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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبع اصلی و برای دستیابی به خبردر من

  .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

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

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

 

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

.بهره مند فرمائید  

جوابگو خواهند بود 62144380126و فاکس   62144380120  در این راستا تلفن  

 

 

 
 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

2 
 

 

 آب

 - 18/16/21فارس

  گری در استفاده بهینه آبگری در استفاده بهینه آب  مطالبهمطالبه//طرحهای آبی فائو در ایران از دی ماه آغاز شدطرحهای آبی فائو در ایران از دی ماه آغاز شد

ری در فائو از ابتدای سال میالدی جا "کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب"پروژهای مشترک : نماینده مستقر فائو درایران گفت 

 .های نظارت و مدیریت بر منابع آب هستیم ایران آغاز شد و در حال بررسی و اجرای برخی از پروژه

محسن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی ایران عصر امروز در نشست با نمایندگان فائو  خبرگزاری فارس  به گزارش خبرنگار اقتصادی

برای برگزاری روز ملی آب در کشور از نماینده فائو و یونسکو دعوت به عمل آمده است و امسال : در ایران اظهار داشت  و یونسکو

 .شود برگزار می با همکاری مشترک با آنها   "آب مجازی"همچنین همایشی به عنوان 

ساله اتاق در  5ضمن اینکه عملکرد . ارائه دادیم  ها ما درباره اصالح وضعیت آب گزارش هایی به نمایندگان این سازمان: وی افزود

 .بحث آب که عملکردی قابل قبول است به آنها ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت

اسفند سال جاری منتقل  20به   55فروردین  0روز زود تر از  02رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه روز جهانی آب در ایران 

به دنبال این هستیم که دغدغه های اتاق بازرگانی، مردم و فعاالن اقتصادی را که برای حفظ این ثروت ملی : ادشده است ادامه د

 .دارند، به اطالع برسانیم

شود تا خود مردم مطالبه گر استفاده بهینه از آب باشند که در این زمینه  فضای فرهنگ سازی برای مردم ایجاد می: وی تصرح کرد

 .شود رگزار میمسابقاتی نیز ب

 های مدیریت منابع آب فائو در ایران از ابتدای ژانویه آغاز شد پروژه

های منطقه نیز با این مشکل روبه رو بوده و  کشور چالش آب تنها برای ایران نیست و : در ادامه این نشست گفت سرج ناکوزی

 .های مشابهی دارند چالش

ی توان به مسائل زیست محیطی و تخریب آن اشاره کرد به همین منظور باید بهره های دیگر در این ارتباط م از چالش: وی افزود

 .وری بیشتری در الگوهای آب ایجاد شود

در این خصوص الزم است که همکاری میان بخش خصوصی و دولتی در ایران تقویت و رویکرد گروهی و دست : ناکوزی گفت

 .جمعی ایجاد شود

پروژهای : اشاره به اینکه ایران به عنوان کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب انتخالب شد، ادامه داد نماینده مستقر فائو در ایران با

  .مشترکی با ایران از ابتدای سال میالدی جاری داریم

 باهمکاری وزاردت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست ایران در حال بررسی و اجرای برخی از: ناکوزی اظهار داشت

های  پروژه ها در خصوص نظارت و مدیریت بر منابع آب هستیم و اعتقاد داریم که برای تحقق این مهم، باید مشارکت بخش

جامعه مدنی نیز برای تحقق این امور باید مشارکت داشته باشند تا بتوانیم اگوی پایداری : وی افزود .خصوصی و دولت تقویب شود

های الزم برای مقابله با کم آبی، باید پایدار برنامه  ناکوزی با اشاره به اینکه فعالیت.ایجاد کنیم برای مصرف منابع آب در کشور ایران

 .نتایج این کار در بلند مدت نمایان می شود: ریزی شود گفت

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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 .هایی اندیشیده شود راهکارهایی نیز در مورد مسائل توسعه روستایی در ایران باید راهکاری: وی در پایان گفت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592202222931 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941021001486
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 آب
 آیانا 1318دی  22, سه شنبه

  اعالم آمادگی اسپانیا برای کمک به ایران در مدیریت بحران آب اعالم آمادگی اسپانیا برای کمک به ایران در مدیریت بحران آب 

عاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق ایران دیدار کرد و راه مدیر کل بین الملل مؤسسه تجارت خارجی اسپانیا با م

 .کارهای گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت

معاون بین الملل اتاق ایران با اشاره به حمایت دولت از بخش خصوصی و توسعه فعالیت های « فرهاد شریف»به گزارش ایانا،  

اکنون با در نظر گرفتن رویکرد دولت ها و باالترین مقامات دو کشور در خصوص همکاری : دیگر کشورها اظهار داشتمشترک با 

 .توانیم آغاز جدیدی را در ارتباط بخش های تجاری دو کشور رقم بزنیم های اقتصادی بلند مدت، می

با توجه به وضعیت : صادی ایران و اسپانیا خوب بوده است؛ گفتمعاون بین الملل اتاق ایران با بیان اینکه سابقه روابط سیاسی و اقت 

امن ایران در منطقه و تأمین نیازهای بازار همسایگان، فعالیت هایی همچون توسعه زیرساخت ها و فراهم آوردن شرایط پذیرش 

زه ها، می تواند به توسعه گردشگر در ایران از توجیه اقتصادی برخوردار است و تجربه شرکت های اسپانیایی فعال در این حو

 .همکاری های بین دو کشور کمک کند

فرهاد شریف، توانمندی ایران در حوزه های انرژی و نیروی انسانی تحصیلکرده را برای حضور سرمایه گذاران اسپانیایی و تبدیل  

 .صادی عنوان کردفرصت های مذکور به موقعیت های تجاری و اقتصادی، یکی از راهکارهای توسعه همکاری های اقت

اسپانیا می تواند با توجه به عقاید مذهبی مسلمانان برای این دسته از : وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری بیان کرد 

 .گردشگران هم موقعیت های خاصی را فراهم کند

در حال حاضر : ایران گفت سفیر جدید اسپانیا نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از مأموریتش در« ادواردو لوپز بوسکتس»

 .ها را ارتقاء بخشد بسترهای توسعه مناسبات بین دو کشور فراهم است و این امر می تواند همکاری های دو کشور در همه زمینه

ها و تعامالت  های اقتصادی کشورش به تهران برای گسترش همکاری سفیر جدید اسپانیا در تهران با اشاره به چندین سفر هیأت 

اسپانیا تجربیات فراوانی در مقوله بحران آب و مدیریت مصرف آن دارد که آماده ایم این تجربیات را در : دی، اظهار داشتاقتصا

 .اختیار ایران بگذاریم

این مؤسسه یک مؤسسه دولتی است که زیر نظر : در ادامه این نشست، مدیرکل بین الملل مؤسسه تجارت خارجی اسپانیا گفت 

 .کند و وظیفه اصلی آن فراهم کردن تسهیالت تجارت خارجی با دیگر کشورهای دنیاست زارت اقتصاد فعالیت میوزارت خارجه و و

هدف اصلی از این سفر، شناسایی نیازها و تقاضای ایران از ما، آگاهی از اطالعات اقتصادی ایران، بررسی بازار ایران و : وی ادامه داد 

 ./های اسپانیایی است ی شرکتهمچنین یافتن شرکای تجاری مناسب برا

/item/water/ir.iana.www//:http02800-2html. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/water/item/27322-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

5 
 

 آب
 آیانا 1318دی  22, سه شنبه

  اولین مسابقه سراسری عکس آب اولین مسابقه سراسری عکس آب / / بزرگداشت روز ملی آببزرگداشت روز ملی آب

ا همکاری کمیسیون ملی یونسکو به منظور بزرگداشت روز ملی آب، مسابقه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ب

 .برگزار می کند 59اسفندماه  20را در تاریخ  "بحران آب  "سراسری عکس با موضوع 

 :مقررات مسابقه 

 .شرکت در مسابقه برای عالقه مندان آزاد است -2 

 .باشد عکس ها باید در منطقه جغرافیایی ایران عکسبرداری شده -0 

شرکت در مسابقه و ارسال عکس به معنای اعالم موافقت با تمامی مقررات مسابقه است و تصمیم گیری در مورد مسائل پیش  -8 

 .بینی نشده به عهده برگزار کننده مسابقه است

 .عکس های ارسالی نباید دارای امضا، نشان، پاسپارت، حاشیه، قاب، لوگو و هرگونه نشانه تصویری باشد -9 

در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله، عکس . )ارسال اثر و شرکت در مسابقه به منزله اعالم مالکیت معنوی عکس هاست -5 

 .(ارسالی حذف شده و عواقب حقوقی آن متوجه ارسال کننده خواهد بود

 .هرگونه دخل و تصرف در عکس ها به شکلی که اصالت عکس را مخدوش کند مجاز نمی باشد -1 

 X2 نامگذاری کنید مانند X22 تا X2 فایل عکس ها را با نام و نام خانوادگی عکاس و تایپ انگلیسی و شماره عکس از -2 

Kaveh Farzaneh 

ها را به  عکس Quality پیکسل و 2522ذخیره، ضلع بزرگ عکس ها  jpg های ارسالی را با فرمت عالقمندان بایستی عکس -3 

 .هر عکس از یک مگابایت بیشتر نباشد صورتی انتخاب نمایند که حجم

به همراه عکس ها یک فایل متنی شامل محتویات نام و نام خانوادگی عکاس، نام پدر، کد ملی و شماره شناسنامه، آدرس دقیق  -5 

هر عکس، پستی به همراه کد پستی و شماره تلفن ثابت و همراه، ایمیل و عالوه بر این به ترتیب و با ذکر شماره عکس ها برای 

 .ارسال نماید word تاریخ عکس، موقعیت مکانی دقیق عکس و توضیحی مختصر برای هر عکس را در فایل

 .تکمیل فرم شرکت در مسابقه، الزامی و به منزله پذیرش مقررات مسابقه می باشد -22 

حفاظت می   spambotsاین آدرس ایمیل توسطir.iccim@waterphotoتوانند آثار خود را به آدرس  عالقمندان می 22- 

 .برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ایمیل نمایند. شود

آثار آنالوگ ، منوط به اسکن کردن تصاویر و ارائه فایل دیجیتالی . داوران عکس ها را به طریق دیجیتال داوری خواهند کرد -20 

 .خواهد بود

ه دلیل تنوع در آثار، دبیرخانه از پذیرش مجموعه عکس معذور است، مگر آنکه در هر کادر موضوعی متفاوت از یک سوژه به ب -28 

 .تصویر کشیده شده باشد

 .فایل دیجیتال آثار برگشت داده نخواهد شد و پس از اتمام داوری معدوم می گردند -29 

 .یابد گواهی حضور اهدا خواهد شد به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه می -25 

برگزار کننده، حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را در نشریات، مطبوعات، سایت اینترنتی، در ارتباط با این مسابقه را با  -21 

 .دارد را برای خود محفوظ نگه می( با ذکر نام عکاس)ها  ها در سایر مکان ذکر نام عکاس داشته و به نمایش در آوردن آن

mailto:waterphoto@iccim.ir
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 .محدودیتی در ارسال تعداد آثار وجود ندارد - 22 

 .در صورت چاپ کتاب، به تمامی شرکت کنندگان کتــاب مسابقه اهدا خواهد شد -23 

ساعت پس از تماس با آنان تصاویر منتخب  09شرکت کنندگان ملزم هستند در صورت انتخاب آثارشان، حداکثر ظرف مدت  -25 

 :آدرس زیر ارسال نمایندرا با پست پیشتاز به 

 3، طبقه دوم، واحد 1تهران، خیابان طالقانی، کوچه پانزده خرداد، ساختمان اسکویی، پالک  

 .شود دریافت می DPI 822 سانتی متر و با دقت 52فایل عکس راه یافته حداقل با عرض  

 .ز عدم ارسال بر عهده صاحب اثر خواهد بودو مسئولیت ناشی ا( را داشته باشند 22در 52کیفیت مناسب جهت چاپ در ابعاد ) 

 : هیأت داوران 

 کاوه فرزانه –افشین بختیار  -علی قلم سیاه : آقایان 

 :گاه شمار مسابقه 

 ( این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد) بهمن  05پنجشنبه : آخرین مهلت ارسال آثار 

 اسفند 2: ها انتخاب و داوری عکس 

 اسفند 8: ی پذیرفته شدهاطالع رسانی عکس ها 

 2859اسفند  20: مراسم اهدای جوایز 

 : جوایز 

 میلیون ریال 52نفر اول دیپلم افتخار و مبلغ  -2 

 میلیون ریال 82نفر دوم دیپلم افتخار و مبلغ  -0 

 میلیون ریال 25نفر سوم دیپلم افتخار و مبلغ  -8 

 لمیلیون ریا 8تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ  -9 

 (.سال 23برای شرکت کنندگان زیر ) میلیون ریال  8تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ  -5 

دیپلم افتخار و گواهی های برگزیدگان ممهور به مهر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون ملی یونسکو  

 .خاهد بود

 ./تماس بگیرید 33382212مسابقه به شماره توانید با دبیرخانه  برای کسب اطالعات بیشتر می 

/item/water/ir.iana.www//:http02802-2html. 
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 آب
 آیانا 1318دی  22, سه شنبه

ه ه برای توسعبرای توسع/ / پروژه های آب در ایران از ابتدای ژانویه کلید خوردپروژه های آب در ایران از ابتدای ژانویه کلید خورد: : نماینده فائو در ایراننماینده فائو در ایران

  روستایی راهکارهای تازه باید اندیشید روستایی راهکارهای تازه باید اندیشید 

فائو، از ابتدای سال میالدی جاری در  "کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب"پروژهای مشترک : نماینده مستقر فائو درایران گفت

 .ایران آغاز شد

برای : و یونسکو در ایران گفتبه گزارش ایانا، محسن جالل پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک با نمایندگان فائو  

با " آب مجازی"همچنین امسال همایشی نیز با عنوان . برگزاری روز ملی آب در کشور، از نماینده فائو و یونسکو دعوت شده است

 .شود همکاری مشترک آن ها برگزار می

ضمن اینکه عملکرد : رائه شده است، افزودها ا وی با بیان این که درباره اصالح وضعیت آب گزارش هایی به نمایندگان این سازمان 

 .ساله اتاق در بحث آب که عملکردی قابل قبول است، به آنها ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت 5

اسفند سال جاری منتقل  20به  55فروردین  0روز زودتر از  02رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه روز جهانی آب در ایران  

دغدغه های اتاق بازرگانی، مردم و فعاالن اقتصادی برای حفظ این ثروت ملی به اطالع عموم رسانده خواهد : ادامه دادشده است، 

 .شد

شود تا خود مردم مطالبه گر استفاده بهینه از آب باشند که در این زمینه  فضای فرهنگ سازی برای مردم ایجاد می: وی تصرح کرد 

 .شود مسابقاتی نیز برگزار می

 ایران به عنوان کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب انتخاب شد 

های منطقه نیز با این مشکل روبه رو بوده و  چالش آب تنها برای ایران نیست و کشور: سرج ناکوزی در ادامه این نشست گفت 

 .های مشابهی دارند چالش

به همین منظور باید بهره وری : ن اشاره کرد و گفتهای دیگر در این ارتباط به مسائل زیست محیطی و تخریب آ وی از چالش 

 .بیشتری در الگوهای آب ایجاد شود

به گفته ناکوزی، در این خصوص الزم است که همکاری میان بخش خصوصی و دولتی در ایران تقویت و رویکرد گروهی و دست  

 .جمعی ایجاد شود

پروژهای : ه عنوان کانون ابتکار منطقه ای کمبود آب انتخاب شد، ادامه دادنماینده مستقر فائو در ایران با اشاره به اینکه ایران ب 

 .مشترکی با ایران از ابتدای سال میالدی جاری داریم

باهمکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست ایران در حال بررسی و اجرای برخی از : ناکوزی اظهار داشت 

های  مدیریت بر منابع آب هستیم و اعتقاد داریم که برای تحقق این مهم، باید مشارکت بخش پروژه ها در خصوص نظارت و

 .خصوصی و دولت تقویب شود

جامعه مدنی نیز برای تحقق این امور باید مشارکت داشته باشند تا بتوانیم اگوی پایداری برای مصرف منابع آب در : وی افزود 

 .کشور ایران ایجاد کنیم
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نتایج این کار در بلند مدت : های الزم برای مقابله با کم آبی، باید پایدار برنامه ریزی شود گفت اشاره به اینکه فعالیتناکوزی با  

 .نمایان می شود

 ./وی همچنین خواستار اتخاذ راهکارهای تازه و اساسی برای توسعه روستایی در ایران شد 

/item/water/ir.iana.www//:http02802-2html. 
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 آب
 آیانادی  10, چهارشنبه

  میلیارد تومان به آبرسانی روستایی میلیارد تومان به آبرسانی روستایی   055055تخصیص تخصیص 

میلیارد تومان از  522در یک ماه گذشته با تصویب هیات دولت حدود : مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت

تبارات صندوق توسعه ملی به منظور تامین آب مجتمع های روستایی اختصاص یافت تا از طریق بانک کشاورزی به عنوان بانک اع

 . عامل پرداخت شود

گزارش ایانا، حمیدرضا جانباز در حاشیه پانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت  به

پروژه واگذار شده است، اظهار  222ها به بخش خصوصی، در حال حاضر بیش از  شور در خصوص واگذاری پروژهآب و فاضالب ک

 .میلیارد تومان است 922هزار و  9ها بیش از  میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه: کرد

ها  سرعت اجرای پروژه:کشور بیشتر است گفت وی با بیان اینکه این رقم از مجموع اعتبارات عمرانی شرکت مهندسی آب و فاضالب

 .ها است که این موارد باعث خواهد شد تا خدمات مناسب تری را به مشتر کان ارائه دهیم های این پروژه و کیفیت کار را از ویژگی

هار گذاری در بخش آب کشور اظ های خارجی در سرمایه مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در خصوص نقش هیات

 52های آب کشور، بیش از  ایم که در بخش طرح های گذشته در صنعت آب و برق کشور با خودکفایی مواجه بوده در سال: کرد

 .درصد بر تولیدات داخل و صنعتگران و مشاوران داخلی متکی هستیم

 .کنیم میدرصد از تجهیزات و تولیدات داخلی استفاده  22به گفته جانباز در بخش فاضالب نیز در حدود 

در مالقات با : ترین مشکل کشور تامین سرمایه است، گفت های گذشته، اصلی وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم در سال

های  های خارجی با شرکت گذاری و فاینانس تاکید داریم و یکی از شروط ما، مشارکت شرکت های خارجی بر موضوع سرمایه شرکت

 .های ایرانی باشد ها نیز بایستی به عهده شرکت مدیریت پروژهبخش خصوصی داخلی است و 

ما باید از تکنولوژی : مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور موضوع انتقال تکنولوژی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود

 .های معتبر جهانی بهره ببریم و علم روز و تجربه شرکت

های  ریزی از هم اکنون برنامه: کشور در مواجه با پیک مصرف تابستان سال آینده گفتجانباز در خصوص آمادگی شرکت آبفای 

 .مناسب برای هر شرکت و هر استان درحال انجام است که تا اواسط بهمن مدون خواهد شد

ل آینده با مشکل های انجام شده، تالش خواهیم کرد تا درزمینه آب شرب، مردم کشورمان در تابستان سا ریزی با برنامه: وی افزود

تری آب روستایی نیز  کنیم در سال آبی جاری به نحو مطلوب های آب روستایی تالش می جدی روبرو نباشند و با تکمیل مجتمع

 .تامین شود

: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به مشخص شدن سناریوهای آبفای کشور تا اواسط بهمن ماه جاری گفت

 .های آبرسانی را انجام خواهند داد های موردنیاز طرح های سپه و پارسیان، فاینانس ورق و لوله جاد شده، بانکبا توافق ای

های آبرسانی کمک شد تا در  میلیارد تومان به طرح 2222دولت اجازه داد تا از محل فروش اوراق مشارکت، مبلغ : جانباز ادامه داد

 .و آب شرب کشور حل شود رسانی های میان مدت، مشکالت آب برنامه

 .کماکان به همیاری و همکاری مردم در مدیریت مصرف آب نیازمند هستیم: وی تاکید کرد
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مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه عالوه بر مدیریت تامین، مدیریت توزیع آب است نیز حائز اهمیت 

عتبر جهانی هستیم تا ضمن ارائه سامانه مدیریت هوشمند در تعدیل فشار شبکه، های م مشغول مذاکره با شرکت: است ادامه داد

 . زون بندی و تفکیک فشاری مناطق را در دستور کار داشته باشیم

ها در نظر  هایی برای این موضوع در تهران و سایر استان ها مانیتور شود که پایلوت به گفته جانباز باید میزان ورودی و خروجی شبکه

 .ه شده است تا در باالترین سطح تکنولوژی جهانی، بتوانیم این سامانه را فراهم کنیمگرفت

مراکز استان ها مجهز به سامانه : متری و تله کنترل در کشور انجام شده است، گفت وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه تله

نظارت کشور که اطالعات مراکز استان را در گام اول ذخیره  های تله متری و پایش هستند و ابتدای سال آینده نیزمرکز پایش و

 .می کند در تهران راه اندازی خواهد شد

/item/water/ir.iana.www//:http02235-2html. 
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 آب
 فودپرس 1318دى ماه  10چهار شنبه 

  ران آب گلوی ایران را چسبیده نه آن سوی خلیج فارس را؟ ران آب گلوی ایران را چسبیده نه آن سوی خلیج فارس را؟ چرا بحچرا بح

در شرایطی که آمار و ارقام حکایت از آن دارد که اوضاع آبی کل منطقه خاورمیانه به هم ریخته و روند کاهش بارندگی های ساالنه، 

 کر می کنید چرا؟ف. بحران آب را در این منطقه حاکم کرده است، اما اوضاع در کشورمان به مراتب وخیم تر است

یکی دو سالی است که تحقق پیش بینی ناسا در باره برهم خوردن اقلیم ها و حاکم شدن شرایط خشکسالی در برخی مناطق از 

جمله خاورمیانه، بسیاری مان را متعجب کرده و حتی موجب شده که برخی مان بدبینانه به ماجرا نگریسته و به دنبال دسیسه 

 .ایم که ترسناک است د سال ترآبی، به خشکسالی شدیدی رسیدهباشیم چراکه بعد از چن

کردیم اما تابستان  برای خطری که تا چندی پیش باورش نمی. شود این عنوان را برایش انتخاب کرد ترسناک؛ حاال دیگر می! بله

جوی در فصول بارش هم  گذشته و تابستان پیشتر، نشانمان دادند حقیقی است و بارندگی های نامنظم و کاهش میزان نزوالت

 .ترسناک بودن آن را برایمان باور پذیر کردند

رسد کشورهای همسایه  این در حالی است که در این مدت، به رغم تجربه چنین شرایطی در کشورهای دیگر خاورمیانه، به نظر می

پیش بینی ناسا هستند و نه انگار آینده کنند چون نه نگران اوضاع اقلیم شان بعد از محقق شدن  مان شرایط بحرانی را تجربه نمی

اینجاست که باید بپرسیم چرا اوضاع برای ما اینقدر متفاوت است؟ آیا ما ترسو هستیم یا شرایط . برایشان ترسناک جلوه کرده است

 برایمان متفاوت است؟

و سپس تفاوت رویکرد دیگر کشورها در  برای پاسخ دادن به این سوال بهتر است به مولفه های ممیز ایران و دیگر کشورها بپردازیم

بررسی ای که برای شروع آن هیچ چیز بهتر از اشاره به بحث جمعیت . مقابل کم آبی و خشکسالی و کشورمان را مرور کنیم

 . نیست

دن حوایج میلیون نفر است که طبیعتا برآور 25کافی است بدانیم که صحبت درباره ایران، گفت و گو درباره ملی با جمعیت بیش از 

با این مالحظه نه تنها کشورهای کوچک و کم . شان خیلی سخت تر از تامین آب در کشورهایی با جمعیت های اندک است

مزیتی . آیند رسند، بلکه امثال عربستان و عراق هم دارای مزیت به حساب می جمعیت جنوب خلیج فارس قابل قیاس به نظر نمی

 .ردم صادق است وگرنه در موارد دیگر ممکن است عیب جلوه کندکه البته در دنیای تامین نیازندی م

از این زاویه نیز ایران کشوری متفاوت به . اما اشاره به بحث جمعیت بدون پرداختن به مقوله پراکنش این جمعیت کاری عبث است

کشورمان در محدوده  میلیون از جمعیت 25تفاوتی عجیب که حتی قابل فرمول سازی هم نیست چراکه حدود . آید حساب می

کوچک تهران و البرز گرد آمده اند، شهرهای بزرگ و پرجمعیت در مناطقی واقع شده اند که در تامین آب بسیاری شان دچار 

 .مشکل هستیم و در نهایت شاهد پراکندگی کسترده ای از جمعیت در کشورمان هستیم

رار گرفته روی نوار ساحلی کشوران با دریای سرخ، مصری ها با این در حالی است که از این نظر، عربستانی ها با چند شهر ق

الگوی پراکنش متفاوتی با کشورمان را نشان ... پراکنش جمعیت در ساحل نیل و عراقی ها با تمرکز جمعیت در اطراف دو رود و

 .دهند و به تبع آن شرایط متفاوتی در خشسالی پیش رو دارند می

1c992323baab80ec0e5=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 اقتصاد کالن

 - 18/16/21فارس

از متخصصان داخلی استفاده از متخصصان داخلی استفاده / / تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اتکا به توان تولید داخلیتحقق اقتصاد مقاومتی در گرو اتکا به توان تولید داخلی

  کنیدکنید

توجه به توان و دانش متخصصان داخلی گامی : ا به توان داخلی خاطر نشان کردمدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر با تأکید بر اتک

 .بزرگ در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه مدیریت جهادی است

ت شورای مدیران سازمان به نقل از روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر، محمد رضا اسکندری در نشس خبرگزاری فارسبه گزارش 

با بیان این که برخی دستگاه ها توجه الزم را ( جمکو)اقتصادی کوثر و پس از بازدید از شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین 

برخی دستگاه ها با وجود متخصصان داخلی در پی به کارگیری متخصصان و : به توان متخصصان داخلی ندارند، خاطر نشان کرد

ارجی هستند، از این رو دانش فنی و تخصص شرکت های داخلی الزم است، تا ارزش گذاری شده و در شمار سرمایه مشاوران خ

 .اقتصادی شرکت ها قرار گیرد

در حوزه تولید ماشین های الکتریکی ( جمکو)وی ضمن تقدیر از دستاوردهای پژوهشی شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین 

تولید ماشین های الکتریکی ضد انفجار و یا ماشین های الکتریکی با توان باال که تاکنون در انحصار : ان داشتبا قابلیت های ویژه، بی

 .چند کشور خاص بوده است، اقدامی ارزشمند در راستای جلوگیری از خروج منابع مالی کشور محسوب می شود

ار داخلی ماشین های الکتریکی را شرکت های خارجی به خود درصد از باز 1835مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان این که 

درصد سهم شرکت جمکو است که با توجه به صرفه اقتصادی  235از بازار مصرف داخلی تنها : اختصاص داده اند، اذعان داشت

کنندگان داخلی  مصرف ماشین های الکتریکی داخلی نسبت به انواع خارجی و همچنین باال بودن کیفیت آن ها، قطع نیاز مصرف

 .به شرکت های خارجی مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است

محمد رضا اسکندری با بیان این که بازارهای کشورهای دیگر نیز عرصه مطلوبی برای ادامه فعالیت های شرکت جمکو است، یادآور 

وجه به نیاز گسترده آن ها با محصوالت بکارگیری برنامه صحیح در حوزه بازاریابی در کشورهای همسایه از جمله عراق با ت: شد

 .شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است که این مسئله با توجه به توان تخصصی و دانش فنی موجود در شرکت دور از انتظار نیست

ت و مگاوا 2022با ظرفیت اسمی  15در این نشست سعید احتشام زاده مدیرعامل شرکت جمکو با بیان این که این شرکت در سال 

فرصت شغلی  823درصد ظرفیت خود و با ایجاد  82در حال حاضر این شرکت با : فرصت شغلی تأسیس شده، تصریح کرد 2022

 .نفر به صورت غیر مستقیم در حال فعالیت است 022به صورت مستقیم و به کارگیری 

متنوع و با قابلیت خاص از جمله موتورهای  شرکت جمکو با تکیه بر دانش بومی خود، توان ساخت ماشین های الکتریکی: وی افزود

 .الکتریکی با توان باال و موتورهای الکتریکی ضد انفجار را دارا است

در این زمینه به دنبال : مدیرعامل شرکت جمکو با اشاره به اقدامات شرکت در حوزه کسب بازار کشورهای دیگر خاطر نشان کرد

 .رود هستیم که تاکنون کشور ترکمنستان به عنوان یکی از این مراکز به شمار میفعال سازی بازار هدف در کشور های همسایه 

در داخل کشور نیز با کارخانه قند دزفول بعنوان بزرگترین کارخانه قند کشور در حال عقد قرارداد هستیم که : احتشام زاده افزود

آن در اختیار شرکت جمکو قرار گیرد که این مسئله همه بخش های مربوط به خطوط توزیع و انتقال برق و بخش های وابسته به 

 .می تواند به صورت الگو برای سایر کارخانه های بزرگ کشور باشد

http://www.farsnews.com/
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در حاشیه این نشست محمد رضا اسکندری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر به همراه سایر مدیران سازمان و شرکت های تابعه به 

پرداخت و مهندسان و تکنیسین های مختلف هر بخش ( جمکو)الکتریکی جوین  بازدید از بخش های مختلف شرکت ماشین های

اعم از کارگاه های مختلف ریخته گری، تراشکاری، سیم پیچی و مونتاژ و آزمایشگاه های مقاومت مواد اولیه توضیحاتی در این حوزه 

 .ارائه کردند

 استانداردهای احداث بناهای صنعتی

شرکت مرغ مادر دیزباد به رعایت اصول مهندسی و توجه  8بازدید از پروژه در حال ساخت فارم همچنین محمد رضا اسکندری در 

 .به استانداردها در ساخت بناهای صنعتی تأکید کرد

شرکت  8به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر، مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در بازدید از پروژه در حال ساخت فارم 

استفاده از مصالح مرغوب : زباد نیشابور با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها در ساخت بناهای صنعتی، خاطرنشان کردمرغ مادر دی

 .و توجه به استانداردهای موجود در این زمینه از اهمیت باالیی در بهره وری بیشتر از پروژه های صنعتی برخوردار است

هزار راس خروس ایجاد 22هزار راس مرغ و  22هزار راس برای نگهداری از  5فیت سالن به ظر 20  این مجموعه در دو طبقه با

 .اسفند ماه سال جاری برآورد می شود 00شده است که با توجه به زمان بندی انجام شده، زمان راه اندازی آن 

تصاصی احداث و برای تأمین برای دسترسی به این فارم و به جهت جلوگیری از ورود هرگونه آلودگی به محدوده آن جاده ای اخ

هزار لیتر، نقطه آغاز فعالیت آب رسانی  152متری حفر شده که با سهمیه آب  222آب مورد نیاز مجموعه، چاهی در فاصله 

 .مجموعه است

هزار لیتر آب احداث شده که توسط آب شیرین کُن  322شرکت مرغ مادر دیزباد با ظرفیت  8در این مسیر پروژه مخزن آب فارم 

 .هزار لیتر در روز آب رسانی به این مجموعه را به عهده دارد 20های با توان 

 قابلیت رقابت تولیدات شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان با برندهای خارجی

همچنین مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در بازدید از شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان در شهرک صنعتی نیشابور ضمن 

تولیدات شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان قابلیت رقابت : ار رضایت از عملکرد مدیران و کارکنان این شرکت، اظهار داشتاظه

 .با برندهای خارجی را دارد

و  های روغنی و تولیدکننده روغن خام  تن انواع دانه 522کشی روزانه  شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان با ظرفیت روغن

جهت تأمین مواد اولیه کارخانجات تصفیه روغن نباتی و خوراک دام، طیور و آبزیان ( سویا، کلزا، آفتابگردان، کنجد)ه از قبیل کنجال

این مجموعه دستاوردهای جدیدی از جمله تولید کنجاله مخصوص .آغاز نموده است 2852می باشد که فعالیت خود را از سال

ی شده و همچنین تولید روغن بکر آفتابگردان و کنجد با باالترین کیفیت را داراست که از پروتئین خوراکی سویا، کنجاله پلت غن

یکی دیگر از محصوالت تولید شده در شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان که در .بارزترین محصوالت این شرکت می باشند

معکوس دستگاهای خارجی به دست آمده است که  ایران در انحصار تنها یک شرکت می باشد، لسیتین است که از طریق مهندسی

در حال حاضر در پی ثبت و کسب مجوزهای الزم برای تولید و فروش آن می باشد و این در حالی است که تاکنون بیشتر نیاز 

نیز به  انواع کنجاله های تولیدی شرکت، عالوه بر نوع پرک، به صورت پلت.داخلی به این محصول از طریق واردات تأمین می شود

تولید کنجاله به صورت پلت منجر به ایجاد و تقویت مزیت رقابتی برای شرکت، به سبب محبوبیت این محصول . شود بازار عرضه می

 .در بازار خوراک دام و طیور می شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592202222805 
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 اقتصاد کالن

 فودپرس 1318دى ماه  14جمعه 

  شودشود  چقدر میچقدر می  3030رشد اقتصادی ایران در سال رشد اقتصادی ایران در سال 

های خارجی و   ها، ورود برخی سرمایه ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال آینده با توجه به رفع تحریم برخی پیش بینی

به شدت افت کرده و به سطح  51اجه خواهد شد که این رشد پایدار نخواهد بود در سال افزایش تولید نفت با رشدی پنج درصد مو

 .رسد دو درصد می

در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه اقتصاد ایران باید به طور میانگین هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشد برخی 

 .های باال نیاز به تغییراتی جدی دارد ر با نرخکارشناسان معتقدند ساختار اقتصاد کشور برای ایجاد رشد پایدا

های خارجی و   ها، ورود برخی سرمایه ها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال آینده با توجه به رفع تحریم برخی پیش بینی

افت کرده و به سطح به شدت  51افزایش تولید نفت با رشدی پنج درصد مواجه خواهد شد که این رشد پایدار نخواهد بود در سال 

 .رسد دو درصد می

برآوردهای صورت گرفته از سوی برخی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که ساختار کنونی اقتصاد ایران در حال حاضر 

ظرفیت ایجاد رشدهای باال و پایدار را ندارد و تا زمانی که مجموعه حاکمیت بر سر حل برخی مسائل اقتصادی به اجماع نرسند، 

 .شد اقتصادی بیشتر از سه درصد تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش نخواهد یافتر

تر شود و  های عمرانی عمیق در این میان کاهش قیمت نفت نیز باعث خواهد شد به سبب کم شدن درآمدهای دولت، خواب پروژه

 .های صنعتی و معدنی کشور بازگردد اجازه ندهد تا رونق به برخی از بخش

های خارجی می  شناسان بهترین راه برای ایجاد رشد های باال و پایدار را ایجاد بستری مناسب برای جلب سرمایه گذاریاین کار

 .دانند و معتقدند که حاکمیت باید در این باره به اجماع برسد در غیر این صورت اقتصاد ایران جهش چشمگیری نخواهد کرد

دالر  52دهد قیمت نفت تا چند سال آینده در زیر  ها نیز نشان می ّبینی امه دارد و پیشاز آنجا که کاهش درآمدهای نفتی کماکان اد

به ازای هر بشکه جا خوش کند، تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور مورد توجه و تحلیل برخی صاحبنظران و اقتصاددانان قرار 

 .گرفته است

بندی می شود، اوالً سهم بخش نفت در چنین  ردیف اقتصادهای نفتی طبقهبرخی از کارشناسان معتقدند که چون اقتصاد ایران در 

 .کند اقتصادی قابل توجه بوده و ثانیاً درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در تامین مالی بودجه دولت ایفا می

، 05به ترتیب  2858تا  2852 های های ملی بانک مرکزی، سهم ارزش افزوده نفت از تولید ناخالص داخلی در سال بر اساس حساب

ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت در نتیجه اعمال  50و  52های  درصد برآورد شده که کاهش سهم در سال 2538و  22، 2139

درصدی در تولید، به علت کاهش قیمت جهانی نفت، بار  5رغم رشد حدود  نیز علی 58در سال . المللی بوده است های بین تحریم

 .درصد رسید 2538درصد به  22سهم نفت در اقتصاد کشور کاسته شد و از  دیگر از

 تاثیر کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی

چه اثری بر رشد ( کاهش قیمت نفت صادراتی کشور)پرسشی که در اینجا قابل طرح است این است که کاهش جهانی قیمت نفت 

توان اثر قیمت نفت بر اقتصاد را به اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم و نیز  اقتصادی کشور خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش می

بر این اساس، تغییر قیمت نفت، در صورتی که مقدار تولید ثابت بماند، بر رشد اقتصادی . مدت و اثر بلندمدت تفکیک کرد اثر کوتاه
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 .کشور مستقیماً اثر ندارد

برآورد رشد اقتصادی است، از طریق لحاظ کردن قیمت در سال پایه، اثر تغییرات از آنجا که در محاسبات به قیمت ثابت که مبنای 

شود، بنابراین رشد ارزش افزوده نفت و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از بابت این تغییرات  قیمت در سال جاری حذف می

غییر قیمت نفت از طریق تحت تاثیر قرار دادن میزان با وجود این، به علت دولتی بودن منابع و صنایع نفتی کشور، ت. شود متاثر نمی

 .گذارد درآمد دولت، اثر قابل توجهی را بر مالیه دولت باقی می

گذاری از جمله  های سرمایه ویژه در اقتصاد ایران که در آن دولت متکفل بسیاری از طرح روشن است که وضع مالی دولت، به

گذاری تامین مالی شده با درآمد نفتی، جزیی  های سرمایه طرح. اخلی اثر خواهد گذاشتهای زیربنایی است، بر تولید ناخالص د طرح

(. اثر غیرمستقیم یک)شود  از قلم تشکیل سرمایه در حسابهای ملی است که خود یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی محسوب می

های اقتصادی  د اثر قابل توجهی بر وضعیت عملکردی بخشتوان عالوه بر آن، تغییر در میزان هزینه دولت، از طریق ضریب تکاثر، می

تر بر رشد اقتصادی کشور از طریق اثر بر میزان موجودی سرمایه را  باید به این دو اثر، اثر بلندمدت(. اثر غیرمستقیم دو)داشته باشد 

 .نیز اضافه کرد

صادهای نفتی، اثر مالی درآمد نفتی، ساختارهای اقتصادی کارشناسان بر این باورند که عالوه بر مالحظات مذکور، در بسیاری از اقت

این اثر که در ادبیات اقتصادی از آن به بیماری . کند را تحت تاثیر قرارداده و از این طریق رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف می

الهای قابل مبادله در سطح نسبت قیمت کاالهای غیرقابل مبادله به کا)های نسبی  شود، از طریق افزایش قیمت هلندی یاد می

دهد و عالوه بر اینکه به  ، تخصیص منابع را به نفع مسکن و بخشی از خدمات و به ضرر بخش کاالیی و صنعتی تغییر می(جهانی

پذیر  های خارجی بسیار آسیب دهد، اقتصاد را در مواجهه با تکانه نحوی منجر به صنعتی زدایی شده و رشد بلندمدت را کاهش می

 .دکن می

555582ad2c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 اقتصاد کالن

 فودپرس 1318دى ماه  22سه شنبه 

میلیون نفر جامعه میلیون نفر جامعه 4545//توزیع سبد غذایی خانوارهای کم درآمد از این هفته آغاز می شودتوزیع سبد غذایی خانوارهای کم درآمد از این هفته آغاز می شود

  هدفهدف

وزیر تعاون، کار و اموراجتماعی از اجرای طرح توزیع سبد غذایی بین خانوارهای کم درآمد گروه های اجتماعی در < غذایی مواد

 .هفته جاری خبرداد

میلیون نفر از گروه های هدف توزیع می شود که از فقر غذایی رنج  22در این مرحله سبد غذایی دولت در بین : علی ربیعی افزود

 .می برند

ا بیان اینکه توزیع سبد غذایی، با هدف حمایت بیشتر از گروه های هدف و مبارزه با سوء تغذیه و پیشگیری از کمبود پروتئین وی ب

میلیون 22توزیع سبد غذایی از اقدامات ارزشمند دولت تدبیر و امید در حوزه رفاه اجتماعی است تا : انجام می شود، اظهارداشت

 .رآمد جامعه کمبودهای مواد غذایی خود را تامین کنندنفر از افراد خانوارهای کم د

این سبد در بین خانواده های کم درآمد جامعه همانند دوره های : ربیعی درباره چگونگی دریافت بسته حمایت غذایی نیز یادآورشد

 .یافت کنندگذشته توزیع می شود و خانواده ها می توانند با مراجعه به فروشگاه های قبلی، کاالهای خود را در

تامین امنیت غذایی برای محرومان و دهک های پایین جامعه از اصولی است که دولت ها همواره به آن اهتمام داشته است تا با  

 .توزیع آن در بین نیازمندان جامعه از تحمیل هزینه های سالمت جسمی و درمانی بخش از افراد جامعه جلوگیری شود

در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها عالوه : اون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفتپیش از این محمدباقر نوبخت مع

میلیارد ریال نیز در قالب توزیع سبد غذایی بین خانوارهای  092هزار ریال به هر نفر، حداقل  955بر پرداخت مبلغ نقدی ماهانه 

 .هزینه خواهد شد 59کم درآمد در طول سال 

1e05822f95b95d55be9dd2=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http  
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 اقتصاد محصوالت

 - 18/16/21فارس

ظرفیت صادرات یک ظرفیت صادرات یک / / قیمت تمام شده باالی مرغ صادراتی مانع ورود به بازار روسیهقیمت تمام شده باالی مرغ صادراتی مانع ورود به بازار روسیه

  ول به روسیهول به روسیهمیلیارد دالری سه محصمیلیارد دالری سه محص

با وجود ظرفیت یک : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان این که قیمت تمام شده مرغ صادراتی ایران باالست، گفت

 .محصول کشاورزی به روسیه، این گرانی تولید مانع ورود به بازار روسیه است 8میلیارد دالری صادرات 

صادرات محصوالت دامی و کشاورزی   ، در مورد آخرین وضعیت بررسی ظرفیتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار  کاوه زرگران در گفت

میلیارد روسیه در حوزه غذا و  92با تغییر جهت : گذرد، گفت ماه از وضعیت جدید روسیه می 25رغم این که  علی: به روسیه، گفت

ها مایل بودند تا بخشی از این نیازها را از بازار  شد، روس ه از اتحادیه اروپا تأمین میمحصوالت کشاورزی که طی یک سال گذشت

ایران تأمین کنند، اما متأسفانه در آن مقطع به دلیل نداشتن پروتکل دامپزشکی و ساختار تولید کشاورزی، ما کنسرسیوم مناسبی 

 .برای صادرات به این نداشتیم

ای از بازار این کشور را با وجود دوری راه از آن خود کند و  آمریکا جنوبی توانست بخش عمدهبه همین جهت،   :وی اضافه کرد

 .ترکیه هم از این فرصت استفاده کرده و میزان صادراتش را افزایش داد

الر واردات میلیارد د 535ساالنه : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین به آماری از حجم واردات روسیه اشاره کرد و گفت

میلیارد دالر واردات لبنیات به روسیه  935میلیارد دالر محصوالت خام کشاورزی و  535جات،  میلیارد دالر صیفی 535گوشت و مرغ، 

ها را از آن خود کنیم، در شرایطی که قیمت نفت افت کرده و با کمبود نقدینگی  درصد از این رقم 02است که اگر ما بتوانیم 

 .شود یار خوبی عاید کشور میمواجهیم رقم بس

شویم که فقط با صادرات سه محصول  کنیم، متوجه می به گفته زرگران، وقتی صادرات ترکیه به روسیه را بررسی می

نصیب ترکیه شده است، در حالی ما در هر سه  0229کشمش و انگور تازه بیش از یک میلیارد دالر در سال  مرکبات، فرنگی، گوجه

 .رات به روسیه را داریممحصول امکان صاد

ها موجود است و با توجه  همین سه محصول توسط تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده و االن در سردخانه: وی اضافه کرد

 .توانیم از این ظرفیت یک میلیارد دالری استفاده کنیم به شکرآب شدن رابطه سیاسی ترکیه و روسیه به راحتی می

کنند،  کنیم وزرای اقتصادی به اهمیت موضوع صادرات به روسیه آن طور که باید توجه نمی اینکه احساس می زرگران با انتقاد از

ماه گذشته همین بازاری که ترکیه کسب کرده را ما جذب کنیم، چرا که در آن موقع  25رفت در  انتظار می: خاطرنشان کرد

 .اند وپا را جذب کردهبالفاصله وزرای این کشور عازم روسیه شده و سهم تازه ار

ای را امضاء کردیم، چرا که  از سال گذشته با سازمان دامپزشکی روسیه تفاهم نامه  :وی در مورد صادرات لبنیات به روسیه هم گفت

گیرانه است و حتی نمایندگان دامپزشکی این کشور از کارخانجات لبنی و  قوانین صادرات محصوالت لبنی به روسیه بسیار سخت

 .اند تا پروتکل به امضاء رسید کنند، بازدید کرده ها را تأمین می هایی که شیر این کارخانه یدامدار

 .به گفته زرگران، به مدت یک سال به تازگی چهار کارخانه لبنی ما امکان صادرات به روسیه را از ابتدای بهمن خواهد داشت

متأسفانه قیمت تمام شده این : این محصول در کشور اظهار داشت وی در مورد صادرات مرغ به روسیه با وجود تعدد تولیدکنندگان

رسد،  به عنوان مثال؛ مرغ برزیلی وقتی به یکی از بنادر روسیه می. محصول نسبت به قیمت جهانی و سایر کشورها باالتر است

http://www.farsnews.com/
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شود، چرا که ما  دالر می 038 تا 030دالر است، در حالی که مرغ ما با وجود مسافت نزدیکتر  0قیمت تمام شده آن در هر کیلو 

 .سیاست تشویقی برای صادرات نداریم و چیزی به عنوان جایزه صادراتی مفهوم ندارد

درصد معافیت مالیاتی  22این در حالی است که دولت روسیه برای صادرات محصوالت خام مانند گندم : زرگران تصریح کرد

رسد که قطعاً قدرت رقابت در بازار را از ما  درصد می 23تبدیل شده به دهد و این رقم برای محصوالت با ارزش افزوده و  می

 .گیرد می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592202222288 
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 اقتصاد محصوالت
 - 18/16/11فارس

  تعدیل سود بازرگانی منطقی استتعدیل سود بازرگانی منطقی است/ / شت پرده فشار برای کاهش تعرفه واردات برنجشت پرده فشار برای کاهش تعرفه واردات برنجپپ

: گفت  دبیر انجمن برنج با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات برنج منطقی نیست و منافع واردکنندگان پشت پرده فشارها است،

 .کم کرد  تومانی را در راستای کاهش قیمت 522توان عوارض  می

، با اشاره به موضوع فشار برخی واردکنندگان برای کاهش خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  شایق در گفتجمیل علیزاده 

شود، کامالً اقتصادی بوده و علمی نیست که بخواهیم این  اینکه تعرفه براساس درصد گرفته می: تعرفه برنج وارداتی اظهار داشت

این استدالل ناقص است که با کاهش قیمت جهانی برنج، تعرفه نیز کاهش یابد و با باال رفتن آن، تعرفه . رفه را تغییر دهیمتع

 .افزایش پیدا کند

: شود، تصریح کرد تومان سود بازرگانی دریافت می 522درصدی واردات برنج  92با اشاره به اینکه عالوه بر تعرفه  دبیر انجمن برنج

بازرگانی با هدف حمایت از تولید داخل و ایجاد زیرساختهای الزم جهت کاهش هزینه تمام شده برنج داخلی صورت  این سود

 .گیرد می

 .های جهانی پایین آورد توان با همکاری و بررسی موضوع نرخ سود بازرگانی را با توجه به کاهش قیمت بنابراین می: وی ادامه داد

ماه به دلیل تولید برنج داخل و عرضه آن به بازار، برنج  از اول تیر تا آبان: ی اشاره کرد و یادآور شدگذار مشکل در تعرفه 0شایق به 

کنند که محموله در آذرماه وارد بنادر کشور شود تا  ای تنظیم می شود، اما افراد واردکننده قراردادهای خود را به گونه وارد نمی

درصد منظور شود واردات این محصول نظم پیدا کرده و  92م طول سال تعرفه مشکل تعرفه نداشته باشد، اما وقتی در تما

 .واردکننده نیز تکلیف خود را می داند

ای تجهیز و  سال گذشته نتوانستیم هزینه تولید برنج داخلی را پایین بیاوریم و در یک دوره 82به گفته دبیر انجمن برنج، طی 

رود، اما  های تمام شده می ما این کار ناقص و عقیم ماند، اکنون دنیا به سمت کاهش هزینهها را ارتقا دادیم، ا کوبی امکانات شالی

 .قیمت تولیدات ما باال رفته است

 .درصدی محصول برنج در نظر گرفته شود، باز هم قیمت تولید داخلی باال است 222حتی اگر تعرفه : وی تاکید کرد

تومانی سود بازرگانی باید صرف کاهش قیمت تمام شده برنج داخل شود،  522ه این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه هزین

آورند، به دنبال منافع خودشان بوده که از  در حال حاضر افرادی که برای کاهش تعرفه و ارزش برنج وارداتی فشار می: بیان داشت

شده و اگر تعرفه نیز پایین بیاید حاشیه سود تر  درصد ارزان 02هر دو جهت کسب سود کنند؛ اکنون برنج در بازارهای جهانی 

 .رود کننده و تولید داخل می خوبی برای واردکننده خواهد داشت که دود آن به چشم مصرف

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592225222910 
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اد محصوالتاقتص  
 آیانا 1318دی  22, سه شنبه

کشاورز کشاورز   05550555ارائه کد بورسی به ارائه کد بورسی به / / هزار تن ذرت خوزستان در بورس کاالهزار تن ذرت خوزستان در بورس کاال  401401معامله معامله 

  کار خوزستانی کار خوزستانی   ذرتذرت

هزار تن آن از طریق بورس معامله شده و الزم  251هزار تن ذرت تر خریداری شده که  002تاکنون در استان خوزستان حدود 

بینی شود تا این طرح  صورت قانونی در بودجه پیش شده محصول در بورس تا قیمت تضمینی به قیمت خریداریالتفاوت  است مابه

 . ها تعمیم داده شود های آینده به سایر استان در سال

های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری  مسئول تنظیم بازار محصوالت و نهاده

صورت پایلوت اجرایی شد،  درباره خرید محصول ذرت با قیمت تضمینی که در سال جاری در استان که به( ایانا)اورزی ایران کش

توانند محصوالتشان را از طریق بورس عرضه کنند  برداران می وری بخش کشاورزی، بهره قانون افزایش بهره 88بر اساس ماده : گفت

 .عنوان پایلوت انتخاب شد رت استان خوزستان بهو امسال جوی استان کرمانشاه و ذ

عنوان پایلوت در این طرح برگزیده شد  از آنجا که خوزستان رتبه نخست تولید ذرت در کشور را دارا است، به: مسعود احمدی افزود

های  شرکتربطی همچون بورس کاال، وزارت جهاد کشاورزی،  های ذی جلسه مشترک با دستگاه 52و برای اجرای این طرح، 

 .ربط همچون شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی کشور برگزار شد ذی

انبار منتخب بورس کاال، عملیات آغاز شد و اقدامات الزم برای تعیین  02شده از  بر اساس بازدیدهای انجام: وی خاطرنشان کرد

 .بود، عملیات آغاز شد 192درصد و  85که به ترتیب میزان رطوبت و هکتولیتر بر اساس ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی 

هایی فراهم شود که  هایی وجود داشت و الزم بود زیرساخت در ابتدای کار با توجه به پایلوت بودن، ناهماهنگی: احمدی ادامه داد

هزار تن آن به ذرت خشک  232برداران خریداری شده که  هزار تن ذرت تر، از بهره 002تمامی آنها به انجام رسید و تاکنون حدود 

 .تبدیل شده است

ها یا انبارهای  کنی خشک هزار تن ذرت از طریق بورس معامله شد و مابقی آن نیز در حال حمل به ذرت 251حدود : وی تصریح کرد

 .بورس است

 هزار تن ذرت در خوزستان 005بینی خرید  پیش 

با توجه به آنکه بارندگی در : ن جهاد کشاورزی خوزستان یادآور شدهای کشاورزی سازما مسئول تنظیم بازار محصوالت و نهاده

روزهای اخیر در استان وجود دارد، حدود شش تا هفت درصد عملیات برداشت گندم و مراحل مختلف خشک کردن و انبار باقی 

 .هزار تنی ذرت تر دست پیدا کنیم 052شود در پایان بتوانیم به رقم  بینی می مانده است که پیش

شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام درباره رطوبت و هکتولیتر اعالم  ها در اعالم جدول ابالغ برخی ناهماهنگی: احمدی تأکید کرد

شده و هکتولیتر  درصد برای ذرت خشک 29شده بود که با جلسات مکرر برگزارشده، خوشبختانه رفع شد و در حال حاضر رطوبت 

 .کند درصد، میزان هکتولیتر نیز تغییر می 85ه با رطوبت مورد قبول قرار گرفته است ک 192

این طرح دارای مزایای مثبت بسیاری است، ازجمله آنکه بار مالی دولت به میزان زیادی کاهش پیدا کرده و : وی اظهار داشت

 .کنند شده خود دست پیدا می کشاورزان در کمتر از دو روز به دوسوم بهای ذرت فروخته
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ها  های آینده این طرح به سایر استان التفاوت است که اگر قرار است از سال ترین موضوع مسئله مابه اما مهم: فتاحمدی همچنین گ

 .التفاوت در قانون بودجه تأمین شود تعمیم داده شود، باید مسئله مابه

بارداری بر عهده شرکت های خشک کردن، حمل و نقل و ان های تبعی همچون هزینه در حال حاضر هزینه: وی در ادامه افزود

شده در بورس  التفاوت بهای ذرت فروخته موقع انجام داده است و مابه پشتیبانی امور دام است که در این زمینه اقدامات خود را به

 .تومان باید توسط دولت تأمین شود که متأسفانه هنوز تأمین نشده است 512کاال با قیمت تضمینی 

 تر پرداخت شود التفاوت هرچه سریع اده کشت گندم شوند؛ مابهکاران خوزستانی، باید آم ذرت 

کار، پس  برداران ذرت بهره: های کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد مسئول تنظیم بازار محصوالت و نهاده

تفاوت را نیز دریافت کرده تا ال ترتیب الزم است مابه از برداشت محصول باید زمین خود را برای کشت گندم آماده کنند و بدین

 .بتوانند اقدامات الزم برای محصول بعدی را مهیا کنند

توانند محصول ذرت یا سایر  اند که می کار خوزستانی کد بورسی دریافت کرده هزار کشاورز ذرت حدود هفت: احمدی ادامه داد

ها  ها تعمیم داده شود، الزم است که زیرساخت ایر استانمحصوالت خود را در بورس عرضه کنند و اگر قرار باشد این نوع خرید به س

فراهم شود و عالوه بر آن، برخی انبارهای محصوالت کشاورزی نیاز به استانداردسازی دارد که الزم است دولت تسهیالتی را برای 

 .ساخت انبار و افزایش ظرفیت انبارهای استان پرداخت کند

هایی همچون صندوق طیور و دام بیشترین خرید ذرت را در  بخش: در خوزستان تصریح کردوی درباره بازارگردانان قیمت تضمینی 

موقع خرید و در  های روستایی و عشایری نیز توانستند ذرت را به های تعاونی اند و عالوه بر آن، اتحادیه استان خوزستان انجام داده

 .رو نشویم ترتیب با کمبود انبار روبه انبارهای خود ذخیره کنند که بدین

تا امروز محصولی وجود نداشته است که بازاری برای آن نباشد و شرکت پشتیبانی امور دام نیز در مراحل : احمدی یادآور شد

 .مختلف حمل و نقل و خشک کردن، اقدامات بسیار مؤثری را انجام داده است

کاران سایر  این طرح با استقبال ذرت: و تأکید کردآمیز خواند  وی در پایان انجام چنین خریدی را در استان خوزستان موفقیت

دلیل آنکه  ها متقاضی عرضه ذرت در بورس خوزستان را داشتیم که به ای که از برخی استان گونه رو شده است، به ها نیز روبه استان

 ./فقط این استان مجاز به فروش محصول بود، پذیرش انجام نشد
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا 1318دی  21, دوشنبه

  کارگاه توجیهی اقتصادی کردن طرح های مرتعداری برگزار شد کارگاه توجیهی اقتصادی کردن طرح های مرتعداری برگزار شد 

های مراتع و استفاده بهینه از این منابع  کارگاه توجیهی اقتصادی کردن طرح های مرتعداری با هدف تبیین ظرفیت ها و پتانسیل

 . ارزشمند در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شهرستان دماوند برگزار شد

این کارگاه با همکاری : به گزارش ایانا، علی خلیلی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند با اعالم این خبر گفت

ام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان دماوند برای جمعی از دانش آموختگان بخش کشاورزی دفتر نمایندگی سازمان نظ

و منابع طبیعی عضو این سازمان برگزار گردید که در این کارگاه عالوه برآشنایی هرچه بیشتر شرکت کنندگان با وضعیت طرح 

 .ه شدهای مرتعداری، به اهداف و مزایای اجرای این طرح ها نیز پرداخت

از آنجایی که مراتع عالوه برنقش بسزایی که درحفظ خاک، آب، تولید علوفه و بهبود تنوع زیستی ایفا می کند از لحاظ : وی افزود

تولید و استحصال گیاهان دارویی و صنعتی و توسعه گردشگری نیز دارای قابلیت های بسیاری است که با توجه به تنوع گونه های 

در این شهرستان، مراتع این شهرستان به عنوان یکی از مناطق الگویی برای اقتصادی کردن طرح های  مرتعی با پوشش مناسب

 .مرتعداری در نظر گرفته شده است

توجه به منابع طبیعی در ابعاد مختلف یکی از : خلیلی با تاکید بر نقش منابع طبیعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار داشت

صاد مقاومتی بوده که اقتصادی کردن طرح های مرتعداری گامی مهم برای رسیدن به اهداف اقتصاد ضرورت های تحقق اقت

 .مقاومتی بشمار می آید

برگزاری این کارگاه توجیهی مقدمه ای برای اجرای : رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند در ادامه اضافه کرد

ت که براساس دستورالعمل های تلفیقی تهیه طرح های مرتعداری اصالح که با مشارکت اقتصادی کردن طرح های مرتعداری اس

 .دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مجریان و بهره برداران اقدامات الزم دراین خصوص انجام می شود

این طرح عالوه بر توسعه گیاهان دارویی و با اجرای : وی به برخی از مزایای اقتصادی کردن طرح های مرتعداری اشاره و یادآور شد

اشتغال زایی، گام مثبتی در ارتباط با بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها برداشته خواهد 

 .شد و زمینه مناسبی برای ترویج و توسعه گردشگری در عرصه های مرتعی فراهم می گردد

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http02822-2html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا 1318دی  10, چهارشنبه

  برگزاری نخستین نشست کارگروه احیای تاالب بین المللی هامون به میزبانی ایران برگزاری نخستین نشست کارگروه احیای تاالب بین المللی هامون به میزبانی ایران 

س سازمان حفاظت محیط زیست ایران با رئیس امور اجرایی دولت افغانستان مقرر شد طی مذاکرات معاون رئیس جمهور و رئی

 . نخستین نشست کارگروه احیاء تاالب بین المللی هامون در آستانه روز جهانی تاالب ها به میزبانی ایران برگزار شود

ر دستیار ویژه رئیس سازمان در همکاری های بین ، مجید شفیع پو(پام)به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست  

المللی و رئیس مرکز اموربین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دیدار صبح امروز معصومه ابتکار 

ستان در محل معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با عبداهلل عبداهلل رئیس امور اجرایی دولت افغان

توسعه همکاری های زیست محیطی دو جانبه میان ایران و افغانستان مهم ترین محور : نهاد ریاست جمهوری در تهران، گفت

 .فی مابین بود  گفتگوهای

  

وی با بیان اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای توانمندسازی و ایجاد ظرفیت های مدیریت محیط زیست در 

این پیشنهاد با توجه به قرار گرفتن مراکز منطقه ای برخی از کنوانسیون های بین المللی مهم : ستان اعالم آمادگی کرد، افزودافغان

، کنوانسیون های مرتبط با موضوع پسماند و مواد شیمیایی از جمله بازل، (حفاظت و احیاء تاالب ها)همچون کنوانسیون رامسر 

 .در ایران، صورت پذیرفت 2(مربوط به جیوه)انسیون مینی ماتا استکهلم، رتردام، همچنین کنو

یکی دیگر از مباحث مطروحه در مذاکرات، : رئیس مرکز اموربین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد

ن حفاظت محیط دوره های آموزشی موسسه علوم و فناوری های زیست محیطی اکو به میزبانی دانشکده محیط زیست سازما

 .زیست ایران برای ده کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو بود

موضوع این دوره های آموزشی با : شفیع پور ضمن یادآوری عضویت افغانستان در سازمان همکاری های اقتصادی اکو، اظهار کرد

 .استقبال بسیار خوب طرف افغانی مواجه شد

محیط زیست در همکاری های بین المللی ضمن بیان درخواست طرف افغانی برای تداوم دستیار ویژه رئیس سازمان حفاظت 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست : ایران به منظور ظرفیت سازی و ارتقاء سطح دانش مدیران کشورش، گفت.ا.همکاری های ج

فاظت محیط زیست افغانستان در این ایران برای همکاری در راستای اشاعه این آموزش ها و ظرفیت سازی برای آژانس ملی ح

 .زمینه قول مساعد داد

یکی از مهم : وی اشاره ای هم به موضوع مذاکرات ابتکار با اشرف غنی رئیس افغانستان در ابتدای سال جاری داشت و تاکید کرد

رزشمند به عنوان ذخیره گاه ترین محورهای آن دیدار، احیای تاالب بین المللی هامون، ضرورت همکاری برای ثبت این اکوسیستم ا

 .زیست کره، همچنین احداث پارک مرزی صلح و دوستی در این منطقه بود

در دیدار امروز : شفیع پور ضمن یادآوری ظرفیت های تاالب بین المللی هامون برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، گفت

و افغانستان برای احیاء تاالب بین المللی هامون که یک سوم آن مجددا این موضوع، همچنین تشکیل کارگروه مشترک میان ایران 

 .در خاک افغانستان و دو سوم آن در خاک ایران واقع شده، مورد بحث و مذاکره قرار گرفت

رئیس مرکز اموربین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به نتایج مثبت احیاء تاالب بین المللی 

همچنین ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو برای دو کشور ایران و افغانستان در حوزه های مختلف همچون تامین و هامون، 
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بهبود معیشت جامعه بومی، رونق و توسعه صنایع دستی منطقه، حفظ و احیاء تنوع زیستی گیاهی و جانوری منطقه که منجر به 

خوشبختانه طرح این موضوع با استقبال طرف افغانی : ون های گرد و غبار، اظهار کردتلطیف آب و هوا و حتی ممانعت از افزایش کان

 .نیز مواجه شد

در همین راستا مقرر شد نخستین نشست : دستیار ویژه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همکاری های بین المللی افزود

بهمن ماه سال  28ب ها و همزمان با مراسم های تخصصی که کارگروه احیاء تاالب بین المللی هامون در آستانه روز جهانی تاال

 .جاری به میزبانی ایران در اصفهان، رامسر و تهران برگزار می شود، تشکیل شود

مصطفی ظاهر همتای افغانی ابتکار نیز : وی با اعالم اینکه دبیرکل کنوانسیون رامسر از جمله میهمانان مهم این مراسم است، گفت

 .ضور خواهد داشت تا ابعاد گوناگون کاری و عملیاتی برای احیاء تاالب هامون مورد بحث و بررسی قرار گیرددر این نشست ح

طی : شفیع پور از این نشست به عنوان نخستین گام در توسعه همکاری های زیست محیطی دو جانبه نام برد و ابراز امیدواری کرد

رسمی روز جهانی تاالب ها با محور مدیریت و احیاء تاالب های در معرض خطر حدود چهار هفته آینده همزمان با برگزاری نشست 

همچون هامون در سیستان، گاوخونی در اصفهان و ارومیه در آذربایجان غربی به منظور پیگیری راهکارهای کارشناسی و تخصصی، 

 .شاهد آغاز گام های عملیاتی و اجرایی موثر در این زمینه باشیم

نی ماتا طی دو سال گذشته به تصویب جهانی رسیده است و موضوع نقل و انتقال، همچنین چگونگی مدیریت کنوانسیون می. 2

 .دفع پسماندهای خطرناک گوناگون را در بر می گیرد
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 بازار و قیمت ها

 خبرنگاران جوان - 131۱دی  22: تاریخ

  پای دولت در نظارت دالالن میوه شب عید لنگ می زندپای دولت در نظارت دالالن میوه شب عید لنگ می زند

دالل را می توان حذف کرد اما به شرط آنکه دولت : یک کارشناس کشاورزی درخصوص حذف دالالن دربازار میوه شب عید گفت

 .برای تولیدکننده ارزش قائل شود

دولت باید نظارت جدی تری در خصوص تنظیم : ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکیانوش شیرمحمدی درگفتگو با 

 .بازارشب عید داشته باشد

 .بازار میوه حذف کند  کشاورزان کمک کند و دالل را ازدرحال حاضر تنها دولت می تواند به : وی ادامه داد

متاسفانه برنامه اقتصادی به : این کارشناس کشاورزی در ادامه با بیان اینکه تولید میوه درکشورمان نسبت به قبل باالست اظهار کرد

 .می شودخوبی اجرا نشده و هیچ سیستم حمایتی دراین خصوص وجود ندارد ودر نتیجه میوه شب عید، گران 

 .دولت باید دراین زمینه تمام قدرت خود را بکار گیرد زیرا تنها متضرر این میدان مردم هستند: وی در پایان عنوان کرد
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مت هابازار و قی  
 فودپرس 1318دى ماه  11شنبه 

  روایت بانک مرکزی از قیمت مواد غذاییروایت بانک مرکزی از قیمت مواد غذایی

های تازه، گوشت  های تازه، سبزی گروه کاالیی تخم مرغ، برنج، حبوب، میوه 2دی ماه قیمت  22در هفته منتهی به < مواد غذایی

 .قرمز و چای افزایش یافت

را  2859/  22/ 22از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به  بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی

گروه کاالیی کاهش و نرخ دو گروه کاالیی نیز نسبت به هفته  0گروه کاالیی افزایش، قیمت  2اعالم کرد که بر اساس آن قیمت 

  . قبل از آن ثابت اعالم شد

 233درصد، سبزی های تازه  032درصد، میوه های تازه  038وب درصد، حب 230درصد، برنج  232بر این اساس قیمت گروه تخم مرغ 

درصد در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن افزایش و قیمت گروه های  239درصد و چای  233درصد، گوشت قرمز 

 .ه استدرصد کاهش یافته و نرخ دو گروه لبنیات و قند و شکر ثابت ماند 232و روغن نباتی   038کاالیی گوشت مرغ 

 لبنیات و تخم مرغ

درصد افزایش داشت و بهای  230در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

ریال فروش  2253222الی  553222ای  درصد افزایش یافت و شانه 232قیمت تخم مرغ معادل . سایر اقالم این گروه ثابت بود

 .رفت می

 حبوب برنج و

درصد و برنج  230در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی بدون تغییر بود و قیمت برنج داخله درجه یک معادل 

 .درصد افزایش یافت 2932درصد تا  232در گروه حبوب، بهای همه اقالم این گروه بین . درصد افزایش داشت 239داخله درجه دو 

 تازههای  ها و سبزی میوه

ها متفاوت بودند،  فروشی در هفته مورد بررسی، تمام اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه

های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه  میوه فروشی. گردید  بار عرضه می به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره

 2932درصد، نارنگی  232درصد و  235های تازه قیمت سیب قرمز و سیب زرد لبنان به ترتیب معادل  گروه میوهنمودند که در  می

 .درصد کاهش داشت 835درصد تا  232درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  035درصد و انگور 

درصد کاهش ولی  239های برگی  درصد و سبزی 2.5درصد، لوبیا سبز  239های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل  در گروه سبزی

 .درصد افزایش یافت 2531درصد تا  232بهای سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد افزایش و بهای گوشت مرغ  232درصد و گوشت تازه گاو و گوساله  235در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 

 .درصد کاهش داشت 038

 ند، شکر، چای و روغن نباتیق

قیمت قند، شکر و . درصد کاهش یافت 238درصد افزایش ولی بهای روغن نباتی جامد  239در این هفته قیمت چای خارجی معادل 

 .روغن نباتی مایع ثابت بود

 تغییرات قیمت ها در یکسال اخیر
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درصد، سبزی  0339درصد، حبوب  935درصد، برنج  2039درصد، تخم مرغ  330براساس گزارش بانک مرکزی قیمت گروه لبنیات 

درصد نسبت به هفته  239درصد و روغن نباتی  530درصد چای  2233درصد، قند و شکر  538درصد، گوشت قرمز  538های تازه 

 .درصد کاهش یافته است 2238درصد و گوشت مرغ  932مشابه سال قبل افزایش و قیمت دو گروه میوه های تازه 

c5e30e922cf09bc1d0eec=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها

 - 18/16/11فارس

  خالصی دولت و کشاورزان از دردسرها با اجرای طرح قیمت تضمینی ذرتخالصی دولت و کشاورزان از دردسرها با اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت

وری بخش کشاورزی  قانون افزایش بهره 88کاالی ایران سلسله اقدامات این بورس را در راستای اجرای موفق ماده مدیرعامل بورس 

 .و منابع طبیعی در قالب طرح قیمت تضمینی تشریح کرد

کاالی ایران با اشاره به ابالغیه هیات وزیران در ؛ حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

های  اردیبهشت ماه سالجاری در مورد اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در مورد دو محصول جو ذرت استان

داشت، تا معایب سیستم خرید تضمینی در سال های اخیر دولت را بر آن : کرمانشاه و خوزستان از طریق بورس کاالی ایران گفت

به انبارهای تحت نظارت بورس کاال   به منظور رفع معایب این سیستم، در قالب طرح قیمت تضمینی، تحویل محصول کشاورزان

 .و فروش محصول در قالب گواهی سپرده کاالیی در این بورس انجام شود  صورت پذیرد

انبار در استان کرمانشاه برای محصول جو و  5و پذیرش در پی ابالغ مصوبه هیات دولت، بالفاصله شناسایی : وی در ادامه گفت

انبار در استان خوزستان برای محصول ذرت در بورس کاالی ایران صورت گرفت و ضمن اتصال انبارها به  01شناسایی و پذیرش 

نیمیشن، انتشار سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی، اقدامات متعددی برای ترویج و فرهنگ سازی از جمله تهیه ا

بروشورهای مختلف، راه اندازی سامانه پیامکی، برگزاری دوره های آموزشی وترویجی مختلف در تهران و خوزستان با همکاری 

 .وزارت جهاد کشاورزی انجام شد

 هزار تن ذرت کشاورزان خوزستانی در بورس 490فروش بیش از 

رداشت ذرت در استان خوزستان و انتقال آن به خشک کنی ها و سپس از روز آغاز ب: مدیرعامل بورس کاالی ایران سپس گفت

کشاورز ذرت  322هزار و  5تن ذرت از  251هزار و  280دی ماه سالجاری بالغ بر  28انبارهای تحت نظارت بورس کاالی ایران تا 

 305الت این کاال در بورس از مرز کار خوزستانی در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران به فروش رفت و ارزش معام

 .میلیارد ریال گذشت

 بخش خصوصی و تعاونی، پیشتاز معامالت

خوشبختانه : وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و تعاونی پیشتاز در معامالت ذرت خوزستان در بورس کاالی ایران بوده اند، گفت

ول بخش های خصوصی و تعاونی در دو سمت عرضه و تقاضا آغاز و تا براساس اطالعات معامالت، معامالت مذکور با فعالیت قابل قب

درصد از حجم کل معامالت را به خود اختصاص  59و  91کنون ادامه یافته است به نحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 

 .داده اند که نشان از وجود بازاری رقابتی در طرح قیمت تضمینی ذرت دارد

 در عرصه اقتصاد ملی 99ده دستآوردهای اجرای ما 

کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از : در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت 88وی در ادامه به دستآوردهای اجرای ماده 

در عرصه  88و ارتقای شفافیت دستآوردهای اجرای ماده ( واسطه گری)بخش کشاورزی و محدود شدن فعالیت های غیرمولد 

ت و در بخش کشاورزی نیز ارتقای استاندارد محصوالت کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل اقتصاد ملی اس

کیفیت محصول، پرداخت به موقع وجوه کشاورزان ،آشنایی کشاورزان با مزیت های بازارهای مالی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه 

 .رای این طرح حاصل شدبرنامه ریزی بهتر برای کشت سال های بعد با اج

http://www.farsnews.com/
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ارتباط عمیق تر بازارهای مالی و فیزیکی، ایجاد : وی در ادامه دستآوردهای اجرای این طرح در در بازار سرمایه را مطرح کرد و گفت

تنوع در ابزارهای معامالتی و سرمایه گذاری وامکان ایجاد بازارها و ابزارهای جدید به پشتوانه گواهی های سپرده کاالیی از 

 .دستآوردهای این طرح در حوزه بازار سرمایه کشور به شمار می رود

 هزار کد بورسی برای کشاورزان 0صدور 

هزار کشاورز ذرت کار خوزستانی  2وی با بیان اینکه برای اجرای موفق این طرح ، کار شناسایی و دریافت کد بورسی برای بیش از 

سازماندهی شبکه کارگزاران برای تسهیل دسترسی کشاورزان به : اطر نشان کرددر بورس کاالی ایران به نحو موفقی انجام شد، خ

بازار و ارتباط و تعامل مستمر با نهادهای متولی اعم از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان مرکزی تعاون 

 . در این زمینه به شمار می رودروستایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دیگر اقدامات مهم بورس کاال

پیگیری مستمر فعالیت بازارسازان : وی با اشاره به حضور بازارسازان هنگام معامالت ذرت خوزستان در طول هفته های اخیر گفت

از جمله صندوق حمایت از صنعت دام و طیور، شرکت توسعه کشت ذرت و خریداران حقیقی و حقوقی عمده برای جلوگیری از 

 .ازاد عرضه و افت قیمت از دیگر اقدامات بورس کاال در راستای اجرای موفق این طرح به شمار می رودبروز م

لحاظ تمهیدات الزم برای جلوگیری از ورود ذرت وارداتی به طرح ، حضور دائمی نمایندگان بورس کاال در : وی در ادامه گفت

روز به همراه محاسبه و  0پرداخت وجه معامله به کشاورزان ظرف منطقه به منظور نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح و پیگیری 

اعالم میزان مابه التفاوت قابل پرداخت به کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی به صورت الکترونیکی نیز به نحو مطلوبی از سوی این 

 .بورس انجام شد

 آمادگی عرضه محصوالت کشاورزی به بازارهای جهانی از طریق بورس

ی نژاد در ادامه به مهمترین منفعت اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در اقتصاد سلطان

به علت در نظر گرفتن استاندارد محصوالت و انجام کار کارشناسی، در دراز مدت با اجرای سیاست قیمت : ملی اشاره کرد و گفت

بهتری برای عرضه به بازارهای جهانی   ی کشور بهبود پیدا کرده و از آمادگیتضمینی در بورس کاال، کیفیت تولیدات کشاورز

ضمن آنکه بورس های کاالیی در جهان از مهمترین بازارهای دادوستد محصوالت کشاورزی به شمار می روند و . برخودار می شوند

 .بورس کاالی ایران در این زمینه می تواند پیشرو باشد

: ان در پایان با اشاره به تاثیر حمایت های وزیر جهاد کشاورزی در اجرای موفق این طرح اظهار داشتمدیرعامل بورس کاالی ایر

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام و 

 .ی موفق این طرح ملی ایفا کردند که بسیار قابل تقدیر استهمچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقش بسزایی را در اجرا

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592225222080 
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 برنامه و سیاست ها
 - 8/16/21فارس

  یابدیابد  میمیکشاورزی ایران و اسلوونی گسترش کشاورزی ایران و اسلوونی گسترش     همکاریهمکاری

 .دهند ایران و اسلوونی همکاری خود را در بخش کشاورزی به ویژه مکانیزاسیون، گلخانه ها و تولید مشترک گسترش می

ازدراکو پوچیو »محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و   در دیدار امروز وزارت جهاد کشاورزی،فارس به نقل از  به گزارش خبرگزاری

شد، بر توسعه مبادالت تجاری، انتقال  وزیر توسعه اقتصادی و فناوری جمهوری اسلوونی که در محل این وزارتخانه برگزار« الشک

 .دانش فنی در بخش گلخانه ها و ارتقای روابط اقتصادی دو کشور تاکید شد

: در این دیدار، حجتی با بیان این که ایران خواستار گسترش روابط با جامعه جهانی به خصوص کشورهای حوزه بالکان است، گفت

های کم نظیر دو کشور، داد و ستد منطقی در زمینه کاال و سرمایه گذاری در بخش  تها و قابلی ما آماده ایم با توجه به ظرفیت

 .تحقیقات و آموزش داشته باشیم

های اخیر را قابل قبول ندانست و ابراز امیدواری کرد با رفع تحریم های ظالمانه که طی  های دو کشور در سال  وی سطح همکاری

 .دو کشور بتوانند از ظرفیت های کشاورزی یکدیگر استفاده کنند چند سال گذشته به مردم ایران تحمیل شد،

وزیر جهاد کشاورزی، صنایع پایین دستی کشاورزی و گیاهان دارویی را از زمینه های همکاری مشترک میان ایران و اسلوونی 

د، فرآوری و گرفتن مواد موثره از با توجه به نیاز بازارهای جهانی، دو کشور می توانند در زمینه تولی: عنوان کرد و اظهار داشت

 .گیاهان تولیدی همکاری کنند

 .وی اصالح بذر، کشت ارگانیک، مکانیزاسیون، دام و طیور، اصالح نژاد گاو و محصوالت لبنی را از دیگر زمینه های همکاری برشمرد

بینی  فی را در برنامه ششم توسعه پیشای به ویژه برای تولید سبزی و صی  حجتی با اذعان به این که ایران توسعه کشت گلخانه

 .ای اضافه کنیم هکتار به کشت گلخانه 8522تا  0522در این برنامه در نظر داریم هر سال : کرده است، تصریح کرد

های سازگار، کم هزینه و دارای مشخصات فنی و مناسب  بخش خصوصی در ایران از سازه: ای نیز گفت  های گلخانه وی درباره سازه 

 .زمینه حفظ رطوبت و گرمایش و سرمایش که اقتصادی باشند، استقبال می کنددر 

تولید سبزی و صیفی، هم برای نیازهای داخلی و هم برای صادرات به کشورهایی همچون روسیه مدنظر : وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .ما است

ت منابع آب و خاک به جز از طریق مکانیزه کردن محقق وری با توجه به محدودی افزایش بهره: وی درباره مکانیزاسیون اظهار داشت

 .شود و از این رو به دنبال گسترش مکانیزاسیون به خصوص نیروهای محرکه و دنباله بندها هستیم  نمی

ها و حاشیه  های وسیعی در کوهستان شود و ما عرصه هزار تن عسل تولید می 22در ایران ساالنه : حجتی در مورد تولید عسل گفت

 .اغات و مزارع برای تولید عسل داریم و امیدواریم در زمینه برپایی روز جهانی زنبورعسل با شما همکاری داشته باشیمب

با توجه به این که اسلوونی در مسیر اروپای شرقی و غربی است و به دریا دسترسی دارد، دارای موقعیت ممتازی است : وی ادامه داد

 .ده مرزهای دو کشور نیست، بلکه این همکاری می تواند در منطقه ما و منطقه اسلوونی توسعه یابدها در محدو و از این رو، همکاری

: حجتی با اشاره به این که ایران به صورت تاریخی به اروپا صادرات داشته است و این صادرات در حال گسترش است، اذعان داشت

، خرما، کشمش و زعفران است و ایران می تواند از طریق اسلوونی عمده صادرات ایران به اروپا در زمینه خشکبار مانند پسته

