوکسین داد: امینی ادامه

 و با هدف کاهش مخاطرات این سم به شدت روی آن کار کرده ایم. ۰۰داشته و به همین دلیل از سال  این اساس روی آن شناخت کامل
وی درخصوص چگونگی انجام کار در این زمینه در مواجهه با سم آفالتوکسین، گفت: وقتی خطر شناخته شد، برای آن ارزیابی 

 کنیم.راتی دارد و بر اساس آن استاندارد حد مجاز را تعیین میکنیم چه میزان از آن چه خطشود، یعنی بررسی میریسک انجام می
کدکس )استاندارد جهانی غذایی( در سطح جهان متولی استاندارد این سم است و حد  این مقام مسوول سازمان ملی استاندارد یادآورشد:

تر ا در ایران استانداردی پنج برابر سختگیرانهمجاز آن را نیم قسمت در میلیارد )نیم میکروگرم در هر کیلوگرم( تعیین کرده، اما م
 قرار دادیم و حد مجاز آن را یک دهم قسمت در میلیارد تعریف کردیم.

این سختگیری در حدی بوده که بسیاری کارخانجات تولیدی ایران پا را از این هم فراتر گذاشته و به رکوردهای  کرد:وی خاطرنشان
 های گذشته بوده وهای لبنی یکی از اقالم عمده صادراتی کشور در سالبه طوری که شیر و فرآوردهاند، تری رسیدهبه مراتب پایین

 اند.های ایرانی قراردادهای صادرات این اقالم به برخی کشورهای اتحادیه اوراسیا را منعقد کردهتازگی برخی شرکتبه
های مختلف تولیدکننده شیر پاستوریزه در کشور گرفته شد ه از شرکتنمون ۰۰۸امینی به آمار سال گذشته اشاره کرد و افزود: پارسال 

گیری از درصد( نمونه ۰۸۴۰بار )معادل  ۰۱۵مورد آن کامال منطبق با استانداردهای سختگیرانه این سازمان بود و در  ۰۸۰که 
 ت.درصد( نمونه مطابقت داشته اس ۰۰۴۰)معادل  ۰۱۰شرکت های تولیدکننده شیر استریلیزه نیز 

مرحله مراقبت سیستمی درخصوص سم آفالتوکسین، گفت: حد مجاز این سم در جیره غذایی وارد شده به  ۶وی با اشاره به انجام 
قسمت در میلیارد تعریف شده است، همچنین  ۰۱کشور پنج قسمت در میلیارد است، این در حالی است که در سایر کشورها تا 

، کندبه کنترل جیره غذایی هستند، دامپزشک مستقر در واحدها شیر تولید شده را آزمایش میدامپزشکان در هر واحد دامداری موظف 
پس از آن در مراکز جمع آوری شیر، در بدو ورود به کارخانجات و پس از تولید شیر نیز به طور جداگانه کنترل میزان سم انجام 

 شود.می
های نظارتی از جمله سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت آغاز ستگاههای دگیریپس از آن نمونه کرد:این مسوول خاطرنشان

 ها قابل رویت است. شود و نتایج به صورت برخط در همه آزمایشگاهمی
واحدهای مختلف تولید و توزیع کننده شیر  ۰۱روز گذشته و با داغ شدن این خبر در فضای مجازی، نمونه گیری از  وی تاکیدکرد:
 تر است.هزارم قسمت در میلیارد این سم بود و حتی از استاندارد سختگیرانه کشورمان پایین ۸۰نتیجه آن متوسط  انجام شد که

کنندگان می توانند با ارسال آن به رقمی پایین عالمت استاندارد در هر فرآورده تولیدی وجود دارد که مصرف ۰۱کد امینی تاکیدکرد: 
 ات کاملی راجع به آن فرآورده دست یابند.به اطالع ۰۱۱۱۰۵۰۱سامانه پیامکی 

  لینک خبر
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 سالمت 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 ها در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان واکسیناسیون مجدد دام

ها در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان برای جلوگیری رییس سازمان دامپزشکی کشور از واکسیناسیون مجدد دام -ایرنا  -تهران 
 اکیپ عملیاتی در قالب تیم های واکنش سریع در این استان خدمات رسانی می کنند.  52ها خبرداد و گفت: از وقوع و بروز بیماری

افزود: با توجه به اهمیت پیشگیری از بیماری های دامی و بیماری « علیرضا رفیعی پور » اورزی، به گزارش وزارت جهاد کش
های مشترک انسان و دام در منطقه و لزوم امدادرسانی سریع به هموطنان آسیب دیده از سیل بویژه دامداران و روستائیان، اداره کل 

اکیپ عملیاتی در قالب تیم های واکنش سریع  ۰۶قوع سیل با تشکیل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان از اولین ساعات و
دامپزشکی نسبت به بررسی مراکز دامی آسیب دیده و شرایط دام های موجود در آنها، بررسی نحوه جمع آوری تلفات دام ها، 

 دعفونی کننده و سم اقدام کرده است.بیماریابی، برنامه ریزی جهت درمان دام ها و ارسال نهاده های دامی مورد نیاز از جمله مواد ض
وی با اشاره به لزوم تأمین اقالم مورد نیاز اداره کل دامپزشکی استان به منظور امدادرسانی مناسب به آسیب دیدگان، از ارسال اقالم 

ماهنگی به عمل آمده مورد نیاز و درخواستی اداره کل دامپزشکی استان به مناطق آسیب دیده خبر داد و اعالم کرد که با توجه به ه
 اقالم درخواستی از طریق ستاد سازمان دامپزشکی کشور به طور سریع به استان ارسال خواهد شد.

وی پیرامون دستورالعمل اقدام استاندارد در هنگام بروز سیل سازمان دامپزشکی گفت: اقدامات سازمان دامپزشکی در مناطق درگیر 
 مرحله است.سیل بر اساس این دستورالعمل شامل سه 

وی اضافه کرد: مرحله اول شامل اطالع رسانی و هشدار است که در قالب تشکیل جلسه ستاد مقابله با بحران دامپزشکی؛ تعیین 
استان های معین و آماده باش اکیپ های واکنش سریع دامپزشکی؛ اخذ نیازهای ادارات کل دامپزشکی و تأمین اقالم و تجهیزات مورد 

رالعمل مدیریت بحران در شرایط وقوع سیل به ادارات کل سراسر کشور با توجه به اعالم شرایط هشدار سیل در نیاز؛ ابالغ دستو
کشور؛ اطالع رسانی و هشدار سیل به دامداران و سایر بهره برداران دامپزشکی؛ همکاری در جابجائی دام ها از مناطق پر خطر به 

ورد نیاز از طریق سازمان دامپزشکی و استان های معین و ارسال آن به استان های مناطق امن از سیل؛ پیش بینی و تأمین اقالم م
درگیر سیل؛ برنامه ریزی و هماهنگی با کشتارگاه های صنعتی دام و طیور به منظور کشتار اضطراری دام و طیور در معرض سیل 

 انجام می شود.
ز فروکش کردن آن اشاره کرد و افزود: کسب اطالع از وضعیت اماکن وی درباره مرحله دوم نیز به اقدامات زمان وقوع سیل و بعد ا

دامی و دام های موجود در مناطق درگیر سیل؛ جمع آوری و دفن الشه های دام و طیور؛ پایش و بررسی بیماری های دامی و 
دامپزشکان بخش دولتی و بیماری های مشترک انسان و حیوان در دام؛ درمان دام های بیمار در مناطق درگیر سیل با همکاری 

استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی و دانشکده های دامپزشکی؛ تجویز داروهای تقویتی و مکمل های معدنی و ویتامینه به 
منظور افزایش مقاومت دام ها؛ واکسیناسیون دام ها علیه بیماری های واگیر دامی؛ ضدعفونی محل دفن الشه های دامی؛ مقابله با 

 ی خارجی دام از طریق سمپاشی دام و اماکن دامی است.انگل ها
رفیعی پور گفت: در مرحله سوم، پس از گذشت مدت زمانی از فروکش کردن سیل، نسبت به پایش و بررسی مجدد بیماری و 

 از شیوع نیافتن واکسیناسیون مجدد دام ها علیه بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و حیوان اقدام می شود تا
 بیماری در منطقه اطمینان حاصل شود.

  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83634349/واکسیناسیون-مجدد-دام-ها-در-مناطق-سیل-زده-سیستان-و-بلوچستان
https://www.irna.ir/news/83634349/واکسیناسیون-مجدد-دام-ها-در-مناطق-سیل-زده-سیستان-و-بلوچستان
https://www.irna.ir/news/83634349/واکسیناسیون-مجدد-دام-ها-در-مناطق-سیل-زده-سیستان-و-بلوچستان
https://www.irna.ir/news/83634349/واکسیناسیون-مجدد-دام-ها-در-مناطق-سیل-زده-سیستان-و-بلوچستان


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

53 http://awnrc.com/index.php 

 
 سیب زمینی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

54 http://awnrc.com/index.php 

 شیالت
 ایرنا  – 59/01/89تاریخ : 

 پرورش ماهی کسب و کاری سودآور و مغفول در گچساران

ر دارای ظرفیت شهرستان گچساران با وجود داشتن روان آب هایی مانند رودخانه های زهره، خیرآباد، و سد کوث -ایرنا  -گچساران 
های بی نظیری برای تولید ماهی های گرم آبی، خاویاری،زینتی و ماهیان در قفس است اما میزان سرمایه گذاری در این زمینه 

 تاکنون اندک بوده است. 
ر تن هزا ۰۸مزرعه پرورش ماهی دراستان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که سالیانه  ۰۵۰بر اساس آمارهای موجود هم اکنون 

محصول تولید و زمینه ایجاد پنج هزار فرصت شغلی را فراهم کرده است اما سهم شهرستان گچساران از این فرصت کم نظیر تولید و 
 اشتغال بسیار اندک است.

ان درصد تولید ماهیان سردآبی جه ۰۴۶طوری که حدود های تولید ماهی قزل آال در کشور است بهکهگیلویه و بویراحمد یکی از قطب
 کند.درصد تولید ماهیان سردآبی کشور را تأمین می ۰۱و 

تأمین امنیت غذایی، پیشگیری از صید بی رویه، اشتغال پایدار، توسعه صادرات غیرنفتی، ارزآوری و استفاده ارزان اقتصادی از آب 
 مزایایی است که اهمیت رونق پرورش ماهی را نشان می دهد.

گویند:پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی فرصتی برای استفاده بهینه از تاسیسات کارشناسان حوزه شیالت می 
 کشاورزی است.

دهد که این امر سبب آنان می گویند: پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب میزان استفاده از کود شیمیایی در کشت را کاهش می
 شود.محیطی میهای کشاورزی و آلودگی های زیستپایین آوردن هزینه

 cittesهای در حال انقراض کارشناسان می گویند:با توجه به ممنوعیت صید تجاری ماهیان خاویاری توسط سازمان حمایت از گونه

)سایتس( برای اینکه بتوانیم فشار بر ذخایر دریا را کاهش بدهیم و برند جهانی خاویار ایرانی را حفظ کنیم چاره ای جز پرورش 
 ری نداریم.ماهیان خاویا

های های جنوبی از جمله مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد و گچساران نسبت به استاناین صاحب نظران معتقدند:اقلیم استان
 دهد.ای است که تولید ماهیان خاویاری را دو تا سه برابر افزایش میشمالی کشور به گونه

 تن خاویار پرورشی است. ۰۱۱تن گوشت و  ۵۱۱هزار و  ۶روانه کشور اکنون ظرفیت اسمی تولید مزارع پرورش ماهی دارای پ
 گونه و زیرگونه در جهان تقسیم می شوند. ۰۱ماهیان خاویاری به 

 خاویار ماهیان خاویاری از گران ترین غذاهای موجود در جهان است.
رفیت های خوبی در زمینه پرورش ماهیان مدیر شیالت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد می گوید:شهرستان گچساران ظ

 گرم آبی و ماهی در قفس دارد.
حمزه جانبازی افزود: هم اکنون چهار واحد تولیدی در حال بهره برداری پرورش ماهی در گچساران فعالیت دارد که با توجه به 

 ظرفیت های موجود اندک است.
پرورش ماهی در گچساران را دارند با پرداخت تسهیالت بانکی برای  وی بیان کرد: سرمایه گذارانی که قصد راه اندازی طرح های

 احداث، سرمایه در گردش جهت خرید غذا و بچه ماهی و تامین تجهیزات حمایت می شوند.
 جانبازی عنوان کرد: چهار سرمایه گذار برای ایجاد طرح های پرورش ماهی اعالم آمادگی کرده اند.

ازدید از مکان های پیشنهادی و میزان دبی آب به مناطق پیش بینی شده اعزام و در صورت تایید به وی بیان کرد: کارشناسان برای ب
 آنان مجوز احداث اعطا خواهد شد

 مزرعه غیرفعال پرورش ماهی در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. ۰۵مزرعه فعال و  ۰۰۶جانبازی تصریح کرد: 
ماهی در کهگیلویه و بویراحمد تولید می شودابراز داشت: این استان یکی از قطب های هزار تن ۰۸وی با اشاره به اینکه سالیانه 

 ماهیان سردآبی در کشور محسوب می شود.
تنی از نوع کپور و خاویار در این  ۵۱و ۰۱سایت پرورش ماهی گرمابی با ظرفیت  ۰مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: 

 شهرستان وجود دارد.
هزار قطعه بچه ماهی گرمابی از نوع کپور و خاویار در استخرهای پرورش ماهی این  ۰۱سینی افزود:سید عبدالوهاب پورالح

 شهرستان رهاسازی شده است.
گرم از سوی بهره برداران رهاسازی شده که در عید امسال وارد بازار مصرف  ۵۱وی بیان کرد:این میزان ماهی آبی با وزن باالی 

 خواهد شد.
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ی، زایگچساران گفت: هدف از این رهاسازی، افزایش تولید گوشت سفید، افزایش مصرف سرانه ماهی، اشتغالمدیر جهاد کشاورزی 
 بارورکردن آب کشاورزی از موادمغذی و استفاده بهینه و دومنظوره از استخرهای موجود است.

 در منطقه خان احمد و پشت کوه باشت هزار تنی ماهی قزل آال ۰باب استخر ماهی سه هزار تنی کپور و  ۰وی عنوان کرد: همچنین 
 وجود دارد.

وی اظهار داشت: شهرستان گچساران قابلیت تولید ماهی های گرمابی به ویژه ماهی کپور، ماهی های خاویاری، میگو و زینتی را 
 دارد.

ژه موفق مکانیزاسیون بوی های فنی و موثر در ارتقای مهارت آبزی پروری، ترویجپورالحسینی تصریح کرد: عواملی از قبیل آموزش
های هواده و نقش آنها در کاهش تلفات و افزایش تراکم در واحد سطح ازاولویت های جهاد کشاورزی برای ترویج تولید این دستگاه

 محصول با ارزش است.
اهی در پساب پرورش م وی افزایش تولیدات و سود قابل توجه بویژه نظر به کوتاه بودن دوره پرورش این گونه و تاثیر بسیار مطلوب

 افزایش محصوالت زراعی از دیگر مزایای پرورش ماهی است.
 تن گوشت سفید سال گذشته در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شد. ۰۰۱یکهزارو
 هزار تن محصول کشاورزی و دامی در گچساران تولید و روانه بازار مصرف می شود. ۰۱۱ساالنه 

 گچساران در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.هزار نفری  ۰۰۶شهرستان 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 ماهیان استخوانی در گیالن کاهش یافتصید 

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت گیالن از کاهش صید ماهیان استخوانی در این استان از ابتدای فصل صید  -ایرنا  -رشت 
 تاکنون خبر داد. 

تن ماهی استخوانی  ۰۰۶ون بر مهر تا روز گذشته، افز ۰۱اکبر ایلدرم روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : از 
 درصد کاهش یافته است. ۰۱در استان گیالن صید شد که این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

شرکت صید پره افزود : غیرفعال بودن دو شرکت تعاونی پره، افزایش تعداد روزهای کوالک دریا، کاهش  ۰۰وی با اشاره به فعالیت 
 اجرت ماهی در شب از جمله دالیل کاهش صید ماهیان استخوانی است.صید در روز و افزایش مه

درصد  ۶۰تن ماهی سفید با  ۶۱۱معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت استان گیالن خاطر نشان کرد: از مجموع صید در این مدت، 
 ل می شود.تن با چهار درصد سایر گونه ها را شام ۰۱درصد صید و حدود  ۰۰تن ماهی کفال  ۰۱۱کل صید ، 

شرکت تعاونی پره در استان گیالن صورت گرفته اضافه کرد: این مقدار صید توسط  ۰۰وی با بیان اینکه این میزان صید با فعالیت 
 هزار مرتبه پره کشی انجام شده است. ۰۱چهار هزار صیاد با 

 میلیارد لایر عنوان کرد. ۰۰۰معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت استان گیالن ، ارزش فروش ناخالص صید را 
مهلت صید ماهیان استخوانی در استان گیالن به استثنای معدودی از صیدگاه های شمال استان، از بیستم مهرماه تا بیستم فروردین ماه 

کیلومتر آب های ساحلی خزر در محدوده گیالن از آستارا تا چابکسر در فصل  ۰۱۱صیاد در  ۱۱۱است، در حال حاضر سه هزار و 
 صید به این حرفه اشتغال دارند. 

 ۰۰روش صید پره، شیوه ای است که در آن تور آماده به کمک یک کرجی بصورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا ) 
تکه پره به هم دوخته شده، تشکیل شده است، کار کشیدن تور در گذشته  ۰۰متری عمق دریا ( ریخته می شود، تور مورد استفاده از 

 وسط نیروی انسانی و در حال حاضر با بهره گیری از نیروی تراکتور و وینچ انجام می شود. ت
درصد ماهیانی که هم اکنون در سه استان گیالن، مازندران و گلستان صید می شود، حاصل تکثیر و ۰۵به گفته کارشناسان بیش از 

 رهاسازی مراکز بازسازی ذخایر سازمان شیالت است. 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 هزار تن آبزی از استان بوشهر صادر شد ۰۰

هزار تن آبزی صادراتی شامل ماهی و میگو پس از  ۰۰ماه سال جاری  ۰مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: در  -ایرنا -بوشهر
 کل از طریق این استان به خارج صادر شد. ای توسط این ادارههای بهداشتی و قرنطینهانجام نظارت

هزار و ۰۰هزارتن میگوی پرورشی شامل  ۰۵این میزان آبزی صادرات  وگو با ایرنا افزود: ازمرتضی بحرانی روز دوشنبه در گفت
 تن میگوی تازه و مابقی ماهی غیر خوارکی است. ۵۱۱تن میگوی منجمد و یکهزار و  ۵۱۱

وی بیان کرد: این میزان محصول آبزی به مقصد کشورهای اتریش، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، امارات متحده عربی، قطر، عمان، 
 است.تایلند، ویتنام، هنگ کنگ، مالزی،چین، سریالنکا، کره جنوبی، تایوان، پاکستان و لبنان صادر شدهکویت، 

المللی از استان بوشهر صادر و فقره گواهی بهداشتی بین ۰۱۱بحرانی اضافه کرد: برای صادرات این میزان محصول یکهزار و 
 تایید سالمت این محصوالت انجام گرفت.مورد آزمایش میکروبی و شیمیایی برای  ۰۱۰هزار و ۰

وی یادآور شد: روند فرآوری میگوهای پرورشی برای صادرات همچنان ادامه دارد و در این ارتباط این اداره کل تعامل و همکاری 
 ها با صادرکنندگان خواهد داشت.سازی امور صادرات محمولهای در روانهای بهداشتی و قرنطینهقانونی در زمینه

  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 حال ناخوش صیادان مازندران 

نداشتن امنیت شغلی، کاهش میزان صید، گرانی سوخت و ادوات و عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر سخت و  -ایرنا  -نوشهر 
 آور بودن شغل صیادی، باعث شده تا این روزها صیادان مازندرانی حال خوشی نداشته باشند. زیان

ی یک سابقه طوالنی است ولی با وجود این سابقه طوالنی و شغل صیادی در استان مازندران به دلیل همجواری با دریای خزر دارا
 این قشر همچنان با مشکالت بسیاری مواجه است. پیشرفت امکانات و تجهیزات صید در دریا،

شرکت تعاونی پره صیادی در مازندران فعالیت دارند و همه ساله فصل صید در آب  ۵۰صیاد در قالب  ۰۱۱دست کم چهار هزار و 
 خزر از بیستم مهرماه شروع می شود و به مدت شش ماه ادامه دارد.های ساحلی 

متر و به طول یک هزار  ۰۱صید و ماهیگیری در سواحل دریای خزر به روش "پره" است و با این شیوه تورهایی با ارتفاع هفت تا 
مق دریا ( ریخته و پس از متری ع ۰۰متر به کمک یک قایق به صورت نیم دایره در فاصله مشخصی از ساحل دریا )  ۰۱۱و 

 شود.انباشته شدن از ماهیان استخوانی شامل گونه های کفال، سفید و کپور، به وسیله تراکتور به ساحل کشیده می
صیادی به روش پره در استان مازندران دارای عناوین شغلی مختلفی مانند سر صیاد ، فوکا پوش ، تورریز ، چینت چی ، قایقران و 

 ت.تراکتورران اس
سرصیاد به رهبر گروهی از صیادان گفته می شود، فوکاپوش هم صیادانی هستند که با چکمه های بلند به درون آب می روند تا از 

تور ریز به افراد دخیل در پهن کردن و جمع کردن تور در داخل دریا اطالق می شود و چینت چی هم مرمت  تورها سرکشی کنند،
د و قایقران و تراکتور ران هم رانندگان این دو وسیله نقلیه هستند که در پهن کردن و جمع کردن تورها تور ماهیگری را بر عهده دارن

 همکاری دارند.
این صیادان در طول فصل صید ماهی، گونه های کفال، ماهی سفید و کپور که عمده ترین ماهیان استخوانی دریای خزر هستند پس از 

 می کنند.صید با شرایط خاصی در بازار عرضه 
به اعتقاد صیادان ، گرانی سوخت و ادوات صید ، پرداختی سهم باالی حق بیمه ، نداشتن امنیت شغلی ، کاهش میزان صید ناشی از 
آلودگی رودخانه های منتهی به دریا و در پی آن پائین آمدن میزان درآمد ، محرومیت از حمایت های مالی ، کهولت سن و ابتال به 

 ناشی از فعالیت در شرائط سخت کاری از دغدغه ها و مشکالتی است که آنان در این سال ها با آن مواجه هستند. انواع بیماری ها
 پرداخت بیمه نیمی از سال 

یکی از صیادان منطقه نمک آبرود چالوس در این باره می گوید : چالش های پیش روی این حرفه که قدمت چندین ساله در کشور 
ای نیست که مسئوالن دست اندرکار از آن بی اطالع باشند بارها این مشکالت به اطالع مسووالن اتحادیه دارد ، موضوع تازه 

 ماهیگیران پره مرکز استان رسانده شد ولی به آن شکل اثر بخش نبوده است .
ارد در گفت و گو با هاشم مجلج با اشاره به آنکه نزدیک به چهار دهه در شرکت تعاونی پره شهید قاسمی نمک آبرود فعالیت د

خبرنگار ایرنا افزود : صیادان طبق قانون فقط حدود شش ماه از سال در این حرفه فعالیت دارند و بقیه سال ها یعنی شش ماه نخست 
 هرسال باید از جیب بخورند و هیچ تضمینی هم ندارد بتوانند در دیگر ماه های سال فعالیتی داشته باشند .

