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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي خبار سرخط ا مشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

 http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.htm 

 اقلیم ومنابع طبیعی

 آیانا-3131دی  31, شنبه

 استان کشور  91میلیون هکتاری عملیات ترسیب کربن در  9.1اجرای 

 . استان کشور در حال اجرا است 91میلیون هکتار و در  9.1با مشارکت جوامع محلی، عملیات ترسیب کربن در سطح 

با اعالم ( ایانا)کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ها، مراتع و آبخیزداری مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگل

کاری در سطح کشور در حال اجرا  پروژه ترسیب کربن با هدف مدیریت پایدار و حفظ منابع طبیعی و افزایش جنگل: این خبر گفت

 .است

البرز، بوشهر، تهران، جنوب کرمان، خراسان رضوی و  هایی چون آذربایجان، های ترسیب کربن در استان پروژه: عباس کارگر افزود

هایی چون فارس، ایالم و سیستان و بلوچستان  جنوبی، سمنان، گلستان، یزد و قم در حال اجرا بوده و قرار است تا پایان سال استان

 .به طرح فوق اضافه شوند

د و پس از توانمندسازی، رسماً وظیفه حفاظت از شون جوامع محلی برای اجرای پروژه فوق آموزش داده می: وی خاطرنشان کرد

 .گیرند دار خواهند شد و از مزایای آن نیز بهره می منابع پایدار طبیعی را عهده

ترتیب  شود و بدین تولید بوته و نهال برای درختکاری با توجه به استعداد منطقه توسط خود جوامع انجام می: کارگر ادامه داد

 .آید وجود می درصدی به 05جویی  صرفه

 .شود کیلوگرم کربن ترسیب می 305با اجرای پروژه ترسیب کربن برای هر هکتار : وی تصریح کرد

کشور دنیا در معرض بیابانی شدن  335در قرن حاضر، : ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگل

 .تواند از روند بیابانی شدن بکاهد، اجرای پروژه ترسیب کربن است از اقداماتی که می ای، یکی هستند که برای مقابله با چنین پدیده

های آینده با افزایش  تازگی در کشور رواج یافته و طی سال ها معضلی است که به کمی بارش و خشکی تاالب: کارگر تأکید کرد

آبخیزداری کشور پروژه ترسیب کربن را در اطراف دریاچه  ها، مراتع و شود که در این راستا، سازمان جنگل ها بیشتر می خشکسالی

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
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ای شناسایی شده و  هزار هکتار از اراضی اطراف دریاچه ارومیه برای اجرای چنین پروژه 155ارومیه در حال اجرا دارد که حدود 

 .اعتبارات مناسبی نیز برای آن در نظر گرفته شده است

شود که بخشی از آن از طریق  تایی، اعتباراتی برای این منظور در نظر گرفته میهای خرد روس از محل صندوق: وی اظهار داشت

 ./های دولتی خواهد بود کمک

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/55310-3.html 

 اقتصاد کالن

 - 31/35/35فارس

 کاهد تکیه بر اقتصاد مقاومتی از شکنندگی اقتصاد می/ برابری محصوالت کشاورزی 3امکان افزایش 

بندی محصوالت کشاورزی،  عضو کمیسیون کشاورزی توسعه مکانیزاسیون، استفاده از آبیاری نوین، فرآوری و بسته

یدات این بخش را تا سه تواند تول انبارداری، حمایت از کشاورزان با تسهیالت ارزان و بیمه کشاورز و محصوالت، می

 .برابر ظرفیت افزایش دهد

  در مورد قابلیت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت

توان محصوالت  فصل است و به همین دلیل در یک فصل میایران کشوری چهار : بخش کشاورزی برای خروج از اقتصاد نفتی، گفت

 .مختلف کشاورزی را تولید کرد

بندی محصوالت کشاورزی، فراهم کردن شرایط  های نوین آبیاری، فرآوری و بسته توسعه مکانیزاسیون، استفاده از روش: وی افزود

ت و بیمه کشاورز و محصوالتش، از جمله مسائلی است مناسب انبارداری، حمایت از کشاورزان از طریق دادن تسهیالت ارزان قیم

 .تواند تولیدات این بخش را تا سه برابر ظرفیت افزایش دهد که می

از : کننده بود، اظهار داشت توان در تولید برخی محصوالت خودکفا و صادر ریزی می عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه با برنامه

های بخش کشاورزی و گردشگری استفاده کرد و نباید به عنوان درآمد اصلی    گذاری در سرمایهنفت باید به عنوان یک پشتیبان 

 .کشور به آن متکی بود

  اخیرا هم قیمت نفت با شیطنت: کنند، گفت های مختلف ما را تحریم می نوری با بیان اینکه همواره کشورهای غربی به بهانه

ها را دور بزنیم و از وابستگی به اقتصاد  ریزی درست تحریم دن از این مسائل باید با برنامهعربستان کاهش یافته، بنابراین برای رها ش

 .نفت رهایی یابیم

باید تالش کنیم و اقتصاد مقاومتی را برای رهایی از : کاهد، گفت وی با بیان اینکه تکیه بر اقتصاد مقاومتی از شکنندگی اقتصاد می

 .کنیموابستگی به درآمد نفت، عملیاتی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313535555533 

 

 اقتصاد کالن

 - 31/35/53فارس

 برابر است 91فاصله کشاورزان معمولی با نمونه تا /یک چهارم درآمد نفت صرف واردات کاالی اساسی شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20935-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931010000261
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سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه تولید غذای سالم و حالل باید رکن اصلی رئیس 

 .سال گذشته یک چهارم درآمد نفت به واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت: کارمان باشد، گفت

حمدرضا جهانسوز رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی در ، مخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برای هر کشور امنیت غذایی مفهوم دارد، ولی : های مقاومت بسیج وزارتخانه، گفت نخستین همایش سراسری فرماندهان پایگاه

 .تر است مفهوم آن برای کشور ما با توجه به بحران خشکسالی که یک زلزله خاموش است، خاص

 .زند و امروز به مراتب وضعیت از گذشته بدتر است خشکسالی براساس اسناد تاریخی همواره ایران را تازیانه می: وی افزود

تا  30بین  5505های فائو تا  گرم شدن جهان بر اساس مدل: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی اظهار داشت

 .تمام تولیدات دیگر است، در معرض خطر و کاهش است درصد تولید گیاهی ما را که پایه 05

میلیارد دالری که  35درست نیست که واردات بیش از : جهانسوز با بیان اینکه ایران پرچمدار اسالم ناب محمدی است، گفت

هزار میلیارد تومانی در کاالهای اساسی داشته باشیم، بلکه باید با یک حرکت جهادی و بسیجی در جهت کاهش این  13معادل 

 .واردات برآییم

آمد سال گذشته مبلغ یک چهارم کل در: وی با اشاره به اینکه تولید غذای سالم و حالل باید رکن اساسی کار ما قرار گیرد، افزود

 .نفت به واردات کاالهای اساسی اختصاص یافت

  در جنگ جهانی اول ایران به دلیل اقدامات انگلیس و تحریم: رئیس سازمان بسیج مهندسین، کشاورزی و منابع طبیعی بیان داشت

 3شورمان به میلیونی ک 30هایی کشورمان که در آن پول داشت، قربانی امنیت غذایی شد و در نتیجه خشکسالی، جمعیت  بانک

 .میلیون نفر کاهش یافت

هایی که در جهان رخ داده  ها و ناامنی بسیاری از درگیری: وی با بیان اینکه ایران در گذشته قربانی امنیت غذایی شده است، گفت

 .رود است، در مناطقی نزدیک به کشورمان صورت پذیرفته و این مسئله زنگ خطری جدی برای امنیت ملی کشور به شمار می

تا  5کنندگان معمولی است و گاهی این فاصله بین  کنندگان برتر و تولید فاصله عملکردی، فاصله بین تولید: جهانسوز اظهار داشت

 .ان بدست آورد تو برابر است، بنابراین اگر روی این مسئله کار شود رکوردهای خوبی در تولید محصوالت کشاورزی می 30

رزی و منابع طبیعی اظهار با بیان اینکه به زودی از طرح بسیج همگام با منابع طبیعی رونمایی رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاو

 .های ما برای آن در حال بسیج شدن هستند پایگاه: گفت  شود، می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313553555033 

 

 اقتصاد کالن

 - 31/35/31فارس

 نقدینگی مؤثر بورس به سمت بازار سکه و ارز رفته است

های ناگهانی ایجادشده در بازارهایی همچون سکه و ارز باعث شده  های مجلس تاکید کرد حباب رئیس مرکز پژوهش

ند که این برای اقتصاد کشور مضر خواهد است حجم نقدینگی موثر در بورس به سمت بازارهای هیجانی انتقال پیدا ک

 .بود

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  خبرگزاری فارسبه گزارش 

نوسانهای پرتالطم قیمت نفت در بازارهای جهانی، تغییرات نرخ سود بانکی و : های مجلس گفت در دیدار با رئیس مرکز پژوهش

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000871
http://www.farsnews.com/
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گذاران از بورس شده است که باید با  باعث روگردانی سرمایههای تولیدی  تصمیمات غیرکارشناسی در قبال برخی صنایع و بخش

 .های مورد نیاز بخش تولید جلوگیری نمود گیری، از فرار نقدینگی تقویت اقتصاد غیرنفتی و ایجاد ثبات در تصمیم

م جاللی رئیس های مجلس شورای اسالمی با کاظ محمد فطانت فرد رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با حضور در مرکز پژوهش

 .وگو کرد این مرکز دیدار و گفت

بخش  بازار بورس در سال جاری آن چنان که باید رضایت: کاظم جاللی در این نشست با اشاره به وضعیت فعلی بازار بورس، گفت

 .ماه گذشته مشاهده است 3نبوده است و نوسانات بسیاری در این بازار در 

های سرگردان و انتقال آن به بخش تولید دانست و تصریح  آوری نقدینگی و کارآمد در جمع وی بازار بورس را از ابزارهای مناسب

 .ها در بورس را فراهم آورد های مشوق جهت جذب سرمایه توان زمینه ها و تصمیمات اصولی می با اتخاذ سیاست: کرد

گهانی ایجاد شده در بازارهایی همچون سکه و های نا حباب: نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد

ارز باعث شده است، تا حجم نقدینگی موثر در بورس به سمت بازارهای هیجانی انتقال پیدا کند که این برای اقتصاد کشور مضر 

 .خواهد بود

رشناسی در قبال برخی نوسانات پرتالطم قیمت نفت در بازارهای جهانی، تغییرات نرخ سود بانکی و تصمیمات غیرکا: وی افزود

گذاران از بورس شده است که باید با تقویت اقتصاد غیرنفتی و ایجاد ثبات در  های تولیدی باعث روگردانی سرمایه صنایع و بخش

 .های مورد نیاز بخش تولید جلوگیری نمود گیری، از فرار نقدینگی تصمیم

شات رهبر معظم انقالب اسالمی در مورد اقتصاد مقاومتی و قطع های مجلس شورای اسالمی با اشاره به فرمای رییس مرکز پژوهش

های سند  های کلی اقتصاد مقاومتی و افق نخستین پله رسیدن به اهداف سیاست: وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی، یادآور شد

ه بخش خصوصی و حضور آن انداز، توجه به درآمدهای غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت است که در تقویت این عامل باید ب چشم

 .گرا توجه شود در اقتصاد کشور به طور جدی و عمل

 .رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این دیدار با اشاره به وضعیت بازار سهام گزارشی از عملکرد فعلی این سازمان ارائه نمود

ها در  جهت جذب سرمایه: گانه دانست و تاکید کرد ای سهها و قو وی رونق بازار بورس را نیازمند همکاری و تعامل تمامی دستگاه

 .زده رفع شود شتاب  گیری ثباتی بازار و تصمیم گذاران از بی های سرمایه بورس و ایجاد مشوق، باید دغدغه

ی مجلس ها رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با تاکید بر تالش در جهت رونق بورس، بر لزوم همکاری با مرکز پژوهش

 .های کارشناسی تاکید کرد جهت ارتقای همکاری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313531555535 

 

 اقتصاد کالن

 فودپرس- 3131دى ماه  33پنج شنبه 

 کشاورزان هم نگران قیمت نفت شدند 

 .درآمدهای نفتی صنایع کشور و حتی کشاورزان را نیز نگران آینده کرده استکاهش 

به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، یک کارشناس اعتقاد دارد کاهش درآمدهای نفتی بروضعیت صنعت و کشاورزی کشور نیز موثر 

در . از صنایع کشور ایجاد شده است از چندی پیش نگرانی هایی در مورد افت درآمدهای نفتی و کاهش میزان حمایت. خواهد بود

در سال آتی به دنبال کاهش قیمت نفت در جهان و کاهش قیمت انرژی در » :همین حال ابوالحسن خلیلی در این مورد می گوید

اما از طرف دیگر کاهش . ایران، درآمد دولت کاهش می یابد؛ اتفاقی که در حمایت از بخش کشاورزی تاثیر مستقیم می گذارد 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931013000270
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چون زمانی که قیمت نفت در جهان . ت نفت در جهان منجر به کاهش قیمت یکسری از محصوالت اساسی در جهان می شودقیم

کاهش می یابد تولید بیودیزل یعنی تولید انرژی از ذرت و دانه های روغنی متوقف می شود و ذرت و دانه های روغنی موجود در 

در نهایت واردات . دین ترتیب در بازار عرضه و تقاضا، عرضه بیش از تقاضا می شودب. جهان وارد عرضه مصرفی دام و انسان می شود

در واقع به رغم محدویت منابع مالی دولت واردات بر تولید ارجح تر . بر تولید یکسری غالت در داخل ایران ارجحیت پیدا می کند

 «.است

در به حمایت از بخش کشاورزی نیست، دولت قادر به ارائه یارانه دولت قا. اما در این فضا یک مشکل ایجاد می شود» :وی می افزاید

 «.مناسب به تولیدکننده نیست تا بتواند کشاورز ایرانی با محصول وارداتی رقابت کند

این پارادکس جدید کار چرخه معیوب موجود را سخت  .در واقع پاردادوکسی جدید وارد این سیستم می شود» :او براین بارواست

کاهش می یابد  33و  30چون اگر در شرایط موجود از کشاورز حمایت الزم صورت نگیرد؛ سطح تولید او در سال های  .دتر می کن

حال اگر در همین سال ها ما همزمان با افزایش قیمت نفت مواجه شویم ؛ شاهد افزایش قیمت محصوالتی همچون ذرت و دانه . 

چرخه ای که بدون . ت نیز با کاهش شدید تولید محصوالت اساسی روبرو می شویمهای روغنی در بازار جهانی می شویم ؛ در نهای

در واقع اگر ما در سال های که پول نفت گران بود و منابع مالی زیاد ما از . حمایت دولت در دوره زمانی طوالنی برطرف نمی شود

ارچگی اراضی و آگاهی و دانش کشاورزان را بخش کشاورزی به صورت مستمر حمایت مالی می کردیم ؛ اگر مکانیزاسیون و یکپ

  «.ارتقاء می دادیم؛ امروز با چرخه معیوبی مواجه نمی شدیم که با هر تحولی در جهان دچار مشکل می شود

. او اعتقاد دارد که آمارهایی که در مورد وضعیت بخش کشاورزی منتشر می شود نیز با شرایط کلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد

، نشان می دهد این  35در نگاهی به آمار بانک مرکزی در مورد تحوالت کشاورزی کشور در سال » :ر این مورد می گویدخلیلی د

البته در بخش باغی ما همواره جزء ده کشور تولیدکننده دنیا بودیم و همواره رکوردهای . آمار با واقعیت موجود قرابت زیادی دارد

براین اساس پیش . اغلب ماحصل فعالیت علمی، تحقیقاتی و کاربردی بیشتر در آن ها است رشد در این بخش ها. خود را داشتیم

حتی در بخش باغی نیز به رغم کم آبی در . بینی می شود در سال های بعد نیز ما با مشکل خاصی در این بخش ها مواجه نشویم

اکنون اغلب سیب ،  . سیتم های نوین هستند چون اغلب باغ های ما مجهز به. کشور دچار مشکل خاصی در تولید نمی شویم

باغ های مرکبات ما نیز که باتوجه به محل کشت . کالبی ، هلو و محصوالتی از این دست مجهز به سیستم آبیاری نوین هستند 

 «.مشکل آبی ندارند

چون ما همواره . کشاورزی استدر این میان آنچه قابل توجه است وضعیت موجود و آتی در تولید محصوالت اساسی » :او می افزاید

در بخش غالت با پاردکسی روبرو هستیم از یک طرف وجود سیاست خوداتکایی است که باتوجه به سیاست اقتصادجهانی و اقتصاد 

 در واقع برپایه توافقات ناپایدار ما با اقتصاد جهان وجود امنیت غذایی یک .ما و نوع ارتباط ما با کشورهای جهان شکل گرفته است

از سوی دیگر ما به دلیل محدودیت منابع آبی کشور باید از تولید یکسری محصوالت دست برداریم و یا انها را . امر الزامی است

 «.این همان پارادوکسی است که همواره داشتیم و اکنون بیش از گذشته شده است. محدود کنیم

حال چون این برنامه ریزی پایدار است باید . اولویت اول قرار دادیم چون ما هنوز موضوع ضریب امنیت غذایی را در» :او اعتقاد دارد

باید محدویت هایی را برای یکسری کشت های . برای رسیدن به ضریب امنیت غذایی به سمت بهره وری باال و مناسب حرکت کنیم

 باید تولید محصوالتی مثال. زراعی که ضریب مصرف آبی آنها بیش از هر نوع محصولی در بخش کشاورزی است کاهش دهیم

این محصوالت باید صرفا در سطح مصرف داخلی تولید شود چون صادرات . همچون هندوانه، خربزه و صیفی جات را کاهش دهیم

باید زمین های . صادراتی که باید متوقف شود و به جای ان واردات آب مجازی محقق شود. انها به عنوان صادرات آب مجازی است

  «.فقط برای محصوالت اساسی مورد استفاده قرار گیرد تا امنیت غذایی مورد نظر محقق شود قابل کشت موجود

http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.foodpress.ir/Post
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 آب

 - 31/35/39فارس

 کاهش یافته استگذاری آب در آسیا  سرمایه/ 0212میلیارد نفری سال  1مدیریت آب کلید تامین غذای جمعیت 

گذاری مناسبی صورت نگرفته است  های آبیاری در منطقه آسیا رکود داشته است و سرمایه های اخیر زیرساخت دهه

کنند و خودشان  های پرمصرف را از منابع زیرزمینی با پمپاژ آب تأمین می ها کشاورز آب مورد نیاز زراعت میلیون

 .دکنند که کی و کجا آب پمپاژ کنن انتخاب می

المللی مدیریت آب به تازگی طی گزارشی به وضعیت آب در منطقه  ، مؤسسه بینخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .های آب و تولید در بخش کشاورزی تأکید کرده است گذاری در بخش زیرساخت آسیا و آفریقا پرداخته و لزوم سرمایه

میلیارد  3بیش از  5505المللی مدیریت آب که در کشور سریالنکا مستقر است آمده است که تا پایان سال  در گزارش مؤسسه بین

درصد  35ترین قاره این سیاره خواهد بود که  در این میان قاره آسیا و آفریقا پرجمعیت نفر در این کره خاکی زندگی خواهند کرد،

ها زندگی خواهند کرد اما سؤال اینجاست که این میزان جمعیت  رصد در آفریقا و بقیه در سایر قارهد 35جمعیت دنیا در آسیا، 

 .چگونه باید تغذیه شوند

های مدرن  المللی تأکید شده است که باید برای تأمین غذا و نیاز این میزان جمعیت باید تکنولوژی در گزارش این مؤسسه بین

 .های آینده مقدور نخواهد بود افزایش یابد وگرنه امکان افزایش سطح زیر کشت در سالاستفاده شود و راندمان مصرف آب 

یابد و تنها تولید غذا و امکان تأمین نیاز  عالوه بر آن میزان مصرف آب بخش غیرکشاورزی هم به شدت با رشد جمعیت افزایش می

 .این جمعیت با سطح زیر کشت فعلی و روش جاری بسیار ناممکن خواهد بود

گذاری در بخش آبیاری به شدت افزایش یافت و باعث  سرمایه 3305تا  3335های  در این گزارش بیان شده است که در فاصله سال

این . های آب حالت رکود به خود گرفته است گذاری در بخش زیرساخت شد که قیمت غذا پایین بیاید اما امروزه سرمایه

 .شود گذاری نمی منطقه آفریقا اصالً سرمایهگذاری در آسیا کاهش یافته و در  سرمایه

 .المللی مدیریت آب تأکید کرده است که نیاز آب دنیای آینده برای غذا، آب آشامیدنی و برای زندگی است مؤسسه بین

در  ها و مؤسسات آب کشاورزی و نیز موفقیت آنها گذاری در زیرساخت در این گزارش تأکید شده است که در منطقه آفریقا سرمایه

های فعلی  های جدید از وضعیت موجود و زیرساخت گذاری ادامه کار بسیار مهم است و در آسیا باید تالش شود تا عالوه بر سرمایه

 .احیای آبیاری در این دو قاره کلید اطمینان سازی امنیت غذایی آینده است. نتیجه بهتری بگیرند

طی : ت برای احیای آبیاری در منطقه آسیا انجام شود تأکید شده استدر این گزارش با طرح سؤالی که چه کارهایی الزم اس

گذاری مناسبی صورت نگرفته است از سوی دیگر  های آبیاری در منطقه آسیا رکود داشته است و سرمایه های اخیر زیرساخت دهه

ها کشاورز آب مورد نیاز  میلیون .کشاورزان در این کشورها در منطقه وسیعی از محصوالت با مصرف آب باال کشت و کار می کنند

کنند که کی و کجا آب پمپاژ  کنند و خودشان انتخاب می های پرمصرف را از منابع زیرزمینی با پمپاژ آب تأمین می این زراعت

 .کنند

آسیا  های آبی دنیا در منطقه درصد زمین 35المللی مدیریت آب،  بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی دانشمندان مؤسسه بین

اند که چگونه تولید غذا و استفاده آب باید تغییر یابد و نتیجه این  پژوهشگران بررسی کرده. ها وجود دارد درصد در بقیه قاره 15و 

مفهوم آن این است که برای تأمین غذای . های کشت فعلی تأمین شود شد که سه چهارم غذای مورد نیاز باید از طریق سطح زمین

http://www.farsnews.com/
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ها در این بخش  استراتژی. محور کشاورزی امروزه تقاضامحور است نه عرضه. ی استفاده آب و غذا و تولید بیشتر شودآینده باید بازده

های آبیاری که توسط  از سوی دیگر سیستم. های آبیاری برای تأمین نیازهای آینده مدرنیزه شود باید به نحوی باشد که برنامه

 .ها و دانش در این بخش ارتقاء یابد همچنین ظرفیت. اندازی شده باید حمایت شود کشاورزان راه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313539555355 

 

 آب

 آیانا- 3131دی  33, پنجشنبه

 هزار هکتاری خوزستان راهی پیدا کنیم  112باید برای تخصیص آب طرح بزرگ 

هزار هکتاری در این  112معاون اول رئیس جمهوری پیش از ظهر امروز در ادامه سفر به استان خوزستان از طرح 

 .استان بازدید کرد

هوری، اسحاق جهانگیری در جریان این بازدید به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران و به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جم

 .هوایی که با حضور وزرای جهاد کشاورزی و نیرو انجام شد، در جریان جزئیات پیشرفت این طرح بزرگ کشاورزی قرار گرفت

هزار هکتاری اراضی کشاورزی که در محدوده استان های ایالم و  005در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهوری از طرح 

وزستان قرار دارد، عنوان شد که تکمیل این طرح نقش موثری در اشتغال زایی و پیشرفت کشاورزی در این استان ها خواهد خ

 .داشت

جهانگیری همچنین با حضور در محل این اراضی کشاورزی به بررسی راهکارهای الزم برای رفع مشکل این طرح پرداخت و وزیر 

 .ستان با ارائه توضیحاتی به بررسی مشکالت و موانع روند توسعه ای این طرح پرداختندجهاد کشاورزی و دیگر مقامات ارشد ا

مجموعه پتانسیل موجود در این استان : معاون اول رئیس جمهور استان خوزستان را شاه کلید همه استانهای کشور دانست و گفت

 .ت این استان تالش کردنقطه اتکاء کل کشور است و باید به صورت ملی و استانی برای رفع مشکال

جهانگیری در ادامه با حضور در جلسه شورای برنامه ریزی استان خوزستان با اشاره به بحث رودخانه کارون و مسائل مرتبط با آن 

 .موضوع رودخانه کارون از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید مشکالت آن هر چه سریع تر برطرف شود: گفت

باید در جلسات متعدد و متمرکز راه حل های برون رفت از مشکالت پیش روی این استان : اضافه کردمعاون اول رئیس جمهوری 

 .مورد بررسی قرار گیرد و به دنبال راهکارهایی باشیم که دغدغه این استان برطرف شود

ایی برای تخصیص آب برای باید راهکاره: هزار هکتاری گفت 005جهانگیری با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تکمیل طرح 

 .این طرح بزرگ پیدا کنیم

در ابتدای این جلسه معاونان عمرانی و برنامه ریزی استانداری خوزستان با ارائه گزارش هایی از وضعیت اقتصادی و کشاورزی 

 .استان به ارائه راهکارهایی به منظور پیشبرد اهداف دولت یازدهم برای توسعه استان پرداختند

ادامه این جلسه چیت چیان، وزیر نیرو گزارشی از اقدامات وزارت نیرو برای طرح های استان ارائه داد و معصومه ابتکار  همچنین در

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از برنامه ها و اقدامات این سازمان برای احیاء و نجات کارون خبر 

 .داد

به  3130هزار هکتاری دشت های خوزستان و ایالم در سفر مقام معظم رهبری در سال  005 الزم به ذکر است طرح احیای اراضی

 .استان خوزستان مصوب شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931014000700
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http://www.iana.ir/majles/item/ 55350-3 .html 

 

 انتصابات

 آیانا-3131دی  53, سه شنبه

 سه عضو کمیسیون کشاورزی در کمیسیون تلفیق معرفی شدند 

عنوان اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در   نژاد، به شریعت... ا زاده و شمس محمدتقی توکلی، عباس پاپی

 . کمیسیون تلفیق انتخاب شدند

های  تغییر قانون شرایط عضویت اعضای کمیسیون ، برای نخستین سال پس از(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تخصصی از دو نفر به سه نفر افزایش  موجب آن تعداد اعضای کمیسیون تخصصی و برنامه و بودجه در کمیسیون تلفیق که به

نژاد نماینده مردم  شریعت... ا زاده بالنگان نماینده دزفول و شمس یافته است؛ محمدتقی توکلی نماینده مردم الیگودرز، عباس پاپی

 .عنوان اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند آباد در مجلس به رامسر، تنکابن و عباس

های توسعه و لوایح بودجه  منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه به"نامه داخلی مجلس شورای اسالمی،  بنا بر این گزارش، مطابق با آیین

های تخصصی مجلس شورای اسالمی، پس از تقدیم الیحه مربوط توسط دولت به  شور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونکل ک

مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای یک سوم اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به همراه سه نفر از هر یک از 

 .شود تشکیل می( نامه داخلی مجلس آیین های تحقیق و تدوین غیر از کمیسیون)های دیگر  کمیسیون

شوند و مأموریت این  رئیسه مجلس معرفی می های مربوطه انتخاب و به هیئت الزم به ذکر است، اعضای مذکور توسط کمیسیون

 .یابد کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا الیحه بودجه ساالنه کل کشور ادامه می

 ./یون برنامه و بودجه عضو کمیسیون تلفیق بودند که با تغییر قانون این تعداد به یک سوم کاهش یافتپیشتر تمام اعضای کمیس

http://www.iana.ir/majles/item/ 55005-3 .html 

 

 انتصابات

  فودپرس- 3131دى ماه  33پنج شنبه 

شورای هماهنگی فعاالن کشاورزی /فعاالن و متخصصان بخش کشاورزی در انتخابات اتاق بازرگانیفراخوان مشارکت 

 ایران به دنبال کسب کرسی اتاق بازرگانی

شورای هماهنگی فعاالن کشاورزی ایران در فراخوانی از کلیه شرکت های فعال در صنعت خواست تا با تمام توان در  -فود پرس 

متن فراخوان به شرح ذیل می .، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور اسفند ماه حضور داشته باشندانتخابات اتاق بازرگانی

با عنایت به اهمیت حضور موثر تشکل ها و بنگاه های اقتصادی شاغل در صنعت دام، طیور و آبزیان در هیئت نمایندگان اتاق :باشد

یله از کلیه فعاالن این صنعت که دارای کارت بازرگانی یا کارت عضویت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرستانها، بدین وس

معتبر اتاق بازرگانی می باشند، درخواست می گردد، ضمن مشارکت فعال در این رخداد و نیز جلب مشارکت همکاران صنفی 

دارند، برای اعتالی صنعت در این خویش، چنانچه در منطقه و استان مربوطه امکان حضور بعنوان کاندیداتوری هیئت نمایندگان را 

http://www.iana.ir/majles/item/20925-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20880-1.html
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شورای هماهنگی فعاالن کشاورزی ایران به منظور حمایت و متشکل سازی فعاالن و متخصصان .امر مشارکت فعال داشته باشند

 عرصه کشاورزی، تشکیل گردیده و حمایت های ویژه خود را از نامزدهای این صنعت دریغ نخواهد کرد

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 انتصابات

  فودپرس- 3131دى ماه  33پنج شنبه 

 انتخاب اعضای هیات نظارت برانتخابات اتاق تهران اعضای هیات نظارت برانتخابات اتاق تهران مشخص شدند

حسین شافعی، رئیس اتاق ایران، محمد مهدی بهکیش، محسن  به گزارش خبرگزاری خبرآنالین، بر اساس حکمی از سوی غالم.

بهکیش در .اند کار شیرازی و محمدرضا خباز به عضویت در هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی منصوب شده محبی، حسین نقره

حسین نقره کار شیرازی نیز دبیرکلی اتاق ایران را . ازرگانی بین المللی را برعهده داردحال حاضر دبیرکلی کمیته ایرانی اتاق ب

محمد رضا خباز نیز با . همچنین محسن محبی در بخش حقوقی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی حضور دارد. برعهده دارد

هیات نظارت پنج عضو دارد که یک عضو دیگر .واهد بودسابقه نمایندگی مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این هیات خ

این هیات مسولیت برگزاری انتخابات اتاق تهران و همچنین نظارت .به حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب خواهد شد

دستی تر از این تصمیمات این هیات به لحاظ قانونی اجرایی است و نهادی باال. برصالحیت کاندیداهای این انتخابات را برعهده دارد

 هیات در انتخابات اتاق دخالت ندارد

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان - 3131دی  35: تاریخ

 اند میلیارد تومان خسارت دیده 3گذار کشور، روزانه  صنعت مرغ تخم

هزار  3555کند و ما طی هفته ماه گذشته هر روز  هزار تن تخم مرغ تولید می 01گذار کشور ماهیانه  تخمصنعت مرغ : اصغری گفت

 .میلیارد تومان به این صنعت خسارت وارد شده است 1ایم که سر جمع روزانه  تومان ضرر کرده

؛ در خصوص وضعیت تولید و در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانگذار  هدایت اصغری مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم

هزار تن است اما فروش ما از رکود خارج شده است که  01تولید هم چنان : های اخیر اظهار داشت فروش تخم مرغ در ماه

 . امیدواریم با صادرات تخم مرغ به روسیه مسئله مازاد تولید حل شود

های تولیدی  فعال با بازدیدی که از هیئت روسی از واحد: شاره به مسئله صادرات تخم مرغ به کشور روسیه نیز تصریح کردوی با ا

 . اند امیدواریم مقدمات صادرات تخم مرغ به این کشور فراهم شود داشته

مرجع بحث بهداشتی تولید خمیر : ه کردهای صنایع لبنی ممنوع است اضاف اصغری با بیان این که استفاده از خمیر مرغ در فرآورده

نماید  مرغ در کشور سازمان دامپزشکی است و بسیار از تولیدکنندگان صنایع غذایی جهان از خمیر مرغ در این صنعت استفاده می

کرده و ادامه اختالف معاونت غذا و دارو سازمان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ضربه و خسارت فراوانی به این صنعت وارد 

 . است

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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ماه سال جاری با ثبات بوده و مانوسانی در قیمت  35های طی  قیمت نهاده: گذار در پایان یادآور شد مدیر عامل اتحادیه مرغ تخم

 . ایم نداشته

http://www.yjc.ir/fa/news/0503353 

 

 برنج

 - 31/35/39فارس

 خلی و وارداتی در اولین روز هفتهعرضه برنج دا

ماه، تاالر محصوالت کشاورزی شاهد عرضه برنج گلستان، مازندران، گیالن به همراه برنج وارداتی  دی 93روز 

 .کشورهای هندوستان و تایلند است

تن برنج طارم  555، در این روز و در تاالر محصوالت کشاورزی، شرکت بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن برنج شیرودی مازندران و  355عالوه بر این، . تن برنج طارم گیالن عرضه می شود 355تن برنج طارم گلستان و  555مازندران، 

 .تن برنج شیرودی گلستان روی تابلوی عرضه می رود 355

 .تن برنج وارداتی هندوستان راهی تاالر محصوالت کشاورزی می شود 0355شش هزار تن برنج وارداتی تایلند و 

 .هزار ریال در هر کیلو تجربه می کند 35تن گندم خوراکی روسیه عرضه را با قیمت پایه  155همچنین، 

شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان، با قیمت  33,33تن شمش روی  355ی و معدنی نیز شاهد عرضه تاالر محصوالت صنعت

 .ریال است 055هزار و  33پایه 

هزار تن انواع ماده پلیمری و شیمیایی  15های نفتی و پتروشیمی، حدود  این گزارش حاکی است، در این روز و در تاالر فرآورده

مهمترین مواد پتروشیمی عرضه شده شامل اپوکسی رزین، استایرن منومر، اسید کلردریک، اسید نیتریک، آروماتیک .عرضه می شود

سنگین، آمونیاک، پارازایلین، پلی اتیلن، پلی بوتادین رابر، پلی وینیل کلراید، تولوئن دی ایزوسیانات، جوش شیرین و سود کاستیک 

 . تن انواع گوگرد روی تابلوی عرضه می رود 055یر، شش هزار تن انواع لوب کات و هزار تن ق 95عالوه بر این، حدود . است

 .هزار تن انواع کاال راهی بازار فیزیکی بورس کاالی ایران می شود 31براساس این گزارش، در این روز و در مجموع، بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313539553391 

 برنج

 - 31/35/35فارس

 درصد تعیین شد 00خارجی   حقوق ورودی برنج

برای آنها پروانه  9/1/9313های وارداتی که قبل از تاریخ  برنج( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی)حقوق ورودی 

 .شود از گمرک ترخیص شده است، بیست و دو درصد تعیین می 39/1/9313ورود گمرکی صادر شده و تا تاریخ 

ات وزیران در مورد ، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

های وارداتی را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت،  برنج( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی)تعیین حقوق ورودی 

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی ابالغ کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5087106
http://www.farsnews.com/
http://www.ime.co.ir/ime/fa/news/20414024.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931014001143
http://www.farsnews.com/
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2409
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عدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد های صنعت، م به پیشنهاد مشترک وزارتخانه 53/3/3131هیأت وزیران در جلسه 

 :ـ تصویب کرد3135قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ( 9)کشاورزی و به استناد ماده 

برای آنها پروانه ورود گمرکی  3/0/3131های وارداتی که قبل از تاریخ  برنج( مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی)حقوق ورودی 

 .شود از گمرک ترخیص شده است، بیست و دو درصد تعیین می 13/0/3131یخ صادر شده و تا تار

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313535555303 

 برنج

 خبرنگاران جوان - 3131دی  31: تاریخ

 بهمن برگزار خواهد شدهمایش برنج کشور در اواخر 

بهمن ماه در محل دانشکده علوم کشاورزی در خصوص آخرین وضعیت تولید و سایر  50و  53همایش برنج کشور در : شایق گفت

 .مسائل دیگر برگزار خواهد شد و این انجمن در حال تدارک این همایش است

در خصوص عدم تمدید خرید توافقی در  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانرضا جمیل شایق دبیر انجمن برنج در گفتگو با  علی

استدالل این سازمان مبنی بر عدم تمدید خرید برنج این است که دالالن وارد خرید برنج : استانهای گلستان و گیالن اظهار داشت

ایم که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب از سوی برنج کاران  تان خوزستان را دادهنشوند ولی ما پیشنهاد خرید توافقی برنج در اس

 . رو به رو شد

 055گذرد متاسفانه  از ابتدای سال جاری تا آبان که هشت ماه می: وی در خصوص آخرین واردات برنج به کشور نیز تصریح کرد

 . مه داردهزارتن برنج وارد کشور شده است که هم چنان این واردات ادا

وزارت جهاد : دبیر انجمن برنج با بیان که ممنوعیت تولید برنج جز در استانها شمالی در سایر استانها ادامه یافته در پایان یادآور شد

کشاورزی باید رویه خود را به مصرف بیش از حد آب کشاورزان در این حوزه بگذارند نه این که ما شاهد کاهش تولید و ادامه روند 

 . ات باشیموارد

http://www.yjc.ir/fa/news/0500195 

 برنج

  فودپرس- 3131دى ماه  39یک شنبه 

 کاران، با غول واردکنندگان برنج مقابله کنید به جای برخورد با برنج

گویید در  جمهور و وزیر جهاد کشاورزی اگر راست می آقای رییس: نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی گفت

عبدالوحید فیاضی در نطق میان دستور امروز مجلس با تبریک میالد امام .کاران شمالی برابر غول واردکننده برنج بایستید نه برنج

دروغ بزرگی که . سازی یک دروغ بزرگ پایان داد دی از آن رو اهمیت دارد که به صحنه 3: گفت و هفته وحدت،( ع)جعفر صادق 

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی .طلبان و دگراندیشان نظام پشت آن سنگر گرفتند طلبان و قدرت منفعت

ریش سفیدان افتاده در دام فتنه پاسخی برای این اقدام خود دارند؟  آیا. گران برمال شد با وجود رهبر عزیز انقالب راز فتنه: افزود

مردم پس از شنیدن آمارهای کذایی کاهش نرخ تورم : وی با نقد آمارهای دولتی، گفت.کنان به دامن نظام برگردند خوب است عنابه

ه در بدنه دولت با دقت بیشتری توجه های نفوذ کرد جمهور به آمارهای تکنوکرات آقای رییس. خندند و رشد اقتصادی به آن می

خواهید به داد  اگر سعادت این کشور را می. ببینید یک میلیون معلم آزادیخواه کشور چگونه در حال زندگی کردن هستند. کنید

 میلیون نوگل این کشور تحت مدیریت معلمان و مدیران این وزارتخانه آینده این کشور را 33. وزارت آموزش و پرورش برسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931012000686
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5088340
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بندی معلمان در پستوی دولت بایگانی شده است؟نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای  به چه علت نظام رتبه. سازند می

کاران چه کردید؟ امروز ما با کمبود شدید آب و فقدان  جمهور پرسید آقای روحانی برای کشاورزان و برنج اسالمی در سوالی از رییس

توان انتظار چنین چیزی را  توانیم قطب برنج کشور شویم؟ با واردات تاریخی برنج چطور می طور میسد روبرو هستیم، حال چ

آن وقت توقع : وی ادامه داد.شود های شما حتی یک علف هرز نیز از زمین کشاورزان کم نمی جمهور با این حرف آقای رییس. داشت

تخریب بناهای مجاز و . نفر وزیر جهاد کشاورزی را از خواب بیدار کندیک . های کشاورزی خود را تغییر کاربری ندهند دارید زمین

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از نطقش با اشاره به .غیرمجاز استان در حال انجام است

ن دهنده رهبری درباره نظام بانکی و هشدار تکا: سخنان مقام معظم رهبری در خصوص فساد و مسائل مربوط به نظام بانکی، گفت

آقایان محترم مبارزه با فساد مبارزه با نفس دنیاطلبانه . ماند ها می مبارزه با فساد فقط در حصار همایش. فساد نباید فراموش شود

ان و استان مازندر: فیاضی خطاب به وزیر راه و شهرسازی متذکر شد.شود شیشه را تمیز کرد است و با دستمال کثیف نمی

ها و همه مردم کشور است جمعیت شناور سنگینی را در خود جای داده است با  های نور و محمودآباد که تفریحگاه تهرانی شهرستان

نماینده .کاری برای کمربندی رویان و کمربندی سرخ رود انجام دهید. های استان همچنان نیمه کاره هستند این وجود کمربندی

مجلس شورای اسالمی همچنین از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست کرد تا مردم نور و محمودآباد در 

وی در تذکری به وزیر نیرو خواستار تقویت پروژه .های نور و محمودآباد را به بودجه و امکانات بیمارستانی تجهیز کنند بیمارستان

نماینده مردم نور و محمودآباد .یکی در استان متبوعش شدهای حوزه انتخابیه و احداث سد الست آب و فاضالب شهری در شهرستان

در مجلس شورای اسالمی خطاب به وزرای آموزش و پرورش و کشور خواستار تداوم پیگیری دالیل شهادت معلم شمالی در استان 

عملیات اجرایی  نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسالمی از وزیر نفت نیز خواست تا.سیستان و بلوچستان شد

 های مختلف استان را در دستور کارش قرار دهد گازرسانی به شهرستان

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 برنامه و سیاست ها

 - 31/35/31فارس

 ابدوابستگی به نفت باید کاهش ی/ افزایش امنیت غذایی با ارتقای عملکرد کشاورزی

رود،  رئیس سازمان بسیج مهندسان کشاورزی با بیان اینکه با افزایش عملکرد و تولید کشاورزی، امنیت غذایی باال می

 .یابد اگر به ارتقای عملکرد در این بخش توجه شود، وابستگی به نفت کاهش می: گفت

درباره  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی    محمدرضا جهانسوز رئیس سازمان بسیج مهندسان کشاورزی کشور در گفت

به  در این رابطه باید بررسی شود که وابستگی بخش کشاورزی: بخش کشاورزی برای خروج از اقتصاد وابسته به نفت، گفت  پتانسیل

 .نفت چقدر است

های  تولید کود نیتروژنه و ازت از جمله فرآورده: شود، افزود هایی از صنعت نفت باعث اعتالی کشاورزی می وی با بیان اینکه بخش

اند که عالوه بر توان تولید این دو محصول در کشور بخشی از کود نیتروژنه تولید داخل، صادر  وابسته به پتروشیمی و صنایع نفتی

 .شود می

برای مکانیزه : این استاد زراعت دانشگاه تهران با اشاره به این که واردات به معنای وابستگی به درآمدهای نفتی است، تصریح کرد

 .شود کردن کشاورزی نیاز به ادوات و امکانات است که بخشی از آن از طریق واردات تأمین می

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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درصد نیاز داخلی را  35توان به وسیله آن حدود  تورسازی وجود دارد که میدر کشور کارخانجات بزرگی مثل تراک: وی اظهار داشت

توان درصد باالیی از این ماشین آالت را در  تأمین کرد و اگر در زمینه سایر ادوات و ماشین آالت مورد نیاز بخش کار شود، می

 .شود داخل تولید کرد و با این کار نیازمان به درآمد نفتی کم می

شود، لذا باید به دنبال این باشیم  ها از محل درآمدهای نفتی حاصل می یارانه: بسیج مهندسان کشاورزی کشور گفت رئیس سازمان

 .کم وابستگی کاهش یابد که بخشی از درآمدهای نفتی در کشاورزی صرف امور زیربنایی و ایجاد امنیت غذایی شود تا کم

های تولید باشد، بلکه باید به صورت بلند مدت و  به صورت حذف ناگهانی یارانهکاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نباید : وی افزود

 .ها باشد ها برای قطع وابستگی به یارانه در راستای ایجاد ساختارها و زیر ساخت

أمین شود که باید بتدریج منبع ت ها از محل درآمدهای نفتی حاصل می یارانه: رئیس سازمان بسیج مهندسان کشاورزی اظهار داشت

 .آن به سایر منابع مثل اخذ مالیات منتقل شود

ایم و این به معنای وابستگی به درآمدهای  میلیارد دالر واردات کاالهای اساسی داشته 35در چند سال اخیر بیش از : جهانسوز گفت

 .نفتی است

اگر به تولید داخل وابسته شویم : فتتوان درصد وابستگی به نفت را کاهش داد، گ وی با بیان اینکه با توسعه بخش کشاورزی می

های آموزشی و ترویجی است  شود و تحقق این مسئله در گرو فعالیت خود بخود از واردات کاالهای اساسی و کشاورزی کاسته می

که طرح بسیج همگام با کشاورز یک طرح مشترک بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بسیج مهندسان کشاورزی کشور که در 

 .ارتقای عملکرد کشاورزی و باال بردن راندمان کشاورزی است راستای

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313531555531 

 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا-3131دی  50, دوشنبه

 گذاری مؤسسه تحقیقات باغبانی  حضور بخش خصوصی در شورای سیاست

گیری  تأسیس تحقیقات علوم باغبانی و شکل معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از مزایای ایجاد مؤسسه تازه

 پالسم که موجب ارائه های کشاورزان در رابطه با ژرم های این مؤسسه در آینده که باعث کاهش دغدغه پژوهشکده

 . شود، خبر داد های جدید می ارقام پایه

، محمدعلی طهماسبی، در حاشیه کمیسیون تخصصی باغبانی کشاورزان نمونه (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ه گذاری مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی بخش خصوصی دید در شورای سیاست: که دیشب در هتل المپیک تهران برگزار شد، گفت

 .گیرند ها تصمیم نمی ها، فقط دولتی شده و در آن مانند سایر مؤسسه

طور  وی مؤسسه تحقیقات باغبانی را نخستین مؤسسه دولتی دانست که پذیرش فعاالن بخش خصوصی را در آن تأیید کرده و به

در این ( رئیس انجمن علوم باغبانی آمریکا استاد برجسته ایرانی دانشگاه آیداهو آمریکا و نایب)نمونه از حضور دکتر اسماعیل فالحی 

 .مؤسسه خبر داد

با وجود تولید یک میلیون تن خرما در کشور چرا باید واردات : طهماسبی توجه به زنجیره تولید را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد

 .ن هم دیابتی در کشور داریمهزار تن صورت بگیرد، در حالی که حدود هشت میلیو 555گسترده شکر به میزان یک میلیون و 

 کمیسیون تخصصی باغبانی با حضور کشاورزان نمونه در هتل المپیک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931013000273
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شود، چرا نباید از صنایع تبدیلی و فرآوری  به گفته معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، وقتی بهترین خرما در ایران تولید می

 دم استفاده کرد؟جهت استفاده از تمام تولیدات این محصول در سبد سرانه مر

ها و ارتباطات توسط وزارت امور خارجه است،  وی با یادآوری اینکه تعامل با کشورهای دیگر و صادرات نیازمند تسهیل تعرفه

در این رابطه دولت، قوه قضاییه و مجلس و وزارت امور خارجه همه باید دست به دست هم بدهند و قوانین را : خاطرنشان کرد

 .روز کنند جهت تسهیل امور به

با توجه به این شرایط این مسئله قابل : بار است، تصریح کرد طهماسبی با اشاره به اینکه گردش نقدینگی کشاورز در هر سال یک

ها پرداخت شود، چون در این صورت برای  درصد از آن بابت کارمزد به بانک 33درصد و حتی  51درک است که نباید 

 .کشاورزصرفی ندارد

هایی دانست که برای رفع این مشکل باید میادین فروش به کشاورزان  ها و دالل مشکل بزرگ کشاورزان را وجود واسطه وی در پایان

 .ها واگذار شود و تشکل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/55033-3.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا-3131دی  50, دوشنبه

 گیرد  یونجه جای پول دامداران را می

فروشند، به ازای پول، یونجه  دامدارانی که شیرخام تولیدشده خود را در قالب طرح تضمین به تعاون روستایی می

 .کنند دریافت می

با اعالم این ( ایانا)کشاورزی ایران مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری 

 .شده در قالب طرح تضمین آماده شده است تأمین مالی مناسبی برای پرداخت بهای شیرخام خریداری: خبر گفت

 .مشکل اعتبارات در خریدهای تضمینی امسال وجود ندارد و برای شیر نیز تأمین اعتبار شده است: حسین صفایی افزود

شود و در  صورت تضمینی از دامداران با همکاری اتحادیه مربوطه، یونجه تحویل می بال خرید شیر خام بهدر ق: وی خاطرنشان کرد

 .صورتی که دامداری به نقدینگی نیاز داشته باشد، مقدمات الزم برای پرداخت آن فراهم شده است

مستمر ادامه خواهد داشت و برای آن، زمان صورت  طرح تضمین خرید شیرخام در راستای حمایت از دامداران به: صفایی ادامه داد

 .اتمام در نظر گفته نشده است

 شود شیرخشک تولیدی، راهی بازار داخلی نمی

وجود آید، تصریح  مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور درباره انباشت شیرخشکی که ممکن است با این نوع خرید به

 .شود دیل به شیرخشک شده و برای حضور در بازار صادراتی آماده میشده از دامداران، تب شیرخام خریداری: کرد

 .وجود آورد قرار نیست شیرخشک تولیدشده به مصرف داخل برسد و انباشت آن مشکالتی را برای صنعت به: وی یادآور شد

توازن موجود در بازار به هم های تولیدشده در کشور دوباره در سیستم عرضه و تقاضا قرار گیرد،  اگر شیرخشک: صفایی تأکید کرد

 .شود خورده و مشکالت دوباره از سر گرفته می

ترین قیمت قرار دارد، بنابراین  از آنجا که بازار صادراتی در آبان و آذرماه برای خرید و فروش شیرخشک در پایین: وی اظهار داشت

 .شود محصول تا زمان مناسب برای بازاریابی نگهداری می

شیرخشک تولیدشده در کشور تا یک سال ماندگاری دارد، بنابراین بازارهای جدید صادراتی برای عرضه آن : گفتصفایی همچنین 

 .سازی است در حال آماده

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20867-1.html
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استان دیگر در حال انجام  3مشکل خاصی در طرح تضمین خرید شیرخام وجود نداشته و همچنان در تهران و : وی در پایان افزود

 ./است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/55033-3.html 

 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 3131دی  39, یکشنبه

 جویی برای صادرات گوشت طیور و لبنیات به روسیه؛ طی دو ماه آینده  چاره

جویی  ان روسی، نسبت به صادرات گوشت طیور و لبنیات چارهشود ظرف دو ماه آینده، با ورود کارشناس بینی می پیش

 .شود

های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  الملل و سازمان مدیرکل دفتر روابط عمومی، بین

استرالیا و روسیه مراودات تجاری  این سازمان با بسیاری از کشورها ازجمله برزیل،: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاروزی ایران 

 .دارد

تازگی صادرات محصوالت شیالتی به بازارهای روسیه آغاز شده و سازمان دامپزشکی کشور در حال رایزنی  به: زاده افزود حسن اختیار

 .دار و خوراکی اخذ شود مرغ نطفه با کشور روسیه است تا مجوز صادرات گوشت طیور، لبنیات، تخم

ظرف دو ماه آینده قرار است هیئتی از کارشناسان دامپزشکی کشور روسیه عازم ایران شوند تا برای مجوزهای : کردوی خاطرنشان 

 .جویی شود صادراتی گوشت طیور و لبنیات چاره

در این مرغ در کشور پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران بود که راهی بازارهای روسیه شود که  مازاد تولید تخم: اختیارزاده ادامه داد

 .راستا نیاز است تا مقررات بهداشتی کشور مقصد و مبداء بررسی شود و سپس اقدام به صادرات شود

هایی نیز در این زمینه درباره شرایط بهداشتی  نامه شود و موافقت در حال حاضر گوشت از کشور استرالیا وارد می: وی تصریح کرد

 .های فوق بین دو کشور به امضا رسیده است محموله

مرغ  در حال حاضر صادرات تخم: های تخصصی سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد الملل و سازمان مدیرکل دفتر روابط عمومی، بین

شود و این کشور مختار است که این محصول را به تولید داخل برساند و یا آنکه با فرآوری و تبدیل  به جمهوری آذربایجان انجام می

 .ت، به کشورهای ثالث دیگری چون روسیه صادر کندآن به کیک و سایر محصوال

هایی نیز که ضوابط بهداشتی در  نامه توان با موافقت کننده صادرات است، اما می های بهداشتی تسهیل پروتکل: اختیارزاده تأکید کرد

 .آن رعایت شده است، نسبت به رد و بدل کردن کاالهای صادراتی اقدام کرد

های نهایی برسیم تا محصوالت پروتئینی نیز راهی این کشور  زودی با کشور روسیه بتوانیم به توافق که بهوی اظهار امیدواری کرد 

 ./است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55330-3.html 

 

 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 3131دی  53, سه شنبه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20861-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20965-1.html
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 عضویت نظام دامپزشکی در شورای راهبری نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی کشاورزی 

وری در بخش کشاورزی و به موجب ابالغ وزیر جهاد کشاورزی، کلیه  قانون افزایش بهره 09در راستای اجرای ماده 

های مختلف علوم کشاورزی،  رشتهها و مؤسسات آموزش عالی موظف هستند قبل از پذیرش دانشجو در  دانشگاه

 .منابع طبیعی و دامپزشکی را رعایت کنند

و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

و منابع طبیعی را در پنج ماده و سه تبصره وری در بخش کشاورزی  قانون افزایش بهره 53نامه اجرایی ماده  که چندی پیش آیین

عنوان یکی از اعضای  منتشر شد، به موجب آن رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران، به ایاناابالغ کرده بود و چندی پیش از سوی 

بع انسانی بخش کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی حضور دارد و رئیس نظام اصلی شورای راهبری نیازسنجی و مدیریت منا

 .نامه مذکور است دامپزشکی استان نیز یکی از اعضای شورای استانی آیین

های  ها و معیارها برای نیازسنجی نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز بخش بنا بر این گزارش بررسی و تصویب شاخص

های تحصیلی،  طبیعی و دامپزشکی در مقاطع مختلف آموزش عالی و نیازسنجی و تعیین اولویت عناوین رشتهکشاورزی، منابع 

های فوق ازجمله وظایف شورای راهبری نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی  ترکیب جنسیتی و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز بخش

 .بخش کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی عنوان شده است

، وزارت 3103مردادماه  59وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره 53الزم به ذکر است بر اساس ماده 

ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان  علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه

ز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعالم و ها، مراک های تحصیلی دانشگاه رشته

 .شود، ساماندهی کنند پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می

های مختلف  التحصیالن رشته بع آن افزایش فارغهای دامپزشکی و به ط رویه دانشکده گفتنی است، از آنجا که روند افزایش بی

های جدی حوزه دامپزشکی کشور بوده است، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران  دامپزشکی همواره یکی از دغدغه

امیدوار است با استفاده از ظرفیت فراهم شده، گامی مثبت در جهت اصالح نظام پذیرش دانشجو، ارتقای کیفیت آموزش 

 ./آموختگان این رشته بردارد مپزشکی، پذیرش بر اساس نیازهای واقعی جامعه و توانمندسازی دانشدا

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 55031-3 .html 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا-3131دی  39, یکشنبه

 آغاز نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با حضور رییس جمهوری 

 . نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با حضور رئیس جمهوری در محل سالن اجالس سران آغاز شد

و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، این کنفرانس دو روزه در راستای جمع بندی وفاق ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

دی ماه برگزار  30و  39قتصاددانان و ارائه توصیه هایی اقتصادی به سیاست گذاران اقتصادی، دولت و رئیس جمهور امروز و فردا ا

 .می شود

سخنرانی  55مقاله و  95برگزار و در مجموع با ارائه « اقتصاد ایران»نشست تخصصی در نخستین کنفرانس  3بنابراین گزارش، 

 .صورتی متراکم بررسی خواهد شدمباحث کالن اقتصاد به 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20791-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20893-1.html
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جلسات اقتصادی دولت هفته ای دو بار با حضور : بر پایه این گزارش، محمد نهاوندیان امروز در نخستین همایش اقتصاد ایران گفت

 .اقتصاددانان به طور منظم تشکیل می شود

حضور دانشگاه ها در کنار : و یادآور شدوی بر ضرورت همکاری دانشگاه ها با صنعت و بخش سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد 

 .صنعت و بخش سیاست گذاری الزمه یک اقتصاد پویا است تا بتواند خود را تصحیح کند

بسیار درباره فاصله موجود میان دانشگاه و صنعت سخن گفته شده است، فاصله ها را می : رییس دفتر رییس جمهوری تصریح کرد

 .ن فاصله ها است، البته نه با نفی یکدیگردانیم اما راه حل، کنار گذاشتن ای

اگر در تدریس های دانشگاهی به ابعاد حیات اجتماعی توجه نکنیم، حاصل آن مقاله ای در گوشه ای از مجله ای و : نهاوندیان افزود

 .در قفسه ای خاک خوردن می شود و سیاست گذاران هم به این گونه تحقیقات توجهی نمی کنند

به جای مالمت کردن : ه علم اقتصاد که به دیگر ابعاد حیات اجتماعی توجه نکند علم کامل نیست، یادآور شدوی با بیان این ک