 .صادرات مجدد محصوالت کشاوری به اروپا و به عکس داشته باشد

http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=90b72429-0c8f-418b-bea7-a264312621a2
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ما همراه یک : در این دیدار، وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی، این مالقات را برای روابط تجاری دو کشور مهم خواند و گفت

شرکت مختلف به ایران سفر کرده ایم که نخستین گام برای ارتقای روابط دو کشور  95نمایندگانی از هیات بزرگ تجاری شامل 

 .است

 .وی با اشاره به این که مبادالت تجاری ایران و اسلوونی در سال های اخیر خوب نبوده است، خواستار توسعه روابط دو کشور شد

و یادداشت تفاهم در زمینه انرژی و اقتصادی با ایران در این سفر خبرداد و آن وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی از امضای د

 .را گامی رو به جلو خواند

وی در همین حال صنایع غذایی، ماشین آالت کشاورزی و تولید مکمل های خوراک دام را از زمینه های همکاری مشترک عنوان 

 .استار سرمایه گذاری و تولید مشترک با ایران استبخش خصوصی ما در حوزه کشاورزی خو: کرد و اظهار داشت

میلیون نفر مشتری در اروپا داریم و دو سوم کشورمان پوشیده از جنگل است که زمینه خوبی برای  0ما : پوچیو الشک گفت

 .همکاری به شمار می رود

های  ولید گل ارکیده و سرمایه گذاریای ،انتقال دانش فنی ت های اسلوونی در زمینه کشت گلخانه  در این دیدار همچنین طرف

 .مشترک در زمینه مکانیزاسیون خواستار همکاری با ایران شدند

اراضی کشاورزی این کشور اندک . ترین بخش جمهوری فدراتیو یوگسالوی سابق با بیش از دو میلیون جمعیت است اسلوونی شمالی

 .ده استهای کوهستانی موجب رونق دامپروری ش است، اما وجود چراگاه
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 برنامه و سیاست ها
 - 18/16/21فارس

یلو یلو کیلو روغن خام به ازای خرید یک ککیلو روغن خام به ازای خرید یک ک  11واردات واردات / / اصالحیه وزارت جهاد بر یک بخشنامهاصالحیه وزارت جهاد بر یک بخشنامه

  دانه روغنیدانه روغنی

های روغنی  های روغنی در داخل و تنظیم بازار،به ازای خرید هر کیلوگرم انواع دانه در راستای اجرای سیاست حمایت از تولید دانه

 .شود از کشاورزان به قیمت تضمینی،برای متقاضیان اخذ مجوز واردات روغن،مجوز واردات چهار کیلوگرم انواع روغن خام صادر می

بر اساس اعالم حوزه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  خبرگزاری فارسش به گزار

کشاورزی، در راستای اجرای سیاست تنظیم بازار و استقرار زنجیره تولید تا عرضه روغن نباتی در کشور و حمایت از تولید دانه های 

ه های روغنی از کشاورزان به قیمت تضمینی،برای متقاضیان اخذ مجوز واردات روغنی در داخل، به ازای خرید هر کیلوگرم انواع دان

 .روغن،مجوز واردات چهار کیلوگرم روغن خام صادر می شود

نظر به این که انجمن صنایع روغن نباتی ایران متصدی خرید دانه های روغنی تعیین شده، صدور مجوز : این گزارش می افزاید

وط به مراجعه متقاضیان به انجمن صنایع روغن نباتی ایران،خرید انواع دانه های روغنی به قیمت واردات انواع روغن خام من

های روغنی متناسب با میزان واردات  مربوط به پرداخت مطالبات کشاورزان تولیدکننده انواع دانه تضمینی و دریافت اسناد

 .درخواستی است

وارد پیش گفته، انجمن صنایع روغن نباتی ایران نسبت به صدور گواهی خرید در صورت رعایت م: در ادامه این گزارش آمده است

 .نماید دانه و معرفی به حوزه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به منظور صدور مجوز واردات اقدام می

کشی اگر یک کیلو  ارخانجات روغنک های اعالم کرده بود تا براساس این گزارش پیش از این وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه

کیلو دانه خارجی برای  5توانند  دانه داخلی را به قیمت تضمینی خریداری کنند و پول کشاورزان را همان روز بپردازند، می

 .کشی وارد کشور کنند روغن

ریداری کنند و پول براساس این بخشنامه کارخانجات روغن نباتی اگر یک کیلو دانه داخلی را به قیمت تضمینی خ همچنین

 .توانند دو کیلو روغن خام وارد کنند کشاورزان را همان روز پرداخت کنند، می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1318دی  11, شنبه

  اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در ذرت اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در ذرت 

 . رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در مزارع ذرت خبر داد

هکتار و سطح زیر کشت ذرت علوفه  02822سطح زیر کشت ذرت دانه ای در سال جاری : به گزارش ایانا از شیراز، قاسمی گفت

هکتار  81322هکتار به صورت دانه ای و  20922بوده است که از این سطح تاکنون ( هکتار 59522مجموع در )هکتار  89022ای 

 .به صورت علوفه ای برداشت شده است

و ( کشت مستقیم)هکتار بی خاکورزی  0222اجرای کشاورزی حفاظتی شامل : رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود

 .هکتار از اراضی ذرت استان به این مهم اختصاص یافته است 23822هکتار کم خاکورزی که جمعا  21822

در چند سال گذشته با توجه به رویکرد جدید این استان در جهت پایداری تولید و استفاده موثر و مناسب : قاسمی خاطر نشان کرد

ان پیشرو در این زمینه فعالیت خود طرح کشاورزی حفاظتی مطرح گردید و فارس به عنوان اولین است( آب و خاک ) از منابع پایه 

هکتار کشاورزی حفاظتی آغاز کرد، که در اکثر محصوالت زراعی قابل اجراست که این سطح در  202با  39-35را از سال زراعی 

 .هزار هکتار رسیده است 012به  58-59سال زراعی 

ظه ای از کشاورزی حفاظتی نصیب این استان دستاوردهای مهم و قابل مالح: رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس یادآور شد

 55متر مکعب آب،  2825لیتر سوخت،  95گردیده است و بر اساس تحقیقات انجام گرفته توسط محققین استان به طور متوسط 

 .دقیقه در هکتار صرفه جویی صورت گرفته است 235بار تردد و  9کیلوگرم کود،  95کیلوگرم بذر، 

افزایش راندمان آب مصرفی، کشت نشایی ذرت در استان در شهرستان های مرودشت و سپیدان اجرا شده در راستای : قاسمی افزود

است و هم چنین در جهت کاهش مصرف آب استفاده از روش های نوین آبیاری در مزارع ذرت در دستور کار قرار گرفته است و 

 .رت بوده ایمشاهد رشد قابل توجهی در استفاده از آبیاری تحت فشار در مزارع ذ

مرکز خرید ذرت دانه ای طرف قرار داد شرکت پشتیبانی امور دام در سطح استان جهت خرید وجود دارد که  82تعداد : وی افزود

تن ذرت دانه ای خشک توسط پشتیبانی امور دام خریداری شده است و وضعیت رطوبت و همچنین  39222تاکنون بیش از 

 .ن برداشت بسیار مطلوب می باشدهکتولیتر محصول ذرت دانه ای زما
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1318دی  22, سه شنبه

گذاران گذاران   سرمایهسرمایه  اجازه بهاجازه به/ / شودشود  ای به بخش خصوصی واگذار میای به بخش خصوصی واگذار می  هکتار مجتمع گلخانههکتار مجتمع گلخانه  40144014

  های کشاورزی های کشاورزی   خارجی برای مشارکت در شهرکخارجی برای مشارکت در شهرک

صورت اجاره به شرط تملیک پس از تأیید کارشناسان  ای به هکتار مجتمع گلخانه 012هزار و  های کشاورزی، یک شرکت شهرک

 .کند دادگستری و ارائه طرح توجیه اقتصادی، فنی و مالی به بخش خصوصی واگذار می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)های کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  ت شهرکمعاون مدیرعامل شرک 

گذاران  شده منتشر شده و از عموم سرمایه هکتار شهرک صنعتی آماده 012هزار و  گذار برای یک فراخوان شناسایی و جذب سرمایه

های مالی، اعتباری و  های کشاورزی در سطح کشور با همکاری مؤسسه شهرک منظور ایجاد و توسعه توانمند حقیقی و حقوقی به

 .ها دعوت به همکاری کرده است بانک

سازی شده و برای واگذاری به  های آنها آماده هایی است که زیرساخت هکتار پروژه 012هزار و  یک: اهلل پریچهر افزود رحمت

 .اند گذاران بخش خصوصی، آماده سرمایه

های خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان، اردبیل، گلستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، جنوب کرمان،  استان: ان کردوی خاطرنش

 .سمنان، قزوین و هرمزگان دارای دو یا چند پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند

به شرط تملیک، پس از تأیید کارشناسان رسمی صورت اجاره  ها آماده شده و به کار مطالعاتی این پروژه: پریچهر ادامه داد

 .دادگستری و ارائه طرح توجیه اقتصادی، فنی و مالی بر اساس وضعیت موجود، نهایی خواهد شد

های  گذاران پس از درخواست رسمی، باید شرایط الزم که شامل حداقل سرمایه جهت پرداخت هزینه سرمایه: وی تصریح کرد

 .م مورد نیاز برای گرفتن تسهیالت بانکی را دارا باشندزیرساخت اولیه و وثایق الز

 گذاری دارند گذاران خارجی نیز اجازه سرمایه سرمایه 

های کشاورزی  گذاران خارجی نیز برای توسعه و ایجاد شهرک سرمایه: های کشاورزی یادآور شد معاون مدیرعامل شرکت شهرک

 .های خارجی وجود ندارد لحاظ قانونی، منعی برای جذب سرمایهگذاری کنند و به  توانند در داخل کشور سرمایه می

تواند  استان کشور تعریف شده است که می 28پروژه در  08ای در  های گلخانه فراخوان منتشرشده برای مجتمع: پریچهر تأکید کرد

 .ترین قدم دولت برای توسعه کشاورزی قلمداد شود عنوان محکم به

 به صنعتی کلید خورد عبور کشاورزی از مرحله سنتی

کشاورزی : وی با اشاره به ضرورت توسعه کشاورزی مدرن و استفاده حداکثری از منابع آب و خاک و نیروی انسانی اظهار داشت

شده و بهینه منابع آب و خاک و نیروی انسانی است؛ لذا  برای رسیدن به توسعه، نیازمند عبور از مرحله سنتی و مصرف مدیریت

ترین قدم دولت  های جنوبی، جدی ویژه در استان ی کشاورزی بنا دارد با توسعه کشت گلخانه در سراسر کشور بهها شرکت شهرک

 .برای عبور از کشاورزی سنتی و معیشتی را بردارد

های کشاورزی توجه به اقتصاد مقاومتی و میل به خوداتکایی در تولید محصوالت  مبنای تشکیل شهرک: پریچهر همچنین گفت

رزی است؛ لذا این شهرک تالش کرد طی دو سال گذشته با جمع قابل توجهی از اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان فنی کشاو
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های  های الزم جهت ایجاد شهرک های کشاورزی بپردازد و پس از ایجاد زیربناها و زیرساخت زبده به جانمایی ایجاد شهرک

 .سازی کند ش خصوصی آمادهکشاورزی صنعتی، آنها را برای واگذاری به بخ

 شود های سرگردان در بخش کشاورزی عملیاتی می جذب سرمایه 

هایی که در ایران وجود دارد، نتوانسته به شکل  بخش قابل توجهی از سرمایه: های کشاورزی افزود معاون مدیرعامل شرکت شهرک

تواند عملیاتی  شهرک صنعتی قابل واگذاری در واقع می هکتار 012هزار و  فراخوان یک. دار در حوزه تولید تمرکز پیدا کند هدف

 .های سرگردان در حوزه تولید باشد شدن جذب سرمایه

هایی دارای توجیه فنی و اقتصادی و با در نظر گرفتن  های صنعتی قابل واگذاری در قالب پروژه شهرک: وی خاطرنشان کرد

شود که فرآیند  گذاری در بخش کشاورزی قلمداد می ن نقاط شفاف سرمایهعنوا اند و به های اقتصادی هر منطقه تدوین شده قابلیت

 .واگذاری آنها به افراد حقیقی و حقوقی تثبیت شده است

شده از کود و  های حمل و نقل و استفاده کنترل بندی، کاهش ضایعات و هزینه کنترل مصرف آب و تمرکز بر بسته: پریچهر ادامه داد

های توجیهی و در زمان واگذاری به افراد حقیقی و حقوقی مورد  های صنعتی است که در طرح شهرکسم از دیگر مزایای ایجاد 

 .گیرد تصریح قرار می

ای برای آغاز  شهرک و مجتمع گلخانه 08وی اظهار امیدواری کرد که طی دو ماه آینده، عملیات واگذاری با موفقیت سپری شده و 

 ./کار آماده شود به
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1318دی  26, یکشنبه

سهم ویژه برای سهم ویژه برای / / ای سمنانای سمنان  لزوم ایجاد تشکل صنفی برای بازاررسانی تولیدات گلخانهلزوم ایجاد تشکل صنفی برای بازاررسانی تولیدات گلخانه

  توسعه گلخانه ها توسعه گلخانه ها   گلخانه داران سمنان از بودجهگلخانه داران سمنان از بودجه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، بر لزوم ایجاد تشکل صنفی برای بازاررسانی مناسب و صرفه اقتصادی تولیدات 

 .ای تاکید کرد گلخانه

برای : تداران استان گف  به گزارش ایانا از سمنان، سیدحسن میرعماد شامگاه دیروز در نشست مسووالن سازمان با جمعی از گلخانه 

 .بازاررسانی مناسب با قیمت منطقی، سودآور و اقتصادی کردن تولید نیازمند ایجاد یک تشکل و تعاونی قوی در این حوزه هستیم

ها و در نهایت اتحادیه استانی برای پیگیری کلیه امور این حوزه از مدیریت  ای در سطح شهرستان ایجاد تشکل گلخانه: وی افزود

 .ها با قیمت مناسب بخصوص ساماندهی فروش و عرضه مناسب تولیدات در این بخش ضروری است تولید، تامین نهاده

این سازمان با جدیت پیگیر مسائل و مشکالت تولید کنندگان محصوالت : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد

 .ای برای کاهش هزینه تولید با جایگزینی سوخت مناسب است گلخانه

: ها در کشور گفت هزار میلیارد ریالی در سطح کشور از منابع داخلی بانک برای توسعه گلخانه 22اشاره به تخصیص تسهیالت وی با 

گیری تشکل صنفی این  های این استان اختصاص دارد، بنابراین باید در شکل از این میزان تسهیالت، سهم قابل توجهی برای گلخانه

 .بخش تسریع بخشیم

های زراعی  افزایش عملکرد در واحد سطح در حوزه: احسان عباسپور، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان بیان کرددر این نشست 

 .ها دارای اهمیت است ریزی انجام شده و رعایت برنامه های مهم بخش است و در این زمینه پایبندی به برنامه و باغی از برنامه

برداران از قبل تا بعد از تولید، پروسه  د ارزش افزوده، پیگیری مشکالت و کمک به بهرهوی ضمن اشاره به نقش ایجاد تشکل در ایجا

 .تشکیل و ثبت این تشکل را نیز تشریع کرد

های با  داران به مواردی از جمله تعامل مناسب دوجانبه، تالش برای تغییر سوخت مصرفی، تامین نهاده در این نشست، گلخانه

برای صادرات، توجه به مباحث آموزشی و استمرار تولید و تامین مکان مناسب برای عرضه محصوالت  ریزی کیفیت مناسب، برنامه

 ./اشاره کردند

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02039-2html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1318دی  21, دوشنبه

سیاست های کلی محیط سیاست های کلی محیط / / تصویب آیین نامه فعالیت شورای محیط زیست کشاورزیتصویب آیین نامه فعالیت شورای محیط زیست کشاورزی

  زیست در بخش کشاورزی اجرایی می شود زیست در بخش کشاورزی اجرایی می شود 

نخستین نشست شورای محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی، با هدف بررسی و تطبیق سیاست های کلی محیط زیست ابالغی از 

 .کشاورزی برگزار شدسوی مقام معظم رهبری و اجرایی شدن آن در بخش 

به گزارش ایانا، در این نشست، مدیران مرتبط با زیربخش های کشاورزی و نمایندگان تشکل ها، بهره برداران و شرکت های  

وابسته به این وزارتخانه، دور هم جمع شدند تا راهبردهای بخش کشاورزی را برای تحقق سیاست های کلی محیط زیست بررسی و 

 .تدوین کنند

آبان ماه سال جاری، طی نامه ای از سوی مقام معظم رهبری به  01ر ابالغیه سیاست های کلی محیط زیست کشور که در بناب

روسای قوا ابالغ شده است، بر مواردی از جمله مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی از قبیل هوا، آب، خاک، تنوع 

ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیر مجاز، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با  زیستی مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم،

تهدیدات زیست محیطی مانند بیابان زایی، پرداختن به محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماند و پساب ها تاکید 

 .دارد که باید در بخش کشاروزی اجرا شود

جهاد کشاورزی برگزار شد، محمد شجاع الدینی مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذای در این نشست که در محل وزارت 

وزارت جهاد کشاورزی، از تصویب آیین نامه فعالیت شورای محیط زیست کشاورزی و آغاز فرآیند تعیین راهبردهای اجرایی برای 

 .سیاست های کلی محیط زیست در این شورا خبر داد

رت جهاد کشاورزی در تغییر و اصالح رویکردها و توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطوح وی با بیان این که وزا 

با تصویب سیاست های کلی محیط زیست : سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های این بخش مصمم است، گفت

( SDGs) ی که به دنبال تصویب اهداف توسعه پایدارکشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابالغ آن توسط مقام معظم رهبر

 .در سازمان ملل متحد انجام شده، وزارت جهاد کشاورزی وارد مرحله جدیدی از جهت گیری ها شده است

پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیم به ویژه در اثر افزایش گازهای گلخانه ای، : رییس شورای محیط زیست کشاورزی اظهار داشت

 ایی، سیل، خشکسالی و پدیده گرد و غبار، تداوم تولیدات بخش کشاروزی و اوضاع اقتصادی و اجتماعی بهره برداران بخشبیابان ز

 .کشاورزی را با چالش مواجه کرده است

وی، شورای محیط زیست کشاروزی را مرکزی برای تضارب آرا و اندیشه ها، پیش بینی تحوالت و شرایط آینده، ایجاد رویکرد 

چه و اتخاذ روش های عملی برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی پایدار و محلی برای اتخاذ سازو کارهای عملیاتی حفظ یکپار

 .محیط زیست در روند جاری بهره برداری و تولید در بخش کشاروزی دانست

ست و زندگی مردم، باید پذیرفت که با توجه به آثار فعالیت های کشاورزی بر محیط زی: عضو کمیته ملی توسعه پایدار کشور افزود

 .پایداری محیط زیست به کشاروزی پایدار وابسته است

وی در عین حال تصمیم سازی و ارایه تصمیمات یکپارچه در برنامه ریزی ها را از اهداف تشکیل شورای محیط زیست و توسعه 

 .پایدار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد
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دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که حرکت به سوی  در این نشست، سیروس صدیقی معاون

ساله، سیاست های کلی محیط زیست ابالغی مقام معظم  02حفظ محیط زیست در اسناد باالدستی همچون سند چشم انداز 

ری، سیاست های قانون برنامه ششم رهبری، سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی ابالغی مقام معظم رهب

: توسعه، برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، ضوابط و اهداف توسعه پایدار و برنامه ملی آمایش سرزمین تاکید شده است، گفت

ی بند پیشنهاد داده که باید مورد بررسی اعضا 00این دفتر، سیاست های محیط زیست در بخش کشاروزی و منابع طبیعی را در 

 .شورای محیط زیست وزارتخانه قرار گیرد

ما وظیفه داریم سیاست های کلی محیط زیست ابالغی مقام معظم رهبری را با مجموعه وظایف وزارت جهاد کشاوری : وی افزود

 .تطبیق دهیم و آن را مکتوب و تصویب کنیم که در نهایت از آن سیاست های محیط زیست بخش کشاروزی بیرون آید

بیشتر : عین حال کیفیت اثر بخشی سیاست های محیط زیست بخش کشاروزی را مهم دانست و اذعان داشتصدیقی در 

 ./کشورهایی که از وضعیت موجود محیط زیست و تغییر اقلیم ضربه می خورند، کشورهای در حال توسعه هستند

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http02031-2html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/27286-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

81 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1318 دی 11, شنبه

حساسیت پیشینیان برای حساسیت پیشینیان برای / /   49044904مرور چند ماده از قانون صیانت از جنگل ها مصوب مرور چند ماده از قانون صیانت از جنگل ها مصوب 

  سال پیش سال پیش   0909آیندگان در آیندگان در 

ه زمین زراعتی اعم از اینکه جنگل ملک اشخاص یا دولت باشد بریدن درخت از جنگل و تهیه هیزم و ذغال و تبدیل هر جنگل ب

های الزم را به موقع  وزارت کشاورزی با در نظر گرفتن احتیاجات عمومی پروانه. داشتن پروانه از وزارت کشاورزی ممنوع است بدون

 .صادر خواهد کرد

وانینی در حوزه های اجتماعی بر می خورم و با گاهی اوقات به ق :مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در خبرآنالین نوشت 

دی  22مصوب  ها  قانون راجع به جنگل . خود می اندیشم که پیشینیان ما چه میزان حساسیت باالیی درباره آینده کشور داشته اند

 .یکی از آن قوانین است، خواندن چند ماده از این قانون خالی از لطف نیست 2802ماه 

درخت از جنگل و تهیه هیزم و ذغال و تبدیل هر جنگل به زمین زراعتی اعم از اینکه جنگل ملک اشخاص یا بریدن  -ماده دوم   

های الزم  وزارت کشاورزی با در نظر گرفتن احتیاجات عمومی پروانه. داشتن پروانه از وزارت کشاورزی ممنوع است دولت باشد بدون

 .را به موقع صادر خواهد کرد

پروانه قطع درخت در مرز جنگلها به عرضی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد و از یک کیلو متر کمتر صدور  -ماده سوم   

 .همیشه ممنوع است نخواهد بود برای

هر کس بر خالف این قانون بدون پروانه وزارت کشاورزی درخت از جنگلها بیندازد به پرداخت جریمه از پنجاه و یک  -ماده چهارم   

 .ریال و حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم خواهد شد هزارریال تا پنج 

استفاده از درختهای افتاده جنگل برای مالکین آنها پس از معاینه و گواهی مأمور جنگلبانی مجاز است و مأمور موظف  -ماده پنجم   

 .دهد وصول اظهارنامه در مدتی که زیاده از پانزده روز نباشد معاینه و گواهی است پس از

شود و اگر برای  هر کس جنگل یا قسمتی از آن را عمداً بسوزاند به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محکوم می -ماده ششم   

جنگل به زراعت یا هر اقدام دیگری سوزانیدن جنگل ضرورت داشته باشد اجرای آن منوط به اجازه وزارت  کاری یا تبدیل جنگل

 .اهد بودکشاورزی یا رؤسای کشاورزی خو

احتیاطی مرتکب عملی شود که در نتیجه آن جنگل آتش بگیرد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک  هر کس از روی بی -ماده هفتم   

 .شد سال محکوم خواهد

سوزی جنگلها کلیه مأمورین دولت و اهالی که در نزدیک آن محل باشند موظف به کمک در آتش  در مواقع آتش -ماده هشتم   

 .هستند نشانی

هر کس به واسطه اعمالی مانند کت زدن یا پی زدن درخت یا روشن کردن آتش در تنه درخت و غیره سبب  -ماده نهم   

شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه و به پرداخت غرامت از پنجاه و یک تا سیصد ریال به خزانه  خشکانیدن درختهای جنگل

 .محکوم خواهد شد باشد دولت برای هر درختی که خشکانیده

های بزرگ درختهای جنگل به جز در مواردی که این قانون استثناء کرده است ممنوع است و متخلف به  قطع شاخه -ماده دهم   

 .ای که بریده است محکوم خواهد شد ریال به خزانه دولت برای هر شاخه پرداخت دو تا پنج
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 .در محل اتصال به تنه درخت بیش از هشت سانتیمتر باشدای است که قطر آن  شاخه بزرگ شاخه -تبصره   

برداری شده و به موجب آگهی منتشر از طرف وزارت کشاورزی حدود آنها  در جنگلهایی که سوخته و یا از آنها بهره -ماده یازدهم   

به پرداخت غرامت از پنجاه و چرای دام تا مدتی که وزارت کشاورزی مقتضی بداند و آگهی نماید ممنوع است متخلف  معین گردیده

 .دولت محکوم خواهد شد یک تا پنج هزار ریال به خزانه

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http02058-2html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1318دی  10, چهارشنبه

/ / هاها  رویکرد مثبت رئیس جمهوری و وزیران به واگذاری تنظیم بازار کشاورزی به تشکلرویکرد مثبت رئیس جمهوری و وزیران به واگذاری تنظیم بازار کشاورزی به تشکل

  خودداری صاحبان رانت در بدنه دولت از واگذاری خودداری صاحبان رانت در بدنه دولت از واگذاری 

های زیادی  ای است که کارشناسان حوزه تولید معتقدند با وجود آنکه تالش این جمله. "بازار بخش کشاورزی یله و رها است":ایانا

گیرد، بازار و بازرگانی محصوالت  ه ثمر رسیدن کاالهای کشاورزی در بخش خصوصی، روستاها و بدنه دولت صورت میدر حوزه ب

هرچند وزارت جهاد کشاورزی پس از طرح انتزاع، واردات و صادرات کاالهای . کشاورزی هنوز فاقد متولی مقتدر و مشخصی است

مند شود؛  انی حوزه تولید نتوانسته از سیاست حمایتی ارگان یا نهاد خاصی بهرهکشاورزی را زیر نظر گرفت، اما همچنان بخش بازرگ

های  عنوان تشکل و نهاد منسجم اصناف مختلف مطرح است و توانسته در مقاطع حساسی نظیر تدوین برنامه هرچند اتاق اصناف به

 .ابزار الزم را برای نظارت کامل در بازار در اختیار ندارندهای پایانی سال، به کمک دولت بیاید؛ اما هنوز  تنظیم بازار شب  ساله و پنج

با این وجود، رئیس اتاق . ها و اصناف بهترین گزینه برای نظارت بر بازار و کنترل آن هستند کارشناسان اقتصادی معتقدند که تشکل

ود تأکیدات رئیس جمهوری و وزیران، اصناف کشور معتقد است که بخشی از صاحبان رانت که در حوزه دولتی فعالیت دارند، با وج

 .هایی در این حوزه وجود دارد آمادگی واگذاری بازار را ندارند و مقاومت

 .ایم با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور به گفتگو نشسته

نان در سال جاری تنظیم بازار محصوالت کشاورزی را نیز همچ. کارنامه دولت در حوزه تنظیم بازار چگونه بوده است 

 دولت به عهده خواهد گرفت؟

مقام وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد و مباحث مفصلی درباره وضعیت تنظیم بازار و بررسی  طی هفته جاری جلسات مدونی با قائم

اد ای است که مورد تأکید وزارت جه ها تنظیم بازار را به عهده بگیرند، مسئله اینکه تشکل. وجود آمد های گذشته به عملکرد سال

 .پذیر نخواهد بود بر است که به سرعت امکان ای زمان کشاورزی و شخص رئیس جمهوری است، اما چگونگی اجرایی شدن آن مسئله

بار تهران پیش از این پیشنهاد تنظیم بازار سیب و پرتقال شب عید را بدون وابستگی مالی به  اتحادیه میوه و تره 

 ه است؟در این باره گفتگویی شد. دولت داده بود

گیری قلمداد شود و در صورتی که این اتحادیه چنین ظرفیتی در خود  تواند مبنای تصمیم ها نمی پیشنهاد این اتحادیه در رسانه

طور قطع، تنظیم بازار  های قانونی باشد، اما به گیری و پیگیری بیند، باید به شکل مدون و مکتوب آن را اعالم کند تا قابل تصمیم می

تری داشته باشد؛ در صورتی که مشروط به  تواند کارنامه مناسب عتبار بخش خصوصی و مدیریت بخش خصوصی میشب عید با ا

 .مسائل حاکمیتی نشده و برای ورود، زمینه الزم مهیا باشد

 کنید؟ ها را در بدنه دولت چگونه ارزیابی می واگذاری بازار به تشکل 

ویژه صاحبان رانتی که   مثبت است، اما باید بپذیریم ساختار اقتصادی دولت بهرویکرد دولت در سطح رئیس جمهوری و وزرا کامالً

کند، با وجود تأکیدات رئیس کابینه و وزرای آن چندان استقبالی از این مسئله ندارند و تحقق کامل آن  در بدنه دولت فعالیت می

انونی و بدون در نظر گرفتن فشارهای احتمالی صورت های فراوان و سرعت عمل دولت است که باید با مصوبات ق نیازمند رایزنی

تواند بازار را ساماندهی کرده و از آشفتگی آن کاسته و  ترین اقدامی است که می ها، مهم با این وجود، واگذاری بازار به تشکل. گیرد

 .شده آن را هدایت کرد صورت مدیریت در مواقع بحرانی به
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 وال سال قبل توسط سازمان تعاون روستایی ایران صورت خواهد گرفت؟سازی سیب و پرتقال بر اساس ر ذخیره 

های گذشته و وضعیت تجاری آن در بازار تهیه شده و تمام تالش اتاق  سازی سیب و پرتقال در سال گزارش کاملی از وضعیت ذخیره

ها در  ها و تشکل ای، اتحادیه یافته زمانهای گذشته از محل قاچاق، نیاز بازار تأمین نشده و به شکل سا اصناف آن است که مثل سال

سازی از  تعامل سازنده با دولت، شرایط مناسبی را برای شهروندان فراهم کنند، اما هنوز تصمیم نهایی برای منفک شدن ذخیره

ها  به تشکلهای پایانی سال  ها گرفته نشده است، اما اتاق اصناف از واگذاری تنظیم بازار شب سازمان تعاون روستایی به تشکل

 .کند استقبال می

های گذشته با سازمان میادین مشکالت ساختاری جدی پیدا کرد که منجر  بار تهران در ماه میدان مرکزی میوه و تره 

 نظر شما در این باره چیست؟. به حضور سازمان تعزیرات شد

نامه با سازمان میادین شهرداری است که دارای سند بوده و  بار تهران، اتحادیه بارفروشان دارای قرارداد و مبایعه در میدان میوه و تره

کامالً قانونی است؛ اما در حوزه مشاعات، بارانداز و فضاهای خیابانی اختالفاتی وجود دارد که منجر به تشکیل کارگروهی مرکب از 

ائل را احصاء و آن را به کمیته اصلی بار است تا با بررسی مشکالت، مس ای از اتاق اصناف شهرداری تهران و اتحادیه تره نماینده

( معاون خدمات شهری شهرداری تهران)ای نیز از سوی دکتر قالیباف با ریاست مهندس عبداللهی  از سوی دیگر، کمیته. ارجاع کنند

 .در حال بررسی وضعیت میدان است

 کنید؟ شرایط کنونی میدان را چگونه ارزیابی می 

ایم؛ لذا  رو شده عمل نیامده و با سد معبر روبه لی است که استفاده حداکثری از فضای میدان بهقراردادهای منعقدشده کنونی به شک

گیرد، اجرایی کند و در مقابل، سازمان میادین نیز  اتحادیه مکلف است برای بهبود شرایط میدان، اقداماتی که کارگروه تصمیم می

بار تهران دچار مشکالت زیرساختی است که  میدان مرکزی میوه و ترهحقوق اتحادیه را به رسمیت خواهد شناخت، اما باید گفت 

سازی میوه باید روند بهبود به خود قرار گیرد و با قیمت فوریت، مشکالت خاص آن  ویژه با نزدیک شدن به عید و ضرورت ذخیره به

 ./بار پیدا کند تری برای توزیع میوه و تره از بین رفته و شرایط مناسب

/item/tashakkol/ir.iana.www//:http02222-2html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/27171-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1318دی  21, دوشنبه

  3030سال سال / / بیداری پژوهشکده بیوتکنولوژی از خواب زمستانی با پایان دولت احمدی نژادبیداری پژوهشکده بیوتکنولوژی از خواب زمستانی با پایان دولت احمدی نژاد

  به بازار خواهیم بود به بازار خواهیم بود شاهد ورود برنج تراریخته شاهد ورود برنج تراریخته 

اسم این محصوالت را . اند محصوالت تراریخته یا اصالح شده ژنتیک یعنی محصوالت پاک؛ محصوالتی که با فناوری برتر تولید شده

 اما متاسفانه تولید این گونه. آیند های یک موجود به دست می هایی که از طریق مهندسی و اصالح ژن اید، فرآورده حتماً زیاد شنیده

به دلیل تداوم استفاده از مدیران ناالیق ( دو دولت محمود احمدی نژاد)های فناوری هراس نهم و دهم  سال دولت 3محصوالت طی 

های نو و  های کشاورزی به ویژه پژوهش، آموزش، ترویج استفاده از فناوری در این دوره تمامی زیرساخت. و فناوری ستیز متوقف شد

های  ترین بخش شاید به جرات بتوان گفت یکی از مهم. رفته شد و دانایی ستیزی به اوج خود رسیدشایسته ساالری به تمسخر گ

ها و  سیاست. اقتصادی کشور که بیشترین آسیب را از سیاست های غلط دولت نهم و دهم، متحمل شد، بخش کشاورزی است

دن محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی دولت عملکرد دولت احمدی نژاد در حوزه کشاورزی از چند ماه پس از روی کار آم

این جمالت احتماال برای خیلی از دست اندرکاران کشاورزی که در جریان اخبار . های کارشناسی بود نهم مورد انتقاد همه جریان

که به گفته وی،  آری، این ها چکیده مواضع بهزاد قره یاضی است! بیوتکنولوژی و تولید محصوالت تراریخته قرار دارند، آشناست

ای   پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم از خواب زمستانی خویش برخاسته؛ خواب زمستانی

 .که در دو دوره دولت مهرورزی، به اجبار بر آن تحمیل شده بود

کند و   ه تراریخته تولید داخل را به بازار عرضهخورشیدی برنج و پنب 55به گفته قره یاضی، این پژوهشکده قرار است در سال 

برای اطالع بیشتر از نحوه و چگونگی تولید این محصوالت و . سازی و تولید انبوه این محصوالت را در دستور کار قرار دهد تجاری

از جنبه نقد  توان گفت کمتر کسی بهزاد قره یاضی نشستم؛ کسی که به جرات می  های سایر مسائل در این بخش پای صحبت

 .پروای اوضاع کشاورزی به پای وی برسد بی

بنیانگذار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران که در حال حاضر ریاست انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات کشور و همچنین به 

سال  3ه وقفه ایجاد شده بر اثر را بر عهده دارد؛ معتقد است ک  لحاظ تشکیالتی مشاور مرکز فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی

کننده برنج تراریخته در جهان بود،  پیش پای این حوزه پژوهشی، ایران را که در آن روز نخستین تولید "مهرورز"اندازی دولت  سنگ

 .به جایگاه پایین پرتاب کرده است

ذی صالح در دست بررسی است و پرونده  های نهم و دهم، توسط مراجع مدیران دولت« فناوری هراسانه»های  به گفته وی، سیاست

 .آنان در مراجعه قضایی در حال پیگیری است

یاضی که چند روز پیش در مصاحبه ای با یکی از سایت ها، خواستار محاکمه محمدرضا  حاصل گفت وگوی کوتاه ایانا با بهزاد قره

اضی وعده داد به زودی گفتگوی مفصل و حضوری اگرچه قره ی. می خوانید  اسکندری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی شده بود، را

 .صریحی درباره مسائل پیرامونی تولید محصوالت تراریخته و حواشی آن داشته باشیم

********** 

این مهم را در . با روی کار آمدن دولت یازدهم، شاهد رشد و توسعه تولید دوباره برخی از محصوالت کشاورزی هستیم 

 چه عاملی می بینید؟
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ض اینکه دولت یازدهم بر سر کار آمد، ما شاهد این هستیم که دوباره روند رشد تولید از سر گرفت شده و امسال بعد از ده به مح

نیاز از واردات گندم هستیم و در تولید این محصول به مرز  سال در تولید گندم برای بار دیگر رکورد زدیم و در سال جاری قطعا بی

 .د و توسعه فقط در سایه مدیریت قوی و کارآمد به دست آمده استاین رش. ایم خودکفایی رسیده

ای به افزایش بهره وری آب و در تحقیقات توجه  باید به این نکته نیز توجه داشت که در دولت یازدهم در کشاورزی توجه ویژه

ه واگذاری به بخش خصوصی و دانش تولید شده در عرصه کشاورزی، آماد 252شده و در حال حاضر فهرست  "فناوری"ای به  ویژه

 .تولید کنندگان است که این رویکرد جدیدی است که سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی گرفته است

 تواند در رشد و توسعه بیشتر بخش کشاورزی کند؟ دولت چه کمکی می 

اند و متاسفانه هنوز هم طلبکار  ههای موجود بود سال عامل نابسامانی 3توان گفت اگر دولت بتواند کسانی را که  در مجموع می

هستند از عرصه مدیریتی کنار بگذارد و مدیران یک دست فناورانه و تکنوکراتیک را به کشاورزی بازگرداند و در این بخش به طور 

نیم در حال حاضر که نگاه می ک. تواند بخش کشاورزی باشد جدی سرمایه گذاری صورت گیرد، قطعا موتور محرکه اقتصاد کشور می

اگر در بخش کشاورزی . درصد اعالم شده که سهم مهم آن مربوط به کشاورزی است 8خورشیدی، رشد اقتصادی  2858برای سال 

به ویژه تحقیقات سرمایه گذاری شود، بر اساس مطالعات صورت گرفته، به ازای یک تومان سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی، 

 .تتومان بازگشت سرمایه خواهیم داش 08

های کشاورزی ازجمله گندم، از تولید کننده به واردکننده تبدیل  چرا در دولت های نهم و دهم در برخی از تولید

 شدیم؟

خورشیدی در حالی تیم آقای خاتمی، دولت را به احمدی نژاد تحویل داد که واردات گندم به کشور متوقف شده و  2839در سال 

های روغنی  د کشاورزی دولت نهم، با وعده فریبای خودکفایی جو در یک سال، برنج و دانهاسکندری وزیر جها. نزدیک به صفر بود

های دیگر توانست با باالترین رای از مجلس شورای اسالمی رای اعتماد بگیرد و بر کرسی وزاتخانه جهاد  در سه سال و وعده

عدی تحویل داد که به مراتب باال تر از زمان تحویل وارد کننده کشاورزی تکیه زند؛ اما وزارتخانه ای را در پایان دوره خود به وزیر ب

کفایتی بیشتری کشور را به سمتی برد که در سال حمایت از  دولت دهم هم وقتی روی کار آمد با بی. انواع محصوالت کشاورزی بود

میلیارد دالر واردات رکورد  21آمد، با بیش از  خورشیدی بود و آخرین سال دولت دهم به شمار می 2852تولید ملی که سال 

سال دولت  3بیشترین واردات محصوالت کشاورزی در طول تاریخ ایران و باالترین رکورد در واردات گندم راشاهد بودیم و در طول 

این  متاسفانه هیچ یک از مدیران و مسئوالن هر دو دولت احمدی نژاد به. نهم و دهم کشور را از خودکفایی به واردات انبوه رساند

این . کند اند پاسخ گو نیستند و البته کسی هم از آنها دراین زمینه بازخواست نمی هایی که در این بخش به وجود آورده ویرانی

 39کنند که وقتی دولت را در سال  پرسش را باید از دلواپسان پرسید که چرا از دولتمردان دولت نهم و دهم این سوال را نمی

ید شکر، گندم و بسیاری از محصوالت دیگر خودکفا بود و اگر هم واردکننده بود میزان آن بسیار ناچیز تحویل گرفتید که در تول

چرا نباید مسئوالن دولت احمدی نژاد به محاکمه کشیده . ایم ایم که وارد کننده شده بود، اما در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته

دارد این است چرا برخی از مدیران و وزرای دولت نهم در دولت یازدهم هم در شوند و سوالی هم که از رئیس دولت یازدهم وجود 

 حد وزیر جایگاه دارند و حتی یکی از این وزرا رئیس یک بنگاه بزرگ اقتصادی است؟

در دولت گذشته شاهد مخالفت هایی بودیم برای تولید محصوالت تراریخته هرچند در حال حاضر نیز با این مخالفت 

 در حال حاضر وضعیت تولید این محصوالت چگونه است؟. ستیمها مواجه ه
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ای بود که در انتهای دولت دهم، در میان هزاران   ترین ضربه به پژوهش و تولید محصوالت تراریخته در کشور هم بخشنامه بزرگ

بسیاری از نمایندگان مجلس، های علمی و حتی  باوجود مخالفت همه انجمن. ای دیگر در هیات دولت به تصویب رسید نامه فله آیین

بود « نامه اجرایی قانون ملی ایمنی زیستی آیین»نامه،  عنوان این آیین. جمهور وقت ابالغ شد این مصوبه که توسط معاون اول رییس

های  اکنون با لغو محدودیت و خوشبختانه در ابتدای دولت یازدهم، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را لغو کرد و هم

سازی محصوالت تراریخته را فراهم کرده است و همزمان  نامه جدیدی ابالغ شده است که زمینه تجاری ایجاد شده در گذشته، آیین

های  استان کشور محصوالت برنج و برای نخستین بار پنبه تراریخته به صورت آزمایشی کشت شدند و برای انجام آزمایش 5در 

نظیر است، چرا که در هیچ یک از کشورهای منطقه نه برنج و نه پنبه  توان گفت در منظقه بی میای و ثبت رقم این بار  مزرعه

رسد سال آینده بتوانیم پنبه تراریخته را به صورت تجاری و برنج تراریخته را  اند و به نظر می تراریخته را همزمان زیر کشت نبرده

 .حداقل در سطوح کوچک به صورت تجاری عرضه کنیم

 وند تولید برنج و پنبه تراریخته به کندی صورت می گیرد؟چرا ر

مصادف با سال  38های آشکار دولت های نهم و دهم بود ایران در سال   جلوگیری از تولید محصوالت تراریخته یکی از خیانت

ار در جهان تولید کننده برنج المللی برنج با تولید انبوه و تجاری برنج تراریخته در دولت اصالحات برداشت شد، برای نخستین ب بین

های جهانی نیز از این دستاورد  ترایخته و تولیدکننده هر محصول تراریخته در بین کشورهای اسالمی به ثبت رسید و در سایت

بزرگ ایران یاد شد؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم و اسکندری به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و انتخاب مدیر وقت پژوهشکده 

کنولوژی، تمام بذرهای اصالح شده و مادری برنج تراریخته که ذی قیمت است و در دنیا هنوز هم مشابه آن وجود ندارد، در بیوت

سال بعد و انبار را با یک هیاتی پلمب را باز کردیم دیده شد که  3یعنی دقیقا  50یک انبار متروکه جمع آوری شد و وقتی در سال 

 . های صورت گرفته معلوم شد که یک دانه از آنها قابل استفاده نیستند ساسا آزمایشتمام بذرها از بین رفته و برا

در واقع رئیس وقت پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بایستی پاسخگو باشد، البته باید گفت پرونده وی در مراجع ذی صالح 

ت که متاسفانه بذرها در دولت گذشته از بین علت اینکه به صورت آهسته روند تولید پیش می رود، این اس. درحال رسیدگی است

ای دارد که در حال انجام  رفته است و تولید خود بذر زمان بر است و طبیعتا تکثیر بذر و خالص سازی آنها فراینده نسبتا پیچیده

مایه گذاری جدی البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که سرمایه گذاری های پژوهشی دراین زمینه صورت گرفته و سر. است

کشید پژوهشگران با تمام  برد و آنها را به محاکمه می نژاد پژوهشگران را به مسلخ می ای که دولت احمدی نیاز ندارد و در همین دوره

ها و تنگناها به کار خود ادامه دادند و به همین دلیل هم بعد از پایان دولت احمدی نژاد، ما شاهد کشت آزمایشی پنبه  سختی

 .ایم خته در ورامین، میناب وگلستان بودهتراری

 میزان تولید برنج و پنبه تراریخته چقدر است؟

 .میزان تولید در برنج محدود خواهد بود، اما در تولید پنبه پیش بینی ما برای سال آینده حدود یک هزار هکتار است

 شود؟ برنج تراریخته چه زمانی وارد بازار می

 .یخته به بازار خواهیم بودشاهد ورود برنج ترار 55سال 

 محصوالت دیگر برای تولید ترایخته در دستور کار دارید؟

محصوالت دیگر مانند چغندر و سیب زمینی تراریخته بعد از پنبه و برنج در دستور کار داریم، البته انتظار و امید ما این است که 

مثل پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هم با  های دیگری که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داریم پژوهشکده
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العاده بسیاری هم که دارند نقش آفرینی کنند و هرچه سریع تر  وجود قدمت، نیروی انسانی و امکانات و بودجه بیشتر و فضای فوق

 .تولیدات خود را به مرحله تولید انبوه برسانند

نظرشما دراین زمینه . که محصوالت تراریخته سرطان زا هستندها از جمله انجمن ارگانیک معتقدند  برخی انجمن

 چیست؟

من چنین ادعای مکتوبی را هم از این انجمن . یک انجمن صنفی با فعالیت اقتصادی است. انجمن یاد شده یک انجمن علمی نیست

ت باید در یک آزمایشگاه به اثبات زا بودن محصوال سرطان. چون اگر مکتوب کنند، تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. ام ندیده

های  برخی قصد دارند افزایش بیماری. زا بودن این محصوالت را به اثبات نرسانده است کس سرطان برسد، در حالی که تاکنون هیچ

گویم از کجا معلوم؟ شاید سرطان از مصرف محصوالت ارگانیک  سرطانی در دنیا را به برخی محصوالت نسبت دهند، اما من می

شود و وقتی آفت موجب صدمه به محصول شد،  باید توجه داشت در تولید محصوالت ارگانیک سم استفاده نمی! حاصل شده باشد

زا به شمار  شود که یکی از عوامل سرطان محصول کشاورزی زخم شده و جای آن زخم محل رشد قارچ و تولید آفالتوکسین می

 .رود می

/item/majles/ir.iana.www//:http02058-2html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 1318دی  26, یکشنبه

هزار هکتار زمین هزار هکتار زمین   9090ممانعت از زمین خواری ممانعت از زمین خواری / / اقدامات وزارت اطالعات در مقابله با فساداقدامات وزارت اطالعات در مقابله با فساد

  مرغوب کشاورزی مرغوب کشاورزی 

کاری معاون یکی از شعب بانک های کشور در صدد اختالس و انتقال مبلغ هشت هزار و اخیرا اعضای یک باند که با هم

 .ششصدمیلیارد ریال به خارج از کشور بودند، دستگیر شدند

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات در جمع خبرنگاران به  

 .دامات معاونت متبوعش پرداخت و توضیحاتی در خصوص فعالیت های انجام شده ارائه دادتشریح اق

معاونت اقتصادی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب و تاکیدات رییس جمهوری و : وی در شرح اقدامات انجام شده گفت

مفاسد کالن اقتصادی اقدامات موثری را در دستور کار  بر اساس وظایف قانونی خویش پیرامون ایجاد شفافیت، پیشگیری و مقابله با

های اقتصادی کشور بر پایه اطالعات پنهان، همکاری نظام   خود دارد که از آن جمله می توان به ارائه مشاوره تخصصی به دستگاه

 .مند و هوشمندانه برای پیشگیری و مقابله با پدیده فساد اقتصادی اشاره کرد

های  های اخیر به مانند سال  و ماه  2859از سوی دیگر طی سال : سد کالن اقتصادی وزارت اطالعات ادامه دادمعاون مبارزه با مفا

در این معاونت با هدف مقابله جدی با فساد اقتصادی و باالخص ( عج)گذشته اقدامات قابل توجهی توسط سربازان گمنام امام زمان 

 .با قاچاق کاال و ارز و پدیده زمین خواری انجام گرفته است جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله اطالعاتی

این معاونت مصمم است با پدیده فرار مالیاتی و : وی به اقدامات این معاونت در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی اشاره کرد و افزود

 .رد کندگسترش شرکت های کاغذی و صوری که آسیب جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کنند، برخو

 انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کالن مالیاتی 

در همین راستا طی ماه های گذشته کارشناسان اطالعاتی موفق : معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات اضافه کرد 

 .به کشف و انهدام یک باند فعال در ارتباط با فرار کالن مالیاتی شده اند

روش کار اعضای این باند به این شکل بوده که با تاسیس چندین شرکت و انجام فعالیت صوری در حوزه های : دوی ادامه دا

  های مذکور اقدام می بازرگانی و با ارائه پیشنهاد مشاوره مالیاتی به سایر شرکت ها، نسبت به سنجش نیازها و مشکالت شرکت

شخصیت های حقیقی و )سازمان امور مالیاتی، اطالعات محرمانه مودیان  نهکردند؛ متخلفین همزمان با نفوذ به بخشی از ساما

آوردند و از این اطالعات بدست آمده برای جلب اعتماد آنان و ترغیب به ادامه همکاری بهره برداری می   را بدست می( حقوقی

 .کردند

ش های اعضای این باند فروش فاکتورهای صوری در از دیگر رو: معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات تصریح کرد

حجم بیش از پنج هزار میلیارد ریال به منظور حساب سازی و فرار مالیاتی شرکت ها و افراد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و 

ر سامانه ثبت مالیات عملکرد بوده که به منظور جلوگیری از هرگونه مغایرت و کشف احتمالی تخلفات، تحرکات مشتریان را د

 .معامالت، سامانه کد اقتصادی و مکاتبات مربوط به اظهارنامه ارزش افزوده و عملکرد سازمان امور مالیاتی تحت نظر می گرفتند

با ورود معاونت اقتصادی وزارت اطالعات به موضوع و با همکاری موثر مقام قضایی و ریاست سازمان امور مالیاتی ابعاد : وی ادامه داد

 .ون تخلفات به طور کامل کشف و متهمان شناسایی و حسب مورد، احضار، دستگیر و روانه زندان شدندگوناگ
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تحقیقات تکمیلی و بررسی آسیب شناسانه موضوع با همکاری نهاد : معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات افزود

ه و از مجموع بررسی های انجام شده توسط این معاونت در زمینه های ذیربط همچنان ادامه دارد؛بر اساس اقدامات به عمل آمد

 .هزار میلیارد ریال شده است 02منتهی به وصول مالیات بالغ بر  2858فرار مالیاتی فقط در سال 

 اقدامات وزارت اطالعات درباره مبارزه با ارتشاء و سو استفاده از اموال بیت المال

همزمان با عرضه سهام شرکت فوالد هرمزگان در : المال نیز اظهار داشت  استفاده از اموال بیت وی درباره مبارزه با ارتشاء و سوء

بازار فرابورس، متاسفانه تعدادی از مدیران ذی نفوذ یکی دیگر از شرکت های فوالد که به اطالعات پنهانی شرکت در حال عرضه 

ابع تن خواهی که در اختیارشان بود کردند ، نامبردگان سپس با دسترسی داشته اند اقدام به خرید سهام فوالد هرمزگان با من

 .فروش مجدد سهام، اقدام به تحصیل مبالغ باالیی سود به نفع خود کردند

در بررسی های کارشناسی مشخص شد طی چند : معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات در ادامه خاطر نشان کرد

کت فوق در تابلوی فرابورس، این افراد با برداشت غیر قانونی مبلغ یکصد و شصت میلیارد ریال از حساب روز پس از عرضه سهام شر

میلیارد ریال سود عایدشان  22آن شرکت، مبادرت به خرید سهام فوالد هرمزگان کردند که از این محل طی مدت چند روز حدود 

عاونت و با حکم مرجع قضایی این افراد توسط اداره کل اطالعات استان شده است؛ با اطالع رسانی سریع و به موقع از سوی این م

 .اصفهان دستگیر شدند

 نفر از مدیران شرکت نفت فالت قاره 9بازداشت 

اخیراً نیز در راستای حفظ حقوق بیت المال و بر اساس انجام اقدامات اطالعاتی و مستندسازی، با هماهنگی و : وی ادامه داد

با برگزاری مناقصه محدود موجب تضییع  2852نفر از مدیران متخلف شرکت نفت فالت قاره که در سال  8، همکاری وزارت نفت

المال شده اند که با اخذ حکم قضایی بازداشت شدند؛ برآورد اولیه از میزان تخلف مالی متهمین پرونده بالغ بر دویست   حقوق بیت

 .اند  ل غیر دولتی دخیل در پرونده نیز بازداشت شدهنفر از عوام 9میلیون یورو است؛ در همین ارتباط 

 مبارزه وزارت اطالعات با پدیده زمین خواری 

معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات در ادامه به تبیین اقدامت حوزه متبوعش درباره زمین خواری پرداخت و 

ه عرصه منابع طبیعی نیز کشیده شده که این مسئله به یک پدیده رو متاسفانه چند سالی است که دامنه تخلفات اقتصادی ب: گفت

 .به رشد در سطح تهران و برخی از استان ها تبدیل شده است

مفسدین اقتصادی با تصاحب اراضی ملی و دولتی به نفع خود باعث از بین رفتن منابع طبیعی و تغییر کاربری زمین : وی اضافه کرد

 .که اثرات سویی در بلند مدت برای کشور به دنبال خواهد داشت های مرغوب کشاورزی می شوند

وزارت اطالعات از سال های قبل مقابله با این پدیده شوم را در : معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات تصریح کرد

ونت عزم خود را برای مقابله جدی با سرلوحه کار خود قرار داده است؛به یاری خداوند متعال و همکاری مراجع قضایی، این معا

 .خواران جزم کرده است  زمین

های در دست اقدام، بر اساس گزارش های مردمی از طریق ستاد خبری وزارت   در یکی از جدیدترین پرونده: وی اضافه کرد

، واصل گردید با انجام های ملی در غرب تهران واقع در شهریار  اطالعات مبنی بر اقدامات مشکوک گروهی برای تصاحب زمین

تحقیقات کارشناسی و اشراف اطالعاتی مشخص شد که فردی متخلف با تشکیل باند و اعمال خالف قانون از جمله جعل اسناد و 

ها کرده است؛   هکتار از اراضی مرغوب دولتی، اخذ آراء قضائی و سند تک برگ برای این زمین 20پرداخت رشوه اقدام به تصاحب 
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اند که به لحاظ ریالی از ارزش باالیی برخوردار   در محدوده شهری و دارای کاربری مسکونی و معدن شن و ماسه بوده اراضی مذکور

 .هستند

نفر در ارتباط با  22سازی با اهتمام بازپرس تعداد  پس از مستند: معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات ادامه داد

آنها تحقیق به عمل آمد؛ تا کنون مجعول بودن اسنادی که متهمین به واسطه آنها اقدام به اخذ رای  این پرونده بازداشت و از

میلیارد ریال رشوه در قبال صدور سند برای فرد زمین خوار و مبالغ دیگری  22قضایی کرده اند اثبات شده است؛ پرداخت بیش از 

 .ده استبه سایر متهمین برای همکاری از جمله کشفیات این پرون

قطعه سکه تمام بهار آزادی اقرار کرده اند؛ با توجه به گستردگی و حجم  922همچنین متهمین به دریافت بیش از : وی ادامه داد

 .تخلفات متهمین تحقیقات در این خصوص ادامه دارد

فقره  52مجموع با اجرای  در 2858و  2850طی سال های :معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات خاطرنشان کرد

خواران خارج و به دولت مسترد کرده که از   هزار هکتار زمین را از دست زمین 92کیس ویژه اطالعاتی در سطح کشور بالغ بر 

 .ارزش چندصد میلیاردی برخوردار است

د با زمین خواران به دولت باز هکتار زمین طی اقدامات اطالعاتی و برخور 0292نیز  2859ماهه اول سال  5همچنین در :وی افزود

 .گردانده شد که ارزش ریالی روز آنها افزون بر یکصد و سی هزار میلیارد ریال بوده است

هکتار زمین هایی اشاره  80232افزون بر موارد فوق می توان به : معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات تاکید کرد

ع رسانی به مبادی ذی ربط مانند سازمان منابع طبیعی و یا شورای حفظ حقوق بیت المال از کرد که از طریق پیشگیری و اطال

 .تصرف آن ها توسط زمین خواران حرفه ای جلوگیری به عمل آمد

 وزارت اطالعات با هماهنگی کامل با سایر دستگاه های فعال مبارزه با قاچاق کاال اقدامات موثری را در: وی در ادامه تصریح کرد

زمینه ایجاد شفافیت و پیشگیری نظام مند و هوشمند و مقابله مستقیم با باندهای کالن قاچاق در کشور انجام داده است؛ طی سال 

در مجموع تعداد پرونده های قاچاق کالن در دست اقدام این معاونت در سطح کشور بالغ بر یکصد مورد بوده است که ارزش  2859

 .هزار میلیارد ریال می باشد03برریالی این پرونده ها افزون 

 بازداشت عوامل قاچاق کاال در استان فارس 

در همین راستا طی دو هفته اخیر با اقدام اطالعاتی صورت گرفته : معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات تاکید کرد

باندی است که اقدام به قاچاق کالن کاال از بنادر جنوبی  چند باند قاچاق کاال تحت ضربه قرار گرفته اند؛آخرین مورد آن مربوط به

 .کرد؛ اعضای این باند پس از شناسایی و تکمیل تحقیقات با دستور قضایی در استان فارس بازداشت شدند  به سوی تهران می

پوشش مدیر عامل یک شرکت سال پیش شروع به قاچاق کاال کرده بود؛ سر شبکه این باند در  2باند مذکور از حدود : وی ادامه داد

کرد؛ این باند با در اختیار داشتن خودروهای   صادرات و واردات اقدام به قاچاق کاال از جنوب به مقصد تهران و دیگر نقاط کشور می

د و سنگین متعدد و تیم محافظت از کاروان قاچاق، پس از تخلیه کاال از لنج در ساحل به وسیله خودروهای سنگین و با تهیه اسنا

 .مدارک جعلی گمرکی و بارنامه های صوری و متاسفانه در برخی موارد همراهی بعضی از ماموران، مبادرت به قاچاق کاال می کردند

پس از انجام اقدامات اطالعاتی و شناسایی شگرد و شیوه عملکرد : معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات ادامه داد

م از مراجع قضایی نسبت به دستگیری و بازداشت عوامل آن اقدام شد؛ برابر تحقیقات انجام شده از متهمین این باند با اخذ حک

شد، با ارائه اسناد و مدارک غیر   های کاشف با این باند برخوردی می  مشخص شد که در اغلب مواقعی که توسط دیگر دستگاه

 .مرتبط و جعلی از اتهامات تبرئه می شدند
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در خصوص جلوگیری از اختالس از : به تشریح اقدامات این معاونت در حوزه اختالس در سطح کشور پرداخت و گفتوی همچنین 

بانک ها اخیرا اعضای یک باند با همکاری معاون یکی از شعب بانک های کشور در صدد اختالس و انتقال مبلغ هشت هزار و 

از کشور بوده که با همکاری مدیریت عامل و حراست بانک و همت همکاران ششصدمیلیارد ریال از آن بانک و تبدیل به ارز و خروج 

 .سازمان اطالعات استان تهران دستگیر شدند که اطالعیه آن نیز منتشر شد

همچنین اقداماتی در امر مقابله با پولشویی و کالهبرداری های جمعی : معاون مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی وزارت اطالعات افزود

 .شده که رقم کشفیات بر اساس احکام صادره بالغ بر سه هزار میلیارد ریال بوده است انجام

 .همکاری های موثری نیز با بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری در حال انجام می باشد: وی ادامه داد

/item/majles/ir.iana.www//:http02022-2html. 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 131۱دی  14: تاریخ

  شناسنامه دار کردن محصوالت پروتئینی سدی در برابر تخلفاتشناسنامه دار کردن محصوالت پروتئینی سدی در برابر تخلفات

وی بسیاری از تخلفات گرفته می با شناسنامه دار کردن محصوالت پروتئینی جل: دبیر انجمن بسته بندی مواد پروتینی کشور گفت

 .شود

،با بیان اینکه با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمسعود رسولی دبیر انجمن بسته بندی مواد پروتئینی کشور در گفتگو با 

اگر تقلب و تخلف در گوشت شناسنامه : می شود، گفتشناسنامه دار کردن محصوالت پروتئینی جلوی بسیاری از تخلفات گرفته 

 .دار مشاهده شد چه دربحث کیفیت و قیمت، مردم می توانند با انجمن بسته بندی مواد پروتینی کشور تماس حاصل نمایند

ن محصول برای هرمحصول یک آنالیز مشخص، تعیین و پروانه صادر می شود که در این پروانه آنالیز کیفی آ: رسولی تصریح کرد

 .درج شده و سبب می شود مسوولین حاکمیتی نظارت بیشتر بر کنترل و کیفیت فروشگاه ها و رستوران ها داشته باشند

به گفته دبیر انجمن بسته بندی مواد پروتئینی کشور، نظارت و کنترل مسوولین بر محصوالت سبب می شود که جلوی بسیاری از 

 .تقلبات و تخلفات گرفته شود

اجرای ضوابط بهداشتی مسوولین نظارتی و حاکمیتی را به نظارت هرچه : نجمن بسته بندی مواد پروتینی کشور یادآور شددبیر ا 

 .بیشتر بر کنترل و کیفیت فروشگاه ها وادار کرده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http5958821D%/3%B9%D5%31%D3 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا – 131۱/ دی /  11, شنبه 

  بررسی آب رایگان برای محصوالت استراتژیک کشاورزی در کمیسیون بودجه مجلسبررسی آب رایگان برای محصوالت استراتژیک کشاورزی در کمیسیون بودجه مجلس

والنی از وزارت بررسی طرحی به منظور رایگان شدن مصرف آب در تولید برخی محصوالت استراتژیک کشاورزی فردا با حضور مسئ

 . نیرو در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم انجام می گیرد

 "طرح حذف آب بهای محصوالت استراتژیک کشاورزی"طرحی به منظور کاهش هزینه های تولید محصوالت کشاورزی با عنوان  

 .نماینده مجلس را به همراه دارد 51آبان ماه در مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد؛ امضای  01این طرح که .کلید خورد

قرار است در جلسه کمیسوین برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با حضور مسئوالن و کارشناسانی از ( بیستم دی ماه)فردا 

معاونت آب و آبفای وزارت نیرو و دفتر حقوقی وزارت نیرو در خصوص رایگان شدن مصرف آب محصوالت استراتژیک کشاورزی 

 .گیری شودتصمیم 

در بحث حمایت از تولیدات کشاورزی با : نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی در این خصوص گفت« سیدراضی نوری»

 .بهای محصوالت استراتژیک کشاورزی موفق خواهد بود های وزارت نیرو، طرح حذف آب هدف جلوگیری از زیان زیرساخت

های تولیدی است که  که برای تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی وجود دارد، هزینه ها و مشکالتی یکی از دغدغه: وی ادامه داد

بها برای این قشر پیش آمد و باعث شکسته شدن کمر تولید در  ها، مشکل آب متأسفانه با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه

 .تری به دنبال داشت وفقکردیم، نتایج م کشاورزی شد که اگر آن را با اصول کارشناسی پیگیری و ارائه می

هایش مورد  ها منبعی را برای وزارت نیرو تعریف کنیم که برای بازسازی زیرساخت باید از طریق یارانه: نماینده شوش تصریح کرد

 .استفاده قرار دهد و در نتیجه اموری که برای تأمین آب انجام خواهد شد، با مشکل مواجه نشود

ده مردم بابل در مجلس نهم که یکی از امضاکنندگان این طرح است، در این خصوص اظهار نماین« حسین نیاز آذری»همچنین، 

 .های تولید و توسعه بخش کشاورزی است هدف از این طرح حذف آب بها از محصوالت استراتژیک و کاهش هزینه: داشت

های  راحان طرح معتقدند باال بودن هزینهط: وی با تاکید براینکه کشاورزی محور اقتصاد مقاومتی و توسعه درون زا است، افزود

های اقتصاد مقاومتی در تعارض بوده و مجلس شورای اسالمی در راستای منویات مقام معظم  تولید محصوالت کشاورزی با رهیافت

 .های کلی اقتصاد مقاومتی بدنبال اصالح قوانین و تسهیل فرآیندهای تولید در کشور است رهبری و سیاست

های این طرح برخوردار خواهند  صنعت دام و طیور از مزایا و معافیت: اکثریت نمایندگان به این طرح خبر داد و گفتوی از اقبال 

 .شد

/com.iranecona//:http52295D%/3%A3%D3%B2%D3% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایران اکونا - 131۱/ دی /  14, جمعه 

  بخش کشاورزی با حذف عوارض از متولیان رونق می گیردبخش کشاورزی با حذف عوارض از متولیان رونق می گیرد

علی رغم همه مشکالت که در بخش کشاورزی وجود دارد انتظار داریم که این بخش به : رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 . سبب مشکالت عدیده معاف از پرداخت مالیات شوند

درواقع به تناسب : استان تهران درخصوص مشکالت بخش کشاورزی اظهار داشتعلی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی 

ترین مشکالت این بخش است  اهمیت و ظرفیت بخش کشاورزی درتولید ناخالص ملی، کافی نبودن منابع و اعتبارات مالی از مهم

دت تحت تأثیر نوسانات بازار و ها به ش البته الزم به ذکر است که بخش کشاورزی بسیار ریسک پذیر است به طوری که قیمت

 .اند مسائلی از این قبیل بوده

به بخش کشاورزی باید بیش از حال حاضر توجه شود و به همین خاطر الزم است : وی با تاکید بر توجه به بخش کشاورزی گفت

ها باکمک  یگر از هزینهوری صورت گیرد و بنده معتقدم بخشی د های تولید توسط خود متقاضی با افزایش بهره بخشی از هزینه

 .ها انجام شود دولت در خصوص تکمیل زیر ساخت

درسطح کشور با بحران منابع آب مواجه هستیم و حال الزم است که به : های نوین آبیاری بیان کرد منصوری در خصوص سیستم

درصد منابع آن را  35ه دولت های نوین آبیاری اجرا شود و گفتنی است که در این خصوص، قانونی مبنی بر اینک سرعت سیستم

 .تأمین می کند وجود دارد

های دولتی و خصوصی علی رغم همه  در حال حاضر در بسیاری از بخش: جهاد کشاورزی استان تهران در ادامه یادآور شد رئیس 

به سبب مشکالت  شود و حال انتظار داریم که این بخش مشکالتی که وجود دارد عوارض سنگینی از متولیان این بخش گرفته می

 .عدیده معاف از پرداخت عوارض شود

فضایی است که دما، گرما و رطوبت در آن قابل کنترل  گلخانه : های گلخانه بر بحران کمبود آب گفت وی در خصوص تأثیر کشت

 .نی استاست و از طرفی در برخی فصول سال که امکان تولید محصول وجود ندارد در فضای گلخانه تولید این محصوالت شد

های آزاد است و گفتنی است که  هکتار در کشت 20میزان تولید در هر هکتار فضای گلخانه برابر با : منصوری تصریح کرد

تواند شرایط ایجاد اشتغال و رونق  وری میزان تولید و صرفه جویی در مصرف آب و خاک می های گلخانه عالوه بر حداکثر بهره کشت

 .کندو توسعه اقتصادی را فراهم 

/com.iranecona//:http52292D%/3%A3%D3% 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 26/16/1318: تاریخ خبر

  طرح خوداتکایی برنج شمال کشور تهیه شده است طرح خوداتکایی برنج شمال کشور تهیه شده است 

اتکایی برنج استان های شمالی کشور و ارسال آن به وزارت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تهیه طرح خود-ایرنا-ساری

 .  جهاد کشاورزی خبر داد

این طرح با هدف اجرای فرمان اقتصاد : دالور حیدر پور روز یکشنبه در جلسه راهبرد اقتصاد مقاومتی مازندران در ساری افزود 

 .ه استمحصول کشاورزی تهیه شد 22مقاومتی و تحقق افزایش تولید و خوداتکایی 

هزار هکتار باید افزایش یابد در حالی که  055بر اساس طرح خوداتکایی برنج ،سطح زیر کشت ارقام پر محصول به : وی ادامه داد 

 .هزار هکتار از اراضی شالیزاری برنج رقم پر محصول کشت می شود 285هم اکنون در کمتر از 

اساس این طرح میانگین تولید شالی ارقام محلی و پر محصول در هر هکتار  رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه بر

 .هزار تن است 502پیش بینی تولید برنج سفید در سال هم در این طرح دو میلیون : تن در هکتار برسد،گفت 235باید به 

هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور  025وی نتایج اجرای طرح خود اتکایی برنج را با اجرای آبیاری تناوبی و تجهیز و نوسازی 

 . ملییون مترمکعب کاهش می یابد 322درصد معادل  82در اراضی یکپارچه سازی شده مصرف آب : مهم توصیف کرد و افزود 

هزار تن شلتوک در کشور تولید خواهد شد که نسبت به  232با اجرای طرح خوداتکایی ، ساالنه سه میلیون و :  حیدر پور گفت

 . درصد افزایش خواهد داشت 92ت کنونی وضعی

هزار تن را از دیگر نتایج اجرای طرح خوداتکایی تولید برنج در شمال کشور  182هزار تن به  155وی کاهش واردات از یک میلیون 

 . دانست

 .زایش می یابدهزار هکتار اف 992سطح زیر کشت مکانیزه برنج در کشور هم از یکصد هزار هکتار کنونی به : وی ادامه داد 

کیلوگرم را هم از دیگر نتایج طرح خوداتکایی برنج  85به  92درصد از بهره برداران و کاهش سرانه مصرف از  32حیدرپور آموزش 

 .در صورت اجرا برشمرد

م توصیف رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران سیاست های اجرایی برای برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی در حوزه برنج کاری را مه

با توجه رویکرد دولت مبنی بر حمایت از تولید برنج در دو استان مازندران و گیالن ، امکانات و الزامات خوداتکایی برنج : کرد و گفت

 .باید مهیا شود

 میلیون تن برنج در جهان را نشانگر اهمیت تولید برنج برای مصرف داخلی دانست و 81وی تجارت کمتر از شش درصد برابر با 

 .رقم برنج پرمحصول در مازندران معرفی شده است که باید کشت آنها انجام شود 00: افزود 

ارزش محصوالت کشاورزی : درصد محصوالت کشاورزی کشور در مازندران تولید می شود، گفت 233حیدرپور با بیان اینکه 

 .درصد کشور است 22مازندران هم برابر با 

تغییر کاربری : یت آبی استان را شش میلیارد مترمکعب قابل برنامه ریزی دانست و بیان داشترئیس جهاد کشاورزی مازندران ظرف

اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ، تخریب حوزه های آبی ، غیر ایمن شدن محصوالت کشاورزی ،کمبود منابع تسهیالتی، کمبود 

 .تهدیدات جدی حوزه کشاورزی استان استپایانه حمل و نقل صادراتی ، وجود زه آب و ماندابی آب در اراضی از 

بی توجهی نسبت به سرمایه گذاری در زیر ساخت ها ، : وی به نقاط ضعف فعالیت های کشاورزی مازندران اشاره کرد و افزود 

 کمبود اعتبارات دولتی متناسب با نیاز برای اجرای طرح های زیر ساختی ، فقدان نقشه کاداستر و الگوی بهینه کشت ، وجود
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ضایعات در مراحل تولید و فرآوری ، پایین بودن دانش مهارتی بهره برداران ، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل و صنایع کشاورزی 

 . هم از نقاط ضعف کشاورزی در این استان است

، تولید محصول سالم در  توسعه پایدار کشاورزی ، انطباق بهره برداری با توان اکولوژیکی ، ارتقا ضریب خود اتکایی: حیدرپور گفت 

 .  فعالیت های زراعت ،باغبانی ، صید و پرورش آبزیان هم از اهداف پیش بینی شده در اقتصاد مقاومتی است

آماده سازی زیر ساخت های : وی اشتغال پایدار را مهم ترین راهبرد کشاورزی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی دانست و افزود 

ملی و منطقه ای ، نظام جامع دامپروری و ارتقا مدیریت آب کشاورزی استان برای این منظور مورد تولید، تعیین الگوی کشت 

 . تاکید است

وی به اهمیت بهره وری ، کاهش هزینه تولید ، افزایش دانش مهارتی ، خارج شدن از فعالیت سنتی و کاهش وابستگی به واردات 

جوانه زنی )و زهکشی ، افزایش مکانیزاسیون ، اصالح شالیکوبی ، توسعه پرورش رتون تجهیز ، نوسازی : برنج اشاره کرد و ادامه داد 

و کشت مجدد ، توسعه مبارزه با آفات ، اعمال سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از مهم ترین راهبردها برای (مجدد

 .خودتکایی برنج است

برنج در : اراضی شالیزاری کشور پیش بینی شده است ، شده است، گفت  هزار هکتار از 552حیدرپور با بیان اینکه کشت برنج در 

 .استان های غیر شمالی به دلیل بحران آب مورد حمایت دولت قرار نمی گیرد

 .هم افزایی سبب عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی می شود: استاندار مازندران نیز در این جلسه گفت 

باورمان به اقتصاد : ز پیروزی انقالب اسالمی بدترین سال مالی کشور بوده است، افزود ، پس ا59ربیع فالح با بیان اینکه سال 

 .مقاومتی در کشاورزی برنج باال است

استاندار مازندران با بیان اینکه باید با بررسی دقیق برنامه و طرح های اقتصادی مقاومتی را در حوزه کشت برنج عملیاتی کنیم، 

توسعه برنجکاری را بر اساس شرایط مالی فعلی باید حل و فصل کنیم و این به هم افزایی تمام مردم و چالش ها و تهدیدات : گفت 

 .مسئوالن نیاز دارد

 .درصد برنج کشور را تامین می کند90هزار تن برنج سفید  552مازندران با تولید بیش از 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 26/16/1318: تاریخ خبر

  آیین نامه فعالیت شورای محیط زیست کشاورزی تصویب شد آیین نامه فعالیت شورای محیط زیست کشاورزی تصویب شد 

نخستین نشست شورای محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی با هدف بررسی و تطبیق سیاست های کلی محیط زیست  -ایرنا  -تهران 

 . وی رهبر معظم انقالب و اجرای آن در بخش کشاورزی برگزار شدابالغ شده از س

 .سیاست های کلی محیط زیست کشور بیست و ششم آبان ماه امسال از سوی رهبر معظم انقالب به رئیسان قوا ابالغ شده است

تی مبتنی بر توان و این سیاست ها برای مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی مانند هوا، آب، خاک و تنوع زیس

پایداری زیست بوم، جلوگیری از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدهای زیست محیطی 

مانند بیابان زایی، پرداختن به محصوالت کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریت پسماند و پساب ها تاکید دارد که باید در بخش 

 .جرا شودکشاروزی ا

مدیر کل دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت « محمد شجاع الدینی»به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، 

جهاد کشاورزی، از تصویب آیین نامه فعالیت شورای محیط زیست کشاورزی و آغاز فرایند تعیین راهبردهای اجرایی برای سیاست 

 .ورا خبر دادهای کلی محیط زیست در این ش

وی تاکید کرد وزارت جهاد کشاورزی در تغییر و اصالح رویکردها و توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطوح 

 .سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه های این بخش مصمم است

ورزی بر محیط زیست و زندگی مردم، باید پذیرفت که با توجه به آثار فعالیت های کشا: عضو کمیته ملی توسعه پایدار کشور افزود

 .پایداری محیط زیست به کشاروزی پایدار وابسته است

وی ارائه تصمیم های یکپارچه در برنامه ریزی ها را از هدف های تشکیل شورای محیط زیست و توسعه پایدار وزارت جهاد 

 .کشاورزی عنوان کرد

این دفتر، سیاست های محیط زیست : و سالمت غذای وزارت جهاد کشاورزی، گفتمعاون دفتر محیط زیست « سیروس صدیقی»

بند پیشنهاد کرده است که باید از سوی اعضای شورای محیط زیست وزارتخانه بررسی  00در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را در 

 .شود

معظم انقالب را با مجموعه وظیفه های وزارت ما وظیفه داریم سیاست های کلی محیط زیست ابالغ شده از سوی رهبر : وی افزود

جهاد کشاوری تطبیق دهیم و آن را مکتوب و تصویب کنیم تا در پایان از آن سیاست های محیط زیست بخش کشاورزی بیرون 

 .آید

ربه می بیشتر کشورهایی که از وضع کنونی محیط زیست و تغییر اقلیم ض: صدیقی، اثربخشی این سیاست ها را مهم دانست و گفت

 .خورند، کشورهای در حال توسعه اند

بر پایه تازه ترین بررسی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که 

زی از درصد جمعیت ایران به کشاورزی پیوند خورده و سهم بخش کشاور 03اوایل دی ماه امسال منتشر شد، حیات اقتصادی 

 . درصد است 8031تولید ناخالص داخلی 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1318دى ماه  14جمعه 

  شود؟ شود؟   روسیه پل ارتباطی صادرات مواد غذایی ایران میروسیه پل ارتباطی صادرات مواد غذایی ایران می

ای اخیر نه تنها به کاهش روابط دیپلماتیک منجر  ی از کشورهای عربی در اختالفات منطقهرفتارهای هیجانی برخ< مواد غذایی

این در حالی است که از نگاه آماری، . شده، بلکه به دنبال آن تجارت با این کشورها نیز تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار خواهد گرفت

چراکه صادرات کاالهای ایرانی به این . به دنبال خواهد داشت کاهش روابط تجاری این کشورهای عربی با ایران، زیان آنان را

در این میان، تنها امارات حجم مبادالت قابل توجهی با ایران داشته که این کشور نیز . کشورهای عربی بیش از واردات از آنها است

ها  چرا که کارشناسان معتقدند اماراتی. تنسبت به قطع کامل روابط اقدامی نکرده و به تقلیل روابط در سطح کاردار بسنده کرده اس

 .میلیارد دالری را با ایران از دست بدهند 82توانند از حجم مبادالت تجاری خود با ایران چشم پوشی کنند و بعید است مبادله  نمی

ار معتقدند روسیه وک به دنبال قطع یا کاهش روابط دپیلماتیک و تجاری برخی از کشورهای عربی با ایران، برخی از صاحبان کسب

وجود آمده بین ترکیه و روسیه این  های به پیش از این نیز تنش. تواند بازار مناسبی برای صدور کاالهای ایرانی محسوب شود می

با . ای که عمدتا مواد غذایی هستند، در بازار روسیه باشد تواند جایگزین مناسب کاالهای ترکیه زنی را ایجاد کرد که ایران می گمانه

ژانویه تعرفه ورود لبنیات ایران به خاک روسیه و از  25توجه به اینکه اخیرا رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز اعالم کرده است که از 

رسد شرایط حضور ایران در بازار روسیه نیز فراهم  شود، به نظر می اواسط فوریه تعرفه سایر کاالها از سوی این کشور برداشته می

کارخانه لبنیات ایرانی به  9کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز از اخذ مجوز صدور محصوالت  همچنین رئیس. است

از سویی روز گذشته مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی نیز از موافقت ضمنی مقامات و کارشناسان . روسیه خبر داده است

توانیم به روسیه صادر کنیم و  میگو را با گواهی بهداشتی می: کردروسیه برای صادرات میگو ایران به این کشور خبرداد و اظهار 

 .مشکلی در این زمینه نداریم

مرغ صادر کنیم، کنترل  های لبنی یا تخم در صورتی که بخواهیم فرآورده: های لبنی و طیور افزود وی درباره دیگر فرآورده

شتی برای صادرات این محصوالت بدهیم و همه جزئیات آن نیز های آنها مهم است؛ ضمن اینکه توافق کردیم گواهی بهدا بیماری

در جمع بندی مقامات روسیه که در دو هفته قبل به : خلج تصریح کرد. مورد تفاهم با کارشناسان و مقامات روسیه قرار گرفته است

های لبنی و تخم مرغ اعالم  رآوردهها امضا شد و قرار است تا دو هفته آینده نظرشان را درباره صادرات ف ایران آمدند این گواهی

قرار : های دیگر گفت وی درباره صادرات گوشت طیور و فرآورده. آوریم دست می کنند، اما ارزیابی ما این است که موافقت آنها را به

ست گروه دوم در عین حال همکاران ما از فدراسیون روسیه بازدید کردند و قرار ا. بندی شود فوریه در این زمینه جمع 25است تا 