اه بیکاری فعاالن این حرفه متاسفانه حق بیمه آن ها نیز پرداخت نمی شود و در نتیجه امروز دیده می شود وی ادامه داد : در شش م
سال فعالیت و رسیدن به سن کهولت همچنان باید در این شرائط بسیار سخت و طاقت فرسا  ۰۱که برخی از صیادان با گذر حدود 

 تالش کنند به امید آنکه روزی بازنشسته شوند.
درصد اعالم کرد و گفت که برای سازمان بیمه تامین اجتماعی  ۰۱، سهم پرداختی حق بیمه تامین اجتماعی هر صیاد را حدود مجلج 

فرقی نمی کند که صیاد در مدت زمان مواج بودن دریا صیدی داشته باشد یا نداشته باشد، این سازمان حق سهم بیمه اش را دریافت 
 می کند.

هزار تومان هم ممکن است به علت مواج بودن دریا و نیز  ۰۱۱ی اوقات پیش می آید که یک صیاد هفته ای وی افزود: هم اکنون گاه
عدم صید درآمد نداشته باشد در هر صورت ناگزیر است به هر شکل ممکن حتی اگر شده از نان شب خانواده اش بزند و سهم بیمه 

 ت .اش را بپردازد که واقعا برای او بسیار دشوار و سخت اس
وی اظهارداشت : درحالی که در سال های پیش دولت مصوبه ای مبنی بر سخت و زیان آور بودن حرفه صیادی و کاهش سهم بیمه 

درصد داشت و این مصوبه موجی از شادمانی در دل صیادان این استان ایجاد کرد که متاسفانه با گذشت سال ها  ۰۱درصد به  ۰۱از 
 مسکوت باقی مانده است. هنوز این مصوبه اجرایی نشده و

درصد از مصوبات دولت است که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باید ۰۱درصد به  ۰۱کاهش نرخ بیمه حق سهم صیادان از 
درصد حق سهم بیمه صیادان را  ۰۱آن را عملیاتی کند. این وزارتخانه به دلیل مشکالت مالی مصوبه هیات دولت مبنی بر کاهش 

نکرده است و درحالی که مسئوالن شیالت ایران پیگیری و حل این مصوبه را برای صیادان شمالی از اولویت برنامه  تاکنون اعمال
 های امسال خود اعالم کرده اند. 
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لیتر است و با گذشت  ۰۱۱این صیاد چالوسی گفت : سوخت سه فروند قایق موتوری این شرکت تعاونی هر روز به طور میانگین 
ه از اجرای طرح ملی سهمیه بندی بنزین هنوز سوخت یارانه ای برای این شرکت اختصاص داده نشده و همچنان ما ۰نزدیک به 

 بنزین با لیتری حدود سه هزار تومان خریداری می کنیم .
 گفت که درمجلج ابتال عده ای از صیادان به انواع بیماری های مفصلی را از دیگر دغدغه های این قشر در این منطقه معرفی کرد و 

میان عده ای از صیادان ، برخی ها متاسفانه به علت کهولت سن و سردی اب دریا ، به انواع بیماری های استخوانی مانند روماتیسم 
 مبتال شده اند و متاسفانه تحمل درد ناشی از این بیماری نمی توانند همواره در فصل صید فعالیت کنند.

 صیادی  افزایش چند برابری لوازم و تجهیزات
فعالیتش را در این منطقه ساحلی  ۰۰۰۰مدیرعامل شرکت تعاونی پره خرم در شهرستان محمود آباد نیز گفت : این شرکت از سال 

صیاد در این شرکت فعالیت دارند اما با گذر زمان نه تنها از مشکالت و دغدغه های معیشتی فعاالن این  ۰۱آغاز کرده و دست کم 
 نمی شود بلکه به آن افزوده شده است .حرفه پرمخاطره کاسته 

حبیب هللا موسی پور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال های پیش وجهی که بابت یک کیلو تور ماهیگیری پرداخت می 
 ۸ز حدود هزار تومان افزایش پیدا کرده و یا بهای یک کیلو سرب ا ۰۰۱هزار تومان بوده و این عدد امسال به حدود  ۱۱شد حدود 

 هزار تومان رسیده است. ۰۵هزار تومان در گذشته اکنون به حدود 
هزار تومان رسیده و هزینه  ۰۱۱هزار تومان بوده و این عدد اکنون به حدود  ۵۱وی ادامه داد: بهای خرید بادگیر صیادی حدود 

ش پیدا کرده است چرا که بهای خرید یک قطعات یدکی قایق های موتوری و تراکتورهای یدک کش نیز به صورت سرسام آور افزای
 هزارتومان افزایش پیدا کرده است . ۵۱۱هزار تومان بوده و اکنون به  ۶۱بلبرینگ چرخ بزرگ تراکتور سال های پیش حدود 

مدیرعامل شرکت تعاونی پره خرم شهرستان محمود آباد گفت: مشکالت پیش روی صیادان فقط مربوط به این بخش ها نیست، بلکه 
دایت آالینده های زیست محیطی از سموم کشاورزی گرفته تا فعالیت های صنعتی و فاضالب های شهری و روستایی به داخل ه

 رودخانه های منتهی به دریا از معضالت دیگری است که روز به روز جمعیت ماهیان دریای خزر را کاهش داده است.
 کاهش صید ماهی در دریا 

 ۰۶هد کاهش میزان صید و درآمد جامعه صیادی در استان مازندران هستیم و به عنوان نمونه در سال موسی پور افزود: هر ساله شا
تن ماهی که غالبا از نوع کپور ، کفال و سفید بوده صید داشتند درحالی که سال گذشته این  ۰۱۱صیادان این شرکت تعاونی مقدار 

 بیعتا شاهد کاهش چشمگیر صید در این منطقه خواهیم بود.تن رسید و امسال نیز با وضع موجود ط ۰۰۱عدد به مقدار 
وی اظهارداشت: یک صیاد در شرایط مطلوب و ایده آل درصورتی که یک روز به طور تمام وقت فعالیت داشته باشد به طور 

دامه این وضعیت اسفبار میلیون تومان در آمد دارد و پیش بینی می شود با ا ۰هزار تومان تا  ۵۱۱میانگین هرماه حدود یک میلیون و 
 در سال های آتی تمامی شرکت های تعاونی پره این استان ورشکسته شوند.

 ضرورت حمایت از صیادان از سوی دولت 
 ۵۰صیاد در قالب  ۰۱۱رییس هیات مدیره اتحادیه ماهگیران پره استان مازندران نیز در این باره گفت: دست کم چهار هزا ر و 

این استان فعالیت دارند و هرسال به تناسب شرائط طبیعی مقدار ماهی که صید می کنند از سه هزار تن تا شرکت تعاونی صیادی در 
 هفت هزار تن در نوسان است.

سید محمد رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تائید مشکالت جامعه صیادی افزود: بارها این مشکالت در نشست های متعدد 
 طریق رسانه ها مطرح شده ولی تاکنون این پی گیری ها نتیجه ای نداشته است.استانی و کشوری حتی از 

وی اظهار داشت: اگرچه به طور رسمی اعالم شده که صیادان حدود شش ماه از سال فعالیت دارند درحالی که به این شکل نیست 
ید و آوردن این ادوات به پای کار درگیر این حدود یک ماه و نیم پیش از آغاز صید یعنی اغلب صیادان برای آماده کردن اداوات ص

 حرفه هستند و در پایان فصل صید نیز همین مدت زمان می برد.
دولت طی مصوبه ای حرفه صید و صیادی را به عنوان مشاغل سخت و  ۰۰وی گفت که شش سال پیش یعنی ماه های پایانی سال 

وبه اجرایی نشده است و نتیجه اینکه شمار اندکی از صیادان این استان زیان آور به شمار آورد اما با گذشت سال ها هنوز این مص
 سال سن دارند که دیگر توان فعالیت در این حرفه را ندارند. ۶۱بازنشسته شده اند و اغلب آن ها باالی 

یجه دریای خزر و صید های رئیس اتحادیه صیادی پره استان مازندران افزود : نکته مهم تر آنکه به دلیل آلودگی رودخانه ها و در نت
غیر مجاز هر ساله مقدار صید کم نیز کم شده است و باید برای تعدیل و ساماندهی ماهیگیران فکر اساسی شود چرا که ادامه فعالیت 

 به این رویه دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
تن  ۰هزار تن انواع ماهی صید و  ۰۱صل اتحادیه صیادی پره مازندران در هر ف ۰۱تا  ۸۱رضوی افزود: به عنوان نمونه در دهه 

خاویار استحصال می کرد ، اما این مقدار صید به دالیل مختلف از جمله کاهش نزوالت آسمانی ، کاهش دبی آب رودخانه ها ، 
 برداشت شن و ماسه ساحلی ، ورود انواع آالینده ها بویژه کشاورزی و صنعتی کاهش محسوسی یافته است.

شتر صیادان حال و روز خوشی ندارند و مسووالن دست اندرکار باید برای ساماندهی و بهبود وضعیت معیشتی وی اظهارداشت : بی
 این قشر زحمت کش جامعه در این استان برنامه ریزی درست و هدفمندی داشته باشند.
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 کاهش حق سهم صیادان، مصوبه ای که اجرایی نشد
فر یک روزه اش در فرودین ماه امسال به مازندران در جمع صیادان این استان با رئیس سازمان شیالت ایران نیز پیش از این در س
درصد از مصوبات هیات دولت است و وزارت رفاه باید آن را ۰۱درصد به ۰۱بیان اینکه کاهش نرخ بیمه حق سهم صیادان از 

 های امسال سازمان است.عملیاتی کند، گفت : پیگیری و حل این مصوبه برای صیادان شمالی از اولویت برنامه 
درصد حق  ۰۱دکتر نبی هللا خون میرزایی افزود: وزارت رفاه همچنان به دلیل مشکالت مالی مصوبه هیات دولت مبنی بر کاهش 

 سهم بیمه صیادان را اعمال نمی کند.
مد آنان نیز در سال های وی تصریح کرد: امسال با جدیت بیشتر برای حل این معضل تالش خواهیم کرد تا صیادان شمالی که درآ

 اخیر به دلیل کاهش صید کم شده است، جبران شود.
تالش و پیگیری های خبرنگار ایرنا برای گفت و گو با مسووالن اداره کل شیالت مازندران برای اطالع از اخرین وضعیت مصوبات 

 دولت و مشکالت این قشر بدون نتیجه مانده است. 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 ایرنا  – 58/01/89تاریخ : 

 واکنش فعاالن صنایع لبنی به ادعای وجود افالتوکسین در شیر

ات ها علیه اظهارکنند. آند میزان غیرمجاز افالتوکسین در شیر ایران را رد میفعاالن صنعت لبنیات کشور ادعای وجو -ایرنا -تهران
 شان را به مراجع قضایی ارائه خواهند داد. غیرکارشناسی در صدا و سیما، اعالم جرم کرده و مستندات

ای است که از طریق صدا و ن، هجمهتمام ادعاها درباره سم افالتوکسی»گوید: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به ایرنا می
 «کنند.سواری میشود و بسیاری نیز در فضای مجازی روی آن موجسیما به صنعت لبنیات کشور وارد می

اندرکاران در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور همه دست ۰امروز )یکشنبه( ساعت »به ایرنا خبر داد: « علی شریعتی»
شود. بعد از آن شود، این ادعا بررسی میذا و دارو، انجمن صنایع لبنی، نمایندگان وزرات بهداشت میاین کار که شامل سازمان غ

 «کند.ای میاش را رسانهانجمن صنایع لبنی بیانیه
این ادعا بسیار واهی است و موجب نگرانی شده است. با تاوجه به تشویش اذهان عمومی و این خبر که باعث »شریعتی تاکید کرد: 

شود، علیه این برنامه و کارشناس آن اعالم سارات بسیاری در صنعت لبنیات، چه در حوزه سالمت و چه در حوزه اقتصادی میخ
 «رسد.جرم شده که از طریق تمام ردیف های حقوقی به مراجع قضایی می

زاده هاشمی وزیر دوره حسن قاضیدر دولت یازدهم و در »دهد: این فعال اقتصادی درباره میزان افالتوکسین در شیر توضیح می
سابق بهداشت، یکی از دستاوردها، کنترل بسیار شدید افالتوکسین در لبنیات بود. به همین دلیل اکنون بر اساس استاندارد کدکس 

تر است و جای یینالمللی نیز بسیار پا)استاندارد بین المللی در حوزه لبنیات( میزان افالتوکسین در شیر ایران از حد استانداردهای بین
 «هیچ نگرانی نیست.

 های صداوسیما درباره مواد غذایی، شکایت بسیاری از فعاالن اقتصادی را به دنبال داشته است.اظهارات غیرکارشناسی در برنامه
و باید برای  شوداداره میالمال لطفا حتما بنویسید که صدا و سیما بر خالف اینکه با پول بیت»کند: باره تاکید میعلی شریعتی در این

 «آورد.مردم کار کند، اخبار آن موجی از ناامیدی و یاس را بین مردم می
صنعت ما بعد از وجود قرص در کیک بسیار آسیب دید که این مساله »دهد: این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه می

کنند و در شبکه های اجتماعی موج سنگین کند، مردم به آن استناد مییعوامل خارجی داشت. ولی اکنون صدا و سیما خودزنی م
 «شود.ایجاد می

 های دقیق استهایی از آزمایشمحورهای بیانیه گزارش»گوید: شود، میای که امروز عصر منتشر میشریعتی در پایان درباره بیانیه
 «کند.که این ادعا را رد می

 لینک خبر
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 شیر و فراورده ها 
 ایرنا  – 59/01/89تاریخ : 

 کنترل کیفیت محصوالت لبنی کجاست؟

 هما همت خواه 

های لبنی در فضای مجازی به اشتراک گذارده می هر از گاهی تصاویری از بسته بندی معیوب فرآورده -ایرنا  -تهران 
شود که با وجود تکذیب شرکت های تولید کننده و طرح اینکه رفتارهای اینگونه سبب تخریب صنعت می شود، اما این 

 بنی مطرح کشور چه نقشی ایفا می کنند؟ پرسش بی پاسخ می ماند که بخش کنترل کیفی شرکت های ل
مرور پیشینه این مهم نشان می دهد که در سالهای گذشته موارد انتقادی از شرکت های مطرح صنعت لبنیات به صورت 
مراجعه حضوری، تلفنی و انتشار فیلم در فضای مجازی که پیامد نارضایتی مردم و کاهش مصرف فراورده های لبنی 

شته، تا جایی که در دو تا سه سال گذشته مصرف شیر و فرآورده های لبنی فله ای و سنتی به شکل صنعتی را در پی دا
 چشمگیری افزایش یافت.

تازه ترین فیلمی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده، مربوط به پنیرهای بسته بندی کپک زده یک برند مطرح در 
پایان دوره مصرف دچار کپک زدگی شده، یا چندی پیش یکی از صنعت لبنیات است، بطوری که این پنیر قبل از 

شهروندان در تماس تلفنی با ایرنا مطرح کرد فویل شیر خریداری شده یک شرکت نه تنها باز بوده بلکه دچارر زنگ 
 انیز یک شهروند تهرانی با در دست داشتن یک شیشه شیر کاکائو پلمپ شده ب ۰۰۰۱زدگی شده بود و همچنین در سال 

 وجود داشتن میخ به ایرنا مراجعه و ابراز نگرانی کرد.
بررسی اخبار منتشر شده رسانه ها در چند سال گذشته، نشان می دهد که به شکل مکرر دست اندرکاران صنعت لبنیات 

باال خواستار افزایش نرخ فرآورده های تولیدی خود شده اند و مواردی دو یا چند نوبت رشد نرخ را آنهم با درصدهای 
خواستار شده اند و یا با توسل به کاهش وزن تولیدات که در واقع می توان از آن به عنوان کم فروشی یاد کرد، توسط 

برخی واحدهای مطرح صنعت لبنیات را تجربه کردیم، اما چگونه است که امنیت غذایی و ارتقای نظارت و کنترل سالمت 
 تولیدات کمتر جدی گرفته می شود.

عددی، بسته حاوی  ۰۱ن به تازگی شهروندی در مراجعه به ایرنا ابراز داشت: هنگام خریدیک بسته بستنی عالوه برای
هشت عددی دریافت کرده که مغازه دار هم در برابرکم فروشی اینگونه هم پاسخگو نیست به این ترتیب با این شرایط باید 

تا ضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سالمتشان نیز به خواستار تشدید نظارت برعملکرد تولید کنندگان این بخش بود 
 مخاطره نیفتد.

همچنین کم فروشی،پیامد سودجویی کالن شرکت های تولید کننده و منابع افزون آنها را به دنبال دارد و در این باب هم باید 
بر این گروه از سودجویان است قانونگذار سبب ساز برخوردهای قانونی شود و این به عنوان حداقل تقاضای مردم در برا

 که شمارشان بسیار اندک است، اما همین کم هم باید پاسخگو باشند و اصالح شوند.
 احتمال بروز خطا و اشتباه در تولید باال 

یک کارشناس در صنعت لبنیات خطا در تولید را یک امر اجتناب ناپذیر دانست و گفت: یک شرکت با « حسین چمنی » 
تا دو میلیارد بسته بندی محصول و داشتن فناوری روز می تواند دچار تطبیق نداشتن محصول با  ۰۴۵تولید ساالنه 

 استاندارد و بروز خطا و اشتباه شود.
وی افزود: طبق استاندارد ملی ایران درتولید فرآورده های لبنی به ازای هر یکهزار محصول، چهار قلم کاال می تواند 

ر درصنعت لبنیات قابل قبول است، اما چنانچه به لحاظ آماری تعداد موارد خطا افزایش یافت، خارج از رده باشد و این ام
 الزم است سیستم تولیدی برای رفع مشکل مورد بررسی قرار گیرد.

چمنی تصریح کرد: امروز در ارتباط با تولید تا عرضه محصوالت لبنی، عالوه بر خط تولید و کنترل کیفیت کارخانه ها، 
حمل و نقل محصول و شبکه توزیع در فروشگاه ها و مغازه ها تا مصرف باید مورد توجه قرارگیرد،زیرا مواردی شرایط 

دیده می شود که در بحث حمل و نقل ممکن است به بار ضرباتی وارد و روزنه های کوچک در فویل یا بسته بندی رخ 
 دهد که پیامد فساد پذیری محصول را به دنبال داشته باشد.
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گفت: احتمال دارد در شبکه توزیع فروشگاه ها، محصوالت یخچالی بیرون بماند و یا برای کاهش مصرف برق، وی 
 فروشندگان سرمای یخچال ها را کاهش دهند، همه اینها در افت محصول عرضه شده، تاثیرگذار است.