سال گذشته اصلی ترین تصمیمات در کشور که سرنوشت اقتصاد  05اقتصاددانان باید مطالعه ای انجام شود تا مشخص شود در 

است؟ آیا وقتی اقتصاد به سمت مطلقا دولتی شدن رفت با مطالعه و کشور را ساخته است چه مقدار به دست اقتصاددانان بوده 

 مشورت اقتصاددانان بوده است؟

سال پس از انقالب برگزار می کنیم، ما از افراط ها سودی نبردیم،  13همایش اقتصاد ایران پس از : نهاوندیان همچنین اظهارداشت

که از این همه تجربه گران بار بهره بگیریم، راه نجات کشور اعتدال از سیاست زدگی اقتصاد سودی نبردیم، وقت آن رسیده است 

 .است

الزم به ذکر است باید دید در ادامه این همایش، مباحث بخش کشاورزی، چه جایگاهی از سخنرانی ها و مطالعات اقتصادی را به 

 ./خود اختصاص داده است

http://www.iana.ir/majles/item/55303-%D0%A0%D0%A0%D0%A0.html 

 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 3131دی  31, شنبه

 مراکز تفریحی و ویالیی در مکان های فاقد ارزش کشاورزی یا بدون آب ایجاد می شود 

 .طرح سنددار کردن زمین های کشاورزی از سال آینده آغاز و در مدت هفت سال همه اراضی ملی سند دار می شوند

، رئیس سازمان امور اراضی کشور در گردهمایی سراسری امور اراضی در منطقه آزاد قشم (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

درصد اراضی ملی سند مالکیت داشته باشند که تالش می شود با رفع تداخل  10تا  15برآورد می شود : با اعالم این خبر افزود

 .میلیون هکتار اراضی کشاورزی سند دار شوند  35کاربری و صدور سند تا سال های آینده ، 

های ملی و دولتی  هزار هکتار از زمین 305با انعقاد تفاهمنامه ای با منطقه آزاد قشم مقرر شد تا در مدت یک ماه در : افشار گفت

 .قشم، طرح کاداستر اراضی اجرا شود

 .این طرح با هدف توسعه کشاورزی، تولی، بهره برداری و استفاده بهینه از منابع آب و خاک اجرا می شود

 .نقشه کاداستر نوعی نقشه برداری ثبتی است و ارزش حقوقی دارد و می توان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد

با توسعه گشت های حفاظت از اراضی با همکاری جهاد کشاورزی و مناطق آزاد و جلوگیری : سازمان امور اراضی کشور گفترئیس 

 .از زمین خواری ها، به دنبال جذب سرمایه گذاری با مالکیت دقیق و مطمئن در مناطق آزاد و ویژه هستیم

http://www.iana.ir/majles/item/20956-%D8%A8%D8%A8%D8%A8.html
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شهر  315در سال جاری اراضی : ر از عوامل نظارتی در کشور افزودهزار نف 5افشار با اشاره به حفظ اراضی کشاورزی با همکاری 

کشور با گشت های حفظ کاربری پوشش داده شد که با همکاری مجلس در سال آینده پوشش گشت های حفاظت از اراضی به 

 .شهر می رسد 555

بیش از  39کرد که در بودجه سال  ، برای کاداستر و حفظ اراضی پیش بینی 39درصدی بودجه سال  30وی با اشاره به افزایش 

 .هزار میلیارد ریال اعتبار برای مدیریت بر زمین، حفظ کاربری و جلوگیری از خرد شدن و نظارت بر واگذاری زمین اختصاص یابد

شهرسازی در راستای جلوگیری از تغییر کاربری ها به دنبال مطالعه هماهنگ با وزارت راه و : رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

و سازمان گردشگری هستیم که مراکز تفریحی و ویالسازی در مکان هایی که ارزش کشاورزی ندارند یا فاقد منابع آب هستند، 

 .ایجاد شود

http://www.iana.ir/majles/item/55313-3.html 

 
 

 برنامه و سیاست ها

 آیانا-3131دی  33, هپنجشنب

 تجدید نظر در شیوه های آموزش کشاورزی برای افزایش عالقه جوانان 

معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر لزوم تجدید نظر در شیوه های آموزشی برای 

 . افزایش جاذبه تحصیل علوم کشاورزی در جوانان تاکید کرد

از گرگان، اسکندر زند در نشست سراسری آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ( ایانا)رزی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاو

کاهش جذابیت آموزش کشاورزی بیشتر در مقاطع کاردانی و کارشناسی وجود دارد که الزم : در گرگان گفت 3959چشم انداز 

 .طبیعی تجدید نظر شوداست نسبت به مطالب و محتویات آموزشی رشته های کشاورزی و منابع 

عالوه بر این باید نسبت به افزایش عالقه مندی دانش آموزان مقطع متوسطه در گرایش به تحصیل در هنرستان های : وی افزود

 .کشاورزی، اقدام شود

فعالیت هنرستان کشاورزی وجود دارد که با حداقل های ظرفیت دانش آموزی مشغول  353هم اینک در کل کشور : زند اضافه کرد

 .هستند

برای افزایش عالقه مندی و جذابیت رشته های کشاورزی برای دانش آموزان و دانشجویان، باید ورود مستقیم : وی پیشنهاد کرد

دانشجو به رشته های کشاورزی و منابع طبیعی در ابتدای ورود به دانشگاه تا مقطع کارشناسی ارشد امکان پذیر باشد، ضمن این 

فرزندان کشاورزان را به عنوان دانشجو در دانشگاه پذیرش و یا سربازی آنان را در مراکز دانشگاهی بخش کشاورزی که می توان 

 .فراهم کرد

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین بر ضرورت پیوند بین دروس نظری و عملی در دانشگاه های کشاورزی 

 .و منابع طبیعی تأکید کرد

شست رؤسا و کارشناسان دانشگاه های علوم کشاورزی کشور و برخی مقامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت در این ن

 .جهاد کشاورزی حضور داشتند

http://www.iana.ir/majles/item/55359-3.html 

 
 برنامه و سیاست ها

http://www.iana.ir/majles/item/20936-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20924-1.html
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 آیانا-3131دی  33, پنجشنبه

 برای حذف مقررات دست و پاگیر در حوزه جهاد کشاورزی تالش می کنیم 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی به 

 .استان اردبیل پرداختندتبادل دیدگاه ها و بررسی چالش های قانونی پیش روی بخش کشاورزی به ویژه در 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران از استان اردبیل؛ این مطلب را مصطفی افضلی فرد در نشست مشترک با عدیل 

با توجه به گستردگی فعالیت در حوزه کشاورزی الزم است : سروی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت و افزود

 .راتی که در تولید و اعطای تسهیالت در حال حاضر دست و پاگیر است، اصالح یا حذف شودیکسری قوانین و مقر

کار تولید و کشاورزی ریسک پذیر بوده و مدیران و کارشناسان جهاد کشاورزی با نظارت و هدایت و : این نماینده مجلس افزود

مقدس جمهوری اسالمی ایران این مهم بیش از پیش  حمایت خود اثرات سوء این ریسک پذیری ها را تقلیل می دهند و در نظام

 .ایجاب می نماید در راستای حل مشکالت تولید کنندگان گامهای اساسی برداریم

مصطفی افضلی فرد که در نشست مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل مسائل و مشکالت مربوط به حوزه 

به اینکه اردبیل قطب کشاورزی کشور است، برحمایت جدی از مسئوالن در تدوین طرح ها  انتخابیه خود را بررسی می کرد با اشاره

ما نیز به عنوان وکیل مردم موظف به پیگیری امورات الزمه در وزارت متبوعه و : و برنامه ها و تامین اعتبارات تاکید و اضافه کرد

 .مراکز ذیربط هستیم

هاد کشاورزی از قبیل بیمه عوامل کشاورزی بیمه، کارفرمایان کشاورزان، آبیاری وی با طرح موضوعات قابل پیگیری در حوزه ج

تحت فشار، اجرای عملیات آب و خاک اراضی شام اسبی و پایاب سد پیله سهران و دیگرمسائل الزم در حوزه کشاورزی، از 

 .کشان بکار گیرندمسئولین خواست تمام سعی و کوشش خود را در حل مشکالت این دسته از کشاورزان و زحمت

بنا به مستندات و گزارشات کاری درحوزه جهاد کشاورزی استان در مدیریت جدید : این مقام مسئول در پایان سخنان خود گفت

اکثر تغییر و تحوالت در راستای بهبود عملکرد و تولیدات کشاورزی استان است تا جایی که تامین مطالبات عدیده پیمانکاران و 

ه های راکد که عمرانی ملی توسط ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و حتی تا جایی که اینجانب در جریان فعال سازی پروژ

کار قرار دارم در پیشنهاد و تخصیص و جذب اعتبارات در زمینه آبیاری به ویژه مکانیزاسیون تالش موفقیت آمیزی صورت گرفته 

 .است

و سرعین در مجلس شورای اسالمی، سروی ضمن ارائه گزارش کار ار تمامی بخش  قبل از سخنان نماینده مردم اردبیل، نیر نمین

خوشبختانه در چند ماه اخیر در زمینه جذب تسهیالت مکانیزاسیون، تامین بذور کشت موفیت آمیز : های جهاد کشاورزی گفت

ش در راستای ایجاد انبارهای سرد و فنی پائیزه، اجرای آبیاری تحت فشار، اجرای طرح های آب و خاک از محل اعتبارات ملی و تال

 .سیب زمینی وارتقاء جایگاه صندوق حمایت کشاورزی تالش های قابل توجهی شده است

از تیرماه سال جاری با تزریق اعتبارات ملی و استانی، : وی با تشریح روند رو به رشد پروژه های آب و خاک در سطح استان گفت

 .اردبیل فعال شده و در فصل کاری حاضر ادامه تداوم عملیات اجرایی شاهد بر مدعای ماستبیشتر پروژه های راکد در استان 

در این اواخر به علت افزایش بیش از حد تولید گوشت مرغ، یکسری مسائلی در صنعت مرغداری حادث شد که در استان : وی افزود

لیاتی و با ورود پشتیبانی امور دام استان و حمایت وزارت اردبیل هم ظهور و بروز داشت، اما در اسرع وقت با برگزاری جلسات عم

جهاد کشاورزی به موقع نسبت به خرید مرغ مازاد اقدام گردید که در حال حاضر خوشبختانه قیمت عرضه و تقاضا به حد قابل 

 ./تومان است 9955قبول رسیده است و قیمت آن هم اکنون دربازار 

http://www.iana.ir/majles/item/55351-3.html 

 

http://www.iana.ir/majles/item/20923-1.html
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 برنامه و سیاست ها

  فودپرس- 3131دى ماه  35جمعه 

برخی افراد به واسطه ارتباطات خود به راحتی به مصوبات تنظیم /برگزاری جلسات تنظیم بازار در سکوت خبری

 بازاردسترسی دارند

هاست در  گذار است، جلسات آن ماه تنظیم بازار همواره بر زندگی و معیشت مردم به صورت مستقیم اثردر حالی که مصوبات ستاد 

به گزارش خبرنگار ایسنا، جلسات ستاد تنظیم بازار .شود که البته در این میان بازار شایعات هم داغ است سکوت خبری برگزار می

اعتقاد مسووالن ستاد تنظیم بازار این است که . شود شاورزی برگزار میهر دوشنبه با دبیری حسن یونس سینکی در وزارت جهاد ک

اما طی این مدت نه تنها تغییری . تواند بازار کشاورزی و صنایع غذایی را بهتر کنترل کنند ای شود، می اگر این مصوبات کمتر رسانه

ی  ظیم بازار، بازار شایعات و خبرهای غیررسمی دربارهدر نحوه مدیریت بازار ایجاد نشده، بلکه همواره پس از اتمام جلسات ستاد تن

از سوی دیگر برخی از افراد به واسطه ارتباطات خود به راحتی به مصوبات این ستاد . مصوبات ستاد تنظیم بازار داغ بوده است

ستاد تنظیم بازار در گرچه خبرهای به دست آمده حاکی از آن است که مسووالن .دسترسی دارند و این همان رانت اطالعاتی است

رسانی صحیح و هوشمند مصوبات ستاد تنظیم بازار و نقش آن در  ها مبنی بر اطالع پی اعتراض جمعی از کارشناسان و البته رسانه

 رسانی از این پراکنی درصددند تا یکی از اعضای این ستاد را به عنوان سخنگو معرفی کنند تا اطالع کنترل بازار و جلوگیری از شایعه

رسد وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید تا  به نظر می.طریق صورت گیرد اما هنوز تکلیف این سخنگو مشخص نشده است

های  رسانی مصوبات ستاد تنظیم بازار جلوی شایعات و رانت سازی در روند اطالع تنظیم بازار محصوالت کشاورزی باید با شفاف

 ر از گذشته بازار محصوالت کشاورزی و سبد غذایی مردم را تنظیم کنداطالعاتی را بگیرد تا بتواند بهت

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 برنامه و سیاست ها

 فودپرس- 3131دى ماه  3سه شنبه 

 تدوین طرح ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی/ دستور ویژه روحانی به دو وزیر 

با همکاری دو وزارتخانه  محصوالت کشاورزیمعاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به تدوین طرح ارتقای سالمت 

 .شود آغاز می 39اجرای این طرح از سال : ، گفتجهاد کشاورزیشت و بهدا

به دو وزیر بهداشت و جهاد کشاورزی،  ریاست جمهوریجاری بر حسب دستور  در خرداد ماه سال: یحیی ابطالی اظهار داشت

طرح  موضوع ارتقای سالمت محصوالت کشاوزی مطرح شد و از آن زمان دو وزاتخانه با کار مشترک و مداوم طرحی را در قالب

گروه محصولی از جمله برنج، مرکبات،  35وی با بیان اینکه طرح مذکور شامل .ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی تدوین کردند

استان جنوبی  9فرنگی در  ما پیشنهاد کردیم طرح پایلوت این کار در مورد گوجه: دارها و غیره است، گفت سبزی، صیفی، سیب، دانه

گروه محصولی مشخص  35مان برای اجرای طرح بزرگ  جنوب کرمان و بندرعباس انجام شود تا نقاط ضعفکشور از جمله بوشهر، 

کاران جنوبی  گردد و منتظر بودیم که طرح پایش گوجه فرنگی در اواخر شهریور و اوایل مهرماه به ما ابالغ و برای تمامی گوجه

طرح بزرگ : ون فنی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار امیدواری کردمعا.انجام شود که متاسفانه تاکنون خبری از آن نشده است

با کشت  39اجرایی گردد و با ایجاد زمینه مناسب این طرح از سال  با پیگیری دو وزیر مربوطه کشاورزیارتقا سالمت محصوالت 

رقمی تولید محصول سالم، به  33ابطالی با بیان اینکه در این طرح سازمان حفظ نباتات مباحث مبوط به کد .بهاره آغاز شود

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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این طرح بزرگ : د، اضافه کردکن های غیرشیمیایی را پیگیری می کارگیری شبکه مراقبت و پیش آگاهی و بحث استفاده از روش

میلیارد تومان اعتبار دارد، ضمن اینکه طرح پایش  35های مرتبط با آن نیاز به حدود  گروه محصولی و مجموع دستگاه 35برای 

 .میلیاد تومان اعتبار داشت که تاکنون چیزی در این مورد به ما ابالغ نشده است 0گوجه فرنگی نیز نیاز به 

http://www.foodpress.ir/Post 

 برنامه و سیاست ها

  فودپرس- 3131دى ماه  31شنبه 

 ساالری در انتخابات بخش خصوصی محمد مهدی رییس زادهشایسته

نوان پارلمان بخش ع گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران اتاق بازرگانی به رییس کمیسیون سرمایه -محمد مهدی رییس زاده

براساس . گانه قرار گیرد تواند در کنار قوای سه خصوصی، تشکلی است دارای قانون همراه با مصوبه مجلس شورای اسالمی که می

های بازرگانی سراسر کشور  ها، هر چهار سال یک بار اعضایی که در اتاق های بازرگانی اعم از ایران و شهرستان ضوابط حاکم بر اتاق

ترین انتخابات بخش خصوصی دانست؛ چراکه جایگاه  توان مهم این انتخابات را می. کنند ارند، انتخاباتی را برگزار میحضور د

اما این سوال .دهند، بسیار حائز اهمیت است ای که به سه قوه می خصوص اتاق بازرگانی ایران به لحاظ مشاوره های بازرگانی به اتاق

های بازرگانی از  توان مشاور و کارآمد دانست؟در پاسخ به این سوال باید گفت اتاق ازرگانی را میهای ب شود که همه اتاق مطرح می

بر این اساس، برای داشتن یک اتاق مطلوب . اند که از تاثیرگذاری آنها کاسته است گذشته تاکنون با نواقص و مشکالتی همراه بوده

یکی از . آل است های اتاق بازرگانی ایده ترین شاخصه انتخاب اعضا از مهمساالری در  شایسته.هایی را متصور بود توان شاخص می

نکاتی که در انتخابات اتاق بازرگانی موثر است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، مشارکت تمام اعضای اتاق بازرگانی در انتخابات 

گونه  برخی از افراد تنها عضو اتاق بازرگانی هستند و هیچ. خروجی انتخابات نیز بهتر خواهد بود  جانبه، قطعا با مشارکت همه. است

ساالری نیز ناخودآگاه  شایسته گیرد،  هنگامی که انتخابات با مشارکت همه اعضا شکل می. مشارکتی در مسائل مربوط به اتاق ندارند

ترین راه برای دفاع از  ت دیگر، سریعبه عبار. آل باید ساختاری سبک و چابک داشته باشد از سویی، اتاق ایده.به وجود خواهد آمد

های اقتصادی  تواند در برابر بحران دولت به دلیل ساختار پیچیده خود، نمی. حقوق اعضا در پیش گرفته شده و به نتیجه برسد

از . کند وفصل تواند در کنار دولت قرار گرفته و مشکالت را حل در نتیجه یک اتاق بازرگانی پویا می. مقاومت زیادی داشته باشد

رود اتاق  در نتیجه انتظار می. کند رسانی به اعضا خلل ایجاد می های پیچیده اداری اتاق، در تسریع خدمات سوی دیگر، بوروکراسی

البته . ترین زمان ممکن برطرف کند مطلوب در استفاده از اتوماسیون و تکنولوژی جدید کوشا باشد و مشکالت اعضا را طی کوتاه

در این صورت . های بازرگانی است های اتوماسیون اتاق های مرتبط و وصل شدن آنها با سیستم مشارکت وزارتخانهالزمه این کار، 

بنابراین تالش . ها است یکی از وظایفی که بر عهده اتاق بازرگانی نهاده شده، ساماندهی تشکل. ارتباط اعضا نیز دوسویه خواهد بود

توان شاهد آن  ورد نیاز از جمله اقداماتی است که در یک اتاق بازرگانی پویا میهای جدید م در این زمینه و تاسیس تشکل

گونه که در خارج از کشور مرسوم است،  فعالیت اعضا در این بخش باید بر مبنای فعالیت اجتماعی شکل گیرد و همان.بود

ها نهادینه شود و در این صورت  باید در اتاق این تفکر. نمایندگان از تجارت شخصی در جایگاه اتاق بازرگانی باید خودداری کنند

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بر . هیات نمایندگان بر مشکالت و مسائل اتاق بازرگانی تمرکز بیشتری خواهند کرد

سال گذشته هیات نمایندگان، در انتخابات پیش رو باید افراد الیق و کارآمد را انتخاب کرده و به این وسیله اتاق  9مبنای عملکرد 

 آلی را شکل داد بازرگانی ایده

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 برنامه و سیاست ها

 ایسنا - 3131دی  39یکشنبه 

 بندی پیشنهادات مربوط به بودجه بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی ویتاول

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی از بررسی و اولویت بندی پیشنهادات مربوط به بودجه بخش کشاورزی در 

 .شود می جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت که این پیشنهادات برای ارائه به کمیسیون تلفیق آماده

های  جلسه امروز مربوط به بحث: ، عنوان کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران  زاده در گفت عباس پاپی

های مختلف مربوط به کشاورزی پیشنهادات خود را ارائه  ها و بخش کلی در مورد بخش کشاورزی بود که بسیاری از کمیسیون

  .دادند

همچنین در جلسه امروز نمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی، دامپزشکی، شیالت، امور عشایر، هواشناسی و سازمان : داداو ادامه 

  .ها را در کمیسیون مطرح کردند محیط زیست حضور داشته و پیشنهادات و نظرات درباره بودجه مربوط به این بخش

http://www.isna.ir/fa/news/31353953353 

 برنامه و سیاست ها

 دهقان نیوز

برای جلوگیری از زمینخواری بدنبال جذب : رییس سازمان اراضی/ های کشاورزی سند دار می شوند  زمین

 (9313/92/93) گذار هستیم سرمایه

کشاورزی و مناطق آزاد و جلوگیری از  های حفاظت از اراضی با همکاری جهاد با توسعه گشت/ دهقان نیوز .

طرح . گذاری با مالکیت دقیق و مطمئن در مناطق آزاد و ویژه هستیم زمینخواری ها، به دنبال جذب سرمایه

 .شود آغاز و در مدت هفت سال همه اراضی ملی سند دار می 19های کشاورزی از سال  سنددار کردن زمین

آغاز و در مدت هفت سال همه  39های کشاورزی از سال  ح سنددار کردن زمینرئیس سازمان امور اراضی کشور گفته طر

 .شود اراضی ملی سند دار می

درصد اراضی ملی سند مالکیت داشته باشد، که تالش  10تا  15شود  برآورد می: قباد افشار افزود به گزارش دهقان نیوز،

 .میلیون هکتار اراضی کشاورزی سند دار شود 35 های آینده، شود با رفع تداخل کاربری و صدور سند تا سال می

های ملی و دولتی قشم  هزار هکتار از زمین 305نامه با منطقه آزاد قشم مقرر شد در مدت یک ماه در  با انعقاد تفاهم: وی گفت

منابع آب و خاک برداری و استفاده بهینه از  این طرح با هدف توسعه کشاورزی، تولید، بهره. طرح کاداستر اراضی اجرا بشود

 .شود اجرا می

 .توان بر اساس مرزهای آن، سند مالکیت صادر کرد برداری ثبتی است و ارزش حقوقی دارد و می نقشه کاداستر نوعی نقشه

های حفاظت از اراضی با همکاری جهاد کشاورزی و مناطق آزاد و  با توسعه گشت: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .گذاری با مالکیت دقیق و مطمئن در مناطق آزاد و ویژه هستیم ری ها، به دنبال جذب سرمایهجلوگیری از زمینخوا

http://www.dehghannews.ir/News3.aspx?id=1530 

 

 
 

 

http://www.isna.ir/fa/news/93101407601
http://www.dehghannews.ir/News1.aspx?id=3068


 3931دوم دی اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

23 
 

 برنامه و سیاست ها

 دهقان نیوز

مهندسین / التحصیالن کشاورزی توجه شود  به فارغ: نظام مهندسیعضو / کاهش اشتغالزایی در کشاورزی 

 (9313/92/93) کشاورزی با رغبت بیشتری وارد شوند

در انجام . رسد کشاورزی به گوش می  التحصیالن رشته خبرهایی در رابطه با افزایش بیکاری فارغ/ دهقان نیوز 

 .وران ایجاد شود التحصیالن و بهره اقدامات کشاورزی باید هر چه زودتر پیوند قوی بین فارغ

التحصیالن آن بیشترین  ضو سازمان نظام مهندسی استان تهران گفته در ترکیب نرخ بیکاری کشور، بخش کشاورزی و فارغ

  .سهم را دارند

روز از التحصیالن کشور موضوع جدیدی نیست و هر  زاده با تاکید بر این موضوع که مشکل اشتغال فارغ به گفته احمد رفیع

در : گوید رسد، می ها به گوش می التحصیالن این رشته های مختلف کشور خبرهایی در رابطه با افزایش بیکاری فارغ استان

  .وران ایجاد شود التحصیالن و بهره انجام اقدامات کشاورزی باید هر چه زودتر پیوند قوی بین فارغ

صیلکرده بخش کشاورزی به لحاظ کمی کمبودی ندارد اما مشکل بیکاری وی اعتقاد دارد که امروزه ایران در زمینه نیروی تح

 .التحصیالن این بخش به معضل عمده دیگری تبدیل شده است فارغ

های  داند و بر این باور است که با توجه به اهمیت و مزیت های اقتصادی کشور می وی کشاورزی را یکی از ارکان فعالیت

  .های جدی نسبت به بخش صنعت مواجه است اشتغال با محدودیتاقتصادی کشاورزی، از نظر توسعه 

های کشاورزی و تربیت نیروی تحصیلکرده منجر به توسعه  زمانی عقیده بر این بود که گسترش دانشکده: وی ادامه داد

ایران در زمینه طوریکه امروزه  های زیادی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد برداشته شد به شود بنابراین گام کشاورزی می

  .نیروی تحصیلکرده بخش کشاورزی به لحاظ کمی، کمبودی ندارد

  باید راهکارهایی برای برطرف: گوید داند و می آموختگان بخش کشاورزی را مهم می وی برطرف کردن موانع اشتغال دانش

  .کردن این موانع در نظر گرفته شود

های مشکل  حل یکی از راه: دهد زمین و نیروی انسانی وجود دارد، ادامه می زاده با بیان اینکه برای بخش کشاورزی آب، رفیع

جمهور هم اخیرا گفتهاند که برای تولید در بخش  که رئیس  التحصیالن بخش کشاورزی است چرا بیکاری توجه به فارغ

  .، آب، زمین و نیروی انسانی تحصیلکرده هم وجود دارد کشاورزی

شان  التحصیالنی هستیم که با توجه به توانمندی این مطلب که ما در بخش کشاورزی دارای فارغ این استاد دانشگاه با بیان

  .های الزم باید یافت نتوانستند اشتغالزایی کنند، تاکید دارد که ریشه این مشکل را در نبود زیرساخت

  .التحصیالن پاسخگو نیست رغزاده بر این باور است که توان دانشگاه در بخش اشتغال با توجه به خروجی فا رفیع

اگر کشاورزی مبنای علمی بیابد و : گوید وی با انتقاد از زحمت فراوان بخش کشاورزی سنتی و درآمد اندک آن، می

 .شوند التحصیالن با رغبت بیشتری وارد آن می های آن مهیا شود، سوددهی باالیی خواهد داشت و فارغ زیرساخت

علت نبود باور و شاید کوتاهی ما در معرفی درست بخش کشاورزی متاسفانه به بخش صنعت و  به گفته این استاد دانشگاه به

 .توجهی شده است کشاورزی کم
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 ها قیمتبازار و 

 - 93/11/14فارس

 جدول+میوه و سبزیجاتقیمت 

تومان  122قیمت میوه و سبزی در هفته گذشته افزایش چندانی نداشته و تقریبا ثابت بوده و فقط قیمت نارنگی حدود 

 .در هر کیلوگرم افزایش داشته است

قیمت انواع میوه و سبزی در هفته گذشته تغییر چندانی نداشت و تقریبا ثابت مانده  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .است

هر کیلوگرم آن با قیمتی بین ( ع)اما در هفته گذشته قیمت نارنگی کمی افزایش داشته و در بازار شهرستانی میدان امام حسین 

 .شود هزار تومان عرضه می 0555تا  9055

 .تومان کاهش قیمت داشته است 055حصوالت کشاورزی که در یک هفته اخیر هر کیلوگرم آن تقریبا گوجه فرنگی هم از جمله م

 (ها بر حسب تومان است محاسبه قیمت)جدول قیمت میوه و سبزیجات 

 انواع میوه
در بازار ( درجه یک)قیمت میوه 

 (ع)شهرستانی میدان امام حسین 

های عرصه  در غرفه( درجه دو)قیمت میوه 

 محصوالت کشاورزی

 5005 1055 انار

 1555 1055 موز

 5005 1055 پرتقال تامسون

 5305 1555 سیب زرد

 9505 0555 نارنگی

 9055 0555 نارگیل

 - 35555 آناناس

 - 0555 انگور شاهرود

 1555 1555 کیوی

 9555 9055 خرمالو

 5505 5055 گوجه فرنگی

 5505 5055 خیار

 3355 3055 هویج

 3505 3355 مسمایی کدو

 3505 5555 بادنجان

 3505 3355 پیاز

 3105 3055 زمینی سیب

http://www.farsnews.com/
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 3505 5555 شلغم

 3505 5555 چغندر

 1555 1055 لوبیا سبز

 9055 3555 کلم بروکلی

 3555 3055 کلم قرمز

 305 3055 کلم سفید

 5055 1555 ای فلفل دلمه

 3305 1555 کاهو

 9055 3555 به

 3055 5555 کرفس

 055هزار و  5هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم سبزی خوردن  5براساس این گزارش قیمت هر کیلوگرم سبزی آش، کوکو، پلو 

 .تومان است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313539555355 

 

 قیمت ها بازار و

 آیانا- 3131دی  39, یکشنبه

 بازی واردکنندگان  افزایش قیمت نارنگی، سیاه

هزار تنی نارنگی در کشور نیاز به این  012در حالی که برای واردات نارنگی پاکستانی نقشه کشیده شده است، تولید 

 . اقدام واردکنندگان را منتفی کرده است

گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

ای که  گونه امسال شرایط مناسبی برای تولید انواع مرکبات ازجمله نارنگی در کشور وجود دارد، به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)

 .ن تخمین زده شده استهزار ت 305های شمالی و جنوبی  میزان تولید این محصول در استان

تولید رقم نارنگی اونشوی شمال به پایان رسیده، اما نارنگی کینوی جنوب راهی بازار شده است، بنابراین : پور افزود ابوالقاسم حسن

 .هزار تومانی این محصول در بازار هستیم 35کمبودی وجود ندارد که شاهد قیمت هشت تا 

بازی است که راه افتاده تا بهانه واردات نارنگی پاکستانی فراهم شود، خاطرنشان  ی نوعی سیاهوی با اعالم اینکه افزایش قیمت نارنگ

 .ها و آفات به کشور ندارد ای جز ضربه زدن به تولید داخل و احتمال ورود انواع بیماری واردات هیچ نتیجه: کرد

فروت،  انواع مرکبات ازجمله پرتقال، گریپ: مه دادگرمسیری وزارت جهاد کشاورزی ادا های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .شود و نیازی به واردات وجود ندارد وفور در بازار یافت می نارنگی و لیموشیرین به

دلیل تولید مناسب، اجازه واردات مرکبات به کشور را نخواهد داد؛  وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان به: پور تصریح کرد حسن

 .برای ایام عید نیز در حال انجام استسازی  زیرا ذخیره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931014000120
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 05تا  90کیلوگرم برای هر نفر مشخص شده، در حالی که در ایران این رقم  35مصرف سرانه مرکبات در دنیا : وی یادآور شد

لیون تن هزار تن از بین چهار می 305برابر از مصرف جهانی نارنگی جلوتر هستیم و تولید  9,0کیلوگرم برآورد شده است؛ بنابراین 

 .دهد مرکبات تولیدشده در کشور تکافوی نیاز داخلی را می

 نارنگی کینوی جنوب در راه بازار

نارنگی رقم اونشو که در شمال کشور تولید : گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 .شود های کینو و ارقام جنوبی می ماه نوبت به نارنگی دارد و در دیهای مهر و آبان در اوج تولید قرار  شود، در ماه می

ویژه نارنگی وجود نداشت، بنابراین هیچ کمبودی وجود  در سال جاری خطر سرمازدگی برای مرکبات به: پور اظهار داشت حسن

 .ندارد و نیازی به واردات نیست

باشند و از خرید نارنگی که در حال حاضر نسبت به رقم واقعی باالتر وی از مردم خواست تا با اندکی حوصله، منتظر نارنگی کینو 

 .است، خودداری کنند

تومان نیز  055هزار و  قیمت پرتقال در حال حاضر باید دوهزار تومان باشد که بسته به مرکز عرضه، تا سه: پور در پایان گفت حسن

تومان تخمین زده شده و افزایش  055وهزار تا دوهزار و رسد و قیمت منطقی برای هر کیلوگرم نارنگی نیز د به فروش می

 ./غیرمنطقی پسندیده نیست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 55303-3 .html 

 پسته

 ایسنا - 3131دی  0دوشنبه 

  میلیارد دالری پسته 9.1صادرات 

  صنعت، معدن، تجارت -اقتصادی  : سرویس

میلیون دالر صادرات پسته داریم و برآورد اتاق بازرگانی ایران این است که  055ساالنه یک میلیارد و : نایب رییس اتاق ایران گرفت

تحمیل کرده میلیون دالر از این میزان هزینه تحریم هایی بوده که کشورهای مختلف علیه ایران  555در پنج سال گذشته، ساالنه 

 .اند

در نشست استاندار و اعضای اتاق کرمان با رییس اتاق  -دوشنبه  -پور امروز  به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه کویر، محسن جالل

امیدواریم بتوانیم با حضور رییس اتاق عمان در کرمان فضای جدید همکاری را کلید بزنیم که : بازرگانی عمان در کرمان اظهار کرد

اط بین کشور ما و عمان و همچنین استان کرمان با عمان بسیار نزدیک است و در چند سال گذشته اقدامات مشترکی انجام ارتب

 .شده است

کارهای خوب شرکت های کرمانی در عمان انجام و این ارتباط اطمینان بخش تر شده و اقدامات مشترک عمانی ها نیز : وی افزود

 .خانه ای و ساخت و ساز در کرمان انجام داده انددر زمینه گردشگری، محصوالت گل

در استان کرمان در زمینه های معدنی، کشاورزی و گردشگری ظرفیت های خوب و مشترکی با عمان داریم و : پور تصریح کرد جالل

کرمان برگزار خواهیم  می توانیم کار سرمایه گذاری را با عمانی ها داشته باشیم و امروز چند بازدید با حضور رییس اتاق عمان در

 .کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20959-1.html
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وی اظهار امیدواری کرد نتیجه سفر، آغاز کارهای جدید با عمان باشد و در جلسه امروز همه مدیران اصلی استان و کمیسیون های 

اتاق حضور دارند و در صورتی که ریاست اتاق عمان اعالم کنند، آماده همکاری، سرمایه گذاری و ظرفیت سازی در زمینه های 

 .ی، معدنی، گردشگری و کشاورزی با عمان هستیمصنعت

ایران کشور پرجمعیتی است که ظرفیت بسیار خوبی برای : رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان اظهار کرد

ازارهای دنیا مبادالت اقتصادی دارد و عمان کشور کم جمعیت با ثروت زیاد است که به علت شرایط خوب روابط اقتصادی، به ب

 .دسترسی دارد

خأل بین ایران و عمان این است که نتوانسته ایم از این ظرفیت های دو طرفه استفاده کنیم و باید این پیام به پادشاه : وی افزود

 .عمان برسد، که اقتصاد ایران و و عمان می تواند گره بخورد و ظرفیت های مختلف را مورد مبادله قرار بدهیم

در آمار گمرک ایران دومین مقصد پسته ایران کشور امارات است، در حالی که حتی نیم درصد پسته ایران در : ان کردپور بی جالل

 .امارات مصرف نمی شود

اگر پایه ارتباط بازرگانی ایران و عمان به درستی گذاشته شود، به دنبال آن سرمایه گذاری های مشترک معدنی و : وی اظهار کرد

 .در ایران و عمان انجام خواهد شد گردشگری متقابال

 .ابتدای کار این ارتباط بازرگانی مهم است که سال ها لنگ مانده است: وی بیان کرد

http://www.isna.ir/fa/news/31355051300 

 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا-3131دی  50, دوشنبه

 های هواشناسی  دلیل استفاده از داده ارزیابی کاهش خسارات کشاورزی به

، عملیات مختلفی از حاصل همکاری سازمان هواشناسی کشور با "هواشناسی کشاورزی"های  برای دستیابی به توصیه

 .طور رایگان در اختیار کشاورزان قرار گیرد ها به شود تا این داده وزارت جهاد کشاورزی انجام می

بخشی در سازمان هواشناسی  به کرج، هواشناسی کشاورزی واحدی میان( ایانا)به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران 

طوری که در  کشور است که ارتباط تنگاتنگی نیز با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دارد، به

 .گیرد ان کشاورزی آن کشور جای میبرخی کشورها این واحد در سازم

 3335در نوزدهمین اجالس آن در رم و مصوبات اجالسیه ( فائو)های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  بر اساس مصوبه

بر اساس تعهدات  3109که ایران در هر دوی آنها عضویت دارد، هواشناسی کشاورزی در سال ( WMO)سازمان جهانی هواشناسی 

 .یجاد شدمتقابل ا

ای از هواشناسی کاربردی است  شاخه"توان به معرفی سازمان هواشناسی کشور اشاره کرد که  برای تعریف هواشناسی کشاورزی، می

 ."پردازد که به بررسی و مطالعه اثرات مختلف آب و هوایی، هیدرولوژیکی و خاک را بر تولیدات کشاورزی می

های مختلف مکتوب و  های هواشناسی کشاورزی و هشدار از رسانه اخبار و با نام توصیههای کاربردی هواشناسی که در قالب  داده

 .شود انجام می "هواشناسی کشاورزی"ای به نام  گیرد، حاصل تالش مستمری است که در اداره تصویری در اختیار کشاورزان قرار می

زی استان البرز در ابتدای جاده محمدشهر و در نخستین چیزی که در اداره تحقیقات و کشاورزی سازمان هواشناسی کشاور

فرماست و از  کند، آرامش و سکونی است که در محوطه بزرگ مجموعه حکم های دانشکده کشاورزی کرج، جلب توجه می زمین

http://www.isna.ir/fa/news/93100803955
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رشناسان های مورد نیاز هواشناسی در آرامش در اختیار کا هیاهوی شهری به دور است، گویی زمان در این مجموعه ایستاده تا داده

 .قرار گیرد

های مخابراتی، تعداد معدودی از افراد در ساختمان کوچکی ایستگاه قرار دارند که  های سینوپتیک و دکل در میان انبوهی از دستگاه

هایی مانند سرعت و جهت باد، دما، رطوبت، میزان تشعشع، فشار هوا، میزان بارش باران، دمای عمق و سطح و رطوبت خاک را  داده

طور  های کاربردی کرده و و به سنجند و تبدیل به داده شباهت به سفینه فضایی نیستند می های عجیب و غریبی که بی دستگاهبا 

 .دهند رایگان در اختیار کشاورزان قرار می

های  تحلیل و توصیههای خام را تبدیل به  های مخابراتی نیز وجود دارد که این داده گیری دستی، دکل های اندازه به غیر از دستگاه

 .دهد هواشناسی کرده و در اختیار کارشناسان قرار می

که حدود سه ساعت کمتر  UTCدر ورودی ایستگاه دو ساعت بر دیدار نصب شده که بر روی یکی نوشته شده محلی و بر دیگری 

 .از زمان به وقت ایران است

 آب و هوایی مطالعه انواع بذر از زمان کاشت تا باردهی با توجه به شرایط

ها بر اساس  اینجا همه فعالیت: گوید غالمرضا صفایی، معاون فنی شبکه ایستگاه هواشناسی استان درباره با چگونگی کار به ایانا می

گیرد و دارای تبادل داده به شکل مرتب با سایر کشورها هستیم، به همین منظور از ساعت جهانی نیز  اطالعات جهانی صورت می

 .نیمک استفاده می

با : دهد های کشاورزان از سرمازدگی داشته است، خبر می وی با اشاره به اینکه هواشناسی کشاورزی نقش مهمی در کاهش خسارت

دلیل استفاده  رسیم که در هر استان چقدر از خسارات کشاورزان به بندی مشخص می ادامه طرح تَهَک تا پایان امسال، به یک جمع

 .ورزی، کم شده استهای هواشناسی کشا از داده

دهد، مطالعه انواع بذر از زمان کاشت تا باردهی است که  های دیگری که این واحد انجام می از فعالیت: کند صفایی خاطرنشان می

 .شود اطالعات آن ثبت و ضبط شده و با توجه به شرایط آب و هوایی، بهترین نوع رقم کشت به کشاورزان اعالم می

قیقاتی هواشناسی کشاورزی در کشور وجود دارد که عمدتاً در مراکز تحقیقاتی کشاورزی کشور مرکز تح 19گفتنی است، 

 ./مستقرند

 .تقابل مشاهده اس اینجاگزارش تصویری اداره تحقیقات و کشاورزی سازمان هواشناسی کشاورزی استان البرز در لینک 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 55003-3 .html 

 

 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا-3131دی  39, یکشنبه

 دوره آموزشی فرآیند تولید و لزوم استفاده از نهال سالم مرکبات 

ماه امسال  دی 01تا  03ها  شده مرکبات و احداث باغ دوره آموزشی فرآیند تولید و لزوم استفاده از نهال سالم و گواهی

 . شود در شیراز برگزار می

ریزی آموزش و هماهنگی ترویج باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  مدیر گروه برنامه

های نوین تولید  این دوره آموزشی با اهدافی چون افزایش دانش فراگیران در زمینه شناخت روش: با اعالم این خبر گفت( یاناا)ایران 

http://www.iana.ir/multimedia/item/20860-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20859-1.html
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ها، آشنایی با آفات و  های مبارزه با آفات در نهالستان ها، آشنایی با روش نهال و احداث باغ مرکبات نقش تغذیه و آبیاری نهالستان

 .شود مرکبات و خطرات احتمالی احداث باغ در مناطق نامساعد برگزار می ای های قرنطینه بیماری

محقق از  30نفر شامل  95شود،  در این دوره آموزشی که توسط معاونت امور باغبانی وزارتخانه برگزار می: ابراهیم شرافتی افزود

های نظری  ساعت کالس 35ز پیشرو در قالب خیز و هفت کشاور های مرکبات کارشناس از استان 33خیز کشور،  های مرکبات استان

 .بینند های عملی در مرکز آموزش جهاد کشاورزی آموزش می و شش ساعت کالس

های کنترل کیفیت و مبارزه با  های تولید نهال سالم مرکبات توسط صبو روح، روش در این دوره آموزشی، روش: وی خاطرنشان کرد

 .رجایی و گواهی نهال مرکبات توسط رحیمی میدانی، تدریس خواهد شدآفات دکتر صالحی، تغذیه و آبیاری دکتر 

ریزی آموزش و هماهنگی ترویج باغبانی قصد دارد  اندازی گروه برنامه گفتنی است، معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با راه

های نوسازی، بازسازی و ایجاد  رنامهها و ب های آموزشی عمومی و تخصصی در سطح کشور در راستای سیاست با برگزاری دوره

 ./منظور افزایش کمی و کیفی محصوالت باغی کشور بردارد های بلندی به های فنی و اقتصادی گام باغ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 55333-3 .html 

 

 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا- 3131دی  39, یکشنبه

 امسال هندوانه و گوجه فرنگی هم به خریدهای تنظیم بازار اضافه شد 

قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی در امور مجلس با بیان این که امسال برای نخستین بار وزارت جهاد کشاورزی برای 

کار قرار داد، از وارد نشدن حتی یک کیلو  تنظیم بازار، حتی خرید هندوانه و گوجه فرنگی را از کشاورزان در دستور

 .خبر داد 19مرکبات برای شب عید 

از بابل؛ خلیل آقایی، قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی در امور مجلس در جریان مسافرتش ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

امسال نیازی به واردات میوه در کشور نیست و در : افزودتولیدات داخلی محصوالت کشاورزی را با اهمیت خواند و : به بابل گفت

 .راستای حمایت از تولید کنندگان حتی یک کیلوگرم مرکبات نیز وارد نخواهیم کرد

امسال برای نخستین بار وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار حتی خرید هندوانه و گوجه فرنگی را از کشاوزان در : وی بیان کرد

 .ار داددستور کار قر

در دولت تدبیر و امید معاونت باغبانی و : کشور برتر دنیا است، افزود 35وی با بیان این که ایران در تولید محصوالت باغی جزو 

زراعت که در دولت گذشته ادغام شده بود، در راستای حمایت و دقت عمل بیشتر از هم منفک شده و به عنوان دو معاونت ، به 

 .ارایه خدمت به کشاورزان هستندطور جداگانه در حال 

در سال های گذشته حتی در تامین کود شیمیایی برای کشاورزان دچار مشکل بودیم اما امروز هیچگونه محدودیتی : آقایی گفت

 .برای تامین کودشیمیایی کشاورزان وجود ندارد و هر میزان نیاز باشد از تولیدات داخلی تهیه و مورد استفاده قرار خواهد گرفت

میلیارد ریال تسهیالت در بخش  055هزار و  30از ابتدای امسال تاکنون : قائم مقام وزیرجهادکشاورزی در امور مجلس اظهار داشت

 .مکانیزاسیون کشاورزی شامل ادوات مورد نیاز تولیدکنندگان در اختیار کشاورزان قرار داده شد

ای بسیار نزدیک برای بخش مکانیزاسیون کشاورزی نیز تخصیص خواهد  هزار میلیارد ریال دیگر نیز در آینده 3مبلغ : وی افزود

 .یافت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20961-1.html
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بر اساس تحقیق به عمل آمده بسیاری از متجاوزان : وی تخریب جنگل و خاک در مازندران را بسیار نگران کننده دانست و گفت

 .منابع طبیعی و جنگل در استان مازندران افراد غیر بومی هستند

راست از منابع طبیعی یک امر واجب است و همه مازندانی ها باید تالش کنند تا متجاوزان به عرصه منابع ح: آقایی اظهار داشت

 .طبیعی مجال جوالن نیابند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 55300-3 .html 

 

 تولیدات زراعی و باغی

 آیانا- 3131دی  53, سه شنبه

 آیند  محصوالت کشاورزی تحت نظارت استاندارد به بازار می

محصوالتی که قبل از عرضه به بازار مصرف، مورد آزمایش . شده و سالم آشنا هستیم از گذشته با اصطالحاتی مانند محصول گواهی

شوند، که  از حدمجاز از چرخه عرضه به بازار مصرف حذف میکش بیشتر  گیرند تا در صورت داشتن باقیمانده سموم و آفت قرار می

 .رسند درصد بیشتر از قیمت سایر محصوالت به فروش می 15بار و حدود  طور معمول این محصوالت در میادین میوه و تره به

مطابق با  "گپ ایران"های مشترک وزارت جهاد کشاورزی با سازمان استاندارد، استاندارد جدیدی به نام  بر اساس همکاری

المللی ایجاد شد که در این طرح، محصوالت کشاورزی از ابتدای تولید تحت نظارت کارشناسی و بازرسی، شرکت  استانداردهای بین

 .شود نیز گفته می "نظارت از مزرعه تا سفره"گیرد که اصطالحاً به آن  بازرسی محصوالت کشاورزی قرار می

در کشور به سراغ میربهروز غیبی، رئیس شرکت بازرسی محصوالت  "گپ ایران"ی استاندارد برای بررسی چگونگی چند و چون اجرا

 .کشاورزی و مدیرکل سابق دفتر سبزی و صیفی، گل و گیاهان زینتی، قارچ خوراکی و گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی رفتیم

 گپ چیست و چه تأثیری در کشاورزی دارد؟ استاندارد ایران

مطابق با استاندارد تولید آن محصول برآورده شده و توسط ( ها نیازها، انتظارات و خواسته)شده  که الزامات مشخصمحصولی است 

 .تأیید و گواهی شده است( کننده کننده و یا گواهی یک نهاد بازرسی)شخص ثالث 

منظور رسیدن به  به GAPبالغی و های فنی ا عنوان مثال الزام اصلی درباره محصوالت کشاورزی سالم، رعایت دستورالعمل به

 .ها برای عرضه محصول است حداکثر باقیمانده مجاز سموم، فلزات سنگین، نیترات و نیتریت و سایر آالینده

کنندگان، رویکرد تولید و عرضه محصوالت کشاورزی سالم و  هدف اصلی توجه به اهمیت موضوع و درک عمیق سالمتی مصرف

 .های جهانی است که خوشبختانه مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است شده همگام با پیشرفت گواهی

 های اقتصادی نیز برای کشاورزان دارد؟ تولید محصوالت کشاورزی استاندارد، مزیت

سالمت  تنها امکان تولید و عرضه محصوالت سالم گواهی شده فراهم و ایمنی مواد غذایی و در تولید محصول کشاورزی استاندارد، نه

شود، بلکه اجرای استاندارد زمینه صادرات محصوالت کشاورزی و ارزآوری بیشتر را برای کشور  کنندگان داخل تأمین می مصرف

 .کند المللی فراهم می برابر با انتظارات بین

 .شود همچنین در این طرح برنامه دولت برای تأمین سالمت غذا از مزرعه تا سفره نیز اجرایی می

 شده چه جایگاهی در تجارت جهانی دارد؟ گواهیتولیدات 

های فیزیکی، شیمیایی و فیزیکی است و بهداشت تولید، در مراحل کاشت،  محصول تولید شده تحت استاندارد گپ عاری از آالینده

 .داشت و برداشت تحت کنترل و بازرسی کنترل کیفیت است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20955-1.html
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روزرسانی است، لذا احتمال دارد که به همراه داشتن  حال تغییر و به با توجه به اینکه مقررات کشورهای واردکننده دائماً در

که هم اینک بعضی از کشورها نیز تنها محصوالت کشاورزی  طوری گواهینامه گپ در آینده جزو الزامات تجارت مواد غذایی شود، به

 .کنند  را با گواهینامه گپ خریداری می

های  ها و تشکل ها، اتحادیه ویژه انجمن ریزان بخش کشاورزی به گذاران و برنامه ستبرای داشتن صادرات پایدار الزم است که سیا

 .غیردولتی بخش کشاورزی ایران با این رویکرد جهانی خود را همگام سازند

ربط، از حقوق اولیه هموطنان است و نباید  البته قابل ذکر است که مصرف مواد غذایی گواهی شده با رعایت استانداردهای ذی

 .الشعاع تامین مواد غذایی محصوالت صادراتی قرار گیرد تحت

 تأثیرات زیست محیطی تولید استاندارد محصوالت نیز مورد بررسی قرار گرفته است؟

استانداردسازی تولیدات بخش کشاورزی در مدیریت خاک، تغذیه، مدیریت کنتل جمعیت آفات بر اساس مدیریت تلفیقی آفات 

IPM وری را در پی دارد اده بهینه از منابع آب، حفظ محیط زیست و در یک کالم افزایش بهرهاست و مدیزیت استف. 