مدیره کانون صنایع غذایی نیز  پور، عضو هیات به عالوه علیرضا مروت. هم از سازمان دامپزشکی در چند روز آینده راهی روسیه شود

کننده و پل ارتباطی با کشورهای اروپایی، جایگزین کشورهای عربی در صادرات مواد  عنوان یک کشور مصرف روسیه به: گفت

کردند و در  عنوان یک واسطه برای صادرات محصوالت غذایی ایران عمل می کشورهای عربی تاکنون بیشتر به. شود غذایی ایران می

 .های بازرگانی در زمینه فروش محصوالت غذایی ایران فعال بودند این کشور، شرکت

ر را از دست بدهد و در حال حاضر برای های اخیر باعث شد تا این بازا ترکیه دارای بازار بزرگی در روسیه بود که تنش: وی ادامه داد

با اتفاقاتی که . ریزی شده است صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار بزرگ روسیه و جایگزینی کشورمان به جای ترکیه برنامه

ین عنوان یک پل ارتباطی برای صادرات محصوالت غذایی ایران عمل خواهد کرد و جایگز اخیرا در منطقه افتاده، روسیه به

با این اقدامات میزان صادرات مواد غذایی ایران افزایش خواهد یافت و امکان حضور بیشتری در بازارهای . شود کشورهای عربی می



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

06 
 

جایگزینی روسیه در صادرات مواد غذایی ایران باعث : مدیره کانون صنایع غذایی تاکید کرد عضو هیات. اروپایی را خواهیم داشت

 .شود رگانی عربی متضرر شوند و در مقابل، بازار بزرگی در روسیه برای تولیدکنندگان ایرانی باز میهای باز شود که شرکت می

 بررسی بازار روسیه

کل  0229براساس گزارشی که اخیرا توسط کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی تهیه شده، در سال 

 28میلیون دالر بوده که بیشترین سهم از این بازار را آلمان با سهم ارزشی  152میلیارد و  031واردات روسیه از دنیا معادل 

در این سال ترکیه با سهم . درصدی به خود اختصاص داده است 2درصدی و چین با سهم  3درصدی، پس از آن سوئیس با سهم 

مبادی وارداتی  15درصدی در رتبه  2/ 2قرار داشت و ایران نیز با سهم  02درصدی از کل واردات روسیه در رتبه  2/ 2ارزشی 

برابر صادرات ایران به روسیه بوده  25دهد که در این سال صادرات ترکیه به روسیه حدودا  ها نشان می بررسی. روسیه قرار دارد

تواند  یه میبا توجه به اتفاقات اخیر بین ترکیه و روسیه، همچنین قطع روابط برخی از کشورهای عربی با ایران، بازار روس. است

 .جایگزین بازار کشورهای عربی برای ایران باشد

میلیون دالر و معادل سهم  529میلیارد و  85، میزان واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی روسیه حدود 0229در سال 

ا نگاهی به جزئیات ب. درصد کاهش داشته است 2/ 1معادل  0228درصدی از کل واردات روسیه بوده که نسبت به سال  29ارزشی 

درصد از واردات محصوالت کشاورزی و صنایع  29توان گفت، حدودا  واردات روسیه از محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی می

 3مرغ و عسل،  درصد آن محصوالت لبنی، تخم 22درصد آن مربوط به انواع میوه و آجیل،  29غذایی روسیه مربوط به گوشت، 

درصد از  5تنان و  پوستان و نرم درصد مربوط به ماهی، سخت 1ها،  ها و صیفی رصد آن مربوط به سبزید 2ها،  درصد آن نوشیدنی

بوده و مابقی به سایر کاالها اختصاص داشته ... واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی روسیه مربوط به بذر، روغن میوه و

 .است

های  دات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی روسیه از ترکیه مربوط به میوهدهد که بیش از نیمی از وار آمارها همچنین نشان می

در گروه دوم واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی . ها است خوراکی، آجیل، مرکبات پوست کنده و پوست مرکبات و ملون

ش، در لیست صادرات محصوالت براساس این گزار. درصدی قرار دارد 82ها با سهم  ها و صیفی ترکیه به روسیه نیز، سبزی

درصدی از کل واردات روسیه را به خود 92فرنگی بوده که سهم  گوجه ترین قلم کشاورزی و صنایع غذایی ترکیه به روسیه، مهم

 05درصدی، خیار و خیارترشی نیز با سهم  02درصدی، مرکبات با سهم  92انگور تازه یا خشک، با سهم . اختصاص داده است

واردات روسیه از جمله اقالم مهم صادراتی محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ترکیه به روسیه به لحاظ ارزشی درصدی از کل 

میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ترکیه به  2/ 5میلیارد دالر از  2/ 88توان گفت  طور کل می به. اند بوده

فرنگی، مرکبات، انگور، خیار، زردآلو، گیالس، هلو، ماهی و سایر  ی از قبیل گوجهبه اقالم( درصد 39معادل سهم ارزشی )روسیه 

های انگور تازه یا خشک کرده در جهان است که در  ترین صادرکننده ترکیه یکی از بزرگ. ها اختصاص داشته است میوه و سبزی

کننده مرکبات و هشتمین  وسیه نیز اولین واردر. میلیون دالر صادرات از این محصول را صورت داده است 132، حدود 0229سال 

 .واردکننده انگور در جهان است

میلیون  222معادل  0229توان گفت ایران در سال  اما با نگاهی به صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران به روسیه می

درصد از کل 52یلیون دالر آن که رقمی حدود م 259دالر صادرات از این محصوالت به روسیه انجام داده است که از این بین 

شود به صادرات اقالمی از جمله خیار، بادام، انگور، رب  صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران به روسیه می

و ترکیه به با مقایسه صادرات ایران . های تازه اختصاص داشته است فرنگی، کلم، آبمیوه، خرما، کنسانتره و سبزی و سایر میوه گوجه
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برابر ایران صادرات از محصوالت کشاورزی و غذایی به روسیه صورت داده  5توان گفت ترکیه حدود  ، می0229روسیه در سال 

درصد واردات محصوالت  15در مجموع حدود ( تازه و خشک کرده)فرنگی، مرکبات و انگور  طور کل سه محصول گوجه به. است

درصد از صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی ترکیه به  22همچنین . دهند را تشکیل می کشاورزی و غذایی روسیه از ترکیه

فرنگی، مرکبات و  میلیون دالر گوجه 538میلیارد و  0همچنین روسیه ساالنه . کشورهای مختلف مربوط به این سه قلم کاال است

این . درصد است 2/ 5درصد و سهم ایران کمتر از  89ز کند که سهم ترکیه از این واردات بیش ا انگور از کشورهای جهان وارد می

هزار تن  20)میلیون تن انگور  0/ 3، (هزار تن صادرات 22)میلیون تن مرکبات  9/ 5در حالی است که ایران ساالنه بیش از 

 .کند تولید می( فرنگی گوجه فرنگی و رب هزار تن صادرات گوجه 532)فرنگی  میلیون تن گوجه 1/ 0و ( صادرات

میلیون دالر انواع لبنیات از کشورهای  515توان گفت روسیه ساالنه سه میلیارد و  اما در ارتباط با سهم لبنیات در بازار روسیه می

پنیر سهم . درصد افزایش داشته است 12سال اخیر حدود  5کند که ارزش واردات این محصول در  مختلف دنیا وارد می

کننده پنیر و کره به  ترین وارد بالروس نیز بزرگ. درصدی از آن را دارد 02وسیه و کره سهم درصدی از ارزش واردات لبنیات ر99

در همین حال، ایران نیز به لحاظ ظرفیت تولید . درصدی بازار این دو قلم در روسیه را در اختیار دارد 83روسیه است که سهم 

میلیون تن برآورد  22ت تولید این محصول در کشور بیش از که ظرفی طوری های لبنی در سطح مناسبی قرار دارد؛ به فرآورده

به عبارت دیگر، نیمی از ظرفیت صنایع لبنی به دلیل مشکالتی . شود میلیون تن تولید می 5/ 5شود و در حال حاضر حدود  می

ترین اقالم لبنی  مهم. شود یدرصد از تولیدات لبنی ایران صادر م 2در این حال تنها حدود . غیرفعالند... نظیر سرمایه در گردش و

صادرات لبنیات . درصد صادرات لبنیات ایران به مقصد عراق است 32صادرات ایران به ترتیب ماست، پنیر، بستنی و دوغ است و 

که  دالر برای کشور ارزآوری دارد؛ این در حالی است 2/ 53که هر کیلو لبنیات  طوری برای ایران از اهمیت باالیی برخوردار است؛ به

 2به عبارت دیگر هر کیلو لبنیات بیش از . ارزآوری داشته است( دالری 81با احتساب نفت زیر )سنت  00هر کیلو نفت کمتر از 

 .برابر نفت ارزآوری برای کشور دارد
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1318دى ماه  14جمعه 

  شودشود  روسیه جایگزین ترکیه و کشورهای عربی در صادرات مواد غذایی ایران میروسیه جایگزین ترکیه و کشورهای عربی در صادرات مواد غذایی ایران می

 کننده و پل ارتباطی با کشورهای روسیه به عنوان یک کشور مصرف: عضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی گفت< صنایع غذایی

   .شود اروپایی، جایگزین ترکیه و کشورهای عربی در صادرات مواد غذایی ایران می

عنوان یک واسطه برای صادرات محصوالت غذایی ایران عمل   کشورهای عربی تاکنون بیشتر به: پور اظهار داشت علیرضا مروت

 .یران فعال بودندهای بازرگانی در زمینه فروش محصوالت غذایی ا کردند و در این کشور، شرکت می

های اخیر باعث شد تا این بازار را از دست بدهد و در حال حاضر برای  ترکیه دارای بازار بزرگی در روسیه بود که تنش: وی ادامه داد

 .ریزی شده است صادرات محصوالت غذایی ایران به بازار بزرگ روسیه و جایگزینی کشورمان به جای ترکیه برنامه

عنوان یک پل ارتباطی برای صادرات محصوالت غذایی ایران   با اتفاقاتی که اخیراً در منطقه افتاده، روسیه به: دپور تصریح کر مروت

 .شود عمل خواهد کرد و جایگزین کشورهای عربی می

اروپایی را به گفته وی، با این اقدامات میزان صادرات مواد غذایی ایران افزایش خواهد یافت و امکان حضور بیشتری در بازارهای 

 .خواهیم داشت

های  شود که شرکت جایگزینی روسیه در صادرات مواد غذایی ایران باعث می: عضو هیأت مدیره کانون صنایع غذایی تأکید کرد

 .شود بازرگانی عربی متضرر شوند و در مقابل، بازار بزرگی در روسیه برای تولیدکنندگان ایرانی باز می
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1318دى ماه  14جمعه 

  اقدامات بورس کاال در راستای اجرای طرح قیمت تضمینی اقدامات بورس کاال در راستای اجرای طرح قیمت تضمینی 

وری  قانون افزایش بهره 88س کاالی ایران سلسله اقدامات این بورس را در راستای اجرای موفق ماده مدیرعامل بور< کشاورزی

 .بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قالب طرح قیمت تضمینی تشریح کرد

ی به جای نژاد، با اشاره به ابالغیه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سالجاری در خصوص اجرای سیاست قیمت تضمین حامد سلطانی

معایب سیستم : های کرمانشاه و خوزستان از طریق بورس کاالی ایران گفت خرید تضمینی در خصوص دو محصول جو ذرت استان

های اخیر دولت را بر آن داشت تا به منظور رفع معایب این سیستم، در قالب طرح قیمت تضمینی، تحویل  خرید تضمینی در سال

ت نظارت بورس کاال صورت پذیرد و فروش محصول در قالب گواهی سپرده کاالیی در این بورس محصول کشاورزان به انبارهای تح

 .انجام شود

انبار در استان کرمانشاه برای محصول جو و  5در پی ابالغ مصوبه هیات دولت، بالفاصله شناسایی و پذیرش : وی در ادامه گفت

ل ذرت در بورس کاالی ایران صورت گرفت و ضمن اتصال انبارها به انبار در استان خوزستان برای محصو 01شناسایی و پذیرش 

سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی، اقدامات متعددی برای ترویج و فرهنگ سازی از جمله تهیه انیمیشن، انتشار 

ران و خوزستان با همکاری بروشورهای مختلف، راه اندازی سامانه پیامکی، برگزاری دوره های آموزشی وترویجی مختلف در ته

 .وزارت جهاد کشاورزی انجام شد

 هزار تن ذرت کشاورزان خوزستانی در بورس 280فروش بیش از 

ها و سپس انبارهای  از روز آغاز برداشت ذرت در استان خوزستان و انتقال آن به خشک کنی: مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت

کشاورز ذرت کار  322هزار و  5تن ذرت از  251هزار و  280اه سالجاری بالغ بر دی م 28تحت نظارت بورس کاالی ایران تا 

 305خوزستانی در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران به فروش رفت و ارزش معامالت این کاال در بورس از مرز 

 .میلیارد ریال گذشت

 بخش خصوصی و تعاونی، پیشتاز معامالت

خوشبختانه : اند، گفت ه بخش خصوصی و تعاونی پیشتاز در معامالت ذرت خوزستان در بورس کاالی ایران بودهوی با اشاره به اینک

براساس اطالعات معامالت، معامالت مذکور با فعالیت قابل قبول بخش های خصوصی و تعاونی در دو سمت عرضه و تقاضا آغاز و تا 

درصد از حجم کل معامالت را به خود اختصاص  59و  91حقوقی به ترتیب کنون ادامه یافته است به نحوی که اشخاص حقیقی و 

 .اند که نشان از وجود بازاری رقابتی در طرح قیمت تضمینی ذرت دارد داده

 در عرصه اقتصاد ملی 88دستاوردهای اجرای ماده 

بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از کاهش : در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت 88وی در ادامه به دستآوردهای اجرای ماده 

در عرصه  88و ارتقای شفافیت دستآوردهای اجرای ماده ( واسطه گری)های غیرمولد  بخش کشاورزی و محدود شدن فعالیت

اقتصاد ملی است و در بخش کشاورزی نیز ارتقای استاندارد محصوالت کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل 

صول، پرداخت به موقع وجوه کشاورزان، آشنایی کشاورزان با مزیت های بازارهای مالی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه کیفیت مح

 .برنامه ریزی بهتر برای کشت سال های بعد با اجرای این طرح حاصل شد

ق تر بازارهای مالی و فیزیکی، ایجاد ارتباط عمی: وی در ادامه دستآوردهای اجرای این طرح در در بازار سرمایه را مطرح کرد و گفت
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تنوع در ابزارهای معامالتی و سرمایه گذاری وامکان ایجاد بازارها و ابزارهای جدید به پشتوانه گواهی های سپرده کاالیی از 

 .دستآوردهای این طرح در حوزه بازار سرمایه کشور به شمار می رود

 هزار کد بورسی برای کشاورزان 2صدور 

هزار  2م بورس کاال، وی با بیان اینکه برای اجرای موفق این طرح ، کار شناسایی و دریافت کد بورسی برای بیش از بنا بر اعال

سازماندهی شبکه کارگزاران برای : کشاورز ذرت کار خوزستانی در بورس کاالی ایران به نحو موفقی انجام شد، خاطر نشان کرد

ط و تعامل مستمر با نهادهای متولی اعم از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور تسهیل دسترسی کشاورزان به بازار و ارتبا

دام، سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دیگر اقدامات مهم بورس کاال در این زمینه به شمار 

پیگیری مستمر فعالیت : زستان در طول هفته های اخیر گفتوی با اشاره به حضور بازارسازان هنگام معامالت ذرت خو. می رود

بازارسازان از جمله صندوق حمایت از صنعت دام و طیور، شرکت توسعه کشت ذرت و خریداران حقیقی و حقوقی عمده برای 

 .ر می رودجلوگیری از بروز مازاد عرضه و افت قیمت از دیگر اقدامات بورس کاال در راستای اجرای موفق این طرح به شما

لحاظ تمهیدات الزم برای جلوگیری از ورود ذرت وارداتی به طرح، حضور دائمی نمایندگان بورس کاال در منطقه : وی در ادامه گفت

روز به همراه محاسبه و اعالم  0به منظور نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح و پیگیری پرداخت وجه معامله به کشاورزان ظرف 

قابل پرداخت به کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی به صورت الکترونیکی نیز به نحو مطلوبی از سوی این میزان مابه التفاوت 

 .بورس انجام شد

 آمادگی عرضه محصوالت کشاورزی به بازارهای جهانی از طریق بورس

کشاورزی در اقتصاد  سلطانی نژاد در ادامه به مهمترین منفعت اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصوالت

به علت در نظر گرفتن استاندارد محصوالت و انجام کار کارشناسی، در دراز مدت با اجرای سیاست قیمت : ملی اشاره کرد و گفت

تضمینی در بورس کاال، کیفیت تولیدات کشاورزی کشور بهبود پیدا کرده و از آمادگی بهتری برای عرضه به بازارهای جهانی 

های کاالیی در جهان از مهمترین بازارهای دادوستد محصوالت کشاورزی به شمار می روند و  ضمن آنکه بورس. دبرخودار می شون

 .بورس کاالی ایران در این زمینه می تواند پیشرو باشد

: ر کردمدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان با اشاره به تاثیر حمایت های وزیر جهاد کشاورزی در اجرای موفق این طرح اظها

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام و 

 .همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقش بسزایی را در اجرای موفق این طرح ملی ایفا کردند که بسیار قابل تقدیر است
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1318دى ماه  10چهار شنبه 

توقف توقف سفر معاون وزیر خارجه تایلند به تهران لغو و صادرات برنج این کشور به تهران مسفر معاون وزیر خارجه تایلند به تهران لغو و صادرات برنج این کشور به تهران م

  شدشد

دبیر دائم وزارت بازرگانی تایلند خبر داد بعد از اختالفات میان ایران و برخی کشورهای عربی شامل عربستان، احتماال < کشاورزی

 .سفر معاون نخست وزیر تایلند به ایران لغو و در پی آن صادرات برنج تایلندی به ایران به تعویق بیافتد

های موجود در خاورمیانه را از نزدیک بررسی  تایلند همه تنش»خیر میان ایران و عربستان گفت های ا وزیر خارجه ایوان درباره تنش

کابینه توافق کرد که پیش از اتخاذ تصمیم، باید صبر کنیم و ببینیم که »وی پس از نشست هفتگی کابینه دولت گفت « .کند می

 «.امیدواریم شرایط بهتر شود. افتد چه اتفاقی می

های تایلند در ایران و عربستان، دولت تایلند را در جریان آخرین  خانه مدیا، وزیر خارجه تایلند ادامه داد، سفارت البه نوشته نشن

 .دهند و این اطالعات به بررسی شرایط کمک خواهد کرد اتفاقات قرار می

ت خانه در تاریخ بیستم ژانویه نشستی دبیر دائمی وزارت بازرگانی تایلند گفت که این وزار« چوتیمما بونیاپرا پاسارا»همچنین 

در این سطح، انتقال کاال به کشورهای خاورمیانه نباید تحت . کند تا تاثیر بحران اخیر را بر تجارت تایلند، بررسی کنند برگزار می

 «.تاثیر بحران باشد

به تعویق بیافتد که در این صورت،  معاون نخست وزیر تایلند نیز به تهران« سومکید جاتوسریپیتاک»وی افزود که احتماال سفر 

 «.آورد دولت تایلند احتماال برنامه فروش برنج به ایران را نیز به حالت تعلیق درمی

این سخنان بعد از آن بیان شد که روابط کشورهایی چون عربستان سعودی و بحرین، همچنین امارات و کویت با ایران دچار 

 .مشکالتی شد
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1318دى ماه  26یک شنبه 

  تاسیس سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی تاسیس سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی 

در قالب : کشاورزی از تاسیس سازمان توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت قائم مقام وزیر جهاد< کشاورزی

 .شوند برنامه ششم توسعه سازمان امور عشایر و سازمان تعاون روستایی برای تشکیل این سازمان جدید در هم ادغام می

سعه تجارت در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد اما در ایجاد سازمان تو  گرچه برخی پیشنهادات در زمینه: اظهار کرد  خلیل آقایی

مجلس شورای اسالمی بحثی در حال بررسی است که سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود تا به مسائل 

 .نویس برنامه ششم توسعه نیز آمده است اقتصادی روستاییان و ارائه خدمات در این زمینه بپردازد که در پیش

به دستور رییس مجلس شورای اسالمی کمیسیون خاصی در این زمینه در مجلس تشکیل شده است و مرکز : وی اضافه کرد

های مجلس شورای اسالمی نیز کارهای مطالعاتی این طرح را انجام داده و به این نتیجه رسیده که جای خالی سازمان  پژوهش

 .با وزارت جهاد کشاورزی دارد شود و بیشترین قرابت را توسعه روستایی احساس می

در راستای تاسیس سازمان توسعه روستایی چند سازمان تابع وزارت جهاد کشاورزی : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

یی های زیربنا که فعالیت شوند و وزارت جهاد کشاورزی از این مانند سازمان امور عشایر و سازمان تعاونی روستایی در هم ادغام می

 .کند بخش کشاورزی در روستا انجام شود و باعث شکوفایی روستاها شود استقبال می

ای معتقدند که سازمان توسعه روستایی باید در وزارت جهاد  در این زمینه دو نظر متفاوت وجود دارد که عده: آقایی ادامه داد

ریزی  د هستند، اما برخی در سازمان مدیریت و برنامهکشاورزی تشکیل شود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز براین اعتقا

بینند و به نظر آنها اگر این سازمان مستقال تشکیل شود، بهتر  نیز سازمان توسعه روستایی را به عنوان یک سازمان مستقل می

 .است

98f2a01e19c25392b1b10=Id?aspx.Post/ir.ressfoodp.www//:http 
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 برنج

 - 18/16/21فارس

  055055میلیون دالر واردات و میلیون دالر واردات و   41954195/ / کنندهکننده  واردکننده برنج با نقاب حمایت از مصرفواردکننده برنج با نقاب حمایت از مصرف  11فشار فشار 

  هزار تن ثبت سفارش جدیدهزار تن ثبت سفارش جدید

ی برنج وارداتی هستند و سنگ حمایت از واردکنندگان برنج با فشار به مسئوالن و تحریک افکار عمومی خواهان کاهش ارزش گمرک

 .رسانند ای آن را در بازار آزاد به فروش می زنند، در حالی که با دریافت ارز مبادله را به سینه می  کننده مصرف

ی برنج وارداتی و درخواست برای های اخیر موضوع کاهش ارزش جهان در هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کاهش ارزش گمرکی و عوارض گمرک به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شد، تا جایی که واردکنندگان این محصول به 

 .روشهای مختلف به دنبال کاهش تعرفه برنج وارداتی شدند

زینه مصرف کننده را به سینه بزنند، در حالی کاهش نرخ جهانی برنج موجب شده تا واردکنندگان با این استدالل سنگ کاهش ه

های  رسد، کما اینکه در مقاطع مختلف مشاهده شده به تناسب کاهش قیمت که بیشترین سود به همین واردکنندگان و دالالل می

 .جهانی این محصول همچنان طبق میل و خواسته آنها خرید و فروش شده است

رسد، عالوه بر آنکه این  به بهای سود واردکننده منطقی و عقالنی و اخالقی به نظر نمی بنابراین هزینه کردن از جیب مصرف کننده

 .کند ای بوده، اما واردکننده آن را با نرخ ارز آزاد در داخل عرضه می محصول شامل ارز مبادله

ای به نتیجه رساندن این خواسته ها انجام شده و ظرفیت خود را بر در چند روز گذشته فشارهای مختلفی از سوی این افراد و جریان

 .اند رسد، برخی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل را فراموش کرده متمرکز کردند، اما به نظر می

اگر ما این ادعا را : معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران در واکنش به این خواسته که در رسانه ملی مطرح شد، گفته بود

محدودی که وارد کننده برنج هستند که تعداشان از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند، رانت اقتصادی بپذیریم؛ برای تعداد 

ایجاد کردیم و دوم اینکه تولید داخل که مد نظر اقتصاد مقاومتی است، را به سمت نابودی خواهیم برد ،چرا که هر کیلو برنج 

 .تومان تعیین شده است 8132 تومان است، در حالیکه قیمت خرید تضمینی 8522وارداتی 

میلیون دالر ارز برای خرید برنج از کشور خارج و یک میلیون و دویست و  982به گزارش فارس سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 

دالر بود که با احتساب هر دالر  23235هر کیلوگرم )دالر  2235هفت هزار تن محصول برنج وارد شده که هر تن این محصول 

 .بوده است( تومان 8555تومان، ارزش هر کیلو برنج وارداتی  8222

دی ماه سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کشاورزان داخلی، از صدور ثبت سفارش برای 

 .واردت برنج جلوگیری کرد، به همین علت طی یک سال اخیر قیمت برنج در کشورهای هند و پاکستان کاهش داشت

وارد کنندگان کاال شروع  55/5/2طبق آمارها مجددا از آذر ماه سال جاری با صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات برنج تا تاریخ 

از فروشندگان خارجی در حجم باالیی کرده به نحوی که طی یک ماه اخیر حسب آمار اخذ شده از ( پیش فاکتور)به اخذ پرفروم 

 .ار تن ثبت سفارش انجام شده استهز 222سامانه ثبت ارزش حدود 

های ایجاد شده و افزایش  دهد با توجه به محدودیت نشان می( 2858)تجربه روند افزایش واردات برنج در پنج ماهه سال گذشته 

درصد افزایش یافت و طی پنج ماهه اول سال و با توجه به  92درصد به  22تعرفه در فصول برداشت محصول توسط دولت از ماخذ 
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دالر افزایش و باعث  2052جم تقاضای برای خریداران ایرانی برای اخذ پیش فاکتور قیمت برنج محصول کشور هندوستان به ح

 .خروج ارز از کشور شد

دالر برای  2228میانگین ارزش )هزار دالر  522هزار تن به ارزش  529ماهه سال جاری  5در حال حاضر برابر آمار واردات برنج در 

 (است هر تن بوده

طبق گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه با همکاری گمرک در جهت رعایت عدالت مالیاتی و اخذ حقوق ورودی 

یکسان از کاالهای واحد و با در نظر گرفتن انگیزه تولید کنندگان داخلی برای تداوم کشت این محصول استراتژیک و نیز امکان 

 .د نظر قرار داده استرقابت با وارد کنندگان را م

اسناد خرید ارائه شده توسط واردکنندگان برنج از کشورهای مذکور را به دقت بررسی و روند افزایش قیمت با توجه به حجم 

شود همچنان با افزایش تقاضا برای   بینی می درخواست از سوی تجار ایرانی، نسبت به واقعی نمودن کاال اقدام کما اینکه پیش

 .ت این محصول در کشورهای مذکور مجددا افزایش یابدواردات، قیم

های  دالر توسط گمرک ایران عمال باید شاهد کاهش قیمت شده برنج 352دالر به  2252رغم کاهش ارزش برنج از  همچنین علی

 .اردوارداتی در کشور باشیم که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده و سود مضاعف برای واردکننده را به همراه د

شود،  همچنین در باره موارد مطروحه مبنی بر اینکه با افزایش ارزش تعیین شده از سوی گمرک ایران باعث خروج ارز در کشور می

های وارداتی و اختالف نرخ ارز رسمی با بازار آزاد که کمتر از  درصد برای انواع برنج 92نیز با توجه به تعیین ماخذ حقوقی ورودی 

 .شود ، عمال خروج ارز توسط وارد کنندگان منتفی میباشد درصد می 02

موضوع دیگری که در واردات برنج باید مدنظر قرار گیرد این است که متاسفانه برخی واردکنندگان سودجو با اغفال مشتری و 

محصول کشور  2535و  2202کنند، به عنوان مثال برنج از نوع  مصرف کننده نسبت به واردات برنج از نوع نامرغوب اقدام می

میلیمتر بوده در صورتی که برنج وارده  339هندوستان حسب گواهی انجمن واردکنندگان برنج از نوع دانه خیلی بلند و به سایز 

است که با قیمت کمتر خریداری شده و با قیمت محصول درجه یک به ( 0درجه )های دانه بلند و شکسته  عموما مخلوطی از برنج

 (.شود غش در معامله که موجب بطالن معامله می)شود  مشتری عرضه می

ریال به ازای  5222درصد و مبلغ  92رغم اخذ حقوق ورودی  های هند و پاکستان علی با توجه به کاهش قیمت صادراتی انواع برنج

ی دامپینگ هر کیلوگرم توسط سازمان حمایت، کاهش قیمت توسط کشورهای تولید کننده برنج به منظور صادرات به ایران نوع

پذیری کشاورزان تولید داخلی  محسوب شده و الزم است، دولت با اتخاذ تصمیم مناسب و افزایش مجدد حقوق ورودی امکان رقابت

 .را فراهم کند

به کشور طبق ادعای انجمن واردکنندگان برنج هر تن برنج محصول  2525و  2202های  قیمت تمام شده برنج وارداتی به آیتم

 (خرید در کشور مبداء به اضافه هزینه حمل) CFR دالر 222ان کشور هندوست

 ریال 0222 تومان در هردالر هر کیلو 0222ای  به ارز مبادله

 ریال 3922 حقوق ورودی متعلقه هر کیلو

 ریال 5222 سازمان حمایت هر کیلو

 ریال 89922 جمع هر کیلو
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ریال و  80222توسط شورای اقتصاد در سال جاری ( پرمحصول)ک با در نظر گرفتن قیمت خرید تضمینی برنج محصول گروه ی

ریال که این نوع برنج از نظر طعم و سایز و بسیاری از مشخصات آن قبل و بعد از پخت قابل  81322به مبلغ  2855برای سال 

بندی و  داخلی پس از بستهمقایسه با برنج وارداتی مرغوب از کشورهای هندوستان و پاکستان نیستند، بدیهی است برنج پرمحصول 

حمل به بازار مصرف و با در نظر گرفتن سود خرده فروشی عرضه کنندگان آن، قیمت تمام شده برنج پرمحصول داخلی به مراتب 

 .رسد بیشتر از قیمت تضمینی اعالم شده دولت به دست خریداران می

ابل عرضه به بازار مصرف با قیمت تضمینی خرید برنج های ق  بندی مقایسه قیمت تمام شده برنج مرغوب وارداتی که در بسته

های پیش فاکتور و فاکتور صادرکننده کشورهای عمده صادر کننده برنج به  دهد، قیمت می  پرمحصول توسط دولت آشکارا نشان

ندگان داخلی از کشور از جمله هندوستان و پاکستان به هنگام ترخیص کاال نشانه دامپینگ کشورهای مذکور برای خروج تولید کن

 .چرخه تولید دقت خاصی به کار گرفته شده است

بوده و جالب آنکه شواهد و قرائن ( ک-م)وارد کننده عمده برنج به کشور وجود دارند که نام یکی از آنها  9به گزارش فارس تنها 

یاد کرده در محضر قرآن و مردم،  دهد، اندکی از نمایندگان مجلس نیز هم نوا با این موضوع به جای این که طبق قسم نشان می

 .پیگیر حقوق ملت باشند، به دنبال منافع واردکنندگان هستند
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 برنج
 - 18/16/11فارس

  تعدیل سود بازرگانی منطقی استتعدیل سود بازرگانی منطقی است/ / ده فشار برای کاهش تعرفه واردات برنجده فشار برای کاهش تعرفه واردات برنجپشت پرپشت پر

: گفت  دبیر انجمن برنج با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات برنج منطقی نیست و منافع واردکنندگان پشت پرده فشارها است،

 .کم کرد  تومانی را در راستای کاهش قیمت 522توان عوارض  می

، با اشاره به موضوع فشار برخی واردکنندگان برای کاهش خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  در گفتجمیل علیزاده شایق 

شود، کامالً اقتصادی بوده و علمی نیست که بخواهیم این  اینکه تعرفه براساس درصد گرفته می: تعرفه برنج وارداتی اظهار داشت

این استدالل ناقص است که با کاهش قیمت جهانی برنج، تعرفه نیز کاهش یابد و با باال رفتن آن، تعرفه . ا تغییر دهیمتعرفه ر

 .افزایش پیدا کند

: شود، تصریح کرد تومان سود بازرگانی دریافت می 522درصدی واردات برنج  92با اشاره به اینکه عالوه بر تعرفه  دبیر انجمن برنج

گانی با هدف حمایت از تولید داخل و ایجاد زیرساختهای الزم جهت کاهش هزینه تمام شده برنج داخلی صورت این سود بازر

 .گیرد می

 .های جهانی پایین آورد توان با همکاری و بررسی موضوع نرخ سود بازرگانی را با توجه به کاهش قیمت بنابراین می: وی ادامه داد

ماه به دلیل تولید برنج داخل و عرضه آن به بازار، برنج  از اول تیر تا آبان: ره کرد و یادآور شدگذاری اشا مشکل در تعرفه 0شایق به 

کنند که محموله در آذرماه وارد بنادر کشور شود تا  ای تنظیم می شود، اما افراد واردکننده قراردادهای خود را به گونه وارد نمی

درصد منظور شود واردات این محصول نظم پیدا کرده و  92سال تعرفه  مشکل تعرفه نداشته باشد، اما وقتی در تمام طول

 .واردکننده نیز تکلیف خود را می داند

ای تجهیز و  سال گذشته نتوانستیم هزینه تولید برنج داخلی را پایین بیاوریم و در یک دوره 82به گفته دبیر انجمن برنج، طی 

رود، اما  های تمام شده می ن کار ناقص و عقیم ماند، اکنون دنیا به سمت کاهش هزینهها را ارتقا دادیم، اما ای کوبی امکانات شالی

 .قیمت تولیدات ما باال رفته است

 .درصدی محصول برنج در نظر گرفته شود، باز هم قیمت تولید داخلی باال است 222حتی اگر تعرفه : وی تاکید کرد

تومانی سود بازرگانی باید صرف کاهش قیمت تمام شده برنج داخل شود،  522این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه هزینه 

آورند، به دنبال منافع خودشان بوده که از  در حال حاضر افرادی که برای کاهش تعرفه و ارزش برنج وارداتی فشار می: بیان داشت

اگر تعرفه نیز پایین بیاید حاشیه سود  تر شده و درصد ارزان 02هر دو جهت کسب سود کنند؛ اکنون برنج در بازارهای جهانی 

 .رود کننده و تولید داخل می خوبی برای واردکننده خواهد داشت که دود آن به چشم مصرف
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 برنج 
 - 18/16/21سفار

نقض الزام برجام و نقض الزام برجام و / / میلیون دالر دیگر برنج آمریکایی وارد کردمیلیون دالر دیگر برنج آمریکایی وارد کرد  4۱4۱بازرگانی دولتی بازرگانی دولتی 

  بخشنامه وزارت صنعتبخشنامه وزارت صنعت

ها برداشته نشده یک شرکت دولتی با نقض الزامات برجام و بخشنامه ناقض و نفوذ پذیر وزارت صنعت اقدام به خرید  هنوز تحریم

 .برنج از آمریکا کرد

، شرکت بازرگانی دولتی ایران در جدیدترین اقدام خود خرید برنج آمریکایی در تاریخ خبرگزاری فارسار اقتصادی به گزارش خبرنگ

 .آذرماه امسال را سفارش داد 05

آمریکایی  8و  0ید برنج درجه وزارت صنعت معدن و تجارت، سفارش خر( سامانه ثبت سفارش)بنا بر آمار رسمی از سامانه ثبتارش 

 .در تاریخی ثبت شده که مغایریت با نامه الزامات اجرای برجام و بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت دارد

 .ها تاریخ پروانه این محموله وارداتی از آمریکا مربوط به یک دی ماه امسال بوده است بر اساس گزارش

وارداتی   ارزش دالری برنج. تریلی این محموله از بندر شهید رجایی وارد کشور شده است 522دهد، تاکنون بیش از  آمارها نشان می

 .دالر است 122هزار و  52میلیون و  23از آمریکا 

میلیون دالر برنج از مبدأ آمریکا به داخل کشور آمد و در این  21واردات این محموله در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز 

ل شرکت بازرگانی عنوان کرده بود، ثبت سفارش این محموله مربوط به قبل از بخشنامه ممنوعیت کاالهای مصرفی رابطه مدیرعام

 .از آمریکا بوده است

شود، این  های گریز بخشنامه وزارت صنعت جدیدترین شیوه واردات از آمریکا محسوب می نفوذ کاالهای مصرفی آمریکایی از راه

و برداشت متفاوت مسئوالن از مفاد الزامات برجام تلقی شده در همین راستا قنبری مدیر عامل شرکت  بخشنامه با تفسیر قابل رأی

و ترویج  البته در بخشنامه مذکور، برنج جزء کاالهای تحریمی نبوده است و کاالهایی که برند آمریکایی: بازرگانی دولتی معتقد است

 .شده استفرهنگ آمریکا در داخل کشور باشند، ممنوع  کننده

این اظهارات و بخشنامه ناقص وزارت صنعت نشان از برداشت نفوذ پذیر برخی مسئوالن دولتی از الزامات برجام حکایت دارد در 

 .حالی که در این نامه بر اجرای دقیق آن تاکید شده است

شرکت بازرگانی دولتی  امه مذکوربعد از ابالغ بخشن: همچنین مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در اظهاراتی متناقض گفته است

هیچ کاالیی حتی برنج را برای واردات از آمریکا خریداری نکرده است، اما آمار سامانه ثبتارش و تجارت خارجی نشان از واقعیتی 

باز دهد که حتی با وجود بخشنامه عقیم و نفوذ پذیر وزارت صنعت همچنان راه برای خرید محصوالت مصرفی آمریکا  دیگر خبر می

 .است

 آمریکا هرگونه اقالم مصرفی از نکته دیگر اینکه در نامه الزامات مقام معظم رهبری به دولت درباره اجرای برجام بر ممنوعیت 

رسد واردات با ثبت سفارش جدید برنج آمریکایی نقض الزامات برجام از سوی یک شرکت دولتی  تأکید شده است، به نظر می

 .شود محسوب می
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مراقبت شود که این مقصود با جدیت تمام دنبــال شود و به ویژه به تقویت تولید ملی توجه ویژه » :نامه آمده است در متن این

وارد کردن  رویه نینجامد، و به ویژه از ها، به واردات بی صورت گیرد و نیز مراقبت فرمائید که وضعیت پس از برداشته شدن تحریم

 «.پرهیز شودهرگونه مواد مصرفی از امریکا جداً 

اند که  ای نفوذ پذیر تهیه کرده برخالف مفاد صریح نامه رهبر انقالب به دولت، مسئوالن وزارت صنعت با تفسیر این مفاد، بخشنامه

 .قابل تامل است

در با توجه به تأکید مقام معظم رهبری »:در متن بخشنامه وزیر صنعت برای ممنوعیت واردات کاالی مصرفی از آمریکا آمده است

خطاب به حجت االسالم روحانی رییس جمهور، در مورد توجه جدی به امر اقتصاد مقاومتی و ضرورت  59مهرماه  05انتهای نامه 

ویژه پرهیز از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا، الزم   رویه و به تقویت تولید ملی و نیز مراقبت بر جلوگیری از واردات بی

از واردات کاالهای مصرفی آمریکا جلوگیری نموده و  ها ضمن تالش در تقویت تولید ملی ؤسای سازماناست کلیه معاونان و ر

 .باشد، ندهند اجازه عرضه کاالهای مصرفی آمریکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور می
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 برنج

 - 18/16/21فارس

  کننده بهانه استکننده بهانه است  حمایت از مصرفحمایت از مصرف/ / واردکنندگان برنج با سود کم هم قانع باشندواردکنندگان برنج با سود کم هم قانع باشند

بهانه حمایت از توانند با سود کم خود را تطبیق دهند، به همین دلیل به  واردکنندگان برنج نمی: نایب رئیس انجمن برنج گفت

 .کننده، تقاضای کاهش تعرفه واردات را دارند مصرف

در مورد تقاضای واردکنندگان برای کاهش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  علی اکبریان نایب رئیس انجمن برنج در گفت

تطبیق دهند، به همین دلیل با  توانند خودشان را با سود کم برنج برنج نمیواردکنندگان : گفت تعرفه گمرکی واردات برنج،

 .ها هستند کننده خواهان کاهش تعرفه کردن مسائلی از قبیل افزایش قیمت تمام شده برای مصرف مطرح

افزایش دهد، تولید در صورتی که دولت نرخ خرید تضمینی برنج را : وی با بیان اینکه قیمت جهانی غالت کاهش یافته است، افزود

 .یابد افزایش و واردات کاهش می

 .دالر است 922تا  852قیمت هر تن برنج وارداتی از پاکستان و هند در حال حاضر بین  :اکبریان تصریح کرد

ز هزار تن برنج یعنی تقریبا نیمی از نیا 952ماهه ابتدای امسال  1مطابق آمار گمرک در : نایب رئیس انجمن برنج بیان داشت

 .وارد شد ساالنه برنج به کشور

تقاضا برای : وی با بیان اینکه برنج در مازندران فراوان وجود دارد، در حالی که تقاضا نسبت به عرضه کمتر است، تصریح کرد

 .های کیفی به مراتب کمتر است های پرمحصول نسبت به برنج برنج

تومان بیشتر نیست، در حالی که گفته  022هزار و  3از هر کیلوگرم  اکبریان با اشاره به اینکه قیمت برنج کیفی در شمال کشور

 .های نظارتی است این گونه مسائل ناشی از ضعف دستگاه: تر از قیمت مذکور است، بیان داشت  شود، برنج در تهران بسیار گران می

: تدای آبان ماه اجرایی شده است، تصریح کرددرصدی گمرک برای واردات برنج از اب 92نایب رییس انجمن برنج با بیان اینکه تعرفه 

 .شود جهانی برنج تعرفه برنج وارداتی هم کم می  با توجه به پایین آمدن قیمت
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 برنج
 ایران اکونا - 131۱/ دی /  21, دوشنبه 

  صدرنشینی برنج در میان کاالهای وارداتیصدرنشینی برنج در میان کاالهای وارداتی

 . هزار تن برنج به کشور وارد شد و برنج صدرنشین کاالهای وارداتی شد 5دی ماه بیش از  22بر اساس آمار گمرک در 

دالر به کشور وارد  223هزار و  532یون و میل 9تن برنج به ارزش  018هزار و  5جاری  دی ماه سال 22بر اساس آمار گمرک در 

 .شد و برنج صدرنشین کاالهای وارداتی در این تاریخ شد

تن از این کاال به  052هزار و  9بر اساس این گزارش موز سبز یا خشک کرده دومین کاالهای وارداتی در تاریخ یاد شده بود که 

 .هزار دالر به کشور وارد شد 023میلیون و  8ارزش 

هزار دالر صرف واردات  821میلیون و  0دی ماه بود که  22نورد شده سومین کاالی عمده وارداتی در تاریخ  دهای ممزوج گرمفوال

 .این کاال شد

 82میلیون و  0سی به ارزش  سی 0222سی و حداکثر  سی 2522دستگاه خودرو سواری با حجم موتور  22بر اساس این گزارش 

سی  سی 522هزار و  0تا  0دستگاه خودرو سواری با حجم موتور بین  92ه به کشور وارد شد همچنین دی ما 22هزار دالر تنها در 

 .به کشور وارد شد

ونقل کاال، کنجاله و  بر اساس آمار گمرک ماهی تیالپیال، توتون و تنباکو، وسایل نقلیه موتوری برای حمل: افزاید این گزارش می

 .دی ماه است 22زا و قطعات چیلرهای جذبی از جمله کاالهای وارداتی در تاریخ سایر آخال از دانه آفتابگردان و اج

پذیر و ارتقای  قانون رفع موانع تولید رقابت 83ماده " ج"اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی مطابق بند  گفتنی است در راستای راه

سازی تجارت و امکان اتخاذ تصمیمات  ن، هدف شفافنظام مالی کشور و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات گمرک ایرا

 .آگاهانه اقدام به انتشار اطالعات تجارت خارجی به صورت روزانه کرده است
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 برنج
 ایرنا - 26/16/1318: تاریخ خبر

  ح خوداتکایی برنج شمال کشور تهیه شده است ح خوداتکایی برنج شمال کشور تهیه شده است طرطر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تهیه طرح خوداتکایی برنج استان های شمالی کشور و ارسال آن به وزارت -ایرنا-ساری

 .  جهاد کشاورزی خبر داد

این طرح با هدف اجرای فرمان اقتصاد :  دالور حیدر پور روز یکشنبه در جلسه راهبرد اقتصاد مقاومتی مازندران در ساری افزود

 .محصول کشاورزی تهیه شده است 22مقاومتی و تحقق افزایش تولید و خوداتکایی 

هزار هکتار باید افزایش یابد در حالی که  055بر اساس طرح خوداتکایی برنج ،سطح زیر کشت ارقام پر محصول به : وی ادامه داد 

 .ار از اراضی شالیزاری برنج رقم پر محصول کشت می شودهزار هکت 285هم اکنون در کمتر از 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه بر اساس این طرح میانگین تولید شالی ارقام محلی و پر محصول در هر هکتار 

 .هزار تن است 502ن پیش بینی تولید برنج سفید در سال هم در این طرح دو میلیو: تن در هکتار برسد،گفت 235باید به 

هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور  025وی نتایج اجرای طرح خود اتکایی برنج را با اجرای آبیاری تناوبی و تجهیز و نوسازی 

 . ملییون مترمکعب کاهش می یابد 322درصد معادل  82در اراضی یکپارچه سازی شده مصرف آب : مهم توصیف کرد و افزود 

هزار تن شلتوک در کشور تولید خواهد شد که نسبت به  232با اجرای طرح خوداتکایی ، ساالنه سه میلیون و  : حیدر پور گفت

 . درصد افزایش خواهد داشت 92وضعیت کنونی 

هزار تن را از دیگر نتایج اجرای طرح خوداتکایی تولید برنج در شمال کشور  182هزار تن به  155وی کاهش واردات از یک میلیون 

 . ستدان

 .هزار هکتار افزایش می یابد 992سطح زیر کشت مکانیزه برنج در کشور هم از یکصد هزار هکتار کنونی به : وی ادامه داد 

کیلوگرم را هم از دیگر نتایج طرح خوداتکایی برنج  85به  92درصد از بهره برداران و کاهش سرانه مصرف از  32حیدرپور آموزش 

 .در صورت اجرا برشمرد

سازمان جهاد کشاورزی مازندران سیاست های اجرایی برای برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی در حوزه برنج کاری را مهم توصیف رئیس 

با توجه رویکرد دولت مبنی بر حمایت از تولید برنج در دو استان مازندران و گیالن ، امکانات و الزامات خوداتکایی برنج : کرد و گفت

 .باید مهیا شود

میلیون تن برنج در جهان را نشانگر اهمیت تولید برنج برای مصرف داخلی دانست و  81کمتر از شش درصد برابر با وی تجارت 

 .رقم برنج پرمحصول در مازندران معرفی شده است که باید کشت آنها انجام شود 00: افزود 

ارزش محصوالت کشاورزی : شود، گفت درصد محصوالت کشاورزی کشور در مازندران تولید می 233حیدرپور با بیان اینکه 

 .درصد کشور است 22مازندران هم برابر با 

تغییر کاربری : رئیس جهاد کشاورزی مازندران ظرفیت آبی استان را شش میلیارد مترمکعب قابل برنامه ریزی دانست و بیان داشت

کشاورزی ،کمبود منابع تسهیالتی، کمبود  اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ، تخریب حوزه های آبی ، غیر ایمن شدن محصوالت

 .پایانه حمل و نقل صادراتی ، وجود زه آب و ماندابی آب در اراضی از تهدیدات جدی حوزه کشاورزی استان است

بی توجهی نسبت به سرمایه گذاری در زیر ساخت ها ، : وی به نقاط ضعف فعالیت های کشاورزی مازندران اشاره کرد و افزود 

بارات دولتی متناسب با نیاز برای اجرای طرح های زیر ساختی ، فقدان نقشه کاداستر و الگوی بهینه کشت ، وجود کمبود اعت
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ضایعات در مراحل تولید و فرآوری ، پایین بودن دانش مهارتی بهره برداران ، فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل و صنایع کشاورزی 

 . تهم از نقاط ضعف کشاورزی در این استان اس

توسعه پایدار کشاورزی ، انطباق بهره برداری با توان اکولوژیکی ، ارتقا ضریب خود اتکایی ، تولید محصول سالم در : حیدرپور گفت 

 .  فعالیت های زراعت ،باغبانی ، صید و پرورش آبزیان هم از اهداف پیش بینی شده در اقتصاد مقاومتی است

آماده سازی زیر ساخت های : کشاورزی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی دانست و افزود  وی اشتغال پایدار را مهم ترین راهبرد

تولید، تعیین الگوی کشت ملی و منطقه ای ، نظام جامع دامپروری و ارتقا مدیریت آب کشاورزی استان برای این منظور مورد 

 . تاکید است

هارتی ، خارج شدن از فعالیت سنتی و کاهش وابستگی به واردات وی به اهمیت بهره وری ، کاهش هزینه تولید ، افزایش دانش م

جوانه زنی )تجهیز ، نوسازی و زهکشی ، افزایش مکانیزاسیون ، اصالح شالیکوبی ، توسعه پرورش رتون : برنج اشاره کرد و ادامه داد 

مینی از مهم ترین راهبردها برای و کشت مجدد ، توسعه مبارزه با آفات ، اعمال سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تض(مجدد

 .خودتکایی برنج است

برنج در : هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور پیش بینی شده است ، شده است، گفت  552حیدرپور با بیان اینکه کشت برنج در 

 .استان های غیر شمالی به دلیل بحران آب مورد حمایت دولت قرار نمی گیرد

 .هم افزایی سبب عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی می شود: این جلسه گفت  استاندار مازندران نیز در

باورمان به اقتصاد : ، پس از پیروزی انقالب اسالمی بدترین سال مالی کشور بوده است، افزود 59ربیع فالح با بیان اینکه سال 

 .مقاومتی در کشاورزی برنج باال است

ررسی دقیق برنامه و طرح های اقتصادی مقاومتی را در حوزه کشت برنج عملیاتی کنیم، استاندار مازندران با بیان اینکه باید با ب

چالش ها و تهدیدات توسعه برنجکاری را بر اساس شرایط مالی فعلی باید حل و فصل کنیم و این به هم افزایی تمام مردم و : گفت 

 .مسئوالن نیاز دارد

 .درصد برنج کشور را تامین می کند90ید هزار تن برنج سف 552مازندران با تولید بیش از 

/News/fa/ir.irna.www//:http32529550/ 
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 پسته

 آیانا 1318دی  11, شنبه

پایداری خنده پسته پایداری خنده پسته / / دلیل افت ارزش یوان چیندلیل افت ارزش یوان چین  درصدی صادرات پسته بهدرصدی صادرات پسته به  0505کاهش کاهش 

  دیپلماتیک عربستان دیپلماتیک عربستان   ایران با وجود قهرایران با وجود قهر

های سیاسی خصمانه  گیری علت افت ارزش یوان چین کاهش یافت، اما قهر و موضع هرچند صادرات پسته در آستانه کریسمس به

 . عربستان علیه ایران، تأثیری در بازار پسته کشور ندارد

در حالی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران  صادرکننده و عضو انجمن پسته کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی

علت کاهش ارزش یوان چین  کرد، اما امسال به المللی افزایش پیدا می که هرساله پیش از کریسمس، صادرات پسته در بازارهای بین

 .سوم سال پیش از آن کاهش یافت در مقابل ارزش دالر آمریکا، حجم صادرات به یک

علت تعطیلی بازارهای اروپایی تقریباً متوقف بود و از صبح امروز قیمت بازار احیا  پسته در هفته گذشته به صادرات: رضا نظری افزود

 .شده است

رود که بیشترین حجم خرید پسته را  شمار می ترین شریک تجاری ایران در حوزه پسته به عنوان بزرگ چین به: وی خاطرنشان کرد

شته حجم باالی خریدی از ایران داشته است، در ابتدای فصل جدید، از خرید پسته خودداری علت آنکه سال گذ از ایران دارد و به

شده صادرات پسته به این کشور افزایش یافت و صدور تنقالت به این کشور محدود  های تمام کرد و با کاهش ارزش یوان، هزینه

 .شد

 هزار تن رسید 45صادرات پسته به روسیه، به  

های دور در سبد صادراتی این کشور  صادرات پسته به کشور روسیه از گذشته: نجمن پسته کشور ادامه دادصادرکننده و عضو ا

 .ترین اقالم خشکبار بوده است وجود داشته و همواره از مهم

رو  هایی روبه های روسیه با دشواری علت کاهش ارزش روبل و تحریم بانک پسته صادرشده به کشور روسیه به: نظری تصریح کرد

 .هزار تن تقلیل یافته است 22های گذشته، به  هزار تن در سال 92طوری که از  است و حجم صادراتی پسته را تنزل داده است، به

 عربستان، مشتری پسته ایران نیست 

ازارهای ترین شریک تجاری ایران در ب بزرگ: آمده در حوزه دیپلماسی با کشور عربستان یادآور شد وی با اشاره به مشکالت پیش

 .صادراتی، کشورهای آسیای شرقی و اروپایی هستند و عربستان و کشورهای عربی، کمتر توان خرید پسته ایران را دارند

عنوان مشتری اصلی پسته ایران  گاه به شود و عربستان هیچ های حجیم پسته به کشور چین بارگیری می پارت: نظری تأکید کرد

 .نبوده است

 هزار تومان رسید 99المللی به  ی بینقوچی در بازارها کله 

، 8280در حال حاضر قیمت پسته فندقی : صادرکننده پسته کشور با اشاره به قیمت این محصول در بازارهای صادراتی اظهار داشت

 .رسد هزار تومان به فروش می 82، 038282هزار تومان و  05

 .رسد هزار توما در بازارهای صادراتی به فروش می 88، 0009هزار تومان و  82، 0200قوچی  پسته کله: وی همچنین گفت

فروش پسته در : رسد، افزود هزار تومان نیز می 12نظری در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت پسته در بازارهای داخلی تا 

 .گیرد رت صورت میفروشی و جزئی است، در حالی که در بازارهای صادراتی با توناژ باال، تجا صورت خرده بازارهای داخلی به
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 صنایع داخلی سهم ناچیزی در جذب پسته دارند 

صورت خام و تنقالت در سبد غذایی مردم  هرچند پسته به: وی با اشاره به میزان مصرف پسته در بازارهای داخلی خاطرنشان کرد

 .ایران قرار دارد، اما صنایع تبدیلی سهم قابل توجهی در جذب پسته ایران ندارند

 ./شود بخش کوچکی از پسته کشور در صنایع شیرینی، شکالت و بستنی جذب و استفاده می: ح کردنظری تصری

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02099-2html. 
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 پسته
 ایرنا - 26/16/1318: تاریخ خبر

  هزار تن پسته از ایران صادر شد هزار تن پسته از ایران صادر شد   0۱0۱

هزار تن پسته در سه ماهه سوم امسال به کشورهای مختلف 54بیش از : عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران گفت -ایرنا  -کرمان 

 . صادر شد

ت حوزه تولید باید به رفع مشکال: به گزارش ایرنا سید محمود ابطحی روز یکشنبه در نشست ستاد پسته شهرستان رفسنجان افزود

 . و صادرات محصول پسته پرداخته شود

یکی از این مشکالت ارائه تسهیالت بانکی بعد از برداشت پسته است که باید به منظور پرداخت این تسهیالت قبل از : وی ادامه داد

 . برداشت محصول اقدام تا بخشی از نقدینگی خرید و صادرات تأمین شود

مشکل دیگر در زمینه تولید و صادرات پسته، عرضه زیاد این محصول در سه ماه : ایران تصریح کردعضو هیات مدیره انجمن پسته 

 . است در حالی که تقاضا برای این محصول در این بازه زمانی اندک است( مهر، آبان و آذر)نخست زمان برداشت 

 . تأثیر قرار گیرداین شکاف موجب می شود قیمت پسته تا آخر سال زراعی تحت : ابطحی ادامه داد

هزار تن پسته از این مقدار از طریق ایران و  25هزار تن پسته خریداری می کند که  82وی با اشاره به اینکه کشور روسیه ساالنه 

. جنگ بین اوکراین و روسیه، ورود کاالی آمریکایی به روسیه را با ممنوعیت مواجه کرد: هزار تن از آمریکا تامین می شود گفت 25

انجمن پسته با همکاری اتاق بازرگانی ایران در روسیه در تالش هستند تعرفه ورود پسته ایران به روسیه را کاهش : طحی ادامه داداب

 . هزار تن پسته از ایران به این کشور صادر شود 82دهند تا 

 . ه صادر شوددر حال حاضر قرار است محصوالت تره بار و میوه از ایران به کشور روسی: وی خاطرنشان کرد

میلیارد ریال اعتبار طی سال جاری از بانک کشاورزی به صادرکنندگان پسته در استان  222دو هزار و : فرماندار رفسنجان نیز گفت

 . میلیارد ریال اعتبار دریافت می کنند 25کرمان اختصاص یافت که چهار کشاورز این شهرستان در مجموع به میزان 

یک نفر از صادرکنندگان پسته شهرستان رفسنجان به زودی این تسهیالت را دریافت خواهد کرد و سه  :حمید مالنوری ادامه داد

 . صادر کننده نیز مراحل تکمیل پرونده را می گذرانند

 . میلیارد تا سه میلیارد ریال است 235سقف ارائه تسهیالت بانکی به صادرکنندگان پسته از : وی افزود

ر تشکیل نشستی با حضور فرمانداران استان و استاندار کرمان به منظور بررسی و رفع مشکالت حوزه فرماندار رفسنجان خواستا

 . پسته شد

هزار تن پسته و مغز این محصول از رفسنجان به دیگر  05ماه گذشته  22طی : رئیس اداره استاندارد شهرستان رفسنجان نیز گفت

 . درصدی را نشان می دهد 82ه این مقدار کاهش کشورها صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشت

 . هزار گواهی استاندارد از رفسنجان صادر شد 55هزار تن پسته طی سال گذشته در قالب  51: ناهید سربازپور اظهار کرد

 . کیلومتری شمال کرمان است 222مرکز شهرستان رفسنجان در 

/News/fa/ir.irna.www//:ttph32529321/ 
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 تامین منابع مالی

 آیانادی  10, چهارشنبه

  میلیارد تومان به آبرسانی روستایی میلیارد تومان به آبرسانی روستایی   055055تخصیص تخصیص 

میلیارد تومان از  522ود در یک ماه گذشته با تصویب هیات دولت حد: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت

اعتبارات صندوق توسعه ملی به منظور تامین آب مجتمع های روستایی اختصاص یافت تا از طریق بانک کشاورزی به عنوان بانک 

 . عامل پرداخت شود

ن اینکه شرکت گزارش ایانا، حمیدرضا جانباز در حاشیه پانزدهمین همایش مدیران ارشد وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران با بیا به

پروژه واگذار شده است، اظهار  222ها به بخش خصوصی، در حال حاضر بیش از  آب و فاضالب کشور در خصوص واگذاری پروژه

 .میلیارد تومان است 922هزار و  9ها بیش از  میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه: کرد

ها  سرعت اجرای پروژه:نی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیشتر است گفتوی با بیان اینکه این رقم از مجموع اعتبارات عمرا

 .ها است که این موارد باعث خواهد شد تا خدمات مناسب تری را به مشتر کان ارائه دهیم های این پروژه و کیفیت کار را از ویژگی

گذاری در بخش آب کشور اظهار  یههای خارجی در سرما مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در خصوص نقش هیات

 52های آب کشور، بیش از  ایم که در بخش طرح های گذشته در صنعت آب و برق کشور با خودکفایی مواجه بوده در سال: کرد

 .درصد بر تولیدات داخل و صنعتگران و مشاوران داخلی متکی هستیم

 .کنیم ت و تولیدات داخلی استفاده میدرصد از تجهیزا 22به گفته جانباز در بخش فاضالب نیز در حدود 

در مالقات با : ترین مشکل کشور تامین سرمایه است، گفت های گذشته، اصلی وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم در سال

های  های خارجی با شرکت گذاری و فاینانس تاکید داریم و یکی از شروط ما، مشارکت شرکت های خارجی بر موضوع سرمایه شرکت

 .های ایرانی باشد ها نیز بایستی به عهده شرکت بخش خصوصی داخلی است و مدیریت پروژه

ما باید از تکنولوژی : مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور موضوع انتقال تکنولوژی را بسیار حائز اهمیت دانست و افزود

 .های معتبر جهانی بهره ببریم و علم روز و تجربه شرکت

های  ریزی از هم اکنون برنامه: در خصوص آمادگی شرکت آبفای کشور در مواجه با پیک مصرف تابستان سال آینده گفتجانباز 

 .مناسب برای هر شرکت و هر استان درحال انجام است که تا اواسط بهمن مدون خواهد شد

مردم کشورمان در تابستان سال آینده با مشکل های انجام شده، تالش خواهیم کرد تا درزمینه آب شرب،  ریزی با برنامه: وی افزود

تری آب روستایی نیز  کنیم در سال آبی جاری به نحو مطلوب های آب روستایی تالش می جدی روبرو نباشند و با تکمیل مجتمع

 .تامین شود

: ماه جاری گفت مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به مشخص شدن سناریوهای آبفای کشور تا اواسط بهمن

 .های آبرسانی را انجام خواهند داد های موردنیاز طرح های سپه و پارسیان، فاینانس ورق و لوله با توافق ایجاد شده، بانک

های آبرسانی کمک شد تا در  میلیارد تومان به طرح 2222دولت اجازه داد تا از محل فروش اوراق مشارکت، مبلغ : جانباز ادامه داد

 .رسانی و آب شرب کشور حل شود میان مدت، مشکالت آب های برنامه

 .کماکان به همیاری و همکاری مردم در مدیریت مصرف آب نیازمند هستیم: وی تاکید کرد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

43 
 

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه عالوه بر مدیریت تامین، مدیریت توزیع آب است نیز حائز اهمیت 

های معتبر جهانی هستیم تا ضمن ارائه سامانه مدیریت هوشمند در تعدیل فشار شبکه،  مشغول مذاکره با شرکت: است ادامه داد

 . زون بندی و تفکیک فشاری مناطق را در دستور کار داشته باشیم

ها در نظر  سایر استان هایی برای این موضوع در تهران و ها مانیتور شود که پایلوت به گفته جانباز باید میزان ورودی و خروجی شبکه

 .گرفته شده است تا در باالترین سطح تکنولوژی جهانی، بتوانیم این سامانه را فراهم کنیم

مراکز استان ها مجهز به سامانه : متری و تله کنترل در کشور انجام شده است، گفت وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه تله

ی سال آینده نیزمرکز پایش و نظارت کشور که اطالعات مراکز استان را در گام اول ذخیره های تله متری و پایش هستند و ابتدا

 .می کند در تهران راه اندازی خواهد شد

/item/water/ir.iana.www//:http02235-2html. 
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 تامین منابع مالی
 ایرنا - 26/16/1318: خبر تاریخ

  کارمزد وام روستانشینان مرزی صفر شد کارمزد وام روستانشینان مرزی صفر شد : : معاون توسعه روستایی و مناطق محروممعاون توسعه روستایی و مناطق محروم

طرح مشارکت اقتصادی روستاییان در دهه مبارک فجر  16معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از افتتاح  -ایرنا  -تهران

 . و جزئیات این طرح خبر داد

این طرح : ر میزگرد طرح مشارکت اقتصادی روستاییان سراسر کشور که در روزنامه ایران برگزار شد، افزودد« سیدابوالفضل رضوی»

 . برای تقویت ساختار اقتصادی روستاها از پارسال پایه گذاری و از آغاز امسال در برخی استان ها اجرا شد

مورد در  252شود و تا پایان سال شمار این طرح ها به طرح در این زمینه راه اندازی می  22به گفته او، در دهه مبارک فجر 

 . سراسر کشور می رسد

روستانشینان، روستاییان مهاجر یا شهرنشینان عالقه مند به توسعه روستایی می توانند شرکت سهامی خاص یا : رضوی تصریح کرد

 . شرکت تعاونی تشکیل دهند

 22درصد  85خانوار با آورده  52میلیون ریال وام، برای  522میلیارد و  درصد هفت 92خانوار با آورده  05دولت برای : وی گفت

 . میلیارد ریال وام پرداخت می کند 02درصد تا سقف  82میلیارد ریال وام و برای یکصد خانوار با آورده 

میلیارد  82سقف  درصد تا 05خانوار با آورده  252به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در صورت مشارکت 

 . درصد بدون هیچ سقفی وام تعلق می گیرد 32خانوار به باال تا  022ریال وام و برای 

 . برای روستاهای سراسر کشور در این طرح کارمزد سه درصد در نظر گرفته شده است: رضوی افزود

ی شود و روستاییان و سرمایه گذاران می در این طرح کارت ملی خانوارهای روستایی به عنوان وثیقه دریافت م: وی اضافه کرد

 . توانند نوع طرح خود را تعیین کنند

به گفته او، برای بازپرداخت وام طرح های روستایی دو سال تنفس در نظر گرفته شده است و مدت زمان پرداخت وام نسبت به نوع 

 . طرح و شمار سهامداران، سه تا پنج سال خواهد بود

درصد،  22خانوار با آورده  022برای روستانشینان مرزی که از مرزهای کشور حفاظت می کنند، برای : رداین مقام مسئول اضافه ک

 . درصد وام تعلق می گیرد که کارمزد آن برای این روستاییان صفر خواهد بود 52

 . کنند میلیارد ریال وام دریافت 95برای نمونه روستانشینان مرزی با آورده پنج میلیارد ریال می توانند 

دولت با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیز برای افزایش همکاری مردم در فعالیت های اقتصادی بر پایه بند هشتم اصل 

 .سوم قانون اساسی، طرح مشارکت اقتصادی روستاییان سراسر کشور را پیگیری می کند

/News/fa/ir.irna.www//:http32525200/ 
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 تحقیقات و نوآوری ها

 ایرنا - 11/16/1318: تاریخ خبر

  طرح اصالح نژاد دام مورد حمایت قرار می گیرد طرح اصالح نژاد دام مورد حمایت قرار می گیرد 

طرح اصالح نژاد دام در کشور مورد حمایت : مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی گفت -ایرنا  -ساری 

 . ین امرزمینه را برای بهره وری افزایش می دهدقرار می گیرد و ا

حیدر کالی این شهرستان بیان ( ع)تورج صارمی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مشکالت دامداران بابل در مسجد امام علی

این نه تنها کاهش با توجه به هزینه تولید ، کاهش مراتع و استمرار خشکسالی، اصالح نژاد دام بسیار حائز اهمیت می باشد و : کرد

 .هزینه تولید را به همراه خواهد داشت بلکه در ابعاد مختلف به نفع دامداران خواهد بود

متاسفانه در سال گذشته بخاطر خشکسالی، دامداران ما مشقت های زیادی را متحمل شده اند و امسال هم این وضع با : وی گفت

 .شدت کمتری ادامه یافته است

 .انه ظرفیت مراتع در کشور دچار مشکل می باشد و برای جبران این امر باید اقدامات اساسی صورت گیردمتاسف: وی ادامه داد

 .میلیون تن خوراک دام در کشور مصرف شده است که این مقدار زیاد، بخاطر خشکسالی بوده است 18سال گذشته : وی گفت

ز تمامی ظرفیت ها به خوبی استفاده شود تا با خروج از صارمی از دامداران خواست با توجه به محدودیت های آب و زمین ا

 .خشکسالی بتوانیم روزهای بهتری را برای دامداران داشته باشیم

ضرورت دارد برای ترویج خوراک های جایگزین از قبیل سرشاخه های نیشکر و خرما و نیز علوفه هایی که نیاز آبی : وی افزود

 .کمتری دارد، فرهنگ سازی شود

با توجه به درخواست نماینده مردم بابل در مجلس و : دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشتمدیرکل 

پیگیری های وی در وزارت جهاد کشاورزی سهیمه سبوس در استان مازندران افزایش می یابد و این امر می تواند بخشی از دغدغه 

 0/ک.های دامداران را برطرف کند

/News/fa/ir.irna.www//:http32522389/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irna.ir/fa/News/81910834/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

40 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 فودپرس 1318دى ماه  26یک شنبه 

  ای اراضی کشاورزی ایران با همکاری فائو اجرا می شودای اراضی کشاورزی ایران با همکاری فائو اجرا می شود  پایش ماهوارهپایش ماهواره    طرحطرح

های  یس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، اجرای طرحنماینده فائو در ایران با رئ3در نشست< کشاورزی

آوری اطالعات الزم، با همکاری فائو در کشور مورد بررسی  ای پایش اراضی کشاورزی و سیستم بازاریابی با نیازسنجی و جمع ماهواره

 .قرار گرفت

فائو آمادگی دارد در : ت، دکتر ناکوزی نماینده فائو در ایران، گفترسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این نشس به گزارش پایگاه اطالع

 .ای در بخش کشاورزی همکاری الزم را انجام دهد های ماهواره ریزی سیستم برنامه

ی و برای این که بتوانیم این ماموریت را به درستی انجام دهیم باید نیازها را شناسایی کنیم که در این راستا با نیازسنج: وی افزود

 .توانیم دو بخش پایش اراضی کشاورزی و سیستم بازاریابی را مورد بررسی قرار دهیم دریافت اطالعات الزم، می

توانیم آن  ها می با اجرای این پروژه: های اجرایی منطقه اکو خوشبین هستیم، خاطرنشان کرد ناکوزی با بیان این که نسبت به پروژه

 .هیمرا به دیگر کشورهای منطقه تعمیم د

 .با اجرای این طرح در کشور، به محیط زیست کمک خواهیم کرد: لتم یکی از کارشناسان فائو گفت  در این نشست

 .هاست ای است و تمرکز ما بر روی منابع آب، آلودگی هوا و تخریب جنگل های ماهواره هدف ما بررسی سیستم: وی گفت

( ها آوری داده جمع)کستان و ترکیه نشانگر این است که سیستم دیتاکالکشن های مشابه در پا تجربه: کارشناس فائو خاطرنشان کرد

 .بهبود یابد و امیدواریم این اتفاق در ایران نیز بیفتد

با توجه به گستردگی ایران و تنوع محصوالت : در این نشست، رئیس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت

گیری از فناوری نوین به ویژه فناوری اطالعات و سنجش از دور، نسبت به  استفاده از تجربیات بنیادین با بهرهتوانیم با  کشاورزی، می

 .کنیم رصد سطح زیر کشت و تولید محصوالت کشاورزی اقدام 

کشت با دقت  توانیم سطح زیر کشت و محصول را در بازده زمانی هنگام ای می با استفاده از سیستم ماهواره: کریم احمدی افزود

 .آماری پایش و مورد بررسی قرار دهیم

امیدواریم : های مختلف بخش کشاورزی برشمرد و گفت های آماری در حوزه وی هدف اصلی از این نشست را آشنایی با روش

اویر ای به ویژه پایش سطح زیر کشت با استفاده از تص های ماهواره بتوانیم راهکاری مناسب برای رسیدن به اجرای سیستم

 .ای با کیفیت باال پیشنهاد دهیم ماهواره

تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و مدیریت تولید تا عرضه در سطح کشور موضوع دیگر این نشست است که : احمدی افزود

ه تعریف کرده و در آن نقشه راهی برای موضوعات مورد بحث ارائ Tcp امیدواریم با مشارکت فائو پیشنهادی در قالب قرارداد

 .دهیم

 . گفتنی است؛ در ادامه نشست امروز، کارشناسان فائو با معاونان وزیر در امور دام و شیالت نیز دیدار خواهند داشت

33e925a2d220fead53=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 آوری هاتحقیقات و نو
 فودپرس 1318دى ماه  26یک شنبه 

  ترین میوه آمریکاترین میوه آمریکا  کاهش وزن و کلسترول با محبوبکاهش وزن و کلسترول با محبوب

، پتاسیم و منیزیم است و B20 و B1 مطالعات جدید نشان می دهد که پوست موز حاوی مقادیر باالی ویتامین< مواد غذایی

 .خاصیت ضد التهابی و سم زدایی دارد

ورها از جمله هند، بیش از چند دهه است که از پوست موز به عنوان یک ماده مغذی و دارویی به گزارش ویرلن ؛ در بسیاری از کش

تحقیقات جدید نشان می دهد پوست موز حاوی انواع ویتامین و مواد معدنی است و می توان آن را به صورت . استفاده می شود

رسیده تر باشد، پوست آن شیرین تر و بافت آن نرم تر می  هرچه موز. مخلوط با آب میوه، شیر موز، پخته و سرخ شده استفاده کرد

 .شود و دلیل آن نیز وجود یک هورمون طبیعی گیاهی به نام اتیلن است که در فرآیند رسیدن میوه ها ترشح می شود

یل است که موز اتیلن پس از برهمکنش با قند و فیبر موجود در پوست موز، قند مرکب را به قند ساده تبدیل می کند، به همین دل

 .هورمون های دیگر سبب تغییر رنگ پوست موز از سبز یه زرد می شوند. رسیده شیرین تر است

 :یک موز با اندازه متوسط حاوی مواد مغذی زیر است. محققان تغذیه مصرف روزانه موز را توصیه می کنند

 .ذا و کاهش خطر ابتال به دیابت مفید استفیبر برای هضم غ. درصد از فیبر مورد نیاز روزانه را تامین می کند 20-

مورد نیاز بدن را تامین می کند تا سلول های ایمنی بتوانند از بدن محافظت کنند و سبب رشد و توسعه  C درصد از ویتامین 22-

 .سلول ها شوند

 .غذا را به انرژی تبدیل می کند B1 ویتامین. بدن را تامین می کند B1 درصد ویتامین 02-

 .پتاسیم در توسعه سلول ها، بافت ها و اندام های بدن موثر است. صد پتاسیم مورد نیاز بدن را تامین می کنددر 20-

 .این ماده معدنی در تولید انرژی بدن و تنظیم فشار خون و گلوکز موثر است. درصد از منیزیم مورد نیاز بدن را تامین می کند 3-

شان می دهد مصرف موز با پوست، میزان تمام مواد مغذی اشاره شده را افزایش می تحقیقات جدید متخصصان تغذیه سن دیه گو ن

 .، منیزیم و پتاسیم استB20و  B1 دهد و عالوه بر آن، حاوی ویتامین های

. می توان چند برش موز را داخل یک سطل آب ریخت و برای چند روز در گوشه ای قرار داد و سپس گیاهان را با آن آبیاری کرد

 .مغذی موجود در پوست موز سبب می شود که رشد گیاه افزایش یابد و ریشه های آن تقویت شوند مواد

 .سرکه تهیه شده از پوست موز بسیار مغذی و خوش طعم است و می تواند به عنوان چاشنی غذا و ساالد مورد استفاده قرار گیرد

 : برخی از خواص دیگر پوست موز عبارتند از

 لوگیری می کنداز بروز افسردگی ج-

 سبب بهبود کیفیت خواب می شود-

 سبب کاهش کلسترول می شود-

 سبب بهبود عملکرد قلب می شود-

 به کاهش وزن کمک می کند-

 خاصیت پروبیوتیک و سم زدایی دارد-

 ضد سرطان است-
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 از گلبول های قرمز محافظت می کند-

 سرشار از آنتی اکسیدان است-

 خاصیت ضد التهابی دارد-

 . میالدی لقب محبوب ترین میوه آمریکا را از آن خود کرد 0228ر سال موز د

11ab952cc8aa0e32013=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 تخم مرغ

 - 18/16/10فارس

  مرغ صحت نداردمرغ صحت ندارد  توقف صادرات تخمتوقف صادرات تخم/ / مرغمرغ  تن تخمتن تخمهزار هزار   0101صادرات صادرات 

تقاضا برای صادرات : مرغ متوقف نشده، گفت گذار با بیان اینکه صادرات تخم مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .دهیم نمیمرغ افزایش یافته و برای تنظیم بازار داخل و جلوگیری از افزایش قیمت به تمام تقاضاهای صادراتی پاسخ  تخم

در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار میهن در گفت سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه

 .مرغ متوقف نشده است این موضوع حقیقت ندارد و صادرات تخم: مرغ گفت مورد توقف صادرات تخم

 .مرغ طبق روال معمول ادامه دارد، منتهی تقاضا برای آن زیاد شده است صادرات تخم: وی افزود

جواب ندادن کامل به : مرغ را کنترل کرد، اظهار داشت ترکاشوند با بیان اینکه در راستای تنظیم بازار داخل باید میزان صادرات تخم

 .تقاضای صادراتی دلیل متوقف شدن صادرات نیست

شود که اگر به تمام تقاضاها پاسخ دهیم، قطعاً قیمت این محصول در داخل  مرغ زیاد می قطعی تقاضا برای تخمدر م: وی افزود

 .ریزد یابد و بنابراین بازار داخلی به هم می افزایش می

از آنجایی که ما در این مقطع نیز چنین اتفاقی افتاده و   :گذار میهن تصریح کرد سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم مدیرعامل اتحادیه

 .ایم مرغ را برعهده داریم، بنابراین به تمام تقاضاهای مطرح شده پاسخ نداده مسئولیت تنظیم بازار داخل و صادرات تخم

مرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق، افغانستان و ترکمنستان  تن تخم 922تا  822به طور متوسط روزانه : ترکاشوند بیان داشت

 .شود صادر می

مرغ صادر شده و صادرات این محصول در حال حاضر وضعیت مناسبی  هزار تن تخم 29از ابتدای سال تاکنون حدود : افزود وی

 .دارد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592221222981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941016001436


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

16 
 

 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - 131۱دی  1۱: تاریخ

  توقف صادرات تخم مرغ کذب استتوقف صادرات تخم مرغ کذب است

در حال حاضر صادرات به روال معمولی خود در حال انجام شدن است و : مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخم گذار گفت

 .هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد

، درخصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانغ تخم گذار در گفتگو با رضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان مر

ها خبر توقف صادرات تخم مرغ منتشر شده باید گفت  با توجه به اینکه از سوی برخی رسانه: روند صادرات تخم مرغ اظهار داشت

 .ر حال انجام شدن است و هیچ مشکلی در این خصوص وجود نداردکه صادرات به روال معمول خود د

از هفته گذشته در خواست عراق به سبب مسائل پیش آمده با ترکیه بیشتر شده اما : وی با اشاره به افزایش صادرات تخم مرغ گفت

اوم داشته باشد و از طرفی چون کنیم تا صادرات تد همواره ما موضوع صادرات را بر اساس برنامه از پیش تعیین شده مدیریت می

 .مسئول تنظیم بازار داخلی هستیم افزایش صادرات ممکن است تأثیرات منفی در بازار داخل داشته باشد

تومان است و گفتنی است که  222هزار و  9در حال حاضر متوسط قیمت مرغ درب مرغداری کیلویی : ترکاشوند تصریح کرد

 .تن بوده است 122هزار و  28سال جاری تا کنون مجموع صادرات تخم مرغ از ابتدای 

تومان  022هزار و  9در واقع اگر افزایش قیمت تخم مرغ در نیمه دوم سال بیش از : مدیر عامل اتحادیه تولید کنندگان یادآور شد

 .باشد همواره باید این موضوع را مدیریت کنیم تا در بازار صادرات با مشکالت مواجه نشویم
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 تخم مرغ
 ایرنا - 21/16/1318: تاریخ خبر ایرنا

  درصد افزایش یافت درصد افزایش یافت   1010سهم ایران در بازار تخم مرغ عراق به سهم ایران در بازار تخم مرغ عراق به 

تجارت، رقبای ایران در صادرات تخم مرغ به عراق را به ترتیب ترکیه،  مسئول دفتر تجاری عراق در سازمان توسعه -ایرنا -تهران

 . درصد از بازار تخم مرغ کشور عراق در دست تجار ایرانی است 05: عربستان، اوکراین و رومانی اعالم کرد و گفت

نی محصوالت ترکیه و عربستان در ماه های گذشته با تحریم غیر عل: به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، مهدی نجات نیا افزود

 .در عراق، سهم صادرات ایران به این کشور افزایش یافته است

بیشتر مردم عراق، مواد غذایی ایران را بیش از دیگر کشورها حالل می دانند و به موجب اشتراک های مذهبی و فرهنگی، : وی گفت

 .بر سالمت مشروع مواد غذایی ایرانی اطمینان بیشتری دارند

قیمت تمام شده تخم مرغ های ایرانی حدود دو تا سه هزار ریال بیشتر از محصوالت ترکیه است که یکی از : ت نیا اضافه کردنجا

 .دالیل آن حمل منقطع و تعهد فروش تا لب مرزهای مشترک ایران و عراق گزارش شده است

 .این رقم در ماه های گرم سال بیشتر می شود: د، گفتهزار تن مازاد تولید دار 252وی با بیان اینکه کشورمان سالیانه بیش از 