درجه سانتیگراد  ۶چهار تا این کارشناس صنعت لبنیات، ضرورت نگهداری دوغ و ماست را در یخچال در دمای بین 
مورد تاکید قرار داد و افزود: امروز در اکثر فروشگاه ها نسبت به این امر توجهی نمی شود و عالوه بر آن شبکه حمل 

 ونقل نیز در کاهش کیفیت محصوالت لبنی نقش آفرین هستند.
از جمله شیرخام و استفاده نکردن از  چمنی اضافه کرد: برخی محصوالت مانند پنیر )یواف( به دلیل مواد اولیه مصرفی

مواد نگهدارنده،فساد پذیری بیشتری نسبت به دیگر محصوالت دارند که در صورت بروز منفذ در بسته بندی و ورود هوا 
 به داخل آن، محصول به سرعت دچار کپک زدگی می شود.

ستریل به دلیل چربی موجود در کاکائو از چمنی درباره شیرکاکائو های استریل با غلظت باال افزود: شیرکاکائو های ا
شیرهای کم چرب استفاده می شود،اما غلظت آنها به دلیل استفاده از قوام دهنده است و نگرانی برای مصرف این 

 محصوالت وجود ندارد.
 ساعت ۴۹و ماست  ۴۴دوره قرنطینه شیر 

ولیدات کارخانجات لبنی طبق استاندارد ملی و با عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: ت« شهریار دبیریان»
 کنترل کیفیت به بازار عرضه می شوند بطوری که با بررسی مواد اولیه و تایید، محصول وارد خط تولید می شود.
دبیریان اضافه کرد: کنترل کیفیت سالن های تولید کارخانه ها ازلحاظ وجود کپک، وضعیت کیفی سالن ها، دمای 

ن و شرایط تولید مورد کنترل کیفیت قرار می گیرد و محصوالت بسته بندی و نهایی قابل عرضه در بازار پاستوریزاسیو
 دوره قرنطینه هم سپری می کنند.

ساعت، محصوالت استریل  ۰۸ساعت، پنیر حداقل سه روز، ماست  ۰۰به گفته وی، دوره قرنطینه برای شیر پاستوریزه 
 بررسی مجدد و تایید آن، محصول به بازار عرضه می شود.روز است که در  ۰۱یک هفته تا 

عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، حفظ زنجیره سرما برای تولید و عرضه محصوالت لبنی به ویژه 
محصوالت یخچالی را دارای اهمیت ویژه دانست وتصریح کرد: گاهی مشاهده می شود این زنجیره در کارخانه ها 

 در سیستم حمل و نقل و شبکه های توزیع فروشگاه ها رعایت نمی شود.رعایت، اما 
تنی پنیر بوده که می تواند به شرایط  ۰۵دبیریان درباره پنیرهای کپک زده منتشره در فضای مجازی گفت: این یک تولید 

 نگهداری آن مربوط باشد.
یل نوع محصول در صورت نگهداری در دمای وی درباره کم فروشی پنیر گفت: برخی محصوالت مانند پنیر یواف به دل

هشت درجه سانتیگراد می تواند موجب افزایش آب وکاهش وزن محصول شود که برخی مصرف کنندگان تصور می کنند 
که حجم محصول کاهش یافته و کارخانه در حال کم فروشی است، اما این مشکل را در تولید پنیرهای دیگر وجود نداردو 

 درصد مشکل ندارد. ۰۰آب انداختن پنیر یو اف تا  طبق استاندارد ملی
هزار مورد، امری  ۰۱دبیریان یادآور شد: براساس استاندارد ملی تطبیق نداشتن محصول برای تولیدات استریل سه در 

 اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
ک ساعت یکبار نمونه برداری از وی درباره نمونه برداری های بخش کنترل کیفیت کارخانه ها افزود: در این بخش هر ی

 محصوالت انجام می شود، بنابراین مردم نگرانی درخصوص مصرف فراورده های لبنی صنعتی نداشته باشند.
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 
 ایرنا  – 58/01/89تاریخ : 

 ریجانی: کمیسیون کشاورزی مساله آلودگی شیرهای پاستوریزه را بررسی کندال

تر موضوع آلودگی شیرهای پاستوریزه را بررسی رییس مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون کشاورزی هر چه سریع -ایرنا-تهران
 و گزارش را به صحن علنی ارائه دهد. 

در تذکری گفت: صدا و سیما به صورت بداهه در  -یکشنبه -تذکری جلسه علنی امروزحسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در 
 یک برنامه اعالم کرد شیر به سم آفالتوکسین آغشته است، انتظار دارم نسبت به روشن شدن ابعاد این ماجرا اقدامی صورت گیرد.

 عتر این مساله روشن شود.وی با بیان اینکه مردم نگران این موضوع هستند درخواست کرد تا هر چه سری
رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر وی گفت: کمیسیون کشاورزی موضوع را هر چه سریعتر بررسی کند  علی الریجانی

 و گزارش خود را به صحن علنی ارائه دهد.
ون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی وجود سم افالتوکسین در شیرخام مصرفی صنایع معا« صفر ماکنعلیعلی»امروز همچنین

 لبنی کشور را رد کرد و گفت: تولیدات این صنایع در چهارچوب ضوابط بهداشتی این سازمان است.
لمی، غیر وی اظهارات مطرح شده در خصوص وجود سم افالتوکسین در شیرخام مصرفی صنعت لبنیات را کذب محض، غیر ع

 مستند و مصداق واقعی تشویش اذهان عمومی عنوان کرد.
کارخانه شیر پاستوریزه در کشور فعال هستند و  ۰۱۱ماکنعلی افزود: بر اساس برنامه های توسعه ای انجام گرفته، در حال حاضر 

 دنیا متعلق به ایران است. ۰۰تولید شیرخام رتبه  در حوزه
آوری شیر مرکز جمع ۰۶۱۱تامین ماده اولیه کارخانجات لبنی تعداد  مان اظهار داشت: در حوزهمعاونت بهداشتی و پیشگیری ساز

خام و صنایع وابسته در حال فعالیت هستند که این مراکز در چهارچوب ضوابط بهداشتی دامپزشکی، کنترل های تخصصی بهداشتی 
 اعم از نمونه برداری و آزمایشات الزم را انجام می دهند.

ته این مقام مسوول، یکی از مدیریت های بسیار مهم در هر گاوداری مدیریت بهداشت و تغذیه است که در این بخش، به گف
 گیرانه ترین استانداردها برای کنترل میران آفالتوکسین انجام می شود.سخت

در میلیارد است، در حالی که استاندارد اتحادیه  ١وی ادامه داد: استاندارد میزان افالتوکسین در ذرت دامی در کشور ما برابر با 
 ( استاندارد ملی ایران است. ppb ۰۱اروپا برای آفالتوکسین چهار برابر )

 
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 

 ایرنا – 58/01/89تاریخ : 

 شیرخام صحت نداردوجود سم افالتوکسین در 

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی وجود سم افالتوکسین در شیرخام مصرفی صنایع لبنی کشور را رد کرد  -ایرنا -تهران
 و گفت: تولیدات این صنایع در چهارچوب ضوابط بهداشتی این سازمان است. 

ت مطرح شده در خصوص وجود سم افالتوکسین در شیرخام روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهارا« صفر ماکنعلیعلی»
 مصرفی صنعت لبنیات را کذب محض، غیر علمی، غیر مستند و مصداق واقعی تشویش اذهان عمومی عنوان کرد.

کارخانه شیر پاستوریزه در کشور فعال هستند و در  ۰۱۱وی افزود: بر اساس برنامه های توسعه ای انجام گرفته، در حال حاضر 
 دنیا متعلق به ایران است. ۰۰تولید شیرخام رتبه  زهحو

آوری شیر مرکز جمع ۰۶۱۱تامین ماده اولیه کارخانجات لبنی تعداد  معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان اظهار داشت: در حوزه
تی های تخصصی بهداش خام و صنایع وابسته در حال فعالیت هستند که این مراکز در چهارچوب ضوابط بهداشتی دامپزشکی، کنترل

 اعم از نمونه برداری و آزمایشات الزم را انجام می دهند.
ترین روش های بهداشتی صورت می پذیرد و حتی تردد وسایل وی تصریح کرد: همچنین حمل و نقل شیر و فراورده های آن با مدرن

 ه تولید لبنیات کشور را فراهم می کنند.کارخان ۰۱۱نقلیه شیر و فرآورده های لبنی رصد و پایش می شود که مواد اولیه 
ها، ماکنعلی اظهارداشت: برنامه های بهداشتی سالمت شیر و فرآورده لبنی در تمامی سطوح از جمله مدیریت بهداشت گاوداری

دکس مدیریت بهداشت در مراکز جمع آوری شیر و مدیریت بهداشت در کارخانجات شیر و لبنیات مطابق با استانداردهای ملی و ک
 آلیمانتاریوس )استاندارد بین المللی( انجام می شود.

معاونت بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: تمامی این مراحل تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهداشت 
 به صورت دایم و مستمر صورت می پذیرد.

ه گیرانری مدیریت بهداشت و تغذیه است که در این بخش، سختماکنعلی اضافه کرد: یکی از مدیریت های بسیار مهم در هر گاودا
 ترین استانداردها برای کنترل میران آفالتوکسین انجام می شود.

در میلیارد است، در حالی که استاندارد اتحادیه  ١وی ادامه داد: استاندارد میزان افالتوکسین در ذرت دامی در کشور ما برابر با 
 ( استاندارد ملی ایران است. ppb ۰۱چهار برابر )اروپا برای آفالتوکسین 

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 
 ایرنا – 59/01/89تاریخ : 

 جنجال افالتوکسین در شیر پاستوریزه ؛ واقعیت یا تخیل ؟ 

آلوده به سم " افالتوکسین " در کشور و نام بردن از استان مازندران با آمار نسبتا  ادعای عرضه شیرهای پاستوریزه -ایرنا  -ساری 
ها ایجاد کرد، بکله اعتراض بسیاری از باال آن هم در یک برنامه تلویزیونی صبحگاهی ، نه تنها موجی از نگرانی را در خانواده
 فعاالن صنایع غذایی و بویژه صنعت لبنیات و مراجع بهداشتی را به همراه داشته است. 

به گزارش ایرنا، این ادعا را " بهادر حاجی محمدی " که بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران معرفی شد ، در برنامه " 
شود مقدار زیادی ها تهیه میای که از سوپرمارکتسیما مطرح کرد و مدعی شد ؛ شیرهای پاستوریزه ۰سالم صبح بخیر " شبکه 

 شود.آلودگی به سم افالتوکسین دارند. سمی که به منجر به سرطان کبد می
شوند همواره یهای مختلف محسوب مموضوع آلودگی مواد غذایی صنعتی و وجود سموم مختلف در غذاهایی که از تولیدات کارخانه

شود. به ویژه در حوزه لبنیات که به خاطر فسادپذیری و استعداد باال در میکروبی شدن از مسائل مهم مورد توجه جامعه محسوب می
های اخیر نیز مسائلی مانند وارد کردن کننده، نظارت و حساسیت بر آن بسیار باالست. طی سالو همچنین گستردگی جامعه مصرف

 ای و اجتماعی زیادی ایجاد کرده بود.های رسانهر یا استفاده از روغن پالم در محصوالت لبنی جنجالوایتکس در شی
 فراتر از پالم و وایتکس

بازرس انجمن بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران در این برنامه زنده تلویزیونی پس از اظهارنظر درباره برخی صنوف مرتبط با 
های بهداشتی در صنعت لبنیات اشاره کرد و گفت: جای آن که نگران استفاده از روغن نه بعضی چالشعرضه غذاهای آماده، به پیشی

 تری مانند وجود سموم دیگر در لبنیات توجه داشته باشند.پالم و وایتکس در لبنیات باشیم، افکار عمومی و مسئوالن باید به مسائل مهم
های آلوده به افالتوکسین، سبب تولید شیرهای آلوده اد کرد و گفت که مصرف این ذرتهای آلوده استناو به عنوان مثال به ورود ذرت

 به این سم شده است.
های تعدادی از اساتید دانشگاه استخراج شده وگوی تلویزیونی آماری را که به گفته خودش از پژوهشحاجی محمدی در این گفت

های شیر درصد نمونه ۰۰ختلف کشور اعالم کرد و گفت: طبق این آمارها درباره میزان آلودگی شیرهای پاستوریزه در شهرهای م
 ۰۱درصد، شیراز  ۵، مشهد ۶۱درصد، ساری  ۶۰پاستوریزه آلوده به این سم بودند. شیرهای پاستوریزه آزمایش شده در تبریز 

 درصد به سم آفالتوکسین آلوده هستند. ۰۰درصد و اردبیل 
رود، در شود و با توجه به این که این سم بر اثر حرارت جوشاندن از بین نمیام وارد شیر میوی افزود : سم موجود در خوراک د

زای آفالتوکسین کشور منطقه خاورمیانه رتبه آخر را از نظر وضعیت آلودگی سم سرطان ۰۱ماند. جای تاسف است بین شیر باقی می
 در شیر داریم.

کنند اقشار در معرض خطر ی که دارند نسبت به میزان سمی که از شیر دریافت میاو کوکان و خردساالن را به واسطه وزن پایین
جامعه معرفی کرد و گفت: متاسفانه یا خوشبختانه سرانه مصرف شیر در کشور ما پایین است و اگر در مصرف شیر مثل کشورهایی 

 داد.همچون انگلستان بودیم مشخص نبود که چه اتفاقی در حوزه سالمت رخ می
محمدی ضعف در مدیریت را عامل بروز این وضعیت که برای نخستین بار به این صورت اعالم شده عنوان کرد و با بیان این یحاج

هاست شاهد چنین روندی هستند ، افزد : متولی بهداشت شیر وزارت بهداشت است، اما آلودگی شیر در دامداری و به دلیل که سال
 های وزارت جهاد کشاورزی است.اش سازمان دامپزشکی به عنوان یکی از زیرمجموعهیدهد که متولغذای آلوده دام رخ می

 موج نگرانی در فضای مجازی
« شود که یک هفته شیر نخریم؟چطور می»اعالم این آمارها و اظهارنظرها و همچنین پرسش تاکیدی مجری برنامه مبنی بر این که 

 مورد توجه اقشار مختلف و کاربران فضای مجازی در سراسر کشور قرار گرفت.های اجتماعی همرسانی شد و بالفاصله در شبکه
کنندگان لبنیات در های اخیر در کنار افزایش قیمت و تورم موجود در جامعه سبب شد که گرایش مصرفاین اظهارنظرها طی سال

گونه ایش یابد. نتیجه این روند نیز افزایش قارچها از جمله مازندران به استفاده از لبنیات غیرصنعتی یا فله افزبسیاری از استان
های لبنیات و همچنین باال رفتن میزان مصرف لبنیات غیرصنعتی بود که سبب رشد آمار ابتال به تب مالت در کشور طی فروشیفله
 سال اخیر شد. ۰۱

درصد شیرهای  ۰۰ر آلوده بودن حدود حاال با اظهارنظر جنجالی بازرس انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران مبنی ب
درصدی برای مرکز مازندران ، احتماال موج دیگری از فاصله گرفتن خانوارها از محصوالت  ۶۱پاستوریزه در کشور و اعالم آمار 

 لبنی صنعتی و گرایش بیشتر به سمت لبنیات فله را باید انتظار کشید.
 آمارها رسمی نبودند
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خبرنگار ایرنا از انجمن علمی بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایران درباره اظهار نظر بازرس این انجمن های ها و پیگیریاما بررسی
ها مخاطب محمدی بر اساس آمارهایی غیررسمی این اطالعات را روی آنتن زنده تلویزیون و مقابل میلیوندهد که حاجینشان می

حتی مورد تایید انجمن هم نیست. به گفته یک مقام آگاه از این انجمن، اعالم کرده و چنین آماری در این انجمن وجود ندارد و 
های کلی و دقیق اعالم شود. در حالی که این آمارها چنین اطالعاتی در این مورد باید به تایید مجمع انجمن برسد و پس از بررسی

 ای ندارند.پایه
کرده بود آمارها مربوط به پژوهش تعدادی از دانشگاهیان است. وگوی تلویزیونی خود عنوان محمدی نیز در گفتالبته خود حاجی

موضوعی که با توجه به عنوان رسمی او در برنامه و همچنین چشمگیر بودن اعداد و ارقام مربوط به آلودگی و حساسیت آن، در 
رسمی در حال دست به دست  های امروز اصال دیده نشد و حاال به واسطه اعالم شدن در رسانه ملی، به عنوان یک سندهمرسانی

 شدن و اثرگذاری در جامعه است.
 سخنگوی سازمان« کیانوش جهانپور»در لبنیات واکنش نشان داد و دکتر « افالتوکسین»وزارت بهداشت امروز به ادعای وجود سم 

بنیات و خشکبار روند کاهشی های اخیر در کشور ما میزان افالتوکسین در مواد غذایی از جمله لغذا و دارو اعالم کرد که طی سال
 داشت.

به گفته او کشورهای مختلف حد مجاز متفاوتی برای مقدار موجود افالتوکسین در مواد غذایی مختلف دارند و استانداردهای ایران هم 
 در این زمینه عموما در حد استانداردهای ایاالت متحده تعریف شده است.

 اطالعات نادرست
صاحبنظران بهداشت و مواد غذایی نیز معتقدند که این اظهارنظرها پایه دقیق علمی ندارد و اطالعات و از سوی دیگر کارشناسان و 

و با وگاند. مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتآمارها کامل بیان نشده
صاحبه و انتشار آن در فضای مجازی با رئیس انجمن علمی بهداشت و ایمنی غذایی خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بعد از پخش این م

 ایران تماس گرفتم و جویای اطالعات عنوان شده شدم. پاسخ این بود که این آمارها با هماهنگی انجمن اعالم نشده است.
این شائبه پیش آمده در جامعه باشد. از این افزود: انجمن علمی بهداشت و ایمنی غذایی ایران باید پاسخگوی « حسن مکرمی رستمی»

انجمن خواستیم که اگر اعداد و ارقامی دارند در اختیار ما قرار دهند تا بررسی کنیم. ما نیز در دانشگاه علوم پزشکی مازندران پیگیر 
 هستیم تا با استنادات علمی طی روزهای آتی نادرست بودن این ادعا را اثبات کنیم.

این که این میزان از آلودگی به آفالتوکسین در شیرهای پاستوریزه تحت هیچ شرایطی امکان ندارد، گفت: حتی اگر هر وی با تاکید بر 
 رسیم.روز هم غذای دام نان کپک زده باشد، به این میزان از آلودگی در شیر نمی

 شیرها آلوده نیستند
ماه نخست امسال  ۶ئمی از شیرهای تولیدی صنایع لبنی استان گفت: در گیری دادائمی و آزمایش و نمونه این مسئول با اشاره به پایش

مورد گزارش از آلودگی شیر به ما رسید که پس از بررسی و آزمایش مشخص شد هیچ یک از موارد آلوده نبود. بیان چنین مسائلی  ۶
ن سادگی در رسانه ملی در مورد آن به این توان به همیهای علمی و مستندات دقیق نیاز دارد و نمیآن هم در مورد شیر به پژوهش

 شکل اظهار نظر کرد.
وگو با خبرنگار ایرنا، آمارهای اعالم شده در مورد سالمت کارشناس اداره کل استاندارد مازندران نیز در گفت« سید رضا حجازیان»

 حاظ فنی مردود است.ها را درست ندانست و گفت: قطعا این آمار هم به لشیر در مازندران و حتی سایر استان
وی گفت: قرار است فردا و پس از گردآوری آمارهای دقیق در مورد وجود افالتوکسین در شیرهای تولیدی مازندران پاسخ اداره کل 

 گیری این نهاد اعالم شود.استاندارد و موضع
ها و صنایع لبنی نشانه م به سوی کارخانهبا توجه به این که عنوان شده این آلودگی در شیرهای پاستوریزه وجود دارد، انگشت اتها

 رفته و کیفیت تولیدات این واحدها چه در مازندران و چه در سراسر ایران زیر سوال رفته است.
 تضمین کیفیت شیر پاستوریزه

 شت اینرئیس انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران نیز مانند نمایندگان استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهدا
اظهار نظر را غیرکارشناسی و نادرست دانست و به خبرنگار ایرنا گفت: در این که مقداری ذرت تراریخته وارد ایران شده بحثی 

ها در چه نقاطی از کشور توزیع شده و به مصرف دام رسیده برای ما نیست. اما این که این کارشناس چطور شناسایی کرد این ذرت
 هم سئوال است.

افزود: تردیدی نداریم که در این اظهارنظر و اطالعات مطرح شده اشکاالتی وجود دارد. به ویژه این که گفته شده « رزاقیمحمد »
 بیشتر آلودگی به این سم در شیرهای صنایع لبنی مازندران وجود دارد از اساس کذب است.