ترین چالش برای تولید و عرضه محصوالت کشاورزی  کار بخش نظارت بر محصوالت کشاورزی، مهم عنوان یک کهنه به

 دانید؟ سالم در کشور را در چه می

محصوالت کشاورزی، عدم اطمینان خاطر تولیدکنندگان از بازاریابی و فروش  فقدان انگیزه تولیدکنندگان برای استانداردسازی

کنندگان به محصول مطمئن و  شده نسبت به محصول عادی در بازار داخلی و عدم دسترسی سهل و آسان مصرف محصوالت گواهی

 ./ترین این مشکالت است شده ازجمله مهم گواهی

http://www.iana.ir/food/item/ 55033-3 .html 

 

 تولیدات زراعی و باغی

 خبرنگاران جوان - 3131دی  33: تاریخ

 ای باید به وضعیت انبارداری مرکبات کشور شود نگاه ویژه

 .ای شود نگاه ویژهصنعت انبارداری مرکبات در کشور وضعیت چندان مناسبی ندارد وباید به این صنعت : نوروزی گفت

در خصوص  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باَشگاه خبرنگاراناهلل نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی  رحمت

ت انبارداری مرکبات در کشور با در خصوص وضعی: سازی مرکبات گفت اقدامات انجام گرفته برای بهبود وضعیت انبارداری و ذخیره

وزیر و معاونین وی جلساتی صورت گرفت و همچنین اعضای کمیسیون طی جلساتی در وزارت جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی 

 . به این شوند ولی این اقدام هنوز عملی نشده است

ای به وضعیت انبارداری  منابع طبیعی نگاه ویژهامیدوارم در بودجه سال آینده اعضای کمیسیون کشاورزی آب و : وی در ادامه افزود

 . در کشور داشته باشد

با روش انبارداری سنتی انتظار افزایش قیمت داریم : نوروزی در خصوص قیمت مرکبات در روزهای پایانی سال و شب عید گفت

 . ولی امید داریم با تاکید اعضای کمیسیون و مدیریت بهتر شکلی برای شب عید نباشد

http://www.yjc.ir/fa/news/0503339 

 
 تولیدات زراعی و باغی

http://www.iana.ir/food/item/20891-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5087164
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 خبرنگاران جوان - 3131دی  35: تاریخ

 آغاز برداشت مرکبات در دومین قطب تولید مرکبات کشور

 .برداشت مرکبات در فارس، دومین قطب تولید مرکبات کشور آغاز شد

هزار  39استان فارس با سطح زیرکشت : ، مسئول باغبانی سازمان کشاورزی فارس گفتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

ید در هزار تن محصول مرکبات مقام دوم را از لحاظ سطح زیرکشت و تول 055هکتار مرکبات و تولید سالیانه بیش از یک میلیون و 

 . کشور را به خود اختصاص داده است

 . برداشت مرکبات استان فارس تا پایان اردیبهشت سال آینده ادامه دارد: زمانی گفت

هزار تن محصول مرکبات تولید شود که در مقایسه با پارسال با  015شود امسال بیش از یک میلیون و  پیش بینی می: وی گفت

 . درصد افزایش تولید همراه است 35

هایی در بخش  های پی در پی و کاهش منابع آب استان فارس با محدودیت های اخیر به دلیل خشکسالی گرچه در سال: زمانی افزود

باغبانی مواجه شده است، اما باغداران مرکبات کار با استفاده از آبیاری نوین و مدیریت مصرف آب، با افزایش برداشت نیز رو به رو 

 . اند شده

ارنگی، لیموترش ولیمو شیرین، بالنگ، ترنج، نارنج، گریپ فروت، بطاوی، بکرایی و کام کوات انواع مرکبات فارس است که پرتقال، ن

عالوه بر تأمین نیاز استان و کشور به کشورهای اروپایی از جمله روسیه، اوکراین، آلمان، اتریش و سوئد و همچنین برخی از 

 . شود کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می

 . میلیون دالر ارز آوری داشته است 35صادرات مرکبات فارس از ابتدای امسال بیش از 

های جهرم، داراب، فسا موجب تحول در بازار و  های اخیر، احداث مراکز درجه بندی و بسته بندی مرکبات در شهرستان در سال

باغات مرکبات و برداشت به موقع و نگهداری این فروش محصول مرکبات فارس شده است که در صورت احداث انبارهای سرد در 

محصول در انبارهای سرد، ضمن حفظ محصول از خطر سرمازدگی زمستانه و پیشگیری از افت قیمت محصول به دلیل عرضه به 

 ./موقع، منافع باغداران نیز تأمین خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/0503555 
 

 تولیدات زراعی و باغی

 ایسنا - 3131دی  35چهارشنبه 

 های هیدروپونیک رتبه اول خراسان در ایجاد گلخانه

های استان هیدروپونیک است و در این  درصد از گلخانه 95حدود : مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت

 .ول را در سطح کشور داریمزمینه رتبه ا

ها به جای  در این گلخانه: ، منطقه خراسان، اظهار کرد(ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمدرضا قدسی در گفت

 .شود خاک برای کشت محصوالت از الیاف نارگیل و سایر الیاف معدنی استفاده می

وری باال، آسودگی،  توان به میزان باالی دقت در کشت محصوالت، کنترل کیفیت، بهره میها  از جمله مزایای این گلخانه: وی افزود

 .های کم بازده به دلیل عدم نیاز به خاک اشاره کرد امکان کشت محصول در خاک

 افزایش بازدهی محصول به: ای، گفت مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی در خصوص مزایای کشت گلخانه

های دمایی، کنترل  برابر، جلوگیری از خسارت بالیای طبیعی و تنش 95تا  15برابر و به لحاظ ریالی بین  55تا  35لحاظ وزنی بین 

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5086002
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امکان کشت محصوالت در  ای در اراضی نامرغوب،  وری بیشتر از آب و زمین، امکان کشت گلخانه ها و بهره بهتر آفات و بیماری

 .ای است ل برای قشر تحصیل کرده از مزایای کشت گلخانهاراضی کوچک و ایجاد اشتغا

هکتار  39,3هکتار خیار،  00,3هکتار است که از این میزان  395های استان  در حال حاضر جمع کل گلخانه: قدسی اظهار کرد

 1,03تار توت فرنگی و هک 3,5هکتار گیاهان آپارتمانی،  35,3هکتار گلهای شاخه بریده و  35,5هکتار فلفل و  5,10فرنگی،  گوجه

 .تا هفت سال آینده این میزان باید حداقل به هزار هکتار افزایش یابد. هکتار گیاهان دارویی است

ها  بندی شهرستان ها با سهمیه های توسعه پلکانی گلخانه برنامه: مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد

های مشهد، چناران،  های استان به ترتیب در شهرستان در حال حاضر بیشترین سطح گلخانه. ستو به تفکیک سال انجام شده ا

 .فریمان، طرقبه و شاندیز قرار دارد

همه ساله صادرات به : یابد، گفت های استان کشت و پرورش می وی با بیان اینکه انواع محصوالت صیفی و زینتی در گلخانه

 .شود ان انجام میکشورهای مختلفی از جمله ترکمنست

ای علوفه در نیشابور انجام شد اما  آمیز گلخانه سال گذشته کشت موفقیت: اظهار کرد  ای علوفه قدسی در خصوص کشت گلخانه

با توجه به محدودیت منابع آبی . سازی استفاده از علوفه سبز در فصل زمستان در بین دامداران است مشکل در موضوع فرهنگ

 .ای نداریم رفتن به سمت کشت گلخانهای جز  استان، چاره

http://www.isna.ir/fa/news/31353550133 

 تولیدات دام و طیور

 آیانا-3131دی  50, دوشنبه

 افتد  سالمت مردم با کمبود نیروهای نظارتی دامپزشک به خطر می

های خام دامی امروز در قلب تهران پلمپ شد، اما اگر نیروهای نظارتی بیشتری در  فرآوردهکننده  بندی یک واحد بسته

 .شد واحدهای بیشتری تحت نظارت بهداشتی قرار گیرند سازمان دامپزشکی وجود داشت، می

جریان پلمپ یک واحد و در ( ایانا)رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

این واحد اقدام به نگهداری مقدار زیادی خمیر مرغ تاریخ : گفت (ع)های خام دامی در حوالی میدان امام حسین بندی فرآورده بسته

های تولید موجود نیز فاقد ضوابط بهداشتی  مصرف گذشته در شرایط نامناسب و بدون برچسب کرده است و عالوه بر آن، سالن

 .ز سوی سازمان دامپزشکی استشده ا اعالم

های فرآوری وجود دارد که  عالوه بر آن، در حین بازدید مشاهده شد که مقادیری مواد خام دامی تازه در سالن: سیدعلی بابایی افزود

ته ها، مشخص شد که فرآوری برخی از این مواد خام دامی در دو روز گذش رهاشده روی میز کارهای موجود است و بر اساس بررسی

 .بندی رها شده است انجام شده و بدون بسته

هایی که از دو روز گذشته در سطح استان تهران آغاز شده است و طبق گزارش همکاران  با توجه به نظارت: وی خاطرنشان کرد

 .دامپزشکی به این واحد مراجعه شد

های زیر نظر سازمان  ت انتقال آن به سردخانهتمامی مواد خام دامی موجود، به محض مشاهده ضبط و به سرع: بابایی ادامه داد

 .شود و تا تعیین تکلیف آن از طریق مراجع قضایی، توقف تولید و پلمپ واحد انجام شد دامپزشکی انجام می

هایی نگهداری شده است که تاریخ آن  بندی بندی در بسته های مرغ واردشده در این واحد، پس از قطعه الشه: وی تصریح کرد

 .ا زمان تولید نیستمتناسب ب

http://www.isna.ir/fa/news/93101005371
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 تن خمیر مرغ تاریخ گذشته 93کشف 

مجوز خمیر مرغ به برخی واحدهایی که دارای شرایط خاص بهداشتی هستند داده : رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران یادآور شد

مناسبی  صورت شود و الزم است که برچسب موجود روی فرآورده و جعبه آن یکی باشد که متأسفانه در این واحد، به می

 .گذاری نشده است برچسب

تن آن  31تن فرآورده خام دامی وجود دارد که  05ای که به ظاهر زیر صفر عنوان شده است،  در واحد سردخانه: بابایی تأکید کرد

 طور قطع آنها نیز بندی غیربهداشتی نگهداری شده که به در شرایط بسته( هفت تن)خمیر مرغ تاریخ گذشته بوده و مابقی آن 

 .شوند معدوم می

قانون مواد خوراکی و  3نامه اجرایی اصالح ماده  نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و آیین بر اساس آیین: وی اظهار داشت

شود و به برخی واحدها که عدم انطباق آنها با موازین  های مختلفی در سطح شهر انجام می آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی، نظارت

 .شود ه شود، تذکر و بر حسب نوع اهمیت، دستور توقف تولید و پلمپ صادر میفوق مشاهد

 بندی خاطی دریافت چندین تذکر شفاهی توسط واحد بسته

این واحد چند بار تذکر شفاهی داشته است، اما چون شرکای آنها با یکدیگر : رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران همچنین گفت

اند و مشکالت  این واحد مشکل دادگاهی دارند، برای حل مشکالت بهداشتی رسیدگی نکرده هماهنگ نبوده و خود بر سر ملک

 .موجود به سمت بحرانی شدن پیش رفته و امروز دستور توقف تولید و پلمپ آن صادر شد

خواهشمندیم که های خام دامی برای مردم جامعه، از مسئوالن کشور  با توجه به اهمیت سالمت فرآورده: بابایی در ادامه افزود

های بیشتری بر واحدهای تولیدی داشته  نسبت به افزایش نیروهای دامپزشک کشور، اقدامات الزم را انجام دهند تا بتوانیم نظارت

 .باشیم

صورت تصادفی پایش کنیم و پس از  دلیل کمبود نیروی انسانی، ناگزیر هستیم واحدها را به در حال حاضر به: وی خاطرنشان کرد

 .، بر اساس ضوابط و دستورات، اقدامات الزم را انجام دهیمآنالیز

ترتیب بر  های حاکمیتی را افزایش داده و بدین وجود نیروهای زبده و به تعداد مناسب در سازمان دامپزشکی، نظارت: بابایی ادامه داد

 .شود کار واحدهای تولیدی بیشتر نظارت می

بندی و در قطعات مختلف، گوشت بلدرچین  های مختلف بسته اتش شامل مرغ به شکلواحد فوق که تولید: وی در پایان تصریح کرد

صورت گسترده توزیع  ای معروف کشور به های زنجیره شده محصوالت فوق است، در یکی از فروشگاه های کبابی و سوخاری و فرآورده

 ./شد می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55030-3.html 

 

 

 تولیدات دام و طیور

 آیانا-3131دی  31, شنبه

 کارخانه متخلف تولید کننده دارو و مکمل های دامی  91جلوگیری از فعالیت 

 .ی کردکارخانه تولید مکمل دامی جلوگیر 91سازمان دامپزشکی کشور از فعالیت پنج خط تولید داروهای دامی و 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20875-1.html
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مورد بازدید  35در : از سمنان، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سمنان افزود( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

نمونه برداری از داروهای موجود در بازار پنج خط تولید در برخی از کارخانه ها متوقف و محصوالت آن از بازار  155تخصصی و 

 .مصرف جمع آوری شد

کارخانه تولید مکمل های مواد معدنی ویژه دام نیز جلوگیری شد که هفت  33در این بازرسی ها از فعالیت : گفت مهدی خلج

 .شرکت با اصالح روند تولید خود دوباره از سازمان مجوز فعالیت دریافت کردند

برخی داروها و مکمل های دامی وی علت این لغو مجوزها را نقص فرموالسیون و استفاده بیش از حد مجاز از فلزات سنگین در 

عالوه بر توقف خط تولید و لغو پروانه ساخت، جریمه های نقدی و معرفی به تعزیرات حکومتی نیز در انتظار : دانست و افزود

 .واحدهای متخلف تولید کننده دارو و مکمل های دامی است

هزار  1و مواد ضد عفونی کننده با تولید ساالنه بالغ بر  کارخانه تولید دارو، مکمل، سموم 330: رئیس سازمان دامپزشکی کشورگفت

 .قلم دارو زیرنظر سازمان دامپزشکی کشور فعالیت دارند

 30قلم داروی دامپزشکی که حدود  155یک هزار و : قلم دارویی از کشور صادر شده است، افزود 305خلج با بیان اینکه امسال 

 ./ایران تولید می شود درصد نیاز داروهای دامپزشکی کشور است، در

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55313-3.html 

 

 

 تولیدات دام و طیور

 ایسنا - 3131دی  3شنبه  سه

 های صنعتی دام شد گیالن پایلوت ساماندهی کشتارگاه

بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی از انتخاب استان گیالن به عنوان پایلوت طرح ساماندهی مدیر کل دفتر نظارت بر 

 .های صنعتی دام کشور خبر داد کشتارگاه

به گزارش خبرنگار ایسنا در گیالن، عباسی در بازدید از کشتارگاه صنعتی مرکز استان ضمن بیان اهمیت و جایگاه بهداشتی و 

 .ها در کشور خبر داد از انتخاب گیالن به عنوان طرح پایلوت ساماندهی کشتارگاه های صنعتی، اقتصادی کشتارگاه

 .های سنتی عنوان کرد وی علت انتخاب گیالن را وضعیت مطلوب و تالش های همه جانبه استان در جهت تعطیلی کشتارگاه

ان حمل و نقل دام زنده و توسعه میادین هدف از اجرای این طرح ارتقای شاخص های بهداشتی، ساماندهی ناوگ: عباسی ادامه داد

 .دام است

های دام نسبت به  در این طرح مقرر شده تا کارگروه مشترک دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان و انجمن کشتارگاه: وی افزود

نی بهداشتی نیز در ها و برگزاری جلسات مستمر آموزشی برای مسئولین ف تدوین برنامه پنج ساله اقدام کرده و ممیزی کشتارگاه

 .این طرح دیده شده است

http://www.isna.ir/fa/news/31355359033 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20937-1.html
http://www.isna.ir/fa/news/93100904516
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - 3131دی  35: تاریخ

 درصد افزایش یافت 01مرغ کشور در سال جاری  مازاد تخم

درصد افزایش یافته است این افزایش تولید نبود بازارهای صادراتی  50مرغ کشور در سال جاری مازاد تولید تخم : طالکش گفت

 .ناپذیری به این بخش شده است های جبران جدید باعث ضرر و زیان

درباره وضعیت صادرات تخم مرغ به  شگاه خبرنگاراندر گفتگو با خبرنگار اقتصادی باَفرزاد طالکش دبیر ستاد ترویج تخم مرغ 

های باالی حمل و نقل  مرغ مثبت بوده اما به دلیل هزینه از نظر هئیت روسی نسبت به تولید بهداشتی تخم: روسیه نیز اظهار داشت

 .تومان یارانه به این حوزه اختصاص دهد 3555دولت باید برای هر هر کیلو تخم مرغ و بدون تعرفه 

خوشبختانه با توجه به تعمهیدات سازمان دامپزشکی : با اشاره به وضعیت شیوعی آنفلوالنزی مرغی در کشورهای اروپایی افزودوی 

برای جلوگیری از ورود و شیوع این بیماری در روند قیمت تغییر نخواهیم داشت و یک قیمت شوک قیمتی کوتاهی در مرغ گوشتی 

 .شد شاهد باشیم رد میو اجدادی که از کشورهای اروپایی وا

 .ضمن مسئله برندسازی تخم مرغ حل شود ورود این محصول به بورس کاال تسهیل خواهد شد

http://www.yjc.ir/fa/news/0500330 

 تکنولوژی، فناوری، علمی

 آیانا- 3131دی  31, شنبه

 پایان نامه اثرگذار کشاورزی تا پایان سال در دانشگاه های کشور انجام می شود  022

ما نه تنها برای اشخاص پست سازمانی تولید نمی کنیم، بلکه برای پست ها افرادی را انتخاب و منصوب می کنیم که 

 .سال خدمت در بخش کشاورزی باشند 32متناسب و شایسته 

از گرگان، اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، ( ایانا)کشاورزی ایران  به گزارش خبرنگار خبرگزاری

با وجود تالش های زیادی که در فعالیت های : آموزش و ترویج کشاورزی در آیین رونمایی از ارقام پنبه در گرگان اظهار داشت

ورزی صورت می گیرد، با توجه به گستره وسیع بخش کشاورزی، نیاز تحقیقاتی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا

 .به همکاری و هم افزائی با دانشگاه های کشاورزی و منابع طبیعی داریم

نوع آفت و بیماری های محصوالت کشاورزی توسط محققان نوشته و آماده شده  355وی با تصریح اینکه دستورالعمل مربوط به 

هیچ آفتی برای بهره برداران بخش ایجاد بحران نکند، در کنار تعامل با دانشگاه ها، الزم است تا بخش اجرا  برای اینکه: است، افزود

 .نیز همکاری الزم را داشته باشد

ما نه : معاون وزیر جهاد کشاورزی، چابک سازی و اثرگذاری را شعار اصلی و نصب العین سازمان متبوع خود دانسته و تاکید کرد

شخاص پست سازمانی تولید نمی کنیم، بلکه برای پست ها افرادی را انتخاب و منصوب می کنیم که متناسب و شایسته تنها برای ا

 .سال خدمت در بخش کشاورزی باشند 15

برنامه ای برای گسترش ایستگاه های تحقیقاتی نداریم؛ ولی از : رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچنین گفت

ارات تملک و دارائی در سال بعد افزایش خواهیم داشت، هرچند در سال جاری نیز شاهد افزایش بوده ایم، ولی هنوز نظر اعتب

 .مشکل داریم

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5088118
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اخیرا در راستای تجاری سازی تحقیقات و انتقال فناوری، دانش فنی سه رقم پنبه به بخش خصوصی انتقال یافته و از : وی افزود

 .ال صاحبان صنایع و سرمایه، واگذاری ها به بخش خصوصی افزایش خواهد یافتاین پس نیز با توجه به استقب

 کوچک کردن سازمان و حذف نیروهای مازاد؛ در دستور کار

نفر نیروی غیر هیات علمی در مرکز تحقیقات کشور  055عضو هیات علمی و ده هزار و  35دو هزار و : وی همچنین اضافه کرد

 .وچک کردن سازمان و حذف نیروهای مازاد در دستور کار ما قرار داردمشغول فعالیت هستند، هرچند ک

تحقیقات ما : رییس موسسه تحقیقات کشور با بیان اینکه تمام دستاوردهای سازمان تحقیقات به رایگان عرضه می شود، تصریح کرد

ت می شود خروجی داریم، ولی نیازهای قابل قبول نیست ولی قابل دفاع است، چرا که ما بیش از حمایت هایی که از عرصه تحقیقا

 .کشور بیش از این است و باید تالش خود را بیشتر کنیم

محصول  50محصول زراعی و  05سازمان تحقیقات رسالت سنگینی برعهده دارد، در موسسه اصالح بذر، بهزراعی : زند اضافه کرد

 .اردسال عمر د 0باغی از جمله این وظایف است که هر رقم به طور متوسط 

دانشگاه، 'برنامه تفصیلی برای مرکز تحقیقات در دست تهیه داریم و با سه مرکز : معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین تصریح کرد

 .بخش بین الملل و بخش خصوصی تعامالت خوبی برقرار شده است

ی کشور مرتبط با بخش تحقیقات انجام پایان نامه اثرگذار تا پایان سال در دانشگاه ها 555: رییس سازمان تحقیقات کشور افزود

 .می شود و پتانسیل دانشگاه در خدمت بخش تحقیقات قرار می گیرد

تا جایی که بخش خصوصی توان دارد ما محقق استخدام نمی کنیم و در خصوص برنامه های بین المللی هم : وی همچنین گفت

 .فرصت های مطالعاتی را برای محققین اعالم کرده ایم

نیروی متخصص در سال، ساماندهی بخش  355کاهش هزینه ها در سازمان، استخدام : یر جهاد کشاورزی تصریح کردمعاون وز

 .های اصافی استان ها و حذف مدیریت های اضافی از دیگر برنامه ها در راستای کاهش هزینه ها در سازمان است

کردن تغذیه گیاهی و مصرف کودها برای مراکز خدمات همچنین نقشه رقومی عناصر غذایی استان گلستان به منظور هدفمند 

 .استان تهیه شده است

در این مراسم که با حضور مقامات استانی وکشوری، مدیران، محققان، آموزشگران و مروجان استان گلستان برگزار شد، دو رقم 

 .نمایی شدو نقشه رقومی عناصر غذایی مناطق مختلف استان گلستان رو 'کاشمر'جدید پنبه با نام 

هزار کیلوگرم در ردیف های بسیار  3کیلوگرم در فواصل کشت معمول و عملکرد بیش از  555هزار و  0عملکرد وش این رقم 

 .باریک است

این رقم پرمحصول، متوسط رس، تیپ صفر یا کامال بسته، دارای کیفیت الیاف باال، مناسب برای کشت در ردیف های بسیار باریک، 

باال، کاهش هزینه تنک و وجین مزرعه، مناسب برداشت دستگاه قوزه چین و قابل کشت در تمام مناطق کشـت  کارایی مصرف آب

 ./پنبه کشـور با تاکیـد بـر مناطق معتدل است

http://www.iana.ir/majles/item/ 55395-3 .html 

 چای

 خبرنگاران جوان - 3131دی  39: تاریخ

 زراعی است سازمان چای در تالش برای گرفتن وام به

http://www.iana.ir/majles/item/20942-1.html
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ربط در تالش برای  های ذی سازمان چای، مدیرکل چای استان گیالن و اتحادیه و سایر سازمان: چایکاران کشور گفت  رئیس اتحادیه

 .وام آذرماه پرداخت نشده استریزی و بودجه کشور هستند که هنوز این  گرفتن وام از سوی سازمان برنامه

هزار تن خبر داد و  35به  30از کاهش چای در طی سال های اخیر از  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانایرج حسمی درگفتگو با 

 . اگر مشکل این وام حل نشد ما همچنان شاهد روند کاهش این محصول در کشور خواهیم بود: اظهار داشت

افتادگی ها به  این عقب  همه: ها عقب مانده است تصریح کرد وی با بیان اینکه حوزه چای در بخش کشاورزی همچنان از سایر حوزه

 . گردد که سبب کاهش چشمگیر تولید شده است های گذشته این وزارت خانه باز می عملکرد بد سال

 . زراعی پرداخت شود مشکالت این حوزه در سال جاری پایان نخواهد یافت اگر وام به: حسمی گفت

ماند که در سال  تعیین قیمت خرید تضمینی می مشکل وام که حل شود فقط زمان: چایکاران در پایان یادآور شد  رئیس اتحادیه

 . گذشته قیمت مناسبی گذاشته شد و امیدواریم دوباره این خرید با قیمت مناسب انجام شود

  http://www.yjc.ir/fa/news/0503300 

 خشکسالی

 - 31/35/31فارس

 سال خشکسالی در راه است 32/اورزی به خاطر امنیت غذاییگذاری در کش لزوم سرمایه

سال خشکسالی  32: گذاری در کشاورزی به خاطر امنیت غذایی گفت یک کارشناس کشاورزی با اشاره بر لزوم سرمایه

 .ریزی شود در راه است، باید برنامه

گذاری در کشاورزی به  ، رامین امینی زارع کارشناس کشاورزی در یادداشتی با اشاره بر لزوم سرمایه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ریزی شود سال خشکسالی در راه است، باید از هم اکنون برنامه 15: خاطر تامین امنیت غذایی، گفت

 چکیده

برخوردار بوده است و جزء حقوق بدیهی و طبیعی بشر همواره درتاریخ بشر موضوع غذا و مولفه امنیت غذایی از اهمیت حیاتی 

است، بانک جهانی نیز امنیت غذایی را از حقوق طبیعی دانسته و آن را دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای 

حورهای اصلی این سه عنصر موجود بودن غذا، دسترسی به غذاو پایداری در دریافت غذا م. کند داشتن یک زندگی سالم تعریف می

باشند که موجود بودن غذا شامل میزان مواد غذایی در مرزهای ملی از طریق تولید داخلی و واردات مواد غذایی درعرصه  تعریف می

های منطقه ای و بین الملل است و مفهوم دسترسی به غذا نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، جهت تامین اقالم غذایی 

افزایش جمعیت و رشد . های غذایی مورد نیاز جامعه است عه و پایداری در دریافت غذا، ثبات و پایداری دریافت ارزشمورد نیاز جام

یعنی تقاضای . اقتصادی کشورهای در حال پیشرفت به رشد تقاضا برای غذا چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی منجر خواهد شد

مشی، روش و سیاست دولت ها به ویژه با شرایط کنونی منابع . غییرات عمده خواهد شدبین المللی از لحاظ مقدار و ماهیت دچار ت

پایه از جمله آب وخاک ومو ضوعاتی نظیر فرسایش ، تغییرات کاربری اراضی، نظام بهره برداری واردات غذا،تخریب مراتع و جنگل 

از هریک از مفاهیم فوق است که برآیند آنها  ها جملگی موضوعاتی است که درسایه نوع نگرش ونیز دریافت وبرداشت ذهنی

 .وضعیت کنونی بسیار حساس تامین غذا رادر کشور پدید آورده است

این مطالعه رویکردی جامع نگر وتحلیلی برتاثیر تفکر وروش اعتدالی درمدیریت راهبردی منابع طبیعی وپایه کشور واعمال سیاست 

سیار مهم وحیاتی کشور که رسالت تامین غذای مردم را برعهده دارد خواهد داشت های اصالحی در برقراری اعتدال دراین بخش ب

 .وهمواره دسترسی به غذارااز جمله شئون حقوق بدیهی انسان در عرصه بین الملل ودرون مرزهای کشورها می داند

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5089688
http://www.farsnews.com/
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 واژگان کلیدی

 اعتدال، حقوق، منابع طبیعی،مدیریت راهبردی،امنیت غذایی،مراتع،بین الملل

 .ست اجازه دهیدمروری کوتاه به ادبیات مشترک به کاررفته دراین مقال داشته باشیمنخ

 Food Securityامنیت غذایی 

، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم 3303بنابر تعریف سازمان ملل در سال 

 .باشند ، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی میطبق این تعریف موجود بودن غذا. داند سالم می

است و از سوی  امنیت غذایی و ایمنی غذا از واژه هایی مهم و کاربردی است که امروزه در اسناد توسعه ای به آن پرداخته شده

ادوارعمر به غذای کافی و سالم برای امنیت غذایی به دسترسی همه افراد یک جامعه، در تمام . شود مسووالن به کار گرفته می

. باشد شود و در آمد خانوار از عوامل مهم در تامین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی می داشتن زندگی سالم و فعال گفته می

ین نوع ای خانوادهها در نحوه تخصیص بودجه برای تهیه بهتر عامل مهم دیگر در تامین امنیت غذایی جامعه، ذائقه و دانش تغذیه

شود که سرانه سبد غذایی خانواده به  امنیت غدایی زمانی تامین می. باشد غذای در دسترس و چگونگی تقسیم غذا در خانواده می

صورت صحیح انتخاب و تهیه شود، برای افراد خانواده کافی و به صورت صحیح طبخ شود تا عناصر و مواد غذایی سالم و صحیح به 

ها و نهادها با هم همکاری داشته  برای تامین امنیت غذایی در یک کشور و نظام اجتماعی باید سازمان. برسد های بدن سلولها و اندام

باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد و محصوالت غذایی، آموزش و تبلیغ و آگاهی دادن 

سازمان متولی امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و . ش ایفا کنندبه جامعه و سیاست گذاریهای کالن اقتصادی نق

قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری 

د زنگ خطر را به صدا در آورد و اندازه گیری این امنیت را باشد که بتوانند این غذا را بخرند و این سازمان در صورت بروز بحران بای

 .بر عهده بگیرد

 شیوه نگاه بانک جهانی به امنیت غذایی

کند که  تعریف می« دسترسی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم»بانک جهانی امنیت غذایی را 

و « دسترسی به غذا»، «موجود بودن غذا»سه عنصر . است تاکید همگان قرار گرفته شده این تعریف در کنفرانس رم مورد نیز مورد

شامل میزان مواد غذایی در مرزهای ملی از « موجود بودن غذا»باشند که  محورهای اصلی این تعریف می« پایداری در دریافت غذا»

نیز دسترسی فیزیکی و اقتصادی به منابع، جهت « غذادسترسی به »باشد و مفهوم  طریق تولید داخلی و واردات مواد غذایی می

های غذایی مورد نیاز جامعه  ، ثبات و پایداری دریافت ارزش«پایداری در دریافت غذا»تامین اقالم غذایی مورد نیاز جامعه و 

و چه از لحاظ  افزایش جمعیت و رشد اقتصادی کشورهای در حال پیشرفت به رشد تقاضای برای غذا چه از لحاظ کمی. باشد می

 .یعنی اینکه تقاضای جهانی از لحاظ مقدار و ماهیت دچار تغییرات عمده خواهد شد. کیفی منجر خواهد شد

 چشم انداز آینده وضرورت نگرش اعتدالی

امین عالوه برآنچه دربخش آخرمقاله آمده است وپیش بینی اخیر ناسارادرموردآینده می گوید؛فائو طی گزارشی اعالم کرد که برای ت

، باید دو برابر میزان کنونی تولید کرد و برای رسیدن به این هدف باید موانعی 5505میلیارد نفری جهان در سال  3غذای جمعیت 

های کشاورزی، کمبود آب، قیمت باالی انرژی، افت سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش  مانند محدودیت زمین

جهان مربوط به کمبود مواد غذایی، تولید  53سازمان فائو با توجه به چشم انداز امنیت غذایی قرن . اشتضایعات غذایی را در نظر د

های کشاورزی و منابع آب، قیمت  از این رو رقابت بر سر زمین. است مواد غذایی را در قرن حاضر با مشکالتی پیش بینی نموده
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د که باید با منابع کمتر، غذای بیشتری برای مردم سرتاسر جهان تولید ده باالی انرژی و تغییرات آب و هوایی همگی نشان می

 .های آتی است رشد پایدار در بخش کشاورزی، عاملی حیاتی برای تغذیه جهان در دهه. شود

 توسعه سرمایه گذاری در کشاورزی اعتدالی وبانک تخصصی کشاورزان

سازد و مانعی در راه پیشرفت اجتماعی، سیاسی  را خدشه دار می گرسنگی حرمت انسان. رهایی از گرسنگی حق اساسی مردم است

با سرمایه گذاری در بخش . سرمایه گذاری در کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار است. است و اقتصادی و فرهنگی جامعه

همه دنیا از آن سودمند توان به امنیت غذایی در جامعه کمک کرد تا  کشاورزی و حمایت و توسعه آموزش و بهداشت در جامعه می

در ایران گرچه وضعیت امنیت غذایی . سازمان فائو برای ارتقاء امنیت غذایی با کشورهای جهان همکاری نزدیک دارد. خواهند شد

های  میالدی با همکاری بنگاه 3339سازمان فائو از از سال . خوب است اما در سطح بسیاری از کشورهای دیگر دنیا این گونه نیست

های بسیاری در سرمایه گذاری در کشاورزی و توسعه بخش  است و برنامه دولتی و خصوصی به کشورهای عضو یاری رسانده مالی

 .است روستایی به اجرا گذاشته

ی های گوناگون مانند امنیت زیستی، تغذیه، سالمت و کیفیت غذا، اقتصاد و آمار، آبیار ها پروژه در زمینه فائو در ایران نیز بیش از ده

و ذخائر آبی، ماهیگیری و آبزیان و همچنین تولیدات و بهداشت دام، با هدف باال بردن سطح تغذیه ارتقاء تولیدات کشاورزی، بهبود 

ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت دستیابی به  این پروژه. است زندگی جمعیت روستایی و توانمندسازی به انجام رسانده

 .است بودهامنیت غذایی در ایران 

ها تدوین چارچوبی برای توسعه پایدار کشاورزی و کمک به کشورهای عضو اکو از جمله ایران، جهت طراحی  هدف برخی پروژه

های اضطراری، به نیازهای اضطراری کشورها در زمان  ها کمک است و از طریق این پروژه ای برای امنیت غذایی بوده برنامه منطقه

درکشورمابانک تخصصی . آورد است را فراهم می سیل، خشکسالی و آنفلوآنزای مرغی، پاسخ داده شدههایی چون زلزله،  بحران

 .کشاورزی ایران مطمئن ترین محمل برای جذب سرمایه هاییست که امنیت غذایی مردم برای آنان اهمیت دارد

 تغییرات اقلیمی غیراعتدالی و امنیت غذایی

های فراگیر و مخرب روسیه و بالیای طبیعی مشابه دیگری در آمریکا و اروپا، انتظار  پس ازرخداد سیل پاکستان و آتش سوزی

رود زمین آبستن پیامدهای بالقوه دیگری از نمایش آثار سوء تغییرات اقلیمی باشد و دنیا شاهد سوگیری آشکار تغییرات اقلیمی  می

. ر نه تنها کشاورزان بلکه همه مردم به آن مبتال هستندبه سمت ایجاد الگوهای آب و هوایی متفاوتی است که بر اساس آن دیگ

در استکهلم نیز با اتفاق نظر موضوعات مهمی همچون خشکسالی در روسیه و  WWWهفته جهانی آب کارشناسان در همایش 

ند که مساله دان سیل در پاکستان را بخشی از یک روند جهانی از الگوهای غیرقابل پیش بینی آب و هوایی و بویژه بارندگی می

خانم سونیتا نارین، مدیرمرکز علوم و محیط زیست هند درخصوص مسائل . است امنیت غذایی جهان را هدف تهدید قرار داده

ایم که طی آن در حال روبه رو شدن با آب بیشتر، روزهای بارانی  ای رسیده ما هم اکنون به نقطه»: گوید ای و جهانی آب می منطقه

های بیشتر  ی ناپایدار و تغییرپذیرتر هستیم، به طوری که چنین جایگاهی به مفهوم روبه رو شدن با خشکسالیبیشتر و البته وضعیت

 «.های ویرانگری است که نمونه روشن آن پیش روی ماست و در نتیجه سیل

 آب، شاه بیت قصیده امنیت غذایی

و هوای غیرقابل پیش بینی نیازمند سرمایه ، موضوع آب (IWMI)طبق گزارش منتشر شده موسسه بین المللی مدیریت آب 

های ذخیره آب است تا جامعه جهانی بتواند از این رهگذر برای مقابله با چنین  های کالن در ارائه متنوعی از گزینه گذاری

با آب در  ها کشاورز در جوامع وابسته به کشاورزی تغذیه شونده هم اکنون میلیون. های نامعلوم و بالتکلیفی مهیا باشد وضعیت

این . برند وضعیت ریسک و مخاطره ناشی از کاهش و دسترسی پذیری نامنظم و غیرقابل پیش بینی این منبع حیات به سر می
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وضعیت هشدار دهنده درخصوص پس آیندهای تغییرات آب و هوایی نامنظم و غیرقابل پیش بینی و آمار قابل توجه جمعیت 

هدید جدی آن هستند در جایگاهی است که به اذعان کارشناسان جهانی نگاه تازه و تولیدکنندگان غذای جهان که در معرض ت

های کشاورزی  درصد از کل زمین 00حدود  .طلبد جدیت افزون تری را در جهت توجه و اتخاذ رویکردهای مدیریت آب می

درصد از کل زراعتها تحت  39و این در حالی است که در آفریقا رقمی معادل  شوند محصوالت زراعی در آسیا آبیاری نمی

میلیون نفر در آفریقا و هندوستان  055کنند حدود  تغذیه با بارندگی هستند و با توجه به همین آمار و ارقام، کارشناسان برآورد می

 .های اصالحی مدیریت آب کشاورزی منتفع خواهند شد از شیوه

 پیشنهاد برای رهایی از مشکل نا امنی غذایی

این موضوع . ترین کار برای تامین امنیت غذایی تقویت پرداختن به مولفه حیاتی سالمت و امنیت غذایی است همشاید اولین و م

سازی و سایر  باید یک اتاق فکر از خبرگان، متخصصین و دست اندر کاران تغذیه، کشاورزی، اقتصاد، متولیان آموزش و فرهنگ

های تولید غذای سالم است و تولید غذای کافی و سالم برای آحاد  کی از روشکشاورزی ارگانیک ی.مسوولین ذیربط رابه وجودآورد 

 .کند این روش به حفظ تعادل اکولوژیک و تقویت فرآیندهای بیولوژیک کمک می. جامعه از اهداف بخش کشاورزی است

، های طبیعی زیستگاه های حیات وحش و هایی را درباره از بین رفتن گونه استفاده زیاد از کود و سم شیمیایی نگرانی

های ناشی از باقی ماندن سموم در مواد غذایی، افزایش آگاهی عمومی درباره مصرف  مصرف منابع تجدیدناپذیر محیط، بیماری

گیری مجدد کشاورزی به سوی نیازهای مردم موجب افزایش سطح اراضی تحت مدیریت ارگانیک در  محصوالت ارگانیک و جهت

رسیدن به رتبه برتر در حوزه علم و فن آوری از اهداف . ورزی کشور از معیشتی به اقتصادی تبدیل شودباید کشا. است جهان شده

است تبدیل کشاورزی معیشتی به اقتصادی و تامین امنیت غذایی در منطقه راه را برای رسیدن به این هدف  برنامه پنجم توسعه

با برنامه ریزی و توجه به این نامگذاری . د امنیت سیاسی و اقتصادی استکند و در واقع تامین امنیت غذایی شاه کلی مهم هموار می

 .ها واستعدادهای موجود در بخش کشاورزی استفاده شود تا تحول بزرگی در بخش کشاورزی بوجود آید باید از تمام ظرفیت

 استراتژی حقوقی ملی وبین المللی حاکم بر برنامه امنیت غذا و تغذیه

 بین المللی هماهنگی بین بخشی و

باشد و خود  های ملی می است که توان مدیریت در سطح استان عامل تضمین کننده در اجرای موفق سیاست ها نشان داده تجربه

ها و  های فرابخشی بوده اغلب ارگان زمینه ایجاد جایگاه بین المللی را فراهم می کند و از آنجا که مسئله تامین غذا از مقوله

های پس از آن سر و کار دارند، لذا بدون ایجاد هماهنگی و همگرایی در سیاستها اجرای  وعی با آن یا معلولها به ن وزارتخانه

 .های مرتبط با امنیت غذا میسر نخواهد بود برنامه

 جلب مشارکت مردم الزمه رویکرد اعتدالی

هایی موفق تر  خواهد بود و الزاماً برنامهبدیهی است در هر برنامه ریزی دولتی یک سمت آن به طرف مردم و حفظ منافع آنها 

هستند که نقش مردم را در تمام سیکل برنامه ریزی تا اجرا منظور نموده باشند، خصوصاً اگر اجرا برنامه مترادف با تغییر رفتار 

 .جامعه باشد

 ایجاد دسترسی به غذا

زایی، افزایش درآمد خانوار، در دسترس قرار  ، لذا اشتغالدسترسی به غذا از دو بعد اقتصادی و فیزیکی مطرح استبا توجه به اینکه 

دادن مواد غذایی مورد نیاز از طریق کشت و زرع و یا فرآیندهای دیگر، ایجاد دسترسی فرهنگی به غذا به معنای در دسترس قرار 

وده و طبیعتاً فرابخشی خواهد دادن غذاهای با ارزش سنتی و متناسب با فرهنگ مردم از راهکارهای موثر ایجاد دسترسی به غذا ب

 .بود
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 بحث ،تحلیل و نتیجه گیری

اینک که این سطوررا می نویسم ،چند استان در معرض هجوم بی رحمانه ریزگردها هستندواین ناخوانده میهمانان دست وپنجه 

یرزمینی به شدت افت برگلوی کودکانمان که چه فرق می کند ترک ،عرب،لریاکردوفارس ولک باشند نهاده است،میزان آب های ز

کرده تغییرات اقلیمی سبعانه اقلیم شکننده کشورم را آماج تارومار قرارداده اند دریاچه ارومیه نگین آذربایجان پاره تن ما به 

فراری داد وضعیت تاالب های « اشک»های زرد دریاچه ارومیه را هم خشکسالی از جزیره  باالترین حدشوری رسیده است گوزن

! بت خدابود وبشرقدرش راندانست ازهامون تا دریاچه ها و تاالب های داخلی همه چونان نام پریشان ،پریشان انددیگر که موه

بماندکه میهن من وشما معموال ثلث بارندگی جهان را در کنارسه برابر تبخیر و تعرق میانگین جهانی دارد و از این روی با افزایش 

سال زمان الزم است درهمین افکار بودم که  155مترمکعب از خاک خوب زراعی فرسایش خاک روبروست چه؛ برای هرسانتی 

 :آخرین گزارش ناسا به این شرح منتشرشده بودبه یادم آمد وای کاش که اشتباه بود

 سال خشکسالی پیش روی 15

بسیاری از کشورهای سال آینده منتشر شده که باعث نگرانی 15چندی است گزارشی از طرف ناسا درباره شرایط جوی زمین در 

 .جهان از جمله کشورهای خاورمیانه شده است

درصد از مسیر   میلیونم همچنین انحراف زمین به میزان یکدر این گزارش آمده است که به دلیل شرایط الیه اوزن و 

و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده  91چرخشی خود به دور خورشید 

 90توجه در این گزارش رتبه چهارم ایران در فهرست  شوند؛ اما نکته قابل بحران در تولید کشاورزی و همچنین دامداری خود می

 .کشور در معرض خطر است

سال  15گزارشی درباره آغاز یک دوره . به گزارش سایت ناسا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه بیشتر در معرض خطر قرار دارند

  آور جدیدی در معرض توجه کارشناسان محیط لی در اردیبهشت امسال منتشر شده بود که گزارش جدید، نکات حیرتخشکسا

 .ها در کشورهای خشک تاکید شده است در ادامه این گزارش بر ادامه گسترش بیابان. زیست قرار داد

ث نگرانی بیشتر درباره گزارش جدید ناسا و همین موضوع باع درصد از مساحت کشور ایران زیر پوشش بیابان است05حدود 

تقاضای مصرف آب شیرین در خاورمیانه  5590شود تا سال  بینی می در حالی که پیش: در این گزارش تاکید شده است. شود می

از درصد کمتر  35حتی به رقمی  5505شده منابع آب شیرین خاورمیانه تا سال  درصد افزایش یابد، اما طبق مطالعات انجام 35

 .میزان کنونی خواهد رسید

ویژه کاهش منابع آب شیرین دو رودخانه مهم دجله و فرات،  در این گزارش دلیل کاهش محسوس منابع آب خاورمیانه به

در خاورمیانه عنوان شده  5553سوءمدیریت، افزایش تقاضا برای استفاده از منابع زیرزمینی آب و نیز خشکسالی کم سابقه سال 

 .است

 339مجموع آب شیرین ذخیره شده دو رودخانه دجله و فرات بیش از  5535تا  5551های  این گزارش در فاصله سالبراساس 

کیلومتر مکعب کاهش داشته است که این رقم کاهش پس از هندوستان دومین کاهش بزرگ منابع آب شیرین در جهان محسوب 

منابع آب شیرین دو رودخانه دجله و فرات حفر بیش از  دادن این درصد از دست 02علت  در این گزارش آمده. شود می

در منطقه خاورمیانه و کاهش نزوالت  5553درصد علت آن نیز خشکسالی سال  55و  هزار چاه عمیق در عراق بوده است

سوءمدیریت های اخیر به دلیل  ایران در سال. شود شدن خاک بوده است؛ اما این داستان شامل ایران هم می و خشک( برف)آسمانی 

بینی شده  های هدایت منابع آبی زیرزمینی نتوانسته فکری به حال خشکسالی پیش در حفظ منابع آبی خود و همچنین زیرساخت

 .انجام دهد
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 چه باید کرد یا چه می شود کرد؟

 (خیرالکالم ماقل ودل. )اول اینکه باید کار را به کاردان سپرد.3

 رفتند شد آن که اهل نظر بر کناره می

 .درعرصه کشاورزی می طلبد ؛تفکر علمی،آکادمیک با تجربه اجرایی تلفیق شود.5

 .برنامه جامعی برای حفظ محیط زیست،منابع طبیعی به عنوان بستر حیات در نظر گرفته و تدوین و اجرا شود.1

 بت کشاورزی استپس از اطمینان از حفظ منابع طبیعی ومراتع وجنگل های کشور که حکم ریه سرزمین مارادارند نو.9

 !کدام کشاورزی؟

بدیهی است مرادکشاورزی دانش بنیان است وگرنه کشاورزی نادرست که آب گران قیمت و خاک زرگون را برای تولید پایین ترین 

 سطح عملکرد جهانی هدر می دهد؟

ذیرد وبا خاک ورزی برای کشاورزیی که حتی توصیه کشت بهنگام ومدیریت زمان که برایش سهل وبی هزینه است را نمی پ

نامناسب فرسایش راچندین برابر می نماید ودر آخر؛ مجموعه ای اگرنگویم جرثومه ای از باقیمانده خطرناک ترین سمومی که بیش 

سال است در کشورهای توسعه یافته ممنوع است را به عنوان غذابه خورد من وشما می دهد؟وبسیاری از هم میهنان ما که  95تراز 

ر و خواهر ما گرامی اند را در این شرایط اسفبار دارویی روانه مراکز درمان سرطان و شیمی درمانی و مهار سرطان می همچون براد

 نماید؟

 و یا کشاورزی درستی که مبتنی براصول حفاظت محیط زیست ومنابع طبیعی وسرانجام تولید غذای ایمن است؟

به کشاورزی که همسوبا مهندس منابع طبیعی ومحیط زیست فعالیت می  چه کسی این غذارا می تواند تولیدکند؟مهندس یاآشنای

 .کند

مقایسه میزان عملکرد محصوالت کشاورزی در کشور ما باکشورهای مشابه حکایت تامل انگیزی است،بماند که مصرف سرانه شیر به 

ه کشور با نسلی با استخوان های پوک شدت به دلیل عدم توانایی خانوار درخرید محصوالت لبنی افت کرده است وای کاش نباشدک

 !خورشیدی گذارد39وبی دندان قدم به سده 

 :راهبرد و راهکار

 رعایت الزامات حقوق بین الملل در بسط تعامالت بین المللی

ای یکی ازتجربه های بسیارموفق مربوط به همکاری موثرکشورمان برقراری واستمرارارتباط با نهادهای فرامرزی می باشدکه اشاره 

 :کوتاه به بخشی ازآن می تواند مفید باشد

 اتحادیه اعتبارات روستایی وکشاورزی آسیاواقیانوسیه

کشورجهان است ازایران بانک کشاورزی تنها عضواین اتحادیه مهم  51عضواز 35تاسیس گردیده ودارای 3339این اتحایه ازسال 

توان به عضویت بانک درکمیته اجرایی اتحادیه آپراکا بین المللی است که تالش آگاهانه ای داشته ؛ازآن جمله می 

و همچنین برگزاری دوره های ارزیابی کارشناس  5533و5559ودونوبت میزبانی جلسات این کمیته طی سال های 3333درسال

 .اشاره کرد

مکاری با دفترعمران ملل این بانک موفق توانسته است منشاء تجارب استانداردی درزمینه های متنوعی ازمراودات جهانی ازجمله ه

متحد دررعایت الزامات زیست محیطی درپیوند بااعتبارات بخش تخصصی و نیز ترسیم زنجیره ارزش طالی سرخ ایران یعنی 

زعفران باشد ،امیدوارم این اقدامات بنیادین وآگاهانه که محصول اذهان جوان،پویا و اندیشمند ایرانی است ؛ سرمشق بخش های 

 .ده وساعت ها کارکارشناسی وپیگیری های هوشمندانه آن موردتوجه بیشتر قرارگیردتخصصی مشابه بو
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بحث دیگرحمایت از شرکت های تعاونی تولید محصوالت کشاورزی فعلی وتوسعه شهرک های جدید تولیدی با یکپارچه سازی 

 .اراضی بامطالعات تطبیقی باکشورهای موفق دراین زمینه است

ب الیحه ای به مجلس برای جلوگیری از خرد شدن اراضی درپی نظام سنتی ارث درخانوارروستایی پیشنهاد مدون دولت درقال

 .درتکمیل مباحث ارزشمندی که درمجلس محترم انجام شد

 تقویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی؛چگونه؟

ظیم حمایت از سرمایه گذاری را با تقویت نهاد تامین کننده مالی بخش کشاورزی که به عنوان تخصصی ترین بانک کشوررسالت ع

 .دراین بخش مهجور برعهده دارداین مهم تا حد زیادی مقدور خواهد بود

بانک کشاورزی بایداین امکان راداشته باشد که منابع دولتی و سپرده های مردمی بیشتری را همزمان با اختیارات بیشتر در کف 

اختاری صرفا از اصول بانکداری ،اقتصادی وفنی کشور خط مشی داشته باشد، مدیران عالی واستانی آن باید به صورت س

بگیرند،ازدیگرسوبدیهی است نظام گیری تمام عیار یک بانک باید همسو و همگام با کلیددار خزانه کشور، بانک مرکزی و وزارت امور 

 .اقتصادی ودارایی باشد

کی هرآنچه به کشاورزی وغذا مربوط است بااستراتژی این بانک دربازار رقابتی بانکی کشورباهدایت دولت یازدهم، اولویت امور بان

بانکداری متمرکز ( Core banking)سال تجربه موفق بانکی رادارد بااجرای  05باشد تادرعمل بانکی توانمند ترکه پیشینه 

 .درحمایت از بخش کشاورزی بتواند بیشتر از پیش بدرخشد

آن است و فعاالن نظام بانکی و مرتبطان بخش کشاورزی نیز این موضوع بسیار مهم  بی شک برترین سرمایه هربانک سرمایه انسانی

وحیاتی راتایید می نمایند که همواره به سبب گزینش سختگیرانه درآزمون های ورودی این بانک تخصصی ونیزدوره های آموزشی 

اهان بخش اقتصادی وفنی کشور را در خویش دهه حیات خویش، مجموعه ای از برترین آگ0زبانزدآن،این بانک همیشه و در طول 

داشته است لکن اقتضا می نماید اینک به سان پدری باکفایت وباتمرکزقدر سرمایه انسانی خود را بیشتر بداند و از احوال آنان که در 

ولند، بیشترجویا گوشه ای مهجور ولی توانمند و صادق به فعالیت بی ریا و خاموش در جهت اعتالء نام این مجموعه خوشنام مشغ

شود و در سپردن کارهای مهم به آنان دریغ نورزد و از وجود پله برای نردبان ارتقاء شغلی آنان اطمینان یابد ؛چه آنکه به گفته 

 .حافظ شیرین سخن، دعای گوشه نشینان قضا بگرداند

اب آقای دکتر روحانی را دراین عرصه سخن آخر اینکه کارشناسان و متخصصان بخش کشاورزی ونیز منتظرند تا رویکرد دولت جن

در فراخوانی و به کارگیری متخصصان بخش کشاورزی در عرصه تخصصی و نیز سرمایه گذاری و تامین مالی این بخش ببینند و 

 .هرآنچه از بضاعت علمی وتجربه دارند در طبق اخالص گذاشته به مردم عرضه نمایند

 وست نیارد به هیچ گونه ماللسخن درازکشیدیم وهمچنان باقی است که ذکرد

 رامین امینی زارع دانشجوی دکتری و کارشناس کشاورزی*

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313553553030 

 سیب زمینی

 فودپرس- 3131دى ماه  0دو شنبه 

  برابر شد 0نی زمی صادرات سیب

در هشت ماهه .صادرات سیب زمینی در هشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از دو برابر رسیده است

بر این اساس قیمت .رسد میلیون دالر می 33,5هزار تن سیب زمینی از کشور صادر شده است که ارزش آن به  555,3سال جاری 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009001598
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درصد  5,13دالر تخمین زده می شود و صادرات این محصول  5,9صادر شده در طول این مدت برابر متوسط هر کیلو سیب زمینی 

بنا بر اعالم گمرک این در حالی است که در مدت مشابه .از کل حجم صادرات کشور را در هشت ماه سال جاری شامل شده است

به این ترتیب صادرات این محصول در .دالر بوده است میلیون 10هزار تن به ارزش  393,0میزان صادرات سیب زمینی  3135سال 

درصد افزایش داشته  350درصد و از لحاظ ارزش  19هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 

 تدالر بوده اس 5,1بر همین اساس قیمت متوسط هر کیلو سیب زمینی صادراتی در هشت ماهه نخست سال قبل برابر .است

 http://www.foodpress.ir/Post 

 شیالت

 - 31/35/50فارس

 هزارتن ماهی تیالپیا 02واردات /بیماری ماهی قزل آال در مزارع پرورشی کنترل شده است

و کاهش تولید شکی  VHSآالی آلوده به ویروس  زده قزل درباره واردات تخم چشم: رئیس سازمان شیالت ایران گفت

 .نیست، اما این بیماری در مزراع پرورش ماهیان کنترل شده و مشکلی نیست

آال   زده آلوده قزل در مورد واردات تخم چشم خبرگزاری فارسگو با خبرنگار اقتصادی  و حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در گفت

اکنون این بیماری   و کاهش تولید شکی نیست اما هم VHSآالی آلوده به ویروس  زده قزل درباره واردات تخم چشم: به کشور گفت

 .در مزراع پرورش ماهیان کنترل شده و مشکلی نداریم

که مسئولیت آن بر عهده سازمان دامپزشکی است برخی مزراع  VHSس زده آلوده به ویرو با واردات آلوده تخم چشم: وی افزود

های غربی کشور از جمله کردستان، چهار محال و بختیاری و لرستان درگیر این بیماری شدند که این  پرورش ماهی در استان

 .شود جام نمیموضوع به شدت تحت کنترل قرار گرفت و دیگر از کشورها و مراکز آلوده به ویروس مذکور واردات ان

شدند، در بهار و تابستان گذشته خشک و ضدعفونی شدند،  VHSصالحی با بیان اینکه مزارعی که در داخل کشور آلوده به ویروس 

 .اوایل پاییز مجددا در این مزارع بچه ماهی رها سازی شد و مشکلی درباره این ویروس وجود ندارد: تصریح کرد

آال خسارت سنگینی به مزارع وارد کرده و در این  زده آلوده قزل سؤال که واردات تخم چشم رئیس سازمان شیالت درپاسخ به این

 .درصد است 30براساس برآورد و ارزیابی کاهش تولید در حدود : محصول با کاهش تولید شدید مواجه هستیم، گفت

 هزار تنی تیالپیا 02واردات  *

ایم و  بحث پرورش ماهی تیالپیا را با همکاران در سازمان محیط زیست داشته: صالحی در مورد پرورش ماهی تیالپیا در کشور، گفت

 .جلسات متعددی با حضور خانم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست انجام شده است

ه وی بیا بیان اینکه ما هم در سازمان شیالت به این مسئله اعتقاد داریم که به دلیل مشکالت زیست محیطی نباید این نوع ماهی ب

های تحقیقاتی و پروژه  امکان تولید تک جنسی این نوع ماهی در کشور فراهم است و کار: ها راه یابد، اظهار داشت منابع آبی و تاالب

 .ایم جدیدی را در این زمینه آغاز کرده

ند استان مرکزی و هایی که به منابع آبی کشور راه ندارد مان ای و در استان های بسته، گلخانه در محیط: صالحی اظهار داشت

 .توان ماهی تیالپیا را بدون خطر زیست محیطی پرورش داد های شور و لب شور هستند می های کویری که دارای آب استان

هایی  کنند و فائو آن را جزء گونه کشور این نوع ماهی را تولید می 355بیش از : وی با بیان اینکه تولید تیالپیا یک مزیت است گفت

 .بیشترین رشد را در دنیا خواهد داشت قرار داده که

http://www.foodpress.ir/Post
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شود تا پایان سال  بینی می هزار تن از این نوع ماهی وارد شده و پیش 35سال گذشته حدود : رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .هزار تن دیگر تولید شود 55حدود 

 آال اولین محموله صادراتی به روسیه ماهی قزل* 

تمام کارها در خصوص صادرات به روسیه انجام شده و فقط تجار روسی : وسیه اظهار داشتصالحی در خصوص صادرات آبزیان به ر

 .کنم اولین محموله صادراتی ژانویه به روسیه برسد باید وارد عمل شوند و فکر می

کنسرو تن جزء  آال، میگو و قزل: های آبزیان را به روسیه دارد اظهار داشت وی با بیان اینکه ایران آمادگی صادرات انواع گونه

 .های اولیه صادراتی به کشور روسیه هستند گونه

رسد، از قبیل  های آبزیان که در جنوب کشور موجود است و به مصرف داخلی نمی برخی گونه: رئیس سازمان شیالت تصریح کرد

 .یال اسبی و ماهی مرکب هم از محصوالتی که امکان صادرات آن به روسیه وجود دارد

 .کرده است آال، میگو و کنسرو تن را روسیه از اروپا وارد می ابق قزلدر س: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313550555593 

 
 

 شیالت

 - 31/35/31فارس

 آال به دلیل آلودگی ویروسی درصد تولید قزل 32کاهش / کیلو خاویار پرورشی در سال قبل 9022صادرات 

درصد  32پروری سازمان شیالت با بیان اینکه تولید ماهی قزل آال امسال نسبت به سال گذشته حدود  معاون آبزی

 .فته استکانون کاهش یا32کانون آلوده به  022با کنترل ویروس وی اچ اس : کاهش یافته، گفت

، درباره دلیل کاهش خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پروری سازمان شیالت ایران در گفت حسین عبدالحی معاون آبزی

لیل آلودگی به ویروس آال در کشور تولید شد که امسال به د    هزار تن ماهی قزل 395سال گذشته حدود : آال، گفت تولید ماهی قزل

 .وی اچ اس تولید آن کاهش یافته است

ها از جمله کردستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهار محال و بختیاری درگیر  مزارع پرورش ماهی در برخی از استان: وی افزود

ها  دستورالعملی تهیه و به استاناند که برای مبارزه و کنترل این بیماری با همکاری سازمان دامپزشکی  ویروس وی اچ اس شده

 .ابالغ شد

کانون کاهش  15کانون آلوده به ویروس وی اچ اس به  555با کنترل بیماری، : پروری سازمان شیالت تصریح کرد معاون آبزی

 .یافت

طعی را واردات توان دلیل ق نمی: وی در پاسخ به این سؤال که آیا دلیل بروز این ویروس واردات تخم چشم زده آلوده است، گفت

 .شود و بخشی از آن به دلیل واردات آلوده است آلوده عنوان کرد زیرا ویروس به اشکال مختلف منتقل می

ها سازمان دامپزشکی است و بهتر است سازمان پاسخگو باشد، بیان  پروری سازمان شیالت با بیان اینکه متولی بیماری معاون آبزی

 .آال گزارش شده بود ماری وی اچ اس در بین ماهیان قزلبروز بی 01و  05های  در سال: داشت

درصدی این محصول  15تا  55ویروس وی اچ اس در ماهیان دیگر گزارش نشده، اما موجب کاهش تولید : عبدالحی بیان داشت

 .شده است

خیر، تأثیری ندارد بلکه  :آال است، گفت وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش واردات ماهی تیالپیا حاصل کاهش تولید قزل

شود  کیلویی مصرف و آگاهی مردم از منفعت مصرف ماهی که روزبه روز هم بیشتر می 0,0میلیونی کشور، سرانه  05جمعیت حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931008000046
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شود که در این بین برخی ماهیان از جمله تیالپیا که دور ریز آن صفر است و به راحتی در اختیار مردم  موجب افزایش مصرف می

 .گیرد رد، مورد اقبال بیشتری قرار میقرار دا

کیلو خاویار از ماهیان خاویاری پرورشی حاصل و  555سال گذشته یک هزار و : وی در مورد میزان صادرات خاویار پرورشی گفت

 .هزار کیلو افزایش یابد 1شود، امسال این رقم به  بینی می صادر شد که با توسعه ماهیان خاویاری پرورشی پیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313535553913 

 

 شیالت

 - 31/35/35فارس

 هزارتن میگو در سال جاری 91تولید /روسیه بازار جدید ماهی پرورشی ایران است

آال در کشور تولید شد که با توجه  هزار تن ماهی قزل 992حدود  10سال : پروی سازمان شیالت ایران گفت معاون آبزی

آالی تولیدی ایران، یک بازار خوب برای صادرات این محصول به روسیه فراهم شده  به درخواست روسیه برای قزل

 .است

   در مورد پتانسیل خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  پروری سازمان شیالت ایران در گفت حسین عبدالحی معاون آبزی

پروری پتانسیلی برای پرورش  در صنعت آبزی: آوری در راستای کاهش وابستگی به درآمد نفتی، گفت پروری برای ارز صنعت آبزی

هزار تن از  33شود تا پایان امسال هم حدود  بینی می هزار تن میگو تولید و پیش 31حدود  35میگو وجود دارد، به طوری که سال 

 .تولید شود این محصول

 .شود بخشی از تولید میگو در راستای تأمین امنیت غذایی به مصرف داخلی و بخشی از آن صادر می: وی افزود

آوری و درآمدزایی در  های ارز آال یکی دیگر از راه پروری سازمان شیالت ایران با بیان اینکه پتانسیل پرورش ماهی قزل معاون آبزی

آال در کشور تولید شد که با توجه به  هزار تن ماهی قزل 395حدود  35سال : است، تصریح کرد راستای کاهش وابستگی به نفت

 .آال تولیدی کشورمان یک بازار خوب برای صادرات این محصول به روسیه فراهم شده است درخواست روسیه برای قزل

بخش خصوصی : وسیه فراهم شده است، بیان داشتعبدالحی با اشاره به اینکه شرایط و مقدمات برای صادرات محصوالت آبزی به ر

 .شود آال به کشور روسیه صادر می پروری به روسیه فعال شده و به زودی اولین محموله قزل در زمینه صادرات آبزی

شور است که امیدواریم با  دریا و آب یکی از کارهای تأثیرگذار در آینده پرورش ماهی، پرورش ماهی در قفس در آب: وی گفت

آوری مؤثر  ای منسجم برای تأمین نیاز داخلی و صادرات این محصول گام برداریم که محقق شدن آن در زمینه اشتغال و ارز رنامهب