پیش از این تخم مرغ های ایران به صورت پیله وری، خرد و پراکنده به کشورهای همسایه صادر می شد؛ در حال : نجات نیا افزود

شور عراق صادر می شود گرم، از مرزهای مختلف ایران به بازار ک 15تا  12تن تخم مرغ با وزن متوسط  922حاضر روزانه بیش از 

 .که برابر استانداردهای عراق باید دارای تاریخ انقضای حد اکثر سه ماهه باشد و با کامیون های سردخانه دار حمل شود

بیشترین تخم مرغ در ایران در استان های آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، تهران، مشهد، : رایزن بازرگانی سابق ایران در عراق افزود

 .اصفهان تولید می شود که از روند صادراتی مناسبی برخوردارند قم و

ریال است که خوشبختانه در سراسر کشور  522هزار و  98هم اکنون قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ ایران در کارخانه : نجات نیا گفت

ریال  522مل تا مرز و دو هزار و تقریبا قیمت یکسان است؛ این محصوالت با احتساب حدود چهار هزار ریال هزینه بسته بندی و ح

 .هزار ریال برای صادرات به عراق عرضه می شود 52هزینه ترخیص گمرک ایران در نقطه صفر مرزهای غربی ایران، هر کیلوگرم 

به گزارش ایرنا، پیش از این نیز نشست مشترک دفتر امور تجاری عراق با کانون سراسری انجمن های صنفی پرورش دهندگان مرغ 

 .مگذار ایران با موضوع راهکارهای افزایش و ثبات سهم بازار ایران در عراق برگزار شدتخ

ایجاد کنسرسیوم جامع صادراتی تخم مرغ ایران، ثبت برند ملی تخم مرغ ایران در بازار عراق، برقراری سریع حمل یکسره تا مقاصد 

یران در عراق، اجاره سردخانه مرکزی برای دپوی تخم مرغ های مختلف در عراق، ایجاد پایگاه مشترک صنعت دام و طیور صادراتی ا

میلیارد ریالی به صندوق حمایت از صنعت طیور کشور، کمک به کاهش قیمت تمام شده  222ایرانی در بغداد، اعطای تسهیالت 

هکارهای ارائه شده در این تخم مرغ های ایرانی در بازار عراق و تبلیغ سراسری تخم مرغ های ایرانی در بازار عراق از جمله را

 .نشست بود
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 18/16/10فارس

برخی کشورها تأثیر منفی بر صادرات برخی کشورها تأثیر منفی بر صادرات قطع روابط با قطع روابط با / / مرغ ادامه داردمرغ ادامه دارد  صادرات مرغ و تخمصادرات مرغ و تخم

  نداردندارد

صادرات مرغ و تخم : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت با بیان این که قطع رابطه با برخی کشورها اثر منفی بر صادرات ندارد، گفت

 .مرغ از ایران همچنان ادامه دارد

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی امروز در حاشیه ی فارسخبرگزاربه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مرغ انجام  صادرات مرغ و تخم: مرغ اظهار داشت سازی رازی در مورد توقف صادرات تخم مین سال تأسیس مؤسسه واکسن و سرم نود

 .ین محصوالت ادامه داردگونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و همچنان صادرات ا شود و هیچ می

 .شود کشور عربی صادر می 2مرغ به عراق و  درصد مرغ و تخم 32: وی افزود

به طور حتم در مورد مسائلی که اخیراً در مورد قطع روابط با برخی کشورها مطرح شده : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .اشتتأثیر منفی بر صادرات محصوالت کشاورزی کشورمان نخواهد د

 .مرغ بیش از گذشته درخواست واردات دارند خوشبختانه کشورهای متقاضی گوشت و تخم: رکنی بیان داشت

 .کند در حال حاضر تولید داخلی عالوه بر تأمین نیاز داخلی نیاز صادراتی را هم تأمین می: وی افزود

نان نیاز به محصوالت ما دارند و ما هم به دنبال مرغ همچ کشورهای متقاضی مرغ و تخم: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .تر هستیم صادرات بیشتر و مخاطبان صادراتی گسترده

مرغ انجام شده است و این در حالی است که  مذاکراتی با برخی کشورهای همسایه برای صادرات مرغ و تخم  :رکنی تصریح کرد

 .کنیم ر کامل تأمین میای است که نیاز داخلی را به طو شرایط تولید ما به گونه

های گذشته ایران از یک کشور واردکننده به یک کشور  در سال: وی در خصوص صادرات محصوالت پروتئینی اظهار داشت

 .مرغ صادر کرد هزار تن مرغ و تخم 252صادرکننده تبدیل شده است به طوری که سال گذشته در مجموع 

مرغ نسبت  ه ابتدای امسال مطابق آمار گمرک میزان صادرات محصوالت مرغ و تخمما 1در : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .درصد افزایش داشته است 02به مدت مشابه سال گذشته 

ماهه امسال  5انتظار داریم که امسال در زمینه صادرات این محصوالت رشد بیشتری داشته باشیم ضمن اینکه در : رکنی ادامه داد

 .بت به مدت مشابه افزایش داشته استمرغ نس نیز صادرات تخم

 .برای اینکه صادرات به کشور روسیه داشته باشیم باید بتوانیم با برخی از کشورها رقابت کنیم: وی افزود

ای نشان دهیم که به از نظر قیمت بتوانیم با کشورهای  بنابراین حضور خود را باید به گونه: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .نده این محصوالت رقابت کنیمصادرکن

این کشور برای تعرفه واردات محدودیتی قائل شده بود که در مذاکرات انجام : رکنی در مورد حذف تعرفه صادرات به روسیه گفت

 .های زیادی را با ایران انجام دادند شده در ماههای اخیر خوشبختانه شرایط به سمتی پیش رفت که آنها مساعدت

 .از جمله مباحثی که در مذاکرات با روسیه انجام شد، حذف یا کاهش تعرفه واردات به این کشور بود: وی تصریح کرد
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 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

18 
 

های لبنی به لحاظ کیفیت و کمیت و تنوع در منطقه توسط ایران حرف اول  معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید فرآورده

های خود را در زمینه لبنیات به روسیه صادر  ده با روسیه بتوانیم اولین محمولهدر مذاکرات انجام ش: زند، اظهار امیدواری کرد را می

 .کنیم

درصدی قیمت  1سال گذشته مجوزی برای افزایش : رکنی در ادامه در مورد قیمت شیر خام و محصوالت لبنی اظهارداشت

 .نی به اجرا در نیامده استمحصوالت لبنی توسط ستاد تنظیم بازار صادر شد که هنوز این مصوبه توسط صنایع لب

برای استمرار تولید باید از تولیدکنندگان مواد لبنی و همچنین صاحبان واحدهای تولید شیرخام حمایت جدی : وی بیان داشت

 .ها این است که قیمت خرید شیر خام از دامدار شرایط منطقی یابد شود و یکی از این حمایت

اند و به دنبال ایجاد یک راهکار مشترک هستند تا بتوانند  ترکی با دامداران داشتههای مش صنایع لبنی نشست: وی بیان داشت

 .منافع مصرف کننده و تولیدکننده را تأمین کنند

بندی نهایی نرسیده و هنوز افزایشی در رابطه با محصوالت لبنی  هنوز مذاکرات آنها به جمع: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ستاتفاق نیافتاده ا

 .درصد قیمت محصوالت لبنی افزایش یابد به این معنی است که مصوبه سال گذشته عملیاتی شده است 1اگر : وی بیان داشت

آخرین بحث مطرح شده در سازمان حمایت این است که مبلغ اندکی روی خرید شیر خام از دامدار اضافه شود : رکنی تصریح کرد

 .شود که امیدواریم این امر به زودی اجرایی

 .هزار تومان تعیین شد 2قیمت منطقی برای هر کیلوگرم مرغ سال گذشته : وی در مورد قیمت منطقی مرغ نیز اظهارداشت

های مورد نیاز تولید تغییری نسبت به سال گذشته ایجاد نشده است از نظر ما  با توجه به اینکه در مجموع در قیمت نهاده: وی افزود

 .هزار تومان است 2م مرغ کماکان قیمت منطقی برای هر کیلوگر
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 تولیدات دام و طیور
 - 18/16/22فارس

  شودشود  ن مشخص مین مشخص میمرغ به روسیه تا اواخر بهممرغ به روسیه تا اواخر بهم  تکلیف صادرات گوشت مرغ و تخمتکلیف صادرات گوشت مرغ و تخم

فوریه نظر  25ها ارسال شده و تا  مرغ برای روس ریز اطالعات مربوط به گوشت مرغ و تخم: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .نهایی خود را برای مجوز صادرات به این کشور اعالم خواهند کرد

وانع صادرات به روسیه که در اتاق ایران به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،مهدی خلج پیش از ظهر امروز در نشست بررسی م

تواند محصوالت خود را به فدراسیون روسیه  مرکز فرآوری شیالت می 25ایم  ها کرده براساس توافقی که با روس: برگزار شد، گفت

 .صادر کنند ولی آنچه فعالً مد نظر ماست میگو است

 8این مسئول با معاون نخست وزیر روسیه : ای کرد و گفت ن اشارهوی به سفر مرجع صالحیت تائید محصوالت ایرانی روسیه به ایرا

هفته قبل به تهران سفر کردند و جلسات متعددی را با دامپزشکی ایران برای صدور گواهی بهداشتی در راستای صادرات 

شود چه از لحاظ نظارت در  یهای بهداشتی تامین م های لبنی برگزار کردند تا ما متعهد شویم که شیر خامی که از دامداری فراورده

 .های صنایع شیر، طبق استانداردهای روسیه باشد دامداری چه از لحاظ استفاده در کارخانه

ژانویه صادرات محصوالت لبنی به روسیه  02امیدواریم از : ها در همین راستا خبرداد و گفت نامه با روس خلج از امضای دو موافقت

 .آغاز شود

های  به موازات گواهی: های طیور به روسیه خاطرنشان کرد کشور همچنین در مورد صادرات فراورده رئیس سازمان دامپزشکی

روز  5ها ریز اطالعات گوشت مرغ و تخم مرغ را هم از ما درخواست کردند که  بهداشتی که برای صنایع لبنی صادر کردیم، روس

عالم نظر خواهند کرد تا در صورت تائید صادرات این دو نوع محصول ا( ماه اواخر بهمن)فوریه  25پیش برای آنها ارسال شده و تا 

 .نیز به روسیه آغاز شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592200222120 
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 تولیدات دام و طیور
 - 18/16/21فارس

  ظارت بر اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت چرای دامظارت بر اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت چرای دامنن

های مرتعداری، مدیریت چرا و حفظ کاربری  طرح توسعه شبکه نظارت بر اجرای طرح: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت

 .شد ها ابالغ ها، و سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهیه و جهت اجرا به استان مراتع کشور با همکاری سازمان جنگل

به نقل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، احمد کبیری رئیس  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این طرح براساس  ها، مراتع و آبخیزداری در تیرماه امسال، به دنبال انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان جنگل  :این سازمان گفت

داری و  های مرتع نامه تهیه و از این پس مهندسان کشاورزی در سراسر کشور ناظر بر اجرای طرح بند یک ماده دو این تفاهم

 .مدیریت چرا خواهند شد

و ضوابط  از طریق اجرای دقیق قوانین، مقررات: برداری از مراتع را امری ضروری دانست و عنوان کرد  کبیری، مهندسی سازی بهره

های خدمات فنی مهندسی  های منابع طبیعی، مرتع و آبخیزداری و همچنین شرکت  فنی و مهندسی توسط دانش آموختگان رشته

 .برداری پایدار از مراتع دست یافت می توان به بهره 

بر : ین طرح اظهار داشترییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در خصوص تعداد ناظر مورد نیاز در اجرای ا

 9232اساس برآورد صورت گرفته تعداد ناظر مورد نیاز جهت نظارت بر اجرای طرحهای مرتعداری و مدیریت چرا در کل کشور 

 .کارشناس است

ی های علمی در ابتدا  از جمله وظایف ناظران حقیقی یا حقوقی اجرای طرحهای مرتعداری را می توان، برآورد ظرفیت مرتع به روش

فصل چرای هر سال در هر تیپ مرتعی، پیشنهاد زمان ورود و خروج دام و همچنین تعداد دام مجاز ساالنه، برگزاری کالس های 

 .آموزشی، ترویجی جهت افزایش آگاهی بهره برداران و حضور و بازدید حداقل سه بار از عرصه طرح مرتعداری برشمرد

اتع در تیپهای مرتعی به روش پالت اندازی و برآورد تولید علوفه مراتع هر سامان ناظران مدیریت چرا، وظیفه تعیین ظرفیت مر 

عرفی، شناسایی دامداران دارای پروانه که فوت یا ترک دامداری نموده اند و اعالم اسامی به اداره منابع طبیعی شهرستان و معرفی 

 .نموده اند به اداره منابع طبیعی شهرستان بر عهده دارند و پرداخت عوارض قانونی امتناع  دامدارانی که از تمدید پروانه چرا

این طرح در قالب برنامه های عملیاتی ساالنه به اجرا در : سال است، خاطرنشان کرد 5کبیری با اشاره به اینکه دوره اجرای طرح 

سازمان جنگلها، مراتع و  می آید و هرگونه تغییر در طرح منوط به تصویب در کمیته همکاری مشترک تفاهم نامه فی مابین

 .آبخیزداری کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور خواهد بود
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا - 26/16/1318: رتاریخ خب

  درصد تخم مرغ کشور در البرز تولید می شود درصد تخم مرغ کشور در البرز تولید می شود   4444

درصد تخم مرغ کشور  11: مدیرکل دامپزشکی استان البرز تولیدات طیور در این استان را بسیار خوب دانست و گفت -ایرنا -کرج

ی کند، به استان های دیگر و حتی خارج از تولید می شود که عالوه بر اینکه این میزان تولید نیاز استان را برطرف م در البرز

 . کشور صادر می شود

از ابتدای سال جاری تا : علی اصغر شریفی روز یکشنبه در جریان بازدید از خبرگزاری جمهوری اسالمی مرکز استان البرز، گفت

ل توسط اداره قرنطینه و قطعه مجوز صادرات و نظارت بر حمل و نق 522هزار و  815کنون سه محموله پولت تخم گذار شامل 

 .امنیت زیستی این اداره کل صادر شده است

محموله تخم مرغ خوراکی شامل چهار میلیون و  028همچنین در این مدت مجوز صادرات و نظارت بر حمل و نقل : شریفی گفت

 .کیلوگرم تخم مرغ به کشور عراق صادر شده است 522هزار و  912

در پایش های انجام : تان را از لحاظ بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان کامال پاک دانست و گفتمدیرکل دامپزشکی البرز، این اس

 .شده از مرغداری ها، درگیری طیور به این بیماری کامال منفی است

 .این پایش ها در تمام مراکز نگهداری طیور سنتی و صنعتی انجام شده است:وی افزود

از ابتدای سال : یون برای جلوگیری و شیوع هرگونه بیماری مشترک و یا طیور اشاره کرد و افزودوی در ادامه به انجام واکسیناس

 .دز انواع واکسن طیور تزریق شده است 052هزار و  502میلیون و  51جاری تاکنون 

 932هزار و 22مورد بازدید از واحدهای جوجه کشی مادر، تخمگذار و گوشتی و  2898همچنین در این مدت : وی اظهار داشت

 .نمونه برداری برای انجام آزمایشات سرمی انجام شده است

 250هزار و 222میلیون و  29قطعه مرغ گوشتی کشتار شده و  085هزار و  22میلیون و  25از ابتدای سال تاکنون نیز : وی افزود

 .قطعه الشه نیز ضبط شده است

در تمام کشتارگاه : و عرضه شده در استان اشاره کرد و بیان داشتوی به سالمت شرعی و بهداشتی تمام مرغ های کشتار شده 

 .های صنعتی طیور نیروی ناظر شرعی و بهداشتی دولتی و غیردولتی مستقر هستند

تمام محصوالت و فراورده های خام دامی که در فروشگاه ها و مراکز توزیع عرضه می : مدیرکل دامپزشکی استان البرز ادامه داد

برچسب و لیبل دامپزشکی هستند که داشتن این لیبل نشان از سالمت این فراورده ها و نشان دهنده قانونی بودن شوند دارای 

 .مسیر کشتار و رسیدن آن به مراکز عرضه است

وی از شهروندان خواست در موقع خرید به تاریخ تولید و مصرف این فراورده ها دقت کافی را داشته باشند و از جعلی نبودن این 

 .برچسب ها اطمینان کافی حاصل نمایند، زیرا افراد سودجوئی هستند که می خواهند خلل در سالمت مردم ایجاد کنند

بر روی بسته بندی های : شریفی با اشاره به اینکه خود مردم می توانند بهترین ناظر بر روی عرضه این فراورده ها باشند، گفت

ی یک پرینت لیزری حک شده که بر روی این پرینت کدهائی ثبت شده و شهروندان گوشت مرغ لیبل هائی چسبانده شده که دارا

 .می توانند از مسیر کشتار تا عرضه این گوشت ها اطالع حاصل کنند 82223528با ارسال پیامکی این کد به سامانه 

 خبرگزاری ایرنا، در انتشار اخبار امانت دار است**

: ای این دیدار نیز از شیوه تهیه و انتشار اخبار توسط خبرگزاری ایرنا قدردانی کرد و گفتمدیرکل دامپزشکی استان البرز در ابتد
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 .این خبرگزاری خیلی امینانه و صحیح کار کرده و امانت داری را در ایرنا دیده ایم

دهد و این رابطه بسیار ایرنا یکی از خبرگزاری هایی است که امانت داری را حفظ کرده و خبرها را به خوبی ارائه می : وی افزود

مثمر ثمر بوده زیرا زحمات کارشناسان و دامپزشکان به وسیله تالش خبرنگاران به مردم ارائه می شود تا مردم بتوانند از زحمات 

 8/ک.این اداره کل در راستای بهبود سالمت جامعه آشنا شوند
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا 1318دی  22, سه شنبه

توانیم توانیم   با حدس و گمان نمیبا حدس و گمان نمی/ / سبزی و صیفی در دوراهی معاونت های باغبانی و زراعتسبزی و صیفی در دوراهی معاونت های باغبانی و زراعت

  مدیریت جهانی داشته باشیم مدیریت جهانی داشته باشیم 

افشان داخلی، بازار را جوابگو است، اما اگر  و تولید بذور آزاد گردهاکنون در توزیع بذر در حال تعادل هستیم و میزان واردات  هم

های الزم را  زایی کنیم، باید زیرساخت آموختگان کشاورزی اشتغال سازی کرده و با وجود دانش ها را بومی خواهیم این تکنولوژی می

 .باشیمهای بسیار خوبی برای این محصوالت  فراهم کرده تا بتوانیم در آینده شاهد افق

کارشناس مسئول کنترل و گواهی محصوالت سبزی، صیفی و حبوبات مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال امروز در گفتگو  

، تولید و 2830با اشاره به اینکه پس از مصوب شدن قانون بذر و نهال در آذرماه سال ( ایانا)با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

درصد بذور هیبرید سبزی  55: های تکثیری باید با گواهی این مؤسسه در سطح تجاری صورت گیرد، گفت ندامتوزیع بذر و نهال و ا

و صیفی مورد استفاده در حال حاضر وارداتی هستند و تولید داخلی بسیار اندک است که یکی از دالیل آن نیز پرهزینه بودن 

 .تحقیقات و فعالیت در این زمینه است

( سوددهی کمتر)بازده بودن  دلیل کم شود، بذرهای استراتژیک که به بذور به دو قسمت تقسیم می: ودمسعود هرسینی افز

های بالعوض دولتی تولید آنها را  ها با پرداخت یارانه و کمک ای برای تولید آن ندارند و دولت تولیدکنندگان بخش خصوصی انگیزه

پردازد که باید گفت  سرمایه دارند و بخش خصوصی با انگیزه به تولید آنها میکنند و بذوری که بازگشت  به افزایش تولید ترغیب می

 .مند به تولید این محصوالت است دلیل بازگشت سرمایه و سوددهی مناسب بذور سبزی و صیفی، بخش خصوصی عالقه به

ایم،  فی هستند را شناسایی کردههایی که مناسب برای تولید بذور سبزی و صی وی با بیان اینکه در راستای اجرای قانون، مکان

های  شرکت با مجوز مؤسسه به تولید بذر مشغول هستند و در تالش هستیم با ساماندهی شرکت 5در حال حاضر : خاطرنشان کرد

 .بدون مجوز، تعداد آنها را افزایش دهیم

 بذور سبزی و صیفی متولی مشخصی ندارد 

یفی و حبوبات مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با گالیه از نبود کارشناس مسئول کنترل و گواهی محصوالت سبزی، ص

ها را معاونت باغبانی و بخشی را نیز معاونت زراعت وزارت  بخشی از مسئولیت: متولی مشخص برای بذر سبزی و صیفی تصریح کرد

ا، این امر یک چالش بزرگ محسوب کند که با توجه به گستره این محصوالت و اهمیت تولید آنه جهاد کشاورزی مدیریت می

 .شود می

های وزیر  با توجه به گفته: هزار هکتار اعالم کرد و ادامه داد ای را در حال حاضر هشت هرسینی سطح زیر کشت محصوالت گلخانه

ر هکتار ای دوهزا جهاد کشاورزی در مراسم معرفی کشاورزان نمونه در سال جاری، ساالنه باید سطح زیر کشت محصوالت گلخانه

شده در  افزایش یابد که یکی از نیازهای اصلی برای رسیدن به این هدف داشتن بذر مناسب است، در حالی که تمامی بذور کشت

 .گیری داشته باشیم های منشاء وارداتی دارند و باید بتوانیم به سمت تولید بذر هیبرید داخلی جهت گلخانه

: حصول سبزی و صیفی برای تولید و گواهی بذر تدوین شده و قابل اجرا است، یادآور شدنوع م 09وی با عنوان اینکه استانداردهای 

متأسفانه در آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی به تفکیک آمار تولید، میانگین مصرف، صادرات و واردات کلیه انواع محصوالت 
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داشتن اطالعات صحیح است و ما تنها برای تعداد  گیری سبزی و صیفی وجود ندارد، این در حالی است که زیربنای هر تصمیم

 .فرنگی، خربزه و هندوانه آمار مشخصی را داریم شماری از محصوالت شامل پیاز، خیار، گوجه انگشت

فرنگی، هندوانه و خربزه  زمینی، گوجه های تار عنکبوتی در محصوالتی از قبیل پیاز، سیب بذور منحنی: هرسینی تأکید کرد

دلیل کم بودن محصول، مجبور به خرید آن تا چند برابر قیمت  ای که در یک سال به گونه برای ما ایجاد کرده است، به هایی را چالش

 .آید که حتی ارزش برداشتن نیز ندارد واقعی هستیم و در سال بعد مانند امسال قیمت هندوانه آنچنان پایین می

افشان و هیبرید در داخل کشور به شرط ایجاد  به تولید بذر اعم از آزاد گرده گیری وزارت جهاد کشاورزی وی با اشاره به اینکه جهت

ها باید بر اساس فعالیت بیشتر بخش خصوصی در این زمینه باشد و وزارت جهاد  گذاری سیاست: ساختارها است، اظهار داشت

نحراف از معیاری بر اساس برنامه توسعه دار شود و تنها در صورتی که ا کشاورزی تنها وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را عهده

 .وجود آمد دخالت کند و اگر نه اجازه دهد بخش خصوصی خود را به تعادل برساند و فعالیت خود را ادامه دهد به 2929اقتصادی 

اورزی در بسیاری از محصوالت، قدرت صادرات قوی داریم، کمااینکه طبق آخرین آمارنامه وزارت جهاد کش: هرسینی همچنین گفت

های  فرنگی صادر کردیم که جزو رتبه هزار تن رب گوجه 205فرنگی و  هزار تن گوجه 952هزار تن هندوانه،  39، 58در سال 

 .اند نخست صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی بوده

 ها برابری مصرف آب با ورود محصوالت به گلخانه 45کاهش  

یفی و حبوبات مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با اشاره به وجود کارشناس مسئول کنترل و گواهی محصوالت سبزی، ص

تنها عملکرد  ای این محصوالت، نه با کشت گلخانه: توان روی آنها کار کرد، افزود محصوالتی با تنوع ژنتیکی باال در کشور که می

جویی در مصرف  کشت نشائی آنها نیز باعث صرفه یابد؛ همچنین برابر کاهش می 22یابد، بلکه میزان مصرف آب نیز تا  افزایش می

 .شود ها می تر شدن محصول و کاهش آفات و بیماری تر شدن و مقاوم رس انرژی، خاک، نور، حرارت و آب، پیش

صورت عمده خرید و فروش  وی با اشاره به تنوع باال در محصوالت سبزی و صیفی، تعداد محصوالتی که در حال حاضر در کشور به

 .نوع محصول سبزی و صیفی عنوان کرد 89ند را شو می

افشان داخلی، بازار را  اکنون در توزیع بذر در حال تعادل هستیم و میزان واردات و تولید بذور آزاد گرده هم: هرسینی خاطرنشان کرد

زایی کنیم، باید  رزی اشتغالآموختگان کشاو سازی کرده و با وجود دانش ها را بومی خواهیم این تکنولوژی جوابگو است، اما اگر می

 .های بسیار خوبی برای این محصوالت باشیم های الزم را فراهم کرده تا بتوانیم در آینده شاهد افق زیرساخت

های والدینی را وارد کرده و به تولید بپردازیم  هایی دوجانبه الین نامه توانیم با انعقاد تفاهم برای کاهش واردات بذر، می: وی ادامه داد

 .های رسیدن به ارقام هیبرید باال است یا در داخل کشور تالش کنیم که به این تکنولوژی دست پیدا کنیم، اما هزینه

 توانیم مدیریت جهانی داشته باشیم با حدس و گمان نمی 

تا : کردکارشناس مسئول کنترل و گواهی محصوالت سبزی، صیفی و حبوبات مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تصریح 

پذیر نخواهد بود، در حال حاضر  گذاری، هدایت و تعیین نقشه راه مشخص نباشد، رسیدن به اهداف امکان زمانی که متولی سیاست

اگر سبزی و صیفی در فضای باز کاشت شوند، متولی آن معاونت زراعت است و در صورتی که در فضای بسته کشت شوند، پای 

فرنگی تا زمانی که نشاء است، بر عهده معاونت باغبانی و پس از انتقال به فضای باز  الً مدیریت گوجهآید، مث معاونت باغبانی وسط می

 .رساند گیری ما را به سرمنزل مقصود نمی بر عهده معاونت زراعت است که این نوع مدیریت و چند منبع تصمیم
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توانیم در ابتدا به احیای منابع متنوع ژنتیکی در داخل  برای نخستین گام در راستای تولید بذر هیبرید می: هرسینی یادآور شد

کشور مانند خربزه، طالبی، کاهو، اسفناج و پیاز بپردازیم و در برابر صادرات آنها به سایر کشورها، تکنولوژی بذور دیگر را وارد کشور 

 .کنیم

ترین سطح زیر کشت و میزان تولید تهیه کنیم و های مجزایی را برای هر محصول حتی با کم باید بتوانیم آمارنامه: وی تأکید کرد

توانیم مدیریت جهانی  بندی نکنیم، چون با تخمین نمی فرنگی، خیار، هندوانه خربزه را جزو دسته سبزی و صیفی طبقه تنها گوجه

 .گیری صحیح شوند توانند سبب تصمیم داشته باشیم و این اعداد واقعی هستند که می

به همان جدیتی که تولید : ید نگاه عمیق و ماندگار را جایگزین نگاه فصلی و هیجانی کنیم، اظهار داشتهرسینی با بیان اینکه با

دنبال تولید سایر محصوالت نیز باشیم و با افزایش متوسط عملکرد کشوری دورنگاهی نیز به  کنیم، باید به گندم و جو را پیگیری می

 ./در نهایت کشاورز محصولش را دور بریزدصادرات داشته باشیم، نه اینکه تولید کنیم تا 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02805-2html. 
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 حبوبات 

 ایرنا - 26/16/1318: تاریخ خبر

  مهم افزایش تولید حبوبات است مهم افزایش تولید حبوبات است تغییر زمان کشت، راهکار تغییر زمان کشت، راهکار 

تغییر زمان کشت حبوبات از بهاره به پاییزه مهمترین راهکار : رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت -ایرنا  -مراغه 

 . برای افزایش میزان تولید این محصوالت است

با توجه به ظرفیت های موجود، : اری افزودبه گزارش روز یکشنبه روابط عمومی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، صابر گلک

درصدی سطح زیر کشت حبوبات و تولید آن در کشور وجود دارد و رسیدن به این هدف مستلزم وجود  222توانایی افزایش 

 .سیاست های حمایتی است

، عالوه بر سختی کار، در زمان کنونی به دلیل کشت به روش های سنتی و استفاده نکرده از ماشین آالت تخصصی: وی اظهار کرد

هزینه تمام شده برای تولید باال بوده و باید با سیاست های حمایتی، تعیین قیمت های تضمینی و توسعه کشت مکانیزه درآمدزایی 

 .را افزایش داد

معرفی رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور از معرفی ارقام نخود هاشم، آرمان و آزاد برای مناطق گرمسیری و نیمه گرم سیری و 

اکنون تغییر زمان کشت از بهار به : رقم نخود سارال به عنوان نخستین رقم نخود پاییزه در مناطق سردسیری خبر داد و یادآور شد

 .پاییز به دلیل مشکالت آبی از سیاست های موسسه تحقیقات دیم کشور محسوب می شود

درجه سانتی گراد برای کشت پاییزه انجام شده  23رما تا منفی گلکاری، با بیان اینکه کشت موفقیت آمیز نخود سارال با تحمل س

هم اکنون با وجود ظرفیت های کافی در کشور برای تولید و کشت عدس، واردکننده این محصول هستیم که باید : است، ادامه داد

 .ن بی نیاز شویماز واردات آ( گچساران، کیمیا و بیله سوار)با توسعه کشت با ارقام عدس معرفی شده توسط موسسه 

 .کیلوگرم است 132کیلوگرم برای هر نفر در سال بوده و سرانه مصرف جهانی  932مصرف سرانه حبوبات در کشور : وی گفت

حبوبات با تثبیت نیتروژن در خاک باعث کاهش مصرف کود : گلکاری، با بیان اینکه حبوبات نیاز کمتری به آب و کود دارد، افزود

ین مناسبی برای کاشت متناوب با غالت بوده که منجر به بهبود خاک و حاصلخیزی آن و کاهش مصرف کود ازته می شود و جایگز

 .می شود

درصد پروتئین، قیمت مناسب، سالمت بیشتر نسبت به  03تا  29حبوبات با داشتن : رئیس موسسه تحقیقات دیم کشور اظهار کرد

افته با امکانات محدود در شرایط کم آبی کشور می تواند جایگزین مناسب و پروتئین حیوانی و توانایی کاشت در مناطق توسعه نی

 .سالمی برای استفاده از گوشت ها به ویژه گوشت قرمز باشد

درصد اراضی ما نیز دیم است،  19درصد کشور در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته و  59گلکاری، با اعالم اینکه بیش از 

بی کنونی باید از این گیاهان در تناوب با غالت بیشتر استفاده کنیم تا زمینه پایداری سیستم تولید غالت در شرایط کم آ: ادامه داد

 .فراهم شود

کاشت حبوبات در تناوب با غالت مانع از فرسایش خاک در سرمای آیش می شود و کاشت حبوبات با ایجاد پوشش : وی گفت

 .وگیری می کندگیاهی روی خاک، از سیالب ها و روان آب ها، جل

در زمان کنونی سطح زیر کشت : گلکاری، کاشت حبوبات را راه حلی برای پایداری تولید محصوالت کشاورزی دانست و یادآور شد

میلیون هکتار اراضی دیم تحت پوشش غالت، باید با استفاده از کشت  835هزار هکتار است که با توجه به  122حبوبات در ایران 

 .بات با یکدیگر، میزان تولید این گیاهان غنی از پروتئین را افزایش دادمتناوب غالت و حبو
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مرکز  ICARDA)موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور وابسته به سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد و ایکاردا 

ایستگاه فرعی در  5تگاه اصلی و در پنج ایس 2822فعالیت های تحقیقاتی خود را از سال ( تحقیقات بین المللی در مناطق خشک

 .مناطق مختلف اگروکلیمائی سردسیری، گرمسیری و نیمه سردسیری و معتدل دیم کشور آغاز کرده است

گندم نان، گندم دوروم، جو و )مرکز این موسسه در شهرستان مراغه بوده که افزایش عملکرد محصوالت زراعی دیم شامل غالت 

 .و علوفه از مهمترین اهداف این موسسه است( کلزا، آفتابگردان و گلرنگ) ، دانه های روغنی (عدس نخود و)  ، حبوبات(تریتیکاله 

ایستگاه اصلی مناطق سردسیر این موسسه در مراغه، ایستگاه اصلی مناطق معتدل در سرارود کرمانشاه، ایستگاه اصلی مناطق 

و کم باران شمال شرق در شیروان خراسان شمالی و ایستگاه گرمسیر و نیمه گرمسیر در گچساران، ایستگاه اصلی مناطق سرد 

 .اصلی مناطق سرد و کوهستانی غرب در قاملو کردستان واقع است

رقم گندم، هفت رقم جو، پنج رقم نخود، سه رقم عدس، سه رقم  02رقم جدید دیم شامل  92پژوهشگران این موسسه تاکنون 

 .ورزان داخلی و کشورهای همجوار معرفی کرده اندجدید گلرنگ و سه رقم ماشک علوفه ای به کشا

 .کیلومتری جنوب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است 292هزار نفر جمعیت در  052شهرستان مراغه با حدود 

/News/fa/ir.irna.www//:http32529220/ 
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 خرما 

 - 18/16/21فارس

  انتقاد از نبود صنایع تبدیلی خرماانتقاد از نبود صنایع تبدیلی خرما/ / تن خرما در هر هکتارتن خرما در هر هکتار  9090تولید تولید 

تن خرما در هر هکتار شده با تأکید بر اینکه شهرستان جهرم فاقد  85یک باغدار نمونه کشوری محصول خرما که موفق به تولید 

 .گذاری داخلی و خارجی است ازمند سرمایهاندازی این صنعت نی راه: صنایع تبدیلی و تکمیلی قوی در بخش خرما است، گفت

خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  خرما در گفت سیدحسن علی ضیغمی جهرمی کشاورز نمونه بخش باغداری و تولید کننده

عملکرد بسیار موثر  ری تحت فشار در افزایشاستفاده از آبیا: ، گفت در مورد دالیل موفقیت و عملکرد باالی تولید خرما فارس

 .است

شود، کامال  در سیستم آبیاری تحت فشار میزان کودی که به هر اصله درخت داده می: هکتاری دارد، اظهار داشت 3وی که یک باغ 

 .شود زیرا بسیاری از کودها از طریق آبیاری به زمین داده می مشخص است،

کود از طریق دستگاه کنترل مرکزی در دستگاهی در آب حل شده و توسط سیستم  تیب کهبدین تر :ضیغمی جهرمی تصریح کرد

 .یابد آبیاری قابلیت جذب در گیاه راه می

های آموزشی وزارت جهاد کشاورزی در ارتقا سطح دانش کشاورزان بسیار  شرکت در کالس: کننده نمونه خرما تصریح کرد این تولید

 .ها بسیار کم و حدود یک یا دو جلسه در سال است ی این کالسمؤثر است، البته جلسات برگزار

 .اثرگذار بر افزایش عملکرد است های هرز و مبارزه تلفیقی با آفات هم یکی از عوامل بسیار کنترل علف: ضیغمی جهرمی بیان داشت

اتی است که برای از بین بردن آفات مبارزه شیمیایی از طریق سموم کشاورزی و مبارزه بیولوژیک با آفات از جمله اقدام :وی گفت

 .ام در باغ انجام داده

 .کنیم در عمل آوری از گرده خوب نخیالت نر استفاده می: این کشاورز نمونه تصریح کرد

از گرده آن برای  ام و ام و آن را در باغ کاشته کرده ارقام خوب و مناسب نخل نر را از جنوب ایران تهیه: ضیغمی جهرمی تصریح کرد

 .شود های بارور استفاده می رور کردن نخلبا

پس از مدتی با باز شدن خوشه خرما باید عمل پرداختن روی آن صورت گیرد و سپس با نمایان شدن، : این کشاورز نمونه گفت

 .کنیم های خرما را در داخل توری نگهداری می خوشه

شود، ضمن اینکه محصول را در مقابل خسارت   ش مینگهداری خوشه خرما در پوشش توری منجر به کاهش ریز: وی بیان داشت

 .کند رسانی پرندگان به خرما را کم می کند و از طرفی میزان آسیب باد و طوفان حفظ می

به طور متوسط در سطح کشور از هر : کیلوگرم خرما به دست آورده است، گفت 532تن و  89این باغدار نمونه که از هر هکتار 

 .آید ن محصول به دست میت 1الی  5هکتار خرما 

تن  25الی  22فارس واقع است به طور متوسط از باغات خرما  در شهرستان جهرم که در جنوب غرب: ضیغمی جهرمی تصریح کرد

 .آید محصول به دست می

 درصد محصول 82: برابر متوسط کشوری از هر هکتار باغ خرما محصول بدست آورد، بیان داشت 2این باغدار که توانسته 

 .شود و شهرت جهانی دارد خوری استفاده می جهرم برای مصارف تازه خرمای

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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درصد از  05: وی با تأکید بر اینکه در شهرستان جهرم صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسبی وجود ندارد بیان داشت

 . خوری ندارد که برای فروش آن باید فرآوری شود محصول خرمای جهرم مصرف تازه

گذاران داخلی و خارجی  اندازی صنایع تکمیلی در این استان نیازمند حضور سرمایه راه: کردضیغمی جهرمی تصریح 

 . اند های مربوطه اقدام قابل توجهی را در این زمینه انجام نداده است که متاسفانه ارگان

خیر، تاکنون چنین : افزود ید،ا در این استان تاکنون با موردی از معدوم سازی خرما مواجه شده وی در پاسخ به این سوال که آیا

 .اتفاقی نیفتاده است

کنند و این کار متاسفانه  برخی تجار خرما، خرمای تازه را با خرمای مانده از سال قبل مخلوط می: این باغدار نمونه اظهار داشت

 .شود دهد و از این گونه اقدامات هم در نهایت باغدار متضرر می کیفیت خرمای صادراتی را کاهش می

ماه خرما در  1تقریبا  :ماه پس از چیدن از درخت قابلیت نگهداری دارد، تصریح کرد 5ضیغمی جهرمی با بیان اینکه خرما حدود 

 .ماه باید در سردخانه نگهدرای شود 8تا  0انباری بدون تجهیزات سردکننده قابل نگهداری است و بعد از این مدت 

در بروز کردن ارقام ضعیف است، ضمن اینکه تسهیالت بانکی خاصی به کشاورزان  عملکرد وزارت جهاد کشاورزی: وی بیان داشت

 .درصد برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد  02و وام با سود  یابد اختصاص نمی

سالگی به شغل شریف کشاورزی مشغول است و  29اهل جهرم از  89سید حسن ضیغمی جهرمی باغدار : براساس این گزارش

کننده خرما در زیر بخش باغداری معرفی  کیلو در هکتار موفق شد، به عنوان کشاورز نمونه تولید 532تن و  89کرد امسال با عمل

 .شود

 .تحصیالت این کشاورز نمونه کارشناسی در رشته مهندسی عمران و ساختمان است
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 خرما
 جوان خبرنگاران – 131۱دی  11: تاریخ

  افزایش صادرات خرما با برند سازیافزایش صادرات خرما با برند سازی

 .افزایش صادرات خرما با برندسازی تحقق خواهد یافت: یک کارشناس کشاورزی گفت

برندسازی و بسته بندی از عواملی است که می : ، گفتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانکیانوش شیرمحمدی در گفتگو با 

 .تواند در افزایش صادرات خرما دخیل باشد

 .اگر بتوانیم برنامه ریزی دقیقی در این خصوص داشته باشیم روند صادرات رو به رشد خواهد بود: وی در ادامه تصریح کرد

 .به گفته وی، اگر بسته بندی خرما به صورت صنعتی و توسعه یافته باشد می توان ضایعات آن را به حداقل رساند

 .درحال حاضر دومین تولیدکننده خرما در دنیا هستیم: این کارشناس کشاورزی گفت
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 خرید تضمینی

 - 18/16/11فارس

  خالصی دولت و کشاورزان از دردسرها با اجرای طرح قیمت تضمینی ذرتخالصی دولت و کشاورزان از دردسرها با اجرای طرح قیمت تضمینی ذرت

وری بخش کشاورزی  قانون افزایش بهره 88مدیرعامل بورس کاالی ایران سلسله اقدامات این بورس را در راستای اجرای موفق ماده 

 .ب طرح قیمت تضمینی تشریح کردو منابع طبیعی در قال

؛ حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به ابالغیه هیات وزیران در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار بورس 

های  مورد دو محصول جو ذرت استان اردیبهشت ماه سالجاری در مورد اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در

معایب سیستم خرید تضمینی در سال های اخیر دولت را بر آن داشت، تا : کرمانشاه و خوزستان از طریق بورس کاالی ایران گفت

به انبارهای تحت نظارت بورس کاال   به منظور رفع معایب این سیستم، در قالب طرح قیمت تضمینی، تحویل محصول کشاورزان

 .و فروش محصول در قالب گواهی سپرده کاالیی در این بورس انجام شود  ت پذیردصور

انبار در استان کرمانشاه برای محصول جو و  5در پی ابالغ مصوبه هیات دولت، بالفاصله شناسایی و پذیرش : وی در ادامه گفت

ایران صورت گرفت و ضمن اتصال انبارها به انبار در استان خوزستان برای محصول ذرت در بورس کاالی  01شناسایی و پذیرش 

سامانه الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی، اقدامات متعددی برای ترویج و فرهنگ سازی از جمله تهیه انیمیشن، انتشار 

اری بروشورهای مختلف، راه اندازی سامانه پیامکی، برگزاری دوره های آموزشی وترویجی مختلف در تهران و خوزستان با همک

 .وزارت جهاد کشاورزی انجام شد

 هزار تن ذرت کشاورزان خوزستانی در بورس 490فروش بیش از 

از روز آغاز برداشت ذرت در استان خوزستان و انتقال آن به خشک کنی ها و سپس : مدیرعامل بورس کاالی ایران سپس گفت

کشاورز ذرت  322هزار و  5تن ذرت از  251هزار و  280بر دی ماه سالجاری بالغ  28انبارهای تحت نظارت بورس کاالی ایران تا 

 305کار خوزستانی در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران به فروش رفت و ارزش معامالت این کاال در بورس از مرز 

 .میلیارد ریال گذشت

 بخش خصوصی و تعاونی، پیشتاز معامالت

خوشبختانه : اونی پیشتاز در معامالت ذرت خوزستان در بورس کاالی ایران بوده اند، گفتوی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و تع

براساس اطالعات معامالت، معامالت مذکور با فعالیت قابل قبول بخش های خصوصی و تعاونی در دو سمت عرضه و تقاضا آغاز و تا 

درصد از حجم کل معامالت را به خود اختصاص  59و  91کنون ادامه یافته است به نحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب 

 .داده اند که نشان از وجود بازاری رقابتی در طرح قیمت تضمینی ذرت دارد

 در عرصه اقتصاد ملی 99دستآوردهای اجرای ماده  

حمایت کارآمدتر از کاهش بار مالی دولت، : در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت 88وی در ادامه به دستآوردهای اجرای ماده 

در عرصه  88و ارتقای شفافیت دستآوردهای اجرای ماده ( واسطه گری)بخش کشاورزی و محدود شدن فعالیت های غیرمولد 

اقتصاد ملی است و در بخش کشاورزی نیز ارتقای استاندارد محصوالت کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل 

موقع وجوه کشاورزان ،آشنایی کشاورزان با مزیت های بازارهای مالی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه کیفیت محصول، پرداخت به 

 .برنامه ریزی بهتر برای کشت سال های بعد با اجرای این طرح حاصل شد
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الی و فیزیکی، ایجاد ارتباط عمیق تر بازارهای م: وی در ادامه دستآوردهای اجرای این طرح در در بازار سرمایه را مطرح کرد و گفت

تنوع در ابزارهای معامالتی و سرمایه گذاری وامکان ایجاد بازارها و ابزارهای جدید به پشتوانه گواهی های سپرده کاالیی از 

 .دستآوردهای این طرح در حوزه بازار سرمایه کشور به شمار می رود

 هزار کد بورسی برای کشاورزان 0صدور 

هزار کشاورز ذرت کار خوزستانی  2ای موفق این طرح ، کار شناسایی و دریافت کد بورسی برای بیش از وی با بیان اینکه برای اجر

سازماندهی شبکه کارگزاران برای تسهیل دسترسی کشاورزان به : در بورس کاالی ایران به نحو موفقی انجام شد، خاطر نشان کرد

وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان مرکزی تعاون  بازار و ارتباط و تعامل مستمر با نهادهای متولی اعم از

 .روستایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از دیگر اقدامات مهم بورس کاال در این زمینه به شمار می رود

مستمر فعالیت بازارسازان پیگیری : وی با اشاره به حضور بازارسازان هنگام معامالت ذرت خوزستان در طول هفته های اخیر گفت

از جمله صندوق حمایت از صنعت دام و طیور، شرکت توسعه کشت ذرت و خریداران حقیقی و حقوقی عمده برای جلوگیری از 

 .بروز مازاد عرضه و افت قیمت از دیگر اقدامات بورس کاال در راستای اجرای موفق این طرح به شمار می رود

الزم برای جلوگیری از ورود ذرت وارداتی به طرح ، حضور دائمی نمایندگان بورس کاال در  لحاظ تمهیدات: وی در ادامه گفت

روز به همراه محاسبه و  0منطقه به منظور نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح و پیگیری پرداخت وجه معامله به کشاورزان ظرف 

کشاورزی به صورت الکترونیکی نیز به نحو مطلوبی از سوی این اعالم میزان مابه التفاوت قابل پرداخت به کشاورزان به وزارت جهاد 

 .بورس انجام شد

 آمادگی عرضه محصوالت کشاورزی به بازارهای جهانی از طریق بورس

سلطانی نژاد در ادامه به مهمترین منفعت اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در اقتصاد 

به علت در نظر گرفتن استاندارد محصوالت و انجام کار کارشناسی، در دراز مدت با اجرای سیاست قیمت : ملی اشاره کرد و گفت

بهتری برای عرضه به بازارهای جهانی   تضمینی در بورس کاال، کیفیت تولیدات کشاورزی کشور بهبود پیدا کرده و از آمادگی

ز مهمترین بازارهای دادوستد محصوالت کشاورزی به شمار می روند و ضمن آنکه بورس های کاالیی در جهان ا. برخودار می شوند

 .بورس کاالی ایران در این زمینه می تواند پیشرو باشد

: مدیرعامل بورس کاالی ایران در پایان با اشاره به تاثیر حمایت های وزیر جهاد کشاورزی در اجرای موفق این طرح اظهار داشت

سازمان های تابعه از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و 

 .همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی نقش بسزایی را در اجرای موفق این طرح ملی ایفا کردند که بسیار قابل تقدیر است
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 خرید تضمینی
 آیانا 1318دی  26, یکشنبه

  میلیون تن گندم از کشاورزان در سال آینده میلیون تن گندم از کشاورزان در سال آینده   4545بینی خرید تضمینی بینی خرید تضمینی   پیشپیش

ها در سطح کشور مناسب  از ابتدای سال جاری تاکنون میزان و پراکنش بارندگی: مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 . میلیون تن برسد 22شود در سال آینده میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به  بینی می است و پیش

در فصل برداشت سال جاری، با : به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری اظهار داشت

های علمی کشاورزی از سوی  ها در طول فصل زراعی قبل، به دلیل تدابیر و اجرای سیاست یوجود عدم پراکنش مناسب بارندگ

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد 3وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 

میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت  1از آنجا که سطح زیر کشت گندم در کشور کاهش محسوس نیافته و حدود : وی افزود

 22های امسال بخصوص در زمان کاشت گندم، احتمال افزایش تولید گندم داخلی و خرید  گندم رفته است و با توجه به بارندگی

 .میلیون تن گندم زیاد است

موجودی گندم کشور در حال حاضر به : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با اشاره به ذخایر موجود گندم کشور تاکید کرد

بینی افزایش تولید خرید، در  میلیون تن ذخیره گندم وارد سال جدید خواهیم شد و با توجه به پیش 5است که با بیش از  ای گونه

 .سال آینده، کلیه نیازهای مصرفی کشور اعم از خبازی و صنف و صنعت از طریق گندم داخلی قابل تامین است

ی در سال آینده قیمت مناسب و باالتر از نرم جهانی و در جهت تومان برای خرید تضمین 2022تصویب قیمت : وی تصریح کرد

های اقتصاد مقاومتی است، لذا دولت و وزارت جهاد کشاورزی تولید و خرید گندم را بر  حمایت از تولید ملی و مبتنی بر سیاست

 .ریزی خواهد کرد مبنای کیفیت، برنامه

ت موجودی و چالش مصرف گندم تولید داخلی در سال آینده مواجه برای این که با مشکل انباش: این مسوول خاطرنشان کرد

گیرد، با اعمال تعرفه مناسب  رود دولت از واردات گندم که در حال حاضر توسط بخش خصوصی صورت می نشویم، انتظار می

 .جلوگیری کند

از این : یلیون تن در کشور اضافه کردم 25سازی  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به وجود ظرفیت مراکز ذخیره

میلیون تن مربوط به انبارهای ساده و روباز است که قابلیت نگهداری مناسب گندم را برای مدت طوالنی  1میزان ظرفیت، حدود 

ن ظرفیت سازی گندم خرید سال آینده ای ای استاندارد داریم که باید برای ذخیره میلیون تن مراکز ذخیره 28ندارند و در مجموع 

های وارد شده توسط  درصد آن متعلق به بخش خصوصی است با گندم 22آماده باشد، بنابراین پر شدن بخشی از این سیلوها که 

 .ناپذیر است سازی گندم در سال آینده ضروری و اجتناب این بخش، توجه به بحث ذخیره
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 خشکسالی

 آیانا 1318دی  10, چهارشنبه

  برگزاری نخستین نشست کارگروه احیای تاالب بین المللی هامون به میزبانی ایران برگزاری نخستین نشست کارگروه احیای تاالب بین المللی هامون به میزبانی ایران 

نستان مقرر شد طی مذاکرات معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با رئیس امور اجرایی دولت افغا

 . نخستین نشست کارگروه احیاء تاالب بین المللی هامون در آستانه روز جهانی تاالب ها به میزبانی ایران برگزار شود

، مجید شفیع پور دستیار ویژه رئیس سازمان در همکاری های بین (پام)به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست  

کز اموربین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دیدار صبح امروز معصومه ابتکار المللی و رئیس مر

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با عبداهلل عبداهلل رئیس امور اجرایی دولت افغانستان در محل 

ی زیست محیطی دو جانبه میان ایران و افغانستان مهم ترین محور توسعه همکاری ها: نهاد ریاست جمهوری در تهران، گفت

 .فی مابین بود  گفتگوهای

  

وی با بیان اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای توانمندسازی و ایجاد ظرفیت های مدیریت محیط زیست در 

فتن مراکز منطقه ای برخی از کنوانسیون های بین المللی مهم این پیشنهاد با توجه به قرار گر: افغانستان اعالم آمادگی کرد، افزود

، کنوانسیون های مرتبط با موضوع پسماند و مواد شیمیایی از جمله بازل، (حفاظت و احیاء تاالب ها)همچون کنوانسیون رامسر 

 .در ایران، صورت پذیرفت 2(مربوط به جیوه)استکهلم، رتردام، همچنین کنوانسیون مینی ماتا 

یکی دیگر از مباحث مطروحه در مذاکرات، : س مرکز اموربین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست ادامه دادرئی

دوره های آموزشی موسسه علوم و فناوری های زیست محیطی اکو به میزبانی دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط 

 .قتصادی اکو بودزیست ایران برای ده کشور عضو سازمان همکاری های ا

موضوع این دوره های آموزشی با : شفیع پور ضمن یادآوری عضویت افغانستان در سازمان همکاری های اقتصادی اکو، اظهار کرد

 .استقبال بسیار خوب طرف افغانی مواجه شد

نی برای تداوم دستیار ویژه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همکاری های بین المللی ضمن بیان درخواست طرف افغا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست : ایران به منظور ظرفیت سازی و ارتقاء سطح دانش مدیران کشورش، گفت.ا.همکاری های ج

ایران برای همکاری در راستای اشاعه این آموزش ها و ظرفیت سازی برای آژانس ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در این 

 .زمینه قول مساعد داد

یکی از مهم : ه ای هم به موضوع مذاکرات ابتکار با اشرف غنی رئیس افغانستان در ابتدای سال جاری داشت و تاکید کردوی اشار

ترین محورهای آن دیدار، احیای تاالب بین المللی هامون، ضرورت همکاری برای ثبت این اکوسیستم ارزشمند به عنوان ذخیره گاه 

 .لح و دوستی در این منطقه بودزیست کره، همچنین احداث پارک مرزی ص

در دیدار امروز : شفیع پور ضمن یادآوری ظرفیت های تاالب بین المللی هامون برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، گفت

مجددا این موضوع، همچنین تشکیل کارگروه مشترک میان ایران و افغانستان برای احیاء تاالب بین المللی هامون که یک سوم آن 

 .ر خاک افغانستان و دو سوم آن در خاک ایران واقع شده، مورد بحث و مذاکره قرار گرفتد

رئیس مرکز اموربین الملل و کنوانسیون ها سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به نتایج مثبت احیاء تاالب بین المللی 

و افغانستان در حوزه های مختلف همچون تامین و  هامون، همچنین ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو برای دو کشور ایران
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بهبود معیشت جامعه بومی، رونق و توسعه صنایع دستی منطقه، حفظ و احیاء تنوع زیستی گیاهی و جانوری منطقه که منجر به 

قبال طرف افغانی خوشبختانه طرح این موضوع با است: تلطیف آب و هوا و حتی ممانعت از افزایش کانون های گرد و غبار، اظهار کرد

 .نیز مواجه شد

در همین راستا مقرر شد نخستین نشست : دستیار ویژه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همکاری های بین المللی افزود

بهمن ماه سال  28کارگروه احیاء تاالب بین المللی هامون در آستانه روز جهانی تاالب ها و همزمان با مراسم های تخصصی که 

 .میزبانی ایران در اصفهان، رامسر و تهران برگزار می شود، تشکیل شود جاری به

مصطفی ظاهر همتای افغانی ابتکار نیز : وی با اعالم اینکه دبیرکل کنوانسیون رامسر از جمله میهمانان مهم این مراسم است، گفت

 .الب هامون مورد بحث و بررسی قرار گیرددر این نشست حضور خواهد داشت تا ابعاد گوناگون کاری و عملیاتی برای احیاء تا

طی : شفیع پور از این نشست به عنوان نخستین گام در توسعه همکاری های زیست محیطی دو جانبه نام برد و ابراز امیدواری کرد

معرض خطر حدود چهار هفته آینده همزمان با برگزاری نشست رسمی روز جهانی تاالب ها با محور مدیریت و احیاء تاالب های در 

همچون هامون در سیستان، گاوخونی در اصفهان و ارومیه در آذربایجان غربی به منظور پیگیری راهکارهای کارشناسی و تخصصی، 

 .شاهد آغاز گام های عملیاتی و اجرایی موثر در این زمینه باشیم

و انتقال، همچنین چگونگی مدیریت  کنوانسیون مینی ماتا طی دو سال گذشته به تصویب جهانی رسیده است و موضوع نقل. 2

 .دفع پسماندهای خطرناک گوناگون را در بر می گیرد

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http 
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - 131۱دی  11: تاریخ

  بی توجهی تا کی ادامه دارد؟بی توجهی تا کی ادامه دارد؟/ / مرگ خاموش آب های زیرزمینیمرگ خاموش آب های زیرزمینی

های زیر زمینی موجب شده تا وضعیت  متاسفانه عدم برخورد با افراد متقلب و نبود نظارت کافی و افزایش برداشت بی رویه از آب

 .آبهای زیرزمینی در شرایط بحرانی قرار گیرد

؛ تداوم خشکسالی های چند سال اخیر، محدودیت منابع آبی و برداشت بی اشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادی ببه گزارش 

رویه از چاه های مجاز و غیرمجاز وضعیت منابع آبی کشور را در حالت هشدار قرار داده است بطوریکه سازمانهای مرتبط با بحث آب 

 .منابع آبی دعوت کرده اند همواره در پیام های مختلف مشترکان را به استفاده درست از

درصد از مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است اما کشاورزان همواره معتقدند که کشت محصوالتشان به دلیل  52هرچند که 

کم آبی با کاهش روبرو بوده است این امر درحالی است که سال های اخیر برداشت از چاه های مجاز و غیر مجاز به باالترین میزان 

 .یده استخود رس

گفتنی است که به دنبال افت شدید سطح آب های زیرزمینی وزارت نیرو مدتهاست به دنبال مجهز کردن چاه های مجاز به کنتور 

این امر با حرکت الک پشتی این وزارتخانه همراه بوده است موضوعی که می تواند از کاهش حجم آبهای  های حجمی است که 

 .با همکاری دادگستری و دادستانی شهرستان ها پلمپ شود نا بوده تا چاه های غیر مجاز هم زیرزمینی جلوگیری کند البته ب

، اظهار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندر همین خصوص محمد تقی توکلی نائب رئیس کمسیون کشاورزی در گفتگو با 

 .باید گفت که این طرح تا کنون اجرایی نشده است هوشمند برعهده مالکین گذاشته شد و به همین خاطر  نصب کنتورهای: داشت

میلیارد تومان برای طرح تعادل بخشی این پروژه اختصاص داده اما این رقم در برابر تعداد حلقه چاه  892در واقع دولت : وی افزود

 .غیر مجاز چندان قابل توجه نیست

های زیر زمینی موجب  متاسفانه عدم برخورد با افراد متقلب و نبود نظارت کافی و افزایش برداشت بی رویه از آب: دتوکلی بیان کر

 .بحرانی قرار گیرد شده تا وضعیت آبهای زیرزمینی در شرایط 

ود نقش حیاتی و حال جای سوال است که چرا پس از سالها دست و پنجه نرم کردن با کم آبی و خشکسالی مسئولین مربوطهبا وج

پر اهمیت سفره های آب زیر زمینی آنطور که باید توجه چندانی نداشته اند و کشاورزان بیش از ظرفیت مجاز از دشت ها آب 

 برداشت می کنند؟

، با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندر این راستا ابراهیم کارخانه عضو کمیسون انرژی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

قرارگیری کشور در منطقه خشک و نیمه خشک و : اشاره به اینکه افزایش سطح آبهای زیرزمینی زمان زیادی می طلبد، گفت

 .همچنین پایین بودن متوسط بارندگی شرایط ویژه ای را برای کشور ایجاد کرده است

زمینی مربوط به همه ملت است و نباید برداشت از آب ها در دشت های کشاورزی بدون برنامه باشد و منابع آب های زیر : وی افزود

 .به همین خاطر الزم است که برای کنترل میزان مصرف، چاه ها به کنتورهای هوشمند مجهز شوند

نتورهای هوشمند توسط کشاورزان از دو سال گذشته قرار شد که نصب ک: کارخانه با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند بیان کرد

انجام شود اما طبیعی است که این امر به سبب پرداخت هزینه آن از سوی کشاورزان تا کنون صورت نگرفته و از طرفی هم در 

مقرر شده بود که هزینه های نصب از سوی دولت پرداخت شود و کشاورزان آن را به صورت اقساط پرداخت کنند  59بودجه سال 

 .نون این روش هم اجرایی نشده و حال الزم است که موانع این طرح بررسی و مدیریت منابع آبی کشور فراهم شوداما تا ک

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و برداشت بی رویه کشاورزان در دشت ها باید با برنامه  : عضو کمسیون انرژی یادآورشد

 .ریزی، مدیریت و نظارت این طرح اجرا شود

سیاست های کاشت محصوالت با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه بایستی همواره : ا اشاره به سیاست های کاشت گفتوی ب

مورد توجه قرار گیرد و الزم به ذکر است که وزارت جهاد کشاورزی باید برای کشت محصوالت آب بری همچون هندوانه و سیب 

 .اقدامات الزم را به عمل آورد...زمینی و

تا زمانی که نقشه جامع کشاورزی در کشورعملیاتی نشود مطمئنا نا به سامانی  : نه در خصوص نقشه جامع کشاورزی نیز گفتکارخا

 . هایی در کاشت و برداشت وجود داشته به گونه ای که نمی توانیم منابع آب را به صورت هدفمند اجرا کنیم

ید شده و نیازمند به برنامه ریزی و مدیریت دقیق مسئوالن امر است شکی نیست که بحران آب در سالهای اخیر بیش از پیش تشد

آبی کشورمی تواند افزایش  اما نباید فراموش کرد که نصب کنتورهای هوشمند و اجرای نقشه جامع کشاورزی عالوه بر درمان بی

 .ز این اجرای این طرح به تعویق نیافتدبهره وری محصوالت و درآمد کشاورزان را نیز به دنبال داشته باشد لذا الزم است که بیش ا

/news/fa/ir.yjc.www//:http5959205D%/5%35%D3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5454029/%D9%85%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

115 
 

 دانه های روغنی

 - 18/16/14فارس

  های روغنی از کشاورزانهای روغنی از کشاورزان  ایراد سازمان بازرسی به نحوه خرید دانهایراد سازمان بازرسی به نحوه خرید دانه

 .اش با خبرگزاری فارس توضیحاتی را ارائه کرد های روغنی وزارت جهاد در رابطه با مصاحبه اور وزیر و مجری کشت دانهمهاجر مش

ه خبر منتشر شد  های روغنی درباره ، علیرضا مهاجر مشاور وزیر و مجری کشت دانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

به ارائه « های روغنی توسط بخش خصوصی را متوقف کرد سازمان بازرسی پرداخت پول دانه»با عنوان  خبرگزاری فارساز وی در 

 .توضیحاتی پرداخت

 22باتی خریداری شد و های سویای تولیدی کشاورزان توسط انجمن روغن ن درصد دانه 222که  » مهاجر در این خبر گفته بود

درصد وجه خرید هم به صورت نقدی به کشاورزان پرداخت شده است، اما سازمان بازرسی کشور مانع پرداخت بقیه وجه خرید به 

 .کشاورزان شده است

و پرداخت سازمان بازرسی معتقد است که ساز و کار انجمن برای خرید : وی در مورد دالیل این اقدام سازمان بازرسی، اظهار داشت

وجه به کشاورزان غیرقانونی است و به انجمن اعالم کرده تا زمانی که مشکل قانونی حل نشود، باید پرداخت الباقی وجه خرید سویا 

 .به کشاورزان متوقف شود

انونی را طی ق  های روغنی انجمن باید شرایط اعالم کرده که برای خرید دانه بر این اساس سازمان بازرسی کشور: مهاجر تصریح کرد

 .کرده است می

سازمان بازرسی بر این عقیده است که وزارت جهاد کشاورزی به جای انجمن روغن نباتی : های روغنی تصریح کرد مجری طرح دانه

 .های روغنی از کشاورزان کند باید اقدام به خرید دانه

تشر شده با عنوان فوق و درباره عدم پرداخت محصول مصاحبه من اما علیرضا مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی امروز در رابطه با

انجمن روغن نباتی اعالم کرده است که سازمان بازرسی با روش خرید در برابر   :سویای کشاورزان توضیحانی ارائه کرد و گفت

 .روش متوقف شود های روغنی به کشاورزان اشکال قانون دارد و تا این روش اصالح نشود باید این واردات و پرداخت بهای دانه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592222222025 
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 دانه های روغنی
 18/16/14فارس

ساله وزارت جهاد نتیجه ساله وزارت جهاد نتیجه   4545طرح طرح / / های روغنیهای روغنی  های توسعه کشت دانههای توسعه کشت دانه  ناکامی برنامهناکامی برنامه

  دهد؟دهد؟    میمی

های روغنی را از پائیز امسال آغاز کرده است،این در حالی است که  توسعه کشت دانه  ساله 22وزارت جهاد کشاورزی طرح 

 .های انجام شده تا کنون برای تولید این محصوالت توفیقی در بر نداشته است  ریزی برنامه

های روغنی از جمله اهداف مداوم وزارت  توجه به توسعه کشت و افزایش تولید دانه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های  نرسیده و حتی روند تولید دانه  برای آن به نتیجه های مختلفی های گذشته بوده که به رغم ارائه طرح جهاد کشاورزی طی دهه

  .روغنی در چند سال گذشته کاهشی بوده است

ماده اولیه و مورد نیاز تأمین روغن،  نتیجه عدم تولید کافی یکی دو سال اخیر در درصدی روغن 52 بیش از به وارداتوابستگی 

 .های روغنی است، روندی که کامال مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی است یعنی دانه

های روغنی و اینکه کشاورزان  ی تولید دانهناگفته نماند که مطابق نظر مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، یکی از معضالت جدی برا

 .رغبت چندانی به کشت این محصوالت ندارند به صرفه نبودن تولید و عدم وجود بازار مناسب برای این محصول است

به در چند سال اخیر و با تغییر رویکرد دولت در تنظیم بازار به نفع مصرف کننده، واردات روغن خام افزایش قابل توجهی داشته و 

دلیل همین سیاست بازار تولیدات داخل شدیدا مختل شد و با گذشت زمان و با آسیب دیدن ساختارها در زنجیره ارزش تولید 

 .روغن، مصرف کننده هم در نهایت متضرر شد

ده و های روغنی و کاهش واردات بو توجه به تولید دانه رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته :براساس این گزارش

 .شده است که باید منتظر آن در آینده بود اقداماتی هم در این زمینه انجام

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که تولید باید در اولویت : گوید های روغنی وزارت جهاد می علیرضا مهاجر مجری کشت دانه

درصدی به واردات روغن را به  55ه تا بر اساس آن وابستگی های روغنی طراحی شد ای برای تولید دانه ساله 22  قرار گیرد، برنامه

 .درصد از روغن مورد نیاز خود را در پایان این دوره از تولیدات داخلی تأمین کنیم 25درصد کاهش دهیم و بتوانیم  02

های روغنی بخصوص  تولید دانههای گذشته همواره وجود داشته، اما میزان  ریزی برای تولید در دهه طرح و برنامه البته ناگفته نماند

شد، به دست نیامده است، اگر چه در مقطعی تا  ها حاصل می دهد که آنچه که باید از این طرح های اخیر نشان می در سال

های دامی حاکی  های روغنی و وابستگی به واردات روغن و نهاده میزان تولید دانه  اند اما در مجموع جوابگوی تولید هم بوده حدودی

 .اند و یا اجرای آن به خوبی صورت نگرفته است ها یا مناسب نبوده ز آن است که طرحا

های روغنی را به صورت جدی در برنامه کار خود قرار داد و طرح  وزارت جهاد کشاورزی سابق موضوع افزایش دانه 22در اوایل دهه 

 .های روغنی را با محوریت کشت کلزا تهیه کرد توسعه کشت دانه

وزارت جهاد کشاورزی طراحی تحت عنوان تأمین منابع روغن نباتی کشور تهیه و اجرا کرد که در آن هدف  30آن در سال پس از 

دهد که درصد خوداتکایی در  بود که آمارهای موجود نشان می 2858درصدی در تولید روغن در سال  25رسیدن به خودکفایی 

 .درصد رسیده است 22به کمتر از  59درصد و در سال  28حدود  58سال 

http://www.farsnews.com/
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های روغنی و کاهش  ای برای افزایش سطح زیر کشت دانه ساله 22اما همانطور که ذکر شد وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر برنامه 

نیز، به گفته عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی  زراعی جاری در سال وابستگی به واردات روغن تدوین کرده است و

داماتی از جمله آموزش به کشاورزان توسط متخصصان استرالیایی و صربستانی و تهیه بذر مناسب که یکی از معضالت با انجام اق

 92های روغنی از  های اخیر بوده سطح زیر کشت دانه های روغنی تأمین بذر مرغوب توسط کشاورزان در سال توسعه کشت دانه

 .هزار هکتار افزایش یافته است 32هزار هکتار به 

هزار تن برسد که  822های روغنی در سال زراعی جاری از به دو برابر سال گذشته و حدود  وی اظهار امیدواری کرده که تولید دانه

 .تواند دلگرم کننده و امیدبخش برای ادامه مسیر در آینده باشد اگر به این مهم دست یابند در گام اول، می

های  های روغنی به گفته مهاجر مجری کشت دانه ردات روغن و افزایش تولید دانهالبته رسیدن به اهداف کاهش وابستگی در وا

به موقع به کشاورزان دارد و در صورت تحقق این امر در آینده  روغنی وزارت جهاد کشاورزی بستگی به خرید و پرداخت پول

 .مشکلی به عنوان دانه روغنی در کشور نخواهیم داشت

کشاورزان است،اما امسال کشاورزان برای  های روغنی خرید و پرداخت به موقع پول به کشت دانه اگرچه شرایط الزم برای توسعه

فروش محصول خود به بخش خصوصی در مقطعی با مشکل مواجه شدند که البته با برگزاری جلسات و رایزنی بین بخش خصوصی 

 .و وزارت جهاد این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده است

مشکالتی وجود دارد، اما در  به هرحال در هر کاری :گوید بازرگانی هم می د قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امورعلی اکبر مهرفر

 .های روغنی وجود ندارد و بخش خصوصی در حال خرید است ای برای فروش دانه مجموع مشکل عمده

رو کاهش  های پیش شود که اگر این رقم را طی سال میلیارد دالر صرف واردات روغن و کنجاله می 9ساالنه : براساس این گزارش

 .ایم جلوگیری از ورود ارز و از همه مهمتر اقتصاد مقاومتی برداشته دهیم قطعا گام مثبتی در راستای کاهش وابستگی،

ه بر اینکه و عالو های روغنی وظیفه سنگینی به عهده دارد  بنابراین وزارت جهاد کشاورزی در مجموع و در راستای تولید دانه

کشی و روغن نباتی را هم به  بلکه باید صنایع روغن این محصوالت کند، کشاورز را به عنوان بخش خصوصی باید راغب به کشت

ریزی  ای نیست و تالش و برنامه رسد کار ساده عنوان بخش خصوصی و خریدار این محصوالت متمایل به خرید کند که به نظر می

 .طلبد بسیار منسجمی را می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592222222825 
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 دانه های روغنی
 آیانا 1318دی  11, پنجشنبه

شرایط کشت و صنعت شرایط کشت و صنعت / / درصد بذر کلزای ایران در کشت و صنعت دزفولدرصد بذر کلزای ایران در کشت و صنعت دزفول  3535کشت کشت 

  پس از واگذاری به بخش خصوصی پس از واگذاری به بخش خصوصی شهیدرجائی شهیدرجائی 

درصد بذر  52درصد کلزای کشور و  52به بخش خصوصی واگذار شده، توانسته  35شرکت کشت و صنعت شهیدرجائی که در سال 

 .شبدر را تولید کرده و با جلوگیری از خروج ارز از کشور، گام مؤثری در خودکفایی بذر بردارد

به خوزستان، مدیرعامل کشت و صنعت شهیدرجائی با اعالم این خبر ( ایانا)اورزی ایران به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کش 

هکتار از اراضی زیر سد  922هزار و  منظور عمران و آبیاری در پنج خورشیدی به 2895شرکت در تاریخ : در جمع خبرنگاران گفت

از طریق  2835قانون اساسی، در مردادماه  99تای اصل شروع به فعالیت کرد و در راس( سهامی خاص" )شلکات ایران"دز تحت نام 

 .فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد

شده به  صورت تسطیح و زهکشی هزار هکتار سطح زیر کشت این کشت و صنعت است که به پنج: منصور مخبردزفولی افزود

 .شود هکتار نیز مرکبات تولید می 122پردازد و در  های زراعی می فعالیت

ای، دو دستگاه  ای و دانه کنی، ذرت علوفه خشک در اراضی کشت و صنعت شهیدرجائی دزفول، هشت واحد ذرت: رنشان کردوی خاط

 .هکتار رسیده است 122هکتار وسعت باغ مرکبات است که به  822کن ذرت بذری و  بوجاری بذور، دو دستگاه خشک

 شود  درصد بذر کلزا در کشت و صنعت رجائی تولید می 35 

درصد بذر مورد نیاز کلزای کشور تأمین  52در این شرکت کشت و صنعت، : یرعامل کشت و صنعت شهیدرجائی ادامه دادمد

 .شود می

صورت میانگین حدود  میزان تولید بذر بسته به نیاز کشور و اعالم وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود، اما به: مخبردزفولی تصریح کرد

 .شود درصد آن در این واحد تولید می 52است که  تن نیاز بذری کلزای کشور 222

 .تن مازاد بذر در انبارهای این شرکت وجود دارد 822اکنون : وی یادآور شد

الین این بذر از یک شرکت کانادایی، هندی و استرالیایی به کشور وارد شده و همه بذر هیبریدی در داخل : مخبردزفولی تأکید کرد

 .تولید شده است

است که قدرت نامیه بیشتری نسبت به سایر ارقام  52رقم کنونی بذر کلزای شهیدرجائی دزفول، رقم هیوالی : اشتوی اظهار د

 .دارد 922و  823گذشته 

 میانگین برداشت بذر در ایران باالتر از اروپا است  

تواند  مقاوم به سرما است که میکلزا ازجمله گیاهان : مدیرعامل کشت و صنعت شهیدرجائی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا گفت

 .گراد را تحمل کند تا منفی دو درجه سانتی

، جزو بهترین ارقام پاییزه در حال کشت در دنیا است که در کشورهایی نظیر استرالیا و کانادا  52هیوالی : مخبردزفولی افزود

 .کاشته شده است

کیلوگرم است که در مقایسه  222است و میانگین برداشت آن حدود  رقم کلزای فرانسه و آلمان از نوع زمستانه: وی خاطرنشان کرد

 .تری قرار دارد کیلوگرم است، در شرایط مناسب 022هزار و  با ارقام تولید ایران که رقمی بیش از یک
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 شوند  چغندرقندهای دزفول به اصفهان بارگیری می 

از اراضی شهیدرجائی به کشت چغندرقند اختصاص دارد که هکتار  292بیش از : مدیرعامل کشت و صنعت شهیدرجائی ادامه داد

 .شود شد، اما در دو سال اخیر، به ناچار تحویل کارخانه قند اصفهان می در گذشته محصول تولیدی تحویل شرکت قند دزفول می

وده، اما توناژ آن نسبت ب 29شود که عیار آن  تن چغندرقند در این شرکت تولید می 322هزار و  5ساالنه : مخبردزفولی تصریح کرد

 .به سایر مناطق از شرایط بهتری برخوردار است

هکتار  222در شرکت کشت و صنعت شهیدرجائی همچنین در : فرود قرمز و سفید خبر داد و یادآور شد وی از کشت گریپ

 .فروت سفید فعالً متوقف شده است علت کاهش تقاضا، کشت گریپ فروت قرمز کاشته شده و به گریپ

 شود  درصد بذر شبدر کشور در دزفول تولید می 05

های مناطق شمالی کشور در زمستان از  دلیل تأمین علوفه مورد نیاز دام شبدر به: مدیرعامل کشت و صنعت شهیدرجائی تأکید کرد

 .شد ای برخوردار است که تا چند سال پیش، بذر مادری آن از کشورهای خارجی تأمین می اهمیت ویژه

با توجه به نیاز کشور و تعدیل مبلغ تهیه این بذر، طی چند سال گذشته این شرکت توانسته در تولید : اظهار داشت مخبردزفولی

 .کند های اساسی بردارد و اکنون شبدر ورسینگ را تولید می بذر قدم

کند که این محصول با  میای و خوراکی کشت  هکتار گندم از انواع دانه 222ساله بیش از دوهزار و  شرکت همه: وی همچنین گفت

 .گیرد های کشاورزی منطقه قرار می تأیید مؤسسه بذر و مراکز تحقیقی و خدماتی در اختیار شرکت خدمات حمایتی و اداره

 ./اعالم کرد "رویناک"و  "یاواروس"، "آتیال"مخبردزفولی ارقام گندم تولیدی را 

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02020-2html. 
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 روغن

 فودپرس 1318دى ماه  22سه شنبه 

  3030اظهار نظر صریح دیناروند در خصوص میزان تعرفه واردات روغن پالم در سال اظهار نظر صریح دیناروند در خصوص میزان تعرفه واردات روغن پالم در سال 

، مربوط به پالم است؛ یعنی واردات  غندرصد کل واردات رو 82بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار،  -اقتصادغذا < صنایع غذایی

های این موضوع افزایش  یکی از راه. باید به نحوی اقدام شود که از این سقف عبور نکنیم. هزار تن باشد 922روغن پالم باید حدود 

 .تعرفه پالم است

ضمن  "ر سازمان غذا و داروهای برت آزمایشگاه"دکتر رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو در نشست خبری همایش کشوری 

درصد  22اما متاسفانه عملیاتی نشد و سقف . درصدی برای پالم بود 01پیشنهاد ما در گذشته تعرفه : بیان مطلب فوق اظهار داشت

 .برای آن در نظر گرفته شد

تر از  ن ترتیب این روغن ارزانبه ای. درصد در نظر گرفته شود 01برای سال آینده تاکید صریح ما آن است که تعرفه پالم : وی افزود

 .بقیه نخواهد بود و فقط در جایی که کاربرد دارد، مصرف خواهد شد

 درصد مواد غذایی 25چراغ راهنمایی در 

با اجرای این طرح میزان نمک، روغن و شکر مورد : دیناروند همچنین در پاسخ به سوالی درباره برچسب گذاری موادغذایی نیز گفت

ها  درصد از فراورده 25ها حاکی از آن است که  بررسی. شود غذایی از طریق سه رنگ سبز، زرد و قرمز مشخص می استفاده در مواد

اند تا پایان سال به کارخانجات فرصت داده شده که این برچسب  ای مجهز شده در حال حاضر به برچسب چراغ راهنمای تغذیه

 . اند ها این موضوع را به آخرین دقایق موکول کرده رخی از تولید کنندهب. ای را روی محصوالت خود درج کنند راهنمای تغذیه

 معضل تقلب در روغن زیتون

بیشتر تقلبات در روغن مایع مربوط به روغن زیتون است، البته : های خوراکی گفت وی در پاسخ به سوالی درباره تقلبات در روغن

ها تقلبی هستند؛ چرا که اختالف  درصد روغن زیتون 22ل در آمریکا بیش از به عنوان مثا. این موضوع تنها به ایران اختصاص ندارد

 .قیمت در این روغن باالست

2983925b928c283a2be338209f18132b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 زعفران

 - 18/16/26فارس

  افت تقاضای خرید زعفران در پی افزایش قیمتافت تقاضای خرید زعفران در پی افزایش قیمت

اما این افزایش قیمت در : رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت زعفران متوقف شده است، گفت

 .های اخیر باعث رکود در بازار این محصول شده است هفته

در مورد وضعیت قیمت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  درکنندگان زعفران در گفتغالمرضا میری رئیس اتحادیه صا

 92تا  82روز اخیر کامال طبیعی بوده و در هر کیلوگرم از این محصول حدود  22نوسان قیمت زعفران در : زعفران اظهار داشت

 .دارد هزار تومان نوسان قیمت وجود

قیمت زعفران به طور ناگهانی در هر کیلوگرم : وی با بیان اینکه حدود دو هفته قبل قیمت زعفران به یکباره افزایش یافت، گفت

 .هزار تومان افزایش یافت که در حال حال حاضر این افزایش ناگهانی قیمت متوقف شده است 522یک میلیون و 

هزار تومان و قیمت هر  952میلیون و  5گرم زعفران دسته  قیمت هر کیلو: کرد رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران تصریح

 .هزار تومان است 322میلیون و  1کیلوگرم زعفران نگین 

 25پس از پایان فصل برداشت زعفران یعنی از : ها و دالالن عنوان کرد و گفت میری دلیل افزایش قیمت ناگهانی زعفران را واسطه

آذرماه تاکنون هیچ گونه افزایش صادرات، افزایش مصرف و کمبودی در این محصول صورت نگرفته، بنابراین دلیلی برای افزایش 

 .قیمت آن وجود ندارد

با توجه به اظهارات کشاورزان در خراسان رضوی خوشبختانه تولید نسبت به سال گذشته بهتر بوده و کشاورزان : داشتوی بیان 

اند، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وضعیت خوب تولید زعفران در سال جاری نسبت به سال  نداشته هیچ کاهش برداشتی