دهم عنوان آلوده نیست، اظهار کرد: این اطمینان خاطر را میوی با تاکید بر این که شیر تولید شده در صنایع لبنی مازندران به هیچ 
تی شود. بیشتر شیرهای دریافترین شیرهایی است که در کشور تولید میکه شیر تولید شده در صنایع لبنی مازندران یکی از ایمن

 شود.کارخانجات لبنی مازندران شیر صنعتی است و از شیرهای سنتی هم شیر با کیفیت باال دریافت می
تواند مواد اولیه نامرغوب بگیرد رئیس انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران خاطرنشان کرد: کارخانه دار به هیچ عنوان نمی
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های لبنیات شود و معموال هم در کارگاهشود. اگر شیر نامرغوب باشد قطعا ارجاع داده میاش نامرغوب میچون محصول تولیدی
یمت کنند را با قها خریداری نمیهای تولید لبنیات شیرهای سنتی که کارخانهگیرد. در مازندران کارگاهار میسنتی مورد استفاده قر

 کنند.ها شیر نامرغوب را وارد کارخانه نمیکنند. اما کارخانهخرند و عرضه میتومان بیشتر می ۰۱۱تا  ۰۱۱
اکنی پرفردا بیانیه و پاسخ به این اظهارنظر و جوسازی و شایعه رزاقی تصریح کرد: انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران

 رسانی درستسازی موضوع و اطالعها نیز در شفافکند و امیدواریم که رسانهکه از برنامه زنده تلویزیونی پخش شد را منتشر می
 عمل کنند.

 مصرف شیر با کیفیت در صنایع لبنی
های صنعتی تا حد زیادی احتمال آلودگی شیرهای تی صنایع لبنی مازندران از دامداریاظهارات رزاقی در مورد میزان شیر دریاف

هزار تن شیر تولید  ۱۵۱برد. بر اساس آمارهای رسمی در مازندران هر سال حدود دهد و حتی از بین میپاستوریزه را کاهش می
هزار تن  ۰۱۱شود. ها مصرف میاز فیلتر کارخانههزار تن از این شیر به صورت فله و بدون عبور  ۵۵۱شود که نزدیک به می

 نند.کها خریداری کرده و استفاده میصنعتی استان است که کارخانههای صنعتی و نیمهدیگر نیز عمدتا شیر تولید شده در دامداری
 ۰۱۱ازندران ساالنه حدود هزار تن تمام شیر مصرفی صنایع لبنی مازندران نیست. واحدهای صنعتی تولید لبنیات در م ۰۱۱اما این 

شود. با این حساب احتمال این که ها تامین میهای صنعتی سایر استانهزار تن آن از دامداری ۱۱۱کنند که هزار تن شیر مصرف می
 آلودگی به این سم خطرناک در شیر تولیدی صدها دامداری صنعتی کشور وجود داشته باشد عمال جایگاهی ندارد و قابل اتکا نیست.

نائب رئیس انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران معتقد است که دامدارها حتی اگر به فکر سالمت جامعه نباشند، با توجه به 
پیامدهای منفی که وجود افالتوکسین در غذای دام بر بزدهی گله و سالمت دام دارد، از دادن غذای دارای میزان باالی آفالتوکسین 

 کنند.خودداری می
به خبرنگار ایرنا گفت: رابطه مستقیمی بین غذای دام و افالتوکسین موجود در شیر وجود دارد. با این « اسماعیل خاتمی مقدم»کتر د

های صنعتی انقدر باالتر از حد مجاز ها در کشور و حتی دامداریتوان گفت که آپافالتوکسین موجود در غذای تمام دامحساب نمی
 درصد برسد. ۶۱به  است که میزان آن در شیر

 هاحد مجاز آالینده
نوشیم هم مقداری امالح ها اشاره کرد و افزود: در آب آشامیدنی که میوی به وجود امالح و فلزات مختلف در انواع غذاها و نوشیدنی

د حد مجاز هر ماده سنگین مانند منیزیم، جیوه و سرب وجود دارد. بحث اینجاست که حد مجاز این امالح چقدر است. قوانین در مور
ها حدود تعیین ها و استاندارد در نظر گرفته شده وضع و برای آنپذیریدر یک محصول غذایی متناسب با مصارف جامعه و آسیب

 شود. هیچ جایی گفته نشده جیوه در آب نباشد، بلکه برای مقدار جیوه در آب حد مجاز تعیین شده است.می
عتقد است که کارشناس مهمان تلویزیون دچار اشتباه محاسباتی شده و اطالعات را به درستی بازرس انجمن صنایع لبنی ایران م

 استخراج و آنالیز نکرد.
( یا واحد در  Part Per Billionوی اظهار کرد: مقدار افالتوکسین در شیر طبق استاندارد داخلی کشورمان یک دهم پی پی بی )

الملل کدکس مواد غذایی( جهانی است. این استاندارد در )کمیسیون بین CODEXاندارد کدکس تر از استمیلیارد است که پنج برابر قوی

یعنی  ppbدهم پی پی بی  ۵برابر استاندارد ایران و در کدکس اتحادیه اروپا  ۵یعنی  ppbدهم پی پی بی  ۵المللی عمومی کدکس بین

 نصف استاندارد کشور ما در نظر گرفته شده است.
شود، خاطرنشان ها در این زمینه ماهانه انجام میجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران با بیان این که آزمایشنائب رئیس ان

تر از حد استاندارد بود و های ما پایینهایی که برای آزمایش افالتوکسین انجام دادیم همه نمونهبرداریسال اخیر در نمونه ۰کرد: طی 
 ها سالم بودند.المللی تقریبا همه نمونهداشتیم. یعنی عمال نسبت به کدکس بین ppbی بی دهم پی پ ۰فقط یک نمونه 

مقدم گفت : باید این را هم در نظر داشت که اگر دام یک دامداری سنتی روزی شیر با افالتوکسین باال تولید کند، در صورت خاتمی
 شود و میزان افالتوکسینها تن شیر مخلوط می، شیر خریداری شده با دههای الزم برای استفاده از این شیر در کارخانهداشتن ویژگی

 موجود در شیر رقیق خواهد شد.
ها خیلی بیشتر است. برای وی افزود : انتظار ما از کارشناسان و پژوهشگران برای بیان چنین اطالعات حساسی در رسانه

های انجام شده را بدهند تا یک بار دیگر عات مربوط به آزمایشهای خواستیم که اطالسازی این موضوع از همه کارخانهشفاف
 وضعیت سالمت شیر تولیدی را بررسی کنیم. 

 آسیب به اعتبار صنعت لبنیات 
های مختلف بود و صرفا البته اظهارات کارشناس مهمان برنامه زنده تلویزیونی در مورد وجود این آلودگی در شیر پاستوریزه استان

های مختلف به این موضوع حدود نشد. موضوعی که سبب شد بسیاری از دامداران و فعاالن صنعت لبنیات در استانبه مازندران م
معترض شوند و حتی به گفته مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران و عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران، اتحادیه 

 تماد عمومی نسبت به شیرهای تولیدی بیندازد.دامداران را به فکر تنظیم شکایت بابت آسیب دیدن اع
ناد توان به یک یا چند مقاله دانشگاهی استوگو با خبرنگار ایرنا با بیان این که در چنین مواردی نمیدر گفت« شهریار دبیریان»دکتر 
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ذا و دارو و دامپزشکی باشد. های نظارتی مانند استاندارد، غکرد، گفت: اگر قرار باشد آمارهایی داده شود باید از طرف سازمان
 دار کرد.شود که به همین سادگی اعتبار یک صنعت مهم در کشور را با چند عدد نادرست خدشهنمی

ها در مواد غذایی را تشریح کرد و افزود: وجود یک آالینده در هر ماده غذایی یک بحث است و وی نیز به موضوع حد مجاز آالینده
ردها بحثی دیگر. در تمام کشوورهای اروپایی و آمریکا هم شیرهای تولید شده حاویافالتوکسین است. رعایت حد مجاز طبق استاندا

شود این باور اشتباه است. این کننده میاگر تصور بر این است که وجود افالتوکسین به هر میزانی باعث آسیب به سالمت مصرف
 کند.کننده مشکلی ایجاد نمیصرفآالینده نیز حد مجازی دارد که رعایت آن حد مجاز برای م

 شیر ایران سالم است
مدیر تضمین کیفیت صنایع شیر ایران گفت : به استناد آمارهای به روزی که داریم، شیرهای تولید شده در صنایع لبنی ایران سالم 

انی که مایل بودند به انتخاب توانند از هر شهر و استکنند میاست و مشکلی ندارد. افرادی هم که خالف این موضوع را عنوان می
 خودشان شیرهای در حال عرضه را تهیه و آزمایش کنند. 

آور شد: الملل است، یادتر از استاندارد بینعضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان این که استاندارد ملی ما سختگیرانه
های نظارتی به ویژه استاندارد و دامپزشکی در این زمینه ز سازمانانتظار ما این است که انجمن علمی بهداشت و ایمنی غذایی ا

ها نیز انتظار داریم که در این موارد از کارشناسان اهل فن و اساتید دانشگاه که آگاه به همه ابعاد استعالم کند. از صدا و سیما و رسانه
 موضوع هستند کمک بگیرند.

ابد. یشود به یک پانزدهم کاهش میدر خوراک دام هم باال باشد، وقتی وارد شیر میدبیریان خاطرنشان کرد: حتی اگر افالتوکسین 
درصد باشد؟ نباید این اطالعات نادرست از رسانه ملی به مخاطب داده  ۶۱چطور ممکن است که مقدار این ماده در شیر پاستوریزه 

کند و آسیب کالنی به اقتصاد صنعت ول مهم غذایی دور میزمینه آمار دادن به مردم آن ها را از یک محصشود. بدون مطالعه و پیش
 زند.لبنیات می

آور بودن شیرهای پاستوریزه ایجاد شده احتماال به همین سادگی متوقف های اجتماعی در مورد آلودگی و زیانموجی که در شبکه
ها نیز فرصت مناسبی و مشابه در ی کنند و به آنشود، مگر این که مخالفان این اظهارنظر استنادات علمی و دقیق خود را گردآورنمی

 رسانه داده شود تا بخشی از باور ایجاد شده مبنی بر ناسالم بودن شیرهای پاستوریزه را ترمیم کنند.
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 
 ایرنا  – 58/01/89تاریخ : 

 های زیر پوشش سازمان غذا و دارو مشکلی نداردتولیدی در کارخانهمحصوالت لبنی 

ای از مردم پس از انتشار خبری درباره آلوده بودن شیرهای پاستوریزه به سم افالتوکسین درباره مصرف این عده -ایرنا  -اصفهان 
محصول لبنی اظهار نگرانی کردند اما به گفته معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، محصوالت لبنی تولیدی در 

برداری از سازمان غذا و دارو در این استان و کشور، مشکلی از نظر امنیت غذایی مجوز بهره های زیر پوشش و دارایکارخانه
 ندارند. 

های کشور، واکنش بسیاری از مردم را به آلوده به سم " افالتوکسین" در کشور در یکی از رسانه ادعای عرضه شیرهای پاستوریزه
 نظارتی این موضوع را تکذیب کردند.های مختلف همراه داشت در حالیکه مسووالن دستگاه

مرغ، شیر و محصوالت لبنی وارد بدن ( سم قارچی طبیعی است که از طریق مواد غذایی آلوده مانند تخمAflatoxin) افالتوکسین

 شود.انسان می
شیر خام قبل از ورود  معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:

های تولید محصوالت لبنی و از ابعاد مختلف مانند غذای دام و علوفه توسط سازمان دامپزشکی و همچنین از نظر بهداشتی به کارخانه
شود و اگر آلودگی به مواردی مانند سم افالتوکسین یا فلزات سنگین و درصد باالی میکروبی توسط دانشگاه علوم پزشکی کنترل می

 داشته باشد، معدوم خواهد شد.
برداری از سازمان غذا و دارو در های لبنی دارای مجوز بهرهای که در کارخانهابوالفضل اصالنی اظهار داشت: شیر پاستوریزه

 های مختلف و ترکیبات موجود در آن، در حد مجاز است و هیچ مشکلی ندارد.شود از نظر شاخصکشور و استان اصفهان تولید می
صالنی خاطرنشان کرد: پس از انتشار خبر دیروز درباره احتمال وجود سم افالتوکسین در محصوالت شیر پاستوریزه، این موضوع ا

های همکار در استان، بررسی شد و میزان این ماده در های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر آزمایشگاهمجددا توسط آزمایشگاه
 گیری است.تر بود که در موارد بسیاری، غیر قابل تشخیص و اندازهپاییناین محصول آنقدر از حد مجاز 

های تولید لبنی اصفهان در این زمینه هایی نیز با کارخانهمعاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه تماس
در حد غیر مجاز در محصوالت لبنی این استان را تکذیب داشتیم، تاکید کرد: وجود مواد و عناصر شیمیایی از جمله سم افالتوکسین 

 کنیم.می
های اصفهان سال گذشته های صنعت تولید محصوالت لبنی در استان اصفهان، اظهار داشت: یکی از شرکتوی با اشاره به توانایی

کیفیت محصوالت آن وجود داشت  های لبنی به روسیه داشت و اگر مشکلی در زمینهمیلیارد تومان صادرات فراورده ۰۰۱بالغ بر 
 توانست چنین صادراتی داشته باشد.نمی

ه از های اجرایی مربوطهای الزم توسط دستگاهاصالنی با تاکید بر اینکه مردم نباید هیچ نگرانی در این زمینه داشته باشند و نظارت
ها در انتشار چنین اخباری که مربوط به  گیرد، گفت: رسانهجمله وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت می

 سالمت و بهداشت مردم است باید توجه و دقت بیشتری داشته باشند و از متولیان امر نیز در این زمینه پرسش کنند.
 هکارشناس صنایع غذایی اداره کل استاندارد استان اصفهان نیز روز یکشنبه به ایرنا گفت: احتمال آلوده بودن شیرهای پاستوریز

های نظارتی از جمله کند و دستگاهتولیدی در فرایند صنعتی، به سم افالتوکسین وجود ندارد زیرا همه مراحل کنترلی را طی می
 دهند.های الزم را انجام میاستاندارد بر روی آن آزمایش

ت، افزود: در شیرهای تولیدی که اکرم قصری با بیان اینکه حد مجازی برای این ماده توسط سازمان ملی استاندارد تعریف شده اس
 ( است.NDگیرد، میزان این ماده بسیار کمتر از حد مجاز و حتی در مواردی غیر قابل تشخیص )مورد آزمون قرار می

رفته و های کنترل کیفیت پیشهای تولید محصوالت لبنی در استان اصفهان دارای آزمایشگاهوی با تاکید بر اینکه بسیاری از کارخانه
گیری و کنترل ها هنگام ورود شیر خام و پس از تولید محصول اندازهز هستند، تصریح کرد: همه این موارد در این آزمایشگاهمجه
 شود.می

ای در برخی واحدهای صنفی و خارج این کارشناس احتمال آلوده بودن شیرهای سنتی و محصوالت لبنی مانند دوغ که به صورت فله
شود به سم افالتوکسین را بیشتر دانست و تاکید کرد که اگر قرار به فعالیت آنهاست باید روی این واحدها یاز فرایند صنعتی عرضه م

 نظارت بیشتری شود.
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های محصوالت لبنی استان اصفهان نیز در گفت و گو با ایرنا، میزان مجاز سم افالتوکسین در شیر مدیر کیفیت یکی از کارخانه
 ۱۴۵( و بر اساس استاندارد کدکس ppbمیکروگرم در کیلوگرم ) ۱۴۰ی سازمان ملی استاندارد را پاستوریزه بر اساس معیارها

(ppbاعالم و اضافه کرد: استاندارد ملی ایران در این زمینه سخت )کند.تر از استاندارد جهانی عمل میگیرانه 

 حد مجاز و حتی بسیار کمتر از این رقم است.رضا گودرزی افزود: میزان این ماده در شیرهای تولیدی این واحد صنعتی در 
د زده را مصرف کنوی با بیان اینکه مرجع ورودی سم افالتوکسین، علوفه یا نان کپک زده است، اظهار داشت: اگر دام این مواد کپک

 شود.پس از فعل و انفعاالتی تبدیل به ماده سمی می
ای تولید هکننده شیر خام کارخانهسیاری در استان اصفهان فعال است و تامینهای صنعتی باین کارشناس با تاکید بر اینکه دامداری

های الزم به ویژه توسط دامپزشکی درباره محصوالت لبنی هستند، تصریح کرد: در همه این واحدهای دامداری، نظارت ها و کنترل
 گیرد.مسائل مختلف از جمله تغذیه دام صورت می

درصد این شیر در  ۸۱تن اعالم و اضافه کرد: بیش از  ۰۱۱در روز در استان اصفهان را سه هزار و وی، حداقل میزان تولید شیر 
 شود.های صنعتی و با نظارت تولید میدامداری

های دامی، هایی مانند سموم دفع آفات نباتی، هورمونها از نظر شاخصگودرزی ادامه داد: شیر خام تولیدی پس از ورود به کارخانه
گیرد و اگر محصوالت صادراتی به کشورهای اورسیا باشند، مواد سنگین، افالتوکسین و آنتی بیوتیک مورد آزمایش قرار میفلزات 

 شود.گیری میرادیواکتیو نیز در آن اندازه
ذا و بهداشت و غهای گیری این شاخص ها توسط چند دستگاه حاکمیتی و نظارتی مانند استاندارد، معاونتوی با تاکید بر اینکه اندازه

ها و باال یا پایین رفتن اعداد آن باعث شود، گفت: هرگونه تغییر در این شاخصداروی دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی انجام می
 شود.رد شدن محصول تولیدی می

های تولیدی را درگیر خود روز گذشته، مردم و واحد ۰این کارشناس با بیان اینکه انتشار خبر آلوده بودن شیرها به افالتوکسین در 
ویژه کرده است، افزود: انتشار این اخبار بدون استناد به منابع معتبر و نظارتی و به صورت سریع و گذرا، مشکالت بسیاری را به

 آورد.برای واحدهای تولیدی مواد غذایی و لبنی و صادرکنندگان به وجود می
درصد از شیر کشور را  ۰۱هزار تن شیر رتبه نخست کشور را دارد و  ۰۵و  استان اصفهان با تولید ساالنه بیش از یک میلیون

 کند.تامین می
 کنند.هزار راس دام در استان اصفهان شیر خام تولید می ۰۶۱واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت  ۰۰۰هزار و  ۰

های مختلف از جمله روسیه، این استان در صادرات محصوالت لبنی رتبه نخست را در کشور دارد و تولیدات آن به کشور
 شود.ارمنستان،گرجستان، آذربایجان و عراق صادر می

  لینک خبر
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 صادرات و واردات

 ایرنا  – 59/01/89تاریخ : 

 شودصادرات کشاورزی تامین مالی می

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ضمن تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی، از آمادگی این بانک برای تامین مالی  -ایرنا  –تهران 
  صادرات محصوالت کشاورزی خبر داد.

روز شنبه در همایش توسعه کشاورزی تجاری که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: وقتی موضوع « آبادیعلی صالح»
شود، تصور اینکه نبود پول عامل همه مشکالت است، درست نیست، در حالیکه تامین مالی یکی از مسایل این کشاورزی مطرح می

 هم مانند آموزش وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. حوزه محسوب می شود، اما مشکالت دیگری
وی تصریح کرد: زمانی به دلیل اختالف بین آنکارا و مسکو، روسیه به محصوالت کشاورزی ایران احتیاج داشت و جمهوری 

 اسالمی شروع به صادرات محصوالت کشاورزی به این کشور کرد.
ای هشد که مشکالتی در این زمینه وجود دارد، از جمله اینکه در روسیه فروشگاهصالح آبادی اضافه کرد: براساس مطالعات مشخص 

ن کنند، بنابرایای وجود دارد که مشتریان آنها محصوالت کشاورزی را در بسته بندی خاص و کیفیت خاصی تهیه میبزرگ زنجیره
 کشت آن محصول باید استانداردهایی را رعایت کرده باشد.

ه براین اعتقاد است، چنانچه قرار است محصولی را خریداری کند، باید در فواصل زمانی مشخص میزان تعیین وی یادآور شد: روسی
 شده ای از محصول به این کشور صادر شود. بنابراین شرایط متوجه شدیم آمادگی کامل برای صادرات محصول به روسیه را نداریم.

سازی دارد که نقش آموزش در آن بسیار مهم ریزی و ظرفیتنیاز به برنامهبه گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، این مسایل 
 است.

وی با بیان اینکه این بانک حلقه تامین مالی محصوالت کشاورزی است، افزود: امروز با توجه به محدودیت نفتی، باید ارز کشور را 
 بوسیله صادرات غیرنفتی تامین شود.

هزار میلیارد لایر در بخش  ۰هزار میلیارد لایر و از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه نیز  ، هشت۰۱صالح آبادی اعالم کرد: سال 
 صادرات کشاورزی تامین مالی شده است.