 .است

ای نزدیک پرورش  در شمال کشور به صورت آزمایشی چند مورد طرح پرورش ماهی در قفس انجام شده و در آینده: عبدالحی افزود

 .شود ب کشور آغاز میهای جنو ماهی در قفس در آب

های شور برای  با توجه به منابع محدود آب شیرین، بهتر است از پتانسیل آب: پروری سازمان شیالت ایران بیان داشت معاون آبزی

توسعه پرورش ماهی استفاده شود و یک پتانسیل چند هزار کیلومتری در دریای خزر، عمان و خلیج فارس برای انجام این کار 

 .ضمن اینکه انجام این کار در دریا نسبت به خشکی سرمایه کمتری نیاز دارد وجود دارد،

ها  ماهی  کردند، اما االن بچه ریختند و صیادان پس از رشد، آن را صید می در گذشته بچه ماهی را در دریا می: عبدالحی اظهار داشت

 .کند ر عرضه میریزند و مالک قفس بعد از رشد ماهی آن را صید و به بازا را در قفس می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931010001431
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 شیالت

 آیانا- 3131دی  50, دوشنبه

 گیرند  آلود ماهی می واردکنندگان تیالپیا از آب گل

کند، سود  گذرد، تنها مانعی که از توسعه آن جلوگیری می سال از ورود اولیه ماهی تیالپیا به کشور می 90با وجود آنکه 

 . رسانند واردکنندگانی است که به چندین برابر قیمت، این آبزی را به فروش می

های  درباره حرف و حدیث( ایانا)ورزی ایران مدیرعامل صندوق توسعه صادرات آبزیان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشا

های حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد  سال گذشته مسئوالن سازمان 35در : های تیالپیا در کشور گفت شده درباره ماهی مطرح

 .رسیدند پروری به تفاهم می کشاورزی باید درباره ورود این گونه جدید به صنعت آبزی

 .گذشت این مدت، خیلی دیر است که سازمان حفاظت محیط زیست هنوز برای صدور مجوز تردید داردپس از : بهروز کاکاوند افزود

در حالی هنوز صدور مجوز توسط این سازمان در حال بررسی است که ساالنه مقدار زیادی تیالپیا به کشور : وی خاطرنشان کرد

 .رسد های گزاف به فروش می شود و با قیمت وارد می

تومان بود که توسط واردکنندگان به چندین  355هزار و  سال گذشته، قیمت تمام شده این ماهی یک 35در : داد کاکاوند ادامه

 .برابر قیمت وارد و در کشور به وفور عرضه شد

توان گفت  حال با گذشت چندین سال که این آبزی توانسته است جای خود را در سفره غذایی مردم باز کند، نمی: وی تصریح کرد

 .کردیم های بومی بیشتر کار می کاش روی گونه که

 زمان فکر برای تولید تیالپیا به پایان رسیده است

شده در این باره  های انجام اکنون باید به فکر راهکاری اساسی باشیم و بررسی: مدیرعامل صندوق توسعه صادرات آبزیان یادآور شد

 .تواند جایگاه تولید این آبزی پرسروصدا باشد را ساماندهی کنیم میهای ساحلی راه ندارند،  استان کشور که به آب 30که 

 .در حال حاضر در بافق یزد مزارع آزمایشی دایر شده و مجوزهایی برای تولید تیالپیا داده شده است: کاکاوند تأکید کرد

سازمان حفاظت محیط زیست های  در حال حاضر آنچه که بیشتر از گذشته درباره ماهی تیالپیا و مخالفت: وی اظهار داشت

 .کند، سود واردکنندگانی است که حاضر نیستند این گونه در داخل کشور به تولید انبوه برسد خودنمایی می

ریزی ماهیان خاویاری  ها که مکانی برای تخم ای از اقدامات غیرکارشناسی همچون تغییر مسیر رودخانه پاره: کاکاوند همچنین گفت

 .ن حتی یک کیلوگرم خاویار نیز نتوانیم صادر کنیمبود، باعث شد که اکنو

 .های ملی به هدر برود باید فکری اساسی کرد و با مطالعه عمل کنیم و اجازه ندهیم که سرمایه: وی در ادامه افزود

اید زمان مطالعه به پایان رسیده است و در حال حاضر ب: مدیرعامل صندوق توسعه صادرات آبزیان در پایان خاطرنشان کرد

شده  ای باشد که بتواند با قیمت تمام گونه شده به های کنترل راهکارهایی بیابیم که توسعه پرورش تیالپیا تحت نظارت و در محیط

 ./پروری باشد حال آبزی پایین و وجود اشتغال مولد در کشور کمک

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55033-3.html 

 
 شیالت

 آیانا- 3131دی  50, دوشنبه

 شد  "ماالشیت گرین"جایگزین سم مهلک  "آویشیت"فرآورده گیاهی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931011000834
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20866-1.html
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 "آویشیت"با استفاده از فرآورده گیاهی  "ماالشیت گرین"زای  حذف سم مهلک آالینده محیط زیست و سرطان

 .ضریب امنیت غذایی، بهداشت و سالمت جامعه خواهد بودکمک مؤثری به ارتقاء 

و به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در مراسم اختتامیه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده در  ی گیاهی بومی ثبتعنوان نخستین دارو به "آویشیت"بنیان  بازار ملی جمهوری اسالمی ایران، از فرآورده دانش چهارمین فن

 .فارماکوپه دارویی کشور رونمایی شد

سازی این دستاورد  قرارداد تجاری: بنیان در کشور گفت طلب، دبیر فن بازار ملی با اشاره به رونق قراردادهای تجاری دانش متقی

 .بازار دوم منعقدشده و امروز تولید تجاری این محصول وارد بازار شده است پژوهشی در فن

های کاربردی که نتایج تحقیقشان برای حل مشکالت جامعه  احمدی، معاون پژوهشی وزیر علوم نیز ضمن تقدیر از مراکز پژوهش

بنیان از قبیل داروی آویشیت را کمک جامعه علمی کشور به حفظ محیط زیست و سالمت  اثربخش است، تولید محصوالت دانش

 .جامعه خواند

پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و مجری مسئول تیم تحقیقاتی توسعه کاربرد  روحانی، دانشیار مصطفی شریف

ساله تحقیق و توسعه این محصول و تأیید علمی اختراع  35داروهای گیاهی در آبزیان پرورشی کشور نیز طی سخنانی به فرایند 

، انجمن علمی (دانشگاه تهران)های آبزیان  های علمی و صنعتی ایران، قطب علمی بهداشت و بیماری توسط سازمان پژوهش

حذف : بهداشت آبزیان و انجمن علمی ماهیان سردابی کشور و در نهایت تأیید سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد و اظهار داشت

رتقای کمک مؤثری به ا "آویشیت"با استفاده از فرآورده گیاهی  "ماالشیت گرین"زای  سم مهلک آالینده محیط زیست و سرطان

 .ضریب امنیت غذایی و بهداشت و سالمت جامعه خواهد بود

های کود  های گیاهی بومی از محل تخصیص یارانه های تولید فرآورده های اجرایی به کاهش هزینه وی خواستار مساعدت دستگاه

 .وسم وزارت جهاد کشاورزی شد

ن باریج اسانس که تولید تجاری این محصول را انجام داده بنیا گفتنی است، لوح تقدیر به محقق و همچنین شرکت داروسازی دانش

 ./است اعطا شد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55031-3.html 

 
 شیالت

 آیانا-3131دی  50, دوشنبه

 ادامه مذاکرات با محیط زیست برای تولید تیالپیا در ایران 

هزار تن پرورش ماهی در قفس در کشور وجود دارد، اما  122هزار تن میگو و  022ها برای تولید  با وجود آنکه پتانسیل

 . های الزم برای این اقدام فراهم نشده است هنوز زیرساخت

سواحل و دریاهای کشور : با اعالم این خبر گفت( ایانا)نگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس سازمان شیالت ایران در گفتگو با خبر

 .پتانسیل باالیی برای تولید آبزیان دارند، اما هنوز برای رسیدن به تولید حداکثری، فاصله زیادی داریم

فارس و دریای عمان برای پرورش شده توسط یک شرکت نروژی، ظرفیت تولید خلیج  بر اساس مطالعات انجام: حسن صالحی افزود

 355تا  05تازگی آغاز شده و در حد  هزار تن برآورد شده است، در حالی که این روش تولید در کشور ما به 355ماهی در قفس 

 .هزار تن است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20863-1.html
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 محیطی و کنند و مطالعات زیست بیشتر کشورهای حاشیه دریایی، اقدام به پرورش ماهی در قفس می: وی خاطرنشان کرد

 .توان این روش را غیرعلمی دانست های مربوط به آن نیز انجام شده است، بنابراین نمی سازگاری

ها در  دانند، در حالی که این روش سال ای روش پرورش ماهی در قفس را برای دریا و سایر آبزیان مضر می عده: صالحی ادامه داد

 .جهان انجام شده و مشکل خاصی نیز گزارش نشده است

تواند تا دوبرابر این مقدار، یعنی  هزار تن میگو وجود دارد که می 355در کشور و در سواحل دریاها، پتانسیل تولید : تصریح کردوی 

 .هزار تن نیز افزایش یابد 555

 .های آن فراهم شود هزار تنی وجود دارد که باید زیرساخت 355های پرورشی آبزیان نیز پتانسیل  در روش: صالحی یادآور شد

 .پروری که بتواند تولید این محصوالت را افزایش دهد، در حال انجام است های آبزی ها برای انجام روش بررسی: وی تأکید کرد

 تسخیر بازار داخلی توسط تیالپیای وارداتی

با سازمان : اظهار داشت ها درباره آنها منعکس شده است نیز معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره تیالپیا و شایعاتی که اخیراً در رسانه

های کشور درباره تبدیل شدن این گونه به موجودی که برای سایرین مضر باشد، در  ها و آب حفاظت محیط زیست که نگران تاالب

 .حال برگزاری جلسات مشترک هستیم

پیا هستیم تا از هر لحاظ های مونوسکس تیال دنبال تولید گونه با همکاری مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی به: صالحی همچنین گفت

 .ها برطرف شود نگرانی

در حال حاضر مذاکراتی با سازمان حفاظت محیط زیست داریم که به جلسات بیشتری برای رسیدن به نتیجه : وی در ادامه افزود

 .واحد نیاز دارد

شده  بندی تیالپیای منجمد و بسته در حال حاضر واردات: صالحی درباره تسخیر بازار توسط ماهی تیالپیای وارداتی خاطرنشان کرد

 .در کشور گسترش پیدا کرده و این آبزی مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است

ای تولید کرد که نیازی به واردات  صالحی اظهار امیدواری کرد که مذاکرات به نتیجه برسد و بتوان این گونه را در کشور به اندازه

 .نباشد

پذیر است و تاکنون  های دریایی امکان های بسته و خارج از محیط تولید تیالپیا در چارچوب محیط: وی در پایان تصریح کرد

 ./های کشور داده نشده است گزارشی درباره ورود این گونه به آب

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 55035-3 .html 

 شیالت

 آیانا- 3131دی  53, سه شنبه

 بهره بردار برتر شیالت کشور  1مشخصات و دالیل موفقیت 

 . دالیل موفقیت نمونه های کشوری شیالت که در آیین امسال حائز رتبه برتر شدند، اعالم شد

ایران، پنج نمونه شیالتی شامل فعاالن بخش و به نقل از روابط عمومی سازمان شیالت ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

در آئین تجلیل از نمونه های برتر کشوری با حضور رئیس جمهوری ( سه نفر آبزی پرور و دو نفر صیاد)صید و صیادی آبزی پروری 

 .در محل اجالس سران در تهران و عصر همان روز در هتل المپیک با اهدای لوح سپاس تقدیر شدند

 ه ماهیان سردآبیپرورش دهنده نمون

 پرویز دانشمندی

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20862-1.html
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 9301: سال تولد

 دیپلم: مدرک تحصیلی

 فریدونشهر –اصفهان 

 کیلوگرم در واحد سطح 93: کیفیت عملکرد/ میزان 

 .بهره مندی از آب سالم و دست اول که فاقد هر گونه آلودگی بوده و کیفیت باالیی دارد( 3

 .باعث کاهش بار آلودگی برای مزارع پایین دست می شودوجود استخر ویژه تصفیه در خروجی مزرعه که ( 5

 استفاده از دو دستگاه دیزل ژنراتور برای قطع برق در مواقع اضطراری( 1

 احداث کارخانه تولید خوراک ماهی برای تامین خوراک با کیفیت برای مزرعه شخصی و مزارع همجوار( 9

 وراک مورد استفادهدستیابی به ضریب تبدیل پایین و کیفیت باال در خ( 0

 احداث سالن و مرکز تکثیر در مزرعه و تامین بچه ماهی مورد نیاز در سطح منطقه( 3

 .برابر ظرفیت اسمی شده است 0/5استفاده از مدیریت الیه ای که موجب تولید ماهی در مزرعه تا ( 3

 .اعمال مدیریت پرورشی بسیار مناسب در سطح مزرعه و غذادهی مناسب( 0

 .کیلوگرم ماهی در واحد سطح مزرعه  91 تولید( 3

 (استفاده از دستگاه بلوئر و درام فیلتر)بهره گیری از فناوری روزآمد و نوآوری در مزرعه ( 35

 درصد35بازماندگی ماهیان باالی ( 33

 پرورش دهنده نمونه ماهیان گرم آبی

 مصطفی ماهیچی

 9302: سال تولد

 فوق دیپلم: مدرک تحصیلی

 بهشهر –مازندران : استان

 تن در هکتار 0هکتار متوسط تولید  05تن از انواع ماهیان گرمابی در سطح  505تولید : کیفیت عملکرد/ میزان 

 تولید باال در شرایط سخت از قبیل شوری خاک زمین های منطقه و کم آبی( 3

 .وانه از کانال های اطراف مزرعهآبگیری اولیه استخرها از آب های سطح و جاری فصلی و تامین آب پشت( 5

استفاده از سیستم های هواددهی تزریقی با تعبیه پمپ تزریق در خارج از استخر و لوله کشی در داخل استخر با قابلیت ( 1

 جابجایی و جمع آوری آسان در زمان صید ماهی

 .میزان پرت هوا و بیشترین کارآیی را دارداستفاده از دیفیوزرهایی که خروج هوا از آنها به صورت پودری بوده و کمترین ( 9

 استفاده از غذای دست ساز ترکیبی در محل مزرعه بر اساس فرمول مورد تایید کارشناسان شیالت( 0

 انجام فرایندهای بیومتری در سطح مزرعه و ثبت کلیه مشخصات( 3

 انجام بازاریابی مناسب و مستمر و بازاررسانی فوری محصول( 3

 هکتار مزرعه 05تن در سطح  505لید باال به میزان راندمان تو( 0

 کاهش مصرف کودهای شیمیایی در فرایند خوراک ماهی ها( 3

 پذیرش توصیه های کارشناسان شیالت و همکاری مستمر با ترویج کشاورزی منطقه( 35

 پرورش دهنده نمونه میگو
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 خسرو منادی

 9339: سال تولد

 طبیعی –دیپلم : مدرک تحصیلی

 آبادان –خوزستان : استان 

 مجتمع پرورش میگوی چوئبده

 هکتار 0/00تن تولید میگو در سطح  19میزان : کیفیت عملکرد/ میزان 

 خطر پذیری و اقدام به تولید در کنار بیماری و منطقه فوق العاده گرم( 3

 تن میگو پرورشی 39تولید موفق ( 5

 ترویج شهرستان مربوطه و سایر تولیدکنندگان منطقه همکاری مستمر و پویا با کارشناسان تخصصی و( 1

 رعایت اصول آماده سازی مزرعه و مدیریت براساس دستورالعمل های شیالت و دامپزشکی( 9

 .استفاده موثر از استخر ذخیره آب و فیلترشنی، در سیستم مدیریتی مزرعه( 0

 ل موثر عوامل بیماری زارعایت اصول تورگذاری در مبادی ورودی آبگیری مزرعه جهت کنتر( 3

 نفر 50ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای جوانان بیکار منطقه به تعداد ( 3

 افزایش بهره وری تولید با استفاده از دستگاه های هواده و فن آوری جدید( 0

 سطحکیلوگرم در واحد  5355کیلو میگو در هکتار در مقایسه با تولید متوسط  1355رسیدن به راندمان تولید ( 3

 صیاد نمونه ماهی

 ابراهیم وطن خواه

 9339: سال تولد

 دیپلم: مدرک تحصیلی 

 کنارک –سیستان و بلوچستان : استان

 (9310)تن در یک سال  912: عملکرد / ظرفیت 

 سال 35فعالیت بر روی موتور لنج صیادی شخصی به عنوان ناخدا به مدت ( 3

 گزار شده در مرکز آموزش و ترویج شیالت کنارکحضور فعال در کالس های آموزشی و ترویجی بر( 5

 استفاده بهینه از تجربیات علمی و عملی اساتید و سایر ناخداهای لنج صیادی( 1

 تن گردیده 335استفاده از فرایندهای صید استاندارد در امر صید ماهی که موجب افزایش میزان صید تا ( 9

 منطقهرعایت کامل قوانین و مقررات در صیدگاه های ( 0

 همکاری کامل با فرماندهی حفاظت از منابع آبزیان شهرستان برای برخورد با صیادان متخلف( 3

 شرکت مستمر در دوره های ترویجی به ویژه امنیت دریانوردی( 3

 اطالع رسانی مناسب در خصوص پیامدهای صید غیرمجاز در آب های داخل و آب های سرزمینی به جامعه صیادی منطقه( 0

 اخذ رتبه در ایجاد بهره وری بسیار باال در زمینه مدیریت صید و کارآیی شناور در سطح استان( 3

 صیاد نمونه میگو

 غالمعلی عبادی

  9311: سال تولد
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 دیپلم: مدرک تحصیلی 

 هندیجان –خوزستان : استان

 هزار کیلوگرم میگو93: عملکرد/ ظرفیت

 سال 30عنوان ناخدا به مدت فعالیت بر روی موتور لنج صیادی شخصی به ( 3

 حضور فعال در کالس های آموزشی و ترویجی برگزار شده در مرکز آموزش و ترویج شیالت هندیجان( 5

 استفاده از تجربیات علمی و عملی اساتید و سایر ناخداهای لنج صیادی( 1

 استفاده از فرایندهای صید استاندارد که موجب افزایش میزان صید شده( 9

 کامل قوانین و مقررات در صیدگاه های منطقه رعایت( 0

 همکاری کامل با فرماندهی حفاظت از منابع آبزیان شهرستان برای رفتار قانونی با صیادان متخلف( 3

 شرکت مستمر در دوره های ترویجی به ویژه امنیت دریانوردی( 3

 صیادی منطقه اطالع سانی مناسب در خصوص آب های داخلی و آب های سرزمینی به جامعه( 0

 دارای بهره وری مناسب بسیار باال در زمینه مدیریت صید و کارآیی شناور( 3

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 55039-3 .html 

 شیالت

 آیانا-3131دی  50, دوشنبه

در قفس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و همکاری  استاندارد آموزشی پرورش ماهی

 .سازمان شیالت ایران تهیه، تصویب و ابالغ شد

، استاندارد آموزشی پرورش ماهی در قفس با همکاری سازمان شیالت ایران (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها  شی سازمان مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای اجرا به استانتهیه و پس از تصویب در شورای آموز

 .ابالغ شد

ویژه در  پروری در قفس و ایجاد اشتغال و فرصت شغلی جدید برای اعضاء سازمان به منظور انتقال دانش فنی آبزی این استاندارد به

 ./های ساحلی تهیه شده است استان

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 55033-3 .html 

 شیر

 - 31/35/53فارس

 تن شیر حمایتی از دامداران تهران 0122خرید 

صورت حمایتی از  تن شیر به 122هزار و  0رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با بیان اینکه تاکنون بیش از 

 .توانند به ازای شیر خام تحویلی پول یا علوفه دریافت کنند دامداران می: کشاورزان خریداری شده است، گفت

از : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زاده رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران در گفت محمدرضا حیدرقلی

 .تن شیر از آنها خریداری شده است 035هزار و  5زمان اجرای خرید حمایتی شیر خام از دامداران تهرانی تاکنون مقدار 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20894-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20876-1.html
http://www.farsnews.com/
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گونه محدودیتی  توانند علوفه و یا وجه نقد دریافت کنند و هیچ دامداران به ازای فروش شیر و بنا به درخواست خود می: وی افزود

 .ددر این زمینه وجود ندار

هفته گذشته سامانه پرداخت در اتحادیه سراسری دامداران نصب شده و : رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران بیان داشت

کنندگان در  کنندگان به اتحادیه سراسری و ثبت در سامانه، وجه خرید شیر به حساب تولید بعد از اعالم شماره حساب توسط تولید

 .شود بانک کشاورزی واریز می

 .شود تومان خریداری می 3995هزار با قیمت مصوب دولت یعنی  355شیر خام با بار میکروبی زیر : زاده اظهار داشت حیدرقلی

های صنایع لبنی ابالغ کرد، تا شیر خام تولیدی  ای را به کارخانه براساس این گزارش، در ابتدای تیرماه سال جاری دولت مصوبه

 .ها از انجام آن سرباز زدند خریداری شود که کارخانهتومان  3995دامداران با قیمت 

شود و بنابراین دولت برای  تومان خریداری می 3505اکنون شیر خام تولیدی دامداران توسط صنایع لبنی با قیمت متوسط  هم

طرح تضمین تومان طرحی را با عنوان  3995کنندگان و رساندن قیمت خرید شیر به قیمت مصوب  جلوگیری از ضرر به تولید

 .اجرا کرد( شیر حمایتی)خرید شیرخام 

تومان برای تبدیل به شیر خشک  3995به موجب این طرح سازمان تعاون روستایی شیر خام تولیدی دامداران را با قیمت 

 .کند خریداری می

ها از جمله  ون در برخی استانتومان برسد، ادامه یابد و تاکن 3995این طرح قرار است تا زمانی که قیمت هر کیلوگرم شیر خام به 

 .تهران، قزوین، اردبیل، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و جنوبی، آذربایجان غربی، فارس و گلستان انجام شده است

 .های لبنی افزایش نیافته است از زمان اجرای این طرح در یک ماه گذشته قیمت خرید شیر خام توسط کارخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313553555505 

 شیر

 آیانا-3131دی  31, شنبه

 تن خامه از طرح تضمین شیرخام  011تن پودر شیرخشک و  021تولید 

تن پودر شیرخشک تولید  021تن شیرخام خریداری که از این مقدار  100از آغاز طرح تضمین شیرخام، دوهزار و 

 . شده است

طرح : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ماه سال جاری دوهزار و  دی 35ای که تا  گونه روست؛ به دامداران چندی است آغاز شده و با استقبال روبهتضمین خرید شیرخام از 

 .تن شیر تحویل مراکز خرید شده است 355

تن خامه استحصال شده و تبدیل به شیرخشک نیز انجام شده،  503از این مقدار شیرخام تحویلی، : زاده افزود محمدرضا حیدرقلی

 .تن تولید شیرخشک را شاهد بودیم 550که  ای گونه به

تن گزارش شده است که آمار تحویلی در روز جمعه  300ماه  دی 33شده به مراکز خرید در روز  شیر تحویل: وی خاطرنشان کرد

 .نیز به این مقدار اضافه خواهد شد

خام، حدود یک کیلوگرم شیرخشک استحصال کیلوگرم شیر 35در ازای هر : رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران ادامه داد

 .شود ترتیب مشکل مازاد شیر حل می شود که بدین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000050
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ای نصب شده که دامداران با مراجعه  شده از دامداران، سامانه برای پرداخت بهای شیرخام خریداری: زاده تصریح کرد حیدرقلی

نام کرده و با اعالم شماره حساب بانک کشاورزی  انه فوق ثبتتوانند در سام صورت انفرادی و یا از طریق اتحادیه سراسری می به

 .شده خود باشند شاهد دریافت بهای محصول فروخته

برای پرداخت بهای طرح تضمین خرید شیرخام، مشکلی از لحاظ اعتباری وجود ندارد و در صورت تمایل دامداران، : وی یادآور شد

 .دشو به جای پول نقد، علوفه به آنها فروخته می

تن کلزا از کشاورزان خریداری شده  505تاکنون : زاده از پایان خرید تضمینی کلزا در استان تهران خبر داد و تأکید کرد حیدرقلی

 ./صورت نقد به حساب کلزاکاران واریز شده است است که تمامی بهای آن به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 55311-3 .html 

 

 صادرات و واردات

 - 31/35/53فارس

 نخستین محموله دام زنده از اسکله شادگان بارگیری شد

بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی، نخستین محموله صادراتی دام زنده از اسکله شادگان مجتمع بندری امام 

 .حوزه خلیج فارس بارگیری و صادر شد به مقصد کشورهای( ره)خمینی

 .شادگان بارگیری شد ، نخستین محموله دام زنده از اسکلهوزارت راه و شهرسازیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس ( ره)نخستین محموله صادراتی دام زنده از اسکله شادگان مجتمع بندری امام خمینی

 .بارگیری و صادر شد

کله به دنبال آغاز فاز عملیاتی اس: به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، عبداللهی اظهار داشت

تجاری شادگان و به منظور بهره گیری از ظرفیت این اسکله محلی و توسعه و رونق تجارت در منطقه ، اولین محموله ی دام زنده با 

 .های ذیربط محلی بارگیری شد حضور نماینده ویژه استاندار و فرماندار شهرستان شادگان و ضمن هماهنگی و همکاری سازمان

از )انتظار می رود با آغاز فعالیت این اسکله تجاری که در مجاورت خور ابوخضیر : استان خوزستان افزود مدیر کل بنادر و دریانوردی

واقع شده است، به تدریج فعالیت های تجاری از جمله واردات کاالهای همراه مسافر و صادرات انواع ( انشعابات خور موسی

 .ی برای فعالیت های تجاری در منطقه تبدیل شودمحصوالت کشاورزی و دامی رشد یافته و این اسکله به محل

به دنبال سیاست های دولت خدمتگزار جهت رفع محرومیت و رونق کسب و کار در مناطق محروم، سازمان بنادر و دریانوردی، 

 .نموده استسرمایه گذاری در این مناطق را وجه همت خود قرار داده و اقدام به احداث بنادر محلی همچون اسکله تجاری شادگان 

یادآور می شود به دنبال تکمیل احداث اسکله شادگان، این اسکله در پنجم آبان ماه سال جاری با حضور مقامات استانی و 

 .شهرستان شادگان و به همت این اداره کل مورد بهره برداری قرار گرفته و وارد فاز عملیاتی شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313553553335 

 تصادرات و واردا

 آیانا- 3131دی  53, سه شنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20933-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.mrud.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8215a9d4-d05d-4433-9457-1f95c93ea2c3&WebPartID=c48be106-38e4-4d51-9389-2150d0e916ea&ID=61ff4cf5-e33c-41ae-923a-f0e1ff4a901a
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009001772
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 رکورد صادرات شیر و مواد لبنی ایران شکست 

 . ویژه مرغ، رکورد مناسبی در کشور به ثبت رسید امسال در زمینه صادرات شیر، مواد لبنی و مواد پروتئینی به

، معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در همایش سراسری (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تابعه وزارت جهاد  ها و شرکت ها، مؤسسه ها، سازمان های جهاد کشاورزی استان های مقاومت بسیج سازمان فرماندهان پایگاه

های خشکسالی و سرما و گرما در کشور وجود داشت،  در یک سال گذشته، تنش: جم برگزار شد، گفت کشاورزی که در سالن نعمتی

زودی شاهد برپایی جشن خودکفایی گندم  رود به اما شاهد افزایش دو میلیون تنی خرید تضمینی گندم در کشور بودیم که امید می

 .باشیم

احیای : های این وزارتخانه برشمرد و افزود ترین برنامه حسن رکنی اجرای دو پروژه بزرگ توسط وزارت جهاد کشاورزی را از مهم

مهمی در تقویم هزار هکتاری در جنوب کشور که مسئولیت آن به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، شاخص  005دشت 

 .رسد این وزارتخانه است که به ثبت می

شود که این طرح با  های غربی کشور خارج می هایی است که از بخش آوری آب پروژه دیگر مربوط به جمع: وی خاطرنشان کرد

 .همکاری وزارت نیرو و جهاد کشاورزی مطالعات آن آغاز شده و بودجه مناسبی نیز دریافت کرده است

هزار بسیجی عضو  01قدم برداشتن در راه توسعه پایدار در بخش کشاورزی الزم و ضروری است که در این راستا : ه دادرکنی ادام

حال بخش باشند که اگر این تعداد در یک روز همت به غرس نهال  کاری کمک توانند در فصل درخت در وزارت جهاد کشاورزی می

 .شود نهال در کشور غرس میمیلیون  5,0هزار چاله کنده شده و  05کنند، 

 مرغ توسط واحدهای مرغ بومی هزار تن تخم 922تولید 

مرغ در  هزار تن تخم 355امسال : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی به آمار تولیدات دامی پرداخت و تصریح کرد

هزار تنی این محصول رقم خورد  13ال، صادرات ماهه نخست امس کشور تولید شد که مطابق گزارش وزیر جهاد کشاورزی، در هشت

 .رو است که این عدد در مقایسه با سال گذشته با افزایش روبه

هزار تن دیگر نیز مربوط  355مرغ تولیدشده در کشور مربوط به واحدهای صنعتی و  هزار تن از کل تخم 055حدود : وی یادآور شد

 .اند ن زمینه، بسیجیان جامعه مهندسی، نقش مؤثری داشتههای مرغ بومی در کشور است که در ای به فعالیت

داری قدم  راستا در مسیر خودکفایی برخی محصوالت چون پرورش نوغان تواند هم سازمان بسیج مهندسی می: رکنی تأکید کرد

 .توانیم در تولید ابریشم با کمک این تعداد نیروها و ترویج آن اقدام کنیم بردارند؛ زیرا می

دهنده موفقی، با داشتن یک میلیون رأس بز  پرورش: دهنده بز شیری در کشور فرانسه اشاره کرد و اظهار داشت رشوی به پرو

میلیون رأس بز شیری در کشور وجود دارد و  55کرد؛ این در حالی است که حدود  هزار تن شیر در سال تولید می 055شیری، 

 .وجود آید د و الزم است در این بخش تحول اساسی بهرس هزار تن می 955تا  155عدد تولید شیر تنها به 

 شده با کمک نیروهای بسیجی های اصالح ترویج مایع ژنتیکی دام

های  معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد که با کمک نیروهای بسیج بتوان مایع ژنتیکی دام

 .مطالعه شده، ترویج کرد و این به معنای افزایش تولید استشده را بر اساس نقشه راه وسیعی که  اصالح

رود در  دار کردن جمعیت دامی کشور نیز شش استان در اولویت است که امید می در جهت ثبت و شناسنامه: رکنی همچنین گفت

 .این زمینه بتوان از نیروهای بسیجی استفاده کرد

ویژه مرغ و شکر شکست که امیدواریم در بخش  شیر، مواد لبنی و پروتئینی به امسال رکورد صادرات در زمینه: وی در پایان افزود

 .مرغ هم این مسئله تکرار شود تخم
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 .در ادامه این همایش، دو الگوی موفق در بخش کشاورزی به بیان رازهای موفقیت خود پرداختند

 پیشنهاد ایجاد مرکز تحقیقات امنیت غذایی در جهاد کشاورزی

، محمد رضا جهانسوز، رییس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی نیز در ادامه همایش درباره امنیت غذایی سخنرانی بنابراین گزارش

امنیت غذایی یعنی تأمین غذای سالم و در دسترس برای تمامی مردم جامعه است، اما این مسئله بیشتر به سمت : کرد و افزود

 .دهد ن را وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میوزارت بهداشت متمایل است، در حالی که رکن اصلی آ

وزارت جهاد کشاورزی باید تالش کند همچون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه امنیت : وی خاطرنشان کرد

 .غذایی به ایجاد مرکز تحقیقات همت گمارند

 .سازی شود گیرد، باید بومی ده قرار میعنوان دانش برای تهیه غذا در کشور مورد استفا آنچه که به: جهانسوز ادامه داد

شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی  های ارائه بر اساس مدل: رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی یادآور شد

اید در این بنابراین ب. کند درصد تولیدات گیاهی که پایه تمام تولیدات است، کاهش پیدا می 05تا  30میالدی بین  5505تا سال 

 .زمینه هوشیارتر باشیم

در امنیت غذایی، حلیت باید بیشتر مدنظر قرار گیرد، زیرا غذای سالم و بدون ظلم برای حفظ امنیت در کشور : وی اظهار داشت

 .الزم است

بی به این امنیت های منابع موجود چه از لحاظ انسانی و چه غیر از آن، برای دستیا باید از تمامی ظرفیت: جهانسوز همچنین گفت

 .غذایی استفاده کنیم

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 55003-3 .html 

 صادرات و واردات

 آیانا-3131دی  35, چهارشنبه

 وزیر جهاد کشاورزی  "دستور منع"رغم  هزار تنی شکر سفید، به 022واردات 

رغم درخواست ممنوعیت ثبت سفارش واردات شکر سفید از سوی وزیر جهاد کشاورزی، عالوه بر واردات شکرهای  به

 .ستهزار تن شکر سفید نیز در بنادر کشور تحویل شده ا 022شده سال قبل، از مهر ماه امسال  ثبت سفارش

با اعالم این خبر ( ایانا)مدیره شرکت کشت و صنعت کارون، امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  رئیس هیئت

ماه امسال از سازمان توسعه و  ای در تاریخ دهم فروردین منظور حمایت از تولید داخلی شکر، محمود حجتی طی نامه به: افزود

هزار  555رغم آن، از ابتدای مهرماه امسال تاکنون  از ثبت سفارش واردات شکر خودداری کند که به تجارت خواست تا اطالع ثانوی

 .تن شکر سفید وارد کشور شده است

 055ماهه امسال در کل حدود  3شده تا اسفندماه سال قبل، طی  با احتساب شکر وارداتی ثبت سفارش: سیدجاسم ساعدی افزود

 .ر بنادر کشور تحویل شده استهزار تن شکر سفید وارداتی د

 ؟!اند معلوم نیست واردکنندگان، مجوز واردات شکر را از چه مرجعی دریافت کرده: وی خاطرنشان کرد

 355این در حالی است که هر سال بیش از : هزار تن عنوان کرد و ادامه داد 055ساعدی، نیاز شکر وارداتی کشور را ساالنه حدود 

 .تواند در قیمت و تولید این محصول، بحران ایجاد کند شود که می کشور میهزار تن شکر سفید وارد 

با توجه به کاهش : دالر عنوان کرد و اظهار داشت 153وی، قیمت جهانی هر تن شکر سفید در کشور مبداء طی مردادماه امسال را 

دالر  139در بنادر ایران به قیمت  ، هر تن شکر سفید(در پی کاهش قیمت جهانی نفت)درصدی هزینه حمل و نقل جهانی  05

 .تحویل و در نتیجه کشش زیادی برای واردات شکر ایجاد شده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20887-1.html
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رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم، ظرفیت تولید شکر سفید در کشور را یک 

نیمی از این شکر از طریق نیشکر و نیمی دیگر از طریق : شدهزار تن عنوان کرد و یادآور  555تا یک میلیون و  355میلیون و 

 .آید دست می چغندرقند به

های قند و شکر تحویل شده که از این میزان چغندرقند  امسال حدود چهار میلیون تن چغندرقند به کارخانه: ساعدی تأکید کرد

 .شود هزار تن شکر استحصال می 005

 .درصد عنوان کرد 35تا  3رصد و عیار شکر نیشکر را د 31وی، عیار چغندرقند در ایران را 

در حال حاضر سه شرکت نیشکر در استان خوزستان با : تن در هر هکتار است، تصریح کرد 05ساعدی با بیان اینکه عملکرد نیشکر 

ر فعالیت تپه در راستای تولید شک های شرکت کشت و صنعت کارون، شرکت توسعه نیشکر خوزستان و شرکت نیشکر هفت نام

 .کنند می

های قند و شکر  امسال در پی درخواست صاحبان کارخانه: وی نوسانات قیمت شکر را از مشکالت عمده این محصول دانست و گفت

صورت یارانه پرداخت  تومان آن به 555تومان افزایش داده که  5155شده هر کیلوگرم شکر را به  کشور، دولت قیمت تعیین

 .شود می

 3005با وجود افزایش قیمت شکر، این محصول همچنان با قیمت هر کیلوگرم : مدیره کشت و صنعت کارون افزود هیئترئیس 
 .رویه است شود که علت آن مازاد شکر موجود در بازار در پی واردات بی تومان در بازار عرضه می

از آنجا که کار : های نیشکر دانست و خاطرنشان کرد های جاری شرکت ساعدی یکی دیگر از مشکالت تولید شکر را مربوط به هزینه

شوند، از این  سال سابقه بازنشسته می 55ها با  آور است و شاغالن این شرکت در مزارع و صنعت نیشکر، جزو مشاغل سخت و زیان

ق تأمین اجتماعی سال باقیمانده دوره بازنشستگی به صندو 35رو شرکت نیشکر باید چهار درصد حقوق بازنشستگان را به ازای 

 .برد های واحدهای نیشکر را باال می واریز کنند که هزینه

تأسیس شده و  3195این شرکت در سال : تپه نیز ادامه داد وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مشکالت شرکت نیشکر هفت

های متعدد،  ا وجود قدمت ساخت و بمبارانها بمباران شد که ب ساله، کارخانه تصفیه شکر آن، چندبار توسط عراقی طی جنگ هشت

 .این واحد تولید شکر بازسازی اساسی نشده و فقط تعمیرات بر روی آن صورت گرفته است

هزار هکتار مزرعه نیشکر  35هر واحد نیشکر باید حداقل : نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی در دوره هفتم تصریح کرد

 .هزار هکتار اراضی را زیر کشت نیشکر ببرد 3تپه توانسته است  شکر هفتداشته باشد که امسال شرکت نی

 .هزار تن شکر سفید تولید کند 30تپه امسال  بینی کرد که شرکت نیشکر هفت ساعدی پیش

ر هزار هکتار زیر کشت نیشکر رفته است، برآورد کرد که از این سطح زی 30وی با بیان اینکه در کشت و صنعت کارون نیز امسال 

 .هزار تن شکر سفید تولید شود 35هزار تن تا  05کشت، 

هزار هکتار توسط سه شرکت نیشکری زیر کشت نیشکر رفته  39اکنون در کل استان خوزستان  هم: ساعدی در پایان یادآور شد

 ./است

http://www.iana.ir/majles/item/55351-3.html 

 صنایع غذایی

 فودپرس-3131دى ماه  3سه شنبه 

 راهکارهای خروج صنایع لبنی از رکود تورمی و رفع مشکالت توسعه مصرف لبنیات 

http://www.iana.ir/majles/item/20903-1.html
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دی ماه در تهران برگزار  33ایران  انجمن صنفی صنایع لبنیگردهمایی مدیران و دست اندرکاران صنایع لبنی عضو  –فود پرس 

 .می شود

 
گردهمایی مدیران صنایع لبنی : ، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی ایران درگفت و گو با فود پرس، با اعالم خبر فوق افزودرضا باکری

رفع موانع و مشکالت توسعه "و همچنین  "از شرایط رکود تورمی صنایع لبنیبررسی راهکارهای خروج  "عضو انجمن، به منظور

 .برگزار خواهد شد "مصرف لبنیات در کشور

که این کیلوگرم برسد در حالی  550مصرف سرانه لبنیات در کشور باید ساالنه به  3959بر اساس سند چشم انداز  :وی افزود

 .کیلوگرم است 00میزان در حال حاضر حدود 

در نظر است با بررسی راهکارهای افزایش سرانه مصرف لبنیات بتوان طی برنامه : دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی خاطر نشان کرد

 .افزایش داد کیلوگرم در سال 335ششم توسعه و به منظور نیل به اهداف سند چشم انداز مصرف سرانه لبنیات را به ساالنه 

در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  39الی  35دی ماه از ساعت  33گفتنی است این گردهمایی در تاریخ 

  .کشاورزی تهران و با حضور برخی از مدیران دولتی و مدیران و کارشناسان صنایع لبنی عضو انجمن برگزار می شود

http://www.foodpress.ir/Post. 
  

 صنایع غذایی

 فودپرس- 3131دى ماه  3سه شنبه 

 مردم فقط آبلیمو با مارک معتبر بخرند/ کلیه آبلیموهای بی کیفیت از سطح بازار جمع آوری می شود

با همکاری سازمان غذا و دارو و انجمن صنفی صنایع آبلیمو طی سه ماه آینده تمامی آبلیموهای غیراستاندارد از سطح  –فود پرس 

 .بازار جمع آوری می شود

پیرو : رویا جعفری شاهی، دبیر انجمن صنفی صنعت آبلیمو در گفت و گو با خبرنگار فود پرس، ضمن بیان مطلب فوق افزود

نجمن و با همکاری سازمان غذا و دارو برنامه ریزی جامعی برای کنترل کیفی آبلیمو انجام شده به طوری که بازررسی های مداوم ا

 .می توان گفت آبلیموهای موجود در بازار از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار خواهند شد

ه را فریب داده و بر روی لیبل های خود از متاسفانه عده ای تولیدکننده با استفاده از کنسانتره لیمو، مصرف کنند: وی تصریح کرد

 .اسم آبلیموی طبیعی استفاده می کنند که این امر برخالف مقررات سازمان غذا و دارو است

دبیر انجمن صنفی صنعت آبلیمو ضمن قدردانی از زحمات سازمان غذا و دارو سازمان ملی استاندارد در همکاری و همراهی با 

تدبیر مدیران سازمانهای نظارتی از جمله هدایت حسینی مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی  :تولیدکنندگان آبلیمو گفت

و آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو و وحید مرندی مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد باعث شد تا 

وی بی کیفیت به بحران نامنی غذایی تبدیل نشود و با برگزاری جلسات متعدد مشکل به وجود آمده در خصوص تولید و توزیع آبلیم

 .راهکاری برای افزایش کیفیت آبلیمو در کشور به دست آید

 .بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا دو ماه آینده آبلیموی طبیعی از آبلیموی غیر طبیعی قابل تشخیص می شود: وی افزود

ینکه از کلیه کارخانجات تولید کننده آبلیمو خواسته شده تا تالششان را به منظور بهبود کیفیت آبلیموی جعفری شاهی با بیان ا

مردم فقط آبلیموهای شناخته شده و با برند معروف را خریداری کنند و از خرید مارک های متفرقه و : تولیدی افزایش دهند گفت

  .وشی ها به طور جدی خودداری کنندبسته بندی های بی نام و نشان به ویژه در میوه فر

http://www.foodpress.ir/Post.a 

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86+%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B1%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C
http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post.a
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 صنایع غذایی

 فودپرس- 3131دى ماه  0دو شنبه 

 استفاده از خمیرمرغ به دلیل ضعف نظارت ممنوع شد!/ چیز ممنوع است فعال همه 

زاده،  های جمال حسین کلیت صنایع غذایی ما را بر آن داشت تا در یک روز پاییزی پای صحبترحمانه اخیر به  های بی هجمه

دهه  9مردی که در طول . های گوشتی بنشینیم مدیره انجمن صنفی صنایع فرآورده مدیره تعاونی وطن و عضو هیات رییس هیات

وگو را با  ماحصل این گفت. ر این صنعت بوده استگذشته همواره در صنعت غذا حضوری فعال داشته و منشاء خدمات بسیاری د

 :خوانیم هم می

نظیر بوده است که  ای کم محصول صنایع غذایی صورت گرفته رویه 90تا  92هایی که در طول چند ماه اخیر به  هجمه

شت به نظر جنابعالی علت رویکرد فعلی متولیان وزارت بهدا. کنندگان شده است موجب تشویش اذهان عمومی مصرف

 چیست؟

کند و  گذاری خود واحد صنعتی ایجاد می نکته مهم برای بررسی موضوع این است که باید در نظر داشت فردی که با سرمایه

باید در نظر گرفته شود متقلبان . دهد، به هیچ وجه به دنبال اینکه تخلف و تقلب کند، نیست تولیدش را در معرض عموم قرار می

با توجه به اینکه فرآیند تولید صنایع غذایی کوتاه . دن خود هستند، نه اینکه خود را جلوی چشم بگذارندهمواره به دنبال پنهان کر

دهد مربوط به مواد اولیه است که تبدیل  کننده به یک کاال می درصد پولی که مصرف05است و حاشیه سود محدودی دارد، حدود 

زیاد است که بتواند با حاشیه سود کمی که دارد فعالیت اقتصادی داشته  ای به دنبال مشتری درواقع چنین تولیدکننده. شده است

گذاری متصدیان  های بهداشتی، استاندارد و حتی قیمت های اخیر به دلیل ضعف نداشتن الگو و روش نظارت در زمینه در سال. باشد

شود که تولیدکننده دیگر امکان  ودیت ایجاد میگذاری آنقدر محد شوند، به عنوان نمونه در نظارت بر قیمت زنی می امور وارد چانه

شده هر کاالیی با توجه به درصد سود متعارف  در دنیا قیمت تمام. اینکه بخواهد از مواد اولیه خوب و باکیفیت استفاده کند را ندارد

نای آن است که تولیدکننده شود، به مع دهد، اما در کشور ما وقتی سقف قیمت گذاشته می در شرایط رقابتی بازار خود را نشان می

خصوص در  هایی نظیر تعزیرات به از سوی دیگر اهرم. حق ندارد با کیفیتی بهتر از این قیمت تولید کند و مواد اولیه را تهیه کند

 .گذشته مشکالت بسیاری ایجاد کرده است

 .های نظارت بهداشتی نیز توضیح دهید در مورد ضعف

آید اصال  وقتی که صحبت از خمیر مرغ به میان می. اعث محدود کردن تکنولوژی شده استدر این زمینه هم باز ضعف نظارت ب

تواند به بهترین نحو استخوان را از گوشت جدا کند به دلیل ضعف  دستگاهی که می. شود معلوم نیست چرا به این نام معرفی می

باید بپذیریم صنعت . ایم گیرد محروم شده ار مینظارت ممنوع شده است و از یک فناوری که در همه دنیا مورد استفاده قر

های گوشتی در دنیا به دلیل تقلب و تخلف ایجاد نشده است، ایجاد شده که باری از روی دوش جامعه شهری و صنعتی  فرآورده

این صنعت  شود را در نظر بگیریم متوجه اهمیت استراتژیک اگر بخواهیم فقط گاز شهری که برای پخت یک غذا مصرف می. بردارد

شود، این حجم غذا را اگر برای  تن گوشت پخته می 30نفر کارگر در روز بالغ بر  95های گوشتی با  در صنعت فرآورده. شویم می

جویی  شود که چه حجم عظیمی از انرژی کشور با این صنعت صرفه گرم گوشت محاسبه کنیم معلوم می 055غذای هر خانوار 

شود، همچنین  سازی و یا خوراک دام منتقل می های حاصل از تولید در این صنعت به صنایع صابون از سوی دیگر استخوان. شود می

تواند باری از روی دوش جامعه بردارد که متاسفانه به دلیل ضعف نظارت با این صنعت  شده می در زمینه ضایعات و قیمت تمام

  .شود می شود و در راستای تخریب آن گام برداشته برخورد غیرمنصفانه می
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های گوشتی در دنیا که مورد تایید تمام مراجع بهداشتی و سالمتی قرار گرفته،  باتوجه به مصرف سرانه باالی فرآورده

 گیرند؟ چرا در کشور ما مسووالن وزارت بهداشت تا این حد نسبت به این تولیدات موضع می

هستند که برای هر مورد کوچکی یک تیتر خبری بزرگ درست  اعتقاد دارم که شاید مسووالن این وزارتخانه از جایی تحت فشار

شود و ذهن مردم و  هر روز یک تیتر درست می... های گوشتی و  راجع به آب معدنی، لبنیات، تنقالت، اب لیمو، فرآورده. کنند می

تی، ناظر، مسوول فنی هستند به راستی چرا با تولیدکنندگانی که دارای مجوزهای بهداش. زنند امنیت روانی جامعه را بر هم می

  .هایی را به آنها روا داشت شود هر روز بر واحدها نظارت داشت بعد چنین هجمه مگر می! شود؟ اینگونه برخورد می

 های گوشتی وجود ندارد؟ یعنی اعتقاد دارید هیچ متقلبی در صنعت فرآورده

گذارد و  اش را بر روی زمین جلوی چشم همه می که سرمایه اعتقاد دارم در کل صنعت متقلب وجود ندارد، چراکه صنعتگر واقعی

ها  های تقلب را افرادی که به دنبال تثبیت قیمت انگیزه. ای برای تقلب داشته باشد تمام مجوزهای بهداشتی را اخذ کرده نباید انگیزه

 .آورند هستند به وجود می

 ممکن است بیشتر توضیح دهید؟

قیمت خرید تضمینی چغندر قند افزوده است، اما تعزیرات تولیدکنندگان را وادار به عرضه با درصد بر  93ببینید امسال دولت 

شود و همین رویه باعث شده است تولیدکنندگان  ها این رویه اعمال می کرده است و متاسفانه در تمام بخش 35قیمت ابتدای سال 

ای بخواهد در درازمدت با توسل به آنها زنده  که تولیدکنندهنسبت به کیفیت بی توجه شوند، چراکه تقلب و تخلف عواملی نیست 

البته ممکن است چند واحد کوچک که در حال از پای در آمدن هستند برای بقای خودشان دست به تخلفاتی بزنند، اما . بماند

های اخیر کلیت  ا متاسفانه هجمهام. های نظارتی هم آنها را شناسایی نکنند اینگونه نیست که حتی آنها هر روز تقلب کنند و دستگاه

اعتقاد دارم امکان ندارد فردی واحد تولیدی به نیت تخلف . ای کرده است صنعت و حتی واحدهای بزرگ را دچار مشکالت عدیده

و  ای باشد که نوک پیکان اتهام به سوی یک صنعت نباشد رسانی متولیان بهداشتی باید به گونه ایجاد کند و از این رو نحوه اطالع

  .تنها با متخلفان برخورد شود

  .لطفا آخرین وضعیت تولید را تشریح کنید

ها در نهایت  ممنوع است و این محدودیت... گذاری، واردات مواد اولیه و  امسال قیمت. دولت فعال همه چیز را ممنوع کرده است

 .رونق را از تولید گرفته است
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 صنایع غذایی

  فودپرس- 3131دى ماه  35جمعه 

گرانی /بازار روغن نباتی بدون مطالعه واگذار شده و انحصاری علیه دولت و مردم شکل گرفته است:عیسی کالنتری

 روغن نباتی به دلیل انحصار بازار است 

نباتی بدون مطالعه واگذار شده و انحصاری علیه دولت و مردم شکل گرفته است، وقتی بازار روغن : وزیر اسبق کشاورزی تصریح کرد

وگو با خبرنگار ایسنا  در گفت -دبیر کل خانه کشاورز  -عیسی کالنتری .یابد های جهانی، کاهش نمی قیمت آن علیرغم کاهش نرخ

صی است و دولت بدون مطالعه بازار آن را واگذار تا وقتی انحصار بازار روغن نباتی در دست دو سه گروه و شرکت خصو: اظهار کرد

درصدی قیمت جهانی انواع روغن خام به طوط متوسط، هیچ  55کرده است مشاهده می کنیم که علیرغم پایین آمدن حدود 

سه شرکت  درصد بازار روغن نباتی در انحصار دو یا 30در شرایط کنونی بیش از : وی افزود.قیمتی در بازار داخل کاهش نیافته است

آید و واردکنندگان روغن خام با یکدیگر هماهنگ هستند و کارتل ضد دولتی و  خصوصی است و وقتی چنین انحصاری به وجود می
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دولت باید پیش از واگذاری وظایف تصدی گری خود در حوزه بازار به   :دبیر کل خانه کشاورز تاکید کرد.آید ضد مردمی به وجود می

تری کند و اگر تشکلی توانمندی الزم برای تنظیم بازار را ندارد باید آن را توانمند کند که البته در حال بخش خصوصی مطالعه بیش

به گزارش ایسنا، چندی است علیرغم کاهش قیمت جهانی انواع روغن خام .حاضر بخش خصوصی واقعی و توانمند در کشور نداریم

ن، قیمت روغن نباتی در بازار داخلی کاهش نیافته که اعتراض برخی و حذف مالیات بر ارزش افزوده هشت درصدی واردات روغ

ای که عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی  به گونه.کارشناسان و مسووالن وزارت جهاد کشاورزی را در پی داشته است

رغم کاهش قیمت  علی  :تاقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از عملکرد بخش خصوصی برای تنظیم بازار روغن نباتی گف

های  جهانی روغن خام، قیمت روغن نباتی در بازار داخلی کاهش نیافته و با وجود واردات چهار میلیارد دالری روغن خام و دانه

البته محمد قبله دبیرانجمن روغن نباتی در پاسخ به این اعتراض .روغنی، محصول تولیدکننده داخلی روی دستش باقیمانده است

های  رغم کاهش قیمت جهانی و حذف مالیات بر ارزش افزوده واردات روغن خام، به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینه علی گوید می

 توان قیمت روغن نباتی در بازار داخل را کاهش داد تولید از سال گذشته تا کنون، نمی
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 صنایع غذایی

  فودپرس- 3131دى ماه  33پنج شنبه 

 درخواست معافیت صنایع غذایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

دهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، بررسی موضوعات متنوعی را در دستور کار  -فود پرس 

در این نشست که در غیاب یحیی آل اسحاق رییس اتاق . قوله سالمت و غذاتا بررسی م 3139داشت؛از بررسی الیحه بودجه سال 

تهران و دبیر شورای گفت و گو و به ریاست سیدحسین هاشمی استاندار تهران برگزار می شد، فعاالن اقتصادی به طرح مشکالت 

رور مهمترین رویدادهای اقتصادی در ابتدای این نشست که به م.خود پرداختند و خواستار انعکاس این مشکالت به دولت شدند

اختصاص داشت،محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به انتظارات فعاالن بخش خصوصی در مورد نحوه اعطای 

ما فعاالن اقتصادی انتظار داشتیم که اعطای تسهیالت بانکی با شرایط آسان تری صورت گیرد »:تسهیالت بانکی اشاره کرد و گفت

به گونه ای که پیش از این، بانک ها کارخانه را به عنوان وثیقه می پذیرفتند اما به . ین شرایط به مراتب دشوارتر شده استاما ا

سیده فاطمه مقیمی دیگرعضوهیات « .تازگی اعالم می کنند که تجهیزات کارخانه ها را به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شود

آذر ماه به این دلیل به عنوان حمل و نقل نامگذاری  50روز » :رسیدن روز حمل و نقل گفتنمایندگان اتاق تهران ضمن تبریک فرا 

در زمان جنگ مصادف می شود که به موجب این فرمان، رانندگان برای انتقال کاالهای اساسی ( ره)شد که با فرمان تاریخی امام 

تقرار صنایعدر ادامه این نشست، یداهلل صادقی، مدیر کل تالش برای اصالح دستورالعمل مربوط به اس«.روانه بنادر کشور شدند

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اقدامات سازمان متبوع خود برای اصالح مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه استقرار 

ر مهرماه سال گذشته ابالغ به موجب مصوبه ای که هیات وزیران د»:کیلومتری تهران اشاره کرد و گفت 355صنایع نوین در شعاع 

بر اساس این مصوبه، برخی . کیلومتری تهران مجوز نمی دهد 355کرد، سازمان محیط زیست به این صنایع برای استقرار در شعاع 

در حال حاضر، سرمایه گذارانی مراجعه کرده اند که »:او افزود« .صنایع نیز شرایط استقرار در شهرک های صنعتی را دارا نیستند

او با بیان اینکه « .گویند، صنایعشان جزو صنایع نوین است اما شرایطی که دارند، منطبق با دستورالعمل دولت نیست می

( ره)در پی آن هستیم که شهرکی برای استقرار صنایع هایتک در جوار مرقد امام »:قراراست،این دستورالعمل اصالح شود گفت

حدهای صنعتی و صادراتیاستاندارتهران نیز از شکل گیری شورای هماهنگی بانک ها تامین سرمایه در گردش برخی وا«.ایجاد کنیم

درجلسه اخیر شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران که رییس بانک مرکزی نیز در آن » :در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت
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او « .صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص یابدهزار میلیارد تومان به پروژه های مربوط به حوزه  5حضوریافته بود، مقرر شد 

درشورای توسعه و برنامه ریزی استان مصوب شد که واحدهایی که در زمینه سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و بیش »:افزود

 مقرر شده است، واحدهای صنعتی و»:هاشمی در ادامه گفت« .درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، در اولویت قرار گیرند 05از

« .صادراتی اطالعات خود را جمع آوری کنند تا به رییس کل بانک مرکزی ارائه شود و ایشان دستور اجرای این مصوبه را صادر کند

در وزارت صنعت پیش بینی این است که رقم مورد نیاز صنایع درکشور به سرمایه درگردش به حدود »:صادقی هم دراین باره گفت

استاندارتهران « .هزارمیلیارد تومان برآورد می شود 05تا  55که در رقم مورد نیاز در تهران حدود  هزارمیلیارد تومان می رسد 305

این پیشنهاد را ارائه کرده ایم که ابنیه کارخانجات به عنوان وثیقه دربانک ها »:در ادامه سخنانش در مورد وثایق بانکی نیز گفت