 .گذشته اذعان دارد

موجب رکود در بازار این  های اخیر هزار تومانی قیمت هر کیلو زعفران در هفته 522میلیون و افزایش یک : میری تصریح کرد

 .اند دلیل متوقف کرده ضابطه و بی محصول شده و به همین دلیل خریداران خارجی درخواست خرید را به دلیل افزایش قیمت بی

روند،  خریداران زعفران ایران به شمار می  از عمده ای منطقهبرخی کشوره رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران با اشاره به اینکه

 .های اخیر در منطقه تا حدودی بر روی رکود تقاضا در این بازار در هفته اخیر مؤثر بوده است تنش: گفت

 .کنند تن زعفران از ایران خریداری می 92 به طور مستقیم و غیر مستقیم ساالنه برخی کشورهای منطقه :وی بیان داشت
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 131۱دی  14: تاریخ

  حباب قیمت زعفران شکسته شدحباب قیمت زعفران شکسته شد

در حال شکسته شدن است به طوری که نسبت به هفته گذشته  حباب کاذب افزایش قیمت زعفران: عضو شورای ملی زعفران گفت

 .درصدی مواجه است 02الی  22با کاهش 

، در خصوص نوسانات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

در حال حاضر حباب کاذب افزایش قیمت زعفران در حال شکسته شدن است به طوری که نسبت به هفته : قیمت زعفران گفت

ایم و امیدواریم که طی روزهای آینده به سرعت به قیمت واقعی محصول  ها مواجه بوده درصدی قیمت 02تا  22گذشته با کاهش 

 .برسیم

 .والت صادراتی منجر به رکود قیمت در آن بازار خواهد شددرواقع هر واکنش اقتصادی در بحث تجارت محص: وی افزود

طی روزهای گذشته با افزایش قیمت زعفران، صادرات محصول به حداقل رسیده : وی با اشاره به کند شدن روند صادرات بیان کرد

ت آرام آرام شتاب بگیرد اما نباید و حال باتوجه به روزهای اول میالدی فعالیت در اروپا امیدواریم که با شروع کار بازار روند صادرا

 .فراموش کنیم که افزایش صادرات منوط به ثبات قیمت محصول است

 252تن در سال را دارد و از طرفی سال گذشته  022درواقع کشور ما توان ظرفیت صادرات : عضو شورای ملی زعفران یاد آور شد

اتوجه به افزایش تولید در سال جاری به شرط ثبات قیمت در بازار با تن زعفران به بازارهای هدف صادر شده اما باید گفت که ب 

 .افزایش صادرات محصول مواجه خواهیم شد
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 سالمت

 - 18/16/22فارس

مصرف سموم کشاورزی در مصرف سموم کشاورزی در //خوری در کشورخوری در کشور  مانده سموم محصوالت تازهمانده سموم محصوالت تازه  غدغه از باقیغدغه از باقیدد

  ایران کمتر از میانگین جهانی استایران کمتر از میانگین جهانی است

در ایران به ازای هر : خوری دغدغه دارند، گفت مانده سموم در محصوالت تازه رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه،در مورد باقی

 .شود در حالی که در دنیا به طور متوسط مصرف سم در هکتار هزار گرم است یگرم سم استفاده م 222تا  552هکتار 

های  ، در مورد استفاده از نهادهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی   محمدعلی باغستانی رئیس سازمان حفظ نباتات در گفت

های کشاورزی مانند کود و سم امری  برای دستیابی به غذای کافی استفاده از نهاده: داشت کشاورزی از جمله سموم در کشور اظهار

ناپذیر است و استفاده آن در تمام دنیا رایج است، همانطور که در علم پزشکی و پروسه درمان استفاده از داروهای شیمیایی  اجتناب

 .ها الزم و ضروری است تفاده از نهادهپزشکی و مبارزه با آفات نیز اس قابل حذف نیست در امر گیاه

ها حساسیت و دقت کافی به  از آنجا که استفاده از محصول سالم حق تمام مردم است باید در مصرف سموم و سایر نهاده: وی افزود

 .کار گرفته شود تا نهایتا محصول ارائه شده به بازار مصرف از سالمت کافی و استانداردهای الزم برخوردار باشد

 گرم است 055مصرف سم در کشور به ازای هر هکتار حدود * 

گرم است که  222تا  552در کشور ما میزان مصرف ماده موثره سموم به ازای هر هکتار : رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

و هوایی شرایط مطلوبی  این میزان در دنیا به طور متوسط هزار گرم در هکتار است که از این لحاظ کشور ایران به دلیل اقلیم آب

 .ها ندارد کش داشته و نیازی به مصرف بیشتر سموم و آفت

های الزم در استفاده صحیح و به موقع  باید در این زمینه از یک سو آموزش: باغستانی در مورد مصرف بهینه سموم در کشور گفت

ر اختیار آنها قرار گیرد تا نهایتا محصول سالم به دست از سموم به کشاورز داده شود و از سوی دیگر سموم استاندارد و با کیفیت د

 .مصرف کننده برسد

: گیر کشور بوده است، گفت های ظالمانه که در چند سال اخیر گریبان وی با ابراز امیدواری از رفع مشکالت ناشی از تحریم

 .ردهای باالتر باشیمامیدواریم در حوزه واردات و تامین سموم کشور شاهد تحوالت و حرکت به سوی استاندا

های کنترل بیولوژیک برای  های باالی روش باغستانی در ادامه به تشریح مقوله کنترل بیولوژیک و اینکه در دنیا به دلیل هزینه

ل با حذف یارانه سموم، بخشی از این اعتبارات به کنتر 32در ایران نیز از اواسط دهه : شود اظهار داشت حمایت از آن یارانه داده می

 .رغم اینکه اقدام خوبی صورت گرفت ولی کافی نیست بیولوژیک تخصیص داده شد که البته علی

 مانده سمی در گندم مصرفی مردم وجود ندارد هیچگونه باقی* 

: خوری است گفت رئیس سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه عمده تمرکز سازمان در مبارزه بیولوژیک معطوف به محصوالت تازه

ماه  1تا  5مانده سموم وجود ندارد چرا که از زمان برداشت محصول تا مصرف حداقل  محصوالتی مانند گندم اصال نگرانی باقیدر 

 .مانده سموم در محصول وجود داشته باشد در این پروسه زمانی از بین خواهد رفت فاصله زمانی وجود دارد و چنانچه باقی

مانده  خوری است که باید استاندارهای الزم و حد مجاز باقی مانده سموم در محصوالت تازه یدغدغه اصلی ما در مورد باق: وی افزود

سموم در آنها رعایت شود ضمن اینکه نهایت آمال و آروزهای ما تولید محصوالت ارگانیک است که در پروسه تولید محصول 

 .شود ارگانیک از هیچ نوع سم و یا کود شیمیایی استفاده نمی
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تر خواهد بود و درنتیجه بازار مصرف محصول  بنابراین قیمت تمام شده محصول ارگانیک مقداری گران: تصریح کردباغستانی 

 .شود ارگانیک به سمت اقشار پردرآمد جامعه معطوف می

ه در حال ای باشد تا محصول ارگانیک در سبد مصرف تمام اقشار جامعه قرار گیرد که البت ها باید به گونه گذاری سیاست: وی گفت

میلیون هکتار سطح زیر  21هزار هکتار از سطح زیر کشت به محصول ارگانیک اختصاص دارد که نسبت به  202حاضر در کشور 

 .کشت کشور، رقم بسیار ناچیزی است

ری و گی ها و مراجع تصمیم باغستانی با اشاره به اینکه پرداختن به موضوع تولید محصول ارگانیک نیازمند کمک تمامی دستگاه

 .ترین موارد استفاده از یارانه سالمت در تولید محصول ارگانیک است یکی از اصلی: ریزی است گفت برنامه

سهم وزارت جهاد کشاورزی از یارانه سالمت صفر است : وی با اشاره به اینکه بحث سالمت باید از مزرعه تا سفره دنبال شود گفت

ها  و همچنین باید بسترسازی الزم در عرصه استفاده از محصول ارگانیک از طریق رسانه که این موضوع باید مورد بازنگری قرار گیرد

 .انجام شود

درصد خسارت داخل مزارع و  52تا  92های هرز مدیریت نشود به طور میانگین  ها و علف چنانچه آفات و بیماری: باغستانی گفت

 .باغ بوجود خواهد آمد

یف فائو کافی بودن، سالم و در دسترس بودن و مغذی بودن غذا مد نظر قرار گرفته که آفات و در امنیت غذایی طبق تعار: وی افزود

 .ها در سه مقوله آن نقش دارد بیماری

میلیون نفر  322برند که  میلیون نفر در دنیا از کمبود غذا رنج می 382طبق آمار حدود : رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد

 .میلیون نفر با کمبود غذا مواجه هستند 98توسعه است و در ایران نیز طبق آمار موجود آنها در کشورهای در حال 

ناپذیر بوده و کمیت غذا بسیار مهم است و در کنار آن باید به موضوع سالمت غذا نیز توجه ویژه  لذا امر تولید اجتناب: وی افزود

 .داشت و هیچگاه نباید کمیت غذا فدای سالمت آن شود

 .شود بهمن در بوستان گفتگو برگزار می 5تا  1ین گزارش سومین نمایشگاه تخصصی کود، سم و بذر بر اساس ا
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 سالمت
 آیانا 1318دی  21, دوشنبه

  زا اعالم شد زا اعالم شد   های پیتزا سرطانهای پیتزا سرطان  خی جعبهخی جعبهبربر

توانند به بروز مشکالت جدی برای افراد  های پیتزا می ، برخی از انواع جعبه(FDA) بر اساس اعالم اداره غذا و داروی ایاالت متحده

 . و از جمله سرطان بیانجامند

های سازنده جعبه پیتزا، به منظور جلوگیری از  رکت، برخی ش(FDA) به گزارش ایانا به نقل از اداره غذا و داروی ایاالت متحده 

 .دهند انتقال چربی و روغن پیتزا به مقوای جعبه، پوششی شیمیایی را بر روی سطح درونی جعبه قرار می

البته استفاده از . نامیده می شود FCSs است که به صورت خالصه perfluoroalkyl ethylاین پوشش از جنس موادی به نام  

 .ها نیز وجود دارد ه از مواد فقط به جعبه پیتزا محدود نشده و در جعبه انواع شیرینی خریداری شده از قنادیاین دست

به مدتی طوالنی در بدن فرد مصرف کننده باقی مانده و موجب افزایش  FCSsهای مختلف انجام شده، مواد  بر اساس پژوهش 

 .شوند یها م خطر بروز سرطان و برخی دیگر از انواع بیماری

های بهداشتی در ایاالت متحده خواستار ممنوعیت استفاده از این مواد در روکش دار کردن  به همین دلیل است که برخی سازمان 

به همین دلیل اداره غذا و داروی ایالت متحده نیز به تازگی قانون ممنوعیت استفاده از این مواد را . جعبه مواد غذایی شده بودند

 ./اعالم کرد
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 سالمت
 فودپرس 1318دى ماه  11پنج شنبه 

  !!بهترین تغذیه برای محل کاربهترین تغذیه برای محل کار

 .مه وارد نشودتوانید کاری انجام دهید که به سالمتی شما لط توانید شغل خود را ترک کنید می اگرنمی

به گزارش شفا آنالین، ما همیشه از مضرات پشت میزنشینی و کارهایی که باید به صورت ساکن و برای مدت زیاد انجام بدهیم 

. توانید کاری انجام دهید که به سالمتی شما لطمه وارد نشود توانید شغل خود را ترک کنید می وقتی که شما نمی. شنیده ایم

توانند به شما کمک  در اینجا به تعدادی از موادی که می. شود بر مضرات کار غلبه کنید و به موقع باعث میخوردن چیزهای مفید 

 :شود کنند اشاره می

به طور کلی .اکسیدان بیشتری نسبت به بادام زمینی،پسته یا بقیه خشکبار دارد دهد که گردو آنتی تحقیقات جدید نشان می: گردو

 .کنند گردو در روز را توصیه می 2محققان خوردن . شود های قلبی می ماریخشکبار باعث کاهش ریسک بی

شود و سیستم بدنی را بهبود  کننده دی ان ای شناخته می پلیفنولز، یکی از اجزای چای سبز به عنوان یک ترمیم :چای سبز

 .و پوست را نیز کاهش دهد پروستات: تحقیقات حاکی از آن است که چای سبز می تواند خطر سرطان هایی مانند.بخشد می

اگر شما بخواهید لیستی از تنقالت مفید را جمع آوری کنید مسلما پاپ کرن در صدر این لیست قرار : (ذرت بو داده)پاپ کرن 

 اگر شما بتوانید پاپ کرن خود را با یک ماده معدنی مانند. این محصول به عنوان معدنی ازفیبر و آنتی اکسیدانها معروف است. دارد

 .نمک درست کنید بهترین پاپ کرن را در اختیار خواهید داشت

مطالعات نشان می دهد که خوردن . این ماده خوراکی نیز حاوی پلیفنولز که آنتی اکسیدان بسیار قوی میباشد است :شکالت تلخ

شکالت تلخ نیز حاوی مواد کافیین، دیگر جز . یک تخته شکالت تلخ در روز می تواند فشار خون را به حالت متعادل در بیاورد

 .مغذی بسیاری است

شود بلکه ویتامین ها و مواد مغذی مورد نیاز بدن شما را نیز تامین  میوه نه تنها باعث از بین رفتن گرسنگی کاذب شما می: میوه

ود مقداری میوه به سر اما هر روز مطمئن شوید که با خ. توانید سیب،موز،پرتغال و هر میوه دیگر را انتخاب کنید شما می. کند می

 . برید کار می
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 سالمت
 فودپرس 1318 ماهدى  11پنج شنبه 

  میوه را حتما بخورید میوه را حتما بخورید 11هسته این هسته این 

هسته ی میوه ای را معرفی می کنیم  9در این مطلب . ه توقف رشد سلول های بدخیم کمک می کندمصرف مواد غذایی مناسب ب

 .لطفاً با ما همراه باشید. که در مقابله با تومورهای سرطانی مؤثر عمل می کنند

ی به آن نگاه می به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سرطان از آن دست بیماری هایی است که هر روز از بعد جدید

در اکثر موارد نتایجی به دست آمده است که نشان از کارآمدی . شود و پژوهش های زیادی در خصوص آن در دست انجام است

تا امروز شیمی درمانی پرکاربردترین تکنیک مقابله با این بیماری بوده است اما متأسفانه همین شیوه ی درمانی . مواد طبیعی دارد

 .به نظر می رسد بهترین شیوه ی مقابله با این بیماری پیشگیری باشد. لم و ارگان های دیگر نیز آسیب می زندبه سلول های سا

الزم است . می توان با موادی طبیعی که خواصی ضدسرطانی دارند و فاقد عوارض جانبی هستند به جنگ این بیماری مهلک رفت

در این مطلب . یی مناسب به توقف رشد سلول های بدخیم کمک می کندمصرف مواد غذا. که سیستم ایمنی بدن را تقویت کنید

 .لطفاً با ما همراه باشید. هسته ی میوه ای را معرفی می کنیم که در مقابله با تومورهای سرطانی مؤثر عمل می کنند 9

 .یگنان استدانه یا بذر کتان در بین مواد غذایی، یک ضدسرطان قوی محسوب می شود؛ چون حاوی میزان زیادی ل

 هسته انگور

است که  B0G0 عصاره ای که از هسته ی انگور به دست می آید منبع غنی آنتی اکسیدان ها، بیوفالونوئیدها و ترکیبی فعال به نام

در گذشته این عقیده وجود داشت که ترکیبات بیواکتیو موجود در عصاره ی هسته ی . با سلول های سرطان زا مقابله می کنند

موجود در  B0G0 رت مقابله با چندین گروه از سلول های سرطان زا را دارد اما امروزه محققان به این نتیجه رسیده اند کهانگور قد

به عقیده ی محققان هسته ی انگور می تواند رشد تومورهای بدخیم . هسته ی انگور این توانمندی شگفت انگیز را باعث می شود

 .هددرصد کاهش د 12سرطانی را به میزان 

 دانه کتان

محققان به این . دانه یا بذر کتان در بین مواد غذایی، یک ضدسرطان قوی محسوب می شود؛ چون حاوی میزان زیادی لیگنان است

نتیجه رسیده اند که این ترکیبات قوی عالوه بر این که مانند فیتواستروژن عمل می کنند، نقش مؤثری در پیشگیری و درمان 

وشبختانه بذر کتان مدتی است که شهرت خوبی پیدا کرده است و کم کم جای خود را در برنامه ی غذایی خ. سرطان سینه دارند

سلول ( مرگ برنامه ریزی شده ی سلول های به روشی حفاظت شده)این ماده باعث تحریک آپوپتوز . بسیاری افراد باز کرده است

این اسیدهای چرب ضروری با . نبع خوب اسید آلفا لینولئیک استتخم کتان م. های سرطانی شده و از متاستاز جلوگیری می کند

 .سرطان و بیماری های مزمن دیگر مقابله می کنند

 هسته زردآلو

این ویتامین . است که در بدن ما به عنوان ماده ای ضدسرطان عمل می کند B22 هسته ی زردآلو حاوی میزان زیادی ویتامین

برای مصرف این هسته کافی است آن ها را بشکنید و مغز آن را . ین درمان آن مؤثر استبرای پیشگیری از این بیماری و همچن

 .میل کنید

زردآلو و هسته ی آن است چون مکمل های موجود در بازار فاقد آنزیم ها و  B22 به گزارش تبیان ، بهترین منبع ویتامین

برخی هسته ها کافی است آن را با مواد غذایی دیگر مانند  برای کاهش طعم تلخ. کوفاکتورهای موجود در این ماده ی غذایی است
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 .جوز هندی، پودر نارگیل و غیره مخلوط کنید

 هسته سیب

اما به نظر اکثر متخصصان این هسته های دورریز جزو ترکیبات طبیعی . شاید هسته سیب به نظرتان بی ارزش و دور ریختنی باشد

م در جریان چنین خواصی نیستند؟ شاید اطالع رسانی در این خصوص کم بوده است و اما چرا مرد. و قوی در برابر سرطان هستند

تأثیر هسته ی . یا اینکه همچنان اکثر افراد به مؤثر بودن داروهای شیمیایی در مقابله و درمان بیماری ها، اعتقاد بیشتری دارند

 .می به اثبات رسیده استسیب در مقابله با رشد سلول های بدخیم در سرطان های مختلف به طور عل

به عقیده ی محققان هسته ی سیب قادر است از رشد سلول های سرطانی در کولون، ریه، پروستات، پانکراس، سینه و معده 

( یکی از داروهای شیمی درمانی رایج)ترکیبات فوتوشیمیایی موجود در هسته ی سیب چندین برابر آدریامایسین . جلوگیری کند

 .د سلول های سرطانی را به تأخیر بیندازندقادر هستند که رش

. نکته جالب این است که این ترکیبات طبیعی با تخریب سلول های سرطان زا تهدیدی برای سلول های سالم محسوب نمی شوند

ر البته حواستان باشد که هسته ی سیب حاوی میزان اندکی سیانور است و چنانچه به میزان زیادی مصرف شود ممکن است مرگبا

 .باشد

 ...بدانید

اثرات ضدسرطانی . البته معرفی این هسته ها و صحبت از خواص آن ها به این معنی نیست که جایگزین درمان های فعلی هستند

ترکیبات موجود در این هسته ها به اثبات رسیده است اما با این حال نمی توان با اطمینان آن ها را درمان کننده ی سرطان 

. رسد که مصرف منظم این مواد روشی طبیعی و مطمئن برای پیشگیری و یا درمانی مکمل برای سرطان باشد به نظر می. دانست

توجه داشته باشید که مصرف هر نوع ماده ی غذایی طبیعی نیز در کنار دارو باید با دقت و به میزان متعادل مصرف شود چون 

 .ممکن است مصرف بی رویه ی آن به ضرر بدن باشد

5282282ac1=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6ac9130730


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

136 
 

 سالمت
 فودپرس 1318دى ماه  11پنج شنبه 

  تاثیر وضعیت رژیم غذایی پدرها بر سالمت جنینتاثیر وضعیت رژیم غذایی پدرها بر سالمت جنین

دهند که رژیم  ما به گزارش دویچه وله تحقیقات جدید نشان میشد، ا تاکنون تنها برای زنان باردار رژیم غذایی سالم پیشنهاد می

 .غذایی پدر هم اهمیت فراوانی بر سالمت فرزندان دارد

تحقیقات علمی مختلف نشان دهنده . کنند پدران با رژیم غذایی چرب، مشکالت سالمتی بسیاری برای فرزندان آینده خود ایجاد می

 .گذارند های فرزندان می ساز و هماهنگی ژن و ها تاثیری منفی بر سوخت رمآن هستند که جیره غذای چرب از راه اسپ

در دو تحقیق در آمریکا مشخص شده که جیره . نشریه ساینس نتیجه مطالعات دوگروه تحقیقی را در این زمینه منتشر کرده است

های ژنتیک در انسان  ن ناهماهنگیدر تحقیق دیگری همی. شود های جنین می های نر، سبب ناهماهنگی ژن غذایی چرب در موش

 .نیز ثابت شده است

 تحقیق گروه اول

درصد  12چن در دانشگاه نوادای آمریکا به مدت شش ماه چربی مواد غذایی گروهی موش نر را  اعضای گروه تحقیقاتی محقق کی

درصد  22مواد غذایی شان تنها  های نر قرار داشتند که چربی ها گروهی دیگر از موش در مقایسه با این موش. افزایش دادند

های نوزاد برای هردو  تغذیه موش. ای را بارور کردند های ماده های موش های نر تخمک های این موش محققان سپس با اسپرم.بود

 .های نوزاد در ابتدای تولد وزنی یکسان داشتند و هیچ تفاوتی میان این دوگروه نوزاد مشخص نبود موش. گروه یکسان بود

های نوزاد انجام و مشخص شد که سطح گلوکز و انسولین نوزادانی که جیره  هایی روی موش ها آزمایش فته هفتم تولد موشدر ه

درصدی  22شان موادی با چربی کم  های نوزادی است که جیره غذایی پدران شان چرب بوده، بسیار بیشتر از موش غذایی پدران

 .بوده است

های نوزاد به  ماهگی این موش 25ای است برای بیماری دیابت، تا  ز و انسولین خون که مقدمهمحققان متوجه شدند که سطح گلوک

 .یافتند تدریج افزایش 

هایی نیز میان اسید  های بعدی خود متوجه شدند که تفاوت چن در دانشگاه نوادای آمریکا در بررسی اعضای گروه پژوهشی تیم کی

های نر با جیره غذایی عادی  های نر با جیره غذایی چرب به نسبت گروه موش ی موشهای گروه  در اسپرم( RNA) ریبونوکلئیک

 .اند وجود داشته

 .ها شود تواند اطالعات ژنتیکی را منتقل کند و سبب هماهنگی ژن در اسپرم می( RNA) اسید ریبونوکلئیک

 تحقیق گروه دوم

ورچستر در دانشگاه ماساچوست آمریکا نیز به نتایج مشابهی با  اعضای گروه تحقیقاتی محقق اولیور جی راندو در دانشکده پزشکی

درصد پروتئین و  25های نر  آنها در جیره غذایی گروهی از موش. چن در دانشگاه نوادای آمریکا رسیدند گروه تحقیقاتی محقق کی

 .درصد پروتئین اضافه کردند 22در جیره غذایی گروهی دیگر 

تر بیشتر از گروه  های با جیره غذایی پروتئین کم های ژنتیک گروه موش توجه شدند که فعالیتاعضای این گروه تحقیقاتی نیز م

 .ها دیده شده است درصد پروتئین ناهماهنگی ژن 25های نر با جیره غذایی  دیگر بوده و در گروه موش

 تحقیق روی انسان

ها  تواند از طریق اسپرم ه آمادگی چاقی در نسل بعد میها نیز نشان داد ک چندی پیش تحقیقی در دانشگاه کپنهاگ بر روی انسان
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 .ها را ثابت کرد اش تغییرات چربی بر اسپرم گروه پژوهشی تیم ایدا دونکین در تحقیقات. منتقل شود

های  پژوهشگران با تحقیق روی اسپرم. در این تحقیق مشخص شد که نوزادان والدین چاق آمادگی بیشتری برای چاق شدن دارند

 ها شدند  ن این نوزادن متوجه تغییر حالت این اسپرمپدرا
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 سالمت
 فودپرس 1318دى ماه  26یک شنبه 

  بهترین رژیم غذایی برای دیابتی هابهترین رژیم غذایی برای دیابتی ها

درصد کاهش می دهد و عنوان  58مواد غذایی گروهی از محققان یک برنامه غذایی تنظیم کردند که احتمال ابتال به آلزایمر را 

 .را به خود اختصاص داده است 0221برترین رژیم غذایی مناسب برای بیماران دیابتی در سال 

درصد کاهش می دهد و  58وهی از محققان یک برنامه غذایی تنظیم کردند که احتمال ابتال به آلزایمر را به گزارش پارسینه، گر

 .را به خود اختصاص داده است 0221عنوان برترین رژیم غذایی مناسب برای بیماران دیابتی در سال 

ر آمریکا تدوین شده است و ترکیبی از نام دارد و توسط محققان مرکز پزشکی راش د MIND برنامه غذایی ساده و در دسترس

هر دو برنامه غذایی مدیترانه ای . است( DASH موسوم به روش)رژیم مدیترانه ای و روش های غذایی موثر در کاهش فشار خون 

 .، در کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی، سکته مغزی و زوال عقل موثر هستندDASH و

از طرفی . درصد کمتر است 58بتال به آلزایمر در افرادی که این رژیم را دنبال می کنند، این مطالعه نشان می دهد احتمال ا

درصد  85احتمال ابتال به آلزایمر در افرادی که برنامه غذایی را به طور منظم دنبال نمی کنند ولی تاحدودی به آن پایبند هستند، 

 .کاهش پیدا می کند که میزان قابل مالحظه ای است

 :یی توصیه شده توسط محققان دانشگاه راش به قرار زیر استرژیم غذا

 .هر روز از سبزیجاتی که برگ سبز دارند و میوه و سبزیجات دیگر استفاده کنید-

 .آجیل را در برنامه غذایی خود بگنجانید و سعی کنید به جای تنقالت ناسالم فقط از آجیل استفاده کنید-

 .در هفته چند بار لوبیا مصرف کنید-

 .حداقل دو بار در هفته از گوشت ماکیان استفاده کنید-

 .حداقل یک بار در هفته ماهی بخورید-

 استفاده کنید( خشک یا تازه)حداقل دو بار در هفته از یکی از محصوالت خانواده توت -

 .کرده را محدود کنیدفست فود و غذای سرخ ( مانند پنیر پیتزا)مصرف گوشت قرمز، کره و مارگارین، شیرینی، پنیر پرچرب -

 . انواع توت به طور خاص برای افزایش عملکرد شناختی مغز توصیه شده است

در این پایگاه  MIND رژیم غذایی. هر ساله گزارشی را مبنی بربهترین رژیم غذایی منتشر می کند U.S .News پایگاه خبری

ه خود اختصاص داده است و در حالت کلی، دومین رژیم برتر این عنوان ساده ترین رژیم عذایی و بهترین غذای بیماران دیابتی را ب

 . پایگاه نام گرفته است

d3c229ba12c8d5c0=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 1318دى ماه  22سه شنبه 

  سرماخوردگیسرماخوردگی  ویتامین دشمنویتامین دشمن

کنند، کمتر  استفاده می Cافرادی که در فصول سرد سال بیشتر از ویتامین: یک کارشناس تغذیه و رژیم درمانی گفت< مواد غذایی

 .شوند دچار سرماخوردگی می

های مورد  دانیکی از آنتی اکسی Cویتامین: آیند، گفت به حساب می Cفرزاد بابایی با بیان اینکه مرکبات منابع مهمی از ویتامین 

 .شود توجه در علم تغذیه است که نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد و لذا استفاده از آنها به افراد توصیه می

ها اثرگذار  های قلبی و عروقی و دیگر بیماری ها، بیماری ها، سرماخوردگی ها را در کاهش بروز سرطان بابایی نقش آنتی اکسیدان

کنند و از این جهت خوردن آنها برای دستیابی به  ای در خون جلوگیری می ها از تولید مواد واسطه تی اکسیدانآن: دانست و افزود

 .شود سالمتی توصیه می

بابایی سپس قند موجود در مرکبات را از نوع فروکتوز دانست و با بیان اینکه جذب فروکتوز در بدن به طور مستقیم صورت 

 .کند قند نیازی به انسولین نیست و لذا وجود آن در خون به وضعیت تنظیمی بدن کمک می برای جذب این: گیرد، گفت می

 .شود در مرکبات مقادیر کمی ساکارز و مقادیر کمتری هم گلوکز یافت می: وی گفت

وال به دلیل ها در فصل زمستان که افراد معم مصرف این نوع میوه: بابایی میزان آب موجود در مرکبات را در باال دانست و گفت

 .کند نوشند، از دهیدره شدن بدن جلوگیری می سرمای هوا آب کمتری می

جنگد  با سرماخوردگی می Cوی یکی از دالیل عمده مصرف مرکبات در فصل سرد سال را دیدگاه عمومی مبنی بر اینکه ویتامین

های انجام شده به این نتیجه  ان با پژوهشاز نظر علمی هیچ مدرک مستدلی در این خصوص وجود ندارد، امامحقق: دانست و گفت

 .شوند کنند کمتر دچار سرماخوردگی می استفاده می Cاند افرادی که در فصول سرد سال بیشتر از ویتامین رسیده

را باشد، مصرف روزانه یک عدد از مرکبات  میلی گرم می 12تا  95مورد نیاز بدن هر فرد بین  Cبابایی با بیان اینکه میزان ویتامین

شود افرادی که دچار سرماخوردگی هستند و افرادی که تب  توصیه می: مورد نیاز بدن کافی دانست و گفت Cبرای تامین ویتامین

 . دارند بیشتر از این میزان استفاده کنند

3203282c0a12a2b3f99c5c8d0c2cfe9=Id?aspx.Post/ir.sfoodpres.www//:http 
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 سالمت
 فودپرس 1318دى ماه  21دو شنبه 

  ادویه جادویی برای درمان سینوزیت ادویه جادویی برای درمان سینوزیت 

 .های آن دارد دارچین آثار خوبی در تقویت کبد و رفع بیماری< غذا و تغذیه

ترشحات )های مغزی که به صورت نزله  دهد و رطوبت میدارچین بینایی را افزایش داده و نشاط آور است؛ نفخ را کاهش 

 .برد شده آن، یعنی سینوزیت را از بین می شود و شکل مزمن دیده می( حلقی پشت

است و در ( در حد متوسط)دارچین دارای طبیعت گرم و خشک در درجه دوم : ناصر رضایی پور درباره خواص دارچین اظهار داشت

 .اری از دارچین یاد شده استمنابع طب ایرانی، خواص پرشم

سموم معدنی، حیوانی و نباتی است و موجب تقویت قلب، مغز، ( پادزهر)ها و تریاق  کننده برخی عفونت آور، درمان دارچین نشاط

 .شود کبد و معده می

ز طبقات چشم، از آن افزاید و در قدیم برای عبور داروهای چشمی ا دارچین نیروی بینایی را می: این متخصص طب سنتی ادامه داد

 .شده است استفاده می

دیده ( حلقی ترشحات پشت)های مغزی که به صورت نزله  دهد و رطوبت این دوای مفید، نفخ را کاهش می: رضایی پور بیان داشت

 .کند را درمان می3 شده آن، یعنی سینوزیت که از مشکالت بزرگ بهداشت و سالمت بشر امروز است شود و شکل مزمن می

تواند به بهبود میل  شود و مصرف آن زیر نظر متخصص، می دارچین موجب افزایش جریان ادرار و خون قاعدگی می: عنوان کرد وی

 .ماند ترکیبات دارچین، به شرط نگهداری مناسب، تا پانزده سال باقی می. جنسی کمک کند

روانی چون تپش قلب، ترس،  -های روحی در بیماریهای دارویی مؤثر  از دارچین در فراورده: این متخصص طب سنتی اضافه کرد

دار، تنگی نفس و گرفتگی صدا نیز  های مرطوب و خلط های ریوی و تنفسی چون سرفه وسواس، جنون و همچنین برخی بیماری

 .شود استفاده می

های عفونی، کاهش  مهای آن، بهبود زخ همچنین دارچین آثار خوبی در تقویت کبد و رفع بیماری: رضایی پور خاطرنشان کرد

 .برخی سردردها و دردهای رحمی دارد3 رعشه، درمان سکسکه، سنگینی سر

زرد، هلیم، قیمه،  شود و در شله ها از دارچین، پیاز و زردچوبه استفاده می در آشپزی ایرانی، در پخت مرغ و گوشت: وی یاداور شد

 .مانه داردعنوان مُصلح، کاربردی هوشمندانه و حکی نیز به... شیربرنج و

59ca59928e3abeca298=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 آیانا 1318دی  26, یکشنبه

  ل یارانه صادراتی شد ل یارانه صادراتی شد زمینی صادراتی از اردبیل مشموزمینی صادراتی از اردبیل مشمو  هزار تن سیبهزار تن سیب  455455

از طریق مبادی رسمی اقدام به صادرات این محصول کردند،  59تا آخر آذرماه سال  58ماه سال  بهمن 25صادرکنندگانی که از 

 . توانند نسبت به تشکیل پرونده و دریافت یارانه صادراتی اقدام کنند می

ل؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی این استان با از اردبی( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

بر . شود زمینی پرداخت می نظر به اهمیت تنظیم بازار محصوالت کشاورزی یارانه صادراتی برای محصول سیب: اعالم این خبر گفت

و سازمان جهاد کشاورزی با کشور  شده از سوی استانداری های انجام های وزیر جهاد کشاورزی هماهنگی و پیگیری اساس حمایت

ماه سال  بهمن 25ای که صادرکنندگانی که از  گونه های اخیر فراهم آمد، به جمهوری آذربایجان زمینه صادرات این محصول در سال

از طریق مبادی رسمی اقدام به صادرات این محصول کردند، می توانند نسبت به تشکیل پرونده و  59تا آخر آذرماه سال  58

 .دریافت یارانه صادراتی اقدام کنند

فقط صادرکنندگانی که کارت بازرگانی آنان از این استان صادر شده، صرف نظر از اینکه در چه : الدین پورپیغمبر افزود میرجمال

 .توانند در این استان مدارک خود را ارائه کنند اند می گمرکی صادرات داشته

ریال یارانه به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد  522هزار و  زمینی مبلغ یک کیلوگرم سیببه ازای صادرات هر : وی خاطرنشان کرد

به همین منظور مدارک این دسته از صادرکنندگان در کمیته . و اولویت پرداخت با تقدم زمانی صدور پروانه صادرات خواهد بود

مان جهاد استان است، بررسی خواهد شد و پس از تأیید مربوطه که دبیری آن به عهده مدیر تنظیم بازار محصوالت کشاورزی ساز

 .اصالت مدارک حائزین شرایط به دفتر توسعه صادرات برای پرداخت یارانه معرفی خواهند شد

وی اظهار امیدواری کرد که پرداخت یارانه صادراتی بتواند قسمتی از مشکالت مالی صادرکنندگان را برطرف کرده و انگیزه کافی 

 .ت بیشتر در بازاریابی خارجی و صادرات و کمک به تنظیم بازار این محصول کندبرای مشارک

زمینی در این محدوده زمانی که از گمرکات  هزار تن سیب 222شود بیش از  برآورد می: این مقام مسئول در پایان تصریح کرد

 ./سوار و آستارا است، به کشور همسایه صادر شده و مشمول دریافت یارانه است بیله

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02020-2html. 
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 سیب زمینی

 خبرنگاران جوان - 131۱دی  1۱: تاریخ

  تومان یعنی فاجعهتومان یعنی فاجعه  055055سیب زمینی کیلویی سیب زمینی کیلویی //تولیدی که در ورطه نابودی استتولیدی که در ورطه نابودی است

سیب زمینی مصرف عموم مردم است اما به سبب افزایش تولید، قیمت فروش محصول، هزینه :داران گفتنائب رئیس اتحادیه باغ

 .تمام شده کشاورزان را هم پوشش نمی دهد

ی هفتاد من است از کاهش ؛ داستان کم لطفی به سیب زمینی کاران مثنوخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش 

بیش از پیش قیمت این محصول در بازارداخلی و شرایط سخت کشت محصول تا بی انگیزگی برای کشت این محصول در سال 

 !زراعی آینده

البته داستان بی مهری به کشاورزان داستان جدیدی نیست چرا که با وجود زحمات فراوان کاشت، داشت و برداشت کمترین سود 

 .یدکنندگان زحمتکش می شود به طوریکه هزینه های اولیه آنها را نیز در برنمی گیردعاید تول

: گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جواندر این راستا رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی در گفتگو با 

است و به همین خاطر باید مشوق های صادراتی فروش سیب زمینی تابع عرضه و تقاضا، شرایط اقتصادی مردم و صادرات محصول 

برای تنظیم بازار به صادر کنندگان دهند زیرا شرایط فعلی بسیار نگران کننده است و در صورت ادامه این روند کشاورزان دست از 

 .کشت خواهند کشید

تومان مشوق  252کیلو سیب زمینی  وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته طی مصوبه ای قرار بوده به ازای صادرات هر: وی افزود

و از طرفی قرار است تا پایان سال   صادراتی به صادر کنندگان پرداخت کند اما باید گفت که تا کنون این مصوبه اجرایی نشده

اجرایی شود اما نباید فراموش کرد که تاخیر در پرداخت این مشوق صادراتی موجب دلسردی و بی اعتمادی صادرکنندگان شده 

 .تاس

صادرات سیب زمینی به تنهایی نمی تواند مشکل تولید کنندگان را حل کند اما تا حدودی تعادل در عرضه و : نیازی بیان کرد

 .تقاضا ایجاد می کند

با توجه به اینکه سیب زمینی محصولی استراتژیک است بایستی با کمک وزارت جهاد : وی با اشاره به ایجاد تشکل ها گفت

 .یی ایجاد شود تا برسطح زیر کشت محصول نظارت کافی داشته باشندکشاورزی تشکل ها

داستان بی توجهی به سیب زمینی کاران تنها به تولید ختم نمی شود بلکه این روزها در سایه خواب غفلت مسئوالن در پرداخت 

 .مشوق های صادراتی کمتر شاهد صادرات این محصول و در نهایت توازن عرضه و تقاضا هستیم

با این وجود چه بر سر سیب زمینی کاران خواهد آمد مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار باشگاه  حال

سیب زمینی مصرف عموم مردم است اما به سبب افزایش تولید، قیمت فروش محصول هزینه تمام شده : خبرنگاران اظهار داشت

 .کشاورزان را هم پوشش نمی دهد

تومان به فروش می رسد  522در حالیکه هر کیلو سیب زمینی در خرده فروشی ها و وانتی ها و دوره گردها به قیمت : ودوی افز

 .باید گفت که این امر یک فاجعه است

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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خرید تضمینی آخرین راهکار است و توجیه اقتصادی ندارد که پاسخگوی : شادلو با اشاره به خرید تضمینی محصول بیان کرد

اقتصادی و قیمت تمام شده محصول باشد و از طرفی به سبب بار مالی برای دولت تا جایی که ممکن بوده قرار است انجام تولیدات 

 .نشود اما در نهایت اگر راه چاره ای برای کشاورزان وجود نداشته باشد این امر صورت می گیرد

باز است اما به سبب عدم کشش بازار کشورهای همسایه، در حال حاضر فضای صادرات : نائب رئیس اتحادیه باغداران تصریح کرد

امکان صادرات محصول وجود ندارد و الزم به ذکر است که چنین وضعیتی در نهایت منجر به ضررو زیان های فراوان بردوش 

 .کشاورزان می شود

؛ با توجه به تولید باالی سیب زمینی در کشور مسئوالن باید در گام نخست ان جوانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاربه گزارش 

مشوق های صادراتی را به صادر کنندگان پرداخت کنند و بیش از این در پرداخت آن تعلل نکنند و در گام بعدی وزارت جهاد 

مزارع دیگر شاهد نامتوازنی عرضه و تقاضای محصول کشاورزی در ایجاد تشکل ها اهتمام بیشتری داشته باشد تا با نظارت کافی بر 

 .در بازار نباشیم
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 شیالت

 آیانا 1318دی  22, سه شنبه

  س و تنگه هرمز س و تنگه هرمز های ماهیان خلیج فارهای ماهیان خلیج فار  اعالم فهرست نهایی گونهاعالم فهرست نهایی گونه

های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز  المللی، فهرست تأییدشده گونه نظران بین با همکاری کارشناسان ایرانی و محققان و صاحب

 .اعالم و ثبت شد

عضو پژوهشگر و )گرفته از سوی فریدون عوفی  های انجام ، بر اساس مطالعات و پژوهش(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

بندی  با هدف بازنگری و اصالح رده 2852 - 59های  ، این مطالعه طی سال(هیأت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

های ماهیان خلیج فارس و  و رفع ابهامات و حصول اطالعات جدید در زمینه فهرست نهایی گونه( و تنگه هرمز)ماهیان خلیج فارس 

 آرام -جوار منطقه اقیانوسی هند  تی ماهیان دریایی جنوب ایران با سایر مناطق دریایی همهمچنین بررسی روابط جغرافیای زیس

(Indo - Pacific )به انجام رسید. 

) و غیرفارسی ( 2812 - 59)بنا به اعالم مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، عالوه بر بررسی مستندات آرشیو و منابع فارسی 

شده در  های ثبت و نگهداری زمینه ماهی شناسی خلیج فارس و خلیج عمان، و بررسی نمونه موجود در( میالدی 2522 - 0225

های ساحلی و دریایی و بررسی  های میدانی و عملیات غواصی در زیستگاه برداری های داخل و خارج از کشور، همچنین نمونه موزه

ان جنوبی کشور و کشورهای حوضه خلیج فارس و خلیج های موجود در مراکز و بنادر ماهیگیری و تخلیه صید چهار است نمونه

 .عمان انجام گرفت

مورد ( MCZ - ICZN) ای بندی جانوری و موزه فهرست نهایی ماهیان غضروفی و استخوانی بر اساس استاندارد جهانی رده

 ./گرفتشناسی موزه تاریخ طبیعی کانادا مورد تأیید قرار  بازنگری و اصالح و با همکاری دپارتمان ماهی
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 شیالت
 آیانا 1318دی  21, دوشنبه

  صادرات هفت کانتینر میگو به چین صادرات هفت کانتینر میگو به چین / / ایجاد ارزآوری از منابع سوخته کشور در آبادانایجاد ارزآوری از منابع سوخته کشور در آبادان

تواند ارزآوری و  اسپات در چوئیبده آبادان، یعنی استفاده از منابع سوخته کشور که می منطقه آلوده به ویروس وایت پرورش میگو در

 .اشتغال مناسبی ایجاد کند

با اعالم این ( ایانا)دهنده میگو از شهرستان آبادان استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  پرورش

 .سفید در شهرستان آبادان، تولید میگو به میزان قابل توجهی افزایش یافت در دو سال گذشته با وجود بیماری لکه: فتخبر گ

هکتار در منطقه چوئیبده آبادان عملکرد مناسبی  2833تن میگوی پرورشی و سطح  222توانستم با تولید : فرد افزود عظیم بوستانی

 .ان دیگر استان، شاخص بودبردار را رقم بزنم که نسبت به بهره

ای است که برای صادرات در نظر گرفته شده و کامالً مکانیزه بوده و  گونه شده به مزرعه میگوی طراحی: وی خاطرنشان کرد

 .شود صورت کامل به کشورهایی چون چین، ویتنام، لبنان و امارات صادر می محصوالت تولیدی به

کنند، زیرا قرار گرفتن مزرعه در  میگو از منابع سوخته کشور ایجاد ارزآوری و اشتغال میتولیدکنندگان : فرد ادامه داد بوستانی

های غیرقابل مصرف و شور برای تولید  منطقه صفر مرزی باعث شده است که مرزبانان خوبی در منطقه باشیم و عالوه بر آن، از آب

 .استفاده کنیم

 .شود وماتیک بوده و هوادهی مناسبی انجام میسیستم غذادهی در مزرعه کامالً ات: وی تصریح کرد

طور قطع اولویت  اگر تولیدکنندگان خوراک در کشور بتوانند با کیفیت مناسب غذا تهیه کنند، به: فرد یادآور شد بوستانی

 .تولیدکنندگان، استفاده از غذاهای داخلی است

 سفید، نوعی فرصت است  تولید در کنار بیماری لکه 

کاررفته  های به سفید، تکنیک در راستای کنترل ویروس لکه: گو از شهرستان آبادان استان خوزستان تأکید کرددهنده می پرورش

 .شود برای تولید الرو داخل مزرعه انجام می

درصد  02تا  22ایم  ایم و توانسته با وجود آنکه بیماری در منطقه بومی شده است، از تولید دست برنداشته: وی اظهار داشت

 .سیل کشور تولید داشته باشیمپتان

 .تن نیز در مزرعه شدنی است 02تولید تا : فرد همچنین گفت بوستانی

اسپات است، دست از  استخر، بخشی از آن درگیر بیماری وایت 29ترسی از بیماری نداریم و با وجود اینکه از : وی در ادامه افزود

 .مه دهیمکنیم که تولید را ادا ایم و تالش می تولید برنداشته

از کارشناسان خارجی برای افزایش تجارب استفاده : دهنده میگو از شهرستان آبادان استان خوزستان خاطرنشان کرد پرورش

 .کنیم ایم و عالوه بر آن، انتقال تجارب با بازدید از مزرعه میگوی سایر کشورها را در ایران بومی می کرده

شود، زنجیره صادراتی ندارد؛ با وجود آنکه  از آنجا که این محصول صادر می: ندارد، ادامه دادفرد با اعالم اینکه میگو زنجیره  بوستانی

 .سود خوبی در صادرات این محصول است

ای که اگر هر کیلوگرم میگو در  گونه تر باشند، به برخی مشکالت باعث شده که صادرکنندگان ایرانی از رقبا عقب: وی تصریح کرد

 .فروشند دالر به فروش برسد، تولیدکنندگان ایرانی محصول خود را شش دالر می 235بازارهای صادراتی 
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توانیم خود را با دنیا هماهنگ کنیم، در صورتی که اگر  امکان سنجیدن بازار وجود ندارد، عالوه بر این می: فرد یادآور شد بوستانی

 .زنجیره وجود داشته باشد، اماکان رقابت بیشتری فراهم است

طور قطع صادرات به  امسال حدود هفت کانتینر میگو به چین صادر شد که اگر زنجیره صادراتی وجود داشت، به: د کردوی تأکی

 .شد سایر کشورها بیشتر می

نوآوری و خالقیت در روند تولید میگوی پرورشی و استفاده از : دهنده میگو از شهرستان آبادان استان خوزستان اظهار داشت پرورش

 ./ای آلوده بتوانم ارزش افزوده ایجاد کنم نوین باعث شده است که در منطقههای  سیستم
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 شیالت
 آیانا 1318دی  26, یکشنبه

  ای تکثیر و پرورش ماهیان دریایی برگزار می شود ای تکثیر و پرورش ماهیان دریایی برگزار می شود   ههمنطقمنطق  --همایش ملی همایش ملی 

ماه سال جاری در خوزستان  پروری پایدار در قفس، بهمن ای تکثیر و پرورش ماهیان دریایی با محوریت آبزی منطقه -همایش ملی 

 .شود برگزار می

های نوین بوده که از شروع و  جمله فناوری، فناوری تکثیر و پرورش ماهیان دریایی از(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

استان خوزستان با داشتن سواحل طوالنی پیشگام در تحقیق و توسعه این فناوری بوده و . گذرد توسعه آن در دنیا دیر زمانی نمی

اتی بندر امام پروری خوزستان و در ایستگاه تحقیق ها در ایران در پزوهشکده آبزی نخستین تحقیقات در تکثیر و پرورش این گونه

 .انجام شده است

های متعدد درباره موضوعات گوناگون صنعت تکثیر و  همچنین با سپری شدن بیش از دو دهه تحقیق و مطالعه و انجام پایلوت

پروری جنوب و کارشناسان  ویژه توسط محققان پژوهشکده آبزی پرورش ماهیان دریایی توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی به

سازی آن،  دستاوردهای با ارزشی در زمینه بیوتکنیک تکثیر، پرورش، تهیه مولدان، کشت انبوه انواع غذای زنده و غنی شیالت اینک

ساز رونق و  تواند زمینه حاصل شده است که می... های غذایی اقتصادی و ها و جیره پرورش در قفس و استخر، دستیابی به فرمول

 .جیره صنایع وابسته به آن در سواحل جنوبی و شمالی کشور شودپروری دریایی و زن شکوفایی صنعت آبزی

الزم به ذکر است که با پا گرفتن چنین صنعت با ارزشی و رونق یافتن صنایع جانبی آن بدون تردید نقش مؤثری در زمینه اشتغال 

اهد کرد که از مصادیق اتکا بر و رفع بیکاری، ارتقاء سرانه پروتئین سالمت بخش آبزیان دریایی، صادرات و ارزآوری ایفا خو

 .عنوان رکن اساسی اقتصاد مقاومتی است های داخلی به توانمندی

های وسیع این صنعت مهم، شیالت خوزستان مأموریت یافت همایشی با  در راستای معرفی این دستاوردها و آشنا شدن با ظرفیت

در  59ماه سال  در بهمن "پروری پایدار در قفس محوریت آبزیای تکثیر و پرورش ماهیان دریایی با  منطقه -همایش ملی "عنوان 

اندرکاران این صنعت در داخل و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای  استان خوزستان برگزار کند که در آن محققان و کلیه دست

 .عمان مشارکت خواهند داشت

پروری، بازسازی ذخایر آبزیان، فرآوری  ها، مهندسی آبزی پرورش در قفس، پرورش الرو ماهی، فیزیولوژی آبزیان، بهداشت و بیماری

های نوین، اقتصاد و بازاریابی محصوالت شیالتی و اکولوژی  محصوالت شیالتی، اصالح نژاد آبزیان اقتصادی، تکثیر، پرورش و فناوری

 .پروری از محورهای اصلی این همایش است و اثرات متقابل زیست محیطی در آبزی

های ماهیان دریایی و ارزیابی زیست  های آموزشی با عناوین پرورش الرو ماهیان دریایی، بهداشت و بیماری رگاهگفتنی است، کا

 ./پروری در قفس در حاشیه این همایش برپا است محیطی آبزی
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 شیالت
 آیانا 1318دی  11, شنبه

افزایش سهم هرمزگان از صید افزایش سهم هرمزگان از صید / / رتبه دوم صید ماهی در اقیانوس هند به ایران رسیدرتبه دوم صید ماهی در اقیانوس هند به ایران رسید

  درصد درصد   1010ماهی کشور به ماهی کشور به 

میزان صید ماهیان توسط ایران از مجموع صید هفت کشور حاشیه : معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران، گفت

 . فارس بیشتر و رتبه دوم صید در اقیانوس هند در دستان ایران استخلیج 

هم اینک بیش از یکصد : به گزارش ایانا از هرمزگان،علی اصغر مجاهدی در نخستین جشن ملی ساردین ماهیان در قشم، اظهار کرد

 .شودهزار تن از صید ساالنه کشور، از ذخایر مشترک آبزیان در آب های بین المللی برداشت می 

درصد صید ایران در این استان انجام می  92وی با بیان اینکه هرمزگان یکی از مناطق اصلی صید و صیادی کشور است و بیش از 

 .درصد افزایش یابد 95پیش بینی می شود بر اساس برنامه ششم توسعه این عدد به : شود، افزود

کشور ما ساالنه چهار درصد رشد در حوزه صیادی دارد : اضافه کرد مجاهدی با اشاره به کاهش نیم درصدی صید ساالنه در جهان،

 .درصد رشد ساالنه همراه بوده است 82سال گذشته صید ساردین ماهیان با  22و در 

: معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران، توسعه صیادی در جنوب کشور را متکی به صید ماهیان ریز دانست و افزود

 .نامه ششم توسعه صید فانوس ماهیان و سطح زیان در آب های خلیج فارس و بین المللی دو برابر می شودبراساس بر

با وجود ظرفیت های بی شمار در این حوزه، هم اکنون ارزش اقتصادی : وی با انتقاد از روند فرآوری ساردین ماهیان در کشور، گفت

 .دهد ساردین یک درصد از ارزش اقتصادی صید را تشکیل می

تکمیل زنجیر فرآوری ماهی با احداث صنایع تکمیلی، منجر به : مجاهدی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره فرآوری ماهی، افزود

 .ارزش افزوده بیشتر و رونق اقتصاد شیالت کشور و هرمزگان می شود

با این رویکرد انتظار داریم : ن ماهیان، گفتوی با دعوت از جامعه صیادی برای ورود به حوزه فرآوری، بسته بندی و صادرات ساردی

 .صیادان عالوه بر مدیریت صید، در مدیریت درآمد این حوزه نیز نقش داشته باشند

حفظ ذخایر : معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت ایران حفظ ذخایر آبزی را مبنای توسعه صیادی در جنوب کشور دانست و گفت

 ./ذخایر برداشت شده اولویت اصلی توسعه شیالت استآبزیان و بهره وری حداکثری از 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 131۱دی  11: تاریخ

  د، تولید هم نداریمد، تولید هم نداریمحمایت نشوحمایت نشو/ / بی اعتنایی شیالت به ماهیان گرم آبیبی اعتنایی شیالت به ماهیان گرم آبی

صادرات ماهیان گرم آبی به سبب عدم حمایت الزم از شیالت، سال به سال با : مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرم آبی گفت

 .کاهش مواجه است

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسن آقازاده مدیر عامل اتحادیه سراسری ماهیان گرم آبی کشور در گفتگو با 

بخش اعظم صادرات ماهیان گرم آبی کشور به عراق است که در مقایسه با : خصوص تولید و صادرات ماهیان گرم آبی اظهار داشت

 .سال گذشته این میزان صادرات کاهش یافته است و عالوه بر این میزان تولید نیز در وضع مناسبی قرار ندارد

 .نوسانات نرخ ارز تأثیر گذار است  در صادرات ماهیان گرم آبی مسائلی همچون برودت هوا، گرما و: وی افزود

هزار تن از این میزان به  23هزار تن ماهیان گرم آبی در کشور تولید و حدود  252سال گذشته : آقا زاده در ادامه بیان کرد

 .تکشورهای عراق و حاشیه خلیج فارس صادر شده اس

هزار تن بوده که متاسفانه به سبب عدم حمایت الزم دولت و شیالت  05چند سال گذشته  گفتنی است که صادرات این ماهیان در 

 .شود امسال میزان صادرات از سال گذشته هم کمتر باشد از این بخش میزان صادرات کاهش یافته به طوری که پیش بینی می

های گذشته به سبب عدم ایجاد مزارع جدید  تولید ماهیان گرم آبی نسبت به سال: تصریح کردمدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی 

ها و عدم سرمایه در گردش کافی تفاوت معناداری در واحد سطح  های دیگر و گران بودن نهاده و سطح زیر کشت و معرفی گونه

های سوخت و حمل ونقل از بزرگترین  صول گرانی حاملنخواهد داشت و الزم به ذکر است که گرانی و کمبود نهادها، فرآوری مح

 .مشکالت تولید کنندگان است

/news/fa/ir.yjc.www//:http5959020D%/3%A3% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 131۱دی  21: تاریخ

  ر صادرات آبزیان نداردر صادرات آبزیان نداردقطع روابط با عربستان تأثیری دقطع روابط با عربستان تأثیری د

تواند فرصت حضور مستقیم در  قطع ارتباط تجاری با برخی کشورهای عربی می: مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان گفت

 .بازارهای جدید را برای ما فراهم کند

، در خصوص قطع خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر و صادرات آبزیان در گفتگو با 

های ظالمانه که در  با توجه به رفع تحریم: ارتباط برخی کشورهای عربی با ایران و تأثیر این مسئله بر صادرات آبزیان اظهار داشت

شویم و ارزش  ه صورت مستقیم وارد بازارهای جهانی های داللی ب ها و سیستم توانیم با حذف واسطه حال برطرف شدن است می

 .زنی ما را در بازارهای هدف بیشتر کند تواند قدرت چانه افزوده باالیی را نصیب کشورمان کنیم و الزم به ذکر است که این امر می

رفی ما شود اما در نهایت تواند منجر به کاهش بازارهای مص در واقع کاهش روابط تجاری با چند کشور خاص عربی می: وی افزود

توانیم به سرعت بازارهای جدیدی  نباید فراموش کرد که قطع ارتباط با کشورهای عربی برایمان بیشتر فرصت است تا تهدید زیرا می

 .را جایگزین کنیم

هزار تن میگو به  22الی  22جاری با توجه به کاهش تولید میگو تنها حدود  در سال: قاسمی با اشاره به صادرات میگو بیان کرد

 .شود بازارهای هدف صادر می

/news/fa/ir.yjc.www//:http5951280D%/5%30%D3%B2% 
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 شیالت
 ایران اکونا - 131۱/ دی /  21, دوشنبه 

  برابر شده استبرابر شده است  4545صید ماهی ساردین صید ماهی ساردین 

نفر در  0222نفر به صورت مستقیم و فعالیت  0222صید ساردین ماهیان سبب اشتغالزایی برای : مدیر کل شیالت هرمزگان گفت

 . مشاغل جانبی این صنعت شده است

ز ها ا صید این ماهی: شود، اظهار کرد درصد ساردین ماهیان کشور در هرمزگان صید می 50سید پرویز محبی با بیان اینکه بیش از  

 .برابر شده است 22تاکنون  32سال 

درصد صید استان در  22: مدیر کل شیالت هرمزگان با اشاره به انحصار صید ساردین ماهیان کشور در استان هرمزگان تصریح کرد

 .شود جزیره قشم انجام می

ساردین ماهیان صید شده به درصد  55: محبی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تکمیلی و بسته بندی در استان خاطرنشان کرد

 .شوند پودر ماهی، تبدیل شده و مقدار کمی از آنها فرآوری می

امروزه با استفاده از تکنولوژی های روز : های نوین صید بیان کرد مدیر کل شیالت هرمزگان با بیان اولویت این نهاد در ترویج روش

شیالت هرمزگان قصد . ی دست پیدا کرد و این صنعت را رونق بخشیدوری حداکثری از ذخایر آبز توان به بهره در صید ماهیان می

دارد برای معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری، ایجاد رونق اقتصادی و تقدیر و تشکر از فعالین صید این گونه ماهی جشن ساردین 

 .ماهیان را در تقویم خود بگنجاند

/com.iranecona//:http52095D%/3%B5%DB%3C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranecona.com/51245/%D8%B5%DB%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

181 
 

 شیالت
 فودپرس1318دى ماه  11شنبه 

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  00صادرات آبزیان صادرات آبزیان 

 .هزار دالر بوده است 522میلیون و  35ماهه امسال  2ارزش صادرات آبزیان در : دبیر کل اتحادیه آبزیان اعالم کرد< مواد غذایی

وقتی بازاری : درباره قطع ارتباط برخی کشورهای عربی با ایران و تاثیر این مساله بر صادرات آبزیان، اظهارداشت علی اکبر خدایی

نیازمند محصول ماست نمی تواند از آن چشم پوشی کند، ضمن اینکه ما زمان تحریم نیز با این مساله مواجه بودیم اما چون 

ادرات انجام می شد، بنابراین این امر تاثیری بر صادرات آبزیان نخواهد داشت و آنها کشورهای هدف نیازمند کاالی ایرانی بودند، ص

 .خریدار خواهند بود

سال   میزان صادرات آبزیان به این کشور: وی با بیان اینکه میزان صادرات آبزیان به عربستان مقداری ناچیز بوده است، گفت

 .ن دالر صادرات کل ما، عددی نیستمیلیو 822هزار دالر بوده که نسبت به  212گذشته 

در میان این : خدایی با اشاره به اینکه اقالم صادراتی به عربستان شامل کنسرو، ماهی تن و فیله ماهی بوده است، اضافه کرد

را قطع  کشورها، بیشترین حجم صادرات آبزیان به امارات است که آنان نیز از تجارت با ما سود می برند و اگر بخواهند این رابطه

 .زیان اقتصادی خواهند شد  کنند، خود دچار

سازمان شیالت کشور : هزار تن اعالم کرد و گفت 21تا  25جاری حدود  دبیر کل اتحادیه آبزیان کشور، میزان تولید میگو را در سال

 .وده استهزار تن ب 23اعتقاد دارد با توجه به میزانی که صرف مباحثی مانند تازه خوری شده، این عدد حدود 

البته ما خودمان به دالیلی از جمله اینکه شرایط : خدایی با بیان اینکه میزان تولید میگو نسبت به سال گذشته کاهش دارد، افزود

هزار تن هم به خاطر بیماری افت  9تا  8بازارهای بین المللی مطلوب نبود، کاهش تولید را برنامه ریزی کرده بودیم اما تولید حدود 

 .تن میگو در کشور تولید شد 522هزار و  00ن اینکه سال قبل حدود کرد، ضم

ها برقرار  ارتباط با روس: خدایی ادامه داد. به گفته دبیرکل اتحادیه آبزیان کشور، صادرات به روسیه نیز به کندی در حال انجام است

 .شده و به تدریج میزان صادرات در حال افزایش است

: عنوان کرد و گفت  هزار دالر 522میلیون و  35  هزار تن به ارزش 05ماهه امسال،  2ن را در وی، میزان صادرات کل آبزیا

  درصد و از نظر 2هزارتن آبزی از کشور صادر شده، از نظر وزنی  02نسبت به مدت مشابه سال قبل که   ماهه امسال 2صادرات در 

 .ارزشی یک درصد رشد داشته است

8d5e3ee2928239bef35230205=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 - 18/16/22فارس

میلیارد تومانی میلیارد تومانی   355355بدهی بدهی / / ها توسط دولتها توسط دولت  خرید بخشی از شکر تولیدی کارخانهخرید بخشی از شکر تولیدی کارخانه

  های قند به کشاورزانهای قند به کشاورزان  کارخانهکارخانه

: میلیارد تومان به کشاورزان بدهی دارند، گفت 522های قند و شکر با بیان اینکه صنایع قند و شکر  ر انجمن صنفی کارخانهدبی

 .ها بخشی از طلب کشاورزان را بپردازند دولت اعالم کرده بخشی از شکر داخلی توسط شرکت بازرگانی خریداری شود تا کارخانه

های قند  کارخانه: ، گفتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  های قند و شکر در گفت خانهبهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کار

میلیارد تومان چغندر از  902در مجموع یک هزار و ( از مهرماه تاکنون)و شکر از آغاز خرید تضمینی چغندر قند در سال جاری 

 .اند هکشاورزان خریداری کرد

: وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات کشاورزان توسط صنایع قند و شکر بابت خرید تضمینی چغندر قند پرداخت شده است، گفت

 .میلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید تضمینی چغندرقند در سال جاری بدهکار هستند 522ها هنوز  کارخانه

ها در  بازار شکر امسال دچار رکود شده و بخشی از شکر تولیدی کارخانه: هار داشتهای قند و شکر اظ دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .انبارها مانده و به فروش نرفته است

خوشبختانه با بررسی شرایط توسط وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه به شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم : دانایی تصریح کرد

 .های قند و شکر خریداری شود نبار کارخانهکرده تا بخشی از شکر موجود در ا

های قند و شکر بابت خرید تضمینی چغندر قند هر چه زودتر به  شود تا بدهی کارخانه این تصمیم دولت موجب می: وی افزود

 .کشاورزان پرداخت شود

اری شکر به عنوان ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران هر ساله مقد: های قند و شکر بیان داشت دبیر انجمن صنفی کارخانه

ها ذخایر  کند که با این تصمیم دولت مبنی بر خرید شکر تولیدی کارخانه استراتژیک خریداری و در انبارهایش ذخیره می

 .شود استراتژیک شکر به جای واردات از تولید داخلی تأمین می

هر مقدار شکر توسط دولت خریداری : ی کرد و افزوداطالع وی از میزان و مقدار خرید شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی اظهار بی

 .تواند پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان را تسریع بخشد شود می

هزار تن چغندر از کشاورزان خریداری شده و این  122میلیون و  5امسال : های قند و شکر اظهار داشت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .استنظیر بوده  های اخیر بی مقدار طی سال

 .هزار تن شکر تولید شود 922شود، یک میلیون و  بینی می با توجه به میزان خرید چغندرقند پیش: دانایی بیان داشت
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 شکر
 فودپرس 1318اه دى م 22سه شنبه 

میلیارد تومانی میلیارد تومانی   355355بدهی بدهی / / ها توسط دولتها توسط دولت  خرید بخشی از شکر تولیدی کارخانهخرید بخشی از شکر تولیدی کارخانه

  های قند به کشاورزانهای قند به کشاورزان  کارخانهکارخانه

میلیارد تومان به کشاورزان بدهی  522های قند و شکر با بیان اینکه صنایع قند و شکر  دبیر انجمن صنفی کارخانه< صنایع غذایی

ها بخشی از طلب کشاورزان را  بخشی از شکر داخلی توسط شرکت بازرگانی خریداری شود تا کارخانه دولت اعالم کرده: دارند، گفت

 .بپردازند

های قند و شکر از آغاز خرید تضمینی چغندر قند در سال  کارخانه: گفت  های قند و شکر بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .اند میلیارد تومان چغندر از کشاورزان خریداری کرده 902در مجموع یک هزار و ( از مهرماه تاکنون)جاری 

: وی با بیان اینکه بخشی از مطالبات کشاورزان توسط صنایع قند و شکر بابت خرید تضمینی چغندر قند پرداخت شده است، گفت

 .هستندمیلیارد تومان به کشاورزان بابت خرید تضمینی چغندرقند در سال جاری بدهکار  522ها هنوز  کارخانه

ها در  بازار شکر امسال دچار رکود شده و بخشی از شکر تولیدی کارخانه: های قند و شکر اظهار داشت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .انبارها مانده و به فروش نرفته است

ولتی ایران اعالم خوشبختانه با بررسی شرایط توسط وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه به شرکت بازرگانی د: دانایی تصریح کرد

 .های قند و شکر خریداری شود کرده تا بخشی از شکر موجود در انبار کارخانه

های قند و شکر بابت خرید تضمینی چغندر قند هر چه زودتر به  شود تا بدهی کارخانه این تصمیم دولت موجب می: وی افزود

 .کشاورزان پرداخت شود

شرکت بازرگانی دولتی ایران هر ساله مقداری شکر به عنوان ذخایر : یان داشتهای قند و شکر ب دبیر انجمن صنفی کارخانه

ها ذخایر  کند که با این تصمیم دولت مبنی بر خرید شکر تولیدی کارخانه استراتژیک خریداری و در انبارهایش ذخیره می

 .شود استراتژیک شکر به جای واردات از تولید داخلی تأمین می

هر مقدار شکر توسط دولت خریداری : اطالعی کرد و افزود رید شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی اظهار بیوی از میزان و مقدار خ

 .تواند پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان را تسریع بخشد شود می

ی شده و این هزار تن چغندر از کشاورزان خریدار 122میلیون و  5امسال : های قند و شکر اظهار داشت دبیر انجمن صنفی کارخانه

 .نظیر بوده است های اخیر بی مقدار طی سال

 .هزار تن شکر تولید شود 922شود، یک میلیون و  بینی می با توجه به میزان خرید چغندرقند پیش: دانایی بیان داشت
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 شیر و فراوردهها
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 صادرات و واردات

 - 18/16/21فارس

  055055میلیون دالر واردات و میلیون دالر واردات و   41954195/ / کنندهکننده  واردکننده برنج با نقاب حمایت از مصرفواردکننده برنج با نقاب حمایت از مصرف  11فشار فشار 

  هزار تن ثبت سفارش جدیدهزار تن ثبت سفارش جدید

ان کاهش ارزش گمرکی برنج وارداتی هستند و سنگ حمایت از واردکنندگان برنج با فشار به مسئوالن و تحریک افکار عمومی خواه

 .رسانند ای آن را در بازار آزاد به فروش می زنند، در حالی که با دریافت ارز مبادله را به سینه می  کننده مصرف

وع کاهش ارزش جهانی برنج وارداتی و درخواست برای های اخیر موض در هفته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کاهش ارزش گمرکی و عوارض گمرک به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شد، تا جایی که واردکنندگان این محصول به 

 .روشهای مختلف به دنبال کاهش تعرفه برنج وارداتی شدند

ستدالل سنگ کاهش هزینه مصرف کننده را به سینه بزنند، در حالی کاهش نرخ جهانی برنج موجب شده تا واردکنندگان با این ا

های  رسد، کما اینکه در مقاطع مختلف مشاهده شده به تناسب کاهش قیمت که بیشترین سود به همین واردکنندگان و دالالل می

 .جهانی این محصول همچنان طبق میل و خواسته آنها خرید و فروش شده است

رسد، عالوه بر آنکه این  از جیب مصرف کننده به بهای سود واردکننده منطقی و عقالنی و اخالقی به نظر نمیبنابراین هزینه کردن 

 .کند ای بوده، اما واردکننده آن را با نرخ ارز آزاد در داخل عرضه می محصول شامل ارز مبادله

و ظرفیت خود را برای به نتیجه رساندن این خواسته ها انجام شده  در چند روز گذشته فشارهای مختلفی از سوی این افراد و جریان

 .اند رسد، برخی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل را فراموش کرده متمرکز کردند، اما به نظر می

اگر ما این ادعا را : معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران در واکنش به این خواسته که در رسانه ملی مطرح شد، گفته بود

یریم؛ برای تعداد محدودی که وارد کننده برنج هستند که تعداشان از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند، رانت اقتصادی بپذ

ایجاد کردیم و دوم اینکه تولید داخل که مد نظر اقتصاد مقاومتی است، را به سمت نابودی خواهیم برد ،چرا که هر کیلو برنج 

 .تومان تعیین شده است 8132قیمت خرید تضمینی  تومان است، در حالیکه 8522وارداتی 

میلیون دالر ارز برای خرید برنج از کشور خارج و یک میلیون و دویست و  982به گزارش فارس سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 

ساب هر دالر دالر بود که با احت 23235هر کیلوگرم )دالر  2235هفت هزار تن محصول برنج وارد شده که هر تن این محصول 

 .بوده است( تومان 8555تومان، ارزش هر کیلو برنج وارداتی  8222

دی ماه سال گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از کشاورزان داخلی، از صدور ثبت سفارش برای 

 .پاکستان کاهش داشتواردت برنج جلوگیری کرد، به همین علت طی یک سال اخیر قیمت برنج در کشورهای هند و 

وارد کنندگان کاال شروع  55/5/2طبق آمارها مجددا از آذر ماه سال جاری با صدور مجوز ثبت سفارش برای واردات برنج تا تاریخ 

از فروشندگان خارجی در حجم باالیی کرده به نحوی که طی یک ماه اخیر حسب آمار اخذ شده از ( پیش فاکتور)به اخذ پرفروم 

 .هزار تن ثبت سفارش انجام شده است 222ارزش حدود  سامانه ثبت

های ایجاد شده و افزایش  دهد با توجه به محدودیت نشان می( 2858)تجربه روند افزایش واردات برنج در پنج ماهه سال گذشته 

ال و با توجه به درصد افزایش یافت و طی پنج ماهه اول س 92درصد به  22تعرفه در فصول برداشت محصول توسط دولت از ماخذ 
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دالر افزایش و باعث  2052حجم تقاضای برای خریداران ایرانی برای اخذ پیش فاکتور قیمت برنج محصول کشور هندوستان به 

 .خروج ارز از کشور شد

ر برای دال 2228میانگین ارزش )هزار دالر  522هزار تن به ارزش  529ماهه سال جاری  5در حال حاضر برابر آمار واردات برنج در 

 (هر تن بوده است

طبق گفته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه با همکاری گمرک در جهت رعایت عدالت مالیاتی و اخذ حقوق ورودی 

یکسان از کاالهای واحد و با در نظر گرفتن انگیزه تولید کنندگان داخلی برای تداوم کشت این محصول استراتژیک و نیز امکان 

 .وارد کنندگان را مد نظر قرار داده استرقابت با 

اسناد خرید ارائه شده توسط واردکنندگان برنج از کشورهای مذکور را به دقت بررسی و روند افزایش قیمت با توجه به حجم 

برای  شود همچنان با افزایش تقاضا  بینی می درخواست از سوی تجار ایرانی، نسبت به واقعی نمودن کاال اقدام کما اینکه پیش

 .واردات، قیمت این محصول در کشورهای مذکور مجددا افزایش یابد

های  دالر توسط گمرک ایران عمال باید شاهد کاهش قیمت شده برنج 352دالر به  2252رغم کاهش ارزش برنج از  همچنین علی

 .نده را به همراه داردوارداتی در کشور باشیم که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده و سود مضاعف برای واردکن

شود،  همچنین در باره موارد مطروحه مبنی بر اینکه با افزایش ارزش تعیین شده از سوی گمرک ایران باعث خروج ارز در کشور می

ز های وارداتی و اختالف نرخ ارز رسمی با بازار آزاد که کمتر ا درصد برای انواع برنج 92نیز با توجه به تعیین ماخذ حقوقی ورودی 

 .شود باشد، عمال خروج ارز توسط وارد کنندگان منتفی می درصد می 02

موضوع دیگری که در واردات برنج باید مدنظر قرار گیرد این است که متاسفانه برخی واردکنندگان سودجو با اغفال مشتری و 

محصول کشور  2535و  2202از نوع کنند، به عنوان مثال برنج  مصرف کننده نسبت به واردات برنج از نوع نامرغوب اقدام می

میلیمتر بوده در صورتی که برنج وارده  339هندوستان حسب گواهی انجمن واردکنندگان برنج از نوع دانه خیلی بلند و به سایز 

است که با قیمت کمتر خریداری شده و با قیمت محصول درجه یک به ( 0درجه )های دانه بلند و شکسته  عموما مخلوطی از برنج

 (.شود غش در معامله که موجب بطالن معامله می)شود  شتری عرضه میم

ریال به ازای  5222درصد و مبلغ  92رغم اخذ حقوق ورودی  های هند و پاکستان علی با توجه به کاهش قیمت صادراتی انواع برنج

درات به ایران نوعی دامپینگ هر کیلوگرم توسط سازمان حمایت، کاهش قیمت توسط کشورهای تولید کننده برنج به منظور صا

پذیری کشاورزان تولید داخلی  محسوب شده و الزم است، دولت با اتخاذ تصمیم مناسب و افزایش مجدد حقوق ورودی امکان رقابت

 .را فراهم کند

محصول به کشور طبق ادعای انجمن واردکنندگان برنج هر تن برنج  2525و  2202های  قیمت تمام شده برنج وارداتی به آیتم

 (خرید در کشور مبداء به اضافه هزینه حمل) CFR دالر 222کشور هندوستان 

 ریال 0222 تومان در هردالر هر کیلو 0222ای  به ارز مبادله

 ریال 3922 حقوق ورودی متعلقه هر کیلو

 ریال 5222 سازمان حمایت هر کیلو

 ریال 89922 جمع هر کیلو



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

153 
 

ریال و  80222توسط شورای اقتصاد در سال جاری ( پرمحصول)برنج محصول گروه یک با در نظر گرفتن قیمت خرید تضمینی 

ریال که این نوع برنج از نظر طعم و سایز و بسیاری از مشخصات آن قبل و بعد از پخت قابل  81322به مبلغ  2855برای سال 

بندی و  است برنج پرمحصول داخلی پس از بستهمقایسه با برنج وارداتی مرغوب از کشورهای هندوستان و پاکستان نیستند، بدیهی 

حمل به بازار مصرف و با در نظر گرفتن سود خرده فروشی عرضه کنندگان آن، قیمت تمام شده برنج پرمحصول داخلی به مراتب 

 .رسد بیشتر از قیمت تضمینی اعالم شده دولت به دست خریداران می

های قابل عرضه به بازار مصرف با قیمت تضمینی خرید برنج   بندی بسته مقایسه قیمت تمام شده برنج مرغوب وارداتی که در

های پیش فاکتور و فاکتور صادرکننده کشورهای عمده صادر کننده برنج به  دهد، قیمت می  پرمحصول توسط دولت آشکارا نشان

رای خروج تولید کنندگان داخلی از کشور از جمله هندوستان و پاکستان به هنگام ترخیص کاال نشانه دامپینگ کشورهای مذکور ب

 .چرخه تولید دقت خاصی به کار گرفته شده است

بوده و جالب آنکه شواهد و قرائن ( ک-م)وارد کننده عمده برنج به کشور وجود دارند که نام یکی از آنها  9به گزارش فارس تنها 

ای این که طبق قسم یاد کرده در محضر قرآن و مردم، دهد، اندکی از نمایندگان مجلس نیز هم نوا با این موضوع به ج نشان می

 .پیگیر حقوق ملت باشند، به دنبال منافع واردکنندگان هستند
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وارداتصادرات و   
 - 18/16/10فارس

  مرغ صحت نداردمرغ صحت ندارد  توقف صادرات تخمتوقف صادرات تخم/ / مرغمرغ  هزار تن تخمهزار تن تخم  0101صادرات صادرات 

تقاضا برای صادرات : مرغ متوقف نشده، گفت گذار با بیان اینکه صادرات تخم مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

 .دهیم ش قیمت به تمام تقاضاهای صادراتی پاسخ نمیمرغ افزایش یافته و برای تنظیم بازار داخل و جلوگیری از افزای تخم

در  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار میهن در گفت سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه

 .مرغ متوقف نشده است درات تخماین موضوع حقیقت ندارد و صا: مرغ گفت مورد توقف صادرات تخم

 .مرغ طبق روال معمول ادامه دارد، منتهی تقاضا برای آن زیاد شده است صادرات تخم: وی افزود

جواب ندادن کامل به : مرغ را کنترل کرد، اظهار داشت ترکاشوند با بیان اینکه در راستای تنظیم بازار داخل باید میزان صادرات تخم

 .متوقف شدن صادرات نیستتقاضای صادراتی دلیل 

شود که اگر به تمام تقاضاها پاسخ دهیم، قطعاً قیمت این محصول در داخل  مرغ زیاد می در مقطعی تقاضا برای تخم: وی افزود

 .ریزد یابد و بنابراین بازار داخلی به هم می افزایش می

در این مقطع نیز چنین اتفاقی افتاده و از آنجایی که ما   :گذار میهن تصریح کرد سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم مدیرعامل اتحادیه

 .ایم مرغ را برعهده داریم، بنابراین به تمام تقاضاهای مطرح شده پاسخ نداده مسئولیت تنظیم بازار داخل و صادرات تخم

افغانستان و ترکمنستان مرغ به کشورهای مختلف از جمله عراق،  تن تخم 922تا  822به طور متوسط روزانه : ترکاشوند بیان داشت

 .شود صادر می

مرغ صادر شده و صادرات این محصول در حال حاضر وضعیت مناسبی  هزار تن تخم 29از ابتدای سال تاکنون حدود : وی افزود

 .دارد
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 صادرات و واردات  

 - 18/16/10فارس

قطع روابط با برخی کشورها تأثیر منفی بر صادرات قطع روابط با برخی کشورها تأثیر منفی بر صادرات / / مرغ ادامه داردمرغ ادامه دارد  صادرات مرغ و تخمصادرات مرغ و تخم

  نداردندارد

غ و تخم صادرات مر: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت با بیان این که قطع رابطه با برخی کشورها اثر منفی بر صادرات ندارد، گفت

 .مرغ از ایران همچنان ادامه دارد

، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی امروز در حاشیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

مرغ انجام  صادرات مرغ و تخم: مرغ اظهار داشت سازی رازی در مورد توقف صادرات تخم مین سال تأسیس مؤسسه واکسن و سرم نود

 .گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد و همچنان صادرات این محصوالت ادامه دارد شود و هیچ می

 .شود کشور عربی صادر می 2مرغ به عراق و  درصد مرغ و تخم 32: وی افزود

ئلی که اخیراً در مورد قطع روابط با برخی کشورها مطرح شده به طور حتم در مورد مسا: معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .تأثیر منفی بر صادرات محصوالت کشاورزی کشورمان نخواهد داشت

 .مرغ بیش از گذشته درخواست واردات دارند خوشبختانه کشورهای متقاضی گوشت و تخم: رکنی بیان داشت

 .کند از داخلی نیاز صادراتی را هم تأمین میدر حال حاضر تولید داخلی عالوه بر تأمین نی: وی افزود

مرغ همچنان نیاز به محصوالت ما دارند و ما هم به دنبال  کشورهای متقاضی مرغ و تخم: معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