  لینک خبر
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 صادرات و ورادات 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 المللیهای بینرایزنی برای توسعه صادرات سیب از طریق اتحادیه

ات سیب درختی استان، غربی گفت: با هدف توسعه صادرمعاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان -ایرنا -ارومیه
 است. المللی از جمله اتحادیه کشورهای اوراسیا آغاز شدههای بینهای اقتصادی از طریق برخی از اتحادیهرایزنی

شنبه در جلسه ساماندهی بازار خرید و فروش سیب درختی استان افزود: صادرات مناسب سیب یکی از بهنام شهدی شامگاه سه
گیریم تا هم تجار بتوانند محصول روی آن بکار میاستان است و ما تمامی سعی خود را برای رفع موانع پیشهای مهم مدیریت دغدغه

 انبارشده خود را صادر کنند و هم کشاورزان در طوالنی مدت به سود مناسب برسند.
بی و افزایش صادرات سیب استان بندی مناسب سیب را از جمله مهمترین عوامل موثر در بازاریابندی و بستهوی برندسازی، درجه

بندی که در حد استانداردهای جهانی باشد، بندی و بستهاندازی واحدهای درجهبه کشورهای مختلف بیان کرد و افزود: از متقاضیان راه
 کنیم.با پرداخت تسهیالت اعتباری حمایت می

آوری بهداشتی سیب صنعتی، و باغداران بتوانیم ضمن جمع های تولید کنسانترهرود با مشارکت کارخانهوی اضافه کرد: انتظار می
بیل های سیب از قکیفیت تولید کنسانتره در استان را نیز ارتقا دهیم و برای تولید و ایجاد ارزش افزوده حاصل از صادرات فرآورده

 ریزی منسجمی داشته باشیم.چیپس، برنامه
های صادراتی برای صادرکنندگان استان بیان اینکه تخصیص به موقع مشوقغربی با معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان

های اجرایی استان در ضروری است، بیان کرد: رفع موانع و تسهیل مشکالت صادرکنندگان سیب استان با هماهنگی تمامی دستگاه
 دستور کار قرار دارد.

های به منظور کاهش ریزش سیب و افزایش سیب زیردرختی در باغ های تحقیقاتیبهنام شهدی با تاکید بر ضرورت استفاده از یافته
آوری سیب صنعتی در سبدهای پالستیکی جهت حمل استان، ادامه داد: در این راستا نیاز است با افزایش آگاهی عمومی، فرهنگ جمع

 به کارخانجات بین باغداران ترویج شود.
 های نوینغربی نیز در این جلسه با اشاره بر ضرورت به کارگیری شیوهرسول جلیلی، رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان

میلیون تن سیب درختی دارای رتبه اول کشور  ۰۴۰های سیب درختی، گفت: استان با تولید ساالنه علمی در اصالح و جایگزینی باغ
 باشد ولی از نظر بازار صادرات از سهم اندکی برخوردار است.در این زمینه می

 باشد.درصد آن باغ سیب می ۵۱هزار هکتار باغ است که بیش از  ۰۰۱یجان غربی دارای آذربا
  لینک خبر
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 صادرات و واردات 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 تداوم واردات دام زنده به منزله تیر خالص به تولید داخلی است

زنده و گوشت منجمد خارجی به کشور کنندگان دام کشور با انتقاد شدید از تداوم واردات اخیر دام رییس شورای تامین -ایرنا  -اهواز 
 گفت: واردات گوشت و دام زنده با هرعنوان و انگیزه به منزله تیر خالص به دامداران و تولید داخلی است. 

منصور پوریان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اهواز با اینکه هم اکنون هفت تا هشت میلیون راس دام سبک و 
دام سنگین مازاد و آماده عرضه به بازار وجود دارد افزود: واردات دام در چنین شرایطی تنها به ضرر تولیدکنندگان هزار راس ۸۱۱

 و اشتغال در کشور است و باید جلوی آن گرفته شود.
تجاری صنعتی راس گوسفند در بندر خرمشهر تخلیه و به کشتارگاه منطقه آزاد ۶۰۰هفته جاری محموله دام زنده سبک با سه هزار و 

 اروند انتقال یافت. 
های هزار راس سنگین پرواربندی درشهرک۰۱۱دهد تنها بیش از وی گفت: برآورد شورای تامین کنندگان دام کشور نشان می

 تبرد ضمن آنکه کیفیدامپروری صنعتی کشور به صورت مازاد وجود دارد که نگهداری آن تنها هزینه دامدار و تولیدکننده را باال می
 یابد.گوشت آن نیز کاهش می

پوریان افزود: در صورت ادامه رویه نادرست وغیرعقالیی واردات دام زنده و گوشت منجمد ، شاهد تعطیلی دامداری های صنعتی 
 های دامپروری کشور خواهیم بود.در شهرک

جهادکشاورزی شد. مجوز واردات دام زنده وی خواستار پیگیری توقف واردات دام زنده و گوشت منجمد به کشور از سوی وزارت 
 شود.از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت صادر می

 صدور مجوز صادرات دام زنده با قید فوریت
رییس شورای تامین کنندگان دام کشور خواستار صدور فوری مجوز صادرات قانونی دام سنگین و سبک مازاد با هدف جلوگیری از 

 دامپروری و دامداری کشورشد.  آسیب رسیدن شدید به صنعت
پوریان با اشاره به اینکه هم اکنون با انباشت شدید دام رو به رو هستیم و دام روی دست دامدار داخلی مانده و بازار نیز قدرت جذب 

 آن را ندارد افزود: دام موجود در کشور نه تنها کفاف نیاز داخلی را دارد بلکه با مازاد آن رو به رو هستیم.
خواستار صدور مجوز صادرات دام زنده از سوی وزارت جهادکشاورزی و موافقت گمرک جمهوری اسالمی ایران در صورت وی 

ادامه واردات دام به کشور شد و بیان کرد:دامدار ما باید اجازه داشته باشد و بتواند دام خود را برای نجات از این وضعیت کنونی 
 صادر کند تا ورشکسته نشود.

 میلیون زایش دام سبک در کشور رخ داده که در سال های اخیر این حجم زایش بی سابقه است.۰۰ی، در پاییز امسال به گفته و
رییس شورای تامین کنندگان دام کشور افزود: سیاست منطقی آن است تا دامدار و تولیدکننده گوشت اجازه صادرات داشته باشد تا 

 گی صنعت دامداری جلوگیری شود.منافع خود دامدار و کشور حفظ و از ورشکست
 احتمال قاچاق دام در صورت تداوم ممنوعیت صادرات

وی گفت: در صورت صادرنشدن مجوز صادرات دام زنده ، قاچاق دام )صادرات غیرقانونی( از طریق مرزهای کشور شدت خواهد 
 گرفت. 

ازی از سوی دولت یا صادرات آن فراهم شود در غیراین سهای قانونی برای جذب دام کشور از طریق ذخیرهپوریان افزود: باید راه
 های آینده با یک شوک بزرگ رو به رو خواهد شد.صورت صنعت دامپروری کشور در ماه

  لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 عسل
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 کامی عسل پشت درهای صادراتتلخ

رییس بخش تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با تاکید بر ضرورت اقدام الزم برای باز شدن راه  -ایرنا  -کرج 
 صادرات عسل گفت: یکی از راهکارهای بهبود صادرات اجباری شدن استاندارد تولید محصول عسل است. 

دکتر غالمحسین طهماسبی روز دوشنبه در آستانه برگزاری دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عسل در جمع 
خبرنگاران در کرج،افزود: طبق آخرین آمار ارایه شده امسال فقط حدود یک هزار تن عسل از ایران به دیگر کشورها صادر شده 

 ر تن صادرات در سال رسیده بودیم. است در حالیکه پیش از این به پنج هزا
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عسل افزود: اگر این استاندارد اجباری شود در بهبود کیفیت عسل 

 رات نداریم.ادتاثیر بسزایی دارد در حالیکه اکنون با عدم کنترل بسته بندی و ارسال محموله های با کیفیت باال بازار خوبی برای ص
وی یکی از راه های بهبود کیفیت عسل را اجرای طرح جامع اصالح نژاد زنبور عسل دانست و اظهار داشت: این طرح توسط بخش 

آغاز شده و در طول این مدت تالش شده تا ضمن بهبود  ۰۰۱۱تحقیقات زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از سال 
 خصوص حفظ نژاد ایرانی به عنوان یکی از منابع ارزشمند تالش شود.صفات منفی نژاد ایرانی در 
سوریه و عراق قرار  نژاد زنبور عسل وجود دارد که نژاد ایرانی اکنون در اختیار کشورهای ترکیه، ۰۰طهماسبی ادامه داد: در دنیا 

 ۰۶جمی و زمستان گذرانی کار کردیم که گرفته است.در اجرای این طرح بر روی صفاتی همچون تولید عسل، بچه دهی، رفتار تها
 سال است که ملکه های حاصل از این طرح در اختیار زنبورداران قرار می گیرد.

رییس بخش زنبورعسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور اضافه کرد: در ابتدای این طرح تعداد خیلی محدودی ملکه در اختیار بهره 
اخیر به دلیل اینکه قراردادی را در قالب یک طرح کالن برای توسعه طرح منعقد کرده ایم  برداران قرار می گرفت ولی در سال های

 تعداد ملکه های تولیدی بیشتر شده است.
در اجرای این طرح تعدادی ملکه های مادر در اختیار تولیدکنندگان ملکه زنبور عسل قرار می گیرد تا آن ها کار تکثیر  وی افزود:

 این سال ها ملکه های اصالح شده جواب خیلی خوبی داده است. را انجام دهند و در
کلنی مستقر در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، اظهار داشت: در مطالعات انجام شده بر  ۱۱۱وی با اشاره به کار تحقیقاتی در 

هاجمی شده است به طوریکه رفتار ت روی این کلنی ها نشان دهنده بهبود روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مختلف توسط ملکه های تولید
 برابر بهبود یافته است. ۰۱زنبورهای عسل تا 

به حدود یک رسیه و بچه دهی زودهنگام زنبورها که موجب ضعیف شدن آن ها می شد  ۰۰طهماسبی گفت: همچنین متوسط نیش از 
 است.برابر بهبود یافته ضمن اینکه تولید عسل هم افزایش سه برابری داشته  ۰۱بیش از 

 هزار کلنی زنبور عسل در کشور ۰۱۱اهمیت زنبور عسل در امنیت غذایی/ وجود هشت میلیون و 
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عسل افزود: زنبور عسل اهمیت زیادی در امنیت غذایی دنیا دارد به 

 افشانی و تولید محصوالت کشاورزی انجام می شود. طوریکه یک سوم غذای انسان با دخالت زنبور عسل در گرده
وی ادامه داد: اهمیت زنبور عسل فقط در تولید عسل که یک غذای لوکس در سفره غذای مردم است نیست بلکه درتولید انواع 

 محصوالت کشاورزی نقش خیلی مهمی دارد.
 ن میزان مصرف چهار برابر متوسط سرانه جهانی است.ای وی با بیان اینکه سرانه مصرف عسل در ایران یک کیلوگرم است، گفت:

گرم است. با توجه به شرایط خوبی که در تولید عسل داریم متاسفانه  ۰۵۱طهماسبی معتقد است که سرانه متوسط مصرف جهانی 
 صادرات آن عدد قابل قبولی را نشان نمیدهد.

هزار کلنی زنبور عسل  ۰۱۱در کشور ما هشت میلیون و  رییس بخش زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامی کشور تصریح کرد:
 وجود دارد که در تعداد کلنی در دنیا چهارمین کشور پس از کشورهای هند، چین و ترکیه هستیم.

 ۸۵هزار تن عسل توسط بیش از  ۰۱همچنین از نظر تولید عسل براساس آخرین آمار ارایه شده که بیش از  طهماسبی اضافه کرد:
 بردار تولید می شود رتبه چهارم را پس از کشورهای چین، ترکیه و آرژانتین داریم. هزار بهره

 ویگفت: برای افزایش عملکرد و پایداری شرایط اقتصادی در کلنی ها بایستی جنبه های علمی را در اصول زنبورداری توسعه دهیم.
درصد وابستگی هم در موجود زنده و هم غذای آن  ۰۱طهماسبی تاکید کرد: متاسفانه در بعضی از بخش های کشاورزی بیش از 

 داریم ولی باید تالش کنیم نژاد ایرانی زنبور عسل را حفظ کنیم تا در شرایط تحریم به ما فشار نیاید.
وی یادآور شد که بعضی از افراد به صورت قاچاق اقدام به وادرات ملکه زنبور عسل می کنند که منجر به شیوع پنج بیماری 

 در کشور شده و این صنعت را به خطر انداخته است که باید تمهیدات الزم برای جلوگیری از ورود این ملکه ها انجام شود.ویروسی 
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 ۰۱۱رییس بخش زنبورعسل موسسه تجقیقات علوم دامی کشور در خصوص تولید ملکه زنبور ایرانی، گفت: بیش از یک میلیون و 
هزار تولید و در اختیار بهره بردار قرار گرفته است ولی باید  ۰۱ه اصالح خیلی کم حدود ملکه توسط زنبورداران تولید شده ولی ملک

 کار تکثیر ملکه اصالح شده توسط زنبورداران انجام شود.
وی در خصوص قاچاق ملکه اظهار داشت: متاسفانه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی مسیر ورود ملکه را نسبته است و به 

 ونی وارد کشور می شود و این در حالی است که تاکنون مجوزی برای ورود ملکه صادر نشده است.صورت غیرقان
طهماسبی از محصوالت جانبی تولید شده در زنبورستان ها را ژل رویال، زهر، بره موم و گرده زنبور عسل دانست و گفت: تولید 

کیلوگرم  ۰۱۱رایشی شرایط بهتری دارد به طوریکه سه هزار و گرده و ژل رویال در کشور به دلیل استفاده در صنعت دارویی و آ
 ژل رویال در سال گذشته تولید شد.

 مقاله تحقیقاتی به دبیرخانه کنگره ۰۱۱ارسال 
سال از زمان برگزاری نخستین کنگره ملی زنبور  ۰۶دبیرعلمی دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی زنبور عسل گفت: 

 گذشته و نخستین کنگره بین المللی نیز سه سال پیش برگزار شد.صورت سمینار بود، عسل که ابتدا به
وی افزود: از حدود یک و نیم سال پیش فراخوان برگزاری این کنگره به تمام مراکز دانشگاهی، علمی و اجرایی ارسال شد که در 

مقاله برای ارایه در کنگره توسط هیات  ۸۱ای انجام شده مقاله تحقیقاتی به دبیرخانه کنگره رسید و پس از داوری ه ۰۱۱نتیجه آن 
 داوران انتخاب شد.

مقاله به صورت  ۰۰قرار است تا این مقاالت در پنج کمیته به صورت سخنرانی و پوستر ارایه شوند که  طهماسبی اظهار داشت:
 مقاله نیز به صورت پوستر هستند. ۵۰سخنرانی و 

کارگاه آموزشی  ۰روزهای دوم و سوم بهمن ماه برگزار خواهد شد، گفت: در روز اول بهمن ماه نیز وی با بیان اینکه این همایش در 
 در خصوص آفات و بیماری های زنبور عسل و اصالح نژاد زنبور عسل برگزار می شود.

 طهماسبی اضافه کرد: همچنین پنج مقاله علمی از کشورهای خارجی به این کنگره رسیده است.
ه وجود ولی متاسفانه به دلیل شرایط بینکه در نخستین کنگره بین المللی میهمانان زیادی از خارج از کشور داشتیم، افزود:وی با بیان ا

آمده در کشور علیرغم اینکه بلیط میهمانان خارجی خریداری و ارسال شده بود، تعداد زیادی از آن ها از سفر به کشورمان انصراف 
 دادند.

 در منطقه حیدرآباد کرج تاسیس شده است. ۰۰۰۰دامی کشور از اواخر سال موسسه تحقیقات علوم 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83632182/%D8%AA%D9%84%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

79 http://awnrc.com/index.php 

 علوفه

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم دی 

 

80 http://awnrc.com/index.php 

 

 
 گل و گیاهان صنعتی

 ایرنا  -58/01/89تاریخ :

 کم آبی توسط یک شرکت فناور تولید و تکثیر گل محمدی مقاوم به

 محققان در یک شرکت دانش بنیان کشورمان موفق به تولید و تکثیر گل محمدی مقاوم به کم آبی شدند.  -ایرنا  -تهران
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تکنیک کشت بافت ابزاری بسیار کارآمد برای تکثیر محصوالت بهتر بهبود 

ای رشد یافته و در شرایط ضد عفونی نگهداری های گیاهان در محیط کشت به صورت درون شیشهها و بافتیافته است، سلول
 شود.شناخته می Totipotencyل شدن به گیاه کامل به عنوان های گیاهی برای تبدیشوند. خاصیت سلولمی

یاه، های خیلی کوچک گهای مرسوم تکثیر گیاه است. این تکثیر، فرآوری گیاهان را از بخشای، جایگزین مهمی برای شیوهتکثیر ذره
 گیرد.در بر می

ها، های کوچک گیاه از جمله جوانه ها، گرهنی از بخشبنیان گفت: این تکثیر، فرآوری گیاهاعلی باقریان مدیرعامل یک شرکت دانش
قطعات برگ، قطعات ریشه که به طور ضد عفونی شده ) عاری از هر گونه میکروارگانیسم ( در ظرف کشت و در محیطی کنترل 

 کنند.شونده رشد می
ر آزمایشگاه تحقیقاتی، کشاورزی و علوم خاک وی با بیان اینکه، گیاهان حاصله از نظر ژنتیکی، همانند گیاهان والدین است، افزود: د

 ، ما تجهیزاتی با فناوری خیلی پیشرفته را به کار می بریم تا به فرآوری گیاه، از طریق کشت بافت دست یابیم.UNEدر 

ی ت با فناورتوانند ادوات و تجهیزاباقریان گفت: این مهم است که در نظر بگیریم که باغبانان و عالقمندان زیادی به این کار می
 پیشرفته را با اقالم معمولی خانگی جایگزین کنند.

از شاخه  Rosa damascenaMillمحمدی با نام علمی گفت: گل « گل محمدی کشت بافتی»این فعال فناور در خصوص محصول 

، زیر خانواده Rosaceae، خانواده Rosales، راسته Rosideaها، زیررده ایدولپه دار، زیرشاخه نهاندانگان، ردهگیاهان گل

Rosoideae .است 

بنیان در ارتباط با مزایای این محصول توضیح داد: این محصول مقاوم به کم آبی و کشت به شیوه دیم  مدیر عامل این شرکت دانش
 های کالن را نیز دارا است.است همچنین ظرفیت باالی تولید در مقیاس

هیبریدی بین دو درخت خاص از دو گونه  UCB-۰گفت: یو سی بی وان  UCB۰یی باقریان همچنین در خصوص پایه پسته آمریکا

است که بذر آن توسط دانشگاه دیویس کالیفرنیا تولید شده و اکنون به  Pistacia integerrimaو  Pistacia atlanticaوحشی پسته 

 شود.عنوان بهترین و پرمحصول ترین پایه پسته موجود در دنیا شناخته می
تا  ۰مه داد: این محصول رشد بسیار سریع و قوی دارد به نحوی که چنانچه نهال آن در فصل بهار در زمین اصلی کاشته شود وی ادا

 ماه بعد قابل پیوند است. ۰
 رباقریان افزود: این گیاه تنها به عنوان پایه بوده و حتما بایستی روی آن پیوند زده شود، اکنون قسمت اعظم باغات پسته امریکا زی

 شود.است و عرضه این نهال با روش جدید به نام کشت بافت تولید می UCB-۰کشت پایه 

،  PERIETTE، رقم انگور پرلت PERODWARFاین فعال فناور درباره دیگر محصوالت تولیدی این شرکت گفت: پایه رویشی گالبی 

در این  CHISELA ۶پایه رویشی گیالس  و MYROBALAN ۰۰C، پایه رویشی آلو و گوجه باغی OHF ۶۰پایه رویشی گالبی 

 شود.شرکت تولید می
ها عمده کشور خریداران محصوالت این شرکت دانش بنیان بنیان اظهار داشت: اکنون باغداران و نهالستانمدیرعامل این شرکت دانش

 هستند.
  ینک خبرل
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 گل و گیاهان صنعتی 

 ایرنا  – 58/01/89تاریخ : 

 گیاهان دارویی؛ گنج های نهفته در لرستان

ها و ارتفاعات استان لرستان این استان را به یکی از گونه گیاهی در کوه ، دشت، دامنه ۱۱۱وجود یک هزار و  -ایرنا  -آباد خرم
 های ژنتیکی برای کشت انواع گیاهان دارویی تبدیل کرده است. گاهذخیره

ویی در استان برای درمان و تامین بهداشت و گونه از گیاهان دار ۰۱۱بر اساس گزارش مرکز تحقیقات کشاورزی استان لرستان 
 سالمت انسان کاربرد ویژه ای دارند.