ر ارزش افزوده معاف شوددربخش دیگری از این نشست، شاهرخ ظهیری رییس صنایع غذایی از مالیات ب«.مورد پذیرش قرار گیرد

او در ابتدا با اشاره به آنچه که در اقتصاد مقاومتی در باب . کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مسایلی را در باب صنعت غذا مطرح کرد

انی بپیوندد و در صورت پیوستن ایران به این دولت به جد درحال تالش است تا ایران به تجارت جه»:امنیت غذایی آمده است گفت

به تصویب رسیده  3193قانون نظارت بر مواد غذایی ایران در سال »:او ادامه داد« .قافله،آنچه قابل رقابت خواهد بود، صنعت غذاست

توجهی به آن است و ما قانون غذا را در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تدوین کرده و به وزارت بهداشت ارائه کردیم و 

محصوالت کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما »ظهیری همچنین به این نکته اشاره کرد که «.نشد

فعاالن این صنعت باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند بدون آنکه . محصوالت فرآوری شده کشاورزی، مشمول مالیات می شوند

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده درمجلس درحال « .گیرندبتوانند آن را ازمردم ب

نجفی منش نیز ابراز امیدواری کرد که . بررسی است خواستار آن شد که صنایع غذایی از پرداخت این نوع مالیات معاف شود

اما احمدوند در پاسخ به انتقاداتی که درمورد . مورد توجه قرار گیردموضوع اصالح مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه 

را به GDP درصد 0/3هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شد که این میزان تنها  35درسال جاری، حدود »:مالیات مطرح شد، گفت

را به خود  GDP درصد 15تا  55این درحالی است که درسایر کشورها مالیات های دریافتی، حدود . خود اختصاص داده است

اگر قرار باشد میزان مالیات ها را به استاندارد جهانی برسانیم باید »:مدیر کل اقتصاد ودارایی استان تهران افزود« .اختصاص می دهد

دی ماهدرادامه این نشست،  53برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری؛ «.برابر افزایش دهیم 9دریافت مالیات ها را تا 

دی ماه  53محمدرضا بهرامن گزارشی پیشرفت امور اجرایی دبیرخانه همایش فرصت های سرمایه گذاری که قراراست در 

به منظوراعمال برخی هماهنگی ها، کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان های اقتصادی مستقر » :او گفت. برگزارشود، ارائه کرد

 53در این جلسات تصمیم گرفتیم که همایش را در. جلسه توسط این کارگروه برگزار شده است 35شد و تاکنون  در تهران تشکیل

کارگروهی هم با »:او افزود« .ضمن آنکه قرار است، دبیرخانه این همایش،به یک دبیرخانه دائمی تبدیل شود. دی ماه برگزار کنیم

مورد  155تاکنون . آن با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است عنوان سرمایه گذاری تشکیل شده است که مسئولیت

مورد، شناسنامه  503در واقع این . مورد آن قرار است معرفی شود 503پروژه سرمایه گذاری به این کارگروه ارجاع شده است که 

ه ملی حاکم بوده است و پروژه هایی در زمینه در معرفی این پروژه ها نگا»:او ادامه داد« .پروژه های استان تهران تلقی می شوند

با «.البته روند شناسایی پروژه ها متوقف نشده است»:اوافزود«.ورزش، گردشگری و بانک و بیمه نیز در این لیست گنجانده شده است

برگزاری این »:باره گفتمقیمی نیزدراین . ارائه این گزارش،استاندارتهران،نسبت به معرفی این همایش دربعد بین المللی تاکید کرد

همایش به طورقطع با کاستی هایی همراه خواهد بود و شاید الزم باشد آن را به عنوان نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری 

برخی تحوالت، نظیر کاهش قیمت نفت این ضرورت را ایجاد می کند که شرایط را برای ورود سرمایه گذار به »:او افزود«.بنامیم

در ادامه، هاشمی با اشاره به کاهش قیمت نفت ، اتاق و فعاالن اقتصادی را به عنوان خط مقدم جبهه دولت « .ا کنیمکشور مهی

« .با این روند، سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند در پیشبرد برنامه های اقتصادی کشور موثر واقع شود»:توصیف کرد و گفت
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فعاالن اقتصادی، می توانند با ارتباطاتی که دارند »:صت های سرمایه گذاری درایران گفتاوهمچنین با اشاره به برگزاری همایش فر

سرمایه گذاران سردرگم نشوندمحمد رحیم احمدوند، مدیرکل اقتصاد «.از همتایان خود بخواهند که در این همایش حضور یابند

به نظر می رسد »:پروژه سرمایه گذاری ارائه کرد، گفت155دارایی استان تهران با اشاره به گزارشی که بهرامن در مورد شناسایی 

پروژه برتر بر مبنای استراتژیک بودن یا حمایت  55یا  35معرفی این تعداد پروژه موجب سردرگمی شود،پیشنهاد من این است که 

رمایه گذاری تهران این مرکز خدمات س»:او افزود« .هایی که قرار است از این پروژه ها صورت گیرد،به طورجداگانه معرفی شود

نجفی منش نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که از سفرا نیز « .آمادگی را داراست که متقاضیان پروژه ها را راهنمایی و حمایت کند

برای حضور دراین همایش دعوت شود تا آنان اطالعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری درایران را به کشور خود منتقل 

مجلس راهی جز مراجعه به بخش خصوصی ندارندمحمود صالحی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای  دولت و.کنند

برای برگزاری این همایش باید به گونه ای سرمایه گذاری شود که متقاضیان سرمایه گذاری در مرکز »:شهرداری تهران نیز گفت

ایرادی که به »:او افزود« .ند امورمربوط به خود را مورد پیگیری قرار دهندخدمات سرمایه گذاری استان تهران و پنجره واحد بتوان

اغلب همایش های بین المللی در ایران وارد است این است که پیش از دستیابی به توافق و همزبانی، همایش به پایان می رسد و 

قیمت نفت با طراحی برخی »:کرد وگفتاودرادامه به کاهش قیمت نفت اشاره « .اهداف آن به دست فراموشی سپرده می شود

او با بیان «.کشورها،کاهش یافته است و از منظری دیگر،می توان این گونه استنباط کرد که دشمن برای ما فرصتی ایجاد کرده است

یا  ظرفیت هایی درکشور وجود دارد که» :گفت«سیاست های اقتصاد مقاومتی درشرایط دشوار می تواند خود را نشان دهد»اینکه 

قانون اساسی به  99همچنین زمان آن فرارسیده است که اصل . شناسایی نشده یا فرصت بهره برداری از آن وجود نداشته است

رسالت اتاق ها اکنون سه برابر شده است ومجلس و دولت درمی یابند که راهی »:صالحی اضافه کرد« .طورواقعی به اجرا درآید

همایش فرصت های سرمایه گذاری، اگرچه در تهران »:ودر بخش دیگری ازسخنانش گفتا« .جزمراجعه به بخش خصوصی ندارند

بهرامن نیز « .برگزارمی شود اما اگر از سایر نقاط کشور نیز پروژه هایی برای معرفی وجود داشته باشد می توانیم پذیرای آن باشیم

ار داده ایم؛ هدف ما معرفی پروژه های سرمایه گذاری در همه موارد مورد اشاره را در سایت مربوط به این همایش قر»:توضیح داد

نارضایتی رییس اتاق «.تهران است و قصد داریم به طور دائم این صندوقچه را پرکنیم تا سرمایه گذاران بتوانند از آن استفاده کنند

فزایش قیمت نان را به میان کشید اصناف از نحوه افزایش قیمت ناندرادامه این نشست،علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، بحث ا

یا  9درصد افزایش یابد و  15درجلسه ای که برای تعیین تکلیف قیمت نان با حضور وزرا برگزار شد، مقرر شد قیمت نان »:و گفت

ه قیمت نان اکنون وضعیت مناسبی ندارد و این نوع قیمت گذاری ضرب»:اوافزود« .درصد نیز برای نوسان آن در نظر گرفته شود 0

هاشمی « .درصد افزایش در قیمت نان لحاظ شد بدون آنکه سیاست خاصی دنبال شود 15.دیگری بر پیکره صنعت نان وارد کرد

آنچه را که فعاالن بخش خصوصی در مورد قیمت نان مطرح کرده بودند، با رعایت امانت به دولت ارائه کردیم »:نیزدر این باره گفت

به هرحال موضوع نان، مساله حساسی است و دولت نیز این مساله . ن موارد را مورد توجه قراردهدو امیدواریم آقای شریعتمداری ای

نیاز ایران » :در همین حال، محمد عیدیان، مدیر امور تشکل های اتاق تهران گفت« .را با توجه به این حساسیت ها پیش برده است

به نظر »:او افزود« .تومان برآورد می شود 3330ر کیلو گندم حدود میلیون تن می رسد و قیمت تمام شده ه 31به گندم به حدود 

ضمن آنکه اکنون . مرحله دیگر باید نسبت به افزایش قیمت نان اقدام کند تا آن را به قیمت واقعی برساند 9می رسد، دولت در 

امه ریزی و اشتغال استانداری تهران ترکی، معاون برن«.هزار میلیارد تومان به آرد و نان یارانه اختصاص می دهد 0دولت حدود 

در قانون هدفمندسازی یارانه . به نظرمی رسد دولت تصمیم درستی گرفته است»:نیزالبته به دفاع از تصمیم دولت پرداخت و گفت

اصناف  با ارائه این توضیحات درنهایت مقرر شد، رییس اتاق« .باید آزاد شود 3139ها نیز آمده است که قیمت آرد تا پایان سال 

در ادامه، رحیمی که به نمایندگی از بانک ها در این نشست حضور یافته بود، . درنشست آتی، گزارشی از وضعیت نان ارائه کند

برآوردها »:او گفت. میکروفون مقابل خود را روشن کرد تا توضیحاتی در مورد وضعیت تخصیص تسهیالت توسط بانک ملی ارائه کند
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درصد این  35هزارمیلیارد تومان مطالبات مشکوک الوصول مواجه اند و 35رماه سال جاری، بانک ملی با آذ 55نشان می دهد که تا 

او دربخش دیگری از سخنانش، هنگامی که می خواست در مورد میزان تسهیالت تخصیص یافته «.نفراست 355مطالبات مربوط به 

هزار  153میلیارد تومان عنوان کرد و گفت که از این میزان هزار  110سخن بگوید، میزان سپرده های موثر در بانک ملی را 

موضوع مطالبات معوق، مساله ای جدی است و تالشمان »:رحیمی افزود« .میلیارد تومان به عنوان تسهیالت تخصیص یافته است

دهم ابالغ شد و به توسط دولت  3135نجفی منش نیز به مصوبه ای اشاره کرد که در سال « .این است که این منابع وصول شود

استاندارتهران نیز وعده داد که این . او خواستار لغو این مصوبه شد. موجب آن، بدهکاران بانکی از کلیه خدمات بانکی محروم شدند

درادامه این نشست، معاون برنامه ریزی 3139بررسی قانون بودجه سال .موضوع را با معاون اول رییس جمهوری درمیان بگذارد

» او. ستانداری تهران به ارائه توضیحاتی در مورد ظرفیت های موجود برای بخش خصوصی در قانون بودجه پرداختواشتغال ا

تداوم اجرای »،«مدیریت بدهی های بخش دولتی»،«تنش زدایی در سیاست خارجی»،«اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی

را از مهمترین رویکردهای قانون « درت خرید مردم وبهبود رفاه اجتماعیکاهش نرخ تورم به همراه ارتقا ق»و« هدفمندی یارانه ها

رشد سرمایه گذاری، رشد تولید،محدود کردن رشد افزایش اشتغال نقدینگی ومهار تورم ازمهمترین اهداف » :بودجه برشمرد و گفت

پرداخت و  3139الیحه بودجه سال و 3131او سپس به بیان تفاوت های عمده قانون بودجه سال «.است 3139الیحه بودجه سال 

نسبت به امسال کاهش یافته و سهم این منابع به یک سوم  3139با توجه به اینکه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال » :گفت

منابع عمومی دولت رسیده است، این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده 

هزار  33به طوری که درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در سال آینده . است 3139و 3131اوت بودجه سال ترین تف

در واقع به دلیل ریزشی .هزار میلیارد تومان امسال کاهش دارد 33درصد نسبت به  0٫3میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود 

دالری برای  35درصد کاهش یافت، دولت ناچار به تعیین قیمت  95که در چند ماه اخیر در قیمت جهانی نفت ایجاد شده و حدود 

دالر تعیین شده بود که در  355این در حالی است که قیمت نفت در بودجه سال جاری »:او افزود« .هر بشکه در سال آینده شد

دالر فروش رفت، اما در اواخر این نیمه رو به نزول گذاشت و درحال حاضر به حدود  359شش ماه اول امسال با متوسطی حدود 

 555با رشد  3139نرخ دالر در الیحه بودجه » :او با اشاره به افزایش قیمت دالر در بودجه سال آینده گفت« .دالر رسیده است 35

درصدی همراه بود که برای  35نرخ دالر در الیحه بودجه سال آینده در حالی با رشد . تومان افزایش یافته است 5005انی به توم

. تومان به عنوان مبنای تبدیل دالر به ریال در نظر گرفته شدهبود 5933حدود  3135تومان و برای سال  5305سال جاری نرخ 

هزار و 051.میلیارد تومانی بسته شد که نسبت به مصوب  353هزار و  013با سقف کلی  3139اما به طور کلی،الیحه بودجه سال 

کل بودجه های عمومی شامل منابع عمومی و »:ترکی افزود«.درصدی همراه بوده است 9٫1میلیارد تومانی سال جاری با رشد  190

 31٫0هزار میلیارد تومان سال جاری  510یسه با هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که در مقا 533درآمدهای اختصاصی دولت 

به طوری که مجموع منابع عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی . درصد رشد دارد

هزار میلیارد تومانی  11هزار میلیارد تومان بودجه تومانی سالجاری افزایشی  533هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به  599

های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها دست گذاشت که  او سپس روی بودجه شرکت«.درصدی دارد 3٫1و رشد 

درصد  5٫3هزارمیلیارد تومان پیش بینی کرده که در مقایسه با سال جاری  033دولت بودجه آنها را برای سال آینده بیش از 

 333هزار میلیارد تومان به حدود  393درصدی همراه بود از  33بودجه های هزینه ای هم که با رشد حدود »:وداو افز. کاهش دارد

دهد که  های هزینه ای را در حالی حقوق و دستمزد تشکیل می در واقع،بخش عمده بودجه.هزار میلیارد تومان افزایش یافته است

درصد در نظر  39درصدی در سال آینده ،  39را با توجه به پیش بینی تورم  دولت برای سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان

این درحالی است که در سال جاری میزان افزایش . گرفته شده که شش درصد نسبت به افزایش حقوق سال جاری کاهش دارد

هزار میلیارد  93اه بود ازدرصدی همر 33بودجه های عمرانی هم که با رشد حدود » :او گفت. درصد تعیین شده بود 55حقوق 
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بودجه عمرانی به روال سالجاری برای سال آینده نیز با توجه . هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 90تومان سال جاری به حدود 

ت به میزان پیشرفت طرح ها اولویت بندی می شود، اما با این تفاوت که طرح هایی که در توازن منطقه ای موثر باشند در اولوی

 باالتری قرار می گیرند

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 صنایع غذایی

  فودپرس- 3131دى ماه  35چهار شنبه 

 های سنتی عامل آلودگی در نان آالت غیر استاندارد نانوایی ماشین

آالت تولید نان سنتی غیراستاندارد هستند که  درصد ماشین 35: آالت پخت نان و شیرینی گفت دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشین 

محمود مرشدی با .شود دهد که موجب آلودگی هوا می عالوه بر ایجاد آلودگی در نان، مصرف سوخت را تا چهار برابر افزایش می

: های سنتی در سطح کشور غیراستاندارد است و مصرف انرژی باالیی دارند، اظهار کرد نانوایی آالت اشاره به اینکه اغلب ماشین

از آنجاکه : وی ادامه داد.ها ادامه دارد تاکنون اقدامات بسیاری برای رسیدگی به این موضوع انجام شده و بعد از این نیز پیگیری

د تبیین نکرده است، این مشکالت پیش می آید که امیدواریم این موضوع اتحادیه نان، لزومی بر استفاده از ماشین آالت استاندار

عالوه بر ایجاد آلودگی در نان، : های سنتی گفت آالت نانوایی مرشدی با اشاره به فرسودگی باالی ماشین.رسیدگی و برطرف شود

سازی در این حوزه صورت بگیرد این  نداردشود که اگر استا دهد که موجب آلودگی هوا می مصرف سوخت را تا چهار برابر افزایش می

آالت پخت نان و شیرینی میزان سابقه فعالیت انجمن را بیش از سه  دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشین.مشکالت برطرف خواهد شد

اندارد و که افزایش است مرشدی با بیان این.کند عضو در این حوزه فعالیت می 33این انجمن با داشتن : سال عنوان و اظهار کرد

آالت تولید نان را  هدف ما این است که در یک برنامه تمام ماشین: ها بخش عمده فعالیت انجمن است، گفت بکارگیری استاندارد

که  به دلیل این: آالت سنتی استاندارد است، اظهار کرد درصد از ماشین 35که در حال حاضر تنها  وی با بیان این.استاندارد کنیم

کنندگان تمایل چندانی به استفاده از  آالت استاندارد اختالف دارد تولید درصد با ماشین 355غیراستاندارد  آالت قیمت ماشین

آالت پخت نان را  آالت پخت نان و شیرینی اصول استاندارد ماشین دبیر انجمن تولیدکنندگان ماشین.آالت استاندارد ندارند ماشین

شود ایمنی کار  االت در نظر گرفته می دیگری که در استاندارد ماشین  مساله: و گفت اول بهداشتی بودن آن عنوان کرد  در مرحله

درصد  35در حالی که : مرشدی اظهار کرد.آالت مشکل زیست محیطی داشته باشند برای کاربر است و عالوه بر آن نیز نباید ماشین

های صنعتی دارای استاندارد و مجاز  آالت تولید نان اشیندرصد م 05های سنتی غیراستاندارد است، بیش از  آالت تولید نان ماشین

 35صادرات این صنعت از دهه : واحد صنفی نانوایی صادرات داریم، گفت 355که در این حوزه ساالنه حدود  وی با بیان این.هستند

 گیرد های آفریقایی صورت می و کشور CIS های همسایه به کشور

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 صنایع غذایی

  فودپرس- 3131دى ماه  3سه شنبه 

 واکنش سازمان غذا و دارو به واردات روغن پالم

ماهه اول  3واردات انواع روغن پالم در : مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت

دکتر هدایت حسینی در مورد واردات روغن پالم اظهار .درصد کاهش یا فته است 90,3، به میزان 35اری نسبت به سال سال ج

درصد کاهش یافته  90,3، به میزان 35نسبت به کل سال  31ماهه اول سال  3بر اساس جدول واردات انواع روغن پالم در : داشت

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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تکمیل شده است تا پایان سال مجوز مصرف جدیدی صادر  31روغن پالم در سال  از آنجا که سقف واردات انواع: وی افزود.است

 قابل انجام است 35با سال  31ماه اول سال  3نخواهد شد و لذا مقایسه انجام شده در طی 

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 

 عسل

 آیانا- 3131دی  31, شنبه

 تغذیه کلنی های زنبور عسل با کیک پروتئینی، جانشین گرده شد 

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با توجه به پایان تغذیه زنبورهای عسل درفصل زمستان و قرار گرفتن کندوها 

 .در معرض فقر غذایی شدید، خواستار تغذیه کلنی های زنبورداران با کیک پروتئینی جانشین گرده شد

با توجه به اینکه تغذیه : رش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران از استان اردبیل، نوبخت اژدری با اعالم این خبر افزودبه گزا

زنبورهای عسل درفصل زمستان به پایان رسیده است و کندوها در معرض فقرغذایی شدید قراردارد، برای رفع این مشکل الزم است 

 .پروتئینی جانشین گرده تغذیه نمایند زنبورداران کلنی های خود را با کیک

این کیک حاوی پروتئین غنی شده است که مخلوطی ازپودرسویا، پودر شکر؛ شیر کم چرب، زرده تخم مرغ و همچنین : وی گفت

این کیک انرژی الزم را جهت تغذیه و تقویت کلنی ها و تحریک ملکه برای تخم ریزی و افزایش . مقداری آنتی بیوتیک است

 .کندوها فراهم می آورد جمعیت

برای جلوگیری از خطرات سرما و کوالک : این مقام مسئول همچنین با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان به زنبورداران توصیه کرد

به منظور جلوگیری از بیماری نوزما به وسیله پوشش های پالستیکی از نفوذ آب . و برف کندوها را در مسیرهای برف گیرقرار ندهید

 .داخل کندوها جلو گیری نمایند بد

زنبورداران نباید به هیچ وجه اقدام به بازکردن درب کندها بکنند و می بایست ارتباط مستمر و مدام : این مقام مسئول تاکید کرد

از  با کارشناس دام و طیور مرکز خدمات و یا مدیریت جهاد کشاورزی محل سکونت خود داشته اطالعات و راهنمائی های الزم را

 ./آنان اخذ نمایند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 55315-3 .html 

 گل و گیاهان زینتی

 - 31/35/35فارس

 اعتبار به شرط تامین 19افتتاح در خرداد / سال هنوز به پایان نرسیده است 92ساخت پایانه گل بعد از 

مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه با بیان اینکه پایانه صادراتی گل و گیاه بزرگترین طرح بعد از انقالب است، 

درصد از کار باقی  02سال به دلیل کمبود اعتبارات  92آغاز شده اما با گذشت  13کار ساخت این پایانه از سال : گفت

 .مانده است

http://www.foodpress.ir/Post
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در مورد ساخت پایانه  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  ادیه سراسری گل و گیاه در گفتولی مدیرعامل اتح محمود حسن

درصد از کار باقی مانده که اگر منابع مالی برای تکمیل این پایانه  55درصد پایانه گل و گیاه آماده و  05: سراسری گل و گیاه، گفت

 .شود اندازی و افتتاح می مصادف با روز جهانی گل فاز اول آن راه 39خرداد  50در تأمین شود 

نفر از  30ایم آن را بگیریم در حالیکه تعداد  میلیارد تومان وام داده شده که هنوز نتوانسته 15برای اتمام کار تقاضای : وی افزود

اند و وضعیت پیشروی کار را رصد و تأیید  و گیاه بازدید کرده بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از وضعیت پایانه صادراتی گل

 .اند کرده

مشابه این پایانه در : حسن ولی با بیان اینکه پایانه صادراتی گل بزرگترین طرح در این زمینه بعد از انقالب در کشور است، گفت

 .ل و گیاه آلسمر هلند استکشورهای منطقه و اطراف وجود ندارد و طرح این پایانه کامال مشابه پایانه گ

خرداد دو موضوع باید تحقق یابد یکی وام برای  50اندازی پایانه در  برای راه: مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه بیان داشت

ام تکمیل پایانه و دیگری استقرار نیروهای دولتی از جمله گمرک، دفع آفات، هواپیمایی، وزارت امور خارجه و بانک که مراحل انج

 .صادرات گل را در خود پایانه به عهده گیرند

تولید گل و گیاه به دلیل چهار فصل بودن در کشورمان وضعیت خوبی دارد و قیمت تمام شده آن بسیار پایین است و با : وی افزود

 .توانیم وارد بازار جهانی شویم قیمت تمام شده مناسب به راحتی می

گیرد نباید در  گل وقتی برای صادرات در کانتینر قرار می: گل در کشور مشکل دارد، گفتولی با بیان اینکه شیوه صادرات  حسن

گیرند و ممکن است چند روز در  جا توقف داشته باشد در حالیکه در مرز و بنا به وظیفه گمرک کانتینرها مورد بازرسی قرار می هیچ

 .کنندگان شده است صادر مرزها معطل بمانند و گل خراب شود و همین موضوع باعث ورشکستگی

میلیارد  0بود و در بودجه وزارت صنعت و معدن حدود  01آغاز کار ساخت پایانه صادراتی گل و گیاه در کشور از سال : وی افزود

این ها هم در   ها این کار انجام نشد و سرمایه تومان به عنوان کمک برای پایانه در نظر گرفته شده بود که متاسفانه با تعویض دولت

 .بخش به حدی نبود که پایانه تکمیل شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313535555051 

 

 گوشت قرمز

  فودپرس- 3131دى ماه  3سه شنبه 

 هزار تن کاهش یافت 012کشور نیاز گوشتی /آزمایی در آمارهای گذشته؛ پس از راستی

کرد، وزارت جهاد کشاورزی پس  در حالی که دولت گذشته همواره بر تولید حدود یک میلیون تنی گوشت قرمز در کشور تاکید می 

 هزار تن و میزان واردات برای تامین نیاز داخل را نیز صد هزار 305آزمایی میزان تولید این محصول در هر استان حدود  از راستی

وزارت جهاد کشاورزی در دوره گذشته مدیریت خود علیرغم .هزار تن کمتر از آمارهای گذشته است 505تن اعالم کرد که حدود 

هزار تن گوشت  305تاکید بر نزدیک شدن به خودکفایی تولید گوشت قرمز در داخل کشور همواره اعالم می کرد ساالنه حدود 

این درحالی است که .شود هزار تنی آن در هر سال نیاز کشور تامین می 355ت حدود قرمز در کشور تولید می شود و با واردا

چرا که از . هزار تنی نیاز کشور به گوشت قرمز در هر سال دارد 505آمارهای جدید در وزارت کشاورزی نشان از کاهش حدود 

م به سمت مصرف گوشت مرغ تغییر یافته و های گذشته بخشی از ذائقه مرد سویی به دلیل باال بودن قیمت گوشت قرمز طی سال

چرا که حسن رکنی، معاون وزیر .البته مهمتر از آن آمارهای نادرست بخش کشاورزی در دولت جدید اصالح و راستی آزمایی شد

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931010000503
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شود که  هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می 305ساالنه حدود : جهاد کشاورزی در امور دام در این باره به خبرنگار ایسنا گفت

در سال   :وی خاطرنشان کرد.هزار تنی این محصول می توانیم نیاز داخل را به صورت کامل تامین کنیم 355با واردات حدود 

تواند نیاز کشور را  هزار تن گوشت قرمز به کشور وارد شد که امسال به نظر می رسد در همین حدود واردات می 35,3گذشته 

واردات انواع گوشت قرمز عمدتا از کشورهای برزیل و برخی کشورهای : اورزی در امور دام ادامه دادمعاون وزیر جهاد کش.تامین کند

همسایه مانند ارمنستان، ترکمنستان و پاکستان صورت می گیرد که البته دام زنده وارد شده از مرزهای پاکستان تنها می تواند در 

حال که آمارهای تولید در حوزه های .ا بودن شرایط بهداشتی مصرف شوداستان سیستان و بلوچستان پرورش، ذبح و در صورت دار

مختلف کشاورزی از سوی دولتمردان جدید راستی آزمایی و شفاف شده است، انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی به عنوان 

ندهی بازار آن در راستای متولی تولید تا بازار محصوالت کشاورزی طرحی جامع برای بهبود کیفیت تولید گوشت قرمز و ساما

 افزایش سرانه مصرف ایرانیان تهیه و اجرا کند

 http://www.foodpress.ir/Post 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/35/53فارس

 تولید گندم دو میلیون تن افزایش یافت/ مرغ در سال جاری هزار تن تخم 31صادرات 

ماه ابتدای امسال  1در . شود هزار تن در کشور تخم مرغ تولید می 122ساالنه حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .ایم که در قیاس با سال گذشته به طور محسوسی افزایش داشته است هزار تن صادرات این محصول را داشته 31

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام و طیور امروز در اولین همایش خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از وزارت جهاد : های مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی گفت سراسری فرماندهان پایگاه

 .کشاورزی تأمین غذا و افزایش تولید گندم است

ریزی در  کند،بنابراین باید با برنامه اگر این وزارتخانه در تأمین مطالبات مشکلی داشته باشد خیلی سریع نمود پیدا می: افزودوی 

 .جهت تأمین غذا گام بردارد

های مختلفی از جمله خشکسالی، سرما و گرما در بخش  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در یک سال گذشته با تنش

میلیون تن افزایش داشتیم و  5رغم این مسائل و مشکالت در تولید گندم نسبت به سال قبل  علی: رزی روبرو بودیم، گفتکشاو

 .ریزی باز هم در تولید گندم به خودکفایی نائل شویم امیدواریم با تالش و برنامه

هزار هکتار از اراضی  005کی از آنها احیای وزارت جهاد کشاورزی دو پروژه بزرگ را در دست اقدام دارد که ی: وی اظهار داشت

 .جنوب کشور است که مسئولیت این کار به وزارتخانه سپرده شده و کار با شور و شعف خاصی در حال انجام است

شود که یک طرح عظیم  در غرب کشور مقدار زیادی از منابع آبی کشور خارج می: رکنی به پروژه دوم اشاره کرد و اظهار داشت

 .های مرزی اختصاص یافته است  بین جهاد وزارت کشاورزی و وزارت نیرو در حال انجام است و بودجه خوبی برای مهار آب مشترکی

کاری که یک بسیجی در وزارتخانه باید انجام : معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه من با کار هیأتی موافق نیستم، اظهار داشت

 .پایدار قدم بردارد دهد این است که در مسیر توسعه

هزار تن صادرات  13ماه ابتدایی امسال  0هزار تن است و طبق آمار گمرک در  355مرغ در کشور حدود  تولید تخم: وی افزود

 .ایم که در قیاس با سال گذشته این رقم به طور محسوسی افزایش یافته است مرغ داشته تخم

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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شود و مابقی آن در مجموعه  هزار تن آن در واحدهای صنعتی تولید می 055غ مر هزار تن تولید تخم 355از : رکنی اظهار داشت

های مختلف کشور انجام شده و کار مشترکی بین  واحدهای تولید مرغ بومی که این کار به همت بسیج در روستاها و استان

 .وزارتخانه و بسیج بوده است

در آنجا از یک : فرانسه و بازدید از یک پروژه پرورش بز شیری گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به یکی از سفرهایش به 

میلیون رأس بز شیری حدود  55شد در حالی که در کشورمان از  هزار تن شیر استحصال می 055میلیون رأس بز شیری ساالنه 

 .رقم با یکدیگر جای تأسف برایمان دارد 5شود و مقایسه این  هزار تن شیر تولید می 955تا 155

امیدوارم با کمک . کنم دهم و خودم هم حمایت می امکان تحول در این بخش وجود دارد و من در این خصوص راهکار می: وی افزود

ترویج دهیم و به   شده را بر اساس نقشه راه در یک جمعیت وسیع  های اصالح عزیزان بسیجی و جهادی بتوانیم مایه ژنتیکی این دام

 .در این بخش حاصل کنیماین وسیله تولید معناداری 

یکی از کارهای دیگر که با همت بسیج در وزارتخانه قابل انجام است این است که جمعیت : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

کنیم که این کار با روال اداری بسیار زمانبر است و امیدواریم با یک حرکت مشترک جهادی و ( ثبت اطالعات)دامی را رجیستر 

 .این موضوع تحقق یابدبسیجی 

ایم و امیدواریم این  امسال در زمینه صادرات شیر، مواد لبنی و مواد پروتئینی مخصوصاً مرغ رکورددار بوده: وی اظهار داشت

 .مرغ هم حاصل کنیم رکوردها را در صادرات تخم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313553555313 

 
 بازدیدها سخنرانیمصاحبه، 

  فودپرس- 3131دى ماه  31شنبه 

 ارتقای جایگاه تشکل ها موجب تقویت اتاق ایران می شود:جالل پور نائب رییس اتاق ایران

آن برگزار شد، آیین نامه مربوط به چگونگی در نشست شورای مشورتی تشکل های اتاق بازرگانی ایران که با حضور رییس و اعضای 

ها در توسعه اقتصادی کشور به  های فراگیر در هیات نمایندگان اتاق ایران تدوین و نقش کلیدی تشکل حضور نمایندگان تشکل

ها  تشکلبه گزارش ایسنا، بر اساس اظهارات مطرح شده در این نشست، .عنوان توان و بنیه تخصصی اتاق ایران بررسی و مطرح شد

ای در توسعه اقتصادی کشور به عنوان پیشرانان اقتصاد به خود اختصاص داده اند و اتاق نیز به عنوان نهادی که به  جایگاه ویژه

توسعه تشکل ها توجه جدی دارد، توانسته است به عنوان مشاور سه قوه، نقش خود را در سازماندهی تشکل ها جهت پیگیری 

موضوع بعدی مورد توجه در این نشست، ضرورت حضور تشکل ها در کنار دولت در نظام .ایفا کندمطالبات و دغدغه های ملی 

گرچه دولت به طور معمول نقش حاکمیتی و نظارتی را بر عهده دارد اما تشکل ها می بایست عالوه بر امور . نظارتی است

در حوزه اخالق کسب و کار نیز نقش قابل مالحظه ای  گری آمادگی الزم برای پرداختن به امور نظارتی را نیز کسب کنند و تصدی

از سوی دیگر .را بر عهده بگیرند و در واقع این انتظار وجود دارد که تشکل ها پرچم فضیلت اخالقی در کشور را برفراز درآورند

به عنوان ظرفیت های  موضوع مبارزه با فساد اداری که به یکی از اهداف کالن کشور تبدیل شده است، انتظار می رود تشکل ها

اجتماعی قابل توجه در جریان سازی اجتماعی، فعال شده و در کمپین مبارزه با فساد اقتصادی نقش محوری خود را بازی 

پور، نایب رییس اتاق بازرگانی در ادامه به موضوع همراهی اعضای تشکل ها در هیئت های دیپلماسی کشور و در  محسن جالل.کنند

در اتاق آمادگی داریم : وی گفت.ی دولت اشاره و بر نقش تشکل ها در کنار دولت در سفرهای خارجی تاکید کردسفرهای بین الملل

همچنین موضوع تخصیص منابع الزم جهت توسعه و توانمند سازی . تا هرگونه مساعدت و حمایت الزم از این امر را بعمل آوریم

ی تشکل های اتاق ایران حضور پررنگ تشکل ها در جلسات هیات نمایندگان رییس شورای مشورت.تشکل ها را مورد تاکید قرار داد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931009000736
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بر اساس .اتاق و همچنین جلسات صبحانه کاری با وزراء و مسئوالن کشور را یکی از افتخارات اتاق ایران در این دوره ارزیابی کرد

ان و تقویت آنها در دوره آتی از اولویت های اظهارات نائب رییس اتاق بازرگانی ایران، تثبیت کرسی تشکل ها در هیات نمایندگ

رییس شورای مشورتی تشکل های اتاق ایران میزان رشد تشکل ها در دوره هفتم اتاق، به لحاظ .کاری اتاق ایران به شمار می آید

م این نرخ رشد، پیا: درصد اعالم کرد و افزود 35تاسیس و نیز الحاق تشکل های با موضوعات کلیدی در اقتصاد کشور را بالغ بر 

پور ارتقای سطح  جالل.حاکی از تاثیر بر ضرورت افزایش تعداد کرسی های تشکل ها در دوره آتی هیات نمایندگان اتاق ایران است

ارتقای جایگاه تشکل ها موجب تقویت اتاق ایران می شود و بدین : کیفی تشکل ها را کارآمد و تاثیرگذار ارزیابی کرد و یادآور شد

کل ها باید برای کسب کرسی در هیات نمایندگان مورد ارزیابی قرار گیرند و چنانچه تشکلی نتوانسته باشد انتظارات و ترتیب تش

 معیارهای اصلی اعضای خود و اتاق را برآورده کند از گردونه خارج شده و تشکل های دیگر جایگزین آن می شود

http://www.foodpress.ir/Post 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

  - 31/35/35فارس

 فرش و زعفران محصوالت انحصاری ایران/ ساختاری برای توسعه صادرات کشاورزی نداریم

بخش کشاورزی : عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه برای صادرات نفت و مواد پتروشیمی سازمان داریم، گفت

 .شود امند صادراتی است و این کار توسط تجار و به صورت انفرادی انجام میفاقد یک سازمان نظ

در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  بهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت

برای صادرات نفت و مواد پتروشیمی نظم و : های نفتی دارد، گفت هایی برای جایگزینی درآمد اینکه بخش کشاورزی چه قابلیت

ساختار خاصی داریم و برای صادرات این محصوالت دارای سازمان هستیم، در حالی که برای صدور محصول کشاورزی چنین 

 .امکانی وجود ندارد

اگر تاجری اقدام به صادرات محصوالت کشاورزی : نکه هیچ سازمانی متولی صادرات محصوالت کشاورزی نیست، گفتوی با بیان ای

افتد و هیچ ساختار نظامندی برای صادرات محصوالت کشاورزی شکل  کرد، این ابتکار اوست، در غیر این صورت این کار اتفاق نمی

 .بندی و بعد هم به کشورهای هدف صادر کند نیاز بستهآوری، و یا در صورت  نگرفته تا محصوالت را جمع

توانیم آن را به هر کجا که بخواهیم صادر کنیم، ولی این   در صادرات نفت سامانه داریم و می: عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد

 .سامانه در مورد صادرات محصوالت کشاورزی وجود ندارد

برخی کشورها برای صادرات محصوالت کشاورزی از مزرعه تا بازار مصرف کمتر از یک نماینده بروجرد در مجلس با بیان اینکه در 

در حالی که به عنوان مثال در کشورمان برای انتقال محصوالت کشاورزی از خوزستان به تهران گاهی چند : برد، گفت روز زمان می

 .شود ایعات تبدیل میبرد و بخش زیادی از محصول به دلیل حمل و نقل نامناسب به ض روز زمان می

بخش زیادی از سرمایه و عمر کشاورزان در بالتکلیفی با توجه به نبود : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت

 .شود شرایط مناسب حمل و نقل تبدیل به ضایعات می

از این فرصت باید استفاده : اسی دارد، گفتجات را در هر مقی جات و صیفی وی با بیان اینکه روسیه آمادگی خرید سبزیجات، میوه

های کشاورزی پتانسیل خوبی برای تولید و صادرات  کنیم، زیرا کشورمان چهار فصل است و با امکان کشت دوم و سوم در زمین

 .وجود دارد

ا به کشاورزان های زیادی ر تولید متراکم برخی محصوالت کشاورزی و قیمت نازل آن ضرر: عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت

 .توان با ایجاد یک ساختار نظام مند برای صادرات، معضل این بخش در زمینه صادرات را حل کرد  زند که می می

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.farsnews.com/
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عالوه بر ظرفیت بخش کشاورزی در سایر : های خوبی برای درآمدزایی وجود دارد، افزود بیرانوند با بیان اینکه در کشاورزی مزیت

 .خوبی برای درآمدزایی داریم ها از جمله معادن ظرفیت بخش

آوری خوبی را برای کشور فراهم  در برخی محصوالت کشاورزی مثل زعفران انحصار داریم و این محصوالت امکان ارز: وی افزود

کند، ضمن اینکه در فرش که پشم مصرف شده در آن محصول ثانویه از دام است، انحصار داشتیم، اما تکیه بر درآمدهای نفتی  می

 .ن آسیب زده استبه آ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313533555030 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-3131دی  50, دوشنبه

 های باغداران برتر در کمیسیون تخصصی باغبانی هتل المپیک  درددل

 :زاده افسانه زعیم -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

بحران آب، عدم نظارت بر واردات کود وسم شیمیایی، نبود بیمه مناسب محصوالت، خشکسالی موجود، استفاده از سموم تاریخ "

بودن قیمت های خشکسالی، پایین  موقع خسارت تر نبود توجه کافی به این بخش و عدم پرداخت به گذاشته و از همه مهم

آالت کشاورزی و ادوات باغبانی، نبود اعتبارات مناسب در این بخش،  ها و ماشین رویه قیمت نهاده محصوالت کشاورزی، باال رفتن بی

. کنند همه و همه بخشی از مشکالتی است که باغداران با آن سر می "...عدم استفاده از صنایع تبدیلی، کمبود صادرات و تجارت و

ای از توان بخش  بندی و لوازم آبیاری قطره آالت بسته های صنایع تبدیلی، تهیه ماشین ی اصولی، توجه به کارخانهانجام کارها

البته اختصاص . ها و سیستم بانکی مشکل است باغداری خارج بوده و دستیابی به اعتبارات بانکی هم به لحاظ مقررات حاکم بر بانک

باغدار برتر  31این مشکالت محور سخنان . تواند امور زیربنایی یاد شده را تسریع بخشد یاعتبارات بالعوض و یا با کارمزد کم م

یافته هتل المپیک برای کمیسیون باغبانی بود که در حضور طهماسبی، معاون باغبانی وزیر  های اختصاص مستقر در یکی از سالن

های تولید در عرصه  د، اما تبادل آرای جمعی از برترین نخبهجهاد کشاورزی مطرح شد تا اگرچه وی با بسیاری از آنها آشنایی دار

 .تواند فرصتی باشد برای همفکری و همسویی بیشتر و کشف راهکارهای تازه های کشور، می باغ

آالت جدید برای پاک کردن زعفران و قیمت پایین زعفران در  کار نمونه از خراسان رضوی از نبود ماشین منوچهر مالکی، زعفران

ها در پرداخت  کند و از عدم همکاری بانک آوری گالیه می ام برداشت و افزایش ناگهانی قیمت بعد از گذشت یک ماه از جمعهنگ

 .کند و تقاضای تجهیز مزارع به آبیاری تحت فشار را دارد هزینه کشت اولیه زعفران و بیمه نامناسب زعفران شکایت می

ای را از منبع تا مزرعه خود بپردازد و نظارت بر  دولت باید هزینه آبیاری قطره: افزاید غالمرضا رجایی، باغدار انگور در کاشمر می

 .شود گونه فشار و هزینه از روی کشاورز برداشته می عهده دولت باشد، این

واهد وارد درصد سرمایه در گردش گذاشته است و هر فردی که بخ 51بانک : گوید مند است و می این باغدار از سیستم بانکی گالیه

درصد  15های جانبی دارد، پس  درصد از سرمایه اش را برای بانک گذاشته، هفت درصد هم که هزینه 51این چرخه شود، باید 

 .کنار گذاشته شده، باید به آن مورد رسیدگی شود و سود تسهیالت را کم کنند

تا  355هر هکتار باغ میوه : کند خواند و عنوان می وی سقف تعهد بانک کشاورزی در رابطه با بیمه کشاورزان را بسیار اندک می

 55کند و در هنگام پرداخت هم  هزار تومان بیمه می 355میلیون تومان درآمد دارد، اما بانک هر هکتار را سه میلیون و  305

 .ه محصوالتشان شده استترین دلیل برای کاهش عالقه کشاورزان به بیم کند و این مهم درصد از این مقدار را با تأخیر پرداخت می

شود به  قیمت هر محصولی که برداشت می: کند رستمی، عضو مجمع ملی خبرگان نیز در ادامه سخنان باغدار برتر کشور اضافه می

 .شود رو هستیم؛ آبی که جایگزین نمی میزان آب مصرفیش هم نیست و ما با بحران جدی آب روبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931011000865
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کند و درخواست  ای عنوان می های گلخانه استفاده از آب کمتر و افزایش کشتوی راه حل این بحران را کشت محصوالت با 

ریزی بهتر و مناسب برای فروش محصوالت را دارد و استفاده از صنایع تبدیلی را راهکار مناسبی برای محصوالت فروش نرفته  برنامه

 .داند و کیفیت پایین نمی

مزارع چای دارای : کند گوید و اضافه می زراعی می شنایی کشاورزان با عملیات بهمحمدحسین یاسینی، چایکار نمونه گیالنی از عدم آ

دلیل هزینه باالی این کار و عدم  بری بوته چای انجام شود، اما به سال باید کف 55سال هستند، در حالی که هر  15سن باالی 

مند  االرث وراث گالیه ها و مزارع برای پرداخت سهم تکه کردن باغ وی از تکه. موقع تسهیالت کاری صورت نگرفته است پرداخت به

 .ها و مزارع، سهام زمین به وارثان مالکان داده شود باید مانند سایر کشورها برای جلوگیری از بین رفتن باغ: گوید است و می

ین محصوالت خبر دلیل قیمت پای سوم به های هیدروپونیک شهرش به یک محسن پایدار، باغدار نمونه یزدی از کاهش گلخانه

طور نمونه فقط در یک قلم، هر لیتر ماده بیولوژیک کاربردی آنها  دهد و از یکسان بودن قیمت محصوالت هیدروپونیک که به می

هزار  55شوند یا هر لیتر سم مصرفی آنها  شود، با محصوالتی که در خاک کشت می برای مبارزه با آفات سه میلیون تومان تمام می

به گفته این گلخانه دار برتر، با این شرایط دست کم باید هر کیلوگرم خیار با شرایط کشت هیدروپونیک، . الیه کردتومان است، گ

 .هزار ریال باالتر از نرخ سایر خیارهای تولیدی فروخته شود دست کم یک

داند و از کمک ناچیز  ی شهرش میهای قدیم های غیرمجاز را تهدیدی برای باغ مهدی غفاریان، پسته کار نمونه کرمانی احداث چاه

 .ای گالیه کرد بانک برای احداث سیستم آبیاری قطره

به : وی همچنین با فاسد خواندن سموم کشاورزی و عدم کنترل بر واردات سم و استفاده از سموم تاریخ گذشته گالیه کرد و افزود

 .شود سنجان اسپری میاذعان برخی آگاهان منطقه ساالنه فقط یک میلیون لیتر سم در هوای رف

 .اند های کشاورزی دانست که آسیب شدیدی به بخش زده و نفس کشاورز را گرفته غفاریان معضل بزرگ بخش را دالل

کار گیالنی هم واردات محصوالت زیتون بدون در نظر گرفتن توان داخلی و هزینه باالی  خانلر گودرزوند چگینی، زیتون

باغداران اضافه کرد و ادامه این وضعیت را موجب دلسرد شدن کشاورزان و عدم ورود کشاورزان جوان مکانیزاسیون را به مشکالت 

 ./به این بخش عنوان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/55030-3.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-3131دی  39 ,یکشنبه

 توانند نمونه جهانی شوند  زنان روستایی ایران می

مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان منطقه رامه شهرستان آرادان استان سمنان از مشارکت کارآمد و مؤثر زنان 

 . رود خبر داد المللی حبله روستایی رامه در پروژه بین

المللی بین دولت  ای بین رود پروژه پروژه حبله: در این باره گفت( ایانا)کشاورزی ایران  مینا رامه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری

است که در چندین استان کشور جهت حفظ آب و خاک، معیشت پایدار،  UNDPایران و دفتر عمران سازمان ملل متحد 

 .اند امه از ابتدای این پروژه حضور فعال داشتهزایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به اجرا درآمد که زنان روستایی ر اشتغال

ها باشند و نگاه  ها و تعاونی مردان باید همگام با روستاییان، کشاورزان، تشکل وی با بیان اینکه با توجه به رویکردهای دولت، دولت

ها  ها و تعاونی و باید از تشکلهای بزرگ و کالن داده شود  تسهیالت نباید فقط به طرح: ای به اقتصاد مقاومتی شود، افزود ویژه

 .حمایت بیشتری شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20868-1.html
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شده است،  3131های کشاورزی سال  مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان منطقه رامه که نمونه ملی بخش ترویج و تشکل

ی روستاییان و ها های باال را ندارد و باید وثیقه های سنگین با بازپرداخت یک فرد روستایی توان پرداخت وثیقه: خاطرنشان کرد

 .ها داده شود های بیشتری برای بازپرداخت وام تر گرفته شود و تنفس کشاورزان سبک

ای عمل  متأسفانه مدیران و کارکنان این بانک سلیقه: رامه، گالیه خود از کارکنان و مدیران بانک کشاورزی را چنین عنوان کرد

بخشد و اصل  از آنها پول بگیرد، در صورتی که بانک پولی را به کشاورزان نمی خواهد با منت ای که گویا کشاورز می گونه کنند، به می

 .پول را با سودش پس خواهد گرفت

در حال حاضر زنان روستایی دوشادوش : وی با اشاره به تعداد کم زنان در آیین تجلیل از کشاورزان برتر سال جاری تصریح کرد

تنها نمونه  کنند و اگر حمایت شوند، نه داشت، برداشت و صنایع تبدیلی فعالیت میمردان و حتی شاید جلوتر از مردان در کاشت، 

 ./کشوری، بلکه نمونه جهانی نیز خواهند شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 55335-3 .html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3131دی  31, شنبه

 کشاورزی پایدار، در سایه انتخاب روش های مناسب خاک ورزی 

بهزراعی با انتخاب ارقام مناسب و روش های : دانشیار گروه اکوفیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گفت

 . ید از عوامل تاثیرگذار در کشاورزی پایدار قلمداد نماییماخاک ورزی مناسب را ب

نقش ترویج کشاورزی با انتقال ایده ها از پژوهشگر به : افزود( ایانا)روح اهلل امینی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .کشاورزان پُررنگ می شود و زمینه ساز کشاورزی پایدار است

مینطور زحمت کشاورزان و مدت زمان بهره گیری از کشاورزی ارگانیک گرچه با اختصاص هزینه ای فراوان و ه: وی تصریح کرد

 .زیادی را می طلبد ولی گویای پایدار بودن کشاورزی است

 .اصالح ارقام و تولید ارقامی مقاوم به استرس ها پایداری کشاورزی را بیمه می کنند: امینی از نقش اصالح ارقام گفت و ادامه داد

 .کشاورزی پایدار با یکپارچه سازی اراضی زراعی دور از انتظار نیست: وی با اشاره به لزوم یکپارچه سازی اراضی افزود

 .سیستم های کشت نوین نظیر کشت مخلوط و توسعه الگوکشت های چندکشتی بیانگر کشاورزی پایدار است: امینی تاکید کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/55393-3.html 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا-3131دی  35, چهارشنبه

ماه با حضور تولیدکنندگان برتر خارجی و داخلی در  دی 01المللی خوراک دام، طیور و آبزیان  نخستین همایش بین

 . شود های حجاب تهران برگزار می سالن مرکز همایش

ماه با دو زاویه علم  دی 50، نخستین همایش خوراک دام، طیور و آبزیان از (ایانا)ارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گز

 .شود تغذیه و تکنولوژی فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان در تهران آغاز می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20960-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20941-1.html
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راک دام در اختیار تولیدکنندگان بخش دام، در این همایش آخرین اطالعات تکنولوژی جهانی فرآیند فرآوری و بهبود راندمان خو

 95در این همایش حضور بیش از : اعالم کرد Iran FeedExpoعلی صابری دبیر همایش .گیرد طیور و آبزیان کشور قرار می

بنیان از کشورهای ایاالت متحده، فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، اتریش، ایتالیا، مجارستان، ترکیه  های دانش کارشناس زبده از کمپانی

و  50شنبه و جمعه  جگفتنی است، این همایش به مدت دو روز در روزهای پن.ها هستیم و چین قطعی شده و درحال ادامه رایزنی

های حجاب با حضور مسئوالن دولتی و تولیدکنندگان بخش دام، طیور و آبزیان  ماه سال جاری در سالن مرکز همایش دی 53

 ./شود برگزار می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/ 55335-3 .html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3131دی  39, یکشنبه

 های سفیدرنگ را نخرید  مرکبات با لکه

گیرد، روانه  سازی و سورتینگ مورد استفاده قرار نمی دلیل بیماری قارچی در روند ذخیره بخش کمی از مرکبات که به

 . بازار مصرف شده است

با اعالم ( ایانا)کشاورزی باغداران ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران های  مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

 .های سفید روی خود دارند، خریداری و مصرف نکنند شود مرکباتی که دانه کنندگان توصیه می به مصرف: این خبر گفت

ت مورد مصرف در شب عیدف مرکبات آلوده و دارای آفت از سازی و سورتینگ مرکبا در روند نظارت بر ذخیره: نوذر نگهداری افزود

 .شود که در مواردی ممکن است از بازار مصرف سر دربیاورد چرخه خارج می

های موجود به این شکل کم است، اما الزم است که  با توجه به کیفیت مناسب پرتقال امسال، میزان پرتقال: وی خاطرنشان کرد

 .یاط کنندمردم برای حفظ سالمت خود احت

شود که در سرمازدگی بافت داخلی  های سفیدرنگ روی پرتقال به دو دلیل سرمازدگی و آفت ایجاد می لکه: نگهداری ادامه داد

 .دهد و استفاده از انبار نامناسب ممکن است منجر به بروز این آفت شود پرتقال این موضوع را نشان می

های سفید را روی  محل نگهداری یا آلودگی قارچی خود انبار امکان بروز این دانهتغییرات زیاد آب و هوایی در : وی تصریح کرد

 .شود کند که منجر به لهیدگی در برخی از نقاط محصول نیز می محصول ایجاد می

وه های خطرناک می آفت روی پرتقال قارچی جزو آفت: های کشاورزی باغداران ایران یادآور شد مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی

 .شود آید و باعث وارد آمدن آسیب به سیستم گوارشی انسان می به حساب می

سازی و  های خوراکی پاک کننده مجاز و واکس سازی شده برای شب عید با مواد ضدعفونی های ذخیره پرتقال: نگهداری تأکید کرد

 .شود در انبار نگهداری می

 .کشور برداشت شده و به انبارها رفته استدرصد مرکبات شمالی  35در حال حاضر : وی اظهار داشت

تولید مرکبات تولیدشده در سال جاری دو میلیون تن است که از لحاظ کمی نسبت به سال گذشته کمتر، : نگهداری در پایان گفت

 .تری دارد اما از لحاظ کیفی در مقایسه با سال گذشته وضعیت مناسب

های سفیدرنگی است و به قیمت  عرضه شده در بازار مصرف دارای دانه( و پرتقالنارنگی )تازگی برخی از مرکبات  گفتنی است، به

 ./رسند کمتری به فروش می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/55339-3.html 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20912-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/20964-1.html
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3131دی  50, دوشنبه

 کند شدن روند صادرات کشمش 

دلیل باال رفتن نرخ خرید تضمینی کشمش در بازار داخلی و پایین آمدن نرخ جهانی، از میزان صادرات این محصول  به

 .ماهه نخست سال جاری کاسته شد در هشت

صادرات : ا اعالم این خبر گفتب( ایانا)رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .دلیل افزایش نرخ خرید تضمینی کشمش در بازار داخلی و پایین آمدن نرخ جهانی کاهش یافته است کشمش در سال جاری به

دالر تحویل اروپا به فروش  055هزار و  رقیبان ما در کشور همسایه ترکیه، هر تن کشمش را یک: فرد افزود محمدحسن شمس

خرید و صادر کنیم، صادرات هر تن با احتساب افزایش  "خرید تضمینی"ا اگر بخواهیم که کشمش را با نرخ جدید رسانند، ام می

 .یابد دالر افزایش می 055ها تا دوهزار و  هزینه

طوری که در سال  ماهه نخست سال جاری از میزان صادرات کشمش ایران کاسته شده است، به در هشت: وی خاطرنشان کرد

 .تن کاهش یافته است 155هزار و  35تن بود که امسال به  055هزار و  09ن رقم گذشته ای

هزار تن کشمش از محصول  50ماه سال جاری نیز ، حدود  فرد با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار موجود، در مهر و آبان شمس

 .در انبارها باقی مانده است دلیل قیمت باال هزار تن آن به 15جدید صادر شد، این در حالی است که بیشتر از 

تازگی نیز دروازه صادرات این محصول به روسیه  شود که به کشمش ایران به بیشتر کشورهای اروپایی صادر می: وی ادامه داد

 .گشوده شده است

می به کیلوگر 35,0های  بندی صورت فله و با بسته عمده صادرات کشمش به: رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار تصریح کرد

گرمی  355و  05های  بندی شود بخش کمی نیز در بسته پزی و بر اساس استانداردهای اروپا صادر می های کیک شیرینی کارخانه

 .شود ها صادر می برای فروش در سوپرمارکت

ن یارانه توما 355تومان است که از این میزان  355نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم کشمش چهارهزار و : فرد یادآور شد شمس

 .دولت در هر کیلوگرم به باغدار است

ها  تومان از تعاونی 955هزار و  تا سه 555هزار و  صادرکنندگان نیز هر کیلوگرم کشمش را با توجه به کیفیت از سه: وی تأکید کرد

 .کنند خریداری می

هزار تن  305سال آینده نیز باید  بینی کرد که در صورتی که شرایط صادرات فراهم شود تا پایان شهریورماه فرد پیش شمس

 .کشمش صادر شود

ترین صادرکننده بزرگ این محصول در  هزار تن کشمش رتبه سوم بزرگ 305گفتنی است، در سال گذشته نیز ایران با صادرات 

 ./دست آورد جهان را به

http://www.iana.ir/tashakkol/item/ 55030-3 .html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا- 3131دی  53, سه شنبه

 تحت تاثیر تعرفه صفر درصد  19واردات بی رویه شکر در سال

http://www.iana.ir/tashakkol/item/20865-1.html
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش های نمایندگان در صحن علنی مجلس درباره واردات بی رویه شکر، 

درصد به صفر کاهش یافت، به همین دلیل شکر به صورت  992تعرفه واردات صفر شد و از  19متاسفانه در سال : گفت

 .بی رویه وارد کشور شد

، محمدرضا نعمت زاده امروز سه شنبه برای پاسخ به پرسش سید ناصر موسوی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