 .تر هستیم صادرات بیشتر و مخاطبان صادراتی گسترده

مرغ انجام شده است و این در حالی است که  صادرات مرغ و تخم مذاکراتی با برخی کشورهای همسایه برای  :رکنی تصریح کرد

 .کنیم ای است که نیاز داخلی را به طور کامل تأمین می شرایط تولید ما به گونه

های گذشته ایران از یک کشور واردکننده به یک کشور  در سال: وی در خصوص صادرات محصوالت پروتئینی اظهار داشت

 .مرغ صادر کرد هزار تن مرغ و تخم 252به طوری که سال گذشته در مجموع  صادرکننده تبدیل شده است

مرغ نسبت  ماه ابتدای امسال مطابق آمار گمرک میزان صادرات محصوالت مرغ و تخم 1در : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .درصد افزایش داشته است 02به مدت مشابه سال گذشته 

ماهه امسال  5م که امسال در زمینه صادرات این محصوالت رشد بیشتری داشته باشیم ضمن اینکه در انتظار داری: رکنی ادامه داد

 .مرغ نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است نیز صادرات تخم

 .برای اینکه صادرات به کشور روسیه داشته باشیم باید بتوانیم با برخی از کشورها رقابت کنیم: وی افزود

ای نشان دهیم که به از نظر قیمت بتوانیم با کشورهای  بنابراین حضور خود را باید به گونه: کشاورزی تصریح کردمعاون وزیر جهاد 

 .صادرکننده این محصوالت رقابت کنیم

این کشور برای تعرفه واردات محدودیتی قائل شده بود که در مذاکرات انجام : رکنی در مورد حذف تعرفه صادرات به روسیه گفت

 .های زیادی را با ایران انجام دادند ماههای اخیر خوشبختانه شرایط به سمتی پیش رفت که آنها مساعدت شده در

 .از جمله مباحثی که در مذاکرات با روسیه انجام شد، حذف یا کاهش تعرفه واردات به این کشور بود: وی تصریح کرد
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بنی به لحاظ کیفیت و کمیت و تنوع در منطقه توسط ایران حرف اول های ل معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید فرآورده

های خود را در زمینه لبنیات به روسیه صادر  در مذاکرات انجام شده با روسیه بتوانیم اولین محموله: زند، اظهار امیدواری کرد را می

 .کنیم

درصدی قیمت  1شته مجوزی برای افزایش سال گذ: رکنی در ادامه در مورد قیمت شیر خام و محصوالت لبنی اظهارداشت

 .محصوالت لبنی توسط ستاد تنظیم بازار صادر شد که هنوز این مصوبه توسط صنایع لبنی به اجرا در نیامده است

برای استمرار تولید باید از تولیدکنندگان مواد لبنی و همچنین صاحبان واحدهای تولید شیرخام حمایت جدی : وی بیان داشت

 .ها این است که قیمت خرید شیر خام از دامدار شرایط منطقی یابد از این حمایتشود و یکی 

اند و به دنبال ایجاد یک راهکار مشترک هستند تا بتوانند  های مشترکی با دامداران داشته صنایع لبنی نشست: وی بیان داشت

 .منافع مصرف کننده و تولیدکننده را تأمین کنند

بندی نهایی نرسیده و هنوز افزایشی در رابطه با محصوالت لبنی  هنوز مذاکرات آنها به جمع: صریح کردمعاون وزیر جهاد کشاورزی ت

 .اتفاق نیافتاده است

 .درصد قیمت محصوالت لبنی افزایش یابد به این معنی است که مصوبه سال گذشته عملیاتی شده است 1اگر : وی بیان داشت

ر سازمان حمایت این است که مبلغ اندکی روی خرید شیر خام از دامدار اضافه شود آخرین بحث مطرح شده د: رکنی تصریح کرد

 .که امیدواریم این امر به زودی اجرایی شود

 .هزار تومان تعیین شد 2قیمت منطقی برای هر کیلوگرم مرغ سال گذشته : وی در مورد قیمت منطقی مرغ نیز اظهارداشت

های مورد نیاز تولید تغییری نسبت به سال گذشته ایجاد نشده است از نظر ما  در قیمت نهادهبا توجه به اینکه در مجموع : وی افزود

 .هزار تومان است 2قیمت منطقی برای هر کیلوگرم مرغ کماکان 
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 صادرات و واردات
 - 18/16/22فارس

  مانع برای صادرات کاالهای ایرانی به روسیهمانع برای صادرات کاالهای ایرانی به روسیه  ۱۱

مانع صادرات و ورود کاالهای ایرانی به بازار روسیه اشاره کرد که به رغم زمینه  3نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به 

 .مناسب موفقیتی حاصل نشده است

اقتصادی فارس، غدیر قیافه پیش از ظهر امروز در نشست بررسی موانع صادرات به روسیه که با حضور اعضای  به گزارش خبرنگار

های ورود  کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت و مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار شد به چالش

های اساسی کاالی ایرانی به ویژه محصوالت کشاورزی در  وان یکی از چالشموضوعی که به عن: به بازار روسیه اشاره کرد و گفت

 .رسید نامناسب به رئیس جمهور ارائه شده است بازار روسیه مطرح بود بحث باالی تعرفه بود که به نظر می

رسد کاالی  نظر می هایش برای تمامی کشورها یکسان است اما آن چیزی که سبب ایجاد اختالف شده و به روسیه تعرفه:وی افزود

 .گذاری کاال است شود، بحث ارزش ایرانی با تعرفه باالتر ترخیص می

میلیارد دالری روسیه سهم ما کمتر از یک دهم  822از مجموع واردات : ای کرد و گفت وی به سهم اندک ایران از بازار روسیه اشاره

 852ماهه امسال واردات ایران از روسیه  5عه تجارت در درصد است که در شأن جایگاه ایران نیست و طبق آمار سازمان توس

میلیون دالر کاهش  250میلیون دالر بوده در حالیکه علیرغم فراهم شدن زمینه همکاری با این کشور صادرات ما به روسیه به 

 .یافته است

های  ات بازار و نبود زیرساختغدیر قیافه عمده موانع صادرات به روسیه را عدم وجود زیرساختهای مناسب، فقدان پوشش خطر

های بازرگانی سبب شده است که  ها و چه در دولت و اتاق نداشتن استراتژی صادراتی چه در بنگاه: حمل و نقل عنوان کرد و افزود

 .آن طور که باید و شاید نتوانیم به بازار روسیه راه پیدا کنیم

های  ایم و یکی از مشکالت ما ظرفیت در حوزه بازاریابی کاری نکرده همچنین: نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه تصریح کرد

ایم برای مصرف داخل بوده و در نهایت سرریز مصرف  صادراتی متنوع است چرا که اقتصاد ما درون گرا است و هرچه تولید کرده

 .کنیم داخل را صادر می

بتی نبودن یکی دیگر از مشکالت ورود به بازار روسیه است که های موجود در روسیه و رقا های صادراتی با قیمت عدم تطابق قیمت

 .اتفاقاً یکی از اعضای اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این جلسه بر این نکته صحه گذاشت

ها مانده است چرا که  هزار تن سیب آذربایجان غربی روی دست استان در سردخانه 122امسال : این عضو اتاق بازرگانی ارومیه گفت

تومان تعرفه واردات هرکیلو سیب به روسیه تعیین شده  2222دالر است و  322هزار و  8یه حمل و نقل هر کامیون به روسیه کرا

تومان در حالیکه قیمت سیب موجود در  822هزار و  9شود کیلویی  است یعنی قیمت تمام شده سیب صادراتی ما در روسیه می

تومان تبدیل به پوره شد و امسال  822ها با قیمت  ر نتیجه سال گذشته تمام سیباست و د( تومان 0522حدود )سنت  32روسیه 

 .ایم یک کامیون سیب صادر کنیم هم در نهایت توانسته

در ادامه نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه به این نکته اشاره کرد که حمایت مناسب از سوی دولت برای صادرات به روسیه 

 .شود و نیاز به زمان دارد شبه حل نمی  بینی است که یک های اقتصادی و تجاری ایران غیرقابل پیش ستگیرد و سیا انجام نمی



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

154 
 

کنند روسیه یعنی مافیا و فضای  همه فکر می: اعتمادی بین فعاالن اقتصادی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت وی به ایجاد دیوار بی

های معتبر روسی کار کنید چنین چیزی صحت ندارد و با توجه به  با شرکتخورند در صورتیکه اگر  ناامنی که پول تو را می

 .ارتباطات فراهم شده این مسئله حل خواهد شد
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 صادرات و واردات  
 - 18/16/22فارس

  شودشود  مرغ به روسیه تا اواخر بهمن مشخص میمرغ به روسیه تا اواخر بهمن مشخص می  تکلیف صادرات گوشت مرغ و تخمتکلیف صادرات گوشت مرغ و تخم

فوریه نظر  25ها ارسال شده و تا  مرغ برای روس ریز اطالعات مربوط به گوشت مرغ و تخم: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

 .اعالم خواهند کردنهایی خود را برای مجوز صادرات به این کشور 

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس،مهدی خلج پیش از ظهر امروز در نشست بررسی موانع صادرات به روسیه که در اتاق ایران 

تواند محصوالت خود را به فدراسیون روسیه  مرکز فرآوری شیالت می 25ایم  ها کرده براساس توافقی که با روس: برگزار شد، گفت

 .آنچه فعالً مد نظر ماست میگو استصادر کنند ولی 

 8این مسئول با معاون نخست وزیر روسیه : ای کرد و گفت وی به سفر مرجع صالحیت تائید محصوالت ایرانی روسیه به ایران اشاره

هفته قبل به تهران سفر کردند و جلسات متعددی را با دامپزشکی ایران برای صدور گواهی بهداشتی در راستای صادرات 

شود چه از لحاظ نظارت در  های بهداشتی تامین می های لبنی برگزار کردند تا ما متعهد شویم که شیر خامی که از دامداری وردهفرا

 .های صنایع شیر، طبق استانداردهای روسیه باشد دامداری چه از لحاظ استفاده در کارخانه

ژانویه صادرات محصوالت لبنی به روسیه  02امیدواریم از : و گفتها در همین راستا خبرداد  نامه با روس خلج از امضای دو موافقت

 .آغاز شود

های  به موازات گواهی: های طیور به روسیه خاطرنشان کرد رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین در مورد صادرات فراورده

روز  5هم از ما درخواست کردند که  ها ریز اطالعات گوشت مرغ و تخم مرغ را بهداشتی که برای صنایع لبنی صادر کردیم، روس

اعالم نظر خواهند کرد تا در صورت تائید صادرات این دو نوع محصول ( ماه اواخر بهمن)فوریه  25پیش برای آنها ارسال شده و تا 

 .نیز به روسیه آغاز شود
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 صادرات و واردات
 - 18/16/21فارس

نقض الزام برجام و نقض الزام برجام و / / میلیون دالر دیگر برنج آمریکایی وارد کردمیلیون دالر دیگر برنج آمریکایی وارد کرد  4۱4۱بازرگانی دولتی بازرگانی دولتی 

  بخشنامه وزارت صنعتبخشنامه وزارت صنعت

ض و نفوذ پذیر وزارت صنعت اقدام به خرید ها برداشته نشده یک شرکت دولتی با نقض الزامات برجام و بخشنامه ناق هنوز تحریم

 .برنج از آمریکا کرد

، شرکت بازرگانی دولتی ایران در جدیدترین اقدام خود خرید برنج آمریکایی در تاریخ خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .آذرماه امسال را سفارش داد 05

آمریکایی  8و  0وزارت صنعت معدن و تجارت، سفارش خرید برنج درجه ( سامانه ثبت سفارش)سمی از سامانه ثبتارش بنا بر آمار ر

 .در تاریخی ثبت شده که مغایریت با نامه الزامات اجرای برجام و بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت دارد

 .مربوط به یک دی ماه امسال بوده است ها تاریخ پروانه این محموله وارداتی از آمریکا بر اساس گزارش

وارداتی   ارزش دالری برنج. تریلی این محموله از بندر شهید رجایی وارد کشور شده است 522دهد، تاکنون بیش از  آمارها نشان می

 .دالر است 122هزار و  52میلیون و  23از آمریکا 

میلیون دالر برنج از مبدأ آمریکا به داخل کشور آمد و در این  21واردات این محموله در حالی صورت گرفته که پیش از این نیز 

رابطه مدیرعامل شرکت بازرگانی عنوان کرده بود، ثبت سفارش این محموله مربوط به قبل از بخشنامه ممنوعیت کاالهای مصرفی 

 .از آمریکا بوده است

شود، این  دیدترین شیوه واردات از آمریکا محسوب میهای گریز بخشنامه وزارت صنعت ج نفوذ کاالهای مصرفی آمریکایی از راه

بخشنامه با تفسیر قابل رأی و برداشت متفاوت مسئوالن از مفاد الزامات برجام تلقی شده در همین راستا قنبری مدیر عامل شرکت 

و ترویج  یی که برند آمریکاییالبته در بخشنامه مذکور، برنج جزء کاالهای تحریمی نبوده است و کاالها: بازرگانی دولتی معتقد است

 .فرهنگ آمریکا در داخل کشور باشند، ممنوع شده است کننده

این اظهارات و بخشنامه ناقص وزارت صنعت نشان از برداشت نفوذ پذیر برخی مسئوالن دولتی از الزامات برجام حکایت دارد در 

 .حالی که در این نامه بر اجرای دقیق آن تاکید شده است

شرکت بازرگانی دولتی  بعد از ابالغ بخشنامه مذکور: یرعامل شرکت بازرگانی دولتی در اظهاراتی متناقض گفته استهمچنین مد

هیچ کاالیی حتی برنج را برای واردات از آمریکا خریداری نکرده است، اما آمار سامانه ثبتارش و تجارت خارجی نشان از واقعیتی 

مه عقیم و نفوذ پذیر وزارت صنعت همچنان راه برای خرید محصوالت مصرفی آمریکا باز دهد که حتی با وجود بخشنا دیگر خبر می

 .است

 آمریکا هرگونه اقالم مصرفی از نکته دیگر اینکه در نامه الزامات مقام معظم رهبری به دولت درباره اجرای برجام بر ممنوعیت 

آمریکایی نقض الزامات برجام از سوی یک شرکت دولتی  رسد واردات با ثبت سفارش جدید برنج تأکید شده است، به نظر می

 .شود محسوب می
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مراقبت شود که این مقصود با جدیت تمام دنبــال شود و به ویژه به تقویت تولید ملی توجه ویژه » :در متن این نامه آمده است

وارد کردن  رویه نینجامد، و به ویژه از بیها، به واردات  صورت گیرد و نیز مراقبت فرمائید که وضعیت پس از برداشته شدن تحریم

 «.هرگونه مواد مصرفی از امریکا جداً پرهیز شود

اند که  ای نفوذ پذیر تهیه کرده برخالف مفاد صریح نامه رهبر انقالب به دولت، مسئوالن وزارت صنعت با تفسیر این مفاد، بخشنامه

 .قابل تامل است

با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در »:واردات کاالی مصرفی از آمریکا آمده است در متن بخشنامه وزیر صنعت برای ممنوعیت

خطاب به حجت االسالم روحانی رییس جمهور، در مورد توجه جدی به امر اقتصاد مقاومتی و ضرورت  59مهرماه  05انتهای نامه 

پرهیز از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا، الزم ویژه   رویه و به تقویت تولید ملی و نیز مراقبت بر جلوگیری از واردات بی

از واردات کاالهای مصرفی آمریکا جلوگیری نموده و  ها ضمن تالش در تقویت تولید ملی است کلیه معاونان و رؤسای سازمان

 .باشد، ندهند اجازه عرضه کاالهای مصرفی آمریکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592202222592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941021000940


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

102 
 

 صادرات و واردات
 آیانا 1318دی  11, شنبه

پایداری خنده پسته پایداری خنده پسته / / دلیل افت ارزش یوان چیندلیل افت ارزش یوان چین  درصدی صادرات پسته بهدرصدی صادرات پسته به  0505کاهش کاهش 

  وجود قهر دیپلماتیک عربستان وجود قهر دیپلماتیک عربستان   ایران باایران با

های سیاسی خصمانه  گیری علت افت ارزش یوان چین کاهش یافت، اما قهر و موضع هرچند صادرات پسته در آستانه کریسمس به

 . عربستان علیه ایران، تأثیری در بازار پسته کشور ندارد

در حالی : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ی کشاورزی ایران صادرکننده و عضو انجمن پسته کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزار

علت کاهش ارزش یوان چین  کرد، اما امسال به المللی افزایش پیدا می که هرساله پیش از کریسمس، صادرات پسته در بازارهای بین

 .سوم سال پیش از آن کاهش یافت در مقابل ارزش دالر آمریکا، حجم صادرات به یک

علت تعطیلی بازارهای اروپایی تقریباً متوقف بود و از صبح امروز قیمت بازار احیا  صادرات پسته در هفته گذشته به: درضا نظری افزو

 .شده است

رود که بیشترین حجم خرید پسته را  شمار می ترین شریک تجاری ایران در حوزه پسته به عنوان بزرگ چین به: وی خاطرنشان کرد

که سال گذشته حجم باالی خریدی از ایران داشته است، در ابتدای فصل جدید، از خرید پسته خودداری علت آن از ایران دارد و به

شده صادرات پسته به این کشور افزایش یافت و صدور تنقالت به این کشور محدود  های تمام کرد و با کاهش ارزش یوان، هزینه

 .شد

 هزار تن رسید 45صادرات پسته به روسیه، به  

های دور در سبد صادراتی این کشور  صادرات پسته به کشور روسیه از گذشته: ه و عضو انجمن پسته کشور ادامه دادصادرکنند

 .ترین اقالم خشکبار بوده است وجود داشته و همواره از مهم

رو  ایی روبهه های روسیه با دشواری علت کاهش ارزش روبل و تحریم بانک پسته صادرشده به کشور روسیه به: نظری تصریح کرد

 .هزار تن تقلیل یافته است 22های گذشته، به  هزار تن در سال 92طوری که از  است و حجم صادراتی پسته را تنزل داده است، به

 عربستان، مشتری پسته ایران نیست 

یران در بازارهای ترین شریک تجاری ا بزرگ: آمده در حوزه دیپلماسی با کشور عربستان یادآور شد وی با اشاره به مشکالت پیش

 .صادراتی، کشورهای آسیای شرقی و اروپایی هستند و عربستان و کشورهای عربی، کمتر توان خرید پسته ایران را دارند

عنوان مشتری اصلی پسته ایران  گاه به شود و عربستان هیچ های حجیم پسته به کشور چین بارگیری می پارت: نظری تأکید کرد

 .نبوده است

 هزار تومان رسید 99المللی به  ر بازارهای بینقوچی د کله 

، 8280در حال حاضر قیمت پسته فندقی : صادرکننده پسته کشور با اشاره به قیمت این محصول در بازارهای صادراتی اظهار داشت

 .رسد هزار تومان به فروش می 82، 038282هزار تومان و  05

 .رسد هزار توما در بازارهای صادراتی به فروش می 88، 0009مان و هزار تو 82، 0200قوچی  پسته کله: وی همچنین گفت

فروش پسته در : رسد، افزود هزار تومان نیز می 12نظری در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت پسته در بازارهای داخلی تا 

 .گیرد باال، تجارت صورت میفروشی و جزئی است، در حالی که در بازارهای صادراتی با توناژ  صورت خرده بازارهای داخلی به
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 صنایع داخلی سهم ناچیزی در جذب پسته دارند 

صورت خام و تنقالت در سبد غذایی مردم  هرچند پسته به: وی با اشاره به میزان مصرف پسته در بازارهای داخلی خاطرنشان کرد

 .ایران قرار دارد، اما صنایع تبدیلی سهم قابل توجهی در جذب پسته ایران ندارند

 ./شود بخش کوچکی از پسته کشور در صنایع شیرینی، شکالت و بستنی جذب و استفاده می: نظری تصریح کرد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02099-2html. 
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 صادرات و واردات 
 آیانا 1318دی  14, جمعه

  محصوالت کشاورزی مازندران، روی ریل صادرات محصوالت کشاورزی مازندران، روی ریل صادرات : : آمار گمرک نشان دادآمار گمرک نشان داد

فارس،  از گمرکات استان مازندران به کشورهای بازار هدف عراق، ترکمنستان، افغانستان، قزاقستان و کشورهای حوزه خلیج

ی صادر شده که نسبت به پارسال رشد هزار تن انواع محصوالت کشاورز 252فدراسیون روسیه و کشورهای اروپایی مقدار 

 .چشمگیری داشته است

بر اساس آمار اداره کل گمرک : گوید مدیرتنظیم بازار محصوالت و نهادهای کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان مازندران می  

میلیون دالر از گمرکات به  050هزار تن انواع محصوالت کشاورزی به ارزش  252ماهه امسال مقدار  5استان مازندران مازندران در 

درصد و ازلحاظ 25/52این میزان صادرات در مقایسه بامدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی . کشورهای بازار هدف صادر شده است

 .درصد با رشد مواجه شده است 08/21ارزشی 

انمندی که استان مازندران در تولید ماهه امسال با توجه به ظرفیت و تو 5در : افزاید وگو با صمت می حسین نگهدار در گفت 

میلیون دالر به بازارهای هدف  020کیلوگرم محصوالت لبنی به ارزش  159میلیون و 285های لبنی در سطح استان دارد  فرآورده

 .ماهه سال گذشته مواجه شده است 5درصدنسبت به 08صادر شد که از لحاظ وزنی با رشدی معادل 

همچنین در حوزه : کند هادهای کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان مازندران تصریح میمدیرتنظیم بازارمحصوالت و ن

عالوه بر مواردی که گفته شد صادرات سایر محصوالت . درصد رشد داشته است5محصوالت شیالت و آبزیان، صادرات استان معادل 

چشمگیری برخوردار بوده است به طوری که از نظر کشاورزی مثل پیاز، کلم، سیب زمینی، فلفل، سیب درختی و هندوانه از رشد 

در زمینه صادرات مرکبات، محصول : کند نگهدار بیان می. درصد رشد مواجه شد 99ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 

ارند محصوالت کیوی و گل و گیاه با توجه به اینکه خودروهای ترانزیت مخصوص حمل کاال اجازه ورود به مرز استان گیالن را د

خوشبختانه امسال روند توسعه و . شود رود و از گمرکات استان گیالن صادر می مرکبات از استان مازندران به استان گیالن می

 .جهش صادراتی خوبی را در بحث صادرات مرکبات، گل و گیاه و کیوی شاهد بودیم

صادرات محصوالت : کند ی استان مازندران اظهار میمدیرتنظیم بازارمحصوالت و نهادهای کشاورزی سازمان جهادکشاورز 

درصدی تولیدی که نسبت به سال گذشته داشتیم، در  52رویه قیمت مرکبات با توجه به افزایش  کشاورزی باعث شد از کاهش بی

و امسال در این های بارور وجود دارد  هزار هکتار باغ228در سطح استان مازندران : کند وی تاکید می .سطح استان جلوگیری شود

نگهدار تصریح  .میلیون تن تولید پرتقال بود 2/1میلیون تن مرکبات تولید شده است که از این مقدار به طور تقریبی  0/0ها  باغ

و همچنین درحوزه صنعت . درصد از کل تولید مرکبات کشور مربوط به استان مازندران است52دانید  طور که می همان: کند می

 .شود رغ گوشتی آماده پخت در استان تولید میدرصد م 22طیور 

صادرکنندگان محصوالت : کند مدیر تنظیم بازارمحصوالت و نهادهای کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان مازندران بیان می 

یین بودن های ترجیحی با کشورهای هدف، مشکل ارتباطات بانکی و نقل و انتقال ارز، پا کشاورزی استان با مشکالتی مثل تعرفه

اس، وجود کشورهای رقیب در امر صادرات محصوالت کشاورزی و  آی نقدینگی صادرکنندگان، ورود رقبای جدید به کشورهای سی

 .رو هستند ونقل کاالهای کشاورزی به منظور صدور به بازارهای هدف روبه مشکالت حمل
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از استان مازندران خریداری کرده ومحصوالت خریداری شده را ها محصوالت کشاورزی را  صادرکننده سایر استان: کند وی اظهار می

های دیگر صادر  بنابراین بخش اعظمی ازتولیدات محصوالت کشاورزی استان، ازگمرکات استان. کنند های دیگر وارد می از استان

 .شود می

 مجوز صادرات لبنیات به روسیه 

ماهه امسال به ارزش 5استان مازندران در : گوید مازندران می همچنین معاون اموربازرگانی سازمان توسعه تجارت استان 

 .میلیون دالرصادرات انجام داده که نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است050

هایی که استان ماندران دارد عمده محصوالت صادراتی  باتوجه به موقعیت و مزیت: افزاید وگو با صمت می ابراهیم یعقوبی در گفت 

میوه، گل وگیاه، سیب درختی، مصالح ساختمانی و لوله و پروفیل نام  توان آب معدنی، محصوالت کشاورزی، آب ان را میاست

دانید بخش اعظم صادرات استان  طور که می همان: کند معاون اموربازرگانی سازمان توسعه تجارت استان مازندران تصریح می .برد

میلیون دالر است و مابقی صادرات استان مازندران شامل سیمان  022ی این کاالها حدود های لبنی است که ارزش صادرات فرآورده

ماهه پایانی سال صادرات 8همچنین در زمینه صادرات دیگرمحصوالت، انتظار ما این است که در . شود های گوشتی می و فرآورده

 .مرکبات افزایش پیدا کند

. ت لبنیات استان مازندران به روسیه توسط سازمان توسعه تجارت صادر شده استخوشبختانه مجوز صادرا: کند یعقوبی بیان می 

بنابراین انتظار . روسیه کشور خوبی برای صادرات است و گرایش بیشتری برای صادرات محصوالت ایران به ویژه مازندران دارد

اس، عراق،  آل محصوالت استان به کشورهای سیمابقی . رود در پایان سال توانایی صادرات بیشتری به این کشور داشته باشیم می

معاون اموربازرگانی سازمان توسعه تجارت استان مازندران  .شود افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و سایر کشورهای دیگر صادر می

. نگی الزم استیکی ازاین مشکالت نداشتن نقدی. های دیگر بیشتر است مشکالت صادرکنندگان مازندران از استان: کند اظهار می

عمده محصوالت صادراتی استان محصوالت کشاورزی است وچون زمان برداشت بسیار کمی هم دارند، بنابراین در این زمینه 

احتیاج به نقدینگی بسیار است که صادرکنندگان محصوالت مورد نیاز را خرید و انبار و به مرور زمان به کشورهای هدف 

 .صادرکنند

ونقل دریایی بود که خوشبختانه سازمان توسعه تجارت با همکاری و  مشکل دیگرصادرکنندگان بحث حمل: دکن یعقوبی تاکید می 

صادرکنندگان از . دار به استان مازندران برای بنادرامیرآباد و نوشهراختصاص داد کانتینر یخچال222هماهنگی سازمان کشتیرانی، 

تواند  اما این برای حجم صادرات استان کافی نبود ولی می. کنند استفاده میزده  ها برای کاالهای فاسدشدنی و یا یخ این یخچال

 .شروع خوبی برای صادرات بیشتر باشد

المنافع  نداشتن پرواز مستقیم به کشورهای مشترک: افزاید معاون اموربازرگانی سازمان توسعه تجارت استان مازندران می 

تاجران برای حوزه صادرت و مطالعات بازار، نیاز به رفت و آمد با . گان استان استو روسیه از دیگر مشکالت صادرکنند( اس آی سی)

که در این زمینه بایدمسئوالن سازمان توسعه تجارت، همکاری الزم را با صادرکنندگان داشته باشند و . کشورهای هدف دارند

 .های سفر را به عهده بگیرند تا مقدمات پروازها انجام شود بخشی از هزینه

در این زمینه ارز را از طریق . هایی مثل انتقال ارز وجود دارد به دلیل مسائل دیپلماتیک کشور محدویت: کند وی تصریح می 

دانیدحمل ارز درکشورهای دیگر به صورت غیرقانونی  طور که می همان. شود دهند و صادرات انجام می کشورهای واسطه انتقال می

اجرای برجام و برقراری . اند ای را پیش گرفته های سنتی و واسطه ضر صادرکنندگان روشحا درحال. رود قاچاق به شمار می

 .تواند این مشکل را حل کند مسئولیت می
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موضوع دیگری که باید توجه بیشتری به آن شود، : کند معاون اموربازرگانی سازمان توسعه تجارت استان مازندران اظهار می 

تشکل یا ( برند)ای، بلکه باید باعنوان یک نشان های استان نباید به صورت جزیره ادرکنندهص. سازی محصوالت است(برند)نشان

ها، مشکل ارتباطات بانکی و  گفتنی است؛ به گفته کارشناسان کشاورزی، بعداز لغوتحریم .ای خاص صادرات داشته باشند اتحادیه

ای برای توسعه صادرات ایجاد  مشکالت دیگر برطرف و انگیزه های ترجیحی و بسیاری از سازی تعرفه نقل و انتقاالت ارز، یکسان

 .های صادراتی و نقدینگی مورد نیاز صادرکنندگان هم فراهم خواهد شد بنابراین با رفع این موانع مشوق. شود می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http25020-2html. 
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 صادرات و واردات
 فودپرس1318دى ماه  11شنبه 

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  00صادرات آبزیان صادرات آبزیان 

 .هزار دالر بوده است 522میلیون و  35ماهه امسال  2ارزش صادرات آبزیان در : دبیر کل اتحادیه آبزیان اعالم کرد< مواد غذایی

وقتی بازاری : باره قطع ارتباط برخی کشورهای عربی با ایران و تاثیر این مساله بر صادرات آبزیان، اظهارداشتعلی اکبر خدایی در

نیازمند محصول ماست نمی تواند از آن چشم پوشی کند، ضمن اینکه ما زمان تحریم نیز با این مساله مواجه بودیم اما چون 

ات انجام می شد، بنابراین این امر تاثیری بر صادرات آبزیان نخواهد داشت و آنها کشورهای هدف نیازمند کاالی ایرانی بودند، صادر

 .خریدار خواهند بود

سال   میزان صادرات آبزیان به این کشور: وی با بیان اینکه میزان صادرات آبزیان به عربستان مقداری ناچیز بوده است، گفت

 .الر صادرات کل ما، عددی نیستمیلیون د 822هزار دالر بوده که نسبت به  212گذشته 

در میان این : خدایی با اشاره به اینکه اقالم صادراتی به عربستان شامل کنسرو، ماهی تن و فیله ماهی بوده است، اضافه کرد

قطع  کشورها، بیشترین حجم صادرات آبزیان به امارات است که آنان نیز از تجارت با ما سود می برند و اگر بخواهند این رابطه را

 .زیان اقتصادی خواهند شد  کنند، خود دچار

سازمان شیالت کشور : هزار تن اعالم کرد و گفت 21تا  25جاری حدود  دبیر کل اتحادیه آبزیان کشور، میزان تولید میگو را در سال

 .است هزار تن بوده 23اعتقاد دارد با توجه به میزانی که صرف مباحثی مانند تازه خوری شده، این عدد حدود 

البته ما خودمان به دالیلی از جمله اینکه شرایط : خدایی با بیان اینکه میزان تولید میگو نسبت به سال گذشته کاهش دارد، افزود

هزار تن هم به خاطر بیماری افت  9تا  8بازارهای بین المللی مطلوب نبود، کاهش تولید را برنامه ریزی کرده بودیم اما تولید حدود 

 .تن میگو در کشور تولید شد 522هزار و  00ینکه سال قبل حدود کرد، ضمن ا

ها برقرار  ارتباط با روس: خدایی ادامه داد. به گفته دبیرکل اتحادیه آبزیان کشور، صادرات به روسیه نیز به کندی در حال انجام است

 .شده و به تدریج میزان صادرات در حال افزایش است

: عنوان کرد و گفت  هزار دالر 522میلیون و  35  هزار تن به ارزش 05ماهه امسال،  2ا در وی، میزان صادرات کل آبزیان ر

  درصد و از نظر 2هزارتن آبزی از کشور صادر شده، از نظر وزنی  02نسبت به مدت مشابه سال قبل که   ماهه امسال 2صادرات در 

 .ارزشی یک درصد رشد داشته است

8d5e3ee2928239bef35230205=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1318دى ماه  21دو شنبه 

ظرفیت صادرات یک ظرفیت صادرات یک / / قیمت تمام شده باالی مرغ صادراتی مانع ورود به بازار روسیهقیمت تمام شده باالی مرغ صادراتی مانع ورود به بازار روسیه

  محصول به روسیهمحصول به روسیهمیلیارد دالری سه میلیارد دالری سه 

با وجود : رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان این که قیمت تمام شده مرغ صادراتی ایران باالست، گفت< مواد غذایی

 .محصول کشاورزی به روسیه، این گرانی تولید مانع ورود به بازار روسیه است 8ظرفیت یک میلیارد دالری صادرات 

ماه  25رغم این که  علی: صادرات محصوالت دامی و کشاورزی به روسیه، گفت  ضعیت بررسی ظرفیتکاوه زرگران در مورد آخرین و

میلیارد روسیه در حوزه غذا و محصوالت کشاورزی که طی یک سال  92با تغییر جهت : گذرد، گفت از وضعیت جدید روسیه می

این نیازها را از بازار ایران تأمین کنند، اما متأسفانه در آن  ها مایل بودند تا بخشی از شد، روس گذشته از اتحادیه اروپا تأمین می

 .مقطع به دلیل نداشتن پروتکل دامپزشکی و ساختار تولید کشاورزی، ما کنسرسیوم مناسبی برای صادرات به این نداشتیم

دوری راه از آن خود کند و  ای از بازار این کشور را با وجود به همین جهت، آمریکا جنوبی توانست بخش عمده  :وی اضافه کرد

 .ترکیه هم از این فرصت استفاده کرده و میزان صادراتش را افزایش داد

میلیارد دالر واردات  535ساالنه : رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین به آماری از حجم واردات روسیه اشاره کرد و گفت

میلیارد دالر واردات لبنیات به روسیه  935د دالر محصوالت خام کشاورزی و میلیار 535جات،  میلیارد دالر صیفی 535گوشت و مرغ، 

ها را از آن خود کنیم، در شرایطی که قیمت نفت افت کرده و با کمبود نقدینگی  درصد از این رقم 02است که اگر ما بتوانیم 

 .شود مواجهیم رقم بسیار خوبی عاید کشور می

شویم که فقط با صادرات سه محصول  کنیم، متوجه می به روسیه را بررسی می به گفته زرگران، وقتی صادرات ترکیه

نصیب ترکیه شده است، در حالی ما در هر سه  0229کشمش و انگور تازه بیش از یک میلیارد دالر در سال  مرکبات، فرنگی، گوجه

 .محصول امکان صادرات به روسیه را داریم

ها موجود است و با توجه  ن روستایی از کشاورزان خریداری شده و االن در سردخانههمین سه محصول توسط تعاو: وی اضافه کرد

 .توانیم از این ظرفیت یک میلیارد دالری استفاده کنیم به شکرآب شدن رابطه سیاسی ترکیه و روسیه به راحتی می

کنند،  روسیه آن طور که باید توجه نمیکنیم وزرای اقتصادی به اهمیت موضوع صادرات به  زرگران با انتقاد از اینکه احساس می

ماه گذشته همین بازاری که ترکیه کسب کرده را ما جذب کنیم، چرا که در آن موقع  25رفت در  انتظار می: خاطرنشان کرد

 .اند بالفاصله وزرای این کشور عازم روسیه شده و سهم تازه اروپا را جذب کرده

ای را امضاء کردیم، چرا که  از سال گذشته با سازمان دامپزشکی روسیه تفاهم نامه  :توی در مورد صادرات لبنیات به روسیه هم گف

گیرانه است و حتی نمایندگان دامپزشکی این کشور از کارخانجات لبنی و  قوانین صادرات محصوالت لبنی به روسیه بسیار سخت

 .ند تا پروتکل به امضاء رسیدا کنند، بازدید کرده ها را تأمین می هایی که شیر این کارخانه دامداری

 .به گفته زرگران، به مدت یک سال به تازگی چهار کارخانه لبنی ما امکان صادرات به روسیه را از ابتدای بهمن خواهد داشت

متأسفانه قیمت تمام شده این : وی در مورد صادرات مرغ به روسیه با وجود تعدد تولیدکنندگان این محصول در کشور اظهار داشت

رسد،  به عنوان مثال؛ مرغ برزیلی وقتی به یکی از بنادر روسیه می. صول نسبت به قیمت جهانی و سایر کشورها باالتر استمح

شود، چرا که ما  دالر می 038تا  030دالر است، در حالی که مرغ ما با وجود مسافت نزدیکتر  0قیمت تمام شده آن در هر کیلو 
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 .و چیزی به عنوان جایزه صادراتی مفهوم نداردسیاست تشویقی برای صادرات نداریم 

درصد معافیت مالیاتی  22این در حالی است که دولت روسیه برای صادرات محصوالت خام مانند گندم : زرگران تصریح کرد

از ما رسد که قطعاً قدرت رقابت در بازار را  درصد می 23دهد و این رقم برای محصوالت با ارزش افزوده و تبدیل شده به  می

 .گیرد می

821039a55a2891d1a9ca9222=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 صنایع غذایی

 آیانا 1318دی  11, شنبه

  هنرستان نان راه اندازی می شود هنرستان نان راه اندازی می شود 

ای کیفیت و سالمت گندم، آرد ونان شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور ارتقای کیفیت نان کشور تشکیل شده و در کارگروه ارتق

 .صدد است تا با راه اندازی هنرستان نان و مهارت آموزی به شاغلین نانوایی ها اهداف مورد نظر را محقق سازد

به منظور ارتقای سطح دانش فنی کارگران شاغل در : لتی ایران گفتبه گزارش ایانا، مدیرعامل منطقه یک شرکت بازرگانی دو 

نانوایی ها، هنرستان نان تهران راه اندازی می شود تا با تربیت کارگران ماهر از طریق این مرکز شاهد ارتقاء کیفیت نان در استان 

 .تهران باشیم

ت غله منطقه یک، مرکز پژوهش های غالت و اتحادیه نانوایان مقرر شده تا هنرستان نان تهران با همکاری شرک: پیمان زندی افزود 

 .تهران فعالیت خود را آغازکند

هدف از راه اندازی هنرستان نان، آموزش مهارت تولید انواع نان سنتی بدون استفاده از افزودنی به متصدیان نانوایی : وی اضافه کرد 

یه آموزش های الزم به نانوایان، کیفیت و سالمت نان در استان تهران به هاست و به نظر می رسد با فعال شدن این هنرستان و ارا

 .میزان محسوسی ارتقاء یابد

به گزارش ایانا، تحقیقات نشان می دهد که عمده مشکل پخت نان های نامرغوب در برخی از نقاط ناشی از مهارت ناکافی نانوایان  

رفه ای پشت تنور قرار می گیرند و نه تنها با انواع آرد و روند تهیه جوانی است که بدون آموزش تخصصی و احساس مسوولیت ح

 ./خمیر کیفی آشنا نیستند، بلکه به شکل طبیعی و تخصصی، فرایند خمیر زنی و پخت نان را رعایت نمی کنند

/item/food/ir.iana.www//:http02091-2lhtm. 
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 صنایع غذایی
 ایرنا - 11/16/1318: تاریخ خبر

  صنایع غذایی ایران به بازارهای آفریقا معرفی می شود صنایع غذایی ایران به بازارهای آفریقا معرفی می شود 

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران از هدفگذاری برای ورود بیشتر به بازار آفریقا و توزیع کتاب جامع و نرم  -ایرنا -تهران

 . این صنعت در قاره سیاه در آینده نزدیک خبر دادافزار اطالعات تولیدکنندگان 

از رایزنی های صورت گرفته با بازرگانان و فعاالن چند کشور « محمدحسین عزیزی»به گزارش تارنمای صنایع غذایی ایران، 

 .آفریقایی برای معرفی صنایع و محصوالت غذایی ایران در آن کشورها خبر داد

ب جامع و نرم افزار این صنعت را که مشتمل بر همه اطالعات تولیدکنندگان و فعاالن این صنعت در نظر داریم کتا: وی تصریح کرد

 .است، پس از انتشار به طور گسترده و ویژه در قاره آفریقا توزیع کنیم

یک به دو واحد صنایع غذایی و تبدیلی در کشور فعال است که پارسال از محل صادرات این واحدها نزد 022هزار و  22هم اکنون 

 .میلیون دالر برای کشور ارزآوری شد 822میلیارد و 

 .میالدی بیش از یکصد میلیارد دالر مبادالت تجاری با آفریقا داشت 0229بر پایه آمارهای منتشر شده، ایران در سال 

/News/fa/ir.irna.www//:http32528935/ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1318دى ماه  11شنبه 

  ماهه امسالماهه امسال  33میلیون دالر آدامس در میلیون دالر آدامس در   99واردات واردات 

جان  ماهه امسال مانند بیل و کلنگ چینی بر تن بی 5هزار دالر ارز برای واردات آدامس در  811میلیون و  8خروج < مواد غذایی

 .زند تولید داخلی ضربه مهلک می

 .شور جای بسی تعجب و تامل داردشرایط کنونی ک 

های ظالمانه اقتصادی روبرو است واردات آدامس، بیل و کلنگ، شن و ماسه،  در شرایطی که کشور با منابع محدود ارزی و تحریم

 .دربطری، چتر و امسال آن حجم وسیعی از منابع ارزی را به خود اختصاص داده است

 .هزار دالر به تنهایی ارز از کشور خارج کرده است 811میلیون  8ردات آدامس بالغ بر دهد وا به عنوان مثال بررسی آمار نشان می

 .شود آدامس بدون قند و با قند از کشورهای سوئد، لهستان، ایتالیا و ترکیه در آمارهای رسمی مشاهده می

ر مناسب تولید و به بازار عرضه های داخلی آدامس را با کیفیت بسیار خوب و قیمت بسیا این در حالی است که برخی کارخانه

 .اند ای شیرین عسل از آن جمله های زنجیره کنند که تولیدات فروشگاه می

 
و بیل که با فرهنگ کار ایرانیان از قدیم االیام اجین بوده حاال به عنوان   همچنین طبق گزارش رسمی گمرک حجم واردات کلنگ

هزار دالر از این محصوالت و مشابه آن به  021ماه امسال  5طی . ا بریده استیک کاالی وارداتی رمق بیجان این فرهنگ اصیل ر

 .کشور واردا شده است

 
میلیون تومان واردات سنگ پا نیز از کشور چین در مدت مذکور وارد شده  13هزار دالر بالغ بر  08در آمارهای رسمی همچنین 

 .است

http://foodpress.ir/upload/jam/jad-11.jpg
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های حمایت از تولید و نیز اقتصاد  ظرفیت آن در داخل وجود دارد با روح سیاست رسد واردات کاالهایی که امکان تولید و به نظر می

 .مقاومتی آنهم در شرایط نابرابر و ظالمانه اقتصادی مغایر باشد

58d0fa2fa9b9fd9e9500d522=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 عسل

 آیانا 1318دی  10, چهارشنبه

  واردکنندگان عسل تقلبی، صادرکننده عسل مرغوب ایرانی شوند واردکنندگان عسل تقلبی، صادرکننده عسل مرغوب ایرانی شوند / / هاها  با نمونهبا نمونه

توانند تغییر شغل دهند و به صادرکننده محصول باکیفیت  ایران جزو برترین کشورهای تولیدکننده عسل است که واردکنندگان می

 .یرانی تبدیل شوندا

کیلوگرم  05با تولید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زنبوردار نمونه کشوری امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .تن عسل در سال برداشت کنم 9035عسل از هر کلنی، توانستم در مجموع 

ن گرده گل، ژل رویال، بره موم و موم تولید کرده و همچنین با تولید عالوه بر تولید عسل، محصوالت دیگری چو: حیدر پذیر افزود

 .دهم ها نیز صادرات انجام می شده مازاد بر مصرف زنبورستان، برای سایر بخش هزار ملکه اصالح سه

اکز اجرایی و گزینی در زنبورستان و ارتباط مستمر با مر وی استفاده از کارشناس فنی، رعایت اصول بهداشتی، اصالح نژاد و به

جزو پنج زنبورستان نمونه کشور هستم که در تولید : ترویجی و تحقیقی را از دالیل موفقیت خود دانست و خاطرنشان کرد

 .محصوالت مورد نیاز خودکفا شدم

ی زنبورها در فصل زمستان و بهار که گرده گل زیاد و شهد کم است، برای آنکه انرژ: پذیر درباره عسل تقلبی و طبیعی ادامه داد

 .عمل آید و مورد مصرف قرار گیرد شود تا در فصل تابستان عسل خوب و طبیعی به تأمین شود، از شکر برای تغذیه استفاده می

سال پیش است، از اجداد به  952ترین کوزه عسل که مربوط به  قدیمی: وی زنبورداری را شغل اجدادی خود برشمرد و تصریح کرد

های تقلبی دارم آن است که ایران رتبه هشتم تولید عسل را  ای که از واردکنندگان عسل ترین خواسته من به ارث رسیده و بزرگ

عنوان صادرکننده عسل و محصوالت زنبورداری پیشرو باشد، در حالی که واردکنندگان در شرایط حاضر اقدام به  تواند به دارد و می

کنند و پس از مخلوط کردن با عسل طبیعی ایرانی، آن را به  یکیفیت از کشورهایی همچون چین م های بی واردات عسل

 .کنند کنندگان عرضه می مصرف

تواند بازار مناسبی را در  اگر بازار واردات مناسب است، صادرات محصوالت عسل ایرانی نیز می: زنبوردار نمونه کشوری یادآور شد

به صادرکنندگان عسل تبدیل شوند تا هم برای کشور ارزآوری ایجاد توانند  کشورهای دیگر ایجاد کند؛ بنابراین واردکنندگان می

 .شود و هم محصوالت تولیدشده توسط تولیدکنندگان داخلی روی دستشان نماند

 .هزار تومان عنوان کرد 82پذیر در پایان قیمت هر کیلوگرم عسل درجه یک را در استان فارس 

کیلوگرم عسل از هر  05الت دیپلم از شهرستان کازرون استان فارس، با تولید و دارای تحصی 2892گفتنی است، حیدر پذیر متولد 

 ./کلنی، نمونه کشوری شد
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 عسل
 آیانا 1318دی  11, شنبه

درصد تولیدات در کندوهای درصد تولیدات در کندوهای   33903390/ / عسل در کندوهای استان اردییلعسل در کندوهای استان اردییلهزار تن هزار تن   11تولید تولید 

  مدرن مدرن 

درصد آن از کندوهای مدرن تولید شده  5535تن بوده که بیش از  1289میزان تولید عسل زنبورستان های استان در سال جاری 

 .است

نتایج به دست آمده از آمارگیری زنبورستان های بر اساس : به گزارش ایانا از استان اردبیل، بهلول تکلوی با اعالم این خبر افزود 

کندو زنبورعسل شمارش شده است  858هزار و  829  استان که به طور همزمان در سراسر کشور انجام گرفته، در این استان تعداد

د از کندوهای کندوی بومی بوده باشد؛ به عبارتی حدودا نیم درص 2129کندوی مدرن و تعداد  225هزار و  820که از آن تعداد 

 .درصد آن مدرن است5535استان سنتی و 

درصد آن از کندوهای مدرن  5535تن بوده که بیش از  1289میزان تولید عسل زنبورستان های استان در سال جاری : وی گفت

 .تولید شده است

وجود آورده است، میانگین تولید  نفر اشتغال زایی به 5252نفر که در مجموع برای  8900تعداد زنبورداران استان : تکلوی افزود

 .کیلوگرم بوده است 22کیلوگرم و از کندوی بومی بیش از  02عسل از هر کندوی مدرن بیش از 

درصد زیر  05305درصد خواندن و نوشتن ،  09303درصد بی سواد ،  2039از شاغالن این بخش : این مقام مسئول اضافه کرد

 .درصد لیسانس و باالتر است 5323فوق دیپلم و  درصد 5392درصد دیپلم ،  25322دیپلم، 

تن عسل سبالن در بین شهرستان ها،  9005کلنی زنبورعسل مدرن و تولید  019232شهرستان اردبیل با داشتن هزار و : وی گفت

 08388با بیشترین میانگین تولید عسل در کندوهای مدرن مربوط به شهرستان اردبیل . مقام اول را به خود اختصاص داده است

 ./کیلوگرم ثبت شده است 22319کیلوگرم و کمترین مقدار مربوطه به شهرستان نمین با 
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 قارچ

 ایران اکونا - 131۱/ دی  / 1۱, چهارشنبه 

  افزایش عرضه قارچ، تولیدکنندگان را نابود کردافزایش عرضه قارچ، تولیدکنندگان را نابود کرد

افزایش عرضه بیش از تقاضا موجب بحران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده : رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ گفت

 . است

راندمان تولید به سبب افزایش : ار داشتمحمد حسن افشار رئیس انجمن تولیدکنندگان قارچ، در خصوص وضعیت تولید قارچ اظه

شرایط اقلیمی در کشور برای تولید قارچ مطلوب بوده زیرا این امر موجب شده واحدهایی که مجهز به سیستم سرمایش و گرمایش 

 .شود تن قارچ در کشور تولید می 922مناسبی نیستند اقدام به خرید کامپوست کنند و حال الزم به ذکر است که روزانه باالی 

از واحدهای تولیدی شده و از طرفی بخشی از مازاد عرضه  افزایش عرضه بیش از تقاضا موجب بحران و تعطیلی بسیاری : وی افزود

شود اما به دنبال شرایط پیش آمده اتحادیه  جذب صنایع تبدیلی بازار داخل و بخشی از آن به کشورهای عراق و همسایه صادر می

 .به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم بخشی از بازار روسیه را به خود اختصاص دهیماروپا و ترکیه و روسیه 

در حال حاضر قیمت قارچ دچار نوساناتی بوده به طوری که قیمت قارچ فله درجه یک : ها بیان کرد وی با اشاره به وضعیت قیمت

درصد محصول  22الی  12ما نباید فراموش کنیم که تنها بوده است ا 522هزار و  9، سه الی 0هزار تومان، درجه  1الی  5حدود 

است و به همین خاطر متوسط دریافتی فروش هر کیلو قارچ برای تولید  8و  0واحدهای تولید قارچ درجه یک و مابقی درجه 

 .تومان است 522هزار و  9کنندگان 

گردش نقدینگی است و از طرفی به سبب اینکه اکثر ترین مشکل واحدهای تولیدی  بزرگ: رئیس انجمن تولید کنندگان تصریح کرد

ها حاضر نیستند که به آنها تسهیالت مجدد دهند با ظرفیت ناقص واحدهای تولیدی  های بانکی دارند و بانک تولید کنندگان بدهی

 .شود خود مشغول به کار هستند و حال چنین شرایطی تنها موجب افزایش هزینه تولید کنندگان می
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 گندم

 آیانا 1318دی  26, یکشنبه

  میلیون تن گندم از کشاورزان در سال آینده میلیون تن گندم از کشاورزان در سال آینده   4545بینی خرید تضمینی بینی خرید تضمینی   پیشپیش

ها در سطح کشور مناسب  از ابتدای سال جاری تاکنون میزان و پراکنش بارندگی: ولتی ایران گفتمدیر عامل شرکت بازرگانی د

 . میلیون تن برسد 22شود در سال آینده میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان به  بینی می است و پیش

در فصل برداشت سال جاری، با : ار داشتبه گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری اظه

های علمی کشاورزی از سوی  ها در طول فصل زراعی قبل، به دلیل تدابیر و اجرای سیاست وجود عدم پراکنش مناسب بارندگی

 .میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد 3وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 

میلیون هکتار از اراضی کشور زیر کشت  1ر کاهش محسوس نیافته و حدود از آنجا که سطح زیر کشت گندم در کشو: وی افزود

 22های امسال بخصوص در زمان کاشت گندم، احتمال افزایش تولید گندم داخلی و خرید  گندم رفته است و با توجه به بارندگی

 .میلیون تن گندم زیاد است

موجودی گندم کشور در حال حاضر به : جود گندم کشور تاکید کردمدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با اشاره به ذخایر مو

بینی افزایش تولید خرید، در  میلیون تن ذخیره گندم وارد سال جدید خواهیم شد و با توجه به پیش 5ای است که با بیش از  گونه

 .ل تامین استسال آینده، کلیه نیازهای مصرفی کشور اعم از خبازی و صنف و صنعت از طریق گندم داخلی قاب

تومان برای خرید تضمینی در سال آینده قیمت مناسب و باالتر از نرم جهانی و در جهت  2022تصویب قیمت : وی تصریح کرد

های اقتصاد مقاومتی است، لذا دولت و وزارت جهاد کشاورزی تولید و خرید گندم را بر  حمایت از تولید ملی و مبتنی بر سیاست

 .یزی خواهد کردر مبنای کیفیت، برنامه

برای این که با مشکل انباشت موجودی و چالش مصرف گندم تولید داخلی در سال آینده مواجه : این مسوول خاطرنشان کرد

گیرد، با اعمال تعرفه مناسب  رود دولت از واردات گندم که در حال حاضر توسط بخش خصوصی صورت می نشویم، انتظار می

 .جلوگیری کند

از این : میلیون تن در کشور اضافه کرد 25سازی  ازرگانی دولتی ایران با اشاره به وجود ظرفیت مراکز ذخیرهمدیر عامل شرکت ب

میلیون تن مربوط به انبارهای ساده و روباز است که قابلیت نگهداری مناسب گندم را برای مدت طوالنی  1میزان ظرفیت، حدود 

سازی گندم خرید سال آینده این ظرفیت  ی استاندارد داریم که باید برای ذخیرها میلیون تن مراکز ذخیره 28ندارند و در مجموع 

های وارد شده توسط  درصد آن متعلق به بخش خصوصی است با گندم 22آماده باشد، بنابراین پر شدن بخشی از این سیلوها که 

 .تناپذیر اس سازی گندم در سال آینده ضروری و اجتناب این بخش، توجه به بحث ذخیره
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 گندم
 آیانا 1318دی  10, چهارشنبه

  کیفیت، مبنای خرید گندم در سال آینده شد کیفیت، مبنای خرید گندم در سال آینده شد 

میلیون تن  22پیش بینی می شود سال آینده بیش از با توجه به سطح زیر کشت و در صورت تداوم بارندگی های مناسب درکشور، 

 . گندم از کشاورزان خریداری شود

به گزارش ایانا، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه امسال تاکنون میزان و پراکنش بارندگی ها در سطح کشور  

 .میلیون تن برسد 22از کشاورزان به مناسب بوده، پیش بینی کرد که سال آینده میزان خرید تضمینی گندم 

در فصل برداشت سال جاری، علیرغم عدم پراکنش مناسب بارندگی ها در طول فصل زراعی قبل، به دلیل : علی قنبری اظهار داشت

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری  3تدابیر و اجرای سیاست های علمی کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی ، بیش از 

 .دش

میلیون هکتار از  1از آنجا که سطح زیر کشت گندم در کشور کاهش محسوس نیافته و حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

اراضی کشور زیرکشت گندم رفته است و با توجه به بارندگی های سال در سالجاری ، خصوصاً در زمان کاشت گندم، احتمال 

 .لیون تن گندم زیاد استمی 22افزایش تولید گندم داخلی و خرید 

موجودی گندم کشور در حال حاضر به : مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، با اشاره به ذخایر موجود گندم کشور تاکید کرد

میلیون تن ذخیره گندم وارد سال جدید خواهیم شد و با توجه به پیش بینی افزایش تولید خرید،  5گونه ای است که ما با بیش از 

 .ال آینده، کلیه نیازهای مصرفی کشور اعم از خبازی و صنف و صنعت از طریق گندم داخلی قابل تامین استدرس

تومان برای خرید تضمینی در سال آینده قیمت مناسب و باالتر از متوسط جهانی و در  2022تصویب قیمت : قنبری تصریح کرد

قاومتی است، لذا دولت و وزارت جهاد کشاورزی تولید و خرید گندم جهت حمایت از تولید ملی و مبتنی بر سیاست های اقتصاد م

 .را بر مبنای کیفیت برنامه ریزی خواهد کرد

برای اینکه با مشکل انباشت موجودی و چالش مصرف گندم تولید داخلی در سال آینده مواجه نشویم، انتظار می رود : وی افزود

 .خصوصی صورت می گیرد، با اعمال تعرفه مناسب جلوگیری کند دولت از واردات گندم که در حال حاضر توسط بخش

از این : میلیون تن در کشور اضافه کرد 25مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به وجود ظرفیت مراکز ذخیره سازی 

سب گندم را برای مدت طوالنی میلیون تن مربوط به انبارهای ساده و روباز است که قابلیت نگهداری منا 1میزان ظرفیت، حدود 

میلیون تن مراکز ذخیره ای استاندارد داریم که باید برای ذخیره سازی گندم خرید سال آینده این ظرفیت  28ندارند و در مجموع 

درصد آن متعلق به بخش خصوصی است با گندم های وارد شده توسط  22بنابراین پرشدن بخشی از این سیلوها که . آماده باشد

 .بخش، توجه به بحث ذخیره سازی گندم در سال آینده ضروری و اجتناب ناپذیر استاین 
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 گندم   
 ایرنا - 26/16/1318: تاریخ خبر

  ان بوشهر به سامانه آبیاری تحت فشار ان بوشهر به سامانه آبیاری تحت فشار هکتار گندمزارهای استهکتار گندمزارهای است  155155تجهیز تجهیز 

هکتار از 066در اجرای سامانه های نوین آبیاری کشت گندم، تاکنون : مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت -ایرنا -بوشهر

 . کشتزارهای این استان زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار گرفته است

حاشیه کارگاه آموزشی ویژه کشاورزان پیشرو و کارشناسان جهاد کشاورزی به گزارش ایرنا، محمدتقی منوچهری روز یکشبنه در 

اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشت گندم درمصرف بهینه آب و : استان بوشهر در دشتستان در گفت وگو با ایرنا، افزود

 .سعه این کار در استان شده استافزایش بهره وری از اهمیت باالیی برخوردار است که دراین ارتباط توجه جدی به تو

هکتار آبی 522هزار و 21هزار هکتار از اراضی استان بوشهر زیر کشت گندم رفته که 55در سال زراعی جاری حدود : وی اضافه کرد

 .هکتار دیم است 522هزار و23و 

درصد 92دگی داشته ایم و حدود میلی متر بارن022امسال با نزوالت جوی مناسب که تا این موقع از سال حدود : وی اضافه کرد

نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد، اگر تداوم داشته باشد پیش بینی می شود برداشت مناسبی در سال زراعی جاری در 

 .سطح استان داشته باشیم

لید گندم حدود جهاد کشاورزی استان بوشهر برای حمایت در زمینه کشت و تو: مدیرکل جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد

 .تن بذر گندم گواهی و بوجاری شده با فعالیت پنج شرکت در اختیار کشاورزان قرار داده است 522هزار و 20

نظارت بر مزارع گندم، مشاوره به گندمکاران از سوی کارشناسان جهاد، حضور در روستاها و برگزاری شش کارگاه : وی ادامه داد

درزمینه تغذیه و مبارزه با آفات وعلف های هرز و مکانیزاسیون کشت گندم از جمله برنامه آموزشی با حضور کارشناسان کشوری 

 .های اجرا شده جهاد کشاورزی دراستان بوشهر است

این برنامه های حمایتی تا مرحله برداشت گندم ادامه خواهد داشت و اعتقاد داریم که آموزش و ترویج رکن : منوچهری گفت

 .ورزی خواهد بوداساسی برای توسعه کشا

. آشنایی کشاورزان با روش ها و تکنولوژی جدید و استفاده از آنها در مزرعه افزایش عملکرد و تولید را در پی دارد: وی اظهارکرد

 8/ک

/News/fa/ir.irna.www//:http32529992/ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت

 آیانا 1318دی  26, یکشنبه

های های   هواپیماییهواپیمایی/ / پاشیپاشی  تغییر رویکرد شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به غیر از سمتغییر رویکرد شرکت هواپیمایی خدمات ویژه به غیر از سم

  کنند کنند   کشاورزی شبیه تراکتور عمل میکشاورزی شبیه تراکتور عمل می

قانون اساسی، در سه سال و نیم  99اپیمایی خدمات ویژه در راستای اجرای اصل شرکت هو (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازی شد؛ اما به دالیلی، دوباره به مبداء اولیه آن که وزارت جهاد کشاورزی بود، بازگشت که در این راستا و جهت  گذشته خصوصی

ه و مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وزارت مدیر گرفته، با احمد طمراسی، رئیس هیأت اطالع از کم و کیف اقدامات صورت

 :خوانید جهاد کشاورزی گفتگویی انجام دادیم که می

 تاریخچه شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مربوط به چه سالی است؟ 

لت شروع شد و در راستای مقابله با ملخ مراکشی، در مناطقی همچون گرگان و دشت مغان، دو 2822پاشی در ایران از سال  سم

پاش خریداری و در اختیار  فروند هواپیمای سم 20، بخش کشاورزی وقت 2882در سال . پاش استفاده کرد وقت از هواپیماهای سم

پاش  ، گردان سم2899در سال . هایی را برای این ناوگان در نظر گرفت کادر فنی و خلبان 2882ناوگان هوایی قرار داد و در سال 

هوایی تغییر نام یافت و در ابتدا که قرار بود در استان اصفهان جاگذاری شود، بنا به دالیلی، به قزوین پاش  هوایی به نام واحد سم

 .صورت رسمی شروع به کار کرد به 2859منتقل شد و بر اساس پیشنهاد وزیر کشاورزی وقت، این ناوگان در سال 

 گیرد؟ تی قرار میهای حاکمی یک از دستگاه بندی، این شرکت جزو کدام از لحاظ تقسیم 

شرکت هواپیمایی خدمات ویژه و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، جزو گروه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی هستند و از 

ای، هیأت وزیران در  های حاکمیتی در وزارت جهاد کشاورزی باقی بمانند، بر اساس مصوبه عنوان دستگاه آنجا که نیاز بود به

درصد  222های فوق قرار گرفت و در حال حاضر  سازی خارج و در گروه سه شرکت وضعیت خصوصیاسفندماه سال گذشته از 

 .سهام این شرکت، به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است

 چه دلیلی وجود داشت که این شرکت دوباره به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد؟ 

عنوان شرکت  های بخش تولید است و باید به کننده زو پشتیبانیشورای عالی واگذاری، پس از مدتی قانع شد که این شرکت ج

 .ای منتفی شود گونه حاکمیتی، جزو گروه سه قرار گیرد تا فروش و واگذاری آن به

سازی عملیاتی کند و  دار بود، نتوانست تعهداتش را با سازمان خصوصی شهرداری قزوین در مدتی که مدیریت این شرکت را عهده

 .اورزی نیز اصرار داشت که باید این شرکت دوباره برگرددوزارت جهاد کش

 عمده وظایف شرکت هواپیمایی خدمات ویژه جهاد کشاورزی چیست؟

های بسیاری در حوزه عملیاتی برای  کنند، اما باید دانست که قابلیت پاشی می به اشتباه جا افتاده که هواپیماها فقط اقدام به سم

پاشی، مبارزه بیولوژیک با استفاده از هواپیماهای  ای که به غیر از سم گونه در حال اجرا هستند؛ بههواپیماهای فوق تعریف شده و 

همچنین در . توسط هواپیماهای فوق به انجام رسید BT های بلوط عملیاتی پاشیدن عنوان مثال، در جنگل به. پذیر است فوق امکان

همچنین بذرپاشی در . جامد در مزارع نیز نتایج مثبتی گرفته شده است پاشی و پاشیدن کود راستای نگهداری مزارع، از محلول

های مختلف  توانیم اقدامات حفاظتی در بخش پذیر است و می العبور بوده، با هواپیماهای فوق امکان هایی که صعب مراتع و دامنه

ها را با استفاده از هواپیماهای فوق  با تخریب زنی و مقابله ها، مراتع و آبخیزداری و همچنین در حوزه امور اراضی برای گشت جنگل
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شده  های بارز عملیات انجام پاشیدن خاک رس روی پدیده کشند قرمز در سواحل جنوبی کشور، یکی از نمونه. به انجام برسانیم

در حال حاضر  نشان همچنین دو فروند هواپیمای آتش. توسط هواپیماهای این ناوگان است که توانست با موفقیت به انجام برسد

توان با اضافه  کنند و می هواپیماهای کشاورزی شبیه تراکتور عمل می. دار هستند های استان گلستان را عهده اطفاء حریق در جنگل

 .های متفاوت را از آنها انتظار داشت بندهای مختلف، فعالیت کردن دنباله

 اقداماتی الزم است انجام شود؟ های هواپیماهای کشاورزی، چه بخشی به فعالیت در راستای تنوع 

توان آنها را سفارش داده  راحتی می در حال حاضر امکان تولید تجهیزات و ادواتی که مورد نیاز است، در داخل کشور وجود دارد و به

نیز وجود و مورد استفاده قرار دهیم و هر تعداد که وسایل و تجهیزات نیاز باشد، امکان فراهم کردن آن حتی از کشورهای دیگر 

های شرکت قرار گرفته و  های فعالیت توانند با انعقاد قرارداد، در جریان تعرفه ها می ها و سایر بخش دارد و کشاورزان، کشت و صنعت

کوبی  هایی که جنبه عمومی دارد، توسط وزارت جهاد کشاورزی کانون در شرایط حاضر، آفات و بیماری. از مزایای آن بهره ببرند

 .ها در صورت نیاز باید توسط بخش خصوصی و خود کشاورزان انجام شود فعالیتشده و سایر 

کند و آیا ناوگان فوق از فرسودگی همچون سایر  های کشاورزی کفایت می تعداد هواپیماهای موجود برای فعالیت 

 های هوایی برخوردار نیست؟ ناوگان

طور متوسط  ی است، در فرودگاه قزوین مستقر است که روزانه بهفروند هواپیما که دارای ساعت کارکرد مناسب 02در حال حاضر 

 .شود پنج پرواز توسط آنها انجام می

ها همچون سایر  روز کردن تعدادی از هواپیماهای قدیمی، اقداماتی انجام شده است و در صورت رفع تحریم همچنین برای به

های روز دنیا و هواپیماهای جدید در این زمان  که از تکنولوژی ای گونه ها، مزایای آن عاید این شرکت نیز خواهد شد؛ به بخش

 .استفاده خواهیم کرد

های مختلف  توانند با هماهنگی در اختیار بخش از آنجا که در کشور صنعتی همچون شرکت فوق وجود ندارد، این هواپیماها می

 .برای کارهای کشاورزی قرار گیرند

 چه اقداماتی ضروری است؟ های این شرکت، برای نمایاندن فعالیت

رو هستیم، آن است که باید بتوانیم این شرکت را به عرصه معرفی کنیم و اثبات  ترین مشکلی که در حال حاضر با آن روبه بزرگ

عنوان  ای جا افتاده که اذهان عمومی آن را به گونه پاشی نیست؛ زیرا این شرکت به کنیم که کار هواپیماهای فوق، صرفاً سم

اگر . های این شرکت آشنا شوند شناسند، در صورتی که کشاورزان و مشتریان باید با دامنه وسیع فعالیت پاش می ماهای سمهواپی

توانند از آن منتفع شده و از توان فنی و مهندسی آن  های مختلف می عنوان فعالیتی اقتصادی به این شرکت نگریسته شود، بخش به

روز گذشته توانسته است جزو پنج  22ای که در حال حاضر این ناوگان ظرف  گونه هره گرفت؛ بهتوان ب های مختلف می نیز در حوزه

پذیر خواهد  بنابراین انجام تعمیر و نگهداری برای مشتریان امکان. ایرالین کشور از لحاظ دریافت گواهینامه تعمیر و نگهداری باشد

های دیگر همچون هواپیماهای تفریحی نیز  شرکت انجام دهیم، در بخش توانیم عالوه بر آنکه عملیات فوق را در داخل بود و می

 .امکان فرستادن مهندسان برای تعمیر و نگهداری فراهم است

های کل منابع  هایی به اداره های ترویجی انجام شود که در این راستا، نامه همچنین برای اطالع رسانی بیشتر، الزم است برنامه

های شرکت رونق  ارسال شده تا فعالیت... های اختصاصی و ها، خبرگزاری جهاد کشاورزی، کشت و صنعتطبیعی کشور، بدنه وزارت 

 .های آن بهره ببرند توانند از خدمات و فعالیت گیرد؛ عالوه بر آن، سایت این شرکت نیز فعال است و مراجعان می
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برداران  شاورزی در وسع مالی بهرههای کاشت و داشت محصوالت ک تعرفه انجام خدمات توسط شرکت در فعالیت 

 بخش کشاورزی هست یا خیر؟

ها و جدول خاصی برای اقدامات مختلف بخش  های این شرکت وجود دارد، اما دارای تعرفه با وجود آنکه نگاه حاکمیتی بر فعالیت

ای  ها به گونه همچنین تعرفه. یرندتوانند مراجعه کرده و از نزدیک در جریان اقدامات فوق قرار گ کشاورزی هستیم که کشاورزان می

 .است که امکان استفاده آن برای عموم فراهم است

هایی همچون کاداستر  های هوایی و اجرای طرح هایی که ذکر شد، آیا این هواپیماها برای عکسبرداری عالوه بر فعالیت

 کاربرد دارد؟

ای محصوالت  فوق شدنی است، ازجمله آنکه بخش بیمه های هوانوردی باشد، توسط هواپیماهای هرآنچه که در حوزه فعالیت

صورت  توانند از این هواپیماها استفاده کنند، زیرا امکان تعیین خسارت به کشاورزی به عکسبرداری هوایی نیاز داشته باشند، می

شوری است و در حوزه کاری سریع و پایش مزارع کشاورزان فراهم است، اما از آنجا که طرح کاداستر مربوط به سازمان جغرافیایی ک

های هوایی دارد که نیازی نیست این شرکت به  ها و نقشه تری برای تهیه عکس این شرکت نبوده است، بخش فوق اقدامات پیشرفته

 ./توانیم در کنار آنها باشیم و در برخی موارد کمک کنیم آن وارد شود، اما می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02023-2html. 
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 متفرقه

 - 18/16/26فارس

  رزمنده تخریبچی دیروز؛ تولیدکننده امروزرزمنده تخریبچی دیروز؛ تولیدکننده امروز/ / ناله از بیکاری با وجود زمین و آب در کشورناله از بیکاری با وجود زمین و آب در کشور

و سنگر دفاع از کشور را به تولید تغییر داده یک رزمنده مجاهد و تخریبچی دفاع مقدس امروز به تولیدکننده قارچ تبدیل شده 

 .است

به عرصه تولید و اقتصاد ، اویس زکی خانی درباره نحوه ورودش سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

خوب که نگاه می کنم، می بینم ما رزمنده ها چیزی را که امروز به اقتصاد مقاومتی معروف شده در همان : "مقاومتی می گوید

 .دوره جنگ تحمیلی اجرا می کردیم

و محصول را بین یعنی از همان موقع هر وقت زمین مناسب و آب کافی پیدا می کردیم، کنار جبهه صیفی جات می کاشتیم 

بودم، به همراه بچه های گردان زمین را شخم زدیم و  92مثال زمانی که فرمانده گردان تخریب لشگر . رزمنده ها توزیع می کردیم

 ."هندوانه و گوجه فرنگی کاشتیم

ندان به تولید را پرورش قارچ از جمله عرصه های تولیدی است که به دلیل مزیت های خاص خود، همواره توجه بسیاری از عالقم

در این میان میزان قابل توجهی از پرورش دهندگان قارچ معتقدند بازار مصرف این ماده خوراکی بسیار ، محدود . جلب کرده است

ایران در حال حاضر با . آن ها معتقدند عرصه پرورش قارچ در کشور اشباع شده است. است و سود چندانی دست آن ها را نمی گیرد

 .هزار تن قارچ در سال، پنجمین تولید کننده بزرگ این محصول در جهان است 222به  تولید نزدیک

تولیدکنندگان موفق قارچ معتقدند تولید این محصول در شهرهایی که ماهیت . در نقطه مقابل اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد 

تری به استفاده از رستوران ها و مصرف غذاهای فست توریستی دارند یا نوع زندگی مردم در آن ها به گونه ای است که میل بیش

در واقع توجیه اقتصادی عرصه . فودی وجود دارد، قارچ محصولی پرتقاضا محسوب می شود و با قیمت خوبی به فروش می رسد

ه این روزها ذائقه پرورش قارچ رابطه مستقیمی دارد با میزان رستوران های شهر و میل مردم به استفاده از غذاهای فوری، به ویژه ک

 .مردم به سوی مصرف انواع ساندویچ ها با قارچ و پنیر سوق یافته است

او که بازنشسته است، در روستای ارنگه واقع در . اویس زکی خانی از جمله پرورش دهندگان موفق قارچ در استان البرز است 

اویس زکی خانی جانباز شیمیایی است و بیش از . ار داردهزار مترمربع در اختی 9جاده کرج چالوس زمینی به مساحت  23کیلومتر 

  .ماه در جبهه های حق علیه باطل از ایران اسالمی دفاع کرده است 52

خوب که نگاه می کنم، می بینم ما رزمنده ها چیزی را که ": او درباره نحوه ورودش به عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی می گوید

یعنی از همان موقع هر وقت زمین مناسب و آب کافی . وف شده در همان دوره جنگ اجرا می کردیمامروز به اقتصاد مقاومتی معر

مثال زمانی که فرمانده گردان . پیدا می کردیم، کنار جبهه صیفی جات می کاشتیم و محصول را بین رزمنده ها توزیع می کردیم

 ."م و هندوانه و گوجه فرنگی کاشتیمبودم، به همراه بچه های گردان زمین را شخم زدی 92تخریب لشگر 

این ها را جمع می . کار دیگری که انجام می دادیم جمع آوری سیم مفتول، پوکه توپ و چاشنی بود": اویس زکی خانی می افزاید 

مد حاصل در زمان جنگ چون پولی برای هزینه های جاریمان نداشتیم، با استفاده از درآ. کردیم و در حصیرآباد اهواز می فروختیم

یعنی در حین جنگیدن با دشمن هم کار تولید و کشاورزی . از فروش چیزهایی که گفتم رسیدگی بیشتری به رزمنده ها می کردیم

 ."را انجام می دادیم و هم با استفاده از فلزات بی استفاده درآمدزایی می کردیم

http://www.farsnews.com/
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حضور داشته و بیشتر مواقع در نقش تخریبچی  3والفجر و والفجر مقدماتی تا  5تا  2اویس زکی خانی در عملیات های کربالی 

سالگی به صورت داوطلبانه راهی جبهه شده و پس از شهادت فرمانده اش ناصر ایمانی، با همسر شهید  23او در . ظاهر شده است

  .ازدواج و فرزندش محمد مهدی را به فرزند خواندگی می پذیرد

متر مربع قارچ پرورش می  252در حال حاضر در فضایی به وسعت : "ارچ می گویداو درباره فعالیت هایش در عرصه پرورش ق 

 52میلیون تومان و سود خالص حاصل از آن حداقل  052تن قارچ تولید کرد که ارزش آن  52در این فضا می توان ساالنه . دهم

میان آوردند، با وجود اینکه نیاز مالی وقتی رهبر انقالب سخن از جنگ اقتصادی و اهمیت کارآفرینی به . میلیون تومان است

 ."نداشتم با راهنمایی بسیج سازندگی فورا دست به کار تولید و کشاورزی شدم

اویس زکی خانی در زمین پدری اش عالوه بر پرورش قارچ، پرورش غاز و تولید ازگیل را به همراه خانواده اش دنبال می کند و  

نفر از روستائیان ارنگه راه  552یک تعاونی با عضویت ": این فعال اقتصاد مقاومتی می گوید .نفر نیز اشتغالزایی کرده است 5برای 

هدف ما این . اندازی کرده ایم که هدف آن تقویت تولید کشاورزی محصوالت روستا، احداث کارگاه های تولیدی و اشتغالزایی است

 ."ندارد است که مردم را دوباره به روستای ارنگه بازگردانیم، کار نشد

پس از  3در عملیات والفجر . ناصر ایمانی در حالی به شهادت رسید که عکس محمد مهدی را در دستش گرفته بود": او می افزاید 

سال بعد دست هایمان را در عرصه اقتصاد جلوی  02ما اینطور نجنگیدیم که . ماه نابینا شدم 2مجروحیت با عامل شیمیایی، 

چندی پیش رهبر انقالب به هیات دولت فرمودند که ستاد اقتصاد مقاومتی کافی نیست، .  ببریمدشمن به عالمت تسلیم باال

 ."این سخن اهمیت جنگ اقتصادی را نشان می دهد. فرماندهی تشکیل دهید

ایی مثل من باید برگردیم به روستا، الاقل بازنشسته ه. روستا محور اقتصاد مقاومتی است": این فعال اقتصادی خاطر نشان می کند 

در شهر که چیزی نمی شود تولید کرد، اگر قرار باشد اقتصاد . که می توانند در زمین هایشان کار تولید و کشاورزی را پی بگیرند

من . اما تولید عمال فقط در روستا ممکن است. مقاومتی در شهر پیاده شود تبلورش می شود صرفه جویی در مصرف انواع انرژی ها

هم زمین داریم، هم آب . سبک زندگی بومی مان را فراموش کرده ایم. نیته بسیاری از ما را به وادی غفلت انداختهفکر می کنم مدر

 "خنده دار نیست؟! و هم تاسیسات زیربنایی اما از بی کاری ناله می کنیم

=nn?php.newstext/com.sfarsnew.www//:http28592202222520 
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 متفرقه
 آیانا 1318دی  14, جمعه

  تجلیل مجدد استاندار اردبیل از کشاورز گندم کارنمونه ملی تجلیل مجدد استاندار اردبیل از کشاورز گندم کارنمونه ملی 

طی آئینی رسمی، تعداد ده نفر از کشاورزان برتر با حضور استاندار و جمعی از مسئولین بلند پایه استانی تجلیل به عمل آمد که در 

ین آن ها، استاندار از گندم کار نمونه ملی دیم، مجدد با اهداء تندیس و هدایایی از وی و همچنین ریاست سازمان جهاد کشاورزی ب

 . استان اردبیل قدردانی به عمل آورد

جهاد به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، علیرضا خواجوی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان 

در سال روز ادغام وزارتخانه های سابق جهاسازندگی و کشاورزی در سالن همایش : کشاورزی استان اردبیل با اعالم این خبر افزود

 .های وزارت جهاد کشاورزی، از کشاورزان نمونه ملی سراسر استان ها تجلیل شد

یس جمهور و مقام عالی وزارت در سالن حجاب برگزار این همایش که روز دوشنبه هفته جاری با حضور معاون اول رئ: وی افزود

کیلوگرم در هکتار به عنوان کشاورز  1985شد خوشبختانه از استان اردبیل حسین حبی، گندم کار نمونه دیم استان با برداشت 

با حضور استاندار و  نمونه ملی مورد تجلیل قرار گرفت و به دنبال آن در استان طی آئینی رسمی تعداد ده نفر از کشاورزان برتر

استاندار مجدد با اهدای   جمعی از مسئولین بلند پاییه استانی تجلیل به عمل آمد که در بین آنها از گندم کار نمونه ملی دیم،

 .تندیس و هدایایی از وی و همچنین ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، قدردانی به عمل آورد

به کارگیری کشاورزان از : ا ابراز امیدواری از ایجاد رقابت توام با رفاقت در بین تولید کنندگان افزودخواجوی در پایان سخنان خود ب

آخرین یافته های تحقیقاتی و شرکت فعال و مستمر آنان در برنامه های کالس های آموزشی، بازیدهای سرمزرعه و آموزش های 

وئی و تلویزیونی که اختصاصا ً در بخش کشاورزی از شبکه استانی بخش می انفرادی و همچنین استفاده از برنامه های مستمر رادی

 .شود، می تواند کشاورزان را در دستیابی به باالترین سطح تولید و درنهایت رسیدن کشور به خود کفایی یاری کند

بر این ادعاست که تولید بی سابقه گندم که در سال جاری که از مرز نیم میلیون تن گذشت خود سند مستدل و مستندی 

کشاورزان تنها درسایه الطاف الهی و بکار گیری آخرین یافته های تحقیقاتی خواهند توانست در خروج از کشاورزی سنتی و 

معیشتی به کشاورزی پویا و توانمند قادر خواهند بود به بهترین نحو ممکن به عنوان یک تولید کننده در بخش کشاورزی در پیش 

 .ی کشور موثر باشندبرد اهداف اقتصاد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02002-2html. 
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 مرکبات