بیان، آویشن، بابونه، رازیانه، گل گاوزبان، ریواس، مهمترین گیاهان دارویی خودرو در سطح استان شامل کتیرا، موسیر، شیرین
 باشد. های وحشی، مریم گلی میکنگر، بومادران، خاکشیر، نسترن

های گیاهی مهم که به صورت دارویی، صنعتی و معطر در سطح استان پراکنده بوده و در بخش کشاورزی نیز به گونه از دیگر
 دانه اشاره کرد.توان به سیر، رازیانه، گشنیز، کلزا و سیاهشود، میصورت انبوه تولید می

الغری و چاقی، رفع افسردگی، افزایش انرژی تجویز های امروزه میل به مصرف گیاهان دارویی به ویژه گیاهانی که بر پایه رژیم
 می شوند و همچنین گیاهان دارویی موثر بر سالمت و زیبایی پوست و مو در جوامع مختلف در حال افزایش است.

نبع غذایی های گیاهی موجود در آن به عنوان یک مای از خداوند بوده و گونهها و جلوهباید توجه داشت که طبیعت همواره مهد زیبایی
 رود.و دارویی برای انسان به شمار می

توان به اثبات اثرات جانبی های اخیر رو به افزایش بوده که از مهمترین علل آن میروند استفاده از داروهای گیاهی به ویژه در سال
 و مخرب داروهای شیمیایی اشاره کرد.

ها و حتی امکان پرورش در آپارتمان همچنین در بسیاری از خاک های این گیاهان می توان به کم آبی، توانایی رشداز ویژگی
 زودبازده بودن آن نام برد.

ها برای پرورش گیاهان دارویی است و توجه به کشت گیاهان دارویی و گلخانه ای عالوه بر ترین اقلیماقلیم لرستان یکی از مناسب
 شود. بهبود کسب و کار موجب توسعه و رونق اقتصادی استان نیز می

 مورد آن قابلیت دارویی و درمانی دارد.۰۱۱گونه گیاهی در لرستان شناسایی شده  ۱۱۱یکهزارو 
 گونه گیاهی لرستان قابلیت دارویی دارد۰۱۱

مورد آن ۰۱۱گونه گیاهی در لرستان شناسایی شده  ۱۱۱معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: یکهزارو 
 یی و درمانی دارد.قابلیت دارو

درصد تنوع زیستی  ۰۵درصد از تولید گیاهان دارویی مصرف داخلی دارند اظهار داشت:  ۰۵چنگیز ابراهیمی با اشاره به اینکه 
 کشور در لرستان وجود دارد.

تصریح کرد: کشت هزار تن گیاهان دارویی و بیش از یک تن زعفران در لرستان تولید شد  ۰۱وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از 
گیاهان دارویی در لرستان از وضعیت مناسبی برخوردار است که در بهبود وضع اقتصادی، جذب گردشگران، توسعه صنایع کوچک 

 و بزرگ نقش مهمی دارد.
ای هکتار به سیستم بانکی معرفی شده که اعتبار مورد نیاز بر ۱۰۶طرح تولید گیاهان دارویی در قالب  ۰۰۰به گفته وی اکنون 

 هکتار طرح بیش از پنج میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده است. ۰۱۰میلیارد تومان بوده و تاکنون برای  ۰۵اجرای آنها بیش از 
 ۱۰۸هزار گونه گیاهی در دنیا وجود دارد که هشت هزار گونه آن در ایران رشد می کند و از این تعداد یکهزارو ۰۰۰وی بیان کرد: 

 صاصی تولید می شود.مورد آن در کشور اخت
هکتار کشت گیاهان دارویی در بخش  ۰۰۱معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: امسال سه هزارو 

 هکتار مربوط به کشت در اراضی شیب دار است. ۸۱۶اراضی باغی و اراضی شیب دار سهمیه استان بوده که از این میزان 
هزار تن از این  ۶هکتار اراضی باغی استان امسال زیر کشت گیاهان دارویی رفته و بیش از  ۰۵۱هزارو ۰ابراهیمی گفت: بیش از 

 محصوالت تولید شده است.
دار استان تولید هزار تن گیاه دارویی در اراضی شیب۰هزار تن گیاهان دارویی در اراضی باغی و  ۶وی ادامه داد:همچنین امسال 

 شده است.
 گیاهان دارویی مناسب نیست فرهنگ استفاده از

 میلیون اعتبار برای اجرای طرح های گیاهان دارویی لرستان نیاز است ۶۱۱
 میلیون تومان اعتبار است.۶۱۱رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز گفت: اجرای پنج طرح تولید گیاهان دارویی استان نیازمند 

هان دارویی اکنون در سطح کشور مناسب نیست و در این راستا باید از محمدرضا نیکبخت اظهار داشت: فرهنگ استفاده از گیا
 ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی استفاده کنیم.
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های متعدد می باشد که باید واحدهای تولیدی گیاهان دارویی در وی گفت: لرستان در حوزه داروهای صنعتی و گیاهی دارای کارخانه
 استان تقویت شود.

خوراکی زرانیکام، ساخت پماد برطرف کننده اگزوما و خشکی پوست، تولید داروی مسکن فوری دندان درد، وی ادامه داد: کپسول 
تولید کرم گیاهی ترمیم کننده ضایعات زخم و سوختگی و بررسی اثر ترکیب روغن زیتون سیاه و عصاره ریشه جیسینگ قرمز بر 

 که در این استان در دست اقدام می باشند. درد و التهاب از گیاهان دارویی از جمله طرح های مهمی است
 تشکیل ستاد توسعه گیاهان دارویی و گلخانه ای 

درصد از سبد صادراتی لرستان را تشکیل می  ۰۰معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان نیز گفت: بخش کشاورزی اکنون 
 ابد.دهد که برای افزایش آن باید گیاهان دارویی و گلخانه ای توسعه ی

اسد عبداللهی افزود: شرایط استان برای کشت گیاهان دارویی و گلخانه ای مناسب است و بخش عمده صادرات، محصوالت 
 کشاورزی می باشد که با توسعه گیاهان دارویی و گلخانه ای صادرات در این بخش افزایش می یابد.

و توسعه این محصوالت و روند صادرات در این استان تشکیل وی گفت: ستاد توسعه گیاهان دارویی و گلخانه ای با هدف افزایش 
 شده است.

 درصد از سبد صادراتی لرستان را تشکیل می دهد ۰۰کشاورزی 
وی اظهار داشت: بخش کشت گیاهان دارویی مجتمع کشت و صنعت خرم اباد آماده شده که باید هرچه زودتر فعال شود و همچنین 

 ازاریابی و بسته بندی گیاهان دارویی اقدام کرده است.شرکت عمران توسعه لرستان برای ب
 حمایت از طرح های گیاهان دارویی 

استاندار لرستان نیز گفت:با توجه به مزایای کسب و کار گلخانه ای و گیاهان دارویی طرحهای مرتبط با این حوزه حمایت مادی می 
 شود.

ازاریابی محصوالت گیاهان دارویی و گلخانه ای توسط سازمان جهاد سید موسی خادمی اظهار داشت: حوزه های کشت، فرآوری و ب
 کشاورزی و ادارات مربوطه باید پیگیری و حمایت شده تا با اقدام به موقع تامین منابع شوند.

 را تعریفاستاندار لرستان ادامه داد: ستاد باید توسعه کشت گیاهان دارویی و گلخانه ای در استان در فاصله زمانی معقول طرح ها 
 کند که تاکنون اقدامات مثبتی انجام شده که می توان با برنامه ریزی های دقیق نتایج بهتری کسب کرد.

 توسعه کشت گیاهان دارویی مورد حمایت دولت قرار می گیرد
خانه ای استان دی ماه در ستاد گیاهان دارویی و گل۰۵رابط مجلس و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری 

 اظهار داشت: فعالیت معاونت توسعه روستایی نظارت بر دستگاه های اجرایی در راستای اشتغال روستایی می باشد.
 اشتغالزایی در روستا و توسعه گیاهان دارویی در مناطق مختلف مورد حمایت کامل دولت قرار می گیرند

سی و دفتر ملی گیاهان دارویی منعقد شده است که در این راستا اشتغالزایی در علی هیودی گفت: تفاهمنامه هایی با سازمان نظام مهند
روستا و توسعه گیاهان دارویی در مناطق مختلف مورد حمایت کامل دولت قرار می گیرند و در این راستا سال گذشته الیگودرز 

 ای انتخاب شده است.عنوان پایلوت پایگاه گیاهان دارویی و گلخانهبه
 میلیون دالر گیاهان دارویی به کشور  ۰۸۱ورود 

میلیون دالر گیاهان دارویی به کشور ۰۸۱مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی نیز در سفر به لرستان گفت : ساالنه 
 وارد می شود که با افزایش سطح زیر کشت و تقویت دانش این حوزه می توان میزان واردات را کاهش داد.

با بیان اینکه محصوالت استان لرستان بایستی براساس ارزشمندی شناسایی شوند تصریح کرد:با توجه به اینکه لرستان حسین زینعلی 
 های پرورش موسیر می باشد، آمادگی الزم برای ایجاد تشکل موسیر در این استان وجود دارد.یکی از قطب

 یه تولیدی آن بود که نبود بذر بسیاری از مشکالت را فراهم کرد.وی اظهار داشت: یکی از چالش های پرورش موسیر ایجاد ماده اول
 میلیون دالر آن مربوط به یک استان است. ۰۱۱میلیون دالر گیاهان دارویی در کشور صادر شد که تنها ۵۱۱سال گذشته 

ور صادر شد که تنها میلیون دالر گیاهان دارویی در کش۵۱۱مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته 
 میلیون دالر آن مربوط به یک استان است. ۰۱۱

زینعلی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی باید بر یک محصول تمرکز کنند بیان داشت: محصوالتی در کشور 
 د مراحل محصوالت را به روز کرد.توان مکانیزاسیون کرد، برای رقابت با دنیا بایوجود دارد که تمامی مراحل آن را می

وی افزود: یکی از اقدامات موثر در توسعه، برندسازی محصوالت است که حداکثر استانداردها باید انجام شود و به اندازه کافی دانش 
 الزم برای مراحل کاشت، داشت و برداشت وجود ندارد.

  لینک خبر
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 گل و گیاهان صنعتی 
 ایرنا  – 58/01/89تاریخ : 

 شونداقالم متنوع گیاهان دارویی و خشکبار در بورس کاال عرضه می

ایران، وزارت جهاد  رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: به زودی میان اتاق بازرگانی -ایرنا  -تهران 
گیرد که به دنبال آن، زمینه عرضه انواع گیاهان دارویی و خشکبار در بورس کشاورزی و بورس کاالی ایران مذاکراتی صورت می

 فراهم خواهد شد. 
ل ببه گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری بورس کاال، علی شریعتی مقدم گفت: اقدامی که در حوزه محصول زعفران از چند سال ق
شروع شده و امروز شاهد مطرح شدن این محصول در دنیا، رشد صادرات و ارزآوری و بهبود شرایط این صنعت هستیم در 

زی ریشرایطی است که سایر اقالم گیاهان دارویی و خشکبار ایران از نظر کمی و کیفی با زعفران هم رتبه هستند و باید برنامه
 تی این محصوالت نیز انجام شود.مناسب برای بهبود بازار داخل و صادرا

شریعتی مقدم افزود: آنچه مسلم است، نیاز به استانداردسازی و شفافیت باز ار گیاهان دارویی و اقالم خشکبار است که ما نیز باید 
االی بورس ک های کاال در این زمینه استفاده کنیم؛ اتفاقی که در خصوص زعفران، زیره و پسته نیز درهمانند دنیا از تجربه بورس

 ایران رقم خورده است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بورس کاال در مقطع اخیر به کمک بهبود فرآیندهای بازاری بخش 

یران، نی اریزی دقیق میان اتاق بازرگاکنم با یک برنامهکشاورزی آمده و باید از این فرصت استفاده کرد، اظهار داشت: پیشنهاد می
بندی شوند تا یک اقدام های مختلف برای ورود به بورس اولویتوزارت جهاد کشاورزی و بورس کاالی ایران، کاالهای بومی استان

 ملی و بزرگ در راستای توسعه صنعت داخلی و صادرات محصوالت کشاورزی رقم بخورد.
داشتم و مشاهده کردم که ظرف چند ساعت انواع گل و گیاه از شریعتی مقدم عنوان کرد: به تازگی از بورس آمستردام بازدیدی 

 ۰سراسر دنیا با ارزش بسیار باال روی تابلوی معامالت این بورس خرید و فروش می شود و تنها در یکی از مراکز این بورس، 
درجه یک، از بورس کاال در میلیارد دالر صادرات صورت می گیرد. با این تفاسیر چرا ما با این همه گیاهان دارویی و خشکبار 

شود به زودی با هماهنگی های انجام شده که اتاق بازرگانی آمادگی کامل باالترین سطح حمایت نمی کنیم؟ به این ترتیب توصیه می
 کند، شرایط برای عرضه سایر گیاهان دارویی و خشکبار عالوه بر زعفران و پسته در بورس کاال فراهم شود.خود را اعالم می

 
  لینک خبر
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 گندم 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 میلیون هکتار محقق شد ۶برنامه کشت گندم در سطح 

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق برنامه ریزی، از آغاز سال زراعی جاری تاکنون در سطح  -ایرنا -تهران
 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، گندم کشت شده است.  ۶نزدیک به 

در هفتاد و سومین جلسه کمیته فنی گندم درباره آخرین وضعیت « ل اسفندیارپوراسماعی»به گزارش یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
از اراضی  ۸۱۰هزار و  ۰۶۸سطح زیرکشت گندم افزود: از آغاز سال زراعی جاری تاکنون، در مجموع در سطح پنج میلیون و 

هزار هکتار  ۰۱بی و چهار میلیون و هزار هکتار گندم آ ۰۰۱کشاورزی کشور، گندم کشت شد که از این میزان حدود یک میلیون 
 گندم دیم است.

وی بر ضرورت تالش برای تحقق برنامه تولید بذور گندم طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده گندم آبی و دیم تاکید کرد و 
دات گیاهی و مدیران خواستار ثبت اطالعات بهره برداران در سامانه پهنه بندی و مدیریت اداره با نظارت کامل معاونین بهبود تولی

 زراعت شد.
مجری طرح گندم کشور گفت: برای افزایش تولید تشکیل منظم جلسات کمیته پایش پیش آگاهی و مدیریت دقیق کنترل خسارت آفات 

 در خصوص سن گندم، بیماری ها و علف های هرز ضرورت دارد.
های خرید گندم که از داد و تصریح کرد: همچنین اندازه الکوی از تغییر جدول افت مفید و غیر مفید گندم در سال زراعی جاری خبر

 میلیمتر( تغییر یافته است. ۰در  ۰۴۱میلیمتر( به ) ۰در  ۰) 
  لینک خبر
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان – 21/01/89تاریخ : 

هزار تومان ۹۳رکود در بازار گوشت گوسفندی حاکم است/ قیمت هر کیلو شقه   
هزار تومان در خرده  ۰۱تا  ۸۰شقه گوسفندی با نرخ  اکنون هر کیلوملکی از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: هم

شودها عرضه میفروشی . 
اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وگو بااصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتعلی

اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با برد، اظهار کرد: هم، با اشاره به اینکه بازار گوشت در رکود به سر میخبرنگاران جوان
 شود.هزار تومان به مشتری عرضه می ۰۱تا  ۸۰درصد سود معادل  ۰۱دار و با احتساب هزار تومان به مغازه ۸۰تا  ۱۰نرخ 

شود که اگر مشکل خاصی در بحث قاچاق رخ ندهد، ثبات قیمت تا ایام بینی میبا توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیشاو افزود: 
 پایانی سال در بازار ادامه یابد.

اکنون عرضه دام در میادین مناسب ملکی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت: تاکنون گزارشی در این خصوص اعالم نشده و هم
 است.

 ای برای دریافت صدور مجوز دامها بهانهتعطیلی دامداری
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام به بازار وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر 

 ونقل کمی باالتر است.ی حملهاهزار تومان است که نسبت به شهرستان به سبب هزینه ۰۰تا  ۰۱کیلو دام زنده در میادین تهران 
او ادامه داد: اگر مسئوالن بنا به هر دلیلی با صادرات دام زنده موافقت کنند به محض لغو ممنوعیت، شاهد کمبود عرضه و تالطم 

ی به ها تمایلقیمت در بازار خواهیم بود، چرا که دامداران با آزادسازی صادرات به سبب فروش دام با نرخ دالر در خارج از مرز
 عرضه در بازار داخل ندارند.

  تمایلی به پروار دام برای سال آینده ندارند برند/ دامدارانهای دامداری در تعطیلی به سر میدرصد واحد ۰۱ بیشتر بخوانید:
ای به منظور دریافت مجوز صادرات برشمرد وافزود: با توجه به شرایط فعلی قیمت، ها را بهانهتعطیلی دامداری  این مقام مسئول

 دامداران در مضیقه نیستند و تنها سودجویان و عوامل واسطه با بیان اظهاراتی مبنی بر انباشت دام به دنبال صادرات هستند.
در شرایط فعلی داشته هایمان تنها جوابگوی نیاز بازار  وی در پایان صادرات دام زنده را عاملی برای التهاب بازار دانست و گفت:

 است و با رفع ممنوعیت صادراتا همانند گذشته شاهد نوسان قیمت گوشت در بازار هستیم.
  لینک خبر
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان  – 52/01/89تاریخ : 

 واردات مرغ تیر خالصی به صنعت مرغداری کشور/کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم
درصدی مرغ، کمبودی در عرضه وجود ندارد که بخواهیم بخشی از نیاز  ۰۱نسیل باالی صنعت مرغداری و تولید با توجه به پتا

 .کشور را از طریق واردات تامین کنیم
طبق روال همه ساله مرغداران از اوایل  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

دی ماه واحدهای مرغداری خود را برای جوجه ریزی شب عید آماده می کنند که متاسفانه ازدیاد یکباره تولید برای خرید جوجه یک 
تنظیم بازار نظارت جدی بر قیمت نداشته باشند، بدون تردید استمرار این  روزه التهاباتی در بازار ایجاد می کند که اگر مسئوالن ستاد

 روند صنعت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
 
 

بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با وجود پتانسیل باالی صنعت مرغداری و برنامه ریزی صورت گرفته مبنی بر جوجه ریزی 
درصد بیش از نیاز کشور است که بدین ترتیب کمبودی در عرضه وجود  ۰۱تا  ۰۱سال، عرضه مرغ میلیون قطعه در ایام پایانی  ۰۰۱

 ندارد که بخواهد بازار را دچار شوک قیمت کند تا مسئوالن تنظیم بازار بخواهند بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنند.
 

زار شب عید به دنبال واردات مرغ بودند، اما این مسئله با واکنش شدید اگرچه مسئوالن ذی ربط در ماه های اخیر برای تنظیم با
 تولیدکنندگان روبرو شد چرا که به سبب مازاد تولید بر نیاز کشور، واردات می تواند تیر خالصی به صنعت وارد کند.

 
پایانی سال با خبر مرغ در ایامحال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت جوجه ریزی بازار شب عید و عرضه 

 شویم:
 پایانی سالدرصدی عرضه مرغ در ایام ۰۱واردات مرغ تیر خالصی به صنعت مرغداری کشور/ افزایش 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارهللا نژاد نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفتحبیب اسد
های های صورت گرفته طی دو ماهریزی، درباره آخرین وضعیت بازار مرغ شب عید اظهار کرد: بنابر برنامهباشگاه خبرنگاران جوان

 ۰۰۵گیرد در حالی که حداکثر نیاز کشور را داری صورت میهای مرغریزی در واحدمیلیون قطعه جوجه ۰۰۱دی و بهمن حدود 
 کند.میلیون قطعه تأمین می

 
ای مدیریت شود که تولیدکنندگان متضرر ریزی مازاد بر نیاز کشور امیدواریم حجم تولید به گونهاو افزود: با توجه به افزایش جوجه

 نشوند.
 

های ریزی در واحدمیلیون قطعه جوجه ۰۰تابع عوامل مختلفی است بیان کرد: بنابر اسدهللا نژاد با اشاره به اینکه میزان تولید مرغ 
مرغداری، اما میزان نهایی تولید گوشت مرغ بسته به آن دارد که مرغداران با چه وزنی بخواهند مرغ تولیدی خود را در بازار عرضه 

 عید را اعالم کرد.توان میزان نهایی عرضه گوشت مرغ در بازار شب کنند و از االن نمی
 

ورت های صریزیاین مقام مسئول با اشاره به اینکه نیازی به واردات مرغ برای تنظیم بازار شب عید نداریم بیان کرد: بنابر برنامه
 ریزی شب عید تولید مرغ بیش از نیاز کشور است و واردات تصمیم اشتباهی که خود مسئوالن امر به این موضوعگرفته مبنی بر جوجه

 پی بردند.
 