 .نوری نماینده تهران در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس حضور یافت الرگانی، نماینده فالورجان و زهره طیب زاده

نماینده فالورجان از نعمت زاده پرسید که چرا شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به ذخایر استراتژیک کشور و نیازهای آینده 

ند؟ علت این اقدامات دور از تدبیر این شرکت اقدام به عرضه بیش از اندازه برخی اقالم اساسی با قیمت های زیر قیمت بازار می ک

 چیست؟

طیب زاده نوری نیز از وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد علت حجم واردات بی رویه برنج و خودرو سواری لوکس در سال جاری 

 .اجازه ورود داده شده است پرسش کرد

و در آغاز به کار  35در اوایل سال : یمت بازار، اظهارداشتوزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره علت عرضه کاالهای اساسی زیر ق

دولت یازدهم، موجودی شکر و برنج در کشور کم نبود، به همین دلیل به شرکت های واردات دولتی دستور دادم که وارداتی انجام 

 .نشود

ن برنج خارجی وارد شد، در هشت هزار ت 303جمعا یک میلیون و  35ماهه سال  0در : نعمت زاده درباره واردات برنج هم گفت

هزار تن یعنی  055هزار تن برنج وارد شده است که نسبت به هشت ماهه اول سال گذشته  100ماهه اول امسال نیز یک میلیون و 

 .درصد کاهش داشته است 95

تومان تعیین شده  3355درصد کاهش یافته و در مورد شکر نیز سقف قیمت هر کیلو شکر  93از لحاظ ارزش هم : وی اضافه کرد

 .بود و چون شرکت بازرگانی دولتی موجودی بیشتری داشت خواهان فروش بیشتر این محصول شد، اما کسی آن را نخرید

تومان قیمت گذاری کردیم و گفتیم که موجودی ما بیشتر از سال  3355امسال نیز قیمت هر کیلو شکر را : وی خاطر نشان کرد

 .صورت عمده خریداردی نکردگذشته است و باز هم کسی به 

در جلسه علنی امروز مجلس پس از توضیحات وزیر صنعت ، معدن و تجارت و اظهارات نمایندگان سوال کننده رای گیری شد، اما 

نمایندگان از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودروهای لوکس و نیز قیمت برخی اقالم اساسی در کشور 

 .و نعمت زاده دومین کارت زرد را از مجلس اخذ کرد قانع نشدند

در این رای . رأی ممتنع اعالم کردند که از پاسخ های نعمت زاده قانع نشدند 30رأی مخالف و  03رأی موافق،  355نمایندگان با 

 .نماینده حاضر در جلسه بودند 533گیری 

 اظهارات نمایندگان منتقد وزیر صنعت

تومان زیر قیمت  555ی همچنین با طرح پرسش هایی از وزیر صنعت درباره فروش شکر در بورس با سید ناصر موسوی الرگان

این نکته ای که وزیر مطرح کرد و عنوان داشته که در بورس قیمت شکر را قرار دادیم و خریدار نداشت، چنین : مصوب اظهارداشت

 .چیزی وجود ندارد

 .مصوب به فروش برسانیم و عده ای سرمایه دارتر شوندچه دلیلی دارد که زیر قیمت : وی تصریح کرد

ذخیره ای که . در حال حاضر مردم ما در برخی از مناطق به نان شب محتاج هستند: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد

تومان زیر  555دولت برای مواقع ضروری وارد کرده و عنوان می شود بخش خصوصی واردات آن را به عهده داشته به چه دلیل 

 قیمت به فروش می رسد؟
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آن زمان که مطرح شده بود : موسوی الرگانی به حضور نعمت زاده در راس وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت

نعمت زاده بخواهد به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت معرفی شود ، همه تصور می کردند و می گفتند که وی صنعت را متحول 

برابر قیمت  1میلیون و  55ند؛ کجای صنعت متحول شده است؟ در زمینه خودروسازی پرایدی را که باد آن را می برد می ک

میلیارد تومان در حال  3055گذاشته شده است؛ این چه مدیریتی است و این کارخانه تولیدکننده پراید عنوان می کند که هنوز 

 زیان دهی است؟

آیا واردات بی رویه کمک به اقتصاد مقاومتی می کند؟ آیا این رویکرد : بی رویه کاال اشاره کرد و گفتوی در ادامه به بحث واردات 

 واردات مدنظر همان منویات رهبر معظم انقالب در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی است؟

قیامت باید جوابگو  دوستان به بحث شکر توجه کنید، شما فردای: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به نمایندگان گفت

 .باشید و ساده از این موضوع نگذرید

می گویند که آن را دو بار در بورس : موسوی الرگانی با بیان این جمله که در حال به تاراج بردن بیت المال هستند، اظهارداشت

 .گذاشته ایم؛ آخر این که حکومت داری نیست

طرح ایران کد که میلیون ها : ت نسبت به طرح شبنم و ایران کد خاطرنشان کردوی در ادامه با انتقاد از وزیر صنعت، معدن و تجار

 .تومان هزینه دربرداشت از ورود کاالهای بنجل چینی که کشور را بیچاره کرده، جلوگیری می کرد

نعت به خاطر تمام کارگاه های ما و ص: نماینده مجلس شورای اسالمی در ادامه زمان پرسش از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت

واردات در حال تعطیلی است و همه آن هم به خاطر برداشتن ایران کد است که شما اقدام به آن کردید؛ با وجود این که روی این 

طرح ها کار شده بود ، چرا شما فقط به خاطر این که طرح در دولت قبل مصوب شد و به خاطر مخالفت با دولت قبلی و به خاطر 

 به دست آورید آن را ملغی کردید؟ این که هزینه هایی

نماینده مردم فالورجان در بخش دوم اظهاراتش و در واکنش به سخنان نعمت زاده مبنی بر لزوم ارایه اطالعات مستند، 

آیا اطالعات شما درست است و بقیه دروغ می گویند مثل صندوق توسعه ملی و مثل گران شدن گندم و آرد که در : اظهارداشت

درصد قیمت گندم و آرد افزایش داشته است، آیا اینها  95ومی اعالم شد ما هیچ افزایش قیمتی نداریم اما حداقل تریبون عم

 .نادرست است و فقط اطالعات شما درست است

چغندرکار محصول خود را کشت کرده و وقتی می فروشد دو ماه بعد : نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

 .گویید، بیا شکر ببر و پول نمی دهید شکر را بگیرد چه کار کندمی 

وقتی که گندم را از جو ارزان تر می خرید و کشاورزان محصول خود را به کشور عراق : موسوی الرگانی خطاب به نعمت زاده گفت

کاشت کند، آیا با این وضعیت صنعت  می فروشند و بعد از آن به دو برابر قیمت از خارج وارد می کنید، کشاورز به چه جراتی گندم

 متحول شده است؟

 انتقاد از ورود برنج های خارجی و ذخیره سازی آنها در انبارها

پس از اظهارات نماینده مردم فالورجان در مجلس، زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی نیز این سوال را 

 رویه برنج و خودروهای سواری لوکس در سال جاری اجازه ورود داده شده است؟مطرح کرد که چرا به حجم واردات بی 

 .این نماینده مجلس شورای اسالمی با انتقاد شدید از ورود برنج های خارجی و ذخیره سازی آنها در انبارها اشاره کرد

 .ته می شود و این رویکرد مناسب نیستدر حال حاضر در شمال کشور به جای شالیزار در مزارع، ویال ساخ: طبیب زاده تصریح کرد

بالغ بر یک  33میلیون تن می رسد که شاهد بودیم واردات برنج در سال  1مصرف میانگین برنج ما در سال به : وی اضافه کرد

این  هزار تن بوده که ارزش این واردات در سال گذشته در تاریخ ورود 335، یک میلیون و 35هزار بوده و در سال  155میلیون و 

 .محصول به کشور بی سابقه بوده است
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آقای : در زمینه برنج دو برابر بوده است، گفت 35نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان این که واردات در سال 

 .رنج ها می شوندوزیر به این توجه کنند باتوجه به واردات بی سابقه؛ انبارها که جایگاه های پیشرفته ای ندارند، باعث آلودگی ب

 .انبارها جایگاه های پیشرفته ای ندارند و به خاطر رطوبت و نبود سم پاشی، برنج ها دچار مشکل می شوند: وی ادامه داد

این محصول برای : این نماینده اصولگرای مجلس نهم از نحوه ورود دالالن به خرید برنج از کشاورزان نیز انتقاد کرد و یادآور شد

 .تومان خریداری می کنند 1055تومان تمام می شود، اما دالالن آن را به قیمت  9555کشاورزی 

 .همین رویکردها باعث شده کشت برنج پرمحصول در کشور کاهش یابد: طبیب زاده تصریح کرد

 13هزار تن برنج مازاد بر نیاز در سال  922گالیه از واردات 

، دو میلیون تن وارد شده است؛ به 35هزار تن است که در سال  355نه برنج نیاز ساال: نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد

 .هزار تن برنج وارد کرده اید و باید به این پاسخ بدهید 055چه دلیل امسال هم 

هزار دالر سنجاق قفلی، یک میلیون و  03تن قلوه سنگ از چین،  353در سال جاری : نماینده مردم تهران در مجلس اظهارداشت

میلیون تومان شتر از پاکستان وارد شده است آیا اقتصاد مقاومتی به شما اجازه ورود این قبیل کاالها را 355هزار دالر اسب و  055

 .داده است

وی در پایان اظهاراتش با بیان این که واردات تنها مختص برنج و خودرو نیست، قطعات خودرو و مرکبات را از دیگر بخش هایی 

 ./واردات آسیب دیده اند عنوان کرد که از

http://www.iana.ir/majles/item/ 55000-3 .html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس- 3131دى ماه  0دو شنبه 

 توضیحات رضایی درباره مزیت های صادرات گیاهان دارویی / افغانستان چگونه رقیب زعفران ایرانی شد؟

عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران با حضور در کافه خبر ضمن توضیح درباره مزیت های صادراتی 

 .چگونه رقیب زعفران ایرانی شد اشاره کرد گیاهان دارویی به داستانی در رابطه با اینکه افغانستان

اصلی ترین « نفت» این شاید یکی از دغدغه های جدی فعاالن اقتصادی باشد تا براساس آن دیگر . خروج از صادرات تک محصولی

ای دیگر سرمایه بر این اساس آنان اعتقاد دارند با توجه به مزیت های اقتصادی ایران باید روی کااله. کاالی صادراتی ایران نباشد

موضوعی که محمدعلی رضایی، عضو هیات رییسه اتحادیه . گذاری کرد و ما به ازای صادرات آن ارز به کشور وارد کرد

صادرکنندگان گیاهان دارویی و زعفران نیز بر آن تاکید دارد و می گوید گیاهان دارویی به عنوان یک محصول صادراتی می تواند 

اینکه محصوالت گیاهی چه مزیت های صادراتی دارند و توان یاری رساندن آن به . صاد کشور داشته باشدمزیت های زیادی برای اقت

اقتصاد ایران چه اندازه است موضوع گفت و گو با عضو هیات رییسه اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و زعفران در کافه خبر 

ا محمدعلی رضایی، عضو هیات رییسه اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گو ب. است

 :و زعفران است

به عنوان شروع بحث سوال این است که ایران در . شما اعتقاد دارید گیاهان دارویی مزیت ویژه ای برای صادرات و ارز آوری دارد

 زمینه گیاهان دارویی چقدر صادرات دارد؟

اقلیم را داراست که این موضوع در دنیا بی نظیر است و جایگاه خاص  33اقلیم دنیا  31هوایی که دارد از  کشور به دلیل تنوع آب و

http://www.iana.ir/majles/item/20888-1.html
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در حال . این تنوع آب و هوایی باعث شده است که گیاهان دارویی مختلفی در سطح کشور وجود داشته باشد. به خودش را دارد

با توجه به این تنوع آب و . هزار آن ثبت و شناسایی شده است 35حدود  هزار گونه ای گیاهی دارد که 30حاضر کشور ما بیش از 

می فرمایند که بیماری های ( ع )حضرت علی . هوایی و فعالیت های بیش از حد گیاهان دارویی که در هیچ کجای دنیا وجود ندارد

اخیرا مقاله ای از آمریکا را . داده شده استخود را با گیاهان محیط خود درمان کنید و این کلیدی است که از قدیم به انسان های 

مطالعه می کردم که مثال فردی که در کالیفرنیا زندگی می کند، گیاهانی که در این شهر وجود دارد می تواند بیماری های این 

ن استفاده و البته این موضوع را به خوبی تشریح نمی کنند زیرا می خواهند از داروهای شیمیایی همچنا. شخص را معالجه کند

 .سود کنند

 چرا افرادی که در بخش گیاهان دارویی فعالیت می کنند این موضوع را برجسته نمی کنند؟

اگر این موضوع را بخواهند برجسته کنند نمی گذارند دیده شود زیرا مافیایی دارو در تمام دنیا وجود دارد و کشور ما هم از این امر 

ادهای بسیاری زدیم و حدود یک سال و نیم پیش موفق شدم در دیداری که رهبر معظم سال گذشته فری 15در . مستثنی نیست

تنها خواهشی که از ایشان داشتم این بود که مانع ورود سم به کشور شوند زیرا . انقالب با دانشمندان داشتند به این موضوع بپردازم

چرا باید سیب زمینی و . موم در میوه ها و سبزی ها استدر حال حاضر بزرگترین بیماری ها از استفاده سموم و باقی مانده س

برابر حد مجاز کادنیوم و جیوه داشته باشد؟ از سوی دیگر جیب خارجی ها است که از فروش  155پیازی که وارد تهران شده 

این مشکالت به کبد چرب در کشور بیداد می کند و همه این مشکالت از تغذیه است و بخشی از . داروهای شیمیایی پر می شود

. فست فود در کشور به وجود آورد 055این در حالی است که فردی وارد ایران شده که قصد دارد حدود . دلیل آلودگی هوا است

این گروه چند سال تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده که کشور ما یک بستر نیروی انسانی جوان مصرف کننده دارد و مردم را به 

باید آینده چنین کاری را دید زیرا در بسیاری از کشورهای اروپایی دنیا کسی مک دونالد استفاده . دت داده اندخوردن فست فود عا

 .نمی کند اما این موضوع در چین و هند به تازگی راه افتاده است

از ورود غذاهای  از دیدگاه من برای حل چنین مشکالتی که یک کار گروهی است باید دولت مردان کمک کنند و جلو گیری کنند

چنین افرادی وارد ایران می شوند و سرمایه گذاری می کنند و سرمایه شان را نیز ثبت می کنند و . فست فود و آن را از نطفه ببرند

این سیاست ها بلند مدت است و اگر . با کمترین هزینه، بیشترین درآمد را تولید می کنند و ارز را از کشور خارج می کنند

 .ود نتایج فاجعه برانگیزی خواهد داشتجلوگیری نش

 چقدر عزم و اراده داشته اید بر علیه این سیاست ها که اجرایی نشوند؟

ما باید تالش کنیم که این موضوعات را دغدغه ذهن مسوالن کنیم و از سوی دیگر سعی کرده ایم که به دولتمردان اطالع رسانی 

مثال از رز ماری . نوع داروی گیاهی تولید شده است 055سال گذشته حدود  30 کنیم و نتایج تالش های ما این شده است که در

به یاد دارم که در . داروی ساخته اند که برای پا درد بسیار مفید است و در حال حاضر داروی ساخته اند که برای کبد مفید است

زندگی بسیاری از آنان به نوعی نابود شد زیرا  صنعتگران گیاهان دارویی مشکالتی در زمینه کاری خود داشتند و 05تا  35دهه 

وزارت بهداشت به هیچ عنوان این صنعت را قبول نداشت، در صورتی که در حال حاضر در وزارت بهداشت، . حمایت نمی شدند

ث همین موضوع باعث دلگرمی تولید کنندگان و مردمی خواهد شد که به این مباح. معاونت گیاهان دارویی و طب سنتی دارد

 .عالقمند هستند مخصوصا در این صنعت که ریشه ای کهن در فرهنگ کشور ما دارد

همیشه وزارت بهداشت عنوان می کرد که طب سنتی متعلق . یکی دیگر از مشکالتی که در این بخش داشتیم، نداشتن حامی بود

تانه معاونت علمی، فناوری ریاست جمهوری اما خوشبخ. دانشگاه تهران می گفت که گیاهان دارویی متعلق به من است. به من است

شرکت های دانش بنیان و شرکت های گیاهان دارویی را جمع کردند و . بخشی را تشکیل دادند به عنوان ستاد گیاهان دارویی

ند و هماهنگی در وزارت خانه ها ایجاد کردند که همه با یکدیگر همگام پیش روند که تقریبا این زنجیره به یکدیگر وصل شده ا
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از تمام نقاط مختلف کشور . نتیجه آن برگزاری نمایشگاه جشنواره کل گیاهان دارویی بود که روزانه میلیونی از آن بازدید می کردند

تمام این . آمده بودند و همه یکدیگر را شناسایی کردند از کسی که کشت می کند، تولید می کند تا کسی که صادرات می کند

 .زنجیره مستحکم تر شود عوامل باعث شده که این

 مراکز تحقیقاتی نیز فعالیت دارند؟

وزارت علوم، شبکه گیاهان دارویی دارد و انجمن گیاهان دارویی . در حال حاضر اکثر دانشگاه ها ستاد گیاهان دارویی ایجاد کرده اند

تحقیقاتی بسیاری در کل کشور ایجاد  باید عنوان کنم که مکان های. داریم که زیر نظر خود وزارت خانه مشغول به فعالیت است

 .شده و به نسبت رشد کرده است

بگذارید برایتان مثالی بزنم از گیاه بهار نارنج، بهار نارنج . البته باید عنوان کنم که تخلفاتی نیز در برخی عطاری ها صورت می گیرد

متاسفانه برخی عطاری . رتغال و بهار لیمو ترش نیسترا برای درمان استرس استفاده می کنند باید بدانیم که بهار نارنج، بهار پ

مرکبات مختلف را جمع آوری می کنند و به عنوان بهارنارنج به مشتریان می دهند که البته به هیچ عنوان مواد بهار نارنج در آن 

شده است و در برخی عطاری ها نیز اکثر بهار نارنجی که االن در بازارها وجود دارد به هیچ عنوان از مواد واقعی تهیه ن. وجود ندارد

این عطاری ها نیز بهار نارنج ها را دستی، بسته بندی می کند و مردم از آن خریداری می کنند و ممکن است بیماری . وجود دارد

 .های نیز منتقل شود

 درخصوص تخلفات عطاری ها چه اقداماتی می توانید انجام دهید؟

لف نیستند و ما نمی توانیم بگوییم آنها را از بین ببریم اما اقدامی که باید انجام دهیم این به هر حال عطاری ها که تمام شان متخ

است که برنامه ریزی کنیم و افرادی را که خطا کار هستند، آموزش بدهیم و آرام آرام فرهنگ سازی کنیم و آگاهی مردم را در 

 .که خریداری کرده اند امنیت کامل برایشان داشته باشد خصوص این تخلفات باال ببریم تا مردم آگاه باشند که محصولی

 چه اقدامی صورت گرفته است؟

از سوی دیگر هر گیاهی  .اقدامی که ما در این زمینه انجام دادیم این بود که از مرحله بستر کشت تا سفره مردم را کنترل کردیم

گاهی چون زمین نداشتیم با کشاورزان آن منطقه قرارداد بستیم با آب و هوای که مطابقت داشت را در همان مکان پرورش دادیم و 

 .و طبق برآوردها و مطالعات علمی این کاشت ها صورت گرفت و تحت نظارت ما این محصوالت وارد کارخانه شدند

 در حال حاضر آمار مربوط به ارزش گیاهان دارویی چگونه است؟

در حال . میلیارد دالر خواهد شد 05معادل  5505گیاهان دارویی در سال  طبق گزارش بانک جهانی صنعت گیاهان دارویی، ارزش

کشورهای . کشور انجام می شود که بیشتر آنها آسیایی و اروپایی هستند 35درصد از تجارت گیاهان دارویی توسط  05حاضر 

 .و هند قرار دارددرصد از صادرات کشور را در دست دارند که در راس آنها چین  90درصد واردات و  93آسیایی 

 ایران در این رده بندی ها کجا ایستاده است؟

که آمار جدید منتشر شد به رتبه  33رتبه ششم در دنیا را داشته است و در سال  05طبق آمارهای که منتشر شده، ایران در سال 

برای پیشرفت در هر زمینه نیاز به  ما. متاسفانه رقم صادرات کشور در گمرک، نشان دهنده آمار مناسبی نیست. نزول کرده ایم 15

در . البته مقصرش گمرک نیست زیرا باید عملیات کارشناسی صورت گیرد. اطالعات داریم اما این موضوع که در گمرک آمار نداریم

داشته شرایط فعلی از طرف اتحادیه گیاهان دارویی به گمرک مشاوره می دهیم و از دیدگاه من گمرک در این زمینه باید کارشناس 

 .باشد که البته به نفع منافع کشور است

تن یک نوع اسانس صادر می شود و  55به یاد دارم در دولت گذشته از گمرک با ما تماس گرفتند و اعالم کردند که چیزی حدود 

ین در حالی هزار دالر پایه قیمتش است و این فرد صادر کننده می رفت و جوایز صادراتی می گرفت ا 1هر کیلو از این اسانس 
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بعد زمانی که نمونه اسانس را آزمایش کردیم متوجه شدیم که . است که اگر کل گیاه جهان را جمع کنند به این شکل اسانس ندارد

در این زمینه توانستیم به گمرک کمک . درصد آن ناخالصی دارد و یک درصد از اسانس واقعی را با ناخالصی ترکیب کرده اند 33

 .عات کردیم و از این طریق به اینگونه تخلفات رسیدگی کرده ایمکنیم و تبادل اطال

 معموال محصوالت گیاهان دارویی برای چه کشورهای صادر می شود؟

در شرایط فعلی بیشترین کشورهای که محصوالت ما را خریداری می کنند و صادرات داریم ژاپن، چین، فرانسه، آلمان و اکثر 

 .شترین کشوری که به آن صادرات داریم آلمان استاما بی. کشورهای اروپایی هستند

 شما اشاره کردید که چین جز بزرگترین تولید کنندگان گیاهان دارویی است، چطور با این شرایط ما به این کشور صادرات داریم؟

ما صادرات زعفران  در شرایط فعلی حتی. متاسفانه اگر سیاست های مناسب و کارآمدی اتخاذ نشود صادرات را از دست خواهیم داد

در آن . در دولت قبل به راحتی زعفران را می فروختند و صادرات هم می شد و البته مشکالتی نیز داشت. خود را از دست می دهیم

میلیاردها . زمان آقای شافعی عضو شورای زعفران بودند و می خواستند که انقالب و تحولی در بخش زعفران کشور ایجاد کنند

میلیون تومان رسید و در چنین  5هزار تومان به  955زعفران از کیلویی . کردند که از کشور خرید تضمینی کنندتومان هزینه 

از سوی دیگر چند کانتینر از پیاز زعفران تاپ ایران که در دنیا . شرایطی کشاورز هم تصمیم گرفت که محصول خودش را نفروشد

افغانستان دارای سرزمین خوبی برای کشت است و اتفاقی که افتاد این بود که . ندتک است به عنوان هدایا به کشور افغانستان داد

سال پیش کشت  0اکنون افغانستان در زمینه کشت زعفران جز اولین هاست در صورتی که . کشت زعفران جایگزین تریاک شد

تمام کسانی که در این . ر زمین زعفران داریمهزار هکتا 35تن تولید دارد و  505ایران حدود . کیلو بود 155زعفران در افغانستان 

میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بچه های این  9هزاری تومان به  155یعنی . مدت کشت می کردند به پول های بزرگ رسیدند

ران به وجود افراد از درس خواندن باز ماندند و ماشین های خریدند که حتی اسمش را نمی دانستند و فاجعه در جامعه کشاورزی ای

اکثر کشورهای دنیا از ما زعفران می خریدند و زمانی که قیمت زعفران افزایش پیدا کرد، . آمد و یک سیاست غلط آنها را نابود کرد

ترکیه و تمام کشورهای آسیای میانه کشت زعفران را . کشورهای دیگر کشت خود را توسعه دادند و رقیب جدی برای ایران شدند

 .میدواریم به گونه ای پیش نرود که صنعت زعفران ما رو به نابودی پیش رودآغاز کردند و ا

 اصلی ترین گیاهان دارویی که در شرایط فعلی صادر می کنیم کدام ها هستند؟

اکنون چند نوع گیاهی که در دنیا بی نظیر است مثل شیرین بیان است که البته مجاز به صادرات نیست به علت اینکه باید به 

آویشن شیرازی ما در دنیا بی نظیر است فقط هم ایران این نوع گیاه را دارد که جالب . صاره در بیاورند بعد صادر کنندصورت ع

مواد موثره این گیاه با آویشن خودمان فرق دارد اما بهترین . است بدانید آویشن کشورهای دیگر را می آورند و کشت می کنند

زی در دنیا می سازند و ما باید جلوگیری کنیم از رشد بی رویه صادرات آن و اگر زیر نظر داروهای ضد باکتری را از آویشن شیرا

 .خود سازمان منابع طبیعی پی گیری شود این جریان معتدل تر خواهد شد

هزار دالر فروخته می شود این در  30هزار دالر تا  35صادرات دیگر، غنچه گل محمدی و اسانس های گل محمدی است که از 

 .لی است که از چند تن گل تازه فقط یک کیلو اسانس گرفته می شودحا

 ارزش افزوده بخش گیاهان دارویی چقدر است و چه میزان اشتغال ایجاد کرده است؟

برابر بیشتر از گیاهان مشابه قاره اروپا  0تا  1یکی از نکات مثبتی که وجود دارد این است که مواد موثر موجود در گیاهان دارویی 

برابر اروپاست و دلیلی ندارد جز آب و  0تا  1مثال غنچه رزی که در کشور وجود دارد از نظر مواد موثره ای که داخلش است . تاس

وجود موسسات تحقیقاتی که در سه دهه گذاشته شکل گرفته است باعث شد که سرمایه گذاری های در این . هوای مطلوب ایران

میلیارد دالر بوده  0سال اخیر بالغ بر  35گردش مالی تجارت گیاهان دارویی در . عت شدبخش صورت بگیرد که باعث رشد این صن

اما متاسفانه ایران در صادرات حتی از . مقام دوم در دست آمریکا و آلمان در جایگاه بعدی قرار دارد. است که چین مقام اول را دارد
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 .ترکیه هم پایین تر است و سهمی از تجارت جهانی ندارد

 ایه گذاری در بخش گیاهان دارویی چه مزیت های دارد؟سرم

ما اگر بتوانیم بستر مناسبی برای کشت ایجاد کنیم و برنامه ریزی بر مداری باشد که تولید را افزایش دهیم می توانیم به سرمایه 

نه ایجاد کرده که سرمایه تحریم های که در چند سال اخیر رخ داد و عدم حمایت دولت زمی. گذاری در این بخش امیدوار باشیم

دولت اگر کمک کند ایرانی ها می توانند به نمایشگاه . این بخش شدیدا به حمایت دولت احتیاج دارد. گذاری مناسبی صورت نگیرد

ما اگر گام های مثبتی در جهت بهبود شرایط گیاهان دارویی . های خارجی بروند و محصوالت خود را در معرض دید بگدارند

 .میلیارد دالر از این بازار را در دست بگیریم 5,0درصد از بازار دنیا را داشته باشیم و 15ی توانیم برداریم م
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 برابر شود 0سرانه مصرف لبنیات باید / لبنیهای  کاهش قیمت برخی فرآورده

انباشت محصوالت و : های لبنی خبر داد و گفت نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لبنی کشور از کاهش قیمت برخی فراورده

الت خود محمد فربد با بیان اینکه تعدادی از کارخانجات صنایع لبنی قیمت برخی محصو.عدم کشش بازار عامل این امر بوده است

که  های لبنی تاریخ مصرف محدودی دارند، زمانی با توجه به عدم کشش بازار و این نکته که فراورده: اند، اظهار داشت را کاهش داده

زنند که یکی از آنها کاهش قیمت محصوالت است  شوند دست به ابتکاراتی می کارخانجات صنایع لبنی با انبوه موجودی مواجه می

وی با اشاره به اینکه محصوالت لبنی ماندگاری زیادی ندارند و تولید صنایع لبنی .محصوالت افزایش پیدا کند تا سطح فروش این

شود  انباشت محصوالت سبب ایجاد نگرانی در میان تولیدکنندگان می: براساس سفارش نیست بلکه براساس پیش بینی است، گفت

فربد .کاهش قیمت سعی در ترغیب مصرف کننده به خرید محصوالت خود دارند که مبادا محصول از بین برود به همین دلیل آنها با

شود، ضمن اینکه با بازگشت  این تصمیمات معموال مقطعی است و استمرار ندارد، چرا که سبب زیان تولیدکنندگان می: اضافه کرد

وی، میزان مصرف سرانه لبنیات در کشور را .گردد های ارزان شده به وضعیت اولیه خود بازمی شرایط به حالت عادی قیمت فراورده

عالوه بر این، میزان مصرف سرانه . کیلوگرم افزایش پیدا کند 335تا  335این میزان باید به : کیلوگرم عنوان کرد و افزود 00حدود 

در پاسخ به این فربد .کیلوگرم رسیده است 00به  35درصد کاهش یافته و از  0لبنیات در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن، 

پرسش که آیا خرید تضمینی شیرخام توسط دولت در نهایت منجر به این خواهد شد که صنایع لبنی قیمت خرید شیرخام از 

زنند، به معنای آن است  ها برای فروش محصوالت خود دست به کاهش قیمت آنها می وقتی کارخانه: دامدار را افزایش دهند؟ گفت

تر بخرند باید قیمت محصوالتشان را نیز  اگر آنها بخواهند شیرخام را گران: وی افزود.قیمت بیشتر نیستند که قادر به فروش کاال با

دهد، بنابراین آنها توانایی افزایش قیمت  های لبنی را به کارخانجات نمی افزایش دهند و شرایط اجازه تغییر مجدد بهای فراورده

ش که خرید تضمینی شیرخام توسط دولت کارخانجات را با کمبود این محصول مواجه فربد در پاسخ به این پرس.شیرخام را ندارند

تاکنون کمبودی اتفاق نیفتاده و تصور بنده این است که با وضعیت فعلی بازار مصرف مشکلی برای : نساخته است؟ اظهار داشت

 کند ک و خامه میصنعت پیش نیاید، ضمن اینکه دولت شیر مازاد عرضه را خریداری و تبدیل به شیرخش

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 ای نانوایان متخلف کسر یا حذف سهمیه آرد یارانه /خسروتاج هشدار داد

گیرند اگر آن را در خارج از  ای تحویل می هایی که آرد یارانه نانوایی: تجارت گفتقائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور  

ای به  مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه آرد یارانه.ای قرار دهند، سهمیه آردشان را کسر یا حذف خواهیم کرد شبکه نان یارانه

تومان بوده است و  3505ز کشاورزان در سال جاری هر کیلو قیمت گندم خریداری شده دولت ا: شود، اظهار کرد آزادپزها داده نمی

تومان تمام  3305های جمع آوری و تحویل گندم به کارخانجات آرد خرید گندم از کشاورزان برای دولت حدود  به اضافه هزینه

سوی دولت فروخته می شود  تومان به کارخانجات آرد کشور از 330ای هر کیلو  این در حالی است که گندم با قیمت یارانه. شود می

ای فقط باید در اختیار  شود و این آرد یارانه تومان یارانه از سوی دولت برای خرید و فروش گندم پرداخت می 900و به این ترتیب 

قیمت آزاد های آزادپزی که نان را با  نانوایی: وی اضافه کرد.کنند نانوایی هایی قرار بگیرد که نان را با قیمت مصوب دولتی عرضه می

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در .گیرند خرند و آن را از کارحانجات آرد تحویل می ای می فروشند، آرد غیر یارانه به مردم می

 035تا  305گیری در حال حاضر آرد از کیلویی  براساس میزان سبوس: ای خاطر نشان کرد امور تجارت درخصوص قیمت آرد یارانه

البته آزادپزها برای قیمت آرد . ای در نوسان است ها برای اقسام مختلف آردهای غیر یارانه قیمت.شود  دپزها فروخته میتومان به آزا

وی درخصوص انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از توزیع آرد .تومان باید در نظر بگیرند 3955تا  3105ای رقمی بین  غیر یارانه

گیرند آرد به  ای که از دولت تحویل می کارخانجات آرد متعهد هستند معادل گندم یارانه: ی گفتا ای در شبکه غیر یارانه یارانه

ای که باید از آن نان با نرخ مصوب دولت پخت کند و به مردم  ها تحویل دهند و چنانچه نانوایی بخواهد از سهمیه آرد یارانه نانوایی

کند، متخلف محسوب شده و کسر سهمیه یا حذف کلی سهمیه آرد مجازات این ای را به خارج از شبکه هدایت  بفروشد، آرد یارانه

: خسروتاج به محدود بودن سهم تجارت خارجی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور اشاره و اظهار کرد.ها خواهد بود نانوایی

کشور مقایسه کنیم می بینیم که این نسبت پایین وقتی آمار و ارقام مربوط به کل صادرات و واردات ایران را با ارزش تولید ناخالص 

البته این امر به معنای عیب یا نقص در ساختار تجارت یا تولید ناخالص داخلی نیست زیرا در بسیاری از کشورهای : وی افزود.است

نسبت نشان می دهد که تا  پیشرفته با اقتصاد توسعه یافته این سهم در رقم های پایین تری نسبت به ایران قرار دارد، در واقع این

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و .چه اندازه کشور متاثر از تجارت خارجی است و تا چه اندازه تعامل تجاری با سایر کشورها دارد

پایین بودن سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی ایران نشان می دهد که کشور ما در راستای سیاست های : تجارت گفت

درصد  30به عنوان مثال اگر این نسبت در جمهوری اسالمی ایران . ی و خودکفایی اقدامات بیشتری را انجام داده استخوداتکای

باشد در کشورهایی نظیر مالزی و سنگاپور به مراتب باالتر است و برای کشورهایی نظیر استرالیا، آمریکا، ژاپن و برزیل به مراتب 

 پایین تر است

 http://www.foodpress.ir/Post. 
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 ارسالن قاسمی به کانون کارآفرینان توسعه گرا پیوست

 .ارسالن قاسمی به جمع موسسین کانون کارآفرینان توسعه گرا پیوست -فود پرس 

سمی چهره شناخته شده بخش کشاورزی و تعاون که مدیرعاملی اتحادیه آبزیان ایران و ریاست به گزارش فود پرس، ارسالن قا

هیات مدیره صندوق توسعه صادرات آبزیان ایران، ریاست هیات مدیره انجمن دوستی ایران و کانادا و ریاست هیات مدیره شرکت 

اخته شده ترین چهره کشاورزی و غذایی در جمع کانون تولید و توزیع ازون برون خزر را در کارنامه خود دارد به عنوان شن

 .کارآفرینان توسعه گرا حضور دارد

http://www.foodpress.ir/Post
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در این گروه همچنین اسامی افرادی نظیر صدرالدین نیاورانی، شبنم بهرامی، محمد مهدی تابع قانون و حجت اهلل ذبیحی نیز از 

 .بخش کشاورزی و صنایع غذایی به چشم می خورد

http://www.foodpress.ir/Post 
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 ایسنا - 3131دی  31شنبه 

 شود، استاندارد نیست سمومی که برای محصوالت کشاورزی استفاده می

یکی : شود، گفت محصوالت کشاورزی مطرح میهایی که درباره آلودگی برخی  رییس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به صحبت

رسد  از مسائل مهمی که در این زمینه مطرح است قاچاق سم است، آن هم سمی که با قیمتی بسیار کمتر از اروپا به فروش می

 .تر است و استاندارد الزم را ندارد کیفیت آن نیز پایین

ما تا به حال دوبار مسئولین : ، عنوان کرد(ایسنا)دانشجویان ایران  وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری حسینعلی شهریاری در گفت

ایم، مسئولین دولت دهم و یازدهم که ما هم با وزیر جهاد و هم با وزیر بهداشت و  وزارتخانه را در این زمینه به کمیسیون خواسته

  .درمان صحبت کردیم و در این مورد از آنها توضیح خواستیم

ای اتفاقی بیفتد، متأسفانه در  زمانی که سودجویی باشد و اخالق اسالمی فراموش شده باشد امکان دارد در گوشهتا : او ادامه داد

کنند و بعضا وجدان کاری ندارند و فقط منافع شخصی و مالی را در نظر  جامعه ما طوری شده که افراد احساس مسئولیت نمی

  .گیرند می

کنیم، از سموم کشاورزی که در اروپا  سمومی که ما استفاده می. قاچاق سموم است یکی از مشکالت ما: شهریاری تأکید کرد

کنیم کیفیت خوبی  معنی این حرف این است که کیفیت سمومی که ما استفاده می. شود قیمت بسیار کمتری دارد استفاده می

  .نیست و استانداردهای الزم را ندارد

خواهیم که به این مسأله رسیدگی کنند،  کنیم و از مسئولین می ما مرتباً نظارت میبا این وجود : رئیس کمیسیون بهداشت افزود

 .ماه آینده گزارش مجددی در این مورد به ما بدهند 3اند که ظرف  البته آنها به ما قول داده

http://www.isna.ir/fa/news/31353153331 

 منابع مالی

 - 31/35/35فارس

 میلیارد تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی به تولید دام و طیور 032رداخت پ

میلیارد تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی به توسعه تولید  032معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت 

 .دام و طیور خبرداد

 515، حسن رکنی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در برنامه آبادی شبکه یک سیما، از پرداخت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .میلیارد تومان تسهیالت صندوق توسعه ملی به توسعه تولید دام و طیور خبرداد

 .طرح دام و طیور پرداخت شده است 103این تسهیالت به : وی گفت

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.isna.ir/fa/news/93101306763/%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.farsnews.com/
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میلیون تن علوفه خشبی و کنسانتره  55شود و ساالنه حدود  تولید کنسانتره انجام میواردات علوفه غیر خشبی برای : رکنی گفت

 .شود در صنعت دام و طیور کشور مصرف می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=31313535553159 

 

 منابع مالی

 آیانا- 3131دی  31, شنبه

 جدول + کاهش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات بانکی

های واقعی اقتصاد همواره  دهد سهم بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش ها نشان می بررسی عملکرد بانک

ارات بانکی سهم بخش کشاورزی و آب از اعتب 9311تا  9311درصد بوده است و به طور کلی در دوره  91تر از  پایین

 .درصدی داشته است 10.3تخصیص یافته، کاهش 

و بر پایه آخرین گزارش منتشره بانک مرکزی، در ایران تا قبل از اجرای قانون برنامه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های  سهم هر یک از بخش های مختلف اقتصادی، چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال با هدف حمایت از بخش

کرد و به تصویب هیات وزیران  های دولتی به بخش غیردولتی را تعیین می اقتصادی از کل افزایش در مانده تسهیالت اعطایی بانک

 .رساند می

الت درصد از تسهی 50در قالب این طرح در برنامه سوم به دولت اجازه داده شد تا در طول سال های برنامه سوم توسعه، حداقل 

 .های کشور را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد اعطایی بانک

ها از  سازی برای آزادسازی منابع بانکی و ایجاد رقابت بین بانک ها، زمینه از سوی دیگر به منظور کاهش فشار بر منابع اعتباری بانک

های  ها خارج از سهم درصد از منابع بانک 90حداکثر و  10، 50، 50، 55ابتدای اجرای قانون برنامه سوم توسعه سالیانه به ترتیب 

ها به کار  های مولد و پربازده بر مبنای تصمیم مدیریت بانک ها قرار گرفت تا در بخش مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار بانک

 .گرفته شود

 .ول آورده شده استهای برنامه سوم توسعه در جد ها به بخش غیردولتی طی سال عملکرد تسهیالت اعطایی بانک

های  های اعتباری در سال ها و مؤسسه های مختلف اقتصادی از تغییر در مانده تسهیالت اعطایی بانک سهم بخش

 برنامه سوم

 بخش
3133 3105 3103 3105 3101 

 عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب عملکرد مصوب

 33,3 50 33,1 50 53,0 30,0 33 30,0 30,1 55 کشاورزی

صنعت و 

 معدن
53,0 50,3 50,3 10,3 59,3 10 33,3 13,3 33,3 13 

ساختمان و 

 مسکن
51,5 50,5 53,0 53,1 53,9 53,5 30,5 55 30,9 33,3 

 1 3,3 5,5 0,3 -1,3 3,3 3,0 3 3,3 3,9 صادرات

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931010001304
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بازرگانی، 

خدمات و 

 متفرقه

1,3 33,3 1,9 39 1 39,3 5,3 53,3 5,5 53,3 

 - 11,3 - 10 - 50 - 50 - 55 آزادمصارف 

 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 جمع

های  رویکرد توزیع تسهیالت در برنامه چهارم توسعه تغییر یافت به طوری که به گفته حجت ورمزیاری کارشناس مرکز پژوهش

های مربوط به  بندی تسهیالت بانکی و اولویت سهمسه قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کرده بود هر گونه 35ماده  "الف"مجلس بند 

های و مناطق، با تصویب هیات وزیران از طریق تشویق سیستم بانکی و با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت  بخش

 .گیرد

درصد از تسهیالت  50همین ماده نسبت به اختصاص حداقل  "ج"همچنین به منظور حمایت از بخش کشاورزی در جزء دوم بند 

تا  3109بنابراین از سال . های کشور به بخش آب و کشاورزی و هماهنگی دستگاه های ذیربط در این زمینه، تاکید شده بود بانک

به ویژه اینکه اعتبارات آب نیز با این . درصد شده است 30تر و کمتر از  های واقعی پایین سهم بخش کشاورزی با دیگر بخش 3103

 .تر از این ارقام است سبه شده و سهم خود بخش کشاورزی به تنهایی پایینبخش محا

درصدی داشته  03,1سهم بخش کشاورزی و آب از اعتبارات بانکی تخصیص یافته کاهش  3103تا  3133به طور کلی در دوره 

درصد و کمترین آن  55ود با حد 3103در این دوره بیشترین سهم بخش کشاورزی و آب از اعتبارات بانکی، مربوط به . است

 .با هشت درصد بوده است 3103مربوط به سال 

های اعتباری به  ها و مؤسسه های مختلف اقتصادی از تغییر در مانده تسهیالت اعطایی بانک یافته بخش سهم تخصیص

 بخش غیردولتی در برنامه چهارم

 3103 3100 3103 3103 3100 3109 بخش

 0 35,5 35,3 39,3 31 39,1 کشاورزی و آب

 55,0 51,3 53,3 55,9 53,0 53 صنعت و معدن

 90,0 11,0 13,0 33,3 51,9 51,3 ساختمان و مسکن

 51,3 15,3 59,3 90,3 93,3 19,5 بازرگانی و خدمات

 5,1 5,5 9,3 3,0 5,5 3,9 صادرات

 355 355 355 355 355 355 جمع

بانکی بانک  -های پولی  سیر هفت ساله سیاست: ها نیز می گوید پژوهشمحسن صمدی کارشناس دفتر مطالعات زیربنایی مرکز 

این سیر نشان .پیشنهادات سالیانه ای را برای سقف سهم بخش کشاورزی در بر داشته است 3135تا  3109های  مرکزی طی سال

و کمتر  33,33میانگین آن  درصد بوده که 39,3و  3,0می دهد سهم مانده تسهیالت بخش کشاورزی از کل مانده تسهیالت بین 

درصد از سقف پیشنهادی اعطای  03تا  99همچنین . درصد است 59,5درصد میانگین سهم مصوب پیشنهادی یعنی  05از 

بر این اساس گذشت زمان تاثیری در استفاده و .محقق نشده است 3135تا  3109اعتبارات بانکی به بخش کشاورزی در دوره 

، مانده خالص تسهیالت 3135طبق گزارش خالصه تحوالت اقتصادی کشور در سال . شته استتخصیص بیشتر این سهم ندا

هزار میلیارد ریال رسید که بر این  110ها و موسسات اعتباری به متقاضیان دولتی و غیردولتی بخش کشاورزی به  اعطایی بانک
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درصد  3,0های اقتصادی معادل  اعطایی به بخشسهم این بخش از کل مانده خالص تسهیالت  3135اساس در پایان اسفند ماه 

 .بود

 سقف سهم مصوب و میزان تحقق و عدم تحقق تسهیالت بخش کشاورزی

 3135 3103 3100 3103 3103 3100 3109 سال

 55 50 50 50 50 50 50 (درصد از کل)سقف سهم پیشنهادی 

 3,0 35,0 35,3 31,0 39,3 35,3 35,3 (درصد از کل)مانده تسهیالت بخش کشاورزی 

 35,5 39,5 35,3 33,0 35,3 39,1 39,1 میزان عدم تحقق سهم بخش کشاورزی

 03 03 90 93 99 03 03 (درصد)درصد عدم تحقق سهم پیشنهادی 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/ 55399-3 .html 

 

 مالیمنابع 

 آیانا-3131دی  31, شنبه

 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، برای تسریع آبخیزداری  پیشنهاد سه

های  هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای تسریع روند پروژه پیشنهاد شده است که مبلغ سه

 . آبخیزداری اختصاص یابد

ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی  بیابان سازمان جنگلمعاون آبخیزداری، امور مراتع و 

های آبخیزداری مورد توجه  در راستای تولید آب و مقابله با بحران خشکسالی در کشور، پروژه: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .خصیص داده شده استقرار گرفته است و در این راستا اعتبارات مناسبی ت

میلیارد تومان  09ای که تاکنون  گونه درصد از اعتبارات مربوط به سال جاری تخصیص یافته است، به 30: پرویز گرشاسبی افزود

 .های فوق در نظر گرفته شده است برای پروژه

یزداری به دوبرابر افزایش یابد که بینی شده است که اعتبارات مربوط به آبخ ، پیش39در برنامه بودجه سال : وی خاطرنشان کرد

 .امیدواریم با مساعدت نمایندگان مجلس، شاهد این افزایش باشیم

هزار  صورت پیشنهاد به دولت ارائه شده است که از محل صندوق توسعه ملی، ساالنه سه ای به تازگی الیحه به: گرشاسبی ادامه داد

 .تصاص یابدهای آبخیزداری اخ میلیارد تومان برای اجرای پروژه

بینی  هزار تومان بوده که پیش 355شود،  امسال متوسط مبلغی که برای هر هکتار عملیات آبخیزداری هزینه می: وی تصریح کرد

 .هزار هکتار عملیات آبخیزداری در کل کشور اجرایی شود 315شده است که 

با توجه به جدی بودن بحران آب در : اری کشور یادآور شدها، مراتع و آبخیزد معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

هزار هکتار پروژه  355های آبخیزداری است که در حال حاضر  کشور، توجه دولت و سایر مسئوالن به اجرای هرچه بیشتر پروژه

 .انجام شده است

هزار میلیارد تومان را  ساالنه برای سه وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی: گرشاسبی تأکید کرد

میلیون هکتار عملیات آبخیزداری آورده شده و برای سال نخست برنامه ششم،  30داده است که برای برنامه ششم توسعه، 

 .میلیون هکتاری شده است 3گذاری  هدف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20944-1.html
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داری  نجام عملیاتی چون آبخیزداری و آبخوانبا توجه به جدی بودن بحران آب، تنها راهکار ممکن در این راستا، ا: وی اظهار داشت

 ./در سراسر کشور است تا بتوانیم عالوه بر جلوگیری از هدررفت آب، تولید نیز داشته باشیم

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/ 55315-3 .html 

 

 منابع مالی

 آیانا-3131دی  31, شنبه

 میلیارد تومان اعالم شد  9922ردیف صندوق بیمه روستاییان 

از آنجا که بخشی از الیحه بودجه به اعتبارات بخش بهداشت اختصاص دارد و جامعه کشاورزی و روستاییان را نیز 

تقدیمی دولت به مجلس خدمات آن در بر می گیرد، میزان ردیف بودجه بخش های مختلف وزارت بهداشت در الیحه 

 .میلیارد تومان پیش بینی شده است 9922برای ردیف صندوق بیمه روستاییان 

گیرد که شامل اعتباری تحت  ، حوزه بهداشت وزارت بهداشت از چند محل اعتبار می(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ه روستاییان، ردیف ارزش افزوده و ردیف پزشک خانواده عنوان ردیف سالمت شهری، ردیف سالمت روستایی، ردیف صندوق بیم

 .شهری است

میلیارد تومان آن  3355میلیارد تومان است که  5555بر اساس این گزارش، میزان ردیف یک درصد ارزش افزوده به طور کلی 

ردیف صندوق بیمه روستاییان  میلیار تومان و 53هزارو  5مربوط به حوزه بهداشت بوده، میزان اعتبار ردیف پزشک خانواده نیز 

 .میلیارد تومان است 3355

هزار نفر و  55ترین گام نیز به بازسازی و تکمیل شبکه بهداشت روستایی، شهرهای زیر  های طرح تحول بهداشت، نیز مهم در برنامه

ه بهداشتی برای ساکنان های اولی مراقبت  شهرهااختصاص یافته است که پوشش  عشایر و همچنین گسترش آن به شهرها و حاشیه

جمعیتی که بر اساس مطالعات وزات خانه یاد . های مورد تاکید دست اندرکاران وزارت بهداشت است حاشیه شهرها از جمله برنامه

های اولیه  میلیون نفر از ساکنان حاشیه شهرها را در بر می گیرد که در گام نخست، خدمات مراقبت 3شده جمعیتی حدود 

 .این جمعیت پیش بینی شده استبهداشتی برای 

های طرح تحول بهداشت است که فراهم شدن  های فارس و مازندران از دیگر برنامه البته تقویت برنامه پزشک خانواده در استان

 .ها الزمه گسترش این برنامه عنوان شده است زیرساخت

نمندسازی مردم در زمینه سالمت و خود مراقبتی و در سیاست های کالن ابالغی نظام سالمت از سوی مقام معظم رهبری، بر توا

پذیری مردم در امر سالمت تاکید شده که بر اساس آن، از آنجا که ارتقای کیفیت زندگی در جامعه موجب کاهش  مسئولیت

باید آگاه  سازی کادر جامعه پزشکی و پرستاری نیست، بلکه کل مردم تردید این امر مختص آگاه شود، بی ها می های بیماری هزینه

 ./لذا انتظار می رود تا وزارت بهداشت در دور تازه فعالیت ها این امر را نیز تسریع بخشد. شوند

http://www.iana.ir/majles/item/ 55393-3 .html 

 

 منابع مالی

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/20932-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/20947-1.html
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 ایسنا - 3131دی  31شنبه 

 فرسودگی ناوگان، تحقیقات کشاورزی کشور را زمینگیر کرده است عدم تخصیص بودجه و

رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور با اشاره به نامه اخیر اتحادیه به رییس جمهور مبنی بر ابراز نگرانی از 

خواست با توجه به تبعات  کاهش چشمگیر اعتبارات بخش کشاورزی به ویژه تحقیقات کشاورزی از دولت و مجلس شورای اسالمی

ملموس بی توجهی دولتهای گذشته به بخش پژوهش در کاهش شتاب رشد علمی کشور، تخصیص سهم چهار درصدی این بخش 

 .از تولید ناخالص ملی را به عنوان ضرورتی حیاتی در اولویت سیاستهای بودجه یی سال آینده قرار دهد

عضو اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشور در نامه خود به رییس جمهور انجمن  51به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا، 

نه تنها به اهمیت بخش کشاورزی در کمک به خروج از رکود تورمی کمتر  3139ابراز نگرانی کرده بودند که در الیحه بودجه سال 

توجهی به بودجه تحقیقات کشاورزی عمال  بیتوجه شده و بودجه دستگاه متولی از رشد منفی واقعی برخوردار است، بلکه شدت 

های علمی و متخصصان  کند که این امر موجبات نگرانی فراوان انجمن حتی امکان جبران تورم برآوردی در الیحه را هم فراهم نمی

 .مستقل را فراهم آورده است

کند  ها گریز سرمایه از بخش را تشدید میدر این نامه هشدار داده شده که عدم توجه الزم و کافی دولت به بخش کشاورزی نه تن

 .کند بلکه کاهش بودجه واقعی تحقیقات کشاورزی عمال بخش را در مقابله با کمبودهای موجود، خلع سالح می

وگو با ایسنا با ابراز تاسف از کم توجهی شدید  دکتر بهزاد قره یاضی، رییس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی مدرن کشوردر گفت

مقام معظم رهبری که همواره از بخش پژوهش حمایت کرده و بر مسائل این حوزه :گفت 39ش پژوهش در الیحه بودجه به بخ

اشراف دارند به رغم عدم تحقق سهم سه درصدی پیش بینی شده برای بخش پژوهش از تولید ناخالص ملی در قوانین برنامه 

برای اولین بار بحث اختصاص چهاردرصد از تولید ناخالص داخلی به  چهارم و پنجم توسعه و حتی نرسیدن آن به مرز یک درصد،

پژوهش را مطرح کردند که این امر نشاندهنده عدم رضایت از وضعیت اعتبارات پژوهشی و تاکید ایشان بر اختصاص بودجه مناسب 

  .به این بخش است

خود در جمع  3100مرداد ماه  51ژوهشی به سخنرانی وی با اشاره به تاکید قاطع مقام معظم رهبری بر ضرورت تحقق اعتبارات پ

رهبر معظم انقالب در سخنان خود ضمن ابراز نارضایتی از : روسای دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور اشاره کرد و گفت

تولید علم و  این همه راجع به علم و»: عدم تخصیص سهم اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده در قانون برنامه پنج ساله فرمودند

تحقیقات کشور، اعتباراتش داده نشود، کم بشود، بی اعتنایی بشود؛ این   تحقیقات و این مسائل حرف میزنیم، آن وقت بودجه

با وجود تمامی این تاکیدها و رهنمودها، طبق بررسی صورت گرفته تنها در . «چه کسی را بگیریم؟  خب، حاال ما یقه. شود نمی

هزار میلیارد تومان از سهم اختصاص یافته به پژوهش کشور در قانون برنامه دریغ شد که مطمئنا رقم  31دولت نهم بیش از 

های  های علمی این است که دولت یازدهم راه دولت انتظار منطقی ما انجمن. تخصیص داده نشده در دولت دهم خیلی بیشتر است

 .نهم و دهم را طی نکرده و حتی جبران مافات هم بکند

سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری درباره علم و فناوری به واقع خود حکایت از ضرورت جبران مافات : طرنشان کردوی خا

های نهم و دهم از تحقیقات دریغ شده را هم  ما باید نه تنها به سمت تحقق چهار درصد برویم بلکه باید آنچه طی دولت. دارد

 .جبران کنیم

با : ن شیب رشد تولیدات علمی ایران که در سالهای اخیر همواره مورد افتخار کشور بوده اظهار داشتقره یاضی با اشاره به کند شد

توجه به این که به ثمر نشستن تحقیقات در قالب آمار تولیدات علمی چند سال زمان می برد در هر دوره در واقع شاهد نتیجه 

هم  ISI ت که حتی از نظر شاخص تعداد مقاالت نمایه شده دردو سال پیاپی اس. ها و اقدامات چند سال قبل هستیم سیاست
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از لحاظ کمی و کیفی، شیب  3100منحنی رشد تولیدات علمی کشور سراشیبی شده و رشد تولیدات علمی کشور که تا سال 

می هم از شتاب از لحاظ ک 35تنها در بعد کمی، شتاب فزاینده خود را حفظ کرده و از سال  35تا  00باالیی داشته طی سالهای 

به موازات از دست دادن جایگاه های کسب شده در رشد تولیدات علمی از نظر میزان تقلبهای علمی هم . رشد آن کاسته شده است

  .های گذشته به ویژه دولت دهم است های پژوهشی دولت روز به روز شرایط بدتر شده است که این همه نشانه شکست سیاست

انجمن علمی تخصصی عضو اتحادیه به دکتر روحانی در  51علوم کشاورزی مدرن کشور با اشاره به نامه رییس اتحادیه انجمن های 

در گذشته، نقد عملکرد پژوهشی دولت برای : انتقاد از کاهش چشمگیر اعتبارات بخش کشاورزی به ویژه تحقیقات کشاورزی گفت

دادن مشاغل و مناصب و حتی پرونده سازی می شد که های علمی و محققان مستقل موجب پیگرد حقوقی و از دست  انجمن

های علمی که حتی در دولت های نهم و دهم با تحمل هزینه سکوت  خوشبختانه در دوره جدید فضای نقد دولت باز شده و انجمن

از آنچه در  نکردند ضمن تشکر از اقدامات سازمان مدیریت که احیای آن، خود نمودی مبارک از تدبیر دولت است گالیه خود را

  .با پژوهش رفته مطرح کرده اند 39الیحه بودجه 

دو اتفاق اساسی افتاده؛ یکی این که رشد اعتبارات پژوهشی متناسب با سیاست های کلی ابالغی  39در الیحه بودجه : وی گفت

به دلیل کمبود منابع،  درحالی که سال گذشته. مقام معظم رهبری نیست و هیچ تناسبی با نرخ تورم فزاینده در کشور ندارد