 آیانا 1318دی  26, یکشنبه

/ / نشستن پرتقال آفریقای جنوبی، به جای پرتقال ایرانی در بازار کشورهای عربینشستن پرتقال آفریقای جنوبی، به جای پرتقال ایرانی در بازار کشورهای عربی

    !!های کهنه موزهای کهنه موز  شاورزی در کارتنشاورزی در کارتنصادرات محصوالت کصادرات محصوالت ک

علت رها بودن  تواند حجم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را شامل شود، به در حالی که صادرات محصوالت کشاورزی می

ه های کهنه موز از گمرک بندرعباس، بندرلنگ ها، محصوالت ایرانی را در کارتن ها و واسطه صادرات محصوالت کشاورزی، برخی دالل

 .کنند و آبادان صادر می

با اعالم این خبر ( ایانا)بار فارس امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

برای  تری قرار گرفته و با تغییر شرایط سیاسی، زمینه های گذشته در شرایط مناسب بار نسبت به سال صادرات میوه و تره: گفت

های بازرگانی ایران در بازارهای هدف فراهم است، اما در داخل کشور هیچ برنامه مدونی برای تقویت صادرات وجود  افزایش فعالیت

 .ندارد

کنند، اما با  کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس بخش قابل توجهی از نیاز خود را از بازارهای ایران فراهم می: هادی حنایی افزود

صورت شفاهی و با اعمال نظر آنها  گاه تجارت دو کشور روی کاغذ قرار نگرفته و به گی به کاالهای صادراتی ایرانی، هیچوجود وابست

های سیاسی خود، زمینه را برای  رود وزارت امور خارجه در رأس افزایش فعالیت گیرد؛ این در حالی است که انتظار می صورت می

 .شده فراهم کند ریزی تبادالت تجاری مدون و برنامه

 صادرات محصوالت کشاورزی در کارتن موز 

تواند بخش قابل  در حالی که حجم تولید میوه و محصوالت صیفی در ایران در حجم باالیی قرار دارد و می: وی خاطرنشان کرد

ت محصوالت کشاورزی، ای افراد ناآشنا و عدم وجود ساماندهی صادرا توجهی از صادرات غیرنفتی ایران را شامل شود، ورود عده

 .های کهنه موز، اقدام به صادرات محصوالت کشاورزی کنند ای در کارتن باعث شده عده

ویژه  توان شاهد صدور محصوالت کشاورزی به با کمال تأسف در گمرک بندرعباس، بندرلنگه و آبادان به تواتر می: حنایی ادامه داد 

دهنده رها کردن بازار صادراتی کشور است و در آینده  کهنه موز هستیم که نشانهای  ای و در کارتن صورت فله سبزی و صیفی به

 .دار خواهد کرد المللی خدشه جایگاه و اعتبار ایران را در بازارهای بین

 شوند صادرکنندگان حمایت مادی و معنوی نمی 

ترین اقالم  عنوان یکی از مهم کشاورزی بهصادرات محصوالت : بار فارس تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

ها قرار  های نسبی کشور که جای فعالیت دارد، باید مورد توجه دولت عنوان یکی از مزیت رود که به شمار می صادرات غیرنفتی به

 .ها نیست گیرد، اما با وجود توجه ویژه به بخش صنعت، بخش کشاورزی همواره مورد توجه دولت

دست آوردن بازارهای صادراتی و ایجاد پایگاه و  رکنندگان بخش کشاورزی با وجود اینکه تالش زیادی برای بهصاد: وی یادآور شد

شد، حذف  های صادراتی که در گذشته پرداخت می تنها مشوق نه. کنند، مورد حمایت دولت نیستند اعتبار برای کاالهای خود می

 .نیستشده است، بلکه صادرکننده مورد حمایت معنوی دولت 
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گیرد که امکان واردات کاال در مقابل  حجم قابل توجه ورود انواع محصوالت کشاورزی به کاال در حالی صورت می: حنایی تأکید کرد

عنوان یک وجهه و امتیاز به صادرکنندگان قلمداد شود، اما چنین اقدامی نیز صورت  توانست به محصوالت صادراتی بود و می

 .گیرد نمی

 ی بازار پرتقال کشورهای عربی را گرفتآفریقای جنوب 

با وجود آنکه حجم تولید انواع مرکبات در ایران بسیار باالست، : بار فارس اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

 .ردتوان در بازارهای صادراتی با سایر کشورها ک شده، عمالً رقابت چندانی نمی های تمام علت باال بودن قیمت به

های حمل و نقل حداکثر  شده واردات پرتقال از آفریقای جنوبی در بندرعباس با احتساب هزینه قیمت تمام: وی همچنین گفت

توان مرکبات را به این قیمت از بندرعباس به امارات و  دوهزار تومان است، در حالی که با وجود تولید مرکبات در جنوب کشور نمی

 .بندر دبی صادر کرد

ای برای صادرات مرکبات داشته است، توانسته بازار داخلی  های اخیر تمرکز ویژه آفریقای جنوبی که در سال: در ادامه افزودحنایی 

 .محصوالت را از آن خود کند

 های صادراتی مورد توجه نیستند واریته 

رخی فصول به قدری باال است که حجم تولید برخی محصوالت کشاورزی ازجمله سبزی و صیفی در ایران در ب: وی خاطرنشان کرد

شده باعث شده اقالم تولیدی  های کاشته رو است و بهترین گزینه، صادرات آنها است، اما عدم توجه به نوع واریته بازار با اشباع روبه

 .خارج از استانداردهای صادراتی باشند

هایی که در  ای کشورهای عربی برخوردار است، اما واریتهفرنگی از تقاضای مناسبی در بازاره با وجود اینکه گوجه: حنایی ادامه داد

رود وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز بر  شود، عمالً قابلیت صادراتی ندارند و انتظار می ویژه در جنوب کشور کشت می ایران به

 .های صادراتی، امکان صادرات این کاال را فراهم کند واریته

 ن، عاید ایران نشدامتیازی از تولید انحصاری لیموشیری 

عنوان  همه کشورها از تولیدات خاص و محصوالت ویژه خود به: بار فارس تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان میوه و تره

های نسبی در ایران در حوزه کشاورزی رهاشده و بدون توجه  کنند، در حالی که مزیت یک مزیت نسبی در قدر مطلق صحبت می

 .باقی مانده است

تنهایی دارای چنین مزیت نسبی است، اما  لیموشیرین در همه کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود ندارد و ایران به: وی یادآور شد

های کابینه نبوده است،  های کالن در صدر فعالیت گذاری گاه مشمول سیاست از آنجا که صادرات کاالهای کشاورزی در کشور هیچ

 .گیرد علت ناآشنا و مقهور ماندن، مورد توجه نیز قرار نمی لمللی معرفی شود؛ لذا بها نتوانسته در بازارهای بین

ویژه  های مختلف به های گرمسیری در سایت عنوان میوه های خود به اند با معرفی میوه کشورهای استوایی توانسته: حنایی تأکید کرد

هایی که در  د فراهم کنند و امروز شهروندان ایرانی بسیاری از میوهتبادالتی که با فائو دارند، زمینه را برای صادرات محصوالت خو

دانند، اما لیموشیرین که دارای انحصار ویژه در ایران است، هنوز  اند، به اسم شناخته و فواید آن را می عمر خود هرگز ندیده

 .شده نیست شناخته

ورهای عربی، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر فراهم شرایط کنونی برای صادرات محصوالت کشاورزی در کش: وی اظهار داشت

 ./است، اما الزم است دولت برای ساماندهی صادرات محصوالت کشاورزی وارد گود شده و به حمایت از بخش خصوصی بپردازد
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 18/16/14فارس

  های روغنی از کشاورزانهای روغنی از کشاورزان  ایراد سازمان بازرسی به نحوه خرید دانهایراد سازمان بازرسی به نحوه خرید دانه

 .اش با خبرگزاری فارس توضیحاتی را ارائه کرد های روغنی وزارت جهاد در رابطه با مصاحبه مهاجر مشاور وزیر و مجری کشت دانه

خبر منتشر شده   های روغنی درباره ، علیرضا مهاجر مشاور وزیر و مجری کشت دانهخبرگزاری فارسگزارش خبرنگار اقتصادی  به

به ارائه « نی توسط بخش خصوصی را متوقف کردهای روغ سازمان بازرسی پرداخت پول دانه»با عنوان  خبرگزاری فارساز وی در 

 .توضیحاتی پرداخت

 22های سویای تولیدی کشاورزان توسط انجمن روغن نباتی خریداری شد و  درصد دانه 222که  » مهاجر در این خبر گفته بود

اخت بقیه وجه خرید به درصد وجه خرید هم به صورت نقدی به کشاورزان پرداخت شده است، اما سازمان بازرسی کشور مانع پرد

 .کشاورزان شده است

سازمان بازرسی معتقد است که ساز و کار انجمن برای خرید و پرداخت : وی در مورد دالیل این اقدام سازمان بازرسی، اظهار داشت

قی وجه خرید سویا وجه به کشاورزان غیرقانونی است و به انجمن اعالم کرده تا زمانی که مشکل قانونی حل نشود، باید پرداخت البا

 .به کشاورزان متوقف شود

قانونی را طی   های روغنی انجمن باید شرایط اعالم کرده که برای خرید دانه بر این اساس سازمان بازرسی کشور: مهاجر تصریح کرد

 .کرده است می

زی به جای انجمن روغن نباتی سازمان بازرسی بر این عقیده است که وزارت جهاد کشاور: های روغنی تصریح کرد مجری طرح دانه

 .های روغنی از کشاورزان کند باید اقدام به خرید دانه

مصاحبه منتشر شده با عنوان فوق و درباره عدم پرداخت محصول  اما علیرضا مهاجر مشاور وزیر جهاد کشاورزی امروز در رابطه با

م کرده است که سازمان بازرسی با روش خرید در برابر انجمن روغن نباتی اعال  :سویای کشاورزان توضیحانی ارائه کرد و گفت

 .های روغنی به کشاورزان اشکال قانون دارد و تا این روش اصالح نشود باید این روش متوقف شود واردات و پرداخت بهای دانه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 18/16/21فارس

  داری برگزار شدداری برگزار شد  های مرتعهای مرتع  کارگاه توجیهی اقتصادی کردن طرحکارگاه توجیهی اقتصادی کردن طرح

ها و  داری با هدف تبیین ظرفیت های مرتع کارگاه توجیهی اقتصادی کردن طرح: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند گفت

 .های مراتع و استفاده بهینه از این منابع ارزشمند در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دماوند برگزار شد نسیلپتا

ه منابع خلیلی رئیس ادار به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران علی خبرگزاری فارسبه گزارش 

این کارگاه با همکاری دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی : دماوند، گفت طبیعی و آبخیزداری

 .شهرستان دماوند برای جمعی از دانش آموختگان و فارغ التحصیالن بخش کشاورزی و منابع طبیعی عضو این سازمان برگزار شد

برآشنایی هرچه بیشتر شرکت کنندگان با وضعیت طرح های مرتعداری، به اهداف و مزایای اجرای در این کارگاه عالوه  :وی افزود

 .ها نیز پرداخته شد این طرح

از آنجایی که مراتع عالوه برنقش بسزایی که در حفظ خاک، آب، تولید علوفه و بهبود تنوع زیستی ایفا می کند  :خلیلی تصریح کرد

ان دارویی و صنعتی و توسعه گردشگری نیز دارای قابلیت های بسیاری است که با توجه به تنوع از لحاظ تولید و استحصال گیاه

های مرتعی با پوشش مناسب در این شهرستان، مراتع این شهرستان به عنوان یکی از مناطق الگویی برای اقتصادی کردن  گونه

 .طرح های مرتعداری در نظر گرفته شده است

توجه به منابع طبیعی در ابعاد مختلف یکی از : منابع طبیعی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار داشتخلیلی با تاکید بر نقش 

ضرورت های تحقق اقتصاد مقاومتی بوده که اقتصادی کردن طرح های مرتعداری گامی مهم برای رسیدن به اهداف اقتصاد 

 .مقاومتی بشمار می آید

برگزاری این کارگاه توجیهی مقدمه ای برای اجرای اقتصادی : شهرستان دماوند بیان داشترئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

داری اصالح که با مشارکت دانش  های مرتع  های تلفیقی تهیه طرح کردن طرح های مرتعداری است که براساس دستورالعمل

 .م در این باره انجام می شودآموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مجریان و بهره برداران اقدامات الز

با اجرای این طرح عالوه بر توسعه گیاهان دارویی و : وی به برخی از مزایای اقتصادی کردن طرح های مرتعداری اشاره و یادآور شد

واهد اشتغال زایی، گام مثبتی در ارتباط با بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها برداشته خ

 .شود شد و زمینه مناسبی برای ترویج و توسعه گردشگری در عرصه های مرتعی فراهم می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592202222920 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941021000412


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

110 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 1318دی  21, دوشنبه

تولید با تاکید تولید با تاکید / / برد افزایش تولید و حفظ محیط زیستبرد افزایش تولید و حفظ محیط زیست--کشاورزی اکولوژیک، راهکار بردکشاورزی اکولوژیک، راهکار برد

  برمحدودیت آب، خاک، تناوب و کشاورزی حفاظتی برمحدودیت آب، خاک، تناوب و کشاورزی حفاظتی 

محصول زراعی در چارچوب اقتصاد  5برنامه های تولید : مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت گفت

دودیت آب، خاک، تناوب و کشاورزی حفاظتی تهیه و برای آن بودجه بندی شده و این معاونت در راستای مقاومتی با تاکید برمح

 .تولید سازگار با محیط زیست تالش می کند

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کاوه خاکسار، در نشست شورای محیط زیست و توسعه پایدار  

ما باید تمرکز خود را : پرداختن به محیط زیست در بخش کشاورزی را الزامی و واجب دانست و اظهار داشت  د کشاورزیوزارت جها

 .بر موضوعات محیط زیست در عرصه کشاورزی متمرکز کنیم، زیرا منافعش به این بخش بر می گردد

زیرا قصد داریم به توسعه پایدار با توجه به حفظ محیط  ما نیازمند کشاورزی پایدار هستیم و برای آن طرح داریم،: وی اعالم کرد

 .زیست دست یابیم

در برنامه های تولیدات بخش باغبانی به مسایل محیط : در این نشست، جهانگیر عرب قائم مقام معاونت امور باغبانی نیز گفت

 .زیستی از جمله صرفه جویی در آب و توسعه باغات در اراضی شیبدار توجه شده است

میلیون هکتار اراضی شیبدار به منظور حفظ  22عضو داشت، تاکنون  5که اتحادیه اروپا  2525از سال : درباره کشاورزی افزود وی

 .منابع آب و کاهش و فرسایش خاک از طریق کاشت درختان مثمر ایجاد شده است

نشگاه شهید بهشتی و دبیر انجمن علمی در این نشست، عبدالمجید مهدوی دامغانی، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دا

کشاورزی اکولوژیک در واقع کشاورزی با : کشاورزی و بوم شناختی ایران، کشاورزی اکولوژیک در ایران را یک ضرورت خواند و گفت

 .رعایت مالحظات زیست محیطی است

در این نوع کشاورزی : محیط زیست است، افزودبرد برای افزایش تولید و حفظ -وی با بیان این که کشاورزی اکولوژیک، راهکار برد 

 .از اصول و قوانین علم اکولوژیک در تولید استفاده می شود

: دامغانی با اشاره به تراز منفی آب، فرسایش، شوری و کاهش حاصلخیزی خاک و عملکرد تولید در بعضی محصوالت اذعان داشت

ست دارای چالش است که با برنامه ریزی مناسب می توان چالش ها را کشاورزی ایران، هم به لحاظ امنیت غذایی و هم محیط زی

 .برطرف کرد

وی، گذار از کشاورزی فعلی به کشاورزی اکولوژیک را راه حل پایداری امنیت غذایی دانست و در عین حال مصرف درست نهاده ها، 

د اکوسیستم را الگوی جهانی مراحل گذار به جایگزینی نهاده ها، فرآورده ها و عملیات سازگار با محیط زیست و طراحی مجد

 .کشاورزی اکولوژیک مطرح کرد

الگوی کشت ملی باید متناسب با ظرفیت های تولید کشور باشد و این : دبیر انجمن علمی کشاروزی و بوم شناختی ایران ادامه داد

 .شورا نیز باید بهینه سازی الگوی کشت را مورد توجه قرار دهد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 131۱دی  21: تاریخ

  کشاورزی ایران و اسلوونیکشاورزی ایران و اسلوونی    توسعه همکاریتوسعه همکاری

 .دهند انه ها و تولید مشترک گسترش میایران و اسلوونی همکاری خود را در بخش کشاورزی به ویژه مکانیزاسیون، گلخ

« ازدراکو پوچیو الشک»محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و   در دیدار امروزگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به گزارش 

خانه برگزار شد، بر توسعه مبادالت تجاری، انتقال دانش وزیر توسعه اقتصادی و فناوری جمهوری اسلوونی که در محل این وزارت

 .فنی در بخش گلخانه ها و ارتقای روابط اقتصادی دو کشور تاکید شد

: در این دیدار، حجتی با بیان این که ایران خواستار گسترش روابط با جامعه جهانی به خصوص کشورهای حوزه بالکان است، گفت

های کم نظیر دو کشور، داد و ستد منطقی در زمینه کاال و سرمایه گذاری در بخش  ها و قابلیت ما آماده ایم با توجه به ظرفیت

 .تحقیقات و آموزش داشته باشیم

های اخیر را قابل قبول ندانست و ابراز امیدواری کرد با رفع تحریم های ظالمانه که طی  های دو کشور در سال  وی سطح همکاری

 .ن تحمیل شد، دو کشور بتوانند از ظرفیت های کشاورزی یکدیگر استفاده کنندچند سال گذشته به مردم ایرا

وزیر جهاد کشاورزی، صنایع پایین دستی کشاورزی و گیاهان دارویی را از زمینه های همکاری مشترک میان ایران و اسلوونی 

زمینه تولید، فرآوری و گرفتن مواد موثره از  با توجه به نیاز بازارهای جهانی، دو کشور می توانند در: عنوان کرد و اظهار داشت

 .گیاهان تولیدی همکاری کنند

 .وی اصالح بذر، کشت ارگانیک، مکانیزاسیون، دام و طیور، اصالح نژاد گاو و محصوالت لبنی را از دیگر زمینه های همکاری برشمرد

بینی  د سبزی و صیفی را در برنامه ششم توسعه پیشای به ویژه برای تولی  حجتی با اذعان به این که ایران توسعه کشت گلخانه

 .ای اضافه کنیم هکتار به کشت گلخانه 8522تا  0522در این برنامه در نظر داریم هر سال : کرده است، تصریح کرد

و مناسب های سازگار، کم هزینه و دارای مشخصات فنی  بخش خصوصی در ایران از سازه: ای نیز گفت  های گلخانه وی درباره سازه 

 .در زمینه حفظ رطوبت و گرمایش و سرمایش که اقتصادی باشند، استقبال می کند

تولید سبزی و صیفی، هم برای نیازهای داخلی و هم برای صادرات به کشورهایی همچون روسیه مدنظر : وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .ما است

ه به محدودیت منابع آب و خاک به جز از طریق مکانیزه کردن محقق وری با توج افزایش بهره: وی درباره مکانیزاسیون اظهار داشت

 .شود و از این رو به دنبال گسترش مکانیزاسیون به خصوص نیروهای محرکه و دنباله بندها هستیم  نمی

ا و حاشیه ه های وسیعی در کوهستان شود و ما عرصه هزار تن عسل تولید می 22در ایران ساالنه : حجتی در مورد تولید عسل گفت

 .باغات و مزارع برای تولید عسل داریم و امیدواریم در زمینه برپایی روز جهانی زنبورعسل با شما همکاری داشته باشیم

با توجه به این که اسلوونی در مسیر اروپای شرقی و غربی است و به دریا دسترسی دارد، دارای موقعیت ممتازی است : وی ادامه داد

 .ها در محدوده مرزهای دو کشور نیست، بلکه این همکاری می تواند در منطقه ما و منطقه اسلوونی توسعه یابد و از این رو، همکاری

: حجتی با اشاره به این که ایران به صورت تاریخی به اروپا صادرات داشته است و این صادرات در حال گسترش است، اذعان داشت

مانند پسته، خرما، کشمش و زعفران است و ایران می تواند از طریق اسلوونی  عمده صادرات ایران به اروپا در زمینه خشکبار

 .صادرات مجدد محصوالت کشاوری به اروپا و به عکس داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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به گزارش روابط عمومی وزارت کشاورزی ،در این دیدار، وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی، این مالقات را برای روابط تجاری 

شرکت مختلف به ایران سفر کرده ایم که  95ما همراه یک هیات بزرگ تجاری شامل نمایندگانی از : خواند و گفت دو کشور مهم

 .نخستین گام برای ارتقای روابط دو کشور است

 .وی با اشاره به این که مبادالت تجاری ایران و اسلوونی در سال های اخیر خوب نبوده است، خواستار توسعه روابط دو کشور شد

وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی از امضای دو یادداشت تفاهم در زمینه انرژی و اقتصادی با ایران در این سفر خبرداد و آن 

 .را گامی رو به جلو خواند

وی در همین حال صنایع غذایی، ماشین آالت کشاورزی و تولید مکمل های خوراک دام را از زمینه های همکاری مشترک عنوان 

 .بخش خصوصی ما در حوزه کشاورزی خواستار سرمایه گذاری و تولید مشترک با ایران است: د و اظهار داشتکر

میلیون نفر مشتری در اروپا داریم و دو سوم کشورمان پوشیده از جنگل است که زمینه خوبی برای  0ما : پوچیو الشک گفت

 .همکاری به شمار می رود

های  ای ،انتقال دانش فنی تولید گل ارکیده و سرمایه گذاری لوونی در زمینه کشت گلخانههای اس  در این دیدار همچنین طرف

 .مشترک در زمینه مکانیزاسیون خواستار همکاری با ایران شدند

اراضی کشاورزی این کشور اندک . ترین بخش جمهوری فدراتیو یوگسالوی سابق با بیش از دو میلیون جمعیت است اسلوونی شمالی

 .های کوهستانی موجب رونق دامپروری شده است ا وجود چراگاهاست، ام

/news/fa/ir.yjc.www//:http5953293D%/3%D%AA5%33% 
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 مصاحبه، سخنرانی،  بازدیدها
 ایران اکونا - 131۱/ دی /  11, شنبه 

  شتن به معضل آلودگی پاالیشگاه آلوده تهران توسط مسئوالن نفتیشتن به معضل آلودگی پاالیشگاه آلوده تهران توسط مسئوالن نفتیسرپوش گذاسرپوش گذا

سال گذشته  25های اطراف پاالیشگاه تهران در  مدیرکل سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست از آلوده شدن زمین

دند چرا که کاربری آنها از های آلوده را خریداری کر مسئوالن وقت برای سرپوش گذاشتن عملکرد خود فقط زمین: خبر داد و گفت

 . بین رفته بود

های اطراف پاالیشگاه تهران و خریداری اراضی از سوی پاالیشگاه و از بین رفتن و  به افشای آلوده شدن زمین سروش مدبری 

 .نابودی خاک این منطقه پرداخت

هایشان نفت بیرون  وجه شدند که از چاهسال پیش بود که مردم منطقه اطراف پاالیشگاه تهران مت 25در حدود : وی یادآور شد

 .آید و بعد از آن بود که مسئوالن وقت و حتی مدیران بعدی آن به فکر چاره اندیشی برآمدند اما به توفیقی نرسیدند می

هایی  تنها چاره اندیشی مسئوالن ذیربط خریداری زمین: مدیرکل سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد

ها را خریداری کرده و دور آن حصاری ره عنوان  د که دیگر خاک آنها کاربری خود را از دست داده بود؛ مدیران آن زمان زمینبو

 .تملک پاالیشگاه کشیدند

های اطراف پاالیشگاه از بین رفت و دیگر خاک آنها دچار  با رویکردهای اشتباه مسئوالن وقت کاربری زمین: مدبری خاطرنشان کرد

 .ای نداشت گی شد که فایدهآلود

سال گذشته نیز مسئوالن ذیربط هر کدام سعی کردند تا این مشکل را رفع کنند اما به موفقیتی دست  20در طی : وی ادامه داد

 .پیدا نکردند و همچنان خاک این منطقه و محدوده خریداری شده آلوده است

 39در سال : اره کارهای صورت گرفته برای رفع این مشکل گفتمدیرکل سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست درب

های نفتی هر کدام مشکل به وجود آمده را گردن  نیز دولت فشار زیادی وارد کرد که پاالیشگاه جوابگو باشد اما متولیان امر و شرکت

 .ودها پاالیشگاه تهران ب انداختند و این در حالی بود که عامل اصلی آلودگی زمین دیگری می

ها و اضافه کردن آنها به اراضی خود سعی  دانست ولی با خریداری زمین پاالیشگاه در آن دوران علت اصلی را می: مدبری ادامه داد

 .در پاک کردن صورت مسئله داشت

های ابتدایی دولت نهم کمیسیون زیربنایی دولت سازمان محیط زیست را موظف کرد تا با تشکیل  در سال: وی یادآور شد

حاصل نیافت چرا که  باره  باره گرفت اما باز هم بهبود در این کارگروهی این موضوع را دنبال کند و شرکت نفت نیز مشاورانی در این

 .ها کاربری خود را از دست داده بود و علت اصلی آن هم پاالیشگاه تهران بود زمین

موضوع ارتباط سالمت مردم با آلوده نبودن آب و خاک مدیرکل سابق دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به 

 .ها آلودگی آب و خاک است که باید مسئوالن زیست محیطی به آن توجه کنند های افزایش بیماری یکی از علت: اشاره کرد و گفت

ت و متولی خاصی ترین بخش اس گیرد؛ خاک مظلوم باید موضوع آلوده نشدن خاک مورد لحاظ قرار : مدبری در پایان تصریح کرد

 .ندارد که باید مسئوالن ذیربط به آن توجه نشان دهند چرا که ارتباط مستقیم با سالمت و بهداشت مردم دارد

/com.iranecona//:http52282D%/3%B8%D3% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 131۱/ دی /  11, شنبه 

  بازار کشاورزی در دوران گذار از سنت به مدرنیتهبازار کشاورزی در دوران گذار از سنت به مدرنیته

پیگیری : های اخیر گفت مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به حضور بازارسازان هنگام معامالت ذرت خوزستان در طول هفته

و خریداران حقیقی و حقوقی مستمر فعالیت بازارسازان از جمله صندوق حمایت از صنعت دام و طیور، شرکت توسعه کشت ذرت 

عمده برای جلوگیری از بروز مازاد عرضه و افت قیمت از دیگر اقدامات بورس کاال در راستای اجرای موفق این طرح به شمار 

 . رود می

پس از ابالغ سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در هیات وزیران، شاهد بهبود ساز و کارهای معامالتی و همچنین  

وری بخش کشاورزی و منابع  قانون افزایش بهره 88نامه اجرایی ماده  این موارد که ذیل آیین. های دولت هستیم ش هزینهکاه

تری را پیش روی فعاالن بازار و مخصوصا تولیدکنندگان کوچک و بزرگ بخش  طبیعی صورت پذیرفته فرآیند بهتر و شفاف

این در حالی است . ترین بازار رسمی کشور عرضه کنند ت تولیدی خود را در بزرگکشاورزی قرار داده تا به سهولت بتوانند محصوال

های بزرگی در  کار شفاف و مورد اعتماد بورس کاال موجب شده تا شاهد برداشتن گام و که تضمین قیمت از سوی دولت در کنار ساز

ترین بازار رسمی کشور،  وچک و بزرگ در بزرگایجاد رقابت بین خریداران مختلف، امکان عرضه مزارع ک. بخش کشاورزی باشیم

ها، دریافت نقدی، عدم دخالت مستقیم دولت، تضمین قیمتی معامالت، حمایت از تولیدکنندگان، امکان  تضمین کیفیت عرضه

اق ها، برداشته شدن بار مالی بزرگی از دوش دولت، امکان صدور و معامله اور صورت شفاف و بدون دخالت واسطه کشف قیمت به

های قبل، افزایش  کاالیی بر پایه موجودی انبارهای پذیرش شده در بورس کاال، کاهش زمان معامله و تسویه وجه به نسبت سال

توان  کیفیت محصوالت مورد معامله و عرضه آنها به شرط استاندارد و ارزیابی توسط نهادهای رسمی و بسیاری موارد دیگر را می

 .های جدید در بورس کاالی ایران برشمرد حصوالت کشاورزی با شیوههای مهمی از معامالت م ویژگی

 تغییر جدید شیوه معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال

نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به  الملل بورس کاالی ایران، دکتر حامد سلطانی به گزارش روابط عمومی و امور بین

یبهشت ماه سال جاری درخصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی درخصوص دو ابالغیه هیات وزیران در ارد

های  معایب سیستم خرید تضمینی در سال: های کرمانشاه و خوزستان از طریق بورس کاالی ایران گفت محصول جو و ذرت استان

قیمت تضمینی، تحویل محصول کشاورزان به  اخیر دولت را بر آن داشت تا به منظور رفع معایب این سیستم، در قالب طرح

وی در . انبارهای تحت نظارت بورس کاال صورت پذیرد و فروش محصول در قالب گواهی سپرده کاالیی در این بورس انجام شود

اسایی و انبار در استان کرمانشاه برای محصول جو و شن 5در پی ابالغ مصوبه هیات دولت، بالفاصله شناسایی و پذیرش : ادامه گفت

انبار در استان خوزستان برای محصول ذرت در بورس کاالی ایران صورت گرفت و ضمن اتصال انبارها به سامانه  01پذیرش 

سازی از جمله تهیه انیمیشن، انتشار بروشورهای  الکترونیکی صدور گواهی سپرده کاالیی، اقدامات متعددی برای ترویج و فرهنگ

های آموزشی و ترویجی مختلف در تهران و خوزستان با همکاری وزارت جهاد  امکی، برگزاری دورهاندازی سامانه پی مختلف، راه

 .کشاورزی انجام شد

ها و سپس  کنی از روز آغاز برداشت ذرت در استان خوزستان و انتقال آن به خشک: مدیرعامل بورس کاالی ایران سپس گفت

کشاورز  322هزار و  5تن ذرت از  251هزار و  280اه سال جاری بالغ بر دی م 28انبارهای تحت نظارت بورس کاالی ایران تا 

کار خوزستانی در قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس کاالی ایران به فروش رفت و ارزش معامالت این کاال در بورس از مرز  ذرت
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مالت ذرت خوزستان در بورس کاالی ایران وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی و تعاونی پیشتاز در معا. میلیارد ریال گذشت 305

های خصوصی و تعاونی در دو  خوشبختانه براساس اطالعات معامالت، معامالت مذکور با فعالیت قابل قبول بخش: اند، گفت بوده

حجم  درصد از 59و  91کنون ادامه یافته است به نحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب  سمت عرضه و تقاضا آغاز شده و تا

 .اند که نشان از وجود بازاری رقابتی در طرح قیمت تضمینی ذرت دارد کل معامالت را به خود اختصاص داده

کاهش بار مالی دولت، حمایت کارآمدتر از : در عرصه اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت 88وی در ادامه به دستاوردهای اجرای ماده 

در عرصه اقتصاد  88و ارتقای شفافیت دستاوردهای اجرای ماده ( گری واسطه)د های غیرمول بخش کشاورزی و محدود شدن فعالیت

ملی است و در بخش کشاورزی نیز ارتقای استاندارد محصوالت کشاورزی و کاهش ضایعات به واسطه دقت بیشتر در کنترل کیفیت 

لی و فراهم شدن امکان ایجاد زمینه های بازارهای ما محصول، پرداخت به موقع وجوه کشاورزان، آشنایی کشاورزان با مزیت

وی با بیان اینکه برای اجرای موفق این طرح، کار . های بعد با اجرای این طرح حاصل شد ریزی بهتر برای کشت سال برنامه

کار خوزستانی در بورس کاالی ایران به نحو موفقی انجام شد،  هزار کشاورز ذرت 2شناسایی و دریافت کد بورسی برای بیش از 

سازماندهی شبکه کارگزاران برای تسهیل دسترسی کشاورزان به بازار و ارتباط و تعامل مستمر با نهادهای متولی : نشان کرد اطرخ

ریزی کشور از  اعم از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت پشتیبانی امور دام، سازمان مرکزی تعاون روستایی و سازمان مدیریت و برنامه

 .رود  در این زمینه به شمار میدیگر اقدامات مهم بورس کاال

پیگیری : های اخیر گفت مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به حضور بازارسازان هنگام معامالت ذرت خوزستان در طول هفته

مستمر فعالیت بازارسازان از جمله صندوق حمایت از صنعت دام و طیور، شرکت توسعه کشت ذرت و خریداران حقیقی و حقوقی 

برای جلوگیری از بروز مازاد عرضه و افت قیمت از دیگر اقدامات بورس کاال در راستای اجرای موفق این طرح به شمار  عمده

لحاظ تمهیدات الزم برای جلوگیری از ورود ذرت وارداتی به طرح، حضور دائمی نمایندگان بورس کاال : وی در ادامه گفت. رود می

روز به همراه محاسبه  0سن اجرای طرح و پیگیری پرداخت وجه معامله به کشاورزان ظرف در منطقه به منظور نظارت مستمر بر ح

صورت الکترونیکی نیز به نحو مطلوبی از سوی  و اعالم میزان مابه التفاوت قابل پرداخت به کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی به

قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ترین منفعت اجرای سیاست  وی در ادامه به مهم. این بورس انجام شد

به علت در نظر گرفتن استاندارد محصوالت و انجام کار کارشناسی، در دراز مدت با اجرای : در اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت

عرضه به  سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال، کیفیت تولیدات کشاورزی کشور بهبود پیدا کرده و از آمادگی بهتری برای

بازارهای دادوستد محصوالت کشاورزی به   ترین های کاالیی در جهان از مهم شوند؛ ضمن آنکه بورس بازارهای جهانی برخوردار می

 .تواند پیشرو باشد روند و بورس کاالی ایران در این زمینه می شمار می

 گوید قانون چه می

قانون  88ر بورس کاال را باید در مکانیزم انجام معامالت ذیل ماده ترین ویژگی معامالت حال حاضر محصوالت کشاورزی د مهم

عنوان  در این ماده تاالر تخصصی محصوالت کشاورزی در بورس کاال به. وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانست افزایش بهره

. روند معامالت به شمار بیایدتواند تغییر شکل کلی در  ابزار دولت در راستای معامالت محصوالت کشاورزی یاد شده که می

بنا به  52آبان  2سازی دولتی آن باید اشاره کرد که هیات وزیران در جلسه مورخ  های حقوقی و تصمیم درخصوص این قانون و پایه

وری بخش  قانون افزایش بهره( 88)وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده  52مهر ماه  09مورخ  202/ 02238پیشنهاد شماره 

 :نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد آیین -2835شاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ک

 :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ـ در این آیین2ماده 
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قی یا حقوقی بر وزیران برای تضمین حداقل دریافتی تولیدکننده حقی  قیمت تعیین شده از سوی هیات: الف ـ قیمت تضمینی

 .اساس هزینه تولید محصوالت کشاورزی

 .بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی در شرکت بورس کاالی ایران: ب ـ بورس کاال

ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت  ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور0ماده 

وزیران   آینده محصوالت کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کاال است را برای تصویب به هیات بازار، قیمت تضمینی سال

 .پیشنهاد نماید

ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کاال تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به تهیه فهرست 2تبصره

 .م کندمحصوالت کشاورزی قابل معامله در بورس کاال اقدا

 .نامه، بورس کاال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است ـ مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصوالت موضوع این آیین0تبصره

شوند،  ـ اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کاالهای کشاورزی که مشمول فهرست کاالهای قیمت تضمینی می8تبصره

 .ممنوع است

االهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی ـ آن دسته از ک9تبصره

 .شود، از شمول این تصویب نامه خارج است می

التفاوت  جمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس8ماده

 .بینی کند مت تابلوی بورس به تفکیک محصوالت منتخب را در بودجه سنواتی پیشقیمت تضمینی با قی

ـ عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی 9ماده

سازمان جهاد کشاورزی )د کشاورزی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جها

 .های بخش کشاورزی است برای تشکل( استان

ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از دریافت فهرست قطعی معامالت از بورس کاال ظرف دو هفته نسبت به پرداخت  5ماده

 .کندوزیران اقدام   مابه التفاوت قیمت تابلو بورس و قیمت تضمینی اعالم شده از سوی هیات

وری بخش کشاورزی است که به  قانون بهره 88اکنون اولین دوره زمانی از زمان ابالغ و اجرای ماده  ، هم«دنیای اقتصاد»به گزارش 

. آورد آفرینی بیشتر بورس کاال منجر شده و همچنین شرایط بهتر و جذاب تری را برای فعاالن بخش کشاورزی به وجود می نقش

فصل برداشت محصوالت کشاورزی در مناطق جنوبی کشور و همچنین پایان یافتن فرآیند برداشت، حال پس از پایان یافتن 

ها و کسب نتیجه،  نقل، تحویل به انبار و همچنین داد و ستد، هم اکنون زمان آن فرارسیده است تا با بررسی این ویژگی و حمل

 .نسبت به ارزیابی این ساز و کار اقدام کنیم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - 131۱/ دی /  11, شنبه 

  ها در کشاورزی ایران بی تاثیر استها در کشاورزی ایران بی تاثیر است  تحریم عربتحریم عرب

نده روابط دیپلماتیک با ایران سهم بسیار ناچیزی در کن کشورهای عربی قطع: مدیرکل توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی گفت

 . تواند تاثیری روی بازرگانی کشاورزی ایران داشته باشد صادرات و واردات محصوالت کشاورزی از نظر وزنی دارند که مسلما نمی

تان، پاکستان، آذربایجان و انواع محصوالت کشاورزی عمدتا به کشورهایی مانند عراق، ترکیه، افغانس: سید جمال مدرسی اظهار کرد

شود و برای ایران پس از این کشورهای همسایه بازار صادراتی اروپا در اولویت است، بنابراین باید تالش شود تا  ارمنستان صادر می

 .سهمی در بازارهای جهانی و کشورهای اروپایی داشته باشیم

کننده باشد  تواند تا حدودی نگران دیپلماتیک این کشورها با ایران میتوان گفت در شرایط قطع روابط  تنها کاالیی که می: وی افزود

شد که البته تا شش ماه آینده دام  است، چرا که این محصول عمدتا به کویت و امارات صادر می( گوسفند)صادرات دام زنده سبک 

 .توانیم عراق را جایگزین این کشورها کنیم ای دیگر برای صادرات نداریم و می زنده

که اگر امارات پس از کاهش سطح روابط  مدیر کل توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر این

اش برای ترانزیت کاالها و محصوالت کشاورزی خللی ایجاد کند چه  گری اش با ایران بخواهد در ایفای نقش واسطه دیپلماتیک

اش به ایفای همین  امارات کشوری است که تولید محصولی ندارد و حیات: گفت تاثیری بر بازار کشاورزی ایران خواهد گذاشت،

کننده منافع زیادی برای آنهاست و منطقا  گری وابسته است، چرا که یک ترمینال صادراتی بزرگی در این کشور تامین نقش واسطه

 .باید به آن توجه کند که خللی در آن ایجاد نشود

ی ترانزیت  بخواهد در پی مسائل سیاسی و دیپلماتیکی که در روزهای اخیر پیش آمده در زمینه اگر امارات: مدرسی تصریح کرد

المللی را باید تعطیل کند، چرا که دیگر بازاری  کاالها و محصوالت کشاورزی با ایران مشکلی ایجاد کند، در واقع آن ترمینال بین

 .تر از ایران برای این کشور وجود نخواهد داشت بزرگ
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 11/16/1318: تاریخ خبر

  نگاه به بخش کشاورزی در ایران باید تغییرکند نگاه به بخش کشاورزی در ایران باید تغییرکند ::استاد ایرانی امپریال کالج لندناستاد ایرانی امپریال کالج لندن

نگاه به بخش کشاورزی باید در : امپلایر کالج لندن با اشاره به مشکالت مختلف بخش کشاورزی ایران گفتاستاد ایرانی  -ایرنا-کرج

 . کشور تغییرکند

: به گزارش ایرنا، کاوه مدنی روز شنبه در سخنرانی علمی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج افزود 

 .باشد و این نگرش را از پایه باید تغییردادنگاه به کشاورزان باید حمایتی 

 .بخش فرسوده و غیر اقتصادی صنعت کشاورزی باید از چرخه تولید خارج شود: وی گفت

 .افرادی که در کشور براین باورند که کشاورزی باید تعطیل شود ،تفکرشان صحیح نیست: مدنی خاطرنشان کرد

بهره وری سوق داد و به جای یارانه تسهیالت را جایگزین کرد تا کشاورزان بتواند  باید تولید کشاورزی را به سمت: وی اضافه کرد 

 .ازتولیدات خود بهره وری مناسب تری داشته باشند

بعضی بحران ها را می توان به فرصت تبدیل کرد و این فقط با تغییر تفکر و مکتب فکر : وی درخصوص بحران آب در کشور گفت

 .به نتیجه می رسد

 .سد سازی و برداشت ازمنابع آبی با توجه به اینکه نتیجه خوبی دربرنداشته اما متاسفانه همچنان ادامه دارد: ت مدنی گف

وی اصالح ساختار توزیع آب در کشور را یکی از مسائل جدی در حل بحران آب دانست و خاطرنشان کردکه فقط با اصالح ساختار 

 .آب محیط زیست بهبود می یابد

کالت آب متاسفانه تاکنون به خوبی شناسایی نشده و علت مهم آن هم باقی ماندن ریشه شناسی آن است که مش: مدنی گفت 

 .متاسفانه این مهم درکشورما جدی گرفته نمی شود

وی افزایش جمعیت به ویژه درکالنشهرها و حاشیه نشینی آن ها و عدم استفاده از ظرفیت های بخش کشاورزی به عنوان بخش 

 .نفتی را ازجمله عوامل مهم بحران آب درکشور ذکرکرداقتصاد غیر

 .اکنون وضعیت آب در کشور مطلوب نیست که می توان با زمان بندی مناسب به حل این معضل پرداخت: وی بیان داشت 

ایی ریشه می توان از اقدامات کشورهایی که مشکل کم آبی را مدیریت کردند بهره گرفت اما در مرحله نخست شناس: وی اظهار کرد

 .  مشکل است

برای حل بحران آب در کشور باید آموزش های عمومی و تفکر مدیریتی را ایجاد کرده تا بتوانیم به حل موضوع : مدنی افزود 

 . بپردازیم

 چهره 22به انتخاب اتحادیه علوم زمین اروپا و یکی از 0221دکتر کاوه مدنی یکی ازچهاردانشمند جوان برتر علوم زمین درسال 

 8/ک. به انتخاب انجمن مهندسین عمران آمریکا است 0220برتر مهندسی عمران جهان درسال 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایرنا - 11/16/1318: تاریخ خبر

  داخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات را ابالغ کرد داخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات را ابالغ کرد حجتی شیوه نامه اجرایی رفع تحجتی شیوه نامه اجرایی رفع ت

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای  58وزیر جهاد کشاورزی در حکمی شیوه نامه ماده هشت آیین نامه ماده  -ایرنا -تهران

رات موازی را برای اجرا نظام مالی کشور، موضوع رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص در اجرای قوانین و مقر

به سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان جهاد کشاورزی استانها و سایر مراجع قانونی 

 . اجرای این آیین نامه ابالغ کرد

قانون رفع موانع تولید رقابت  59به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، با ابالغ این شیوه نامه و اجرایی شدن آیین نامه ماده 

پذیر وارتقای نظام مالی کشور، گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از 

 . اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده و کاهش اختالفات ملکی باقیمانده در طول پنج دهه گذشته برداشته شده است

حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، کاهش پرونده های تعیین 

قضایی حوزه زمین، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی از جمله دستاوردهای 

 .مورد انتظار برای رفع تداخالت اراضی است

، نخستین جرقه های بروز 92از زمان اجرای مرحله نخست قانون اصالحات اراضی و سپس اجرای قانون ملی شدن جنگلها در دهه 

 .تداخالت اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان کلید خورد

باغها، اراضی خرده  در زمان اجرای قانون ملی شدن، باید خانه های روستایی، اماکن عمومی، معابر، اراضی کشاورزان صاحب نسق،

مالکان و مستثنیات مالکان و اراضی مکانیزه آنها به عنوان مستثنیات قانون ملی شدن لحاظ می شد که در برخی مناطق این 

 .موضوع لحاظ نشد و این اراضی ملی تشخیص داده شد

 .و بروز تعارض را منجر شد با تشخیص ملی بودن این گونه اراضی، از همان ابتدای اجرای قانون ملی شدن، تداخل اراضی

با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی، لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی و برای حل مشکالت و رفع 

دغدغه کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی، رفع این گونه تداخالت و 

 .ت ملکی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفتاختالفا

را  2835تیرماه  08قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  5مجلس شورای اسالمی ماده  2835در سال 

و  به رفع تداخالت اراضی و تثبیت مالکیت ها اختصاص داد و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد

 .امالک کشور نسبت به رفع مشکل تداخالت زمین های ملی و اراضی کشاورزی اشخاص اقدام کنند

باهدف تسریع در رسیدگی به مشکالت کشاورزان و  2858و  2835با توجه به این ماده قانونی دستورالعمل هایی در سال های 

اما با توجه به اهمیت . هاد کشاورزی برای اجرا ابالغ شدروستاییان و احقاق حقوق متقابل مردم و دولت تدوین و توسط وزیر ج

موضوع و با پیگیری سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکالت و رفع موانع اجرایی و خالء های قانونی 

کشور مصوب اردیبهشت ماه امسال قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی  59موجود این موضوع، بار دیگر در ماده 

مجلس شورای اسالمی پیش بینی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به رفع 

تداخالت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده، پس از رفع موارد اختالفی 

 .بت به اصالح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کنندنس
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قانون ( 5)الحاقی ماده ( 8)پس از ابالغ قانون و قبل از انقضای مهلت مقرر، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی به استناد تبصره 

اورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کش

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در جلسه تیرماه امسال هیأت وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا 

 .ابالغ شد

مه پس از چند نشست اکنون نیز با توجه به وظیفه قانونی تعیین شده در ماده هشت این آیین نامه، شیوه نامه اجرایی این آیین نا

فشرده از سوی اعضای کارگروه ملی رفع تداخالت اراضی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع 

وآبخیزداری ، سازمان امور اراضی کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و نهایی و 

 .مسال با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابالغ شدپانزدهم دی ماه ا
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1318دى ماه  11شنبه 

  اسکندری باید محاکمه شوداسکندری باید محاکمه شود

رییس انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات کشور معتقد است که محمدرضا اسکندری،  -اقتصاد غذا  -دی فخروحید زن< کشاورزی

یکی از وزرای جهاد کشاورزی دولت احمدی نژاد به خاطر عملکرد بسیار ضعیف خود باید به دستگاه های قضایی معرفی شده و 

 .طبق قانون محاکمه شود

وعده : در خصوص عملکرد اسکندری گفت« فود پرس»رنگار پایگاه خبری اقتصاد غذا بهزاد قره یاضی در گفت و گو با خب

 .خودکفایی در محصوالتی مانند گندم از طرف ایشان نه تنها جامعه عمل نپوشید، بلکه وضعیت تولید آن روز به روز به قهقرا رفت

را به جایی رسانده بود که نیازی به واردات  کشاورزی کشور 39سال قبل، محمود حجتی در سال  22به گفته قره یاضی، حدود 

شد اما دولت بعد که با مدیریت اسکندری در بدنه وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد، کاری کرد که حجتی در سال  گندم احساس نمی

 .ترین واردکننده گندم در جهان بودیم کشاورزی کشور را در حالی دوباره تحویل گرفت که به عنوان بزرگ 50

در سال انتهایی دولت قبل که اتفاقا به عنوان سال تولید ملی و حمایت از : انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات کشور افزودرییس 

میلیون تن گندم از کشورهای خارجی وارد شد و در مجموع، 2کار و سرمایه ایرانی از طرف مقام معظم رهبری اعالم شده بود، 

 .محصوالت غذایی از کشور گریخت میلیارد دالر ارز به خاطر واردات21

های  سال منابع آبی کشور به بهانه خودکفا شدن در تولید گندم و برنج از بین رفت و سفره 3این در حالی است که : وی ادامه داد

 .زیرزمینی روز به روز فقیرتر شدند

: ریزی را نیز به عهده دارد، عنوان کرد قره یاضی که هم اکنون سمت ریاست امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه

به عبارتی وی توانست با استفاده از تمام جریانات فکری و نیروهای . سال به وضوح مشاهده کرد 0توان در این  عملکرد حجتی را می

کشور طنین انداز  متفکر، کشور را از واردات گندم بی نیاز کند؛ آن هم در شرایط سختی مانند امروز که سایه کمبود منابع آبی بر

 .شده است

زایی دولت قبل است اما در گوشه و  وی معتقد است که دولت تدبیر و امید با وجود ضعف درآمدهای نفتی که آن هم حاصل تنش

این در . گیرد که بازرترین نمونه آن در کشاورزی نمود پیدا کرده است کنار کشور کارهای بسیار شایسته و قابل تقدیری انجام می

درصد بر میزان تولید موثر بوده و مدیریت در این راستا حرف اول را 8ی است که اسکندری اعتقاد داشت شرایط اقلیمی تنها حال

 . حال این وزیر سابق، باید به خاطر عملکرد خود در دولت قبل، جوابگو باشد. زند می

1531f29085a2cbc1a25329ead2b3b2=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 فودپرس 1318دى ماه  11شنبه 

  //::دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایراندبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

فوالی سعودی در ایران بعد از مصوبه دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در واکنش به وضعیت شرکت صا< صنایع غذایی

در کشور، جزو مسائل ( عربستانی)تصمیم گیری در باره عدم حضور سرمایه گذاران خارجی: ممنوعیت ورود کاال از عربستان گفت

 .کالن اقتصادی و برعهده دولت و امری حاکمیتی است

با توجه به تصویب   عربستان سعودی در ایران ابوالحسن خلیلی ، در ارتباط با وضعیت حضور شرکت روغن نباتی صافوالی

های  سازمان سرمایه گذاری: در جلسه اخیر هیات دولت، اظهار کرد "ممنوعیت ورود کاالهای تولیدی یا صادراتی از مبدا عربستان"

 .کند خارجی و دولت در این ارتباط تصمیم گیری و مسائل این چنینی را مدیریت می

در کشور جزو مسائل کالن اقتصادی و برعهده دولت ( عربستانی)باره عدم حضور سرمایه گذاران خارجیتصمیم گیری در : وی افزود

 .در جلسه اخیر خود مصوب کرد که ورود کاال از عربستان ممنوع است  امری حاکمیتی است، به طوری که هیئت دولت  و

 .ر ایران حضور دارند، که مالکیت عربی دارندهای دیگری به غیر از صافوال د شرکت: این فعال بخش خصوصی یاد آورشد

 .از بازار روغن نباتی ایران را در اختیار دارد  درصد 92شرکت سعودی صافوال تولیدکننده مواد غذایی است که 

ی شرکت اعالم کرده است که این شرکت به رغم قطع روابط ریاض با تهران به فعالیت خود در ایران ادامه م  یکی از مسئولین این

 .دهد

درصد کل درآمد خود را از بازار  28صافوال . درصد کاهش یافته است 2235گفتنی است در پی این تصمیم سهام شرکت صافوال 

 .بخش مهمی از سهام این شرکت متعلق به دولت عربستان است. ایران بدست می آورد

این شرکت .روغن مصرفی در ایران را تامین می کنددرصد  92  درصد سهام شرکت صافوالی بهشر را در اختیار دارد و 52صافوال 

 .همچنین مالکیت کامل شرکت شکر صافوال بهشهر و شرکت توزیع کننده طلوع پخش آفتاب را دراختیار دارد

تاسیس شد و در زمینه تولید قوطی های نوشابه برای کوکا کوال، پپسی  0225شرکت قوطی آلومینیوم کاوه عوجان نیز که در سال 

 .ر برندها برای فروش در بازار ایران فعالیت دارد، یک شرکت عربستانی استو سای

12255b555b22abfaa5921a833f2aef88=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 نهاده 

 - 18/16/26فارس

  افت گواهی ثبت از مؤسسه تحقیقات خاک و آب معیار کیفیت کود استافت گواهی ثبت از مؤسسه تحقیقات خاک و آب معیار کیفیت کود استدریدری

کنیم،  کنندگان کودها را به استفاده از کودهای ثبت شده توصیه می رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب با بیان اینکه کلیه مصرف

 .معیار کیفیت کودها، دریافت گواهی ثبت از مؤسسه تحقیقات خاک و آب است: گفت

، کامبیز بازرگان، رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب در مصاحبه با خبرنگار فارس در خبرگزاری فارسرنگار اقتصادی به گزارش خب

های کشاورزی در پاسخ به این سؤال که چرا در این نشست به کیفیت کودهای  حاشیه نشست سومین نمایشگاه تخصصی نهاده

اگرچه برخی کودهای داخلی : توانند حائز این کیفیت باشند، گفت شود و آیا کودهای داخلی نمی تأکید می به داخلیخارجی نسبت 

المللی  دارای کیفیت خوبی است اما از آنجا که کودهای وارداتی از کشورهای اروپایی و کشورهایی که دارای استاندارهای بین

 .وارداتی نسبت به کودهای تولیدی بهتر استشود بنابراین کیفیت کودهای  هستند وارد می

ای بدین شرح ارائه کرده  دی در خبرگزاری انتشار یافت جوابیه 22مذکور که در  مصاحبه  روابط عمومی این مؤسسه پیرامون

طلب و م« شود خاک صادر نمی/ شود کیفیت کود داخلی با افزایش نظارت بهتر می»، خبری تحت عنوان 59322322در تاریخ  :است

دو خبر منتشر شده که « تبلیغ برای واردات کود توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب»تحت عنوان  59322320دیگری در تاریخ 

 59322322، در تاریخ «شود خاک صادر نمی/ شود کیفیت کود داخلی با افزایش نظارت بهتر می»در متن مطلبی که با عنوان  -2 

از جمله . ه توسط اینجانب به نحوی تغییر داده شده که مفهوم جمالت تغییر نموده استدرج گردیده، متأسفانه مطالب گفته شد

در حالی که « کیفیت کودهای وارداتی به طور کلی نسبت به کودهای تولیدی بهتر است»اینکه از قول اینجانب نقل شده است که 

نطور که بنده به طور روشن در جلسه همان روز بیان هما. این مطلب صحیح نبوده و اینجانب هیچگاه چنین نظری نداشته و ندارم

این موضوع در هر دو  اند، های ما متأسفانه بعضی از کودهای ارائه شده شرایط کیفی الزم برای ثبت را نداشته نمودم بر اساس بررسی

ها انتظار  اندرکاران و رسانه ستالبته کار بررسی هنوز تمام نشده و ما از همه د. دسته کودهای تولیدی و وارداتی وجود داشته است

 .داریم در انجام این مهم مؤسسه را یاری نمایند

لذا . ایم از نظر ما معیار کیفیت کودها، دریافت گواهی ثبت از مؤسسه تحقیقات خاک و آب است همانطور که بارها اعالم نموده -0

شود یا در کشور دیگر، به عنوان کود دارای  در ایران انجام می اند، فارغ از اینکه تولیدشان کودهایی که این گواهی را دریافت کرده

 .کنیم کنندگان کودها را به استفاده از کودهای ثبت شده توصیه و تشویق می شوند و ما کلیه مصرف گواهی کیفیت شناخته می

احترام به همه تولیدکنندگان و ، ضمن ادای «تبلیغ برای واردات کود توسط مؤسسه خاک و آب»اما در پاسخ به مطلب با عنوان  -8

رسد این مطلب در پاسخ به مطلب مندرج در  نمایند، به نظر می واردکنندگان مواد کودی که برای تأمین کودهای باکیفیت تالش می

ا نمایم در مطلب مذکور سخنان اینجانب ب از قول اینجانب درج گردیده که مجدداً تأکید می59322322آن پایگاه خبری در تاریخ 

کیفیت کودهای وارداتی به طور کلی نسبت به کودهای »تغییراتی منتشر شده و ایشان را به اشتباه انداخته است، لذا عبارت 

مؤسسه تحقیقات خاک و آب افتخار دارد که در برنامه جدید خود . گردد صراحتاً از طرف اینجانب تکذیب می« تولیدی بهتر است

دار کردن کودها به انجام رسانده و تالش  های مهمی را در مسیر شناسنامه گام« د کودیثبت و کنترل کیفی موا»تحت عنوان 

ما معتقدیم این موضوع عالوه . کنندگان معرفی نماید نموده است کودهای دارای کیفیت مناسب و متناسب با برچسب را به مصرف

 .قوق تولیدکنندگان صادق و تالشگر استکنندگان مواد کودی، گامی ارزشمند در دفاع از ح بر دفاع از حقوق مصرف
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موضوع دیگر که باید به آن توجه شود این است که همه ما در برابر کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی، کیفیت منابع خاک و  -9

 لذا مؤسسه تحقیقات خاک و آب تنها از کودهای ثبت شده حمایت. آب حق کشاورزان برای استفاده از نهادهای سالم مسئولیم

رود و در جهت سالمت آحاد جامعه و امنیت غذایی کشور از این برنامه  نماید و از همه تالشگران عرصه تأمین کود انتظار می می

 .کیفیت باشند حمایت نموده و به دنبال ثبت کودهای باکیفیت و معرفی و برخورد با صاحبان کودهای بی

نماید که مؤسسه تحقیقات خاک و آب در مسیر ثبت  ی کشاورزی تأکید میکنندگان کودها در پایان ضمن تشکر از کلیه تأمین -5

رود همه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد  های خود را به کار گرفته است و انتظار می و کنترل کیفیت مواد کودی تمامی ظرفیت

ذایی جامعه را تحت تأثیر قرار کودی دوشادوش مؤسسه از موضوع کیفیت کودها که به طور مستقیم سالمت مردم و امنیت غ

 .خواهد داد، دفاع نمایند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http28592202222503 
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 نهاده 
 آیانا 1318دی  10, چهارشنبه

  3939حضور حضور / / تولید با کودهای وارداتی دارای تکنولوژی برترتولید با کودهای وارداتی دارای تکنولوژی برتردرصدی درصدی   1515تا تا   0505افزایش افزایش 

  ها ها   غرفه در سومین نمایشگاه نهادهغرفه در سومین نمایشگاه نهاده

حمایت از واردات کودهای با تکنولوژی برتر یا تشویق ارتقای کیفیت تولیدات داخلی با هدف دفاع از حقوق کشاورزان و تولید 

 .اقتصادی و سالم محصوالت زراعی و باغی است

کود، سم و )های تخصصی کشاورزی  انجمن واردکنندگان کود و سم و عضو ستاد برگزاری سومین نمایشگاه نهادهمدیره  عضو هیأت 

وری  از آنجا که اهمیت کودهای با تکنولوژی برتر در ارتقاء بهره: گفت( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ( بذر 

مری حیاتی است، واردکنندگان عضو انجمن، کودهای با تکنولوژی برتر را که حداقل تولید پایدار و اقتصادی برای کشاورزان ا

 .دهند کنند و در اختیار کشاورزان قرار می های شیمیایی در بستر، زمین و محصول دارد وارد می باقیمانده

در تأثیر این نوع کودها : ، افزودمحسن احمدمخبری با بیان اینکه کودهای وارداتی کیفی از مرغوبیت بسیار باالیی برخوردار است

درصدی برخی محصوالت در هر هکتار اشاره کرد؛ کمااینکه کودهای وارداتی با تکنولوژی برتر،  92تا  02توان به افزایش تولید  می

 .دهد قدرت گیاه را در مقابل سرما و حوادث غیرمترقبه طبیعی نیز افزایش می

 محسن احمدمخبری 

ات اخیر عباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی که چند روز پیش در نشست اتاق ایران اعالم کرد وی با استناد به اظهار

با ورود این نوع کودها : دلیل تغذیه با کود مناسب در مقابل سرما نیز محفوظ مانده، خاطرنشان کرد شاهد یک مزرعه جو بوده که به

ش داخلی نیز عزم خود را برای رقابت با این نوع کودها جزم کرده و به ارتقای و افزایش رقابت، تولیدکنندگان متعهد و زحمتک

 .کیفی کودهای داخلی مبادرت خواهند کرد

احمدمخبری با یادآوری گزارش مستند وزارت جهاد کشاورزی که ترجیح آنها همواره دفاع از تولید داخلی باکیفیت بوده است، 

مورد آنها فقط خاک بوده و فاقد کود  83نوع کود ایرانی  12ه این نکته دست یافت که از وقتی وزارت جهاد کشاورزی ب: ادامه داد

بوده، طبیعی است که جهت حمایت از حقوق کشاورزان، حق انتخاب آزادانه انتخاب نهاده مهم و اثرگذاری مانند کود را برای 

 .برداران قائل باشد بهره

شده طی همین یک سال از زمان اعالم این گزارش تا امروز بیشتر  کسب وی در عین حال خبر داد که بر اساس اطالعات

 .اند تولیدکنندگان، کیفیت کودها را ارتقاء داده

مدیره انجمن واردکنندگان کود و سم اظهار امیدواری کرد تا با دوام رقابت، سطح کیفیت کودهای داخلی هم به  عضو هیأت

 .تکنولوژی کودهای برتر وارداتی برسد

مخبری با استقبال از مصمم بودن وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه تحقیقات آب و خاک در اجرای طرح ثبت مواد کودی احمد

خواست  های تخصصی کشاورزی، متولی نداشت و هر کس هرچه می ترین نهاده عنوان یکی از مهم پیش از این، کود به: تصریح کرد

تر از ثبت مواد کودی، استمرار کنترل کیفیت کودهای توزیعی  ن نکته غافل ماند که مهمکرد؛ اما نباید از ای وارد، تولید یا توزیع می

 .در بازار است تا کودهای دارای فلزات سنگین نتواند به بازار مصرف کشاورزان راه یابد
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آنها را نداشته  ها و محصوالت وی بر اهمیت اطمینان خاطر یافتن کشاورزان از کودهای موجود در بازار که خطر عقیم شدن گل

 .باشد، تأکید کرد

 حمایت از موضع مقتدرانه رییس سازمان تحقیقات آب و خاک در دفاع از حقوق کشاورزان 

احمدمخبری درباره فشارهای وارده به کاوه بازرگان، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب جهاد کشاورزی که پس از اظهارات چند 

های مدعی دفاع از  ؤسسه در دفاع از اجرای طرح ثبت مواد کودی، مورد هجمه برخی جریاناش در اعالم عزم راسخ آن م روز گذشته

موضع دکتر بازرگان، نه اینکه از واردات دفاع چشم بسته کند، بلکه ماحصل وجود شواهد و ": تولیدات داخلی قرار گرفت، یادآور شد

اقدامی در راستای دفاع از حقوق کشاورزان و تولید محصوالت  مستندات گذشته است؛ لذا حمایت از ورود کودهای باکیفیت اروپایی

 .سالم در اراضی زراعی و باغی ایران است

شود تا آنها نسبت به رسوب کردن کودهای وارداتی  وی با یادآوری اینکه عدم اختصاص یارانه دولتی به بخش خصوصی باعث می

در واقع شاید دلیل اصلی فروش نرفتن کودهای وارداتی غیرکیفی و : کرد تفاوت نباشند، تأکید نامرغوب یا حتی داخلی غیرکیفی، بی

 .نه با تکنولوژی برتر نیز همین باشد که عملکرد بسیار مطلوب و محسوسی دارد

های تخصصی کشاورزی کود، سم و بذر، وقتی حجم تولید برخی محصوالت تا  به گفته عضو ستاد برگزاری سومین نمایشگاه نهاده

 .روند یابد، طبیعی است که کشاورزان دنبال کود هرچند ارزان، اما فاقد کارایی الزم نمی واحد سطح افزایش می درصد در 92

احمدمخبری با اظهار خشنوی از موضع متعهدانه وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزارت جهاد کشاورزی در دفاع از واردات یا تولید 

های گذشته توسط افراد غیرمتخصص از چین کودهای  امر واردات هم بعضاً در سال کمااینکه در: کودهای دارای گواهی ثبت، گفت

 .شد بارمصرف به کرات وارد می بدون جایگاه کیفی و به اصطالح یک

های تخصصی سامان اساسی پیدا کند،  وی با اظهار امیدواری از این که با تداوم رقابت سالم در بازار و سیاست ثبت، بازار نهاده

های کشاورزی کود، سم و بذر با هدف کسب بهترین اطالعات در یک محل و ارائه  برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی نهاده: افزود

 .شود ای وجود ندارد و ممانعت نمی ها است و در این زمینه از رقابت هیچ واهمه حق انتخاب برای بهترین

های کمی و کیفی  غرفه برپاست که تفاوت 58صی کشاورزی حدود های تخص احمدمخبری با اعالم اینکه در سومین نمایشگاه نهاده

این نمایشگاه توسط سه انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان کود و سم : اند، خاطرنشان کرد زیادی نسبت به دو دوره گذشته داشته

 .ه استصورت آنالین از سوی اعضای آنها رزرو شد ها نیز به شود و غرفه و واردکنندگان بذر برگزار می

های بوستان  ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های کشاورزی تهران از ششم تا نهم بهمن سومین نمایشگاه تخصصی نهاده

 ./شود گفتگوی تهران برگزار می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http02252-2html. 
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 نهاده
 ایران اکونا - 131۱/ دی /  11, شنبه 

  شودشود  خوزستان کانون تولید بذر کشور میخوزستان کانون تولید بذر کشور می

برنامه ریزی شده است که کشت و صنعت شهید رجایی به : های روستایی و کشاورزی ایران گفت مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی

را در کشور ... های گوناگونی از جمله ذرت، کلزا ، سبزی و سیفی وکانون اصلی تولید بذر مورد نیاز کشور تبدیل شود تا بتوانیم بذر

 . تولید کنیم

این مجموعه جزو :محمد رضا رئیسی نژاد در حاشیه بازید از کشت صنعت شهید رجایی این استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد 

های اخیر پیشرفت بسیاری داشته  امر در سالبا تحقق این  است و  ( در دولت دهم)های دولتی به بخش خصوصی بهترین واگذاری

 .است

میلیون تومان در سال داشت  822قبل از واگذاری این کشت و صنعت به بخش خصوصی، سود بسیار ناچیزی در حدود : وی افزود

 .میلیارد تومان رسیده است 22که این رقم در حال حاضر به حدود 

توسعه باغات و سیستم آبیاری تحت فشار و اصالح : کشاورزی ایران ادامه دادمدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و 

باغات در این مجموعه انجام و بر میزان اشتغال افزوده شد و امیدواریم که در آینده بتوانیم سیر مهاجرت روستائیان به شهرها را 

 .متوقف و بالعکس کنیم

و صنعت به کانون اصلی تولید بذر مورد نیاز کشور تبدیل شود تا بتوانیم برنامه ریزی شده است که این کشت : رئیسی نژاد گفت

 .در کشور تولید کنیم را  ... بذرهای گوناگونی از جمله ذرت کلزا، سبزی و سیفی و

تواند کانون مؤثری برای ایجاد مشاغل جدید و جلوگیری  هزار شغل و فرصت شغلی در این شرکت فراهم است که می22: وی افزود 

 .مهاجرت در کشور باشد ز زدودن بیکاری و ا

در صورتی که نقدینگی در روستاها ایجاد شود اشتغالی : رئیسی نژاد در ادامه با اشاره به اهمیت ایجاد بانک روستایی در کشور گفت

 .شود پایدار نیز ایجاد و پدیده مهاجرت بر عکس می

ارائه داده ایم تا بتواند نقدینگی الزم مورد نیاز کشاورزان را تامین شود و از ما پیشنهاد ایجاد بانک روستایی را به دولت : وی افزود

 .های مختلف خدمات مورد نیاز بانکی روستائیان را ارائه دهیم طرفی بتوانیم در روستا

، آمادگی الزم با توجه به ظرفیت های این اتحادیه : مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران تصریح کرد

 .است، را دارد 99های اصل  شرکت خدمات حمایتی که مشمول واگذاری های  برای دریافت مسئولیت

این اتحادیه اکنون مسئولیت توزیع کود شیمیایی را بر عهده دارد امامی تواند عالوه بر توزیع کود نقش تأمین آن را : وی یادآور شد

 .نیز به عهده گیرد

 که در الگوی کشت خوزستان اثر گذاشتای  تعطیلی کارخانه

 99در راستای اصل  35در سال  این شرکت : منصور مخبر دزفولی مدیرعامل کشت و صنعت شهیدرجائی نیز در این بازید گفت

درصد بذر شبدر کشور را تولید کند که این امر  52درصد بذر کلزا و  52قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد و توانست 

 .می در جلوگیری از خروج ارز و واردات این محصول به کشور داردنقش مه

هکتار از اراضی این کشت و صنعت به کشت چغندرقند اختصاص دارد که در گذشته محصول تولیدی  292بیش از : وی افزود

 .شود های اخیر، به ناچار تحویل کارخانه قند اصفهان می شد، اما در در سال تحویل شرکت قند دزفول می
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تولید می شود که توناژ آن نسبت به  29تن چغندر قند با عیار  322هزار و  5در این شرکت ساالنه : مخبردزفولی در پایان گفت

 .سایر مناطق از شرایط بهتری دارد

و کشاورزان مجبور به انتقال محصوالت خود به  است  بنا بر این گزارش کارخانه قند دزفول چند سالی است که تعطیل 

این امر، هزینه های زیادی را به زارعان چغندر منطقه خوزستان وارد می . های همجوار از جمله اصفهان هستند های استان انهکارخ

 .هستند ها  کند و مجبور به تقبل هزینه های بیشتری برای حمل و نقل محصوالت خود تا درب کارخانه سایر استان

ز موارد مشاهده شده است که کشاورزان با در نظر گرفتن قیمت فروش محصوالت گفتنی است که به دلیل این مشکالت، در برخی ا

 .خود و تقبل کرایه حمل و نقل، حاضر به برداشت محصول خود از زمین نبوده اند

همچنین تعطیلی کارخانه قند دزفول باعث شده است که برخی از کشاورزان زراعت خود را از چغندر قند به محصول دیگری تغییر 

 .ددهن

/com.iranecona//:http52253D%/3%D%AE5%33% 
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 نهاده
 ایران اکونا - 131۱/ دی /  14, جمعه 

  سموم داخلی با کیفیت تر از انواع چینی هستندسموم داخلی با کیفیت تر از انواع چینی هستند

هم : ان سموم کشور، تولید سموم داخلی را کیفی تر از سموم چینی دانست و گفترئیس هیات مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگ 

نوع سم در کشور تولید می شود که واردات بی رویه سموم مشابه تولید داخل، عالوه بر خروج ارز از کشور  022اکنون نزدیک 

 . مشکالتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است

هزار تن  02ساالنه بیش از : هزارتن اعالم کرد و افزود 82خش کشاورزی کشور را در سال حدود علی محمد عرب نیاز سم مصرفی ب

  .درصد ظرفیت اسمی کارخانجات تولیدی کشور است 25تا  22انواع سم در کشور تولید و به بازار عرضه می شود که حدود 

بقیه مواد، همراه در داخل به آن اضافه می شود؛ بنابراین  آن از خارج وارد و( تکنیکال)به گفته وی، سم تولید داخل مواد اولیه 

 .سازنده این نوع سم ها تولیدکنندگان داخلی هستند اما سم های آماده که وارد کشور می شوند به سم های وارداتی موسوم هستند

دارند ( حق امتیاز)یل این که پتنتنوع سم به جزء ارقامی که ما اجازه تولید آنان را بدل 022در حال حاضر نزدیک : وی اظهارداشت

 .و حق تولید آنها فقط با کمپانی های اصلی است، در کشور تولید می شود

با وجود اینکه وضعیت سمومی که از چین وهند وارد می شود مشابه سموم تولید : وی درباره کیفیت سموم تولید داخل نیز گفت

درصد سموم آماده  85اضافه می شود به طوری که هم اکنون بیش از  داخلی است اما هر ساله به حجم واردات این محصوالت

  .درصدی انجام می شود 922تا  822کشور از طریق واردات و با ارز بری 

واردات بی رویه سموم مشابه تولید داخل عالوه بر خروج ارز، به کاهش اشتغالزایی در کشور منجر شده بگونه ای : وی تصریح کرد

 .ان بیکار هستند اما سبب اشتغالزایی کارگرهای چینی و هندی شده ایمکه کارگرهای خودم

  .سم های تولید داخل از لحاظ کیفیت نه تنها از سم های چینی بهتر است بلکه با سم های هندی قابلیت رقابت دارد: وی گفت

که  -کشورمان بدلیل تحریم ها با خروج کمپانی های ژاپنی و اروپایی از : رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان افزود

 .ناچار شدیم بخش عمده سم مورد نیاز خود را از چین و هند تامین کنیم -تولیدکنندگان اصلی سم در دنیا هستند

بطور تقریبی قیمت ارازن سموم وارداتی از هند و چین نیز در واردات بی رویه بی تاثیر نبود، زیرا قیمت آن بیش : وی اظهار داشت

 .صد با سموم وارداتی از کشورهای اروپایی تفاوت دارددر 222از 

 سموم تولید داخل کیفی و استاندارد است** 

همه کشورهای دنیا برای تولید سموم بخش : وی با بیان اینکه سم تولید داخل با استانداردهای فائو مطابقت دارد اضافه کرد

ا نیز از این موضوع مستثنی نیست و حتی مسئولیت نظارت برکنترل کشاورزی از استاندارد جهانی فائو تبعیت می کنند که کشورم

 .نیز با سازمان حفظ نباتات کشور است( تکنیکال)سموم تولید داخل و واردات مواد اولیه 

در واقع در هر بخش پنج تنی سم توسط سازمان حفظ نباتات کشور نمونه برداری و آزمایش می شود و در صورت : وی ادامه داد

  .استاندارد تائید و به بازار عرضه می شود و اینگونه نیست که هر ماده اولیه ای وارد کشور ویا به بازار عرضه شودرعایت 

میلیون هکتار مورد مصرف قرار می  0برای مبارزه با آفت سن زدگی گندم ساالنه در « دالمترین»به طور مثال سم : عرب افزود

خل است و وارداتی نیست؛ بنابراین خسارت این آفت طبق گفته مسئوالن وزارت جهاد درصد آن مربوط به تولید دا 55گیرد که 

 .کشاورزی کمتر از یک درصد است که همین امر بیانگر کیفی و استاندارد بودن سموم تولید داخل است

همین استانداردهایی است که استانداردهای تولید سمومی که کمپانی های اتحادیه اروپا، امریکا و ژاپن استفاده می کنند : وی گفت
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در داخل کشور رعایت می کنیم اما در فرموالسیون و بکارگیری مواد همراه ممکن است تغییراتی وجود داشته باشد که همین امر 

موجب کیفی شدن سموم تولیدی کشورهای پیشرفته می شود اما به طور قطع فرمول هر سم در دنیا یکی است زیرا اگر فرمول 

 .ماهیت سم نیز تغییر می شودتغییر کند 

شرکت تولیدکننده و واردکننده سم در  292در حال حاضر حدود : رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تولید کنندگان سموم گفت

کشور فعال است که انواع سموم مختلف توسط این شرکت ها وارد و تولید می شود؛ بنابراین احتمال این که تعداد محدودی سم از 

 .ی دچار مشکل باشد، وجود دارد اما نباید این موضوع را به همه سموم و یا شرکت ها تعمیم دهیملحاظ کیف

وی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد غیراستاندارد و یا تخلفی، نام سم و کارخانه 

متخلف، دیگر شرکت ها و کارخانجات تولیدکننده و واردکننده نیز  سازنده آن را اعالم کنند تا عالوه بر برخورد قانونی با شرکت

 .دچار مشکل نشوند

برای تاثیر یک سم فاکتورهای زیادی از : عرب درخصوص نگرانی بهره برداران از کاهش تاثیر سموم تولید داخل و وارداتی گفت

رایط آب وهوایی و عوامل دیگر تاثیر گذار است و جمله نوع سم انتخابی، سمپاش مناسب، زمان دقیق سمپاشی، نحوه سمپاشی و ش

 .یکی از آن عوامل سم است

بیشتر صدمه بخش کشاورزی از سایر عوامل تاثیرگذار موثر بر سموم است، به طور مثال کشاورز ما باید برای مصرف : وی اضافه کرد

لیتری انجام می دهد،  02ن عملیات را با سمپاش لیتری استفاده کند اما به دلیل نبود امکانات الزم ای 922یک نوع سم، سمپاش 

 .که به طور قطع سبب کاهش تاثیر سم در بخش کشاورزی می شود

 برنامه واردات نسل جدید سموم از کمپانی های اصلی در پساتحریم ها** 

کشاورزی امری اجتناب  البته نقش سموم کیفی از کمپانی های اصلی اروپایی و ژاپنی در تاثیرگذاری سم در بخش: وی اظهارداشت

ناپذیراست درهمین زمینه توصیه می شود تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد تکنیکال و سموم آماده مورد نیاز را از سموم کیفی تر 

 .تامین کنند بنابراین انتظار می رود در پساتحریم ها این مهم عملیاتی و گشایشی در واردات محصوالت کیفی انجام شود

امیدواریم با ایجاد بستر مناسب همکاری ها با کشورهای اروپایی، آمریکایی و ژاپنی بتوانیم از مواد تکنیکال و سموم : عرب گفت

آماده نسل جدید بهره مند شویم که با جایگزینی آنها به جای سموم قدیمی می توان عالوه بر افزایش عملکرد در هکتار، از کاهش 

گرم سم برای هر هکتار  22محیطی آن بهره جست؛ به طور مثال اگر اکنون در ایران  دفعات و دز مصرف سموم و آثار زیست

 .گرم برای هر هکتار مصرف می کنند که درکاهش مصرف آن رقم قابل توجهی است 82مصرف می شود در کشورهای پیشرفته 

یدکننده داخلی بزرگ، تیمی از به طور معمول هر شرکت تول: وی درباره ترویج سموم کشاورزی به بهره برداران نیز گفت

کارشناسان فنی دار که همه موارد مصرف سم را به صورت مراجعه حضوری، سمینارها، نمایشگاه های تخصصی و آموزش های 

 .صحرایی ارائه می دهند

ر تن هزا 822شرکت با ظرفیت اسمی  90. شرکت تولیدکننده و وارد کننده سم در کشور فعال اند 292در حال حاضر حدود  

 .تولید در سال عضو انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم کشور هستند

 09ساالنه بین : میزان مصرف سم در ایران را یک دهم اروپا اعالم کرد و گفت معاون کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات، 

 .ار می گیردهزار تن سم در کشور عرضه می شود که چهار هزار تن آن در سبد صادراتی قر 03تا 

 .هزار تن از این سموم به کشورهای هدف صادر شده است 0در هفت ماه نخست امسال، : یحیی ابطالی افزود

/com.iranecona//:http52215D%/3%B8%D5%35% 

http://iranecona.com/51065/%D8%B3%D9%85%25
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 نهاده
 ایرنا - 26/16/1318: تاریخ خبر

  برابر میزان کنونی است برابر میزان کنونی است   4545لید سم کشاورزی لید سم کشاورزی ظرفیت ایران در توظرفیت ایران در تو

: هزار تن اعالم کرد و گفت 26عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سم کشور، سهم کنونی تولید سم کشور را  -ایرنا -تهران

کنند؛ برابر آن تولید  16هزار تن است در حالی که تولیدکنندگان داخلی می توانند تا  36ظرفیت مصرف سم کشاورزی کشور 

 . بنابراین نیازی به واردات سموم مشابه تولید داخل نیست

شرکت وارد  32تولیدکننده داخلی و  12هم اکنون : مسعود گیل آبادی روز یکشنبه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود

 .اردات تامین می کنندکننده سموم درکشور فعالند که بخش عمده مواد و سموم آماده مورد نیاز کشور را از طریق و

همه مواد وارداتی زیر نظر سازمان حفظ نباتات کشور کنترل : وی با بیان این که مواد وارداتی کیفی و استاندارد است، تصریح کرد

 .می شود و طبق بازرسی های صورت گرفته، این محصوالت مشکلی برای مصرف ندارند

 .ان و ابراز امیدواری کرد با رفع تحریم ها این مشکل برطرف شودوی مشکل این بخش را گشایش بانکی برای واردات بی

 نقدی به مصرف سم بخش کشاورزی وارد نیست ** 

وی در ادامه به موضوع خطرناک بودن مصرف سم، سرطان زایی و آلودگی محیط زیست توسط این محصول در افکار عمومی اشاره 