های اخیر مسئوالن تنظیم بازار تصمیماتی مبنی بر واردات مرغ به منظور تأمین ذخایر استراتژیک او ادامه داد: علی رقم آنکه طی ماه
 اند.اند، اما متوجه تصمیم اشتباه خود شدند و به همین دلیل به سمت و سوی واردات نرفتهگرفته

 
ران گوشتی با انتقاد از نوسان قیمت جوجه یک روزه در بازار گفت: هم اکنون هر قطعه جوجه نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغدا

تومان رسیده که اگر نظارتی از سوی مسئوالن تنظیم بازار  ۵۱۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰تومانی به  ۱۱۱یک روزه با افزایش 
فراتر خواهد رفت که این امر در قیمت تمام شده تولید تأثیر بسزایی  تومان ۰۱۱هزار و  ۵ها قیمت از مرز بینیصورت نگیرد بنابر پیش

 دارد.
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تومان اعالم کرد و گفت: بنابر  ۵۱۱هزار و  ۰۰و مرغ آماده به طبخ را  ۵۱۱هزار و  ۰هللا نژاد نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را اسد
کنند که اگر افزایش قیمت تومان زیان می ۰۱۱یک هزار و های فعلی تولیدکنندگان به ازای فروش هر کیلو گوشت مرغ حداقل قیمت

 جوجه یک روزه در نرخ تمام شده تولید لحاظ شود زیان سنگینی متحمل مرغداران خواهد شد.
 

های خوبی برای تولیدکنندگان ریزی شب عید و مازاد عرضه مرغ بر نیاز کشور روزاین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به میزان جوجه
 شویم.تصور نمیم

 
های دامی وجود ندارد گفت: در حال حاضر ذرت و کنجاله سویا با اختالف ناچیزی نسبت او با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه نهاده

های آتی نظارت خود رود با افزایش پیک مصرف در روزشود که از مسئوالن ذیربط انتظار میبه نرخ مصوب در بازار عرضه می
 ها در بازار افزایش نیابد یا کمبودی در عرضه رخ ندهد.ا بیشتر کنند تا قیمت نهادهبر بازار ر

درصد باالتر از ظرفیت عادی کشور است / واردات گوشت مرغ تیر خالصی به صنعت  ۰۱تولید گوشت مرغ در ایام پایانی سال 
 طیور

اه گروه اقتصادی باشگ صنعت،تجارت و کشاورزی نگاروگو با خبرعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت
رب های اخیر در بازار گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ زنده د، با انتقاد از روند کاهشی قیمت مرغ طی روزخبرنگاران جوان

 هزار تومان است. ۰۰ها فروشیو مرغ آماده به طبخ در خرده ۸۱۱هزار و  ۱مرغداری 
 

او افزایش عرضه و نبود تقاضا را عامل اصلی افت قیمت مرغ و زیان مرغداران در بازار اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط فعلی 
ماه در بازار به همین روال باشد و از ابتدای ماه هم زمان با واریز های فعلی تا پایان شود که قیمتبینی میعرضه و تقاضا پیش

 های کارگری و کارمندی این احتمال وجود دارد که رونق مجدد به بازار باز گردد.حقوق
 

هزار تومان در بازار اعالم کرد و گفت: طبق روال همه ساله تقاضا از اواسط  ۰حجت متوسط قیمت هر قطعه جوجه یک روزه را 
شود که اگر نظارت جدی بر بازار صورت یابد که همین امر منجر به نوسانات قیمت میریزی شب عید افزایش میی برای جوجهد

 های آتی ادامه خواهد یافت.نگیرد روند افزایش قیمت جوجه یک روزه در روز
 

یه قیمت تمام شده تولید و نرخ فروش باز زیان عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در حال حاضر مرغداران از ناح
دامی  هایچشمگیری مواجه هستند که این موضوع از دید مسئوالن ستاد تنظیم بازار مقفول مانده است و چنانچه نظارتی بر بازار نهاده

ان انباشته مرغداران اعم از ذرت، کنجاله سویا، جوجه یک روزه و یا تجدید نظر در نرخ مصوب صورت نگیرد بدون تردید بر زی
تومان باالتر از نرخ مصوب در بازار عرضه  ۵۱۱افزوده خواهد شد چرا که در شرایط فعلی هر قطعه جوجه یک روزه یک هزار و 

 افزاید.تومان بر قیمت تمام شده تولید می ۱۱۱شود که این امر می
 

ده تولید گفت: اگر مسئوالن ستاد تنظیم بازار نرخ جدید جوجه حجت با تأکید بر لحاظ شدن نوسان نرخ جوجه یک روزه بر قیمت تمام ش
یک روزه را بر قیمت مصوب مرغ لحاظ نکنند در بند مدت صنعت با کاهش جدی مواجه خواهد شد چرا که همانند دیگر محصوالت 

 ایم تا تولیدکننده متحمل زیان نشود.ای برای مرغ در نظر نگرفتهکشاورزی یارانه
 

شود بیان کرد: بر این اساس خرید تضمینی هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید می ۰۸۱تا  ۰۱۱ل با بیان اینکه ماهانه این مقام مسئو
 توانهزار تنی مرغ از سوی شرکت پشتیبانی رقمی کمتر از تولید یک ماه مرغداران است که با این وجود نمی ۰۱۱سالیانه حداکثر 

ید تضمینی در بخش مرتفع شود. این در حالی است که تداوم زیان برای صنعت سمی کشنده انتظار داشت که زیان مرغداران با خر
 است.

 
های یزیرریزی برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت: بنابر برنامهعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی از افزایش جوجه

گیرد که در مقایسه با های مرغداری صورت میریزی در واحدعه جوجهمیلیون قط ۰۰۱تا  ۰۰۱های پایانی سال صورت گرفته در ماه
 های عادی سال رقم بسیار قابل توجهی است.ماه
 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نیازی به واردات مرغ نداریم اظهار کرد: در شرایط فعلی تحریم که منابع ارزی برای کشور از 
ندگان تنها به سبب منافع خود به دنبال واردات هستند در حالی که این امر به قیمت نابودی صنعت اهمیت باالیی برخوردار است واردکن

 شود.طیور تمام می
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های میلیون قطعه جوجه ریزی واحد ۰۰۱تا  ۰۰۱ریزی صورت گرفته در دو ماه پایانی سال مبنی بر حجت ادامه داد: بنابر برنامه

درصد باالتر  ۰۱تا  ۰۵هزار تن مرغ در کشور تولید خواهد شد که این میزان  ۰۵۱ی حدود درصد تلفات رقم ۰۱مرغداری با ضریب 
از ظرفیت عادی است که بدین ترتیب با ازدیاد تقاضا برای خرید در ایام پایانی سال کمبودی بر عرضه نداریم که بخواهیم آن را از 
 طریق واردات جبران کنیم.

 
های ریزی در واحدبه صنعت طیور اعالم کرد و گفت: با توجه به رشد قابل توجه جوجهاو واردات گوشت مرغ را تیر خالصی 

مرغداری نه تنها کمبودی در عرضه مرغ در ایام پایانی سال نداریم بلکه نگرانی اصلی ما این است که مرغداران با این میزان تولید 
 متحمل زیان نشوند.

 
ان های تولید گفت: با توجه به نوستأکید بر افزایش قیمت مصوب مرغ مطابق با هزینه عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با

رود که آن را بر قیمت تمام شده های نظارتی انتظار میریزی از ارگاننرخ جوجه یک روزه در ایام پایانی سال ناشی از استقبال جوجه
های تولید به روز آینده که مرغ ۰۵واگذار کنند و اینگونه نباشد که ظرف تولید لحاظ کنند یا بازار مرغ را تابع مکانیزم عرضه تقاضا 

 شود از فروش با قیمت باالتر از نرخ مصوب فعلی امتناع کنند و توجهی به مکانیزم تقاضا نداشته باشد.بازار عرضه می
در ایام پایانی سال نیستواردات مرغ توجیح اقتصادی ندارد / جای هیچگونه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه گوشت مرغ   

روه گ صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاربرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت
، درباره آخرین وضعیت بازار مرغ شب عید اظهار کرد: طبق روال همه ساله از اواسط دی واناقتصادی باشگاه خبرنگاران ج

ریزی ریزی صورت گرفته مبنی بر جوجهرسد که بنابر برنامهریزی برای تنظیم بازار شب عید آغاز و در بهمن به اوج خود میجوجه
 ت گوشت مرغ نداریم.های مرغداری نیازی به واردامیلیون قطعه در واحد ۰۰۱تا  ۰۰۱

 
او افزود: با توجه به تولید باالی جوجه یک روزه و سپس ازدیاد عرضه مرغ و بیش از تقاضا در بازار جای هیچگونه نگرانی مبنی 
 بر کمبود گوشت مرغ در ایام پایانی سال وجود ندارد که مسئوالن تنظیم بازار بخواهند بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات تأمین

 کنند.
 

درصد ارزش افزوده صنعت به  ۰۵عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی وادرات مرغ را به معنای تقدیم کردن 
های خارجی اعالم کرد و افزود: با توجه به پتانسیل باالی صنعت طیور در کشور واردات مرغ توجیح منطقی ندارد و تنها به کشور

 تولیدکنندگان خارجی است.معنای تقدیم کردن یارانه به 
 

تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به استقبال  ۵۱۱هزار و  ۰تا  ۰۱۱هزار و  ۰او متوسط قیمت فعلی هر قطعه جوجه یک روزه را 
 ریزی شب عید قیمت جوجه با نوساناتی در بازار روبرو شده است که با نرخ مصوب آن اختالف معناداری دارد.مرغداران برای جوجه

 
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به عرضه جوجه یک روزه باالتر نرخ مصوب و تأثیر مستقیم آن بر قیمت تمام شده تولید مرغداران 

ند و آن ها ندارای در بازار نهادهمند هستند که چرا تنها فشار بر حلقه آخر تولید است و مسئوالن ستاد تنظیم بازار مداخلهبه شدت گالیه
 اند.مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کردهرا به 

 
ها نسبت به ابتدای سال و لحاظ برابری قیمت ریز مغذی، واکسن و مکمل ۰برومند چهارآیین در پایان تصریح کرد: با توجه به افزایش 

ن در ایام کنند تا تولیدکنندگارود که مسئوالن ذیربط هرچه سریعتر قیمت جدید مرغ را اعالم نشدن آن بر قیمت تمام شده تولید انتظار می

 .ای در بازار نداشته باشندپایانی سال از حیث التهاب قیمت دغدغه
  لینک خبر
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت

 ایرنا  – 2/01/89تاریخ : 

 چینی خودکفا استکشور در ساخت کمباین غوزه

های روغنی و محصوالت صنعتی وزارت جهادکشاورزی گفت: کشور در ساخت نوعی از مدیرکل دفتر پنبه، دانه -ایرنا -سمنان
 شود. ها در کشور ساخته میچینی خودکفا است و در صورت ثبت درخواست این کمباینهای غوزهکمباین

بذر پنبه در استان سمنان در سالن اجتماعات سازمان  تامین ابراهیم هزارجریبی عصر چهارشنبه در نشست رفع مشکالت مربوط به
های شده که نواقص و ایرادات دستگاهچینی دیگر در کشور ساخته دستگاه کمباین غوزه ۰جهادکشاورزی استان ابراز داشت: امسال 

 شده سابق در آن رفع شده است. ساخته
 شده است. های خراسان رضوی و فارس توزیعنچینی ساخت ایران در استاوی ادامه داد: کمباین غوزه

ها به دلیل های خارجی برداشته است، اما این کمباینهایی را برای تامین کمباینوی خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی اقدام
 ها هنوز وارد کشور نشدند.تحریم

 شود.هزارجریبی تصریح کرد: تامین کمباین از کشورهای دیگر دنبال می
 کفایی در تولید پنبه اولویت وزارت جهاد کشاورزی خود

های روغنی و محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: توسعه کشت پنبه و خودکفایی در تولید مدیرکل دفتر پنبه، دانه
 های وزارت جهاد کشاورزی است.این محصول از برنامه

های مهم در حوزه کشاورزی، گفت: بذر پنبه به دو صورت داخلی و ی از نهادهعنوان یک وی با اشاره به اهمیت تامین بذر پنبه به
 شود.خارجی تامین و در سطح کشور توزیع می

ر اند، دهای خاصی که امتیاز تکثیر بذر را از موسسات پنبه خریداری کردههزارجریبی اضافه کرد: بذرهای داخلی از سوی شرکت
 شود.ارجی وارداتی نیز در زمان حاضر به شکل محدود در کشور توزیع میشود و بذر خکشور تولید و توزیع می

شود و در سال آینده نیز بر اساس تفاهم های پنبه در خراسان رضوی انجام میوی یادآور شد: تامین بذر استان سمنان از طریق شرکت
 بین استان سمنان و خراسان رضوی این روند ادامه دارد.

ویژه در مناطق گرمسار و  های روغنی و محصوالت صنعتی وزارت جهاد کشاورزی افزود: استان سمنان بههمدیرکل دفتر پنبه، دان
 ها سابقه کشت و تولید پنبه را در گذشته داشته است. آرادان سال

 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به کشت پنبه اختصاص یافته است. ۰۱امسال 

  نک خبرلی
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 آالت کشاورزیماهه بخشودگی جریمه بیمه ماشین۰تمدید 

نداشتن سابقه بیمه در  ماه، دوره بخشودگی جریمهرییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: از اول بهمن -ایرنا -تهران
 شود. ماه تمدید میهای کشاورزی به مدت سهماشین

بقه بیمه نداشتن سا از آخرین دوره بخشودگی جریمه« کامبیز عباسی »به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 
ود خ نقلیه های کشاورزی، صاحبان آنها ملزم هستند برای وسیلهگذاری ماشینهای کشاورزی خبرداد و افزود: به منظور پالکماشین

های کشاورزی، شرط جریمه نداشتن در سنوات گذشته بیمه شخص ثالث تهیه کنند و این درحالی بوده که در گذشته برای بیمه ماشین
 است.اعمال می شده 

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: این موضوع سبب شد تا کشاورزان رغبتی برای بیمه کردن ماشین های 
ای کشور، طی چندین مرحله بخشودگی این نوع جرایم اعمال کشاورزی نداشته باشند، بنابراین با رایزنی های انجام شده با حوزه بیمه

 شده است.
 ایم، تاکید کرد:نداشتن بیمه ماشین های کشاورزی را درخواست کرده بر اینکه تقاضای بخشودگی دائم جریمهعباسی با تاکید 

 های کشاورزی از برنامه های جدی در حال پیگیری حوزه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی است.گذاری ماشینپالک
تر از خودروها است، گفت: سوابق نیز نشان می شاورزی پایینهای کاین مقام مسئول بابیان اینکه ریسک در بیمه شخص ثالث ماشین

 ۰۱های کشاورزی های کشاورزی از بخش خودرویی کمتر است و به همین دلیل حق بیمه شخص ثالث ماشیندهد که سوانح ماشین
 شده است.درصد تعدیل

تاکنون نیز  ۰۰گذاری شده است، افزود: از سال  هزار دستگاه کمباین و تراکتور پالک ۰۱بیش از  ۰۰وی با یادآوری اینکه تا سال 
گذاری شده است و شاهد رشد ها پالکهزار دستگاه کمباین و تراکتور با همکاری پلیس راهور و جهاد کشاورزی استان ۰۵۱بیش از 

 برابری در این بخش هستیم. ۰۰
 وجود در کشور پالک گذاری شوند.نیز سایر کمباین و تراکتورهای م ۰۰۱۱بینی می شود تا سال عباسی گفت: پیش

های کشاورزی پالک گذاری شده، دارای سند رسمی خواهند بود، رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه ماشین
مند بهرهتوانند از کارت سوخت و مزایای هویت بخشی ها، میاز پالک گذاری و دریافت سند، مالکین این دستگاهتصریح کرد: پس

 شوند.

  لینک خبر
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 مکانیزاسیون و ماشین آالت 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 ها، تکنولوژی به بخش کشاورزی ورود پیدا کرد علیرغم تحریم

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: علیرغم تحریم ها و فشار اقتصادی ظالمانه آمریکا علیه ایران، تولیدکنندگان  -ایرنا  -تهران 
 های خوبی در بخش کشاورزی ورود کرده است. و سازندگان تالش خوبی کردند و تکنولوژی

امروز سه شنبه در افتتاح چهارمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، سامانه های نوین آبیاری، ماشین آالت و نهاده « س کشاورزعبا»
ها که در نمایشگاه بین المللی تهران در جمع خبرنگاران افزود: این نمایشگاه از لحاظ تکنولوژی پیشرفت مطلوبی نسبت به سالهای 

 گذشته داشته است.
رداشت: یکی از مشکالت بخش کشاورز در سالهای گذشته این بود که واردات فناوری بیشتر به صورت پیمانکاری انجام می وی اظها

شد، اما اکنون کسانی که تکنولوژی را وارد می کنند عالوه بر ارایه خدمات، نصب و مدیریت سیستم ها، بکارگیری آن را به 
 کشاورازن آموزش می دهند.

اد کشاورزی براین باور است که فضا برای انتقال تکنولوژی و آشنایی کشاورزان فراهم است و با کمک های سرپرست وزارت جه
 دولت و فضای ایجاد شده می توانیم این بخش را ارتقا دهیم.

 رشد بهره وری آب دستاورد دولت تدبیر و امید
برشمرد و گفت: در دولت تدبیر و امید به موضوع آب  کشاورز آب و بهره وری آن را یکی از کلیدی ترین اقدامات بخش کشاورزی

 توجه خاصی شده و این اقدامات رو به رشد است.
وی تصریح کرد: در این دولت توانستیم بهره وری آب را باال ببریم تا مصرف آب در بخش کشاورزی به تعادل برسد که این امر در 

 افزایش تولیدات کشاورزی تاثیرگذار است.
 -شگاه بین المللی کشاورزی، سامانه های نوین آبیاری، ماشین آالت و نهاده ها که در نمایشگاه بین المللی تهران امروز چهارمین نمای

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین و مدیران این وزارتخانه « عباس کشاورز » سه شنبه بیست و چهارم دی ماه با حضور 
 دی ماه ادامه خواهد داشت. ۰۱ افتتاح شد و فعالیت این نمایشگاه تا

  لینک خبر
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 مکانیزاسون ماشین آالت 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 های نوین آبیاری مجهز شدمیلیون هکتار اراضی کشاورزی به سامانه ۰.۰

 
ابتدای اجرای طرح تاکنون با  های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: ازمجری طرح توسعه سامانه -ایرنا  -تهران 
 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است.  ۰۱۱های دولت دو میلیون و حمایت

روز دوشنبه در نشست خبری خود با ارایه گزارش عملکردی از وضعیت اجرای عملیات سامانه های نوین آبیاری « عباس زارع» 
میلیون هکتار از اراضی آبی کشور انجام می شود که از  ۸۴۱ر افزود: طبق آمارها فرایند کشاورزی در در اراضی کشاورزی کشو

 میلیون هکتار اراضی غیرپایاب و سنتی هستند. ١۴١میلیون هکتارآن اراضی پایاب سدها و  ۰۴۰این میزان 
هزار هکتار اراضی مدرن تحت  ۰۱۱اورزی و وی اظهار داشت: از این میزان اجرای عملیات حدود دو میلیون هکتار اراضی کش

 هزار هکتار نیز در دست اجراست. ۰۰۱پوشش سامانه های نوین آبیاری قرار گرفته اند و حدود 
میلیون یورو از  ۰١۱مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای اجرای این عملیات 

های نوین آبیاری در نظر گرفته برای تجهیز اراضی به سامانه ۰۸یارد تومان از بودجه سنواتی سال میل ١۱۱صندوق توسعه ملی و 
 شده است.

درصد اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است گفت: با این میزان تخصیص اعتبار  ۰۱وی با بیان اینکه تاکنون 
 شوند.های نوین آبیاری مجهز میامانههزار هکتار از اراضی به س ۰۱۱تا  ۰۶۱امسال بین 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری مجهز  ۰۱۱به گفته وی، طبق قانون برنامه ششم توسعه ساالنه باید 
وجود تخصیص هزار هکتار در سال کاهش داده اند که با  ۰۵۱شود اما در اقتصاد مقاومتی به دلیل کمبود اعتبارات این میزان را به 

 هزار هکتار آن را اجرایی کرد. ۰۱۱تا  ۰۶۱فعلی اعتبارات تنها می توان ساالنه بین 
 درصد از محل آورده کشاورزان باشد. ۰۵درصد تسهیالت این عملیات باید توسط دولت و نزدیک  ۸۵زارع اضافه کرد: طبق قانون 

درصد بهره برداران به دلیل خرد بودن  ۵۰کی و سنتی است گفت: وی با بیان اینکه بخش عمده اراضی کشاورزی کشور ما خرد مال
اراضی کشاورزی برای اجرای عملیات سامانه های نوین آبیاری با مشکل مواجه هستند بنابراین در طرح تجمیع اراضی خرد بهره 

 وری از آب مشترک را برایشان در نظر گرفته ایم.
ذشته تصور براین بود که بین سه تا چهار میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: در سالهای گ

قابلیت اجرای سامانه های نوین آبیاری را دارد، اما امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی به نظر می رسد که اجرای سامانه های نوین 
 آبیاری در بخش عمده اراضی کشاورزی قابل اجراست.