همان اعتبار نصفه مالک قرار گرفته که قابل  39اعتبارات تملک دارایی واحدهای پژوهشی عمال به نصف تقلیل یافت برای سال 

مساله بعدی در الیحه بودجه، بی مهری و بلکه ستیزی است که برخی مدیران برجای مانده از دولت قبل در سازمان . پذیرش نیست

های  های پژوهشی دیرپا و معتبر کشور دارند که در دل دستگاه با مجموعه -که متاسفانه هنوز دستخوش تغییر نشده اند  -مدیریت 

در راس این مراکز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه . اجرایی قرار گرفته و وظایف حاکمیتی و مالی دارند

با کسری بودجه هنگفتی  31ده بیوتکنولوژی کشاورزی هستند که با این که در سال تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و پژوهشک

مواجه بوده و در پرداخت قبوض آب و برق هم دچار مشکلند و به دلیل همین کمبود اعتبار، نمی توانند حقوق کامل اعضای هیات 

رشد بودجه پیش بینی شده آنها در الیحه بودجه علمی و غیر هیات علمی را نسبت به همکاران دانشگاهی آنها بپردازند، میزان 

درصد است که از نرخ تورم مورد انتظار هم بسیار کمتر است و با توجه به اصالح احکام و انجام تعهدات  33تا  35سال آینده بین 

کل وزارت جهاد برای مثال در . ها خصوصا در انجام وظایف حاکمیتی دچار خلل خواهد شد ضروری احتماال مدیریت این مجموعه

 .کشاورزی حتی یک ریال اعتبار هم برای توسعه نانو دیده نشده است

همچنان که در نامه اتحادیه به دکتر روحانی هم به صراحت عنوان کرده ایم به : رییس انجمن ایمنی زیستی ایران خاطرنشان کرد

یریت ایمان داریم ولی تاکید می کنیم وقتی مشکالت دولت محترم و حسن نیت اعضای دولت خصوصا رییس جمهور و سازمان مد

آن که متاثر از تالطم « مقدار»های کلی نظام قانونمند می شود دیگر  پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سیاست« سهم»بحث 

 های درآمدی مانند کاهش فروش نفت و تشدید تحریم های ظالمانه ممکن است تغییر کند مطرح نیست و مدیریت پژوهشی کشور

دهند اما  ها با افزایش بهره وری و نشاط شایسته مدیریت جهادی کنار دولت به فعالیت های پژوهشی ادامه می با درک واقعیت

اگر بناست درآمدها و بودجه پیش بینی شده محقق نشود باید سهم پژوهش . کاهش سهم پژوهش را هرگز نخواهیم پذیرفت

ر چنین امکانی نیست الاقل باید سهم پیش بینی شده در قانون به این بخش تخصیص افزایش یابد تا از مقدارش کاسته نشود و اگ

 .داده شود نه این که هم مقدار مطلق آن و هم سهم آن از تولید ناخالص ملی پایین بیاید

بارات پژوهشی قره یاضی در پاسخ به این سوال که با علم به مشکالت و کمبودهای مالی و بودجه یی دولت چگونه انتظار دارد اعت

ما بودجه کافی نداریم؛ اگر »این سوال را اتفاقا در سازمان مدیریت هم از من پرسیدند که : به میزان کامل محقق شود به ایسنا گفت

در پاسخ گفتم کار یک معلم فرهنگی را که حاضر است جای خودرو خارجی با پراید بی کیفیت ایرانی « شما بودید چه می کردید

د یا همان خودروی بی کیفیت را بفروشد و با اتوبوس رفت و آمد کند ولی هزینه تحصیل و رشد علمی اعضای رفت و آمد کن
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اگر کشور با کاهش درآمدهای نفتی مواجه است در چنین شرایطی توجه به بهره وری که حاصل پژوهش . خانواده را تامین کند

 .است اهمیتی دو چندان می یابد

در مورد کاهش سهم پژوهش نگرانیم ولی از کاهش سهم : علوم کشاورزی مدرن کشور افزودرییس اتحادیه انجمن های 

تریم و نوعی سوء نیت را در دیدگاه برخی کارشناسان و مدیران سازمان احساس می کنیم و معتقدیم  های کشاورزی نگران پژوهش

دهند بدون توجه به کسر بودجه اقدام به بودجه ریزی  میچه طور برخی به خود اجازه . باید به طور ویژه به این مساله رسیدگی کرد

  کنند و تصمیمات مسووالن عالی را هم نادیده بگیرند؟

رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید پژوهشگران بر درآمدزایی و ثروت ساز 

کشاورزی کشور از چنین ظرفیتی برای تامین هزینه ها یا الاقل جبران بخشی از بودن تحقیقات چرا در عمل مراکز تحقیقات 

در کشاروزی برخالف بخش صنعت بسیاری : کسری بودجه خود اقدام نکرده و صرفا چشم به کمک های دولتی دارند، اظهار داشت

ا بانک ژن گیاهی که وظیفه گسترش ها و مراتع ی ها جنبه حاکمیتی دارند مثال فعالیتهای موسسه تحقیقات جنگل از پژوهش

های طبیعی و نگهداری ذخایر را بر عهده دارند مستقیما درآمدزا نیست بلکه دارایی ها و سرمایه های طبیعی و ملی کشور را  عرصه

ش ثمرات و درامدهای ناشی از بسیاری از پژوهش های کشاورزی مثل تولید گونه های مقاوم و روش های افزای. افزایش می دهد

بهره وری در مزارع هم مستقیما به کشاورزان می رسد و در این بین موسسات پژوهشی باید هزینه ترویج و آموزش آن ها به 

 کشاورزان را هم پرداخت کنند لذا چه طور انتظار دارید درآمدی هم کسب کنیم؟

تهای موسسه تحقیقات واکسن و سرم برخی تحقیقات مراکز پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی مثل فعالی: قره یاضی تصریح کرد

سازی رازی ممکن است در برخی موارد خاص درآمدزا هم باشد ولی در اغلب محصوالت این موسسه هم سیاست دولت مبنی بر 

قیمت گذاری به نفع مصرف کننده باعث شده که قیمت برخی تولیدات آن ها تا یک دهم نمونه خارجی هم پایین تر باشد و لذا 

 .د موسسه نشوددرآمدی عای

انتظار ما از مدیران فاضل سازمان مدیریت این است که به این تفاوت های بنیادی بین تحقیقات کشاورزی با : وی خاطرنشان کرد

بخش عمده تحقیقات کشاورزی در دنیا درآمدزا نبوده و از سوی . تحقیقات سایر حوزه ها مثل خودرو و ساختمان توجه کنند

شوند حتی موسسات بزرگ تحقیقات کشاورزی بین المللی همه با اتکا به کمک ها و منابع دولتی  می ها تامین اعتبار دولت

 .کشورهای عضو اداره شده و درآمد خاصی ندارند

در دانشگاه : های کشور هم ابراز نگرانی کرد و گفت های کشاورزی دانشگاه قره یاضی در عین حال نسبت به میزان اعتبارات دانشکده

های پس از انقالب با وجود تالش شایسته  شود لذا در سال های کشاورزی می ر به ندرت توجه کافی و وافی به پژوهشهای کشو

محققان و دانشگاهیان حتی یک واریته از محصوالت زراعی عرضه شده در کشور حاصل تحقیقات دانشگاهی نبوده که نشانه بی 

  .توجهی وزارت علوم به تحقیقات کشاورزی است

های کشور  س انجمن ایمنی زیستی با بیان این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش عالی و مدیریت دانشگاهریی

همچنان که مجوز : نیست و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، متولی پژوهش در کل کشور است، اظهار داشت

از وزارت علوم اخذ شده و مدیران این مراکز ... د کشاورزی، راه، مسکن، نیرو و های جها تاسیس هر واحد پژوهشی در وزارتخانه

پژوهشی باید قبل از دریافت حکم از وزیر مربوطه از وزارت علوم تاییدیه بگیرند از وزارت علوم انتظار می رود نسبت به مشکالت 

موسسات پژوهشی و محققان فعال . غدغه داشته باشداین قبیل مراکز از جمله فرتوت شدن ناوگان تحقیقات کشاورزی کشور هم د

در سایر وزارتخانه ها گاه با نگرش شهروندان درجه یک و دو در برخی مسووالن وزارت علوم مواجه می شوند در حالی که از این 

 .وزارتخانه انتظار می رود که به همه پژوهشگاه ها نگاه یکسانی داشته باشد
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اگر . گردد سال قبل برمی 95سال و تاسیسات این بخش به  55ات تحقیقات کشاورزی کشور به قدمت تجهیز: وی خاطرنشان کرد

سال  55سال قبل کار کنید میتوانید انتظار داشته باشید که محققان کشاورزی کشور با تجهیزات  55شما حاضرید با تلفن های 

حالی که با رشد گسترده دانش و فناوری هر چند سال شاهد در . های نوین تحقیقات بدیع و نوآورانه داشته باشند قبل در فناوری

چند برابر شدن اطالعات هستیم انتظار پیشرفت و نواوری با تجهیزات و ساختار قدیمی و مستهلک تحقیقات کشاورزی کشور تا حد 

 .زیادی دور از واقع خواهد بود

ای علوم زراعت و اصالح نباتات کشور، ایمنی زیستی ه های علوم کشاورزی مدرن کشور از انجمن گفتنی است، اتحادیه انجمن

های  کشور، بیوتکنولوژی ایران، ژنتیک کشور، آبخیزداری ایران، اقتصاد کشاورزی ایران، ترویج و آموزش کشاورزی ایران، علوم علف

زینتی ایران، فیزیولوژی هرز ایران، کنه شناسی ایران، حشره شناسی ایران، سازگاری با خشکی و خشکسالی ایران، گل و گیاهان 

گیاهی ایران، مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران، بوم شناختی ایران، ماهیان سردابی، قارچ شناسی ایران، بذر 

ایران، توسعه روستایی ایران، بیماری شناسی گیاهی ایران، زنبور عسل ایران، پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایران و انجمن 

 .دارویی ایران تشکیل شده است گیاهان

http://www.isna.ir/fa/news/31353153333 

 

 متفرقه

 آیانا- 3131دی  39, یکشنبه

 دوره آموزش فنی حرفه ای کشت و پرورش توت فرنگی ویژه زنان 

فرنگی زنان روستایی و فعال در زراعت توت فرنگی در روستای یک دوره آموزش فنی حرفه ای کشت و پرورش توت 

 .مارنج برگزار گردید

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران و به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران، یک دوره آموزش فنی 

روز در  9فعال در زراعت توت فرنگی به مدت  نفر از زنان روستایی و 15حرفه ای کشت و پرورش توت فرنگی با حضور بیش از 

 .روستای مارنج برگزار گردید

این دوره در راستای طرح توسعه بخش کشاورزی و ارتقای سطح آگاهی زنان روستایی تشکیل، و مهارت های الزم و شیوه های 

 .نوین در جهت کشت و پرورش توت فرنگی به فراگیران آموزش داده شد

 .برگزاری آزمون، برای شرکت کنندگان گواهی پایان دوره فنی حرفه ای صادر می شود شایان ذکر است پس از

کند و با تولید  فرنگی تولید می هزار تن توت 11فرنگی کشور است که ساالنه  ترین تولیدکننده توت الزم به ذکر است کردستان بزرگ

 .فرنگی کشور، رکورددار این محصول است درصد از تولید توت 30

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/55303-3.html 

 
 متفرقه

  آیانا-3131دی  53, سه شنبه

 در مرکز اصالح نژاد دام  "سگ کار"آموزش اصول رفتار شناسی 

 .مرکز اصالح نژاد دام در کرج برگزار شد صبح امروز در( سگ کار)دوره آموزشی اصول رفتار شناسی سگ سانان 

http://www.isna.ir/fa/news/93101306716
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/20957-1.html
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تن از کارشناسان مرکز اصالح نژاد و  355، در این دوره آموزشی که با حضور (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

ه مدرسه سگ بهبود تولیدات دامی کشور، کارشناسان ستادی معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و هنرجویان باشگا

سگ کار ( ایرانی)ها برگزار شد؛ هومن صادقی، استاد برجسته کشورمان در رفتار شناسی سگ کار با بیان تعریف جهانی و بومی 

در مجموع سگ سانان به سگی گفته می شود که کاری انجام می دهد و شامل انواع سگ امداد و نجات، مواد : گفت( سگ سانان)

 .می شود... دستیار نابینا و ناشنوا، نگهبان، گارد، پلیس، ارتش و  مخدر، گله، دستیار پزشکی،

شناخت رشته های مورد نیاز کشور و پرورش نژاد : وی با اشاره به اهمیت شناخت و بررسی ژنتیک رفتاری در سگ سانان گفت

ای بومی و اصالح ژنتیک رفتاری های مربوطه، آموزش و تربیت برمبنای مشخصات رفتاری و شناخت و تعیین استاندارد برای نژاده

 .این نژادها از اهمیت زیادی به شمار می رود

آشنایی با علم روز دنیا در زمینه پرورش و : صادقی با بیان این مطلب که سگ ها را باید همانطور که هستند بشناسیم، افزود

متولیان قانونی امر پرورش و آموزش سگ های آموزش سگ های کار، ایجاد مراکز آموزشی مطابق با استاندارهای جهانی و ایجاد 

 .کار در کشور ضروری است

ژنتیک، غریزه، هورمون و : نامید و افزود "رفتار سگ"وی مجموعه اعمالی را که سگ نسبت به کنش های محیطی انجام می دهد 

 .اجتماع و خانواده عوامل مؤثر بر شکل گیری شخصیت سگ ها به حساب می آیند

 تاد رفتار شناسی سگ کارهومن صادقی، اس

به گفته این استاد، تولد و زندگی در نقاط مختلف کره زمین، جا به جایی توسط انسان و آمیزش جنسی با نژادهای گوناگون اصالح 

 .نژاد و ایجاد تغییر به کمک علم ژنتیک توسط انسان دالیل تفاوت های نژادی در سگ هاست

سلطه گری، جامعه پذیری، اعتماد به نفس، بی باکی، کنجکاوی و : ی زیادی مانندسگ ها در بروز شاخص های رفتار: وی گفت

 .پرخاشگری به شدت تحت تأثیر اجتماعی که در آن بزرگ می شوند قرار دارند

صادقی در پایان با بیان اینکه تجربه و تحقیقات نشان می دهد که روابطی بین شخصیت افراد و سگ هایی که از تولگی با آنها 

هدایت و رهبری، جایگاه و رتبه بندی و فرمان برداری از رهبر گروه اصول ساختار اجتماعی : بزرگ می شوند، دیده می شود، افزود

 .در سگ ها به شمار می رود

 درصد دارای استعداد تربیت سگ کار 92قالده سگ تنها  922از هر 

در شهر ویتسن هازن آلمان نیز با اشاره به ( SV)نی سگ کار در ادامه این دوره آموزشی علی نصیری، نماینده فدراسیون جها

درصد آموزش مربوط به سگ می  55درصد آموزش مربوط به صاحبان سگ و تنها  05: اهمیت آموزش در زمینه سگ کار افزود

 .شود

درصد آن ها  35سگ تنها قالده  355از هر : وی با بیان این مطلب که دو تا سه سال زمان الزم است تا سگ کار تربیت شود، گفت

 .استعداد تربیت سگ کار را دارند، از این رو استعداد یابی سگ ها موضوع مهمی به شمار می رود

 در شهر ویتسن هازن آلمان( SV)علی نصیری، نماینده فدراسیون جهانی سگ کار 

صاحب گله کار خاصی انجام نمی دهد، نصیری با اشاره به اینکه در کشور آلمان حفاظت و هدایت گله به عهده سگ کار است و 

 .نظم و انضباط در تربیت سگ های کار، دلیل اصلی پیشرفت آلمان در زمینه پرورش سگ است: یادآور شد

همه ... و ( قوانین بین المللی)  EPO3، (سگ همراه) BHدوره های گوناگون ( SV)به گفته این استاد، فدراسیون جهانی سگ کار 

 .ورهای جهان برگزار می کندساله در برخی از کش
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گفتنی است در حاشیه برگزاری دوره آموزشی یحیی رجبی گالشی، دبیر کمیته فنی و سیاستگذاری سگ کار مرکز اصالح نژاد دام 

عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی برای حمایت از پرورش دهندگان : با اشاره به فعالیتهای این کمیته طی چند ماه گذشته گفت

وار کردن راه آنها از طریق ایجاد ساز و کارهای الزم و تهیه و تدوین قوانین و مقررات برای رفع موانع و مشکالت پیش رو و هم

 .اقدامات مناسبی از سوی این کمیته صورت گرفته است

لیتهای این کمیته وی ایجاد بسترهای مناسب به منظور تحقیق و پژوهش برای اساتید و دانشجویان در این حوزه را از دیگر فعا

کمک به تشکیل بانک اطالعاتی، ثبت شجره، شناسنامه دار کردن و ساماندهی سگهای کار؛ احیای نژادهای : اعالم کرد و افزود

اصیل ایرانی و کمک در جهت فراهم کردن شرایط ثبت جهانی آنها، پیش بینی و طراحی حداقل یک پروژه در برنامه ششم توسعه 

 ش.در خور توجه از سوی کمیته فنی و سیاستگذاری سگ کار بوده استاز دیگر فعالیتهای 

رجبی گالشی با بیان اینکه تشکیل دوره ها و کارگاه های آموزشی مشابه برای باال بردن دانش همکاران در معاونت امور تولیدات 

با هدف : ته برگزار می شود یادآور شددامی، استانها و عالقه مندان به این حوزه با بهره گیری از اساتید مجرب توسط این کمی

 .پیگیری مسائل مربوط به امور سگ کار، با سازمانها و نهادهایی که در این حوزه فعالیت دارند تعامل و همکاری خوبی داریم

مجازات طرح الحاق یک ماده به قانون »تهیه و ارسال نامه به مجلس شورای اسالمی در ارتباط با : وی در پایان خاطر نشان ساخت

قانون نظام جامع دامپروری کشور از دیگر  35و لزوم در نظر گرفتن مالحظات وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به ماده « اسالمی

 .فعالیتهای ارزنده کمیته فنی و سیاستگذاری سگ کار طی چند ماه گذشته به شمار می رود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55033-3.html 

 

 

 متفرقه

 آیانا- 3131دی  50, دوشنبه

 های خام دامی در قلب تهران پلمپ شد  بندی فرآورده یک واحد بسته

استان تهران با حکم  (ع)های خام دامی در حوالی میدان امام حسین کننده فرآورده بندی ظهر امروز یک واحد بسته

 .دستگاه قضایی پلمپ شد

، ظهر امروز با حکم دستگاه قضایی و مسئوالن سازمان دامپزشکی کشور (ایانا)به گزارش میدانی خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ربهداشتی اقدام به صورت غی های خام دامی که به کننده فرآورده بندی از فعالیت یک واحد بسته (ع)در محدوده میدان امام حسین

 .کرد، ممانعت شد تولید می

ای اختالفات شرکا به لحاظ مدیریتی اعالم شد، از  دلیل آنچه پاره این واحد که دارای مجوز از سازمان دامپزشکی کشور بود، به

های  تا در فروشگاهبندی کرده بود  تن مواد خام دامی غیربهداشتی را آماده بسته 05ترتیب،  ضوابط بهداشتی تخطی کرده و بدین

موقع دستگاه قضایی، از  ای کشور به مصرف مردم برساند، اما با ذکاوت کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور و حضور به زنجیره

فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد تا پس از ضبط محموله فرآورده خام دامی، واحد متخلف نیز تا بررسی نهایی و صدور حکم نهایی 

 .ی، پلمپ شدتوسط دادستان

تن  3,0تن فرآورده خام دامی موجود در این واحد که تاریخ مصرف آنها به اتمام رسیده است، روز گذشته  05الزم با ذکر است، از 

ای سطح شهر توزیع شد که بر حسب اظهارات مسئول فنی این واحد، از این حجم فرآورده حدود  های زنجیره در یکی از فروشگاه

 ./غ بود که سه ماه از تاریخ انقضای آنها گذشته استتن آن خمیر مر 55

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/20897-1.html
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http://www.iana.ir/food/item/55033-3.html 

 
 متفرقه

 آیانا- 3131دی  53, سه شنبه

 امتیازات ویژه بانک کشاورزی برای کشاورزان برتر ملی و استانی اعالم شد 

 آیینی از سوی مدیرعامل بانک کشاورزی؛در 

 امتیازات ویژه بانک کشاورزی برای کشاورزان برتر ملی و استانی اعالم شد

 :علیرضا صفاخو -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

نک عنوان مدیریت با ماه در نخستین حضور خودش به مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی که غروب دوشنبه هشتم دی رئیس هیئت

بود، کشاورزان برتر را شرکای اصلی بانک  31 - 39تولیدکننده برتر بخش کشاورزی در سال زراعی  39کشاورزی، میزبان 

ها ازجمله کمبود منابع مالی، تمام کشاورزان کشور را به همدلی و وفاق برای  کشاورزی خطاب کرد و در عین انتقال برخی کاستی

 .تقویت بانک کشاورزی فراخواند

ای را به حاضران  ضی شهیدزاده در این آیین و پیش از آنکه با امتیازهای جدید قائل شده برای کشاورزان برتر شور و حال تازهمرت

گذاری، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد فعاالن بخش کشاورزی و  بدهد، هدف کالن بانک کشاورزی را تأمین منابع، سرمایه

انداز پیش روی بانک کشاورزی را تسهیل جریان منابع مالی داخلی و خارجی به بخش  د و چشمصنایع و خدمات مرتبط یاد آور ش

 .گذاری در این بخش اعالم کرد های سرمایه کشاورزی با استفاده از نهاد سازی و شناسایی نیازها و فرصت

رزی در توسعه کشاورزی و روستایی تر شدن نقش بانک کشاو تر و برجسته انداز به پررنگ وی در تشریح محورهای کلی این چشم

غالب کردن ادبیات توسعه در این "اشاره کرد و در ادامه به گفتاری تازه اشاره کرد که از سوی خودش ابداع شده است و آن هم 

های  زعم وی، باید با حضور کارشناسان کشاورزی در رده که به "انداز تعریف شده است بانک برای اجرایی شدن محورهای چشم

 .ختلف کارآمدتر شودم

ای نیز اشاره کرد و آن اینکه حضور در شهرها نباید این بانک را از نقش اصلی خود دور کند،  شهیدزاده در ادامه به نکته نقض تازه

 .تر نقش آن در توسعه بخش کشاورزی باشد ای برای ایفای قوی بلکه باید وسیله

 انداز  گذاری و پس تولید کنندگان برتر، شریک بانک در تشویق مردم به سپرده

انداز  گذاری و پس عنوان شرکای بانک کشاورزی باید مشوق مردم به سپرده تولیدکنندگان برتر به: مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

 .تزریق به بخش کشاورزی فراهم شودقیمت برای  در این بانک باشند تا از این طریق امکان دسترسی به منابع ارزان

انداز این  شهیدزاده افزایش خوداتکایی بانک به منابع داخلی و ایجاد رابطه منطقی با بانک مرکزی را یکی دیگر از محورهای چشم

ساز تزریق  زمینه گذاری، المللی و تشویق مردم به سپرده در این مسیر باید تالش کنیم با ارتقای جایگاه بین: بانک اعالم کرد و افزود

 .انداز ملی در تولید باشیم منابع پس

گری اداره شود، متذکر  وی با بیان اینکه بیمه کشاورزی باید از حالت صندوق پرداخت خسارت خارج شود و بر مبنای اصول بیمه

 .ی تبدیل شودهای توسعه بخش کشاورز این نهاد باید به سازمانی مفید و ابزاری مؤثر برای اجرایی کردن سیاست: شد

های وارده به  موقع و مناسب، منابع مالی الزم برای جبران خسارت های به بینی ریزی و پیش باید با برنامه: شهیدزاده خاطرنشان کرد

 .گذاران بخش کشاورزی مشخص شود تا نیازی به منابع مالی بانک نداشته باشد بیمه

 لی و خارجی گذاران داخ بانک کشاورزی، محلی برای مراجعه سرمایه

http://www.iana.ir/food/item/20869-1.html
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گذاران داخلی و  مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه بانک کشاورزی باید محلی برای مراجعه سرمایه رئیس هیئت

های  ضمن شناسایی ظرفیت: گذاری باشد، ادامه داد های سرمایه گذاری و دستیابی به فرصت ای سرمایه خارجی برای دریافت مشاوره

نیز  "گذاری مرکز اطالعات سرمایه"های این بخش،  ش کشاورزی و صنایع وابسته، باید برای استفاده از ظرفیتگذاری در بخ سرمایه

 .تشکیل شود

تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی با ایفای : ها برای افزایش تولید تصریح کرد شهیدزاده با تأکید بر استفاده بهینه از این ظرفیت

 .توانند در دستیابی به این هدف مؤثر باشند ل دانش فنی مینقش ترویجی خود از طریق انتقا

 هزار میلیارد ریالی بخش به منابع مالی 122نیاز 

استفاده از : ویژه بانکداری الکترونیک یادآور شد های نوین بانکداری به کارگیری شیوه وی با تأکید بر پیشتازی بانک کشاورزی در به

دهد و هزینه مبادله را کم خواهد  شده پول را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی کاهش می های نوین بانکی هزینه تمام فناوری

 .کرد

با توجه به نرخ سود بانکی و اثرگذاری آن بر : گذاری در بخش کشاورزی تأکید کرد شهیدزاده با اشاره به به عوامل مؤثر بر سرمایه

 .اری در بخش کشاورزی ضروری استگذ گذاری در این بخش، ایجاد شرایط مطلوب سرمایه سرمایه

دهی و  منظور افزایش قدرت تسهیالت به: هزار میلیارد ریال اعالم کرد و پیشنهاد داد 055وی نیاز بخش کشاورزی به منابع مالی را 

 .افزایش حجم اعتبارات، سرمایه بانک کشاورزی افزایش یابد

 امتیارات ویژه بانک کشاورزی برای کشاورزان برتر

عنوان تحفه سبزی از سوی  مدیرعامل بانک کشاورزی از امتیازات ویژه بانک کشاورزی برای کشاورزان نمونه کشوری و استانی به

 .رو شد مدیره بانک به آنها خبر داد که با تشویق و خوشحالی شدید کشاورزان برتر حاضر در مراسم روبه هیئت

االجرای این بانک،  کشاورزان نمونه کشوری با استفاده از نمونه قراردادهای الزمسقف تسهیالت ضمانتی برای : شهیدزاده اعالم کرد

 .میلیون ریال افزایش یافت 055به یک میلیارد و 

االجرای این بانک یک  سقف تسهیالت ضمانتی کشاورزان نمونه استانی نیز با استفاده از نمونه قراردادهای الزم: وی اظهار داشت

 .ده استمیلیارد ریال تعیین ش

گذاری کشاورزان نمونه  سهم سرمایه: شهیدزاده در تشریح دیگر امتیازات بانک کشاورزی برای این دسته از تولیدکنندگان گفت

منظور ( ای و سرمایه در گردش سرمایه)گذاری  های سرمایه درصد هزینه 35های تولیدی معادل  کشوری و استانی برای اجرای طرح

 .شده است

وزیران سهم کمتری را برای کشاورزان منظور کرده است سهم  های ابالغی هیئت نامه ر مواردی که قوانین یا آییند: وی متذکر شد

 .جز مواردی که سهم آورده بر اساس مقررات و الزامات قانونی افزایش یابد آورده کمتر مالک عمل شعب این بانک خواهد بود، به

است کشاورزان نمونه کشوری و استانی خارج از نوبت و با رعایت موارد فوق و دیگر درخو: مدیره بانک کشاورزی افزود رئیس هیئت

 .ضوابط در اسرع وقت بررسی خواهد شد

کل نظارت و امور شعب بانک کشاورزی، کشاورزان نمونه به  در چارچوب دستورالعمل صادره از سوی اداره: شهیدزاده خاطرنشان کرد

 .شوند ن بانک در شعب تعیین میعنوان ناظر ویژه ای مدت یک سال به

درصدی آن، بخشودگی کارمزد هزینه  35بر اساس این گزارش؛ دریافت حق بیمه محصوالت کشاورزی در سه قسط و تخفیف 

جز سود و کارمزد تسهیالت به  مندی از بخشودگی کارمزد خدمات بانکی به های خدمات الکترونیکی بانکی و بهره صدور انواع کارت

زاده مدیرعامل  ؛ از دیگر امتیازات بانک کشاورزی برای کشاورزان نمونه در سال جاری بود که از سوی مرتضی شهیدمدت یک سال
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جدید بانک کشاورزی اعالم شد تا کشاورزانی که امروز در حال کاشت و داشت پاییزه و زمستانه هستند، رؤیاهای زیبایی را برای 

 ./ترسیم کنند 39ماه  آیین دی

http://www.iana.ir/majles/item/55003-3.html 

 

 متفرقه

 فودپرس- 3131دى ماه  31شنبه 

 کانون کارآفرینان توسعه گرا رسما اعالم موجودیت کرد

 .رسمی این کانون را رسما اعالم کردنداعضای هیات موسس کانون کارآفرینان توسعه گرا در جمع خبرنگاران فعالیت  -فود پرس 

به گزارش فودپرس، در آستانه انتخابات اتاق های بزرگانی گروهی از خبرگان اقتصاد کشور کانونی را با عنوان کانون کارآفرینان 

 .دتوسعه گرا تاسیس کردند تا بتوانند ایده های خود را برای توسعه اقتصادی کشور در قالب یک تشکل منسجم مطرح کنن

در حالی که به نظر می رسد تشکیل این کانون در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی بیشتر رنگ و بوی انتخاباتی دارد اما به گفته سید 

محمد صدر هاشمی نژاد عضو هیات موسس این کانون و از چهره های شناخته شده اقتصادی نظام بانکی و شرکتهای ساختمانی 

 .ها بخشی از فعالیت این کانون خواهد بودانتخابات اتاق بازرگانی تن

صدر هاشمی نژاد در پاسخ به سواالت مکرر خبرنگاران در خصوص دالیل تشکیل این کانون قبل از انتخابات و برنامه انتخاباتی شان 

در انتخابات نیز  این کانون در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسیده و به عنوان مجموعه ای مدنی: در انتخابات اتاق بازرگانی گفت

حضور پیدا خواهد کرد و از کاندیداهای مورد نظر خود حمایت کرده و بعد از انتخابات نیز به صورت تیمی در اتاق فعالیت خود را 

 .ادامه خواهند داد

ات نیز ادامه خواهد انتخابات اتاق بازرگانی محور برنامه ها نیست و این کانون برنامه های کالن خود را پس از انتخاب: وی تصریح کرد

 .داد

به گزارش فود پرس در لیست هیات موسسان کانون کارآفرینان توسه گرا که بیشتر از چهره های فعال در انتخابات اتاق بازرگانی 

تششکیل شده است افراد شناخته شده ای همچون سید محمد صدر هاشمی نژاد،کاظم سماک، محمد مهدی تابع قانون، ارسالن 

 .سلطانی نیا، منوچهر ملکیانی فرد، ناصر عطایی و محمد مروج حسینی به چشم می خوردقاسمی، حسین 

توسعه به مفهوم گسترش »: همچنین در منشور کانون کارآفرینان توسعه گرا در خصوص دالیل پیدایش این تشکل آمده است

د راهی بس طوالنی بوده و در جهان امروز این فراین. توانمندی های شهروندان جامعه در کلیه عرصه های فردی و اجتماعی است

در سال های اخیر کشورهای . کشورهای مختلف بر اساس جایگاهی که در مسیر توسعه کسب نموده اند، طبقه بندی می شوند

کمتر توسعه یافته خیز بلندی در جهت جبران عقب ماندگی های خویش برداشته اند و رقابت بسیار سختی در این خصوص به 

با توجه به جایگاه نه چندان مطلوب کشورمان در مسیر توسعه، مسئولیتی بس عظیم بر عهده فعاالن اقتصادی . فتاده استجریان ا

کشور قرار گرفته است و با عنایت به این که گذشت زمان و از دست رفتن هر لحظه و فرصتی بر صعوبت و سختی تحقق اهداف 

ار آفرین کشور به حکم مسئولیت های اجتماعی و با هدف احیاء بخش خصوصی و توسعه ای کشور می افزاید، جمعی از مدیران ک

را تشکیل داده و برای مشارکت در جهت پیمودن مسیر توسعه گرد  "کانون کارآفرینان توسعه گرا"ماندگاری آن در اقتصاد کشور

ی دانند، قصد ارائه تجربیات و توانمندی های هم آمده اند و از آنجایی که کلید اصلی موفقیت در پیمودن این راه را کارآفرینی م

 «.خود برای توسعه کشور را دارند

تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین "منشور کانون کارآفرینان توسعه گرا هدف این تشکل را 

http://www.iana.ir/majles/item/20881-1.html
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سط فرهنگ کار آفرینی، تبیین و ترویج مبانی اقتصاد اعالم کرده و از راهبردهایی شامل تبیین و ترویج اقتصاد رقابتی، ب "منافع ملی

بازار به عنوان محور توسعه ، ایجاد فضای امن برای بخش خصوصی و ترویج و تشویق بخش خصوصی برای ایفای نقش هر چه 

  .بیشتر در حوزه مسئولیت های اجتماعی سخن به میان آورده است

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 گزارشات جهانی

 آیانا-3131دی  39, یکشنبه

 رفع محدودیت کاشت بذرهای تولیدی ایران در کشورهای آسیای میانه 

دلیل  هزار تن بذر ذرت مازاد در انبارها خبر داد که به 01المللی انیس رضوان، در حالی از وجود  مدیرعامل مؤسسه بین

 .هزار تنی عراق، قادر به صادرات به آن کشور نیستیم 92نیاز نبود گواهی ایستا و 

برای صادرات نیازمند گواهی از اتحادیه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)قاسم فتحی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

باالترین کیفیت هم بذر محسوب  هستیم که در صورت نبود این گواهی، محصول تولیدشده در( ایستا)المللی تجزیه بذر  بین

 .شود نمی

با توجه به منابع آبی کمی که : وی با اشاره به تولید بذر ذرت و کاشت آن در کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و عراق، اعالم کرد

یای میانه به عباس داریم، برای رفع این محدودیت، تولیدکنندگان بذر پیشنهاد تولید بذر در ایران و کاشتن آن را در کشورهای آس

 .کشاورز، معاون زراعی وزارت جهاد کشاورزی ارائه دادند

ما باید بذر باکیفیت باال برای صادرات را در کشور : خواهد، افزود فتحی با اشاره به ارزش افزوده باالی بذر و میزان سطح کمی که می

 .تولید کنیم و خوراک دام در کشورهای دیگر تولید شود

بهتر است تولید در کشور صورت : نبه، ذرت، گلرنگ، گندم و جو در کشورهای آسیای میانه خبر داد و خاطرنشان کردوی از تولید پ

گذاری در کشورمان  گیرد و کاالی ایرانی صادر شود، هرچند تولید در سایر کشورها صرفه اقتصادی بیشتری دارد، اما امنیت سرمایه

 .بسیار بیشتر است

در حال : های موجود را یکی از دالیل مشکالت صادرات دانست و ادامه داد تحریم "انیس رضوان"لمللی ا مدیرعامل مؤسسه بین

 .باید حداکثر استفاده را در انتقال تکنولوژی داشته باشیم( ایستا)المللی تجزیه بذر  حاضر با توجه به عضویت در اتحادیه بین

بندیم و اعتماد آنها را جلب  المللی قراردادهای اقتصادی دوجانبه می های بین ما برای ورود ارقام جدید با شرکت: فتحی تصریح کرد

برد و در آخر این کار خیلی فنی و کیفی نیز صورت  کنیم، اما در کشور برای ثبت بذر در فهرست ملی، دو سال زراعی زمان می می

 .شود اد میبر بودن موجب انصراف شرکت طرف قرارد دلیل زمان گیرد؛ در نهایت هم به نمی

: های برتر تولیدکننده بذر ذرت کشور در سال جاری شده است، درباره اهمیت برداشت دستی بذر یادآور شد وی که از شرکت

دهد و در صورتی که  صورت دستی انجام می های خارجی حدود هشت سال است که برداشت را به دلیل کار با شرکت شرکت ما به

 ./ایم د، گام بزرگی در جهت پیشرفت برداشتهاین کار در کشور ادامه پیدا کن

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/55333-3.html 
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 گزارشات جهانی

 آیانا- 3131دی  31, شنبه

 را کلید زد  "سال جهانی خاک"فائو، آیین های 

برای افزایش آگاهی و ترویج استفاده ( فائو)میالدی، تالش های سازمان خواروبار ملل متحد  همزمان با آغاز سال جدید

 .پایدار از منبع حیاتی خاک آغاز شد

سال "میالدی را  5530سال ( فائو)، از آن جا که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کرده است، در همین راستا تالش هایی از سوی آن سازمان برای افزایش آگاهی و ترویج استفاده پایدار از نامگذاری  "جهانی خاک

 .این منبع حیاتی آغاز شده که به نظر می رسد با آغاز سال جدید میالدی شتاب روز افزونی پیدا کند

یل فرسایش، تراکم، سدهای خاکی، امالح، کاهش بر پایه این گزارش، فائو تخمین زده است که یک سوم از خاک های دنیا، به دل

مواد آلی و مواد مغذی خاک، اسیدی شدن، آلودگی و دیگر فرآیندهای ناشی از شیوه های مدیریت ناپایدار زمین در حال تخریب 

 .اهد رسیدخو 3335به مقدار یک چهارم از این سطح در سال  5505است؛ به این ترتیب، سرانه زمین های زراعی و مولد در سال 

. درصد افزایش پیدا کند 35، باید تولید مواد غذایی تا 5505میلیارد نفر دیگر در سال  5بر اساس این گزارش، برای غذا دادن به 

این در حالی است که روش کنونی تولید مواد غذایی، نمی تواند برای کره زمین به صرفه باشد؛ چرا که در حال حاضر، منابع طبیعی 

 .اکوسیستم ها به خطر افتاده اند و تنوع زیستی از دست رفته و شرایط آب و هوایی هم در حال تغییر است کاهش یافته،

 خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو در حال بازدید از برخی تابلوهای خاک اهدایی کشورهای عضو

اما طبق گزارش فائو، در حال حاضر، داده . ا کرده استپروژه مربوط به خاک را در سراسر جهان اجر 355البته فائو همراه با یونسکو 

به همین دلیل هم یکی از اولویت های فائو، ایجاد . ها بر روی خاک اغلب منسوخ، محدود در پوشش یک منطقه و تکه تکه است

 .خاک کمک کند یک سیستم اطالعات یکپارچه خاک جهانی است که بتواند قابل اعتماد باشد و در تصمیم گیری ها برای مدیریت

اهداف مشخص فائو در سال جاری، شامل افزایش آگاهی در میان جامعه مدنی و تصمیم گیرندگان، آموزش عمومی، پشتیبانی از 

سیاست ها و اقدامات موثر برای حفاظت از منابع خاک، ارتقای سرمایه گذاری در فعالیت های مدیریت خاک پایدار، تقویت 

، حمایت از افزایش ظرفیت برای جمع آوری اطالعات خاک و نظارت در تمام (SDG)اف توسعه پایدار ابتکارات در ارتباط با اهد

 .سطوح می شود

در این همایش، خوزه . ، در روز جهانی خاک بود که سازمان جهانی خوارو بار و کشاورزی همایشی برگزار کرد5539اواخر سال 

برای تولید جهانی مواد غذایی بسیار مهم است، اما ما در حال حاضر توجه کافی به خاک سالم : گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو گفت

 .آن نداریم

به گفته گرازیانو داسیلوا، خاک سالم نه تنها پایه و اساس برای مواد غذایی، سوخت و فیبر و محصوالت دارویی است، بلکه برای 

خه کربن، ذخیره سازی و فیلتر کردن آب، افزایش انعطاف اکوسیستم بشر هم ضروری به حساب می آید و نقش کلیدی در چر

 .پذیری نسبت به سیل و خشکسالی، بازی می کند

از طرف دیگر هم . میلیون نفر در جهان دچار گرسنگی و سوء تغذیه هستند 050امروز، بیش از : مدیر کل فائو همین طور ادامه داد

 11اما متاسفانه . این مواد غذایی هم به خاک بستگی دارد. غذایی نیاز استدرصدی در تولید مواد  35با رشد جمعیتی دنیا، رشد 

درصد از منابع خاک جهان در حال تخریب است و فشار انسان ها روی خاک باعث رسیدن به نقطه بحرانی، کاهش و گاهی از بین 

 ./رفتن خاک شده است

http://www.iana.ir/majles/item/55390-3.html 

 

http://www.iana.ir/majles/item/20948-1.html
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 گزارشات جهانی

 آیانا-3131دی  35, چهارشنبه

 میالدی  0299مناسبت های کشاورزی ایران با جهان در سال 

 :علیرضا صفاخو -(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و  با رویدادهای متعدد خبری در بخش های مختلف 0299امشب چهارشنبه، سال میالدی 

بخش کشاورزی ایران نیز طی این مدت در کنار برخی . میالدی می شود 0291به پایان می رسد و جهان وارد سال ...

از منظر فائو، رویدادهایی را به صورت  "خانواده کشاورز"به عنوان سال  0299مناسبت های مشترک مانند اعالم سال 

ر گزارش زیر به چکیده ای از مهم ترین اتفاق های سالی که امشب به پایان می رسد، به بین المللی تجربه کرد که د

 .ترتیب تقویم زمانی آن ها اشاره کرده ایم

 "خانواده کشاورز"به عنوان سال  0299نامگذاری سال 

توانایی خانواده کشاورزان نامگذاری کرد تا  "خانواده کشاورز"میالدی را به عنوان سال بین المللی  5539سازمان ملل سال 

 .گرسنگی را در جهان از بین ببرد و منابع طبیعی را نیزحفظ کنند

میلیون خانواده  055بر اساس گزارش فائو، در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بیش از 

مواد غذایی را تولید می ( اعضای خانواده متکی است خانواده مزرعه داران که برای تامین نیروی کار و مدیریت مزرعه به)کشاورز

 .کنند که میلیاردها نفر را در دنیا تغذیه می نماید

درصد کل مزارع را  05بر اساس گزارش مخابره شده، هم اکنون در بیشتر کشورهای در حال توسعه، خانواده های کشاورز بیش از 

 .در اختیار دارند

 وزیر جهاد کشاورزی در ایتالیا

( فائو)ودومین نشست کنفرانس سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد  منظور شرکت در سی زیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه بهو

 .شنبه ششم اسفندماه سال جاری، عازم ایتالیا شد در منطقه خاور نزدیک و شمال آفریقا روز سه

عالم مواضع ایران در زمینه توسعه همکاری با کشورهای ای و ا محمود حجتی در این سفر ضمن شرکت در این کنفرانس منطقه

 .کننده در این اجالس نیز مالقات و گفتگو کرد منطقه، با مدیرکل فائو و همتایان شرکت

آالت کشاورزی و صنایع غذایی کشور ایتالیا را درکنار تبیین  او در این سفر، بازدید از صنایع تولید بذر، تولیدات دامی و ماشین

گذاری در بخش کشاورزی  گذاران اروپایی و ایتالیایی برای سرمایه ای مختلف بخش جهاد کشاورزی ایران و تشویق سرمایهه ظرفیت

 .و صنایع غذایی ایران و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی ایران به ایتالیا را در دستور کار داشت

اسفندماه در ایتالیا برگزار شد که  3نزدیک و شمال آفریقا نیز روز پنجم تا  ودومین کنفرانس فائو در منطقه خاور البته سی

های مهم منطقه ازجمله وضعیت غذا و کشاورزی، کمبود آب، توجه به بخش کشاورزی خانوادگی و نقش زنان در بخش  موضوع

 .فتها مورد بررسی قرار گر کشاورزی، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و غذایی و سایر موضوع

 ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر آب قنات به نام ایران

 .عنوان یک میراث کشاورزی جهانی به ثبت رسید های محمود حجتی در اجالس رم، نظام کشاورزی مبتنی بر آب قنات به با تالش

وزارت جهادکشاورزی  و واحدهای مختلف... شناسی، آب، کشاورزی، معماری و های مختلف گیاه وقفه متخصصان رشته تالش بی

المللی، این  ای تهیه شده و به مصداق مدیریت جهادی، کمیته علمی و فنی بین روزی، پرونده باعث شد که ظرف سه ماه کار شبانه

 .نظام را به ثبت رساندند
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ره اجماع نظر شد که این نف 55ای  المللی و تعداد زیادی ناظر از نهادهای مختلف دارد و در کمیته داور بین 15این کمیته راهبردی، 

عنوان یکی از مصادیق نبوغ جوامع انسانی در تطبیق نظام کشاورزی با امنیت غذایی، اقتصاد، تنوع زیستی، فرهنگ و دانش  نظام به

 .المللی اخذ کنند بومی، شناسایی و گواهینامه بین

توان به  میراث جهانی به ثبت رسیده است که می عنوان کشور جهان به 33نظام کشاورزی از  50الزم به ذکر است، در حال حاضر 

بندی شالیزارها در چین، سیستم نظام تولید برنج، ماهی و اردک در چین، نظام کشاورزی سنتی در  هایی چون سیستم تراس نظام

چین، کشاورزی  های نخل سنتی در هند، مرغزارهای ژاپنی، نظام تلفیقی چراگاهی و چایکاری، میراث کشاورزی شبانی در هند، باغ

 .های لیمو در ایتالیا و کشاورزی منطقه چیلو در شیلی اشاره کرد های تیره در منطقه آمازون، باغ خاک

 دیدار حجتی با مدیرکل فائو در پاریس

در حاشیه افتتاحیه هشتاد و دومین اجالس کنفرانس سازمان جهانی بهداشت دام، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی کشورمان با 

 .دیدار و گفتگو کرد( فائو)گراسیانو داسیلوا، مدیرکل سازمانی جهانی خواربار و کشاورزی

 .در دیدار حجتی با مدیرکل فائو در پاریس، آخرین اقدامات در اجرای برنامه های مشترک بین ایران و فائو مورد بررسی قرار گرفت

ارزه با خشک شدن جنگل های بلوط زاگرس اظهار امیدواری کرد که حجتی در این دیدار با برشمردن اقدامات انجام شده درباره مب

 .طرح مشترک ایران با فائو در این رابطه در سریع ترین زمان اجرایی شود

در این دیدار همچنین خوزه گراسیانو داسیلوا، مدیرکل فائو با شادباش بابت ثبت نظام کشاورزی مبتنی بر آب قنات به عنوان 

جهان به نام ایران در ماه گذشته اظهار امیدواری کرد در مهرماه امسال به کشورمان سفر کند تا در این سفر میراث مهم کشاورزی 

سفری که ظاهرا به . مقدمات تاسیس مرکز منطقه ای آموزش کشاورزی فائو در ایران را با همکاری مقامات کشورمان فراهم کند

 .شده باشددالیل نامعلوم به اواخر سال جاری خورشیدی موکول 

 حجتی در هشتاد و دومین اجالس جهانی بهداشت دام پاریس

درپاریس ضمن ارج نهادن به ( OIE)حجتی در سخنرانی افتتاحیه هشتاد و دومین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت دام 

ورهای پیشرفته و در بین تشکیالت دامپزشکی کش "خواهرخواندگی"پیشنهاد و پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت دام در ایجاد 

حال توسعه و مراکز آموزش دامپزشکی بین آن کشورها، از سازمان جهانی بهداشت دام خواست که در اجرایی شدن این پیشنهاد 

 .تالش بیشتری انجام دهند

، سو کنیم، موضوعاتی مانند جهانی شدن، تغییرات آب و هوایی، افزایش جمعیت ، فقر در عصری که درآن زندگی می: او گفت

 .تغذیه، غذای سالم و امنیت غذایی دارای اهمیت خاصی است

بین تشکیالت  "خواهرخواندگی"ضمن ارج نهادن به پیشنهاد و پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت دام در ایجاد : وی گفت

بهداشت دام دامپزشکی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و مراکز آموزش دامپزشکی بین آن کشورها، از سازمان جهانی 

 .خواهم که در اجرایی شدن این پیشنهاد تالش بیشتری انجام دهند می

 "رم"ویکمین نشست شیالت فائو با حضور ایران در  سی

کشور جهان ازجمله ایران در مقر  335، با حضور بیش از (فائو)ویکمین نشست شیالت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  سی

پروری، تجارت بازار آبزیان و مقابله با صید غیرقانونی ازجمله محورهای این  صید و صیادی، آبزی. شد این سازمان در رم برگزار

 .نشست پنج روزه بود

 .کشور جهان به خود اختصاص داده است 305ام را در بین  هزار تن تولید آبزیان رتبه سی 055اکنون با بیش از  ایران هم
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ها بر روی موضوع پرورش ماهی در قفس و انگیزه ویژه کادر جدید وزارتخانه برای  ی فعالیتها در این اجالس با توجه به محدودیت

 .این روش پرورش ماهی، تالش شد با کشورهای صاحب نام در این زمینه مذاکراتی صورت گیرد

کمیته در ایران برگزار پروری فائو در دوره آینده قرار است با حضورنمایندگان کشورهای عضو این  ظاهرا نشست زیر کمیته آبزی

 .شود

 تسلیم سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات از سوی فائو به ایران

طی مراسمی، با حضور وزیر جهادکشاورزی، دستیار و دبیرکل سازمان ملل متحد، نماینده فائو و نماینده یونسکو در ایران، 

ادکشاورزی، سند ثبت جهانی نظام کشاورزی مبتنی بر قنات از سوی کننده مقیم سازمان ملل متحد و معاونان وزیر جه هماهنگ

 .فائو به ایران تسلیم شد

نفره کمیته راهبردی و علمی برنامه سازمان خواروبار و کشاورزی  15آبیاری کشاورزی در ایران از طریق قنات که با اجماع اعضای 

های سرزمینی  به ثبت رسید، ازجمله سامانه( GIAHS)رزی جهان های مهم نظام کشاو تحت عنوان یکی از میراث( فائو)ملل متحد 

انداز طبیعی، تنوع زیستی، سازگاری جوامع انسانی با نیازهای آنها از وضعیت و جایگاه  جهانی قلمداد شد که به لحاظ چشم

 .المللی برخوردار است بین

مند  های آن در جهت تضمین آینده جوامع محلی عالقه ظرفیتتنها به ارتقاء  های سرزمینی جهانی نه این میراث با شناسایی سامانه

 .گیرد، تأکید دارد هایی که مورد تأیید این برنامه قرار می است، بلکه به حفظ اماکن و روش

عنوان یک نظام جهانی با منشاء ایرانی مورد  های آبیاری قنوات به باعث شده است تا سیستم GIAHSمعرفی این سامانه به برنامه 

المللی  اسایی قرار گرفته و در برابر نامالیمات اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، اکولوژیکی و فرهنگی جهانی مورد حمایت جامعه بینشن

 .قرار گیرد

رتبه کشوری ازجمله نماینده معاونت  جم وزارت جهادکشاورزی با حضور مقامات عالی گفتنی است، این مراسم در سالن نعمتی

نماینده عالی سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دبیرکل  راهبردی رئیس جمهوری،

های سازمان ملل متحد در ایران  سازمان ملل، سفرای کشورهای ایتالیا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و جمعی از رؤسای آژانس

 .برگزار و لوح سند ثبت این سامانه تسلیم وزیر جهادکشاورزی شد

 کشور جهان 912  پایه المللی تغذیه با نمایندگان بلند دومین اجالس بین 

کشور جهان در مقر سازمان خواربار و کشاورزی جهان  335ی  پایه المللی تغذیه با حضور رؤسا و نمایندگان بلند دومین اجالس بین

 .نوامبر در رم برگزار شد 53تا  33از تاریخ ( فائو) 

های پیش رو و همچنین تاکید بر بهبود تغذیه  المللی و سران کشورها به تغذیه و چالش توجه مجامع بین در این اجالس که با هدف

و فقرزدایی در جوامع مختلف برگزار شد، هیاتی متشکل از مدیران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 .پزشکی ایران نیز حضور داشتند

چندین موسسه تحقیقاتی بازدید کرد و با معاون تحقیقاتی وزارت کشاورزی ایتالیا نیز نشستی برای  در این سفر هیات ایرانی از

 .ها برگزار شد توسعه همکاری

المللی آب و  های مشترک بر تاسیس مرکز بین ، بر ادامه همکاریFAOهمچنین در حاشیه کنفرانس، در نشستی با معاون مدیر کل 

 .اکید شدخاک زیر نظر فائو در ایران ت
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. آید کشور شرکت داشتند که در نوع خود یک رکورد تاریخی به حساب می 335نفر در قالب  5555در مجموع در این کنفرانس 

 055بخش خصوصی،  355عضو پارلمان بود که در کنار آنها  355معاون وزیر و  55وزیر،  00ترکیب مشارکت کنندگان شامل 

 .ین اجالس حضوری فعال داشتندشبکه تلویزیونی در ا 305روزنامه و 

جالب آن که در میان این تعداد رسانه فعال برای حضور و پوشش خبری اجالس به این مهمی، حتی یک رسانه هم از ایران به 

 !صورت اعزامی حضور نداشته است

 های کشاورزی ایران از نمایشگاه کشاورزی مسکو بازدید حجتی و صادرکنندگان فرآورده

تعدادی از صادرکنندگان بزرگ مواد غذایی نیز وی را همراهی می کردند، برای شرکت در سومین نشست وزرای  محمود حجتی که

های کشورمان در شانزدهمین نمایشگاه کشاورزی مسکو  کشاورزی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به مسکو، از غرفه

 .نیز بازدید کرد "آگرواینوتک"

های دولتی و بخش خصوصی روسیه و  ی کشورهای عضو سازمان شانگهای، دیدار با مدیران سازمانحضور در نشست وزرای کشاورز

 .های سفر وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و هیئت همراه در مسکو بود شرکت در نشست روز کارگران بخش کشاورزی ازجمله برنامه

قستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان و پنج نشست وزرای این سازمان با حضور شش کشور عضو شامل روسیه، چین، قزا

 .کشور ناظر شامل ایران، پاکستان، افغانستان، هند و مغولستان در مسکو برگزار شد

های دامی خود و  جات و فرآورده های کشاورزی ایرانی برای معرفی محصوالت کشاورزی، میوه در این دیدارها،گروه بازرگانان فرآورده

 .های تجاری در روسیه تالش می کردند ها به طرف رمان در این عرصههای کشو توانمندی

 استقرار سفیر جدید ایران در فائو در رم

و علی فریدونی، قائم مقامش، ( فائو)مجید دهقانشعار، سفیر جدید و نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .راهی مقر مأموریت خود در رم شدند

ای از  انتظار اخبار تازه قرار دهقانشعار، سفیر جدید ایران و فریدونی قائم مقام وی در نمایندگی ایران در فائو باید چشمبا است

تعهد داد "های علمی و اقتصادی دو کشور بود که ناکوزی سفیر فائو در ایران، هنگام تقدیم استوارنامه خود به محمود حجتی  مراوده

صورت فرموله  و در همین راستا نیز طی دیدارهایی که داشت مشکالت را به "ه پایدار حرکت خواهد دادکه ایران را به سمت توسع

 .شده از معاونان وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرده است 

عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در  ااهلل تقوی مطلق به خورشیدی، سید امین 3135ماه  پیش از این و از دی

 ./ماموریت این مسئولیت را به عهده داشت( فائو)سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

http://www.iana.ir/majles/item/55333-3.html 

 
 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان – 3131دی  39: تاریخ

 یافتدرصد افزایش  12قیمت قهوه 

 05ها به سمت نوسان قیمت نفت و طال بود، در یک سکوت خبری قیمت قهوه تا مرز  همه نگاه 5539در حالی که در اواخر سال 

 .درصد افزایش یافت

ها به سمت نوسان  همه نگاه 5539اواخر سال به نقل از راشاتودی، در حالی که در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

 .درصد افزایش یافت 05قیمت نفت و طال بود در یک سکوت خبری قیمت قهوه تا مرز 

http://www.iana.ir/majles/item/20919-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6


 3931دوم دی اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

115 
 

این خبر که مربوط به قهوه تلخ است طعم طرفداران قهوه را تلخ و تلخ تر کرده به گونه ای که صادرات این نوشیدنی به برخی 

 . کشورها با مشکل مواجه شده است

 . گفتنی است در ماه اکتبر قیمت قهوه در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس تا دو برابر هم افزایش داشته است

 . داده ها حاکی از آن است که دلیل این افزایش چشمگیر قیمت قهوه وجود خشکسالی در کشورهای تولیدکننده قهوه بوده است

درصد هم برسد و این در حالی است که اکنون اکثر  15افزایش قیمت قهوه تا  پیش بینی می شود که تا ماه های آینده سقف

 . کشورهای تولیدکننده قهوه از فائو برای ادامه تولید خود تقاضای کمک کرده اند

http://www.yjc.ir/fa/news/0500031 

 اخبار اختصاصی
 مشرق نیوز – 1393دی  19: تاریخ

 کاهش واردات برنج و شکر به روایت وزیر

کاالهایی : کشور را نادرست دانست و تأکید کرد وزیر صنعت، معدن و تجارت اطالعات مربوط به واردات خودروهای لوکس به

 .شوند های گذشته کمتر وارد کشور می همچون برنج و شکر در مقایسه با دوره

ناصر موسوی الرگانی   زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخگویی به سواالت ملی سید رضا نعمت محمد به گزارش مشرق،