، این نوع ۰۰دانست و اظهارداشت: از ابتدای طرح تا پایان سال  ۶۰آبیاری بارانی را مربوط به سال  وی اجرای طرح سامانه های
درصد رسید که همین امر نشان می  ۰۰میزان بکارگیری ان به  ۰۱درصد بود که در سال  ۵۱روش آبیاری در اراضی کشاورزی 

 دهد که به سمت آبیاری موضعی گام برداشته ایم.
درصدی هزینه هایی  ۰۱ه سامانه های نوین آبیاری گفت: با توجه به تحریم ها و نرخ تورم هر ساله شاهد افزایش مجری طرح توسع

 تجهیزات و امکانات در اجرای سیستم های نوین آبیاری هستیم.
 دارد که طبق نیازوی درباره اجرای سیستم آبیاری هوشمند در کشور افزود: سیستم هوشمند آبیاری نقش میراب در قنوات ایران را 

گیاه دقیق عمل می کند و خطای مدیریت انسانی را ندارد بنابراین سال گذشته حجتی وزیر پیشین وزارت جهاد کشاورزی و وزیر 
 ارتباطات طی تفاهمی قرار شد این سیستم را در اراضی کشاورزی کشور اجرا کنند که در دستور کار است.

دی ماه  ۰۱تا  ۰۰ین المللی کشاورزی سامانه های نوین آبیاری ، ماشین آالت و نهاده ها از زارع از برگزاری چهارمین نمایشگاه ب
در نمایشگاه بین المللی تهران خبرداد و گفت: برگزاری چنین نمایشگاه هایی عالوه بر توانمندسازی بهره برداران و بخش کشاورزی 

 در انتقال دانش و تکنولوژی بخش کشاورزی نقش موثری دارد.

  لینک خبر
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 متفرقه
 ایرنا  – 21/01/89تاریخ : 

 هزار تن محصوالت کشاورزی در تبریز  ۰۳۳فرآوری 

هزار تن محصوالت کشاورزی در این شهرستان تولید می  ۰۱۱مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز با بیان اینکه  -ایرنا -تبریز
 هزار تن سهم فرآوری محصوالت کشاورزی است.  ۰۱۱شود گفت: از این مقدار 

هزار نفرجمعیت روستایی  ۰۰۰در خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز تبریز، اظهار کرد:  فرامرز افشانی روز دوشنبه با حضور
 هزار بهره بردار کشاورزی هستند. ۰۰شهرستان تبریز است که از این تعداد 

 ۸۰وی افزود: شهرستان تبریز از نظر استقرار واحدهای مرغداری مقام نخست آذربایجان شرقی را دارد به گونه ای که از مجموع 
 واحد گوشتی و تخمی است. ۶۰واحد مرغداری آن 

هکتار از  ۰۶۱۱وی اضافه کرد: کشاورزی شهرستان تبریز در تولید کلزا نیز مقام نخست آذربایجان شرقی را دارد به گونه ای که 
 اراضی شهرستان زیر کشت کلزاست.

هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان  ۵۱۱امه داد: تاکنون افشانی با اشاره به واقع شده شهرستان تبریز در حاشیه دریاچه ارومیه اد
هکتار نیز در حال آماده سازی و  ۱۱۱هکتار پرونده تشکیل شده و  ۸۵۱تبریز زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته، برای 

 تشکیل پرونده است. 
دارویی از دیگر مصوبات ستاد احیا دریاچه  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز اضافه کرد: توسعه کشت های گلخانه ای و گیاهان

 هکتار گلخانه ایجاد شده است.  ۰۱ارومیه برای کاهش مصرف آب در آذربایجان شرقی است که تاکنون 
هکتاری گلخانه در شهرستان پرونده تشکیل شده تا از فواید تولید چند  ۰۸افشانی یادآوری کرد: در سه ماه گذشته نیز برای توسعه 

برابری  ۰۱کاهش مصرف آب بهره مند شویم، زیرا بر اساس اعالم کارشناسان کاشت گلخانه ای موجب افزایش برابری و 
 محصوالت کشاورزی، امنیت غذایی و محصول کنترل شده می شود. 

تار هک ۵۱۱هزار هکتار اراضی برای کاشت سبزی و صیفی جات در منطقه هکماوار داشت که اکنون  ۰وی افزود: شهرستان تبریز 
 از آن باقی مانده و برای حفظ این اراضی تالش می کنیم. 

  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 52/01/89تاریخ : 

 های دانش بنیانکشاورزی نیازمند نهضت علمی و تقویت شرکتبخش 

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی این دستگاه را وزارت معیشت مردم برشمرد و گفت: براین باورم که  -ایرنا  -تهران 
 شود.  نهضت علمی در بخش معیشت و تغذیه مردم باید از طریق علمی و تقویت شرکت های دانش بنیان انجام

در سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی و منابع « سید رضا تقوی »حجت االسالم و المسلمین 
طبیعی که با شعار "کشاورز نمونه، پیشگامان رونق تولید" با حضور رییس جمهوری در سالن اجالس سران برگزار شد، افزود: در 

هاد فی سبیل هللا و تولید کننده مجاهد محسوب می شود و کسی که در این عرصه برای تامین معیشت فرهنگ اسالمی تولید ارزش و ج
 جامعه تالش می کند مقام واالی مجاهد در میدان جنگ را دارد.

وی اظهارداشت: اگر امروز بازار محصوالت کشاورزی و مواد غذایی تامین است و کمبود در این زمینه نداریم دستاورد بخش 
 اورزی و تالش خستگی ناپذیر کشاورزان، تولیدکنندگان و مدیران این بخش است.کش

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: به طور حتم بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است زیرا 
 مروز نمی توانیم نفت خود را بفروشیم.اقتصاد معیشتی یک اقتصاد درونگراست اما اقتصاد نفتی ناپایدار است همانگونه که ا

وی با بیان اینکه تولید در هر کشور نمایانگر اعتماد به نفس است گفت: در هر کجا تولید باشد اعتماد به نفس وجود دارد زیرا تولید 
 منجر به تحول در هر جامعی می شود، ضمن اینکه عزت نفس، و استغنا و سربلندی در سایه تولید فراهم می شود.

 تقوی تولید را دلیل افزایش ثروت ملی برشمرد و افزود: قدرت ملی را باید در سایه تولید ارزیابی کرد.
وی تولید را شاخصی برای دینداری یک جامعه برشمرد و اظهارداشت: اگر در جامع ای تولید نباشد و فقر بیاید دیگر دین وجود 

 و فقر باید با تولید از بین برود.ندارد، زیرا رونق تولید دینداری را مستحکم می کند
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گناه بی توجهی به تولید را نابخشودنی عنوان کرد و گفت: کسی که امکان تولید دارد اما 

 نسبت به این امر مهم اهتمام نمی ورزد، از نعمت خداوند بی بهره است.
رییس جمهوری « حسن روحانی»سه شنبه با حضور  -های ملی بخش کشاورزی امروز سی و چهارمین دوره انتخاب و معرفی نمونه

دولت دوازدهم و سرپرست ، معاونین ، مدیران و کارشناسان و محققان بخش کشاورزی و کشاورزان و تولیدکنندگان نمونه و پیشرو 
 رگزار شد.در اجالس سران تهران ب

کشاورز نمونه و پیشرو از جمله ولی هللا اسدی، صمد ابراهیمی ، کیومرث شاه نظری، اصر عسگری، محمود  ۰۶۶در این مراسم از 
بارانی، فهیمه مجازی ؛، نعمت هللا اسدی، حسین حسین پور، حمید قاسمی، احمد بابازاده ، حدابخش خاک ره، رسول شمس، ولی 

 هرام شهین فر و .... تجلیل به عمل آمد.نظرزاده، زهرا صادقی، ش
  لینک خبر
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 متفرقه 
 ایرنا  – 59/01/89تاریخ : 

 کشاورزی محور توسعه شهرستان سلسله 

ظرفیت های فراوان بخش کشاورزی شهرستان سلسله در کنار ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک و زودبازده  -ایرنا  -خرم آباد 
  محوری برای توسعه شهرستان است که با افزایش تولیدات و رونق این بخش می توان شاهد اشتغالی پایدار در این بخش بود.

شهرستان سلسله یکی از شهرستان های استان لرستان است که به واسطه آب و هوای بی نظیر و فوق العاده و خاک حاصلخیز دارای 
 توانمندی های فراواندر عرصه تولید محصوالت مختلف است.

و تولید غالت، حبوبات، شغل اغلب مردم شهرستان سلسله کشاورزی و دامپروری است و این شهرستان توانمندی باالیی در کاشت 
محصوالت باغی، تولید گردوی منحصر به فرد، عسل، شیالت، زعفران، پرورش طیور و دام است اما به رغم وجود این توانمندی ها 
متاسفانه نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از مهمترین معضالت پیش روی تولید کنندگان این شهرستان به شمار می رفت که اخیرا با 

 داث صنایع تبدیلی کوچک و مرتبط با این بخش، شاهد تحوالت خوبی در این بخش بوده ایم.اح
نبود صنایع تبدیلی و فرآوری باعث شده بود که اغلب محصوالت کشاورزی شهرستان تنها در بازارهای داخل استان لرستان و 

ت و هزینه های برداشت، ضررهای غیرقابل جبرانی شهرستان به فروش بروند و گاهی اوقات کشاورزان به دلیل نرخ پایین محصوال
 می دیدند. 

 سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی سبب افزایش تولید ملی می شود
فرماندار سلسله با اشاره به ظرفیت باالی این شهرستان در حوزه کشاورزی گفت: وجود آب های سطحی و زیر زمینی مناسب، آب و 

و غنی، شهرستان سلسله را به یکی از مناطق با ظرفیت باال در حوزه کشاورزی تبدیل کرده هوای معتدل و زمین های حاصلخیز 
 است.

شریف خسروی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی شهرستان سلسله سبب رونق اقتصادی و افزایش تولید ملی می 
 خش صنعت و کشاورزی است.ب ۰شود، افزود: صنایع تبدیلی یکی از سودمندترین ارتباطات بین 

وی خاطرنشان کرد: به رغم اینکه ظرفیت های باالیی در بخش کشاورزی شهرستان سلسله وجود دارد اما متاسفانه این شهرستان در 
بخش فرآوری، نگهداری و صنایع تکمیلی محروم بود به گونه ای که فرآوری حداقل محصوالت تولیدی شهرستان با مشکالت جدی 

اما در سالهای اخیر با ایجاد زمینه مناسب توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان شکل گرفته و روی مدار توسعه مواجه بود 
 قرار گرفته است.

خسروی با اشاره به احداث صنایع تبدیلی مرتبط با کشاورزی در شهرستان سلسله به عنوان محور اقتصاد مقاومتی افزود: یکی از 
سله در زمینه تولید گردو است و ساالنه حدود چهار هزار تن گردوی با کیفیت و مرغوب در شهرستان ظرفیت های شهرستان سل

 برداشت می شود.
وی گفت: شهرستان سلسله همچنین در زمنیه تولید عسل مرغوب، زعفران و سیب نیز مزیت هایی دارد و در سایر بخش ها نیز 

 آنها توجه ویژه ای داشت. دارای ظرفیت های فوق العاده ای است که باید به
فرماندار سلسله بااشاره به فرصت تسهیالت اشتغال پایدار برای سرمایه گذاری مناسب در بخش کشاورزی، عنوان کرد: در سال 

گذاری  اقتصاد مقاومتی باید در راستای تقویت اقتصاد داخلی به ویژه حوزه کشاورزی اقدام کنیم که برای این کار حمایت از سرمایه
 در بخش های مختلف شهرستان ضروری است.

وی تاکید کرد: ظرفیت احداث صنایع کوچک در شهرستان سلسله وجود دارد و با توجه به تاثیر این صنایع در کاهش آمار بیکاری و 
 افزایش تولید باید توجه ویژه ای به آنها شود.

ماده و دارای زیرساخت های الزم در شهرستان است که می فرماندار سلسه افزود: شهرک صنعتی سلسله یکی از پهنه های صنعتی آ
تواند با حضور بخش خصوصی و توجه ویژه مسئوالن بسیار موثر عمل کند و عالوه بر افزایش سطح تولید در شهرستان زمینه 

 اشتغال جوانان جویای کار سلسله را فراهم کند.
 

 ید می شودوجود صنایع تبدیلی و تکمیلی منجر به رونق و افزایش تول
هزار تن در سال اعالم کرد و گفت: شهرستان  ۰۱۱رئیس جهاد کشاورزی سلسله نیز کل تولیدات بخش کشاورزی شهرستان را حدود 

سلسله دارای قابلیت های فراوانی در بیشتر بخش های مرتبط با کشاورزی است، دامپروری، پرورش طیور، شیالت، باغداری، تولید 
لید عسل از جمله بخش هایی هستند که در شهرستان سلسله حرف های خوبی برای گفتن دارند و در گردو، کشت زعفران و تو

 صورت توجه می توانند این شهرستان را به قطب تولید در استان تبدیل کنند.
وری با آرضا سوخته زاری اظهار داشت: بعضی از محصوالت تولیدی شهرستان سلسله به دلیل نبود صنایع تبدیلی، تکمیلی و فر

برندهای دیگر در بازارهای شهرستان و استان به فروش می رسیدند که با تدابیر اندیشیده شده در این بخش، بسیاری از محصوالت 
 شهرستان با نام و برند سلسله در بازارهای کشور به فروش می رسند.
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رتبط با بخش کشاورزی در شهرستان سلسله منجر رئیس جهاد کشاورزی سلسله افزود: به طور قطع ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی م
 به رونق و افزایش تولید بخش کشاورزی و افزایش اشتغال در شهرستان می شود.

وی گفت: وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را باال ببرد و به رونق اقتصادی شهرستان سلسله 
 کمک کند.

اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی کوچک در بخش کشاورزی پشتوانه محکمی برای توسعه کشاورزی است،  سوخته زاری با تاکید بر
اظهار داشت: کمیت و کیفیت محصوالت تولیدی کشاورزی شهرستان نیاز به ایجاد اینگونه زیرساخت ها داشته و تالش بر این است تا 

 هر روز بر تعداد این کارگاه های کوچک افزوده شود.
اره به ایجاد واحدهای کارگاهی فرآوری و بسته بندی زعفران و ماهی، میوه خشک و حبوبات در شهرستان، خاطرنشان کرد: وی اش

ایجاد این کارگاهها در توسعه روستاها، ایجاد درآمد و اشتغال زایی در شهرستان نقش بسزائی دارند و از طرفی هم عامل مهمی در 
 هستند. برندسازی و معرفی محصوالت شهرستان

رئیس جهادکشاورزی سلسله همچنین از ایجاد صنایعی در جهت توسعه کاشت گیاهان دارویی، دستگاه کشک سازی بصورت رشته 
 ای و بسته بندی و تولید پودر گردو در آینده ای نزدیک نیز خبر داد.

  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 59/01/89تاریخ : 

 تن نهاده دامی در مناطق سیل زده چابهار  ۹۳۳توزیع 

تن ذرت و جو بین دامداران مناطق سیل زده روستاهای  ۰۱۱مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از آغاز توزیع  -ایرنا  -تهران 
 پیرسهراب و عورکی از شهرستان چابهار و زرآباد شهرستان کنارک خبر داد. 

تن  ۰۱۱از مجموع نهاده های تخصیصی، افزود: دامداران « حسن عباسی معروفان »به گزارش روز شنبه وزارت جهاد کشاورزی،
 ذرت و جو نیز بالعوض در اختیار گرفتند.

وی اضافه کرد: توزیع این نهاده ها با هماهنگی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، استانداری و 
 های مناطق مربوطه و سازمان مدیریت بحران استان انجام شده است.فرمانداری

 ن گوشت قرمز منجمد ت ۰۵توزیع 
تن گوشت قرمز منجمد، میان خانواده های آسیب دیده از سیل سیستان و  ۵۱مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین از توزیع 

 های آسیب دیده از سیل آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت.بلوچستان خبر داد و خاطر نشان کرد: توزیع گوشت میان خانواده
  لینک خبر
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 نوغان
 ایرنا  – 59/01/89تاریخ : 

 درصدی پیله تر ابریشم نسبت به سال گذشته  ۵۵رشد 

پیله  ۰۸۵جعبه تخم نوغان و تولید یک هزارو  ۸۱۱هزارو  ۰۰رییس مرکز نوغانداری کشور گفت: امسال با توزیع  -ایرنا  -تهران 
 درصدی نسبت به سال گذشته دست یافت.  ۵۵تر ابریشم به رشد 

توزیع تخم نوغان و تولید کرم  روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه طبق آمارها رقم« عدیل سروی»
سال گذشته بی سابقه بوده است افزود: امسال تمامی استان های کشور در توزیع و تولید کرم ابریشم مشارکت داشته اند  ۰۱ابریشم در 

 استان دیگر به این تولید پیوسته اند. ۰استان کشور بود اما امسال  ۰۰به طوری که سال گذشته آمار تولید مربوط به 
به گفته وی، استان های گیالن، خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی و مازندران به ترتیب بیشترین حجم تولید کرم ابریشم کشور 

 را برعهده دارند.
هزار خانوار رسید  ۰۵خانوار در این صنعت فعالیت داشتند که امسال این تعداد به  ۵۱۱هزارو  ۰۱وی اظهار داشت: سال گذشته 

 خانوار در این صنعت مشغول به کار شدند. ۵۱۱هزار و یعنی هفت 
 ۰۰رییس مرکز نوغانداری کشور تصریح کرد: میزان خوداتکایی صنعت فرش و منسوجات ابریشمی کشور به تولید داخل امسال به 

 درصد بوده است. ۰۸درصد رسید این در حالیست که سال گذشته این رقم نزدیک 
 سال  ۴۲پس از تولید کشت پاییزه کرم ابریشم 

سال پرورش کرم ابریشم در سال طی دو مرحله کلید خورد به طوری که بجای  ۰۰سروی گفت: امسال برای نخستین بار پس از 
استان کشور از جمله گیالن، گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی ،  ۰۱یکبار پرورش در سال دو بار پرورش را در 

 دادیم که تاثیر قابل توجهی در تولید این صنعت داشت. اصفهان و کردستان انجام
روز عنوان کرد و گفت: هر ساله این پرورش در مناطق گرمسیری از اواسط اسفندماه  ۰۵وی دوره پرورش کرم ابریشم را ساالنه 

 شروع و در مناطق سردسیری مانند کردستان تا تیرماه ادامه می یابد.
کشور در کشت پاییزه این محصول مشارکت داشتند افزود: این اقدام به تولید اقتصادی این صنعت و نوغاندار  ۰۱۶وی با بیان اینکه 

 کیفیت صنعت فرش کشور کمک می کند.
هزار اصله نهال توت را در کشور توزیع کردیم درحالی که سال  ۰۱۱رییس مرکز نوغانداری کشور درباره نهال توت گفت: امسال 

 زار اصله نهال توت بوده است.ه ۰۶۵گذشته این رقم حدود 
هزار اصله نهال توت در هشت استان عمده کشور همچون گیالن،  ۰۰۵وی ادامه داد: تالش داریم برای سال آینده یک میلیون و 

 خراسان رضوی، مازندران، خراسان شمالی ، سمنان، آذربایجان شرقی، همدان، و گلستان تولید و عرضه کنیم.
نهال های توت اماده است و از اواخر بهمن ماه به فراخور اب و هوایی استان ها در اختیار پیمانکاران قرار وی افزود: اکنون قلمه 

 می گیرد.
هزار تن در رتبه  ۰۰۰درصد ابریشم جهان در کشورهای آسیایی تولید می شود و چین با تولید  ۰۱به گزارش ایرنا، طبق آمارها

 به دوم جهان قرار دارد و ایران هشتمین تولیدکننده جهان است.هزار تن در رت ۰۰نخست و هند با تولید 
 درصد تولید مربوط به استان گیالن است. ۰۰بخش عمده کرم ابریشم با 

مرکز توسعه  ۰۰۰۰دچار افول شده بود اما با تصویب هیات وزیران در سال  ۰۱تا  ۸۱صنعت نوغانداری کشور در دهه های 
 این بخش برای اعمال وظایف حاکمیتی، نظارتی و توسعه ای راه اندازی شد. نوغانداری کشور به عنوان متولی

این مرکز به دنبال اعمال راهکارهای حمایتی برای جلب اعتماد مردم به صنعت نوغانداری کشور است تا نهاده های مورد نیاز این 
د و با حداقل قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار بخش از جمله نهال توت اصالح شده و تخم نوغان با کمک های یارانه ای تولید شو

 گیرد.
  لینک خبر
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