را شرکت بازرگانی دولتی ایران بدون توجه به ذخایر استراتژیک کشور و نیازهای آینده اقدام به چ»نماینده فالورجان مبنی بر اینکه 

و زهره  «کند؟ علت این اقدام دور از تدبیر این شرکت چیست؟ عرضه بیش از اندازه برخی اقالم اساسی زیر قیمت بازار می

رویه برنج و خودروی سواری لوکس در سال جاری اجازه  ردات بیچرا به این حجم از وا»زاده نماینده تهران مبنی بر اینکه  طبیب

 . شنبه پارلمان حضور یافت در جلسه علنی امروز سه «ورود داده شده است

رویه کاالهای اساسی اختصاص داشت،  زاده در ابتدای اظهارات خود با اشاره به بخشی از سواالت مذکور که به واردات بی نعمت

وی . اند تعرفه آن را حفظ کرده 33ها مباحثی پیرامون آن مطرح شده باید بگویم که در سال  ر این سالپیرامون شکر که د: گفت

رویه تبدیل شد، البته این  درصد به صفر تبدیل شد و همین به عاملی برای واردات بی 335تعرفه شکر از  33در سال : اضافه کرد

که در دولت جدید دیدیم موجودی شکر فراوان است، بنده دستور دادم که ادامه داشت، اما ما زمانی  35ماجرا تا ابتدای سال 

 .شرکت بازرگانی دولتی دیگر وارداتی انجام ندهد و آنها نیز دیگر شکر وارد کشور نکردند

این در بحث برنج نیز مباحثی در : های گذشته دانست و تصریح کرد های موجود را از واردات سال وزیر صنعت، معدن و تجارت شکر

 . سواالت مطرح شد که پیرامون آن نیز باید تاکید کنم که ما امسال واردات برنج را کاهش دادیم

مباحث مطرح شده از سوی من : درصد کاهش یافته است، گفت 93زاده با اشاره به اینکه از لحاظ ارزش واردات برنج حدود  نعمت

 . کر به صورت گسترده وارد کشور شده چنین اتفاقی نیفتاده استگویند برنج و ش های مطرح که می دهد برخالف بحث نشان می

های موجود وارداتی نیز عرضه نشود تا  شد من گفتم حتی شکر از حدود سه ماه پیش که تولید شکر داخلی دنبال می: وی ادامه داد

توانم تأکید کنم که اطالعات ارائه شده  ها می کنندگان داخلی محصوالت خود را به مردم ارائه کنند؛ با توجه به این رویکرد تولید

 . غلط است

ها اشاره شده  وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش بعدی سخنان خود را به واردات خودروهای لوکس که در سوال نمایندگان بدان

هزار  30نیز  35سی بودند، در سال  سی 5055هزار آن باالی  51هزار خودرو وارد شده که  91، 03در سال : اختصاص داد و گفت

هزار  33هزار خودرو وارد کشور شده که از این تعداد  90، 33سی وارد کشور شد، در سال  سی 5055دستگاه خودروی باالی 

http://www.yjc.ir/fa/news/5088563/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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سی  سی 5055هزار خودروی باالی  9کاهش پیدا کرد و به رقم  35سی هستند، اما این ارقام در سال   سی 5055دستگاه باالی 

 . رسید

هزار کاالی لوکس وارد کشور شده، باید اعالم کنند که از  95گویند  زاده می ماه امسال که خانم طبیب 0در : زاده ادامه داد نعمت

هاست و برخی دیگر نیز با  سی وارد کشور شده که نصف آن برای سفارتخانه سی 5055دستگاه خودروی باالی  311این ارقام فقط 

 . اند دههای خاص مربوط به دوره گذشته وارد کشور ش مجوز

همان طور که پیشتر نیز گفتم در سال جاری : وی همچنین اطالعات دیگری برای اثبات کاهش واردات خودرو ارائه کرد و گفت

های  هزاری سال 15یا  55سی وارد کشور شده که این رقم قابل مقایسه با ارقام  سی 5055دستگاه خودروی باالی  311فقط 

 .گذشته نیست

های تولیدی فالن شرکت که من  زاده گفت نصف ماشین خانم طبیب: تجارت در همین زمینه تصریح کردوزیر صنعت، معدن و 

همان  5531  توانید ببینید که در سال برم وارد ایران شده، در حالی که شما با مراجعه به سایت همان شرکت می اسمش را نمی

 . دستگاه به ایران وارد شده است 3در همان سال فقط سی تولید کرده که  سی 5055هزار خودرو باالی  330شرکت حدود 

کننده گفت که بر اساس اطالعات صحیح مباحث را مطرح کنند و به اطالعات غلط مراجعه  زاده خطاب به نمایندگان سوال نعمت

 .نکنند

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/130303 

 
 اخبار اختصاصی

 مشرق نیوز – 1393دی  17: تاریخ

 شود؟ آیا انتقادات جهانگیری از واردات، شامل دولت یازدهم هم می

های اقتصادی  المللی مدیریت به طور مفصل به نقد سیاست اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز شنبه در کنفرانس بین

 .اشتباهات اقتصادی آن دولت را افزایش واردات عنوان کرددولت سابق پرداخت و یکی از 

المللی مدیریت به طور مفصل به  اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز شنبه در کنفرانس بین -گروه اقتصادی مشرق

 .کرد های اقتصادی دولت سابق پرداخت و یکی از اشتباهات اقتصادی آن دولت را افزایش واردات عنوان نقد سیاست

 :های سخنان جهانگیری بدین شرح بود مهمترین بخش

میلیارد دالر هم خروج سرمایه  05میلیارد صرف واردات شد و  355میلیارد دالر درآمد نفتی داشتیم که  005دهه هشتاد،  -

 .داشتیم و شاهدیم که میزان شاغالن ابتدا و انتهای دهه هشتم در کشورمان تغییر چندانی نکرده است

با وفور درآمدهای نفتی مواجه بودیم و در زمان دولت آقای خاتمی و برنامه سوم برای ذخیره مازاد درآمد نفت،  05دهه  در -

های اخیر امروز جزء محدودترین کشورهایی  در سال اما متاسفانه با توجه به اتفاقات رخ داده. صندوق ذخیره را ایجاد کردیم

ت برای ما مشکل ساز خواهد بود، چون حساب ذخیره ارزی با درآمد صرف هستیم که در مقطع فعلی کاهش بهای نف

 .کنار گذاشته شد و در حال حاضر صندوق توسعه ملی ایجاد شده است که موجودی آن هم محدود است

 9درصد تقلیل داد و از این طریق  02دولت برای جلوگیری از شوک بهای نفت، سهم صندوق توسعه ملی را به  -

 .ر ارز به اقتصاد کشور وارد شد تا جلوی شوک گرفته شودمیلیارد دال

های دولت قبل در مصرف منابع ارزی کشور برای واردات، انتقادی قابل قبول است و در همان دوره  انتقادات جهانگیری به سیاست

 . دادند رویه واردات، هشدار می هم بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به رشد بی

معظم انقالب اسالمی هم چندین بار دولت و مجلس را به اتخاذ قوانین و راهکارهایی برای مدیریت واردات، توصیه کردند؛ اما  رهبر

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/375659
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رویه ادامه یافت تا این که سرانجام در اواخر دولت دهم به علل درونی و  در عمل دولت توجه چندانی به انتقادات نکرد و واردات بی

 .کاسته شدبیرونی، از شدت واردات 

کرد، این امید  نژاد مطرح می با شروع به کار دولت یازدهم و با توجه به انتقاداتی که حسن روحانی از سیاست وارداتی دولت احمدی

ها نسبت به  کند، نگرانی رویه متوقف خواهد شد؛ اما هر ماه که گمرک آمار واردات را منتشر می ایجاد شده بود که روند واردات بی

 .شود؛ زیرا واردات هر ماه رو به افزایش است لت جدید در عرصه تجارت خارجی، بیشتر میسیاست دو

ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم گذشته است، تکرار انتقادات انتخاباتی روحانی از سوی معاون  90اینک که بیش از 

قدام خاصی برای کنترل واردات انجام گیرد که این دولت نیز ا اولش درباره واردات در دولت قبل، در حالی صورت می

نداده است و مشخص نیست آیا جهانگیری از آمار واردات در دولت فعلی مطلع بوده که این انتقادات را مطرح کرده یا 

 .خیر

 .پردازیم شده از سوی گمرک درباره واردات در دولت یازدهم می به همین منظور به آمار اعالم

ریاست جمهوری را رسما بر عهده گرفت اما اگر شروع به کار رسمی هیئت دولت  3135ردادماه هرچند حسن روحانی از اوایل م

 . را باید به پای دولت جدید نوشت 3135ماه پایانی سال  3در نظر بگیریم، بدین ترتیب  3135یازدهم را از ابتدای شهریورماه سال 

ماه پایانی  3اردات، اقدام به محاسبه میزان واردات به کشور طی بر این اساس برای سنجش دقیق عملکرد دولت یازدهم در عرصه و

ماه پایانی دولت دهم مقایسه  33ماه را با  33ایم و مجموع واردات به کشور در این  ماه ابتدای سال جاری کرده 3سال گذشته و 

 .ایم کرده

 
ر عرصه واردات، بر خالف جهت اظهارات مقامات آمار فوق که از گمرک استخراج شده، مؤید آن است که عملکرد دولت یازدهم د

تر از دولت دهم است؛ آن هم در شرایطی که به اعتراف اسحاق  توان ادعا کرد دولت یازدهم وارداتی ارشد آن است و حتی می

 .استآورتر از گذشته  جویی ارزی، الزام ای نفت نیست و صرفه جهانگیری، در شرایط فعلی دیگر خبری از درآمدهای افسانه

به عبارت دیگر باید به این . مقایسه دیگری که در این باره، آموزنده است وضعیت روند آمار واردات در انتهای دولت دهم است

 .سوال، پاسخ داد که دولت دهم با چه سطح و با چه روندی از واردات، سکان اجرایی را به دولت یازدهم تحویل داد

به عنوان آخرین دوره کاری دولت یازدهم، واردات به کشور به  3135تهی به مردادماه ماهه من 0دهد در  آمار گمرک نشان می

 .درصد کاهش یافته بود 53درصد و ارزش واردات  15در مدت مذکور وزن واردات . شدت کاهش یافته بود

 
فزایش هم گذاشته این در حالی است که در دولت یازدهم، روند کاهش واردات، متوقف شده و با سرعت باالیی رو به ا

 .است
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حال انتظار این است که مسئوالن اقتصادی دولت یازدهم که منتقد جدی افزایش واردات در دولت های نهم و دهم بودند؛ پاسخ 

دهند که در شرایط تحریم چه توجیهی برای افزایش واردات دارند؟ و آیا این حجم واردات با سیاست های اقتصاد مقاومتی در 

 تناقض نیست؟

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/130315 

 
 اخبار اختصاصی

 مشرق نیوز – 1393دی  17: تاریخ

 میلیون تومانی برای وزرا اقدام جهادی نیست 02تعیین حقوق 

میلیون تومانی وزرا انتقاد  55درصد است، از حقوق 35یک استاد بازنشسته اقتصاد با بیان این که وابستگی اقتصاد ایران به نفت 

 .نشین می خواهد مدیریت مالیات و انفال، مسئول جهادی و نه وزیر کاخ:کرد و گفت

التحصیل مقطع  در تهران، فارغ 3130متولد سال ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه،  به گزارش مشرق،

اکنون  های مختلف را دارد و هم تدریس در دانشگاه ٔ  سابقه. است 3110اقتصادی از فرانسه در سال  ٔ  توسعه ٔ  دکتری در رشته

 .اقتصاد دانشگاه تهران است ٔ  دانشکده ٔ  دانشیار بازنشسته

کاهای برون رفت از شرایط فعلی، لزوم  وابستگی اقتصاد ایران به نفت، راهوگوی تفصیلی به مباحثی همچون عوامل  وی در این گفت

های اقتصاد مقاومتی ابالغی توسط رهبر معظم انقالب اسالمی و تبعات عدم توجه به  بکارگیری مدیران جهادی، توجه به سیاست

الزم برای حضور فعال   دولت در ایجاد زیرساختتر نقش  گذرد و از همه مهم سال از زمان ابالغ آن می 31ای ایشان که  ماه 0فرمان 

 .خوانید بخش خصوصی و تعاونی برای افزایش رفاه اجتماعی برای جلوگیری از خام فروشی اشاره کرده است که در ادامه می

نامه  وصیتایشان در . هم موضوع اقتصاد مبتنی بر تولید ملی مورد توجه قرار گرفته است( ره)های حضرت امام خمینی  در اندیشه

کنیم، مصرف کرد؛ ثروت اگر مشروع هم باشد باید در کارخانه و مزرعه  فرمایند که نباید چیزی را تولید نمی خودشان می

گذاری شود، به عبارتی دیگر خطوط کامالً روشن است؛ طبق نص صریح قانون اساسی کشورمان باید دارای استقالل  سرمایه

 .اقتصادی باشد

آن با سرعت روند آن رو به رشد بود و تا دوره ریاست  ی دفاع مقدس کاهش پیدا کرد و پس از  در دوره تولید نفت در ایران

ها این میزان کاهش پیدا  نژاد هم به اوج خود رسید که در ادامه به دلیل عدم وجود شرایط مساعد از جمله تحریم جمهوری احمدی

 .کرد

ها نفر از جمله فقرا به صورت مُسَکن از آن استفاده  به دولت نیست، بلکه میلیون نفت اکنون در جایگاهی قرار دارد که فقط مربوط

کنند و برای اینکه روند فعلی اقتصاد که نفت محور است، تغییر کند موانع بزرگی وجود دارد و اگر قرار است در راستای اقتصاد  می

ها و بر  ت هم به طور کامل تشریح شده و مبتنی بر واقعیتهایی هم بیان شود باید دالیل به وجود آمدن مشکال حل غیرنفتی راه

 .اساس تجربیات باشد

های متصل به این امر به  حل بدون در نظر گرفتن عوامل و تشریح شرایط کنونی مؤثر نخواهد بود و باید تمام حوزه قطعاً ارائه راه

 .طور کامل بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/375132
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شور وجود دارند که هیچ اعتقادی به اقتصاد بدون نفت نداشته و معتقدند باید اقتصاد ایران در اقتصاد هم اکنون معدود افرادی در ک

فروشی به دلیل عادت به شرایط فعلی وجود ندارد، از طرفی هم برخی  جهانی ادغام شود، یعنی هیچ عزمی برای جلوگیری از خام

توجهی به پیشینه  دهنده بی ما در عمل تغییری مشاهده نشده و این نشانشود، ا هستند اقتصاد مقاومتی پیاده می  مسئوالن مدعی

 .مسائل کنونی است

 اقتصاد وسیله است، نه هدف* 

جناب آقای دکتر رزاقی با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره از تغییرات جهانی مرتبط با میزان و نرخ ارز حاصل شده 

دانید و آیا رویکرد فعلی دولتمردان برای کنترل  ر این خصوص دخیل میشود، چه عواملی را د از صادرات متأثر می

 گو خواهد بود یا خیر؟ شرایط موجود پاسخ

توان گفت راجع به تمام موارد اشاره شده  مبانی ارزشی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران کامالً روشن و واضح است و تقریباً می

گرا را در اقتصاد کشور پیاده کردند، آن هم بدون آنکه دولت  داری لیبرالی مادی تفاوت بودند و مبانی سرمایه مسئوالن ما بی

ها با  مسئولیت دفاع از تولید ملی را شرح دهد، نتیجه فعلی که همان وابستگی شدید به نفت است، حاصل شد؛ در این زمینه غربی

 .اند استفاده از ابزار تحریم کشورمان را تحت فشار قرار داده

خواهانه و الگو شدن در منطقه با آن سابقه در برهه دفاع مقدس کامالً در  طلبانه و عدالت علی در اقتصاد با رویکرد استقاللرویکرد ف

کنند به موضوعات ارزشی آن طور که باید و شاید توجه  آن حرکت می تضاد است؛ بنابراین در مسیری که مسئوالن فعلی در 

 .کنند نمی

 داری و لیبرالی کنار گذاشه شود مایهها و رویکرد سر اندیشه* 

نیازی دولت از درآمد نفتی است و دومین مسأله هم  بی ای که زودتر اقتصاد ایران را از وضعیت فعلی نجات خواهد داد، اولین مسأله

 .داری لیبرالی مؤثر واقع خواهد شد کنار گذاشتن همان رویکرد سرمایه

درصد به نفت وابسته هستیم؛ در این  35آمدهای نفتی وابسته است، اما در حقیقت درصد مخارج کشور به در 05اکنون به ظاهر 

خصوص برای اینکه از وضعیت فعلی رهایی یافته و از اتکای کشور به نفت کاسته شود باید از ثروتمندانی که ثروت خود را از 

 .مالیات گرفته شود  کنند، زا وارد نمی ای تولیدی و اشتغالاند و اینکه سرمایه خود را در کاره هایی به غیر از تولید به دست آورده راه

 055های غیر تولیدی و سوداگرایانه به شدت در کشور ما در حال افزایش است که به عنوان مثال اگر باید در برابر  متأسفانه فعالیت

دار وجود دارد که شدت  کننده یک مغازه فنفر مصر 55دار فعالیت کند، این میزان در ایران به ازای هر  کننده یک مغازه نفر مصرف

 .زا است افزایش این آمار بسیار سرطان

دار باشد بنابراین ابتدا باید از طریق وصول مالیات و سپس با اشاعه فرهنگ تولید همراه با  تواند ادامه فعالیت در این فضا نمی

 .های الزم مسائل پیگیری شود مشوق

 های داخلی به جای نفت دولت از محل فعالیت  تأمین هزینه/ ردبخش کشاورزی مورد توجه قرار گی* 

کننده خواهد بود، بخش کشاورزی و صنایع   های مهمی که در میزان رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال کمک یکی از بخش

الوه بر وابسته به آن است، در این زمینه برای رسیدن به اقتصاد غیرنفتی نگاه تولیدمحور چقدر مؤثر خواهد بود؟ ع

 این سیاست مالیاتی و خصوصی سازی چطور باید دنبال شود؟

هم اکنون قیمت کاالهای کشاورزی بر اساس ارزش آنها نیست بلکه مبنا واردات محصوالت کشاورزی از خارج با ارز آزاد مورد توجه 

گذاری محصوالت داخلی کشاورزی  ظار قیمتشود، نباید انت درصد یارانه به ارز پرداخت می 355قرار گرفته است بنابراین زمانی که 
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با توجه به تورم موجود بر اساس واردات داشت؛ تولیدکنندگان برای ماندن و انگیزه کار باید مشوق و یارانه دریافت کنند، مگر اینکه 

 .های کالن اقتصادی ایجاد کند دولت تغییراتی در سطح سیاست

 ها هدف چابک سازی فعالیت نحوه دریافت مالیات و سیاست خصوصی سازی با* 

ها از  باید دولت از ثروتمندان برای رفع نیازهای خود مالیات اخذ کند و در این صورت نیاز دولت به ارز به شدت کاهش و هزینه

 .های داخلی تأمین خواهد شد طریق فعالیت

خصوصی اشاره شده اما هیچ کدام از طبق قانون اساسی بخش دولتی مسئول اداره اقتصاد کشور است و سپس به بخش تعاونی و 

 .شود سازی انجام می سازی خصوصی شود که در راستای چابک اند و همواره اعالم می ها به این مسئله توجهی نداشته دولت

سازی به طوری پیاده نشد که تولیدات قابل رقابت با محصوالت خارجی به وجود آید چرا که بخش خصوصی  همین خصوصی

های کمتری در تولید فعالیت  گیرد و در بازاری که داللی سوداگری بیشترین سود را دارد سرمایه سرمایه به کار می متناسب با سود،

 .های سوداگری و غیرتولیدی خواهند پرداخت خواهند داشت اگر به بخش تولید هم تسهیالتی پرداخت شود، قطعاً به فعالیت

و دولت باید در این زمینه ایفای نقش کرده و صنایعی ایجاد کند که نیاز به  بخش خصوصی همواره به دنبال کسب سود بیشتر است

تر بخش خصوصی و ایجاد انگیزه در  های الزم حضور فعال ها و زمینه آالت و قطعات خارجی کمتر شود و با توسعه زیرساخت ماشین

 .آنان فراهم شود

ز خارج از کشور نیست، اما به طور موقت به دلیل اینکه تاکنون با نکته مهم دیگر این است که نیازی برای تأمین مصارف داخلی ا

آالت و قطعات تا ارائه استراتژی و سیاست اقتصاد بلندمدت واردات انجام  دالر ارزان کشور اداره شده است، برای تأمین ماشین

 .پذیرد

روری که امکان تولید در داخل افزایش نرخ ارز برای کاالهای مصرفی غیرض/ خروج ارز به خارج کشور دشوار شود* 

 دارد

کنند؛ آیا  هایی است که تولیدکنندگان داخلی همواره با آن دست و پنجه نرم می واردات؛ یکی از مشکالت و چالش

الزم و مشوق، تولید ملی را   نباید دولت سیاست درستی در زمینه واردات اتخاذ کند و از طرفی هم با ایجاد زیرساخت

 هد؟در اولویت قرار د

در این شرایط باید انتقال ارز به خارج کشور دشوار شده و هیچ کس نتواند به راحتی ارز کشور را صرف کارهای غیرضروری و 

 .واردات کاالهای غیرضرور کند

های درصد نیاز 05شود با درونی کردن نیازها به یکباره  درصد واردات را کاالهای مصرفی شامل می 05با توجه به اینکه هم اکنون 

کند، اما مسلماً این امر نیازمند برنامه جامع و کامل است که به عنوان مثال در محصوالت کشاورزی  ارزی در ایران کاهش پیدا می

 .سال زمان نیاز دارد 0تا  1شود در دیگر صنایع  اگر این برنامه یک ساله اجرایی می

اند و پای  های کوچک و بزرگ از مسیر و وظایف اصلی خود دور شده نگاهها به عنوان بزرگترین منبع تأمین مالی ب عالوه بر این بانک

های مردم  ها سپرده ها بانک اندوزی از مسیری غیر از تولید شدند؛ در تمام دولت بازی و یک نوع فرهنگ ثروت ثابت و اقدامات سفته

های غیرتولیدی نفع  ها در فعالیت برخی بانک دادند اما با توجه به اینکه آوری و باید به صنعت و کشاورزان تخصیص می را جمع

 .دارند، اجازه نخواهند داد که کاالی مورد نیاز کشور در داخل تولید شود

 واردات کاال با حساسیت بیشتری انجام شود/ اصالح ساختار اقتصادی نیازمند حرکت جهادگونه مسئوالن* 

های داخلی را تشریح کنید؟ کنترل واردات چه  ها و ظرفیت سیلترین الزامات ایجاد اقتصاد پویا مبتنی بر پتان لطفا مهم

 میزان در رسیدن به این اهداف مؤثر است؟
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 55یکی از اقدامات برای ایجاد اقتصادی پویا و سالم وجود مدیران و مسئوالن جهادی است و در دولتی که در اولین اقدام حقوق 

راستای اقدامات جهادگونه نیست و کار جهادی این است که وزیر همانند مردم کند، قطعاً در  میلیون تومانی برای وزرا تعیین می

 .های خود ادامه دهند نشینی به فعالیت های اشرافی و کاخ عادی زندگی کند و نه اینکه با ایجاد زندگی

دی و مستضعف را نشین غم مردم عا طلب و کاخ نامه خودشان هم اشاره کردند که افراد راحت هم در وصیت( ره)امام خمینی 

 .نخواهند خورد، عالوه بر این چرا نباید در مبارزه با فساد طوری عمل شود که مشکالت به طور کامل از بین برود

های تولید و مدیریت نرخ ارز از جمله  های الزم به تولید داخلی، کاهش هزینه حساسیت در واردات کاال، کمک به ایجاد مشوق

توان کاالیی صادر کرد که جزء مواد خام  مواردی است که به ایجاد اقتصادی سالم و پویا کمک خواهد کرد و در این شرایط می

شود  نهایی فراهم شود به عنوان مثال اکنون مواد پتروشیمی نفت خام و مواد معدنی صادر مینباشد و امکان تبدیل آن به محصول 

شغل در کشورمان ایجاد شده است که در صورت قرار دادن آن در  055و در برابر صادرات یک میلیون تن محصوالت خام در حالی 

 .هزار شغل ایجاد خواهد شد 555زنجیره ارزش افزوده، بالغ بر 

 دریافت مالیات از نقل و انتقال مسکن و اجاره/ خانواده یک مسکنهر * 

های زندگی هم  کند و متناسب با آن هزینه درصد از درآمدهای خود را صرف اجاره خانه می 05ای از مردم  هم اکنون حجم گسترده

های باال مردم عادی را تحت تأثیر  در حال افزایش است، اما مزد هماهنگ با این روند تعدیل نشده و بر همین اساس فشار هزینه

های سازمانی افزایش پیدا کند و هم از افرادی که خانه اجاره  دهد، بنابراین باید شرایطی را به وجود بیاوریم که هم خانه قرار می

بازار حذف دهند، مالیات اخذ شود و هر چه اجاره بیشتر شد مالیات هم متناسب با آن بیشتر شده تا هدف سوداگری از این  می

 .شود

های اقتصادی به فراموشی  التفاوت ارزش ملک است که همواره در سیاست مسأله مهم دریافت مالیات از نقل و انتقال مسکن و مابه

های سوداگری در بازار مسکن منجر به سلب حقوق مردم از  سپرده شده و عزمی هم در این زمینه وجود ندارد؛ انگیزه برای فعالیت

های خالی است که نیازمند مشارکت عمومی و سازماندهی  ن شده است؛ یکی دیگر از راهکارها وضع مالیات از خانهدار شد خانه

 .خواهد بود

 ایجاد تشکل برای تولیدکنندگان به ویژه کشاورزان* 

خرند و حتی تا  میترین قیمت به صورت سلف  ها در کشور ما با شرایط خاصی که دارند محصوالت را از کشاورزان در پایین واسطه

شود، در این باره باید صنایع به روستاها رفته و مواد خام توسط روستاییان به محصول نهایی  کننده عرضه می برابر آن به مصرف 35

 .های نقل و انتقال موجب افزایش اشتغال، رفاه و مزد خواهد شد با ارزش افزوده باالتر تبدیل شود، این اقدام عالوه بر کاهش هزینه

در شهرها هم اگر دولت با وضع قوانینی برخالف تولید ملی اقدامی انجام داد، تولیدکنندگان باید اعتراض کنند، اما این اتفاق 

 .ای از سودشان در اقدامات غیرتولیدی است تاکنون رخ نداده است، چرا که تولیدکنندگان بخش عمده

 ظم انقالب اسالمی گذشتای مبارزه با فساد رهبر مع ماده 1سال از فرمان  93* 

های غیرتولیدی وجود  شوند، وجود فساد است و تا زمانی که سود باال در فعالیت گذاران وارد تولید نمی یکی از عواملی که سرمایه

 .های تولیدی که منافع زیادی برای کشور دارد به صرفه نخواهد بود داشته باشد، قطعاً انجام فعالیت

های تولید یکی از اصول اولیه اقتصاد آمریکاست، در حالی که این امر در کشور ما  دید برای کاهش هزینهاستفاده از فنون و دانش ج

 .بنیان مسیر زیادی در کشور ما وجود دارد مغفول مانده و تا حرکت به سمت اقتصاد دانش
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مواد غذایی از خارج کشور با دالرهای  درصد 95توانند همه نیازهای غذایی را تأمین کنند، در حالی که  در کشور ما کشاورزان می

الزم بر مشکالت اقتصاد ما دامن زده   شود، از طرفی عدم فعالیت صنایع با ظرفیت کامل به دلیل عدم وجود مشوق نفتی وارد می

 .است، چنان رویکردی با اقتصاد مقاومتی کامالً در تضاد است

م عملی مؤثر برای اصالح ساختارهای غلط و مبارزه با فساد صورت نپذیرفته چرا باید با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری هنوز اقدا

 .ها برای اصالح وضع موجود وجود دارد ای در دولت، مجلس، قوه قضاییه و دانشگاه العاده است، در حالی که نیروی فوق

رسد، در این خصوص احتیاج به یک  می شود و به نظر ای هنوز اقدام قابل اتکایی دیده نمی ماده 0سال از فرمان  31پس از گذشت 

 .تشکل جدید، حرکت آگاهانه و بسیج بیشتر برای به روی کار آوردن مدیران جهادی است

اگر تجربه گرانسنگی که در صنعت دفاعی وجود دارد مسئوالن کشور از آن بهره گیرند قطعاً موفق خواهیم شد، چرا که مدیران و 

 .جهادگونه و به شکل تصاحب باالترین تکنولوژی با آنچه که نیاز کشور بوده رسیدندمسئوالن صنعت دفاعی با رویکرد 

های وجود رسیده و اختالف  العاده کار کنیم، اما مردم ما به حداقل انتظار این نیست که در همه صنایع و کارها به شکلی فوق

مثال صنعت دفاعی و ارتش به دلیل این است که به  طبقاتی هم کاهش یابد؛ ایران نیازمند این است که روی پای خود بایستد و

 .خواهیم برسیم توان به آنچه که می احتی می

شود،  کنند باید مصرف آن در کشورهای همانند ما انجام شود و تولیداتی که در داخل انجام می ها تولید می چرا در کاالیی که غربی

 .بدون توجه از خارج کشور تأمین شود

 حرف پایانی؛

ضای فعلی نیازمند مدیریت و نگاه جهادی هستیم، تا الگویی برای تولید مصرف تببین شدیم، تا تمام کشورها با توجه به عدالت در ف

 .برند میلیون نفر هم در فقر به سر می 055آن مورد استفاده قرار دهد، چرا که هم اکنون یک میلیارد انسان در جهان گرسنه بوده و 

اساسی کشورمان به افرادی که در آن وجود دارند امکان ایجاد تغییر و اصالح ساختارها را فراهم خواهد کرد،  به نظر بنده نگاه قانون

قطعه که مورد نیاز  055توان دستگاهی را با  هزار قطعه تولید کرد، حتماً می 05توان موشکی در صنعت دفاعی با  چرا که وقتی می

 .کنیمهای مورد نیاز تأمین  داخل است با فناوری

توانست به  خورد و می اگر نگاه پیشرفت و مدیریت جهادگونه در میان مسئوالن وجود داشت، قطعاً شرایط به نفع اقتصاد رقم می

 .شود، امیدوار بود اقتصاد پویا و سالم که درآمدهای نفتی در آن صرف تولید، اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی می

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/139005 

 

 
 اخبار اختصاصی

 مشرق نیوز – 1393دی  1۰: تاریخ

 ماهه امسال 1میزان واردات روغن خام در 

این رقم هزار تن انواع روغن خام وارد شده است که  33ماهه سال قبل، یک میلیون و  0در : دبیر انجمن صنایع روغن نباتی گفت

 .درصد کاهش را نشان می دهد 35هزار تن رسیده که  000ماهه ابتدایی سال جاری، به  0در 

ماهه ابتدای سال جاری، در تولید و  3به گزارش مشرق، محمد قبله در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه در 

تولید و توزیع روغن : گان و مصرف کنندگان صورت گرفته است، گفتتوزیع روغن نباتی تعادل و توازن مناسبی به نفع تولیدکنند

درصد افزایش نسبت به سال قبل مواجه بوده و به وفور کاال در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است، از  1نباتی در این مدت با 

 .اختیار آنها قرار گرفته استسوی دیگر نیز تامین مواد اولیه کارخانجات مدنظر قرار گرفته و به وفور روغن خام در 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/374852
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دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی با بیان اینکه سهمیه بندی و حواله کشی روغن که مدتها عامل بروز فساد در این صنعت بود، 

 3اکنون حذف شده و از ابتدای سال جاری، تجار به وفور دسترسی الزم به روغن خام داشته اند، این در حالی است که واردات 

ماهه امسال نسبت به سال قبل کمتر بوده است، اما از نظر بازار، وضعیت مناسبی حاکم بود و تنشی مشاهده نشد؛ درحالیکه تا 

 .پیش از این، دالالن بخشی از بازار را در اختیار داشتند و همین امر، مشکالت بسیاری را ایجاد کرد

روغن خام را فقط در کارخانه خود استفاده کنند و از واردکنندگان نیز  البته از کارخانجات تعهد می گرفتیم که: وی تصریح کرد

 .همین تعهد اخذ می شود که زیر نظر انجمن، کاالی خود را به کارخانجات بفروشند، بنابراین دالالن از بازار کنار رفتند

با میزان موجودی مناسبی که در حدود به گفته قبله، در مخازن روغن خام نیز به اندازه کافی ذخیره سازی صورت گرفته است و 

شدیم، این در حالی است که اکنون نیز این ذخیره دست نخورده باقی  31هزار تن به صورت ذخیره گردشی بود، وارد سال  155

ال به به این مفهوم که تا پایان اسفندماه سال جاری، کا. مانده است؛ البته به تناسب نیز ذخیره در مخازن کارخانجات موجود است

وفور وجود دارد و تا فصل جدید بودجه که از اردیبهشت ماه سال آتی آغاز خواهد شد، موجودی مناسب است و دغدغه ای وجود 

 .ندارد

ماهه ابتدایی  0هزار تن انواع روغن خام وارد شده است که این رقم در  33ماهه سال قبل، یک میلیون و  0در : وی اظهار داشت

درصد نیز کاهش به لحاظ مصارف ارزی  55ضمن اینکه .درصد کاهش را نشان می دهد 35ار تن رسیده که هز 000سال جاری، به 

 .هزار تن روغن خام به صورت ذخیره در مخازن گمرک و کارخانجات موجود است 005بر این اساس هم اکنون . به چشم می خورد

مت روغن وارداتی از سوی تجار رفته است و تجار مکلف هستند که امسال وابستگی کارخانجات از روغن دولتی به س: قبله ادامه داد

 .کاال را در اختیار کارخانجات قرار دهند

درصدی را برای  15اگرچه مصوبه دولت سهم : دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در ادامه در خصوص روغن پالم وارداتی نیز گفت

 15پایه ای که میزان واردات کل روغن خام را مشخص می کند که در نهایت واردات پالم به کشور در نظر گرفته بود، اما آمار 

درصد از آن واردات پالم باشد، محلی بحث است بر همین اساس، وزارت بهداشت تا زمانی که آمار واردات به صورت کامل از سوی 

 .ا آمار نهایی منتشر شودگمرک که مرجع رسمی اعالم آمار واردات است، اعالم نشود، جلوی واردات را می گیرد ت

توقف واردات پالم موقتی است، اما با توجه به اینکه نیمه اول سال به دلیل شرایط آب و هوایی و حمل، بیشترین : وی اظهار داشت

درصد از واردات روغن خام به واردات پالم اختصاص یافته است که  15,50میزان واردات پالم به کشور صورت می گیرد، تاکنون 

بنابراین . در مدت باقیمانده سال نیز بعید به نظر می رسد که این آمار تغییری کند. یبا با خواسته وزارت بهداشت هماهنگ استتقر

 .به تعهد خود نسبت به واردات روغن پالم عمل کرده ایم

آخرین افزایش : گفت قبله همچنین در خصوص تغییر قیمت روغن نباتی در بازار و مسائل مطرح شده در خصوص کاهش قیمت نیز

درصد روغن خام با ارز مرجع و  35و با مصوبه کارگروه کنترل بازار است که بنا بر این شد که  35قیمت روغن نباتی مربوط به سال 

تومان بود، در عین حال قیمت  5995تومان و ارز مبادله ای  3559درصد با ارز مبادله ای وارد شود، در آن مقطع ارز مرجع  15

 .سویا نیز باالتر از اکنون بود جهانی

اکنون قیمت جهانی سویا که بیشترین قیمت را به خود اختصاص می دهد، در بازارهای جهانی کاهش یافته است، اما : وی ادامه داد

ی با قیمت ارز مبادالتی نیز افزایش یافته است و ارز مرجع نیز دیگر اختصاص نمی یابد؛ بنابراین امکان کاهش قیمت روغن نبات

 .توجه به کاهش نرخ مواد اولیه در بازارهای جهانی وجود ندارد چراکه نرخ ارز این فاصله را پر کرده است

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/139393 
 

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/374646
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	اقلیم ومنابع طبیعی
	اجرای 1.5 میلیون هکتاری عملیات ترسیب کربن در 18 استان کشور
	با مشارکت جوامع محلی، عملیات ترسیب کربن در سطح 1.5 میلیون هکتار و در 18 استان کشور در حال اجرا است.

	اقتصاد کلان
	امکان افزایش ۳ برابری محصولات کشاورزی/ تکیه بر اقتصاد مقاومتی از شکنندگی اقتصاد میکاهد
	عضو کمیسیون کشاورزی توسعه مکانیزاسیون، استفاده از آبیاری نوین، فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی، انبارداری، حمایت از کشاورزان با تسهیلات ارزان و بیمه کشاورز و محصولات، میتواند تولیدات این بخش را تا سه برابر ظرفیت افزایش دهد.
	عضو کمیسیون کشاورزی توسعه مکانیزاسیون، استفاده از آبیاری نوین، فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی، انبارداری، حمایت از کشاورزان با تسهیلات ارزان و بیمه کشاورز و محصولات، میتواند تولیدات این بخش را تا سه برابر ظرفیت افزایش دهد.
	عضو کمیسیون کشاورزی توسعه مکانیزاسیون، استفاده از آبیاری نوین، فرآوری و بستهبندی محصولات کشاورزی، انبارداری، حمایت از کشاورزان با تسهیلات ارزان و بیمه کشاورز و محصولات، میتواند تولیدات این بخش را تا سه برابر ظرفیت افزایش دهد.
	یک چهارم درآمد نفت صرف واردات کالای اساسی شد/فاصله کشاورزان معمولی با نمونه تا ۱۸ برابر است
	رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه تولید غذای سالم و حلال باید رکن اصلی کارمان باشد، گفت: سال گذشته یک چهارم درآمد نفت به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت.
	نقدینگی مؤثر بورس به سمت بازار سکه و ارز رفته است
	رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد حبابهای ناگهانی ایجادشده در بازارهایی همچون سکه و ارز باعث شده است حجم نقدینگی موثر در بورس به سمت بازارهای هیجانی انتقال پیدا کند که این برای اقتصاد کشور مضر خواهد بود.
	کشاورزان هم نگران قیمت نفت شدند

	آب
	مدیریت آب کلید تامین غذای جمعیت 9 میلیارد نفری سال 2050/ سرمایهگذاری آب در آسیا کاهش یافته است
	دهههای اخیر زیرساختهای آبیاری در منطقه آسیا رکود داشته است و سرمایهگذاری مناسبی صورت نگرفته است میلیونها کشاورز آب مورد نیاز زراعتهای پرمصرف را از منابع زیرزمینی با پمپاژ آب تأمین میکنند و خودشان انتخاب میکنند که کی و کجا آب پمپاژ کنند.
	باید برای تخصیص آب طرح بزرگ 550 هزار هکتاری خوزستان راهی پیدا کنیم
	معاون اول رئیس جمهوری پیش از ظهر امروز در ادامه سفر به استان خوزستان از طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در این استان بازدید کرد.

	انتصابات
	سه عضو کمیسیون کشاورزی در کمیسیون تلفیق معرفی شدند
	محمدتقی توکلی، عباس پاپیزاده و شمسا... شریعتنژاد، بهعنوان اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در کمیسیون تلفیق انتخاب شدند.
	فراخوان مشارکت فعالان و متخصصان بخش کشاورزی در انتخابات اتاق بازرگانی/شوراي هماهنگي فعالان كشاورزي ايران به دنبال كسب كرسي اتاق بازرگاني
	انتخاب اعضای هیات نظارت برانتخابات اتاق تهران اعضای هیات نظارت برانتخابات اتاق تهران مشخص شدند

	اقتصاد محصولات
	صنعت مرغ تخمگذار کشور، روزانه 3 میلیارد تومان خسارت دیدهاند

	برنج
	عرضه برنج داخلی و وارداتی در اولین روز هفته
	روز ۱۳ دیماه، تالار محصولات کشاورزی شاهد عرضه برنج گلستان، مازندران، گیلان به همراه برنج وارداتی کشورهای هندوستان و تایلند است.
	حقوق ورودی برنج خارجی ۲۲ درصد تعیین شد
	حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) برنجهای وارداتی که قبل از تاریخ 1/5/1393 برای آنها پروانه ورود گمرکی صادر شده و تا تاریخ 31/5/1393 از گمرک ترخیص شده است، بیست و دو درصد تعیین میشود.
	همایش برنج کشور در اواخر بهمن برگزار خواهد شد
	به جای برخورد با برنجکاران، با غول واردکنندگان برنج مقابله کنید

	برنامه و سیاست ها
	افزایش امنیت غذایی با ارتقای عملکرد کشاورزی/ وابستگی به نفت باید کاهش یابد
	رئیس سازمان بسیج مهندسان کشاورزی با بیان اینکه با افزایش عملکرد و تولید کشاورزی، امنیت غذایی بالا میرود، گفت: اگر به ارتقای عملکرد در این بخش توجه شود، وابستگی به نفت کاهش مییابد.
	رئیس سازمان بسیج مهندسان کشاورزی با بیان اینکه با افزایش عملکرد و تولید کشاورزی، امنیت غذایی بالا میرود، گفت: اگر به ارتقای عملکرد در این بخش توجه شود، وابستگی به نفت کاهش مییابد.
	رئیس سازمان بسیج مهندسان کشاورزی با بیان اینکه با افزایش عملکرد و تولید کشاورزی، امنیت غذایی بالا میرود، گفت: اگر به ارتقای عملکرد در این بخش توجه شود، وابستگی به نفت کاهش مییابد.
	حضور بخش خصوصی در شورای سیاستگذاری مؤسسه تحقیقات باغبانی
	معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از مزایای ایجاد مؤسسه تازهتأسیس تحقیقات علوم باغبانی و شکلگیری پژوهشکدههای این مؤسسه در آینده که باعث کاهش دغدغههای کشاورزان در رابطه با ژرمپلاسم که موجب ارائه ارقام پایههای جدید میشود، خبر داد.
	یونجه جای پول دامداران را میگیرد
	دامدارانی که شیرخام تولیدشده خود را در قالب طرح تضمین به تعاون روستایی میفروشند، به ازای پول، یونجه دریافت میکنند.
	دامدارانی که شیرخام تولیدشده خود را در قالب طرح تضمین به تعاون روستایی میفروشند، به ازای پول، یونجه دریافت میکنند.
	دامدارانی که شیرخام تولیدشده خود را در قالب طرح تضمین به تعاون روستایی میفروشند، به ازای پول، یونجه دریافت میکنند.
	چارهجویی برای صادرات گوشت طیور و لبنیات به روسیه؛ طی دو ماه آینده
	پیشبینی میشود ظرف دو ماه آینده، با ورود کارشناسان روسی، نسبت به صادرات گوشت طیور و لبنیات چارهجویی شود.
	عضویت نظام دامپزشکی در شورای راهبری نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی کشاورزی
	در راستای اجرای ماده ۲۱ قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و به موجب ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظف هستند قبل از پذیرش دانشجو در رشتههای مختلف علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی را رعایت کنند.
	آغاز نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با حضور رییس جمهوری
	نخستین کنفرانس اقتصاد ایران با حضور رئیس جمهوری در محل سالن اجلاس سران آغاز شد.
	مراکز تفریحی و ویلایی در مکان های فاقد ارزش کشاورزی یا بدون آب ایجاد می شود
	طرح سنددار کردن زمین های کشاورزی از سال آینده آغاز و در مدت هفت سال همه اراضی ملی سند دار می شوند.
	تجدید نظر در شیوه های آموزش کشاورزی برای افزایش علاقه جوانان
	معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر لزوم تجدید نظر در شیوه های آموزشی برای افزایش جاذبه تحصیل علوم کشاورزی در جوانان تاکید کرد.
	برای حذف مقررات دست و پاگیر در حوزه جهاد کشاورزی تلاش می کنیم
	رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به تبادل دیدگاه ها و بررسی چالش های قانونی پیش روی بخش کشاورزی به ویژه در استان اردبیل پرداختند.
	برگزاری جلسات تنظیم بازار در سکوت خبری/برخی افراد به واسطه ارتباطات خود به راحتی به مصوبات تنظیم بازاردسترسی دارند
	دستور ویژه روحانی به دو وزیر / تدوین طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی
	محمد مهدی رییس زادهشایستهسالاری در انتخابات بخش خصوصی
	اولویتبندی پیشنهادات مربوط به بودجه بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی

	بازار و قیمت ها
	قیمت میوه و سبزیجات+جدول
	قیمت میوه و سبزی در هفته گذشته افزایش چندانی نداشته و تقریبا ثابت بوده و فقط قیمت نارنگی حدود 500 تومان در هر کیلوگرم افزایش داشته است.
	افزایش قیمت نارنگی، سیاهبازی واردکنندگان
	در حالی که برای واردات نارنگی پاکستانی نقشه کشیده شده است، تولید 650 هزار تنی نارنگی در کشور نیاز به این اقدام واردکنندگان را منتفی کرده است.

	پسته
	صادرات 1.5 میلیارد دلاری پسته

	تولیدات زراعی و باغی
	ارزیابی کاهش خسارات کشاورزی بهدلیل استفاده از دادههای هواشناسی
	برای دستیابی به توصیههای "هواشناسی کشاورزی"، عملیات مختلفی از حاصل همکاری سازمان هواشناسی کشور با وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود تا این دادهها بهطور رایگان در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
	دوره آموزشی فرآیند تولید و لزوم استفاده از نهال سالم مرکبات
	دوره آموزشی فرآیند تولید و لزوم استفاده از نهال سالم و گواهیشده مرکبات و احداث باغها 23 تا 25 دیماه امسال در شیراز برگزار میشود.
	امسال هندوانه و گوجه فرنگی هم به خریدهای تنظیم بازار اضافه شد
	قائم مقام وزیرجهاد کشاورزی در امور مجلس با بیان این که امسال برای نخستین بار وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار، حتی خرید هندوانه و گوجه فرنگی را از کشاورزان در دستور کار قرار داد، از وارد نشدن حتی یک کیلو مرکبات برای شب عید 94 خبر داد.
	محصولات کشاورزی تحت نظارت استاندارد به بازار میآیند
	نگاه ویژهای باید به وضعیت انبارداری مرکبات کشور شود
	آغاز برداشت مرکبات در دومين قطب توليد مرکبات کشور
	رتبه اول خراسان در ایجاد گلخانههای هیدروپونیک

	تولیدات دام و طیور
	سلامت مردم با کمبود نیروهای نظارتی دامپزشک به خطر میافتد
	یک واحد بستهبندیکننده فرآوردههای خام دامی امروز در قلب تهران پلمپ شد، اما اگر نیروهای نظارتی بیشتری در سازمان دامپزشکی وجود داشت، میشد واحدهای بیشتری تحت نظارت بهداشتی قرار گیرند.
	جلوگیری از فعالیت 17 کارخانه متخلف تولید کننده دارو و مکمل های دامی
	سازمان دامپزشکی کشور از فعالیت پنج خط تولید داروهای دامی و ۱۷ کارخانه تولید مکمل دامی جلوگیری کرد.
	گیلان پایلوت ساماندهی کشتارگاههای صنعتی دام شد

	تخم مرغ
	مازاد تخممرغ کشور در سال جاری 25 درصد افزایش یافت

	تکنولوژی، فناوری، علمی
	200 پایان نامه اثرگذار کشاورزی تا پایان سال در دانشگاه های کشور انجام می شود
	ما نه تنها برای اشخاص پست سازمانی تولید نمی کنیم، بلکه برای پست ها افرادی را انتخاب و منصوب می کنیم که متناسب و شایسته 30 سال خدمت در بخش کشاورزی باشند.

	چای
	سازمان چای در تلاش برای گرفتن وام بهزراعی است

	خشکسالی
	لزوم سرمایهگذاری در کشاورزی به خاطر امنیت غذایی/۳۰ سال خشکسالی در راه است
	یک کارشناس کشاورزی با اشاره بر لزوم سرمایهگذاری در کشاورزی به خاطر امنیت غذایی گفت: ۳۰ سال خشکسالی در راه است، باید برنامهریزی شود.

	سیب زمینی
	صادرات سیبزمینی 2 برابر شد

	شیلات
	بیماری ماهی قزل آلا در مزارع پرورشی کنترل شده است/واردات ۲۰ هزارتن ماهی تیلاپیا
	رئیس سازمان شیلات ایران گفت: درباره واردات تخم چشمزده قزلآلای آلوده به ویروس VHS و کاهش تولید شکی نیست، اما این بیماری در مزراع پرورش ماهیان کنترل شده و مشکلی نیست.
	صادرات ۱۲۰۰ کیلو خاویار پرورشی در سال قبل/ کاهش ۳۰ درصد تولید قزلآلا به دلیل آلودگی ویروسی
	معاون آبزیپروری سازمان شیلات با بیان اینکه تولید ماهی قزل آلا امسال نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد کاهش یافته، گفت: با کنترل ویروس وی اچ اس 200 کانون آلوده به 30کانون کاهش یافته است.
	روسیه بازار جدید ماهی پرورشی ایران است/تولید ۱۹ هزارتن میگو در سال جاری
	معاون آبزیپروی سازمان شیلات ایران گفت: سال 92 حدود 140 هزار تن ماهی قزلآلا در کشور تولید شد که با توجه به درخواست روسیه برای قزلآلای تولیدی ایران، یک بازار خوب برای صادرات این محصول به روسیه فراهم شده است.
	واردکنندگان تیلاپیا از آب گلآلود ماهی میگیرند
	با وجود آنکه 12 سال از ورود اولیه ماهی تیلاپیا به کشور میگذرد، تنها مانعی که از توسعه آن جلوگیری میکند، سود واردکنندگانی است که به چندین برابر قیمت، این آبزی را به فروش میرسانند.
	فرآورده گیاهی "آویشیت" جایگزین سم مهلک "مالاشیت گرین" شد
	حذف سم مهلک آلاینده محیط زیست و سرطانزای "مالاشیت گرین" با استفاده از فرآورده گیاهی "آویشیت" کمک مؤثری به ارتقاء ضریب امنیت غذایی، بهداشت و سلامت جامعه خواهد بود.
	ادامه مذاکرات با محیط زیست برای تولید تیلاپیا در ایران
	با وجود آنکه پتانسیلها برای تولید 200 هزار تن میگو و 900 هزار تن پرورش ماهی در قفس در کشور وجود دارد، اما هنوز زیرساختهای لازم برای این اقدام فراهم نشده است.
	مشخصات و دلایل موفقیت 5 بهره بردار برتر شیلات کشور
	دلایل موفقيت نمونه هاي كشوري شيلات كه در آیین امسال حائز رتبه برتر شدند، اعلام شد.
	استاندارد آموزشی پرورش ماهی در قفس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و همکاری سازمان شیلات ایران تهیه، تصویب و ابلاغ شد.

	شیر
	خرید 2500 تن شیر حمایتی از دامداران تهران
	رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران با بیان اینکه تاکنون بیش از 2 هزار و 500 تن شیر به صورت حمایتی از کشاورزان خریداری شده است، گفت: دامداران میتوانند به ازای شیر خام تحویلی پول یا علوفه دریافت کنند.
	تولید 208 تن پودر شیرخشک و 257 تن خامه از طرح تضمین شیرخام
	از آغاز طرح تضمین شیرخام، دوهزار و 722 تن شیرخام خریداری که از این مقدار 208 تن پودر شیرخشک تولید شده است.

	صادرات و واردات
	نخستین محموله دام زنده از اسکله شادگان بارگیری شد
	بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، نخستین محموله صادراتی دام زنده از اسکله شادگان مجتمع بندری امام خمینی(ره) به مقصد کشورهای حوزه خلیج فارس بارگیری و صادر شد.
	رکورد صادرات شیر و مواد لبنی ایران شکست
	امسال در زمینه صادرات شیر، مواد لبنی و مواد پروتئینی بهویژه مرغ، رکورد مناسبی در کشور به ثبت رسید.
	واردات 200 هزار تنی شکر سفید، بهرغم "دستور منع" وزیر جهاد کشاورزی
	بهرغم درخواست ممنوعیت ثبت سفارش واردات شکر سفید از سوی وزیر جهاد کشاورزی، علاوه بر واردات شکرهای ثبت سفارششده سال قبل، از مهر ماه امسال 200 هزار تن شکر سفید نیز در بنادر کشور تحویل شده است.
	بهرغم درخواست ممنوعیت ثبت سفارش واردات شکر سفید از سوی وزیر جهاد کشاورزی، علاوه بر واردات شکرهای ثبت سفارششده سال قبل، از مهر ماه امسال 200 هزار تن شکر سفید نیز در بنادر کشور تحویل شده است.
	بهرغم درخواست ممنوعیت ثبت سفارش واردات شکر سفید از سوی وزیر جهاد کشاورزی، علاوه بر واردات شکرهای ثبت سفارششده سال قبل، از مهر ماه امسال 200 هزار تن شکر سفید نیز در بنادر کشور تحویل شده است.

	صنایع غذایی
	راهکارهای خروج صنایع لبنی از رکود تورمی و رفع مشکلات توسعه مصرف لبنیات
	کلیه آبلیموهای بی کیفیت از سطح بازار جمع آوری می شود/ مردم فقط آبلیمو با مارک معتبر بخرند
	فعلا همهچیز ممنوع است!/ استفاده از خمیرمرغ به دلیل ضعف نظارت ممنوع شد
	عیسی کلانتری:بازار روغن نباتی بدون مطالعه واگذار شده و انحصاری علیه دولت و مردم شکل گرفته است/گرانی روغن نباتی به دلیل انحصار بازار است
	درخواست معافیت صنایع غذایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
	ماشینآلات غیر استاندارد نانواییهای سنتی عامل آلودگی در نان
	واکنش سازمان غذا و دارو به واردات روغن پالم

	عسل
	تغذیه کلنی های زنبور عسل با کیک پروتئینی، جانشین گرده شد
	سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با توجه به پایان تغذیه زنبورهای عسل درفصل زمستان و قرار گرفتن کندوها در معرض فقر غذایی شدید، خواستار تغذیه کلنی های زنبورداران با کیک پروتئینی جانشین گرده شد.

	گل و گیاهان زینتی
	ساخت پایانه گل بعد از 10 سال هنوز به پایان نرسیده است/ افتتاح در خرداد 94 به شرط تامین اعتبار
	مدیرعامل اتحادیه سراسری گل و گیاه با بیان اینکه پایانه صادراتی گل و گیاه بزرگترین طرح بعد از انقلاب است، گفت: کار ساخت این پایانه از سال 83 آغاز شده اما با گذشت 10 سال به دلیل کمبود اعتبارات 20 درصد از کار باقی مانده است.

	گوشت قرمز
	پس از راستیآزمایی در آمارهای گذشته؛/نیاز گوشتی کشور 250 هزار تن کاهش یافت

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	صادرات 37 هزار تن تخممرغ در سال جاری/ تولید گندم دو میلیون تن افزایش یافت
	معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سالانه حدود 900 هزار تن در کشور تخم مرغ تولید میشود. در 8 ماه ابتدای امسال 37 هزار تن صادرات این محصول را داشتهایم که در قیاس با سال گذشته به طور محسوسی افزایش داشته است.
	جلال پور نائب رییس اتاق ایران:ارتقای جایگاه تشکل ها موجب تقویت اتاق ایران می شود
	ساختاری برای توسعه صادرات کشاورزی نداریم/ فرش و زعفران محصولات انحصاری ایران
	عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه برای صادرات نفت و مواد پتروشیمی سازمان داریم، گفت: بخش کشاورزی فاقد یک سازمان نظامند صادراتی است و این کار توسط تجار و به صورت انفرادی انجام میشود.
	درددلهای باغداران برتر در کمیسیون تخصصی باغبانی هتل المپیک
	زنان روستایی ایران میتوانند نمونه جهانی شوند
	مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی زنان منطقه رامه شهرستان آرادان استان سمنان از مشارکت کارآمد و مؤثر زنان روستایی رامه در پروژه بینالمللی حبلهرود خبر داد.
	کشاورزی پایدار، در سایه انتخاب روش های مناسب خاک ورزی
	دانشیار گروه اکوفیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گفت: بهزراعی با انتخاب ارقام مناسب و روش های خاک ورزی مناسب را باید از عوامل تاثیرگذار در کشاورزی پایدار قلمداد نماییم.
	نخستین همایش بینالمللی خوراک دام، طیور و آبزیان 25 دیماه با حضور تولیدکنندگان برتر خارجی و داخلی در سالن مرکز همایشهای حجاب تهران برگزار میشود.
	مرکبات با لکههای سفیدرنگ را نخرید
	بخش کمی از مرکبات که بهدلیل بیماری قارچی در روند ذخیرهسازی و سورتینگ مورد استفاده قرار نمیگیرد، روانه بازار مصرف شده است.
	کند شدن روند صادرات کشمش
	بهدلیل بالا رفتن نرخ خرید تضمینی کشمش در بازار داخلی و پایین آمدن نرخ جهانی، از میزان صادرات این محصول در هشتماهه نخست سال جاری کاسته شد.
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