طری برای انسان و محیط زیست ندارد بلکه کنترل کننده آفات مضر نیز در حالی که مصرف درست سموم نه تنها خ: کرد و گفت

درصد محصول گندم کل کشور از بین خواهد رفت بنابراین نمی توان  22تا  12هست؛ زیرا اگر آفت سن زدگی گندم طغیان کند، 

 .مصرف سم بخش کشاورزی را نقد کرد

تی وجود دارد به طوری که این نظارت ها باید از سوی وزارت جهاد وی براین باور است، در مصرف سم بخش کشاورزی مشکل نظار

 .کشاورزی و سازمان حفظ نباتات برای دوره مصرف ، زمان و میزان مصر ف تشدید یابد

در سال های گذشته بدلیل اعمال تحریم ها علیه ایران و : عضو انجمن تولیدکنندگان سم کشور درباره کیفیت سموم نیز گفت

مالی و بانکی، واردات مواد تکنیکال و سموم آماده از کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شد بنابراین بخش عمده این  وجود مشکالت

 .مواد از چین و هند تامین می شود که البته از همین کشورها نیز می توان سموم کیفی یا غیرکیفی نیز وارد کرد

ل های اخیر وارد عمل شد و توانست مواد تکنیکال سموم را با تشدید کنترل للبته سازمان حفظ نباتات کشور در سا: وی اضافه کرد

 . و رعایت ضوابط وارد کنند اما با توافق برجام امیدواریم واردات مواد اولیه و سموم آماده از کشورهای اروپایی انجام شود

ترل و نظارت بیشتر بر سموم وارداتی، تولیدات بدلیل کن: گیل آبادی با بیان اینکه سموم آماده وارداتی کیفی نیست، اظهارداشت

 .داخلی کیفی تر از سموم آماده هندی و چینی است

در دو سال اخیر سازمان حفظ نباتات در تعرفه گذاری سموم وارداتی و کاهش واردات : وی درباره تعرفه واردات سموم نیز گفت

م خطر توانستند میزان واردات این محصوالت را افزایش دهند سموم پرخطر موفق بوده است به نحوی که با کاهش تعرفه سموم ک

 .و امیدواریم در سال های آینده این موضوع گسترش یابد

وی معتقد است، فقط برای سمومی که در داخل کشور تولید نمی شود باید واردات داشته باشیم نه اینکه سموم مشابه تولید داخل 

 .به کشور وارد شود

 ور تولیدکنندگان و واردکنندگان در نمایشگاه تخصصیدرصدی حض 52رشد ** 

این تمایشگاه : عضو انجمن تولیدکنندگان سم کشور درباره برگزاری سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران نیز گفت
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لی و وارد کننده شرکت تولید کننده داخ 222با هدف کوتاه کردن مسیر بین خریداران اصلی و معرفی تولیدات داخلی با حضور 

 . سموم برپا می شود

درصد  52امسال استقبال تولیدکنندگان و وارد کنندگان برای حضور در این نمایشگاه نسبت به سال گذشته : وی اظهارداشت

 .افزایش نشان می دهد

انجات داخلی و حتی تولیدکنندگان سموم در کارخ: گیل آبادی درباره ترویج مصرف سم به بهره برداران بخش کشاورزی نیز گفت

شرکت های واردکننده سموم دارای مسئوالن فنی هستند و دوره های آموزشی خود را از طریق برگزاری همایش ها، سمینارها و 

 .دوره های آموزشی به بهره برداران ارائه می شود که در سال های اخیر روند مطلوبی در مصرف سم کشور ایجاد کرده است

شرکت تولید کننده و واردکننده کود، سم و  222ن نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران با حضور به گزارش ایرنا، سومی

 .بذر از ششم بهمن ماه امسال به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بوستان گفت وگوی تهران برگزار می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http32529011/ 
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 گزارشات جهانی

 گزارشات جهانی
 - 18/16/21فارس

  خروج از رکود تولید کاغذ در اروپاخروج از رکود تولید کاغذ در اروپا//رونق به تولید چوب جهان برگشترونق به تولید چوب جهان برگشت

سال گذشته رسید که رکود تولید کاغذ در اروپا  2ی تولید چوب در جهان به بیشترین میزان ط: سازمان خواروبار جهانی اعالم کرد

 .را هم رونق داد

در تازه ترین گزارش آماری خود ( فائو)، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .رسید 0225-0223به بیشترین میزان پس از رکود اقتصادی جهان در سال  0229اعالم کرد، تولیدات جهانی چوب در سال 

بر اساس این گزارش، تولید چوب از جمله چوب گرد صنعتی، الوار، پانل های چوبی، خمیر کاغذ و کاغذ به طور متوسط در سال 

این در حالی است که نرخ . رسید 0222درصد افزایش یافته و به بیش از سطح قبل از رکود اقتصادی در سال  5تا  2بین  0229

 .بیشتر از نقاط دیگر جهان بود 0229رشد تولید این محصوالت، در آسیا پاسیفیک، آمریکای التین و حوزه کارائیب در سال 

ان تا پیش از این صنایع چوب، متأثر از رکود اقتصادی جه":تایس لینهراس ژوونال، مدیر بخش اقتصاد جنگل فائو در این باره گفت 

رشد تولید صنایع . سال اخیر هستیم 5اما اکنون شاهد بیشترین نرخ رشد در صنایع جهانی چوب طی . بود 0225-0223در سال 

چوب در جهان نه تنها در اقتصاد کشورها نقش مهمی دارد بلکه در رفاه و معیشت میلیون ها نفر از مردم سراسر جهان که 

 ."تاثیرات بسزایی داشته باشد زندگیشان وابسته به جنگل است می تواند

فائو سالنامه آماری ای را درباره تولیدات جنگل به صورت ساالنه منتشر می کند که هدف از آن ارائه اطالعات و ابزار مورد نیاز 

 درباره ارزیابی سهم صنعت چوب در اقتصاد جهانی و ملی و همچنین توسعه پایدار است و به منظور بهبود وضعیت جنگلداری و

 .سیاستگذاری های کلی مربوط به جنگل تهیه و تنظیم می گردد

 (هیزم)افزایش بی سابقه تولید پلت چوبی *

( هیزم)تولید پلت چوبی ( 0228)در مقایسه با سال قبل از آن  0229براساس آخرین داده های منتشر شده توسط فائو، طی سال  

در . میلیون تن افزایش یافت 01افزایش به باالترین سطح خود معادل  درصد 21که از آن به عنوان سوخت استفاده می شود، با 

در این . درصد افزایش مواجه بوده است 82درصد و در آمریکای شمالی با  12، نرخ تولیدی پلت های چوبی در اروپا با 0229سال 

 20حالی که در آمریکا این نرخ تنها به درصد به شمار می آید در  23میان، اروپا تاکنون بزرگ ترین مصرف کننده این محصول با 

 .درصد می رسد

درصدی در مقایسه با سال  05، تجارت پلت های چوبی از آمریکای شمالی به اروپا به ویژه انگلستان با افزایش 0229در سال 

 .شدنسبت به سال گذشته دو برابر  0229در آسیا نیز تولید و مصرف پلت های چوبی در سال . گذشته روبه رو شد

های چوبی بعد از آمریکا، دانمارک و ایتالیا شناخته شده است که در  در همین سال، کره شمالی به عنوان چهارمین وارد کننده پلت

پلت های . های چوبی در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله، ویتنام، چین و تایلند منجر می شود نهایت به افزایش تولید پلت

از سال . ر کشورها مانند کره جنوبی و ژاپن با هدف رسیدن به انرژی های تجدیدپذیر استفاده می شودچوبی توسط اروپا و سای

تاکنون تقاضا برای پلت های چوبی به عنوان منبع انرژی سبز افزایش چشم گیری داشته است و انتظار می رود تا بیشتر  0223

 .ین سوخت را افزایش دهندکشورهای متعهد برای کاهش تاثیرات تغییر آب و هوا، مصرف ا

 رشد تولید پنل های چوب و الوار*

http://www.farsnews.com/
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بنابر گزارش فائو ، تولید و مصرف پنل های چوب و الوار همواره به رشد سریع خود ادامه می دهند و تولیدات جهانی این محصوالت 

. شد سریع تولید را تجربه کردندپنل های چوبی اولین محصوالتی بودند که ر. درصد افزایش یافته است 9درصد و  5به ترتیب به 

درصد بوده، باعث شد تا نرخ رشد تولید این  95افزایش بی سابقه و مداوم تولید پنل های چوبی در آسیا پاسیفیک به ویژه چین که 

با  درصد افزایش پیدا کند در حالی که در دیگر نقاط جهان 10در آسیا پاسیفیک به  0229تا  0222 محصوالت در فاصله سال های

 .درصدی همراه بود 5رشد 

 ادامه رشد بازار کاغذ در چین*

در شمال آمریکا تولید این محصول کاهش پیدا کرد، با  0229در حالی که تولید کاغذ در اروپا با رکود مواجه شده است، طی سال  

کاهش اندک تولید کاغذ در چین طی پس از . این وجود تولید کاغذ در آفریقا، آمریکای التین و آسیا پاسیفیک افزایش یافته است

 .، تولید، مصرف و تجارت این محصول در چین و آسیا پاسیفیک رشد خود را از سر گرفته است 0228سال 

 آمریکای جنوبی؛ بازیگر جدید در بازار جهانی خمیر چوب*

است با تاسیس کارخانجات خمیر  آمریکای جنوبی به تدریج به عنوان بزرگترین صادرکننده پیشرو خمیر چوب در جهان توانسته 

، برزیل در 0229در سال . درصد از صادرات خمیر چوب جهان را در سال گذشته تامین کند 82چوب در بزریل، شیلی و اروگوئه، 

یشی برای اولین بار از کانادا پ -ضایعات کاغذی، سایر خمیر الیاف و خمیر چوب مورد استفاده برای تولید کاغذ-تولید فایبر فرنیش 

 .گرفت و بعد از کشورهای آمریکا، چین و ژاپن به عنوان چهارمین کشور بزرگ تولید کننده این محصول شناخته شد
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 انیگزارشات جه
 آیانا 1318دی  11, شنبه

  هیچ غذای تراریخته مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا قرار نگرفته است هیچ غذای تراریخته مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا قرار نگرفته است 

 55در طول دو دهه گذشته محصوالت تراریخته در چند نوع ذرت، سویا،کانوال و پنبه به بازار جهانی وارد شده است که در مجموع 

درصد این محصوالت دستکاری شده ژنتیک دارای  222است و تقریبا  درصد مساحت زیر کشت این نوع محصوالت در جهان

 .ویژگی مقاومت به حشره و یا علف کش هستند

به گزارش ایانا، علی متولی زاده اردکانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک طی یادداشتی که در روزنامه اطالعات منتشر  

در چند نوع ذرت، سویا،کانوال و پنبه به بازار ( تراریخته)ری شده ژنتیکدر طول دو دهه گذشته محصوالت دستکا: شد، نوشت

درصد این 222درصد مساحت زیر کشت این نوع محصوالت در جهان است و تقریبا 55جهانی وارد شده است که در مجموع 

کشور در  22شته فقط در طول دو دهه گذ. محصوالت دستکاری شده ژنتیک دارای ویژگی مقاومت به حشره و یا علف کش هستند

درصد ازکل این مساحت را درخود جای 25درصد مساحت زیر کشت این محصوالت و سه کشور آمریکا، آرژانتین و برزیل 53جهان 

 .داده اند

درصد از کل زمین های قابل کشت در جهان و با کمتر از یک درصد از کل  9محصوالت دستکاری شده ژنتیک تقریبا بر روی  

در این دو دهه شواهد و مطالعات زیادی در زمینه اثرات محیط زیستی و سالمت محصوالت . ن کشت شده استکشاورزان جها

سوئیس، آلمان، اتریش، ژاپن، )دولت در جهان  02کشاورزی دستکاری شده ژنتیک انجام شده است که در مجموع منجر به تصمیم 

، لیتو نیا، هلند، اسکاتلند، لهستان، اسلو وانی، کروواسی، صربستان، مجارستان، ایرلند شمالی، فرانسه، ایتالیا، روسیه، نیوزلند، التویا

 .در عدم کاشت این محصوالت و بعضا استفاده محدود از این محصوالت در کشور شان شده است( یونان، بلغارستان، لوکزامبورگ،

جهان در نامه ای خطاب به همه افراد جامعه  میالدی حتی پاپ، رهبر کاتولیک های 0225همچنین در تابستان گذشته در سال  

در مورد تاثیر محصوالت دستکاری شده ژنتیک بر روی اکو سیستم و متمرکز ساختن زمین های کشاورزی در دستان تعدادی 

 .محدود از افراد بشر ابراز نگرانی کرد

 :مدعی هستند(GMOs) این در حالی است که طرفداران محصوالت دستکاری شـده ژنتـیک 

استفاده از تکنیک های مهندسی ژنتیک در ایجاد این محصوالت جدید در واقع در امتداد آمیزش های طبیعی گیاهان است و  

 .لد طبیعی محصوالت گیاهی در طبیعت ایجاد نمی کند ریسک بیشتر و یا متفاوتی از زاد و و

 .ی طبیعی کرداین محصوالت ایمن هستند و می توان آنها را مغذی تر از محصوالت گیاه

 .سازی هستند تولید این محصوالت تحت نظارت و مقررات برای ایمن

 .کند بازده محصول با استفاده از این روش افزایش پیدا می

 استفاده از آفت کش ها را کم می کند

 .کند به نفع کشاورزان خواهد بود و زندگی آنها را راحت تر می

 . منافع اقتصادی باالیی دارد

 ط زیست میرساندسود به محی

 .به تغذیه مردم جهان کمک خواهد کرد
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متاسفانه باید گفت بر اساس شواهد قابل اطمینان و مستند های علمی ادعاهای ذکر شده صحت ندارد و برعکس، شواهد علمی 

 :ل استآوری و منتشر شده در طول دو دهه گذشته در ارتباط با محصوالت دستکاری شده ژنتیک نشان دهنده موارد ذی جمع

های  شوند و استفاده از تکنولوژی مهندسی ژنتیک در مقایسه با روش محصوالت دستکاری شده ژنتیک در آزمایشگاه ساخته می 

آمیزش طبیعی در گیاهان متفاوت است و در نتیجه ریسک این محصوالت با ریسک محصوالت غیر دستکاری شده ژنتیک متفاوت 

 .توانند نسبت به نوع طبیعی این محصوالت، سمی، آلرژیک یا کمتر مغذی باشند محصوالت دستکاری شده ژنتیک می. است

مقدار استفاده از آفت . پتانسیل بازدهی محصول افزایش پیدا نمی کند. نظارت بر این محصوالت برای ایمن بودن ناکافی است  

 .کش ها را نه تنها کم نمی کند، بلکه افزایش می دهد

شاورزان ایجاد می کند که شامل علف های هرز درشت و مقاوم شده به علف کش ها شده، کیفیت خاک مشکالت زیادی را برای ک 

 .را کم و بازار را مختل می کند

نمی تواند مشکل غذایی جهان را حل کند، . باعث صدمه زدن به خاک ، بهم ریختن اکو سیستم و کاهش تنوع زیستی می شود  

 . فقر، عدم دسترسی به غذا و سرزمین برای کاشت می شود: لی گرسنگی در جهان ماننداما باعث انحراف توجه به دالیل اص

محصوالت دستکاری شده ژنتیک که توسط محققین مستقل از صنایع   متاسفانه مطالعات ایمنی غذایی عمیقی که بر روی 

 . ی ایمن بودن ناکافی استمحصوالت دستکاری شده ژنتیک انجام شده باشد، نادر است و نظارت بر این محصوالت برا

در این مقاله به شواهد علمی در مورد نکات مطرح شده مدعیان استفاده از محصوالت دستکاری شده ژنتیک با استناد به منابع  

بر اساس شواهد زیاد، هیچ نیازی به ریسک استفاده از محصوالت دستکاری . گیری کنند پردازیم تا خوانندگان خود نتیجه علمی می

 .ژنتیک نیست؛ در حالی که راه حل های مناسب و موثری برای توسعه پایدار با استفاده از آمیزش معمولی گیاهان وجود دارد شده

ها مانند تعیین نقشه ژنی و انتخاب نوع گیاه با استفاده از مارکر خاص باعث افزایش بازده محصول گیاهان  بعضی از این تکنولوژی

 .حشرات و بیماری ها مقاوم می کند و می تواند نیاز های امروز و آینده را برآورده کند می شود و آنها را به خشکی و

واقعیت این است که کیفیت و ثمر بخشی سیستم های تولید کننده غذا فقط به مقدار کمی به ژنتیک گیاه و به مقدار بسیار زیاد  

 .تفاوت مانند ایران می تواند به هزاران روش برسدهای کشاورزی بستگی دارد که در کشوری با زیست بوم های م به روش

محصوالت دستکاری شده ژنتیک از نظر تکنیکی و مفهومی با آمیزش طبیعی گیاهان تفاوت دارد و موجب ریسک های متفاوتی  

تغییر داده ماده ژنتیکی به روشی : در قوانین اتحادیه اروپا محصوالت دستکاری شده ژنتیک این چنین تعریف شده اند. می شود

 .شده است که بطور طبیعی با آمیزش یا ترکیب طبیعی اتفاق نمی افتد

کشور جهان از جمله دولت جمهوری اسالمی ایران آن  211در پروتکل کارتاهنا در ایمنی زیستی که تفاهم نامه بین المللی است و  

توانند منتهی به دستکاری ژنتیکی گیاهان شوند، آمده را امضا کرده است، حفاظت از تنوع زیستی در برابر تکنولوژی هایی که می 

است که محصوالت دستکاری شده ژنتیک با آمیزش طبیعی متفاوت است و ارزیابی ایمنی باید بر هر موجود زیستی دستکاری شده 

 .ژنتیک که قرار است در غذا از آن استفاده شود یا در محیط زیست رها شود، انجام پذیرد

گندم و گندم و نه گندم با خیار و گوجه )که آمیزش طبیعی فقط بین انواع زیستی شبیه به هم انجام می شود واقعیت این است  

در . دهند به این ترتیب ژن ها اطالعات خود را برای همه اجزا یک موجود به روشی منظم به نسل آینده انتقال می(. فرنگی یا ماهی

مایشگاهی استفاده می شود تا انتقال ژن را بین موجودات غیر خودی و دور انجام حالی که در روش دستکاری ژنتیکی از تکنیک آز

 .پذیر کنند
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در محصوالت دستکاری شده . مصنوعی را می توان به ژنوم موجودات زنده انتقال داد( DNA) حتی در این روش ماده ژنتیک 

 9جاد می کند، از کاست ژنی استفاده می شود که از ژنتیکی که هم اکنون در بازار موجود است و مقاومت به علف کش ها را ای

این نشان میدهد که ترکیب این . دو نوع باکتری از خاک، یک نوع گیاه و یک ویروس گیاهی: موجود متفاوت استفاده شده است

 .مواد ژنتیکی هیچ زمانی در طبیعت انجام نمی پذیرد

ول گیاهی می تواند در هر نقطه از ژنوم سلول گیاهی میزبان قرار گیردکه از آنجا که کاست ژنی دستکاری شده از زمان ورود به سل 

در آنجا ژن های سلولی فعال هستند، بنابراین احتمال باالیی وجود دارد که اختالل در فعالیت های بیوشیمیایی و سلول گیاهی 

وش های کنونی ارزیابی ایمنی قریب به غیر تست کردن این نوع اختالالت و ارزیابی دقیق این تغییرات با ر. میزبان ایجاد شود

بنابراین ادعای طرفداران استفاده از محصوالت دستکاری شده ژنتیک که همه نوع ارزیابی های ایمنی بر روی این . ممکن است

 .تواند صحت داشته باشد محصوالت انجام می شود نمی

مثال برای مقاومت در . انتقال داده شده مورد نظر است همچنین در بعضی از محصوالت دستکاری شده ژنتیک افزایش بیان ژن 

به دلیل استفاده از روش . ها انجام شود ها؛ اما در موارد دیگر بیان ژن می بایستی در نقاط ویژه ای مانند شاخه و ریشه کش برابر علف

ت مشخصی از گیاه را خورده و که مورد نظر است حشرات معینی قسمBt های گیاهی مثال برای سم انتقال ژن ها به همه سلول

 .کشته شود، حشراتی که آفت گیاهی نیستند مانند زنبور و پروانه هم این سموم را خورده و کشته می شوند

شود، در حالی که در آمیزش  های طبیعی آنها مختل می های تنظیمی و فعالیت بنابراین در گیاهان دستکاری شده ژنتیک سیستم 

که جهش از طریق مواد شیمیایی و اشعه ایجاد شده است، اختاللی در سیستم تنظیم ژن ایجاد نمی  طبیعی و حتی آمیزش هایی

 .کند

های کشت بافت غیر دقیق و بسیار جهش زا هستند و به  روش های کنونی مورد استفاده در مهندسی ژنتیک به همراه فرایند

و فرایند های بیوشیمیایی در محصوالت دستکاری شده ژنتیک  ، پروتئین ها DNA وراثتی تغییرات غیر قابل پیش بینی در ماده

بینی شده به شکل سمی شدن یا اثرات آلرژیک و تغییرات در خاصیت  این تغییرات می توانند به نتایج غیر قابل پیش. می شوند

رس ها و باروری و غذایی محصوالت دستکاری شده ژنتیک، کاهش توانمندی در مقاومت به بیماری، حشرات، خشکی و دیگر است

 .اثرات غیر قابل پیش بینی بر روی محیط زیست مانند افزایش علف ها شوند

مطالعات مقایسه ای بین محصوالت کشاورزی غرب اروپا و آمریکا نشان میدهد که محصوالت غیر دستکاری شده ژنتیک افزایش   

ا هایی که مطرح می شود آمار نشان میدهد که آمریکا با بر خالف ادع.بازدهی محصول بیشتری داشته و کمتر علف کش نیاز دارد 

 .تکیه بر تولید محصوالت از طریق دستکاری ژنتیک در حال عقب افتادن از اروپا در زمینه تولید و پایداری محصوالت است

کننده غذا و محصوالت  صنایع تولید بر طبق قوانین، سازمان دارو و غذا در آمریکا و سازمان ایمنی غذا در اروپا مسئولیت ایمنی

های دستکاری شده ژنتیک ادعا می کنند که شدیدا تحت  اگرچه صنایع تولید کننده غذا. دستکاری شده ژنتیک را به عهده دارند

مقررات کار می کنند، اما واقعیت این است که سیستم های مقرراتی بر روی محصوالت دستکاری شده ژنتیک در سطح جهان 

متغیر است و هیچکدام از این قوانین کافی نیست تا از سالمت ( در اروپا)تا ضعیف ( در آمریکا)از داوطلبانه  بسیار متفاوت است و

مصرف کنندگان حمایت کند و همه آزمایش های ایمنی بوسیله شرکت هایی هستند که آرزو دارند تولیدات دستکاری شده ژنتیک 

 .خود را بفروشند
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ان دارو و غذا در آمریکا در یک طرح دعوی در دادگاه مجبور شد به مردم ارایه دهد مربوط به یکی از مهمترین مدارکی که سازم 

ای به مسئولین سازمان غذا و دارو اعالم می دارد روش  که در نامه Dr Louis Pribyl یک متخصص میکروبیولوژیستی است با نام

 .آنها در مورد ارزیابی محصوالت دستکاری شده ژنتیک علمی نیست

به بازار در آمریکا آمد، با وجود آنکه دانشمندان سازمان دارو و غذا  2552محصوالت دستکاری شده ژنتیک اولین بار در اوایل دهه 

در آمریکا اخطار داده بودند که محصوالت دستکاری شده ژنتیک با آمیزش های طبیعی متفاوت است و به همراه ریسک ویژه ای 

 .یا آلرژی ها هستند که بسیار سخت قابل شناسایی هستند همراه است که شامل سموم جدید

مقامات سازمان غذا و دارو قبول کردند که این سازمان بر طبق برنامه تعیین شده از طرف دولت آمریکا مبنی بر حمایت از رشد  

محصوالت دستکاری شده توجه های ابراز شده از طرف دانشمندان خود در مورد سالمتی  در آن کشور به نگرانی صنایع بیوتکنولوژی

 .نکرده و اجازه دادند این محصوالت بدون هیچ ارزیابی و آزمایشی یا برچسبی به بازار روانه شود

بر خالف نظر عمومی در جهان که شامل مسئولین بهداشت و سالمت کشور ایران هم می شود، سازمان غذا و دارو در آمریکا  

ذا های دستکاری شده ژنتیک را برای این صنایع اعمال نکرده است و هیچ غذای دستکاری فرایند اجباری برای ارزیابی ایمنی غ

 .شده ای که در بازار جهانی و آمریکا وجود دارد، هرگز مورد تایید سازمان غذا و دارو در آمریکا قرار نگرفته است

را که از سوی این صنایع داوطلبانه ارایه می در حال حاضر این سازمان تمام اطالعات مربوط به محصوالت دستکاری شده ژنتیک  

شود، مورد پذیرش قرار میدهد ودر حال حاضر در آمریکا هیچ قانونی وجود ندارد تا محصوالت دستکاری شده ژنتیک مورد ارزیابی 

 .قرار بگیرند

د بدون آزمایش یا تحت این به دلیل آن است که سازمان غذا و دارو آمریکا مدعی است غذای دستکاری شده ژنتیک می توان 

 .نظارت توسط شرکت ها به بازار برده شوند چون بطور کلی این محصوالت توسط این سازمان ایمن شناخته می شوند

در این . تایید می کنند« برابری واقعی» در سطح جهان سازمان های نظارتی غذاهای دستکاری شده ژنتیک را بر طبق نظریه  

مشابه محصوالت طبیعی ( پروتئین، چربی، کربو هیدرات)ت دستکاری شده ژنتیک دارای محتوا نظریه فرض می شود که محصوال

 .هستند

البته ( OECD)های اقتصاد برای اولین بار این نظریه را سازمان توسعه همکاری. بنابراین ارزیابی سفت و سخت مورد نیاز نیست 

این نظریه مورد انتقاد بوده است و به لحاظ . المت عمومی مردم ارایه کردالملل و نه حمایت از س برای تسهیل بازرگانی در سطح بین

مثالی که در این مورد زده می شود گاوی است که مبتال به .و جامعه رویال کانادا غیر دقیق است  علمی از نظر دانشمندان مستقل

 .جنون گاوی است و گاوی که سالم است

اما چه کسی قبول می کند این دو گاو برابری واقعی .اندازه و وزن برابری واقعی دارندطبق این نظریه این دو گاو از لحاظ حجم، 

نشان داده است که برابری واقعی بین محصوالت دستکاری شده ژنتیک و طبیعی  دارند؟ مطالعات بر روی سویا ، کانوال، برنج ، ذرت

 .وجود ندارد

بینی  ی بر محصوالت دستکاری شده ژنتیک دارند از شفافیت، مهارت و واقعمتاسفانه در سرتاسر جهان سازمان هایی که نقش نظارت 

افرادی که در این نوع مجموعه های نظارتی هستند، اغلب به شکل کاری تضاد منافع دارند یا وابستگی های مالی . برخوردار نیستند

 .وجودات دستکاری شده ژنتیک هستندبا صنایع غذا دستکاری شده ژنتیک داشته یا صاحب ثبت اختراع بر روی تکنولوژی م

محصوالت دستکاری شده ژنتیک که توسط محققین مستقل از صنایع محصوالت   متاسفانه مطالعات ایمنی غذایی عمیقی بر روی 

یکی از مشکالت، دسترسی نداشتن به تخم های دستکاری شده ژنتیک و انواع . دستکاری شده ژنتیک انجام شده باشد، نادر است
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از سوی دیگر،دانشمندانی که سعی کرده اند تحقیقاتی در این . تکاری شده ژنتیک از طریق شرکت های تولید کننده استغیر دس

حوزه انجام داده و ریسک استفاده از محصوالت دستکاری شده ژنتیک را نشان دهند، مورد مواخذه قرار گرفته اند و حتی شغلشان 

 .را از دست داده اند

اما منابع تامین کننده .که بسیاری از مطالعات مستقل بر روی محصوالت دستکاری شده ژنتیک ایمن هستند اغلب ادعا می شود 

 .نویسندگان این مطالعات به صنایعی برمی گردد که از محصوالت دستکاری شده ژنتیک حمایت می کنند

تی بررسی کردند و با انواع غیر دستکاری شده نوع محصول دستکاری شده ژنتیک را بر روی گونه های زیس 9در این مطالعه تاثیر  

نتایج نشان دادند که محصوالت مقاوم به علف کش ها به طور قابل مالحظه و از نظر آماری با اهمیتی منجر به . ژنتیک مقایسه شد

 .کاهش علف ها و بذر های علف های طبیعی شدند که منتهی به کاهش تنوع حیات وحش می شوند

لی مطالعات علمی بر روی ریسک سالمت محصوالت دستکاری شده ژنتیک و غذا نشان داده است که تضاد منافع مروری بر منابع ما

مادی یا حرفه ای وجود داشته است و در این مطالعات ارتباط قوی بین نتایج مطالعات به نفع محصوالت دستکاری شده ژنتیک 

 .اری شده ژنتیک با منابعی که اعالم نشده بودند، ارتباط داشتندبوده است و نتیجه گیری در مورد ایمن بودن محصوالت دستک

 :مطالعات مستقل بر روی محصوالت دستکاری شده ژنتیک به دو دلیل نادر است 

 تحقیقات مستقل بر روی ریسک محصوالت دستکاری شده ژنتیک مورد حمایت مالی قرار نمی گیرند( 2 

کنند تا  ژنتیک از حق ثبت و اختراع محصوالت دستکاری شده ژنتیک استفاده میصنایع مربوط به محصوالت دستکاری شده ( 0 

 .تحقیقات مستقل بر روی این محصوالت را محدود کنند

حتی اگر اجازه مطالعات توسط این کمپانی ها داده شود، حق جلوگیری از چاپ را حفظ می کنند و فقط مقاالتی به چاپ میرسند  

 .واقع این مطالعات نتایجی را اعالم می کنند که خوشایند این صنایع باشندکه مورد تایید باشند و در 

یکی از معدود مطالعات مستقلی که امکان چاپ مقاله ای را در مورد ایمنی محصوالت دستکاری شده ژنتیک از کمپانی مونسانتو  

این محقق به مدت دو سال محصول . تانجام شده اس Gilles-Eric Seralini فرانسوی به نام پیدا کرده است، توسط محققی

ها زودتر  ها خوراند و مشاهده کرد که این موش ازکمپانی مونسانتو را به همراه مقدار کم علف کش راندآپ به موش NK128 ذرت

 .از موقع می میرند و افزایش تومور دارند

دند و صدمه به کبد، کلیه و غده هیپوفیز در سال ماه دیده ش 9یکی از نکات مهم این مطالعه این بود که اولین تومور ها پس از  

 .روز به پایان می برد 52ها دیده شدند، در حالی که شرکت مونسانتو ایمنی خود را بر روی موش ها در  دوم این مطالعه در موش

محدود افزایش  مطالعه ای در هند هم در ارتباط با محصول دستکاری شده ژنتیک پنبه نشان داده است که اگرچه برای مدتی  

سال استفاده از این نوع پنبه را به ضرر کشاورزان نشان داده است که  5درآمد برای کشاورزان حاصل شده، اما مطالعه در طول 

 .شده است 0220-0222در سالهای ( محصوالت دستکاری شده ژنتیک)حتی منتهی به خودکشی بسیاری از کشاورزان پنبه کار 

هم در تحقیقاتی بر روی سویا از کمپانی مونسانتو نشان داد که صدمات کبد و Manuela Malatesta میک محقق ایتالیایی با نا

از آمریکا اثر منفی بر روی رشد الرو Emma Rosi-Marshall در مطالعه دیگر توسط محقق.پانکراس در موش ها دیده می شوند

 .نبوده است، گزارش شدBt ی شده ژنتیکحشره ای که در محیط زیست زندگی می کند و هدف اصلی ذرت دستکار

که با بودجه دولت انگلیس بر روی ایمنی غذا دستکاری شده ژنتیک سیب Arpad Pusztai در مطالعه دیگری از انگلستان توسط 

های آزمایشگاهی زده  زمینی انجام شده بود، گزارش شد که این سیب زمینی ها صدمه به سیستم گوارش و اعضای بدن موش

 .است
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نشان داد که ذرت های بومی مکزیک توسط ژن های محصوالت Ignacio Chapela مطالعه دیگری از مکزیک توسط محقق 

سازی ذرت است و  این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که مکزیک مرکز اولیه بومی. دستکاری شده ژنتیک آلوده شده اند

مکزیک کاشت ذرت دستکاری شده ژنتیک را برای . ع در ذرت استفاده می شودمنبع بسیاری از انواع ذرت که از آنها برای ایجاد تنو

 .حفظ انواع بومی این محصول منع کرده بود، اما واردات ذرت دستکاری شده ژنتیک از آمریکا این آلودگی را ایجاد کرده بود

شده بود که هیچگونه اجماع علمی در دانشمند بین المللی طوماری را امضا کردند که در آن گفته  822تقریبا  0228در سال  

 . مورد محصوالت دستکاری شده ژنتیک وجود ندارد و تعدادی مطالعات نگرانی های جدی را ایجاد کرده است

 :مورد اشاره داشت 8وقتی از خطرات غذاهای دستکاری شده ژنتیک صحبت می شود باید به  

شود که ساختار ژن را می تواند تغییر دهد یا تاثیر بر فعالیت ها و در طول فرایند دستکاری ژنتیک جهش هایی ایجاد می ( 2 

ها و سم جدید یا  این تغییرات می تواند به تغییراتی ناخواسته در ترکیب سلولی شامل ایجاد آلرژن. ساختار زیستی سلول بگذارد

 .اختالل در ارزش تغذیه ای منجر شود

 در محصوالت ضد حشرات ممکن است سمی یا آلرژنیک باشندBt محصوالت دستکاری شده ژنتیک برای مثال سم( 0 

تغییرات در روش های کشاورزی مربوط به استفاده از محصوالت دستکاری شده ژنتیک ممکن است به باقی ماندن سموم ( 8 

 .حوزه ذکر شده بوجود آمده است 8شواهد اخیر نشان میدهند که مشکل در هر .بیانجامد 

ند که محصوالت دستکاری شده ژنتیک دارای ترکیب متفاوتی از نوع غیر دستکاری شده ژنتیک هستند، بررسی ها نشان داده ا 

این به معنی آن است که این تغییرات به دلیل . حتی اگر هر دو نوع در شرایط مساوی و در یک زمان و یک مکان کاشت شوند

 .عوامل محیطی متفاوت نیست، بلکه به دلیل تغییرات ژنتیکی است

 :تغییرات در ارزش تغذیه ای به دو دلیل باعث نگرانی است 

ای از مغذی ها شده است می تواند مستقیما بر روی سالمت حیوان  اول آنکه این محصوالت که یا باعث کمبود یا افزایش نوع ویژه 

 .و انسانی که این غذاها را می خورد، تاثیر بگذارد

این می تواند . تکاری ژنتیک تغییراتی در مسیر های بیوشیمیایی سلول داده استدوم آنکه این نشانه ای است که فرایند دس 

مانند ایجاد سموم و آلرژی زایی که در حوزه سالمت انسان و . سرنخی از تغییرات غیر قابل انتظار باشد که هنوز شناسایی نشده اند

 .حیوان بسیار مهم است

است که ذرت دستکاری شده مونسانتو در طول دو سال باعث صدمه به کبد،  مطالعات بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده 

 .کلیه و اختالل در فعالیت غده هیپوفیز و قطع فعالیت هورمون می شود

ماه باعث ایجاد تفاوت در وزن، ارگان های بدن و بیو شیمی خون و باروری در مقایسه با ذرت غیر  8در Bt ذرت دستکاری شده 

مطالعات دیگری تاثیرات منفی محصوالت گوناگون دستکاری شده ژنتیک در حیواناتی مانند .اند عی شدهدستکاری شده طبی

العمل آلرژیک ، اختالل ایمنی،  موش،خوک، گوسفند و ماهی نشان داده و اندام های تاثیر یافته در معده ، پاسخ ایمنی و عکس

در سیستم گوارش و تغییرات در کبد و پانکراس، رشد بیش از اندازه  التهاب معده، سمیت در کبد و کلیه، کبد بزرگ شده، اختالل

ها،تغییرات در بیوشیمی خون و فلور باکتری روده و پاسخ ایمنی، تغییر در فلور باکتری روده و  در الیه سلولی روده، اختالل در روده

 .گزارش شده است وزن ارگان ها، اختالل گوارشی و جذب مواد غذایی

متاسفاته تعدادی معدود مطالعه بر روی غذاهای دستکاری شده ژنتیک در انسان انجام گرفته است و :باید اشاره داشت در این میان 

 .نتایج نشان می دهند که مشکالتی وجود دارند که پیگیری نشده است



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

224 
 

 اند، ماده ژنتیک در مطالعه ای که بر روی انسان های داوطلب که تنها یک وعده غذای سویا دستکاری شده ژنتیک خورده 

(DNA ) در سیستم گوارش و همچنین وجود کاست های ژن در غذا در مرحله هضم و انتقال کاست ژن های دستکاری شده در

 . دیده شد( DNA انتقال افقی)کنند  سویا به باکتری هایی که در روده زندگی می

ده بودند با آنهایی که سویا طبیعی خورده بودند مقایسه و در مطالعه ای دیگر پاسخ ایمنی در افرادی که سویا دستکاری شده خور 

 .معلوم شد که پاسخ ایمنی به سویا دستکاری شده ژنتیک خورده ایجاد شده بود

مهمترین عوامل منفی در اقتصاد محصوالت دستکاری شده ژنتیک این است که تولید آنها بطور انحصاری در دست چند شرکت  

 .ری بذر ها را به هر اندازه که می خواهند تعیین کنندتوانند قیمت گذا است که می

که ژن های آن از آجیل های برزیلی گرفته ) در مطالعه ای دیگر نشان داده شد افراد دریافت کننده سویای دستکاری شده ژنتیک

 .به سیستم ایمنی افراد آلرژیک به آجیل های برزیلی پاسخ می دهند( شده بود

است که این نوع سویا عکس العمل آلرژیک در افرادی که آلرژی به آجیل های برزیلی دارند، ایجاد می  این مشاهده به معنی آن 

وجود دارد، در خون زنان باردار و  Bt در مطالعه ای در کانادا هم پروتئین ضد حشره که در محصول دستکاری شده ژنتیک. کند

 . معمولی و در خونی که به جنین میرسد، گزارش شد

طالعات نشان می دهند که مصرف غذا های دستکاری شده ژنتیک، پتانسیل این را دارند که مشکل زا باشند و نیاز به این م 

اجماع نظر وجود دارد که محصوالت دستکاری شده ژنتیک بهتر است قبل از ورود به . مطالعات بیشتری در این زمینه وجود دارد

 .دبازار در دراز مدت بر روی داوطلبان تست شون

همچنین محصوالت دستکاری شده ژنتیک باید . در غیر این صورت غذاهای دستکاری شده ژنتیک باید از ورود به بازار منع شوند 

 .برچسب داشته باشند

یکی از دالیلی که باید سیستم رصد کردن محصوالت دستکاری شده را اجرا کرد، سابقه ای است که در مورد این محصوالت وجود  

که در باکتری دستکاری شده ژنتیک تولید شده ( L-tryptophan) تریپتوفان-در آمریکا محصول ال 2535در سال .داشته است

نفر شد و دلیل آن را مربوط به سمی دانستند که بیش از مقدار معمول در  2522نفر و ناتوانی  82بود، باعث مسمومیت و مرگ 

 . این باکتری دستکاری شده ژنتیک تولید شده بود

 .در آمریکا هم نمونه دیگری از اثرات این تولیدات محسوب می شود 0222در سال  StarLink اسخ آلرژیک به ذرتپ 

و پروتئین در محصوالت دستکاری شده ژنتیک که برای تغذیه حیوانات استفاده  DNA شود که ادعا می: باید اشاره داشت 

محصوالت  DNA دات این موجودات قابل شناسایی نیست، اماشوند، در سیستم گوارش حیوانات تجزیه شده و در تولی می

دستکاری شده ژنتیک که برای تامین غذای حیوانات بکار برده شده اند، در تولیدات این حیوانات مانند شیر و گوشت که به مصرف 

 .انسان ها میرسد، مشاهده شده است

شود که این محصوالت را  بر روی سالمت حیواناتی می حتی محصوالت دستکاری شده ژنتیک گزارش شده است که تاثیر منفی 

محصوالت دستکاری شده ژنتیک که توسط ارگان های بدن این حیوانات جذب DNA به طوری که گزارش شده.کنند مصرف می

 .شده و در گوشت و ماهی مصرفی انسان ها دیده شده است

ون جنین در زنان باردار و غیر باردار هم دیده شده است، در خون و منبع تغذیه کننده خBt همچنین پروتئین سمی حشره کش 

 .در حالی که فرض می شده که این سم پروتئینی در سیستم گوارش انسان تجزیه شده و به خون و دیگر ارگان های بدن نمی رسد
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ها و شیر بز هایی  محصول سویا دستکاری شده ژنتیک که برای تغذیه حیوانات استفاده می شود در خون، ارگانDNA در گزارش 

از گیاهانی DNA مطالعه ای در انسان نشان داد که قطعات بزرگ 0228در . که این مواد را استفاده می کردند ،پیدا شده است

همچون سویا و ذرت که می توانند حامل ژن هایی باشند، در سیستم گوارش، مقاوم به تجزیه می شوند و سپس از طریق غذا به 

در مطالعاتی در موش هم . انسان در سرم خون باالتر بودDNA این گیاهان از مقدارDNA در موردی مقدارخون میرسند و حتی 

های  ها از برنج خورده شده توسط موش فعال بوده که می تواند تظاهر ژن در بدن و فعالیتRNAنشان داده شده است که میکرو 

 .فرایند های مهمی را تحت تاثیر قرار دهد

تر از نوع  گذشته طرفداران محصوالت دستکاری شده ژنتیک اعالم داشته اند که این محصوالت سالم تر و مغذی در طول دو دهه 

 .اما هنوز غذاهای دستکاری شده ژنتیک به بازار نیامده اند. طبیعی هستند

تاثیرات غیر منتظره فرایند در بعضی از موارد غذا های دستکاری شده ژنتیک از نظر غذایی کمتر مغذی بوده اند و این به دلیل  

سال هنوز در حال گذراندن آزمایش های مورد نیاز  02پس از (Golden Rice) حتی برنج طالیی. مهندسی ژنتیک بوده است

 .است و هنوز هیچ نوعی از برنج طالیی یا برنج دستکاری شده ژنتیک در بازار وجود ندارد

گرسنگی یک مسئله اجتماعی و اقتصادی است و . بلکه دسترسی به غذا است واقعیت این است که مشکل جهان کمبود غذا نیست، 

گرسنگان جهان از امکانات مادی الزم برخوردار نیستند تا غذای خود را تهیه کنند و همچنین دسترسی به زمین هم ندارند که 

 .ل نخواهد شدهای دستکاری کردن ژنتیک گیاهان ح این مشکالت هم با استفاده از تکنولوژی. کاشت کنند

واقعیت این است . برای کاشتن به منظور بازرگانی وارد بازار خواهد شد 0222یا  0221گفته شده است این نوع برنج در سال های 

ها هم اکنون وجود دارد و فقط منابع مالی مختصری نیاز  که راه حل های ارزان و ایمن برای کمبود ویتامین آ و دیگر ریز مغذی

 .مورد استفاده قرار گیرداست که بیشتر 

بهترین نمونه محصوالت دستکاری شده ژنتیک که به منظور بهبود یک محصول توسط مهندسی ژنتیک ایجاد شده است، برنج  

این محصول .بتا کاروتین در بدن انسان به ویتامین آ تبدیل می شود. شود طالیی است که بتا کاروتین در این محصوالت تقویت می

اما با وجودبیش از یک دهه هنوز این . فاده در کشور های فقیر در منطقه جنوب در سطح جهان مطرح بوده استبه منظور است

 .محصول به بازار نیامده است

اگرچه دلیل این تاخیر وجود مخالفین محصوالت دستکاری شده ذکر شده است، اما دلیل اصلی مشکالت در پژوهش و روند تولید  

ج طالیی مقدار کافی بتا کاروتین در خود تولید نمی کرد و باید در حد کیلوگرم در روز مصرف می شد تا اولین نوع برن. آن است

در نتیجه یک نوع جدیدی از برنج دستکاری شده ژنتیک با مقدار تولید باالی بتا . مقدار مورد نیاز روزانه ویتامین آ را داشته باشد

 . کاروتین باید ساخته می شد

اعالم داشت که هنوز نامعلوم است ( مرکزی که مسئول ایجاد برنج طالیی است)نستیتو تحقیقات بین المللی برنج ا 0228در سال  

که مصرف روزانه این برنج مقدار ویتامین آ را در بدن افزایش داده و موجب کاهش نابینایی در افرادی که کمبود ویتامین آ در بدن 

 .دارند، بشود

رادی که این برنج را مصرف کرده اند، یک مشکل اساسی در مورد این محصول دستکاری شده ژنتیک نداشتن رضایت نامه از اف 

یکی از روش های موثر و ارزان که توسط سازمان بهداشت جهانی ارایه شده است، تشویق مادران به شیر دهی از طریق سینه . است

 .ل استو آموزش مردم در کاشت هویج و سبزیجات برگ دار در باغ های منز
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 92هایی است که سازمان بهداشت جهانی در جلوگیری از مرگ بیش از یک میلیون نفر در  این دو روش ارزان، موثر و از راه حل

 .های مناسب تر از برنج طالیی در جنگ با کمبود ویتامین آ اعالم کرده است کشور جهان استفاده کرده و آنها را از روش

سویا مقاوم به علف کش در سال . دستکاری شده ژنتیک مقاوم به یک یا چند علف کش هستنددرصد تمامی محصوالت 32بیش از 

 .درصد سطح کشت را به خود اختصاص داده است58در آمریکا  0228

گسترده ترین محصول دستکاری شده ژنتیک سویا راندآپ آماده است که مهندسی ژنتیک شده است تا به علف کش راند آپ که 

 .ثر آن گالی فاسیت است، مقاومت داشته باشدماده فعال و مو

استفاده گسترده از این . در زمان استفاده از سموم علف کش همه انواع حیات کشته می شوند بجز محصول سویا مهندسی شده

 .های گالی فاسیت شده است محصول دستکاری شده ژنتیک در شمال و جنوب قاره آمریکا باعث افزایش راند آپ و دیگر علف کش

مقداری از گالی . محصوالت دستکاری شده ژنتیک علف کش گالی فاسیت را تجزیه نمی کند بلکه در بافت گیاه جذب می شود

در گیاه می مانند و توسط انسان و حیوان خورده می AMPA هردو گالی فاسیت و. تجزیه می شود AMPA فاسیت به ماده

، سمی DNA های طبیعی روده، صدمه به های هورمونی و باکتری در سیستمشوند که هر دو این مواد سمی هستندو باعث اختالل 

 .شدن در روند رشد و سیستم باروری، سرطان و اختالل در سیستم عصبی می شوند

مطالعات . در پوست موش شود   در مطالعات آزمایشگاهی علف کش راندآپ نشان داده شده است که باعث ایجاد تومور

 .مرتبط است ف کش گالی فاسیت نشان داده است که با بروز چند نوع سرطان خوناپیدمیولوژیک بر روی عل

البته با وجود این شواهد علمی و اثرات علف کش گالی فاسیت در حیوان و انسان ادعا شده که گالی فاسیت در حیوانات سمی 

 . یاهان وجود داردبخش است که آن هم فقط در گ چون تنها از طریق مسیر بیوشیمیایی شیکیمیت اثر. نیست

علف کش گالی فاسیت همچنین می تواند به عناصر مغذی مانند منگنز، مگنزیوم، آهن، روی، کلسیم متصل شده و مانع از استفاده 

در طول یک دهه در مناطقی که محصوالت دستکاری شده ژنتیک سویا با علف کش های گالی فاسیت اسپری . آنها را در گیاه شود

صوص در جنوب آمریکا مشکل مهم بهداشتی در ارتباط با استفاده از علف کش راندآپ ایجاد شده و در کشور شده بودند ،به خ

 .آرژانتین هم گزارش شده که نقص تولد و افزایش سرطان در کودکان چهار برابر افزایش داشته است

ط در مورد استفاده از محصوالت دستکاری اصل احتیا:مروری بر مطالعات اثرات گالی فاسیت و راند آپ بر سالمت نشان می دهد

نویسندگان اعالم کردند کشاورزی پایدار مورد نیاز جامعه امکان ندارد، . شده ژنتیک و مقاوم به علف کش نادیده گرفته شده است

 .کشاورزی و بازار-مگر اینکه اولویت سیاست ها در جهت بهبود امنیت محیط زیست و غذا باشد و نه در صنایع شیمیایی

فرضیه ای توسط دو دانشمند آمریکایی مبنی بر نقش احتمالی  0228با توجه به مکانیسم عمل علف کش گالی فاسیت، در سال 

این علف کش در افزایش بیماری های مدرن همچون بیش فعالی در کودکان، اوتیسم، آلزایمر، ناباروری، نقص تولد و سرطان در 

 .بین انسان ها در سطح جهان چاپ شد

ن فرضیه بر اساس توانایی گالی فاسیت در از هم گسیختن فلور طبیعی باکتری در روده و غیر فعال کردن سیستم آنزیمی ای

P952نتیجه گیری این دو دانشمند در مورد اثر گالی فاسیت این است که این . است که نقش کلیدی در سموم زدایی بدن دارد

ی و سموم در محیط زیست می شود و همچنین به دلیل وجود مسیر بیو شیمیایی علف کش باعث افزایش اثر تخریبی مواد شیمیای

تواند باعث شود سالمت حیوان و انسان تحت تاثیر قرار  شیکیمیت در باکتری ها، اثرات این علف کش بر باکتری های روده می

 .بگیرد
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دارای اثرات نامطلوبی است و در کنار ایجاد  استفاده از سموم دیگر هم در محصوالت دستکاری شده ژنتیک همانند گالی فاسیت

علف های مقاوم به این مواد شیمیایی ، اثرات مخرب آن بر روی سیستم هورمونی،باروری، پارکینسون، رشد مغز نشان داده شده 

 .است

بازدهی محصوالت  اند، ولی افزایش محصوالت دستکاری شده ژنتیک افزایش پتانسیل بازدهی نداشته:به این نکته باید توجه داشت

افزایش بازدهی مربوط به ویژگی های . اصلی کشاورزی در قرن گذشته مربوط به تکنیک های آمیزش طبیعی مرسوم بوده است

 .پیچیده ژنتیکی است که فعالیت های چند ژن را درگیر می کند و نمی تواند در محصوالت کشاورزی مهندسی ژنتیک شوند

کشاورزی غرب اروپا و آمریکا نشان میدهد که محصوالت غیر دستکاری شده ژنتیک افزایش  مطالعات مقایسه ای بین محصوالت

بر . بازدهی محصول بیشتری داشته و کمتر علف کش نیاز دارد تا محصوالت کشاورزی اکثرا دستکاری شده محصوالت کشاورزی

ید محصوالت از طریق دستکاری ژنتیک در حال خالف ادعا هایی که مطرح می شود آمار نشان میدهد که آمریکا با تکیه بر تول

 .عقب افتادن از اروپا در زمینه تولید و پایداری محصوالت است

محصوالت دستکاری شده ژنتیک سویا نسبت به محصوالت غیر دستکاری شده . بر اساس آزمایش های انجام شده در دانشگاه ها

کاهش تولید محصوالت دستکاری شده ژنتیک سویا نسبت به درصد 52در این مطالعات مشخص شده . بازدهی کمتری دارند

 .محصوالت غیر دستکاری شده مربوط به اختالل در فعالیت ژن به دلیل استفاده از فرایند دستکاری ژنتیک اعالم شده است

ت زمان نشان داده شده است که رشد کامل محصوالت دستکاری شده ژنتیک مدBtهمچنین در آزمایش های مزرعه بر روی ذرت 

درصد کاهش تولید داشته 20طوالنی تری نسبت به محصوالت غیر دستکاری شده ژنتیک نیاز دارد؛در عین حال که این محصول 

 .است

محصوالت دستکاری شده ژنتیک که در بازار وجود دارد پتانسیل افزایش تولید :وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد  0220در سال 

 .ولید کاهش هم پیدا می کنددر حقیقت ت. نشان نمی دهد

سال گذشته بذر های دستکاری شده ژنتیک از  25شواهدی مبنی بر اینکه در : وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد 0229در سال 

واقعیت این است که . پتانسیل باالتری در افزایش بازدهی برخوردار بوده و مقاوم به علف کش ها و حشرات هستند، وجود ندارد 

از این موضوع تعجب کرد چون هدف از طراحی محصوالت دستکاری شده ژنتیک افزایش تولید و بازدهی نبوده است، بلکه نباید 

 .هدف مهندسی کردن انواع گیاهان بوده است که مقاوم به علف کش ها بوده و ضد حشرات باشند

. بسیار پیچیده است و چند ژن را درگیر می کند همانطور که قبال ذکر شد، تولید محصول بستگی به زمینه ژنتیکی گیاه دارد که

تواند با دستکاری یک یا چند ژن انجام  افزایش تولید نمی. مسائلی از قبیل حاصلخیزی زمین و روش های کشت بسیار مهم هستند

 .شود های مهندسی ژنتیک انجام می شود که معموال در فرایند تکنیک

بازدهی تولید محصوالت کشاورزی بین اروپا و آمریکا شده است، گزارش شده که اروپا  بین 0228در مطالعه مقایسه ای که در سال 

تولید بیشتری در هر هکتار دارد و کمتر مواد شیمیایی در این فرایند استفاده می کند، در حالی که آمریکا با استفاده از تکنولوژی 

 .ده استدستکاری ژن در حوزه بازدهی تولید و پایداری از اروپا عقب مان

بسیاری از ادعاهای شرکت های تولید کننده محصوالت دستکاری شده ژنتیک درست نیست و کاشت این محصوالت بر خالف 

با وضع قانون ... بلکه کشور های مهمی همچون آلمان و سوئیس و اتریش و . تصور عمومی در حال افزایش در سطح جهان نیست

ده بسیار محدود آن اقدام کرده اند تا مطالعات بیشتر و دراز مدت بر روی محصوالت تصمیم به عدم کاشت این محصوالت و استفا

 . دستکاری شده ژنتیک در حوزه سالمت انسان و محیط زیست و تنوع زیستی انجام پذیرد
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یکا با نکته مهمی که در اینجا مطرح است، این است که اگر دستکاری ژنتیک نمی تواند بازدهی محصوالت کشاورزی را در آمر

امکانات عظیم آبیاری و یارانه های دولتی افزایش دهد، چگونه می توان انتظار داشت در کشورهای در حال توسعه که کشاورزان با 

مشکالت بسیار زیادی مواجه هستند و اکثرا همه زندگی خود را در گرو کشت یک محصول قرار می دهند، افزایش تولید محصوالت 

 ؟کشاورزی را انتظار داشت

از سوی دیگر،همچنین ادعا می شود که استفاده از محصوالت دستکاری شده ژنتیک منتهی به کاهش استفاده از حشره کش ها و 

اما این موضوع هم درست نیست و در واقع محصوالت مقاوم شده به این سموم باعث افزایش شدید در . علف کش ها می شود

حصوالت به نحوی مهندسی شده اند که با علف کش گالی فاسیت به نام راند آپ اکثر این م. استفاده از علف کش ها شده است

 .استفاده شوند

درصد استفاده از 2هزار تنی یا در حدود  238از زمان استفاده از محصوالت دستکاری شده ژنتیک در کشور آمریکا تقریبا افزایش 

 .صوالت غیر دستکاری شده ژنتیک به ثبت رسیده استحشره کش و علف کش در مقایسه با همان مقدار سطح کشت چنانچه مح

متاسفانه به دلیل استفاده زیاد از علف کش ها و حشره کش ها هم اکنون کشاورزان با مشکل عظیمی مواجه هستند و آن مقاوم 

ار منتهی نخواهد استفاده از این مواد شیمیایی نه تنها در دراز مدت به کشاورزی پاید. شدن علف ها و حشرات به این سموم است

شود که محیط زیست آلوده تر و علف ها و حشرات مقاوم تری را در محیط زیست ایجاد کرده و راه های  شد، بلکه موجب می

 .مبارزه با آنها سخت تر و شاید غیر قابل کنترل در آینده باشند

 21ها و حشره کش ها در طی  علف کشمطالعه ای بر روی اثر محصوالت دستکاری شده ژنتیک در استفاده از  0220در سال 

در این مطالعه . در آمریکا به چاپ رسید که در آن محصوالت ذرت، سویا، و پنبه مورد بررسی قرار گرفته بودند( 0222-2551)سال

 .درصدی استفاده از علف کش ها شده است22گزارش شد که سویا مقاوم به گالی فاسیت باعث افزایش 

ها و حشره  های دستکاری شده ژنتیک همان صنایعی هستند که علف کش چون صاحبان صنایع بذر. تالبته این تعجب آور نیس

 .کش ها را تولید می کنندو به نفع آنها است که بذر هایی تولید کنند که وابسته به استفاده از این سموم باشند

متاسفانه با مقاوم شدن علف . کتار گزارش شده استها در هر ه در کشور های آرژانتین و برزیل افزایش درصد استفاده از علف کش

ها به سموم گالی فاسیت کشاورزان مجبور به استفاده از مقدار بیشتر یا نوع دیگر و قوی تر از سموم می شوند که در نهایت به 

 .سالمت و محیط زیست صدمه های جبران ناپذیری میزند

ده کانوال خود تبدیل به نوعی علف در زمین های زیر کشت سویا و ذرت طبق گزارشاتی از کشور کانادا ، محصوالت دستکاری ش

های زیرکشت چغندر قند در آمریکا مشاهده شده و گزارش شده است که  شده است کانوالی مقاوم به علف کش همچنین در زمین

 .بذرهای کانوال از طریق مدفوع مرغابی های مهاجر از کانادا به آمریکا آورده شده است

ایجاد می کند و استفاده از آن Bt پروتئین سمی 1نام دارد که SmartStax ز انواع ذرت های دستکاری شده ژنتیک به نامیکی ا

 .شود بار بیشتر از مقدار متوسط سمومی است که در کشت محصوالت غیر دستکاری شده استفاده می 25

محصوالت دستکاری شده ژنتیک می شود و برای محیط زیست غیر از این موضوع که استفاده بیشتری از این سموم در ارتباط با  

شود و تا آخر عمر  مضر است، پدیده مقاومت به این سم هم ایجاد شده است که در هر سلول گیاه دستکاری شده ژنتیک بیان می

نجر به تاثیر منفی بر این گیاه وجود خواهد داشت و چنانچه هر بخشی از این گیاه مورد استفاده حشرات مفید هم استفاده شود، م

 .اکو سیستم و تنوع زیستی خواهد شد و دشمنان طبیعی این حشرات را از بین خواهد برد
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در ایالت های آیووا و ایلی نویز مشاهده Bt مطالعه ای منتشر شد که نشان داد کرم های مقاوم به سم پروتئینی 0222در سال  

ایجاد شود و حشرات از Bt ری شده ژنتیک باعث شده است که مقاومت به سمدر کشور های چین و هند هم پنبه دستکا.شده اند 

 .نوعی دیگر جایگزین آنان شوند

در مورد استفاده از سم گالی فاسیت مطالعه ای نشان داده است که این سم پس از آنکه بر روی محصوالت دستکاری شده ژنتیک  

 های مخصوصی ها درخاک رها می شوند و رشد قارچ طریق ریشه پاشیده می شود، در بافت های گیاه تجمع کرده و سپس از

(Fusarium )اهمیت این قارچ از این جهت است که سمی را تولید . را باعث می شوند که زمینه عفونت در گیاه را بوجود میاورد

 .ل بگذاردمث  می کند که می تواند به چرخه غذایی انسان و حیوانات وارد شود و اثرات منفی بر سیستم تولید

یکی از معروفترین مطالعاتی که در زمینه محصوالت دستکاری شده ژنتیک و تنوع زیستی انجام شده است مربوط به دولت  

 .میالدی انجام شد 2552انگلستان است که در اواخر دهه 

زی با اندازه مشخص بررسی نوع محصول دستکاری شده ژنتیک را بر روی گونه های زیستی در زمین کشاور 9در این مطالعه تاثیر  

نتایج نشان دادند که محصوالت مقاوم به علف کش ها به طور قابل مالحظه . کردند و با انواع غیر دستکاری شده ژنتیک مقایسه شد

و از نظر آماری با اهمیتی منجر به کاهش علف ها و بذر های علف های طبیعی شدند که منتهی به کاهش تنوع حیات وحش می 

 .شوند

ر حوزه اقتصاد محصوالت دستکاری شده ژنتیک به دلیل وابستگی به عوامل پیچیده و متغیر، مطالعات کنترل شده که نتایج قابل د 

از جمله عوامل مهم که بر اقتصاد محصوالت دستکاری شده ژنتیک تاثیر می گذارد، مناسب بودن . استنادی را ارایه دهد، نادر است

نی، دسترسی به منابع آبی، آب و هوا، هزینه بذر، وجود حشرات موذی و رواج بیماری، هزینه محصول برای شرایط بومی سرزمی

سیستم کنترل حشرات، سوبسید و کمک هزینه هایی که از طرف دولت و شرکت ها ارایه می شوند و وجود بازار برای محصوالت 

 .هستند

ی شده ژنتیک مقاوم به علف کش ها نشان داد که تاثیر بررسی کمیسیون اروپایی در زمینه تاثیر اقتصادی سویای دستکار 

دولتی برای   اقتصادی منفی بر روی درآمد کشاورزان در آمریکا داشته است ؛ اما به دلیل قیمت های ارزان تر بذر سوبسید شده

آمده است که  در همین گزارش. بذرهای دستکاری شده ژنتیک، درآمد کشاورزان در کشور آرژانتین افزایش نشان داده است

،اما این افزایش بیشتر به دلیل کم  محصوالت دستکاری شده ژنتیک پنبه در کشور چین به افزایش درآمد کشاورزان منتهی شده

 .ها بوده است بودن هزینه های علف کش

حدود افزایش مطالعه ای در هند هم در ارتباط با محصول دستکاری شده ژنتیک پنبه نشان داده است که اگرچه برای مدتی م 

سال استفاده از این نوع پنبه را به ضرر کشاورزان نشان داده است که  5درآمد برای کشاورزان حاصل شده، اما مطالعه در طول 

 .شده است 0220-0222در سالهای ( محصوالت دستکاری شده ژنتیک)حتی منتهی به خودکشی بسیاری از کشاورزان پنبه کار 

اقتصاد محصوالت دستکاری شده ژنتیک این است که تولید آنها بطور انحصاری در دست چند شرکت  از مهمترین عوامل منفی در 

درصداز ثبت اختراعات 35بالغ بر 0223در سال . توانند قیمت گذاری بذر ها را به هر اندازه که می خواهند تعیین کنند است که می

شرکت مونسانتو، دو پانتد و سینجنتا بوده  8آمریکا متعلق به درصد از محصوالت دستکاری شده غیر ذرت در 22بر روی ذرت و 

 .است
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این موضوع آنقدر از . های جهانی همکاری بسیار نزدیکی برای قیمت گذاری بذر دارند اما همین سه شرکت با یکدیگر در شبکه 

های انحصاری شرکت مونسانتو  یت، سیستم قضایی آمریکا تحقیقی را در مورد فعال0222و 0225اهمیت برخوردار بود که در سال 

 .به عنوان بزرگترین شرکت تولید بذر های دستکاری شده ژنتیک شروع کرد

کاشت این سه نوع محصول در کنار یکدیگر حتما منتهی به آلودگی ژنتیکی از طرف محصوالت دستکاری شده ژنتیک خواهد شد  

نتایج این گزارشات نشان . سوئد،نیوزیلندو کانادا گزارش شده اندهای چین،آلمان، و شواهد بسیاری در چند سال گذشته در کشور

دهنده آن است که در سال های آینده کشاورزان برای انتخاب شیوه کشاورزی و نوع محصوالت خود حق انتخاب کمتری خواهند 

 .داشت

ند، به رشد خود ادامه می دهند و متاسفانه محصوالت دستکاری شده ژنتیک را نمی توان فراخواند و چون موجودات زنده ای هست 

 .افزایش پیدا می کنند

نکته جالب این است که در کشور هایی که سیستم قضایی برای حفظ پاکی محصوالت کشاورزی وجود دارد، شرکت های تولید  

ر نقاط دیگر های کشاورزی د های این محصوالت به زمین کننده محصوالت دستکاری شده ژنتیک مجبورند به دلیل پراکندگی بذر

 .متحمل خسارت های مالی شوند

در حال حاضر این سازمان تمام اطالعات مربوط به محصوالت دستکاری شده ژنتیک را که از سوی این صنایع داوطلبانه ارایه می 

د ارزیابی شود، مورد پذیرش قرار میدهد ودر حال حاضر در آمریکا هیچ قانونی وجود ندارد تا محصوالت دستکاری شده ژنتیک مور

 .قرار بگیرند

انتقال ژن بطور افقی بین انواع زیستی غیر مرتبط از طریق مکانیسمی غیر از تولید مثل انجام می شود و محققین اخطار داده بودند 

 .های دستکاری شده می توانند از این محصوالت فرار کرده و به موجودات دیگر بطور افقی انتقال پیدا کنند که ژن

توسط باکتری ها در محیط ( ماده وراثت گیاهان)DNA ل ژن بطور افقی از گیاه به گیاه و یا جانور نادر است ، اما جذباگرچه انتقا

 .زیست یا از طریق دستگاه گوارش امکان پذیر است

از طریق باکتری هایی که در سیستم گوارش انسان هایی که سویا دستکاری شده  DNA مشاهدات نشان داده است که جذب

در خاک را به ژنوم DNA همچنین باکتری هایی که در خاک وجود دارند، قابلیت انتقال. کنند، اتفاق افتاده است تیک مصرف میژن

 .خود دارا هستند

های بیماری زا و ویروس ها ممکن است، کم باشد اما به دلیل وفور و پخش وسیع محصوالت  اگرچه احتمال انتقال ژن به باکتری

 .ک در سطح جهان انتظار میرود در آینده ای نزدیک این انتقال انجام گیرددستکاری شده ژنتی

این واقعیت علمی نشان دهنده این است که باید مسئله ایمنی زیستی در ارتباط با محصوالت دستکاری شده ژنتیک و انتقال ژن به 

به خطر اندازند بسیار با دقت مورد توجه قرار  موجودات دیگر زیستی و به همراه آن انتقال صفاتی که می توانند سالمت انسان را

 .گیرند

محصوالت دستکاری شده ژنتیک در واقع تاکنون باعث افزایش بازدهی هیچیک از محصوالت مهم کشاورزی :در عین حال باید گفت

 .نشده اند

 .میلیارد نفر را تغذیه کند 29تواند  واقعیت آماری نشان دهنده این است که غذایی که هم اکنون در جهان تولید می شود می

های توسعه یافته بیش از نیاز تولید می شود، اما  در کشور. رود اما مقدار بسیار زیادی در پیش و پس از برداشت محصول از بین می

 .های در حال توسعه کمتر تولید می شود و این به دلیل نا آشنایی و نداشتن اطالعات مناسب توسط کشاورزان است در کشور



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

235 
 

النه یک میلیارد نفر در جهان گرسنه هستند چون غذای نامناسب در مکان های نامربوط با شیوه های نامناسب توسط افراد سا

وابسته به سازمان ملل، وقتی این ( FAO) بدون داشتن شرایط الزم تولید می شود و بر طبق گفته سازمان جهانی غذا و کشاورزی

 .رود شود، نیمی از آن هدر می غذا تولید می

میلیارد نفر جمعیت نخواهد داشت و در حال حاضر ما بیش از نیاز  5/5بیش از  0252بر طبق محاسبات آماری، کره زمین تا سال 

بنابراین هدف تولید بیشتر نباید باشد بلکه باید حتی کمتر تولید کنیم و بیشتر به پایداری . این تعداد در جهان تولید غذا داریم

 .ات و حیات وحش رسیدگی کنیممحیط زیست و حیوان

گرسنگی یک مسئله اجتماعی و اقتصادی است و . واقعیت این است که مشکل جهان کمبود غذا نیست، بلکه دسترسی به غذا است

گرسنگان جهان از امکانات مادی الزم برخوردار نیستند تا غذای خود را تهیه کنند و همچنین دسترسی به زمین هم ندارند که 

 .های دستکاری کردن ژنتیک گیاهان حل نخواهد شد این مشکالت هم با استفاده از تکنولوژی. کاشت کنند

ورود به بحث استفاده از تکنولوژی های نوین و زیست فناوری برای تولید گیاهان دستکاری شده ژنتیک یک انحراف بزرگ در 

 .ی و بومی به خصوص برای جمعیت کشور ایران استاذهان عمومی است که مانع از پیدا کردن راه حل های درست، ارزان، علم

نتایج مطالعات دو دهه گذشته نشان داده است که بسیاری از ادعاهای شرکت های تولید کننده محصوالت دستکاری شده ژنتیک 

بلکه کشور های مهمی . درست نیست و کاشت این محصوالت بر خالف تصور عمومی در حال افزایش در سطح جهان نیست

با وضع قانون تصمیم به عدم کاشت این محصوالت و استفاده بسیار محدود آن اقدام کرده ... ن آلمان و سوئیس و اتریش و همچو

اند تا مطالعات بیشتر و دراز مدت بر روی محصوالت دستکاری شده ژنتیک در حوزه سالمت انسان و محیط زیست و تنوع زیستی 

 . انجام پذیرد

وزارتخانه های جهادکشاورزی، بهداشت، علوم و تحقیقات و فناوری با آگاهی از آخرین اطالعات در مورد امید است مسئولین ذیربط 

محصوالت دستکاری شده ژنتیک در سطح جهان و استفاده از تجربیات و دالیل نپیوستن تعداد زیادی از کشور های اروپایی و مهم 

ده ژنتیک بتوانند وظیفه حفظ سالمت و تنوع زیستی و سالمت ژنتیکی جهان به اردوی استفاده کنندگان از محصوالت دستکاری ش

 .نسل های آتی کشور در حوزه گیاهی و جانوری را به نحو احسن به انجام برسانند

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http02088-2html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1318دی  22, سه شنبه

تقویت ارزش دالر و فراوانی عرضه، عامل افت قیمت جهانی محصوالت غذایی در تقویت ارزش دالر و فراوانی عرضه، عامل افت قیمت جهانی محصوالت غذایی در : : فائوفائو

    05400540سال سال 
 .درصد کاهش یافت 0335به میزان  0229در مقایسه با سال  0225قیمت جهانی محصوالت لبنی در سال 

 بود 0541درصد ارزان تر از سال  4094توسط ، به طور م0540بهای گوشت در طول سال *  

اعالم کرد، در پی کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ( فائو)به گزارش ایانا به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  

الی درصدی داشت، این در ح 532کاهشی  0229، بهای مواد غذایی اصلی برای چهارمین سال متوالی در مقایسه با سال 0225

 .است که قیمت انرژی و فلزات نیز با افت قابل مالحظه ای در سال گذشته میالدی روبه رو شد

، به طور متوسط به رقم 0225به گزارش دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، شاخص بهای مواد غذایی فائو در سال  

شاخص مذکور با سیری نزولی عدد ( 2859دی،  22آذر تا  22) بر واحد رسید، به طوری که با پایان این سال در ماه دسام 21932

 .واحد را تجربه کرد 25932

به گونه ای . درصد کاهش را نشان می دهد 232به میزان ( نوامبر)شاخص بهای مواد غذایی در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل  

حال آنکه پایین آمدن قیمت شکر و روغن . ر در این روند بودکه افت قیمت گوشت، لبنیات، غالت و حبوبات از عوامل تاثیر گذا

 .های گیاهی نیز از مهمترین عوامل این سیر نزولی قملداد می شود

عرضه فراوان مواد غذایی در مقابله با کاهش تقاضای جهانی و همچنین : عبدالرضا عباسیان، اقتصاددان ارشد ایرانی در فائو گفت 

 .محسوب می شود 0225ل اصلی کاهش بهای مواد غذایی در سال تقویت ارزش دالر، از دالی

شاخص بهای مواد غذایی فائو براساس شاخص وزن تجاری پنج گروه اصلی کاالیی شامل حبوبات و غالت، روغن های گیاهی،  

 .لبنیات، گوشت و شکر ارزیابی می شود

 مالیم شدن قیمت ذرت؛ رشد صعودی بهای شکر 

ر میان تولید کنندگان ذرت در کنار انتظار تامین گندم و ورود به بازارهای جهانی پس از برداشته شدن تشدید رقابت صادرات د 

در این میان . درصد در مقایسه با ماه نوامبر کاهش یابد 238مالیات صادرات در آرژانتین، موجب شد تا بهای غالت در ماه دسامبر 

 سایر زیر شاخه های این شاخص از جمله

 .درصد نسبت به سال گذشته میالدی کاهش پیدا کرد 2539به طور متوسط  0225ج در سال بهای برن 

، رقم این شاخص به 0225درصد کاهش مواجه شد که در طول سال  232شاخص بهای لبنیات نیز در ماه دسامبر در حالی با  

بیشترین کاهش را در میان محصوالت میالدی رسید و بدین ترتیب  0229درصد پایین تر از سطح متوسط خود در سال  0335

 .غذایی رقم زد

این سقوط در پی افزایش . درصد کاهش یافت 030به میزان  0225به گزارش فائو، شاخص بهای گوشت در ماه پایانی سال  

ور ، به ط0225بهای گوشت در طول سال . خروجی گوشت خوک در اروپا و کاهش تقاضا برای گوشت گاو در آمریکا اتفاق افتاد

 .بود 0229درصد ارزانتر از سال  2532متوسط 
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درصد کاهش یابد، اما  032همچنین عدم قطعیت تولید سویا در برزیل باعث شد تا شاخص بهای روغن های گیاهی در ماه دسامبر  

 .درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود 25، با کاهش 0225در مجموع، این شاخص در سال 

درصد رشد داشت،  132فتر نمایندگی فائو در ایران در پایان می افزاید، شاخص بهای شکر در ماه دسامبر شایان ذکر است گزارش د 

 .درصد کاهش را نشان می دهد 02و در مقایسه با سال گذشته، به طور متوسط  0225اما رشد این شاخص در سال 

/item/food/ir.iana.www//:http02882-2html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 1318دی  10, چهارشنبه

  اپلیکیشنی برای تشخیص میزان قند در مواد غذایی اپلیکیشنی برای تشخیص میزان قند در مواد غذایی 

. نصب کنندهای هوشمندشان  را روی گوشی Sugar Smart App در انگلستان به طور جدی از والدین خواسته شده تا اپلیکیشن

امیدوار است این روش موجب کاهش  PHE شان طراحی شده و سازمان ی فرزندان این اپلیکیشن به منظور آگاهی والدین از تغذیه

 .در کودکان شود 0وزن، پوسیدگی دندان و دیابت نوع  اضافه

کند  ن قند موجود در غذاها را اعالم میبنا بر این گزارش ،این یک اپلیکیشن رایگان است که با خواندن بارکد روی محصوالت، میزا

 .نصب آن را روی گوشی هوشمند برای تمامی والدین این کشور توصیه کرده است( PHE) و سازمان سالمت عمومی انگلستان

توانید بارکد روی محصول غذایی را توسط گوشی اسکن کنید و از میزان قند موجود  می Sugar Smart App در صورت نصب 

 .شود یا گرم اعالم می( Sugar cube)« حبه قند»مقدار قند موجود با واحد . ول اطالع حاصل کنیددر آن محص

کنند  تر از میزان استانداردی که باید، قند مصرف می آمار حاکی از آن است که کودکان این کشور معموال در طول روز سه برابر بیش

حبه قند است؛ یعنی چیزی حدود  5522این معادل . کنند ند مصرف میکیلوگرم ق 00سال ساالنه  22تا  9به طوری که کودکان 

 .ی معمولی ی پنج ساله وزن یک بچه

 Sugar Smart  .دهد قند باال برای بزرگساالن هم خطرناک است و خطر حمالت قلبی، دیابت و ابتال به سرطان را افزایش می 

App  محصول غذایی کاربرد دارد 2522در مورد حدود. 

حمایت خود از تخصیص مالیات افزوده به قند و شکر و محصوالت مرتبط، محدود کردن تبلیغات مواد غذایی با قند  PHE نسازما 

 .ها و کاهش قیمت محصوالتی که قند پایین دارند را هم با صراحت اعالم کرده است باال در رسانه

 .و اندروید دانلود کنید  iOSهای برای سیستم( اینجا)را از لینک   Sugar Smart Appتوانید اپلیکیشن  می 

html.2-02259/item/food/ir.iana.www//:http 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://itunes.apple.com/gb/app/change4life-sugar-smart/id1015850256?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/change4life-sugar-smart/id1015850256?mt=8
http://www.iana.ir/food/item/27194-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                                            4931 دی سومه اهم اخبار هفت 
 

231 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 1318دی  11, شنبه

    05410541بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در   پیشپیش
درصدی را تجربه کند و صادرات نفت ایران در این سال 3/5بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری میالدی رشد  بانک جهانی پیش

 .هزار بشکه در روز افزایش یابد 222

بینی کرد رشد  منتشر شده است پیش 0221ود از اقتصاد جهان که در سال به گزارش ایانا، بانک جهانی در نخستین گزارش خ

همچنین رشد اقتصادی ایران « دورنماهای اقتصادی جهان»این گزارش موسوم به . درصد برسد 3/5اقتصادی ایران در این سال به 

واقعی به  افت شدید قیمت نفت غیر درصد برآورد کرده است که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و5/2را  0225در سال 

 .رسد نظر می

بینی  پیش 0221های ابتدایی سال  ها علیه ایران در ماه بینی برداشتن تحریم بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با پیش

ی در تامین درصد 9هزار بشکه در روز افزایش یابد و این کشور سهم  222تا  522کرده است صادرات نفت ایران در این سال 

 .آورد مصرف نفت جهان به دست می

میلیون بشکه در روز 5/8تا  8/8میلیون بشکه در روز بوده است به 3/0بالغ بر  0225بر این اساس تولید نفت ایران نیز که در سال 

 .نی کرده استبی درصد پیش2/1میالدی را نیز  0222المللی رشد اقتصادی ایران در سال  این نهاد بین. افزایش خواهد یافت

کشورهای در حال توسعه رشد . درصد خواهد رسید5/0نیز به  0221بینی بانک جهانی رشد اقتصادی جهان در سال  بر اساس پیش

 .درصدی را در این سال تجربه خواهند کرد3/9

/item/majles/ir.iana.www//:http02082-2html. 
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 گزارشات جهانی
 ایرنا - 26/16/1318: تاریخ خبر

  افزایش جهانی بیماریهای ناشی ازغذای رستوران افزایش جهانی بیماریهای ناشی ازغذای رستوران 

نماینده سازمان جهانی ایمنی غذا در ایران از افزایش جهانی بیماری های ناشی از مصرف غذا در رستوران خبر داد  -ایرنا -تهران

 . ایمنی و بهداشت برای تهیه غذای کیفی تاکید کردبر لزوم رعایت استانداردهای 

یکشنبه در نخستین جشنواره تغذیه برتر که با حضور اتحادیه ها، تشکل ها، اصناف و صاحبان برندهای برتر غذایی « انعام شکری»

شی از مصرف غذا در میالدی آمریکا، بیماری های نا 0225بر پایه آمار سال : در مرکز همایش های صداو سیما برگزار شد، گفت

 .رستوران در جهان رو به افزایش است

رستوران ها باید غذای : شکری درباره اهمیت استقرار نظام ها و استانداردهای ایمنی و بهداشت مواد غذایی در رستوران ها افزود

 . کیفی تولید کنند

ردی است که باید در رستوران ها اجرا شود و این مهم تامین غذای کیفی که مواد و عناصر مغذی را به بدن برساند، از موا: وی گفت

 . در کارگروه تخصصی غذا در اتاق اصناف نیز مورد تاکید قرار گرفته است

به گفته او، غذا فقط برای رفع گرسنگی نیست بلکه نقش بهداشت غذایی برای کاهش آالینده های بیولوژیک شیمیایی و فیزیکی، 

 . نیز باید از سوی اصناف مورد توجه قرار گیردباقیمانده های سموم و داروها 

در دنیای امروز افزون بر گردشگران، مردم بیشتر اوقات خود را خارج از منزل می : دبیر علمی جشنواره تغذیه برتر تصریح کرد

 . گذرانند؛ بنابراین غذای خود را از رستوران ها تهیه می کنند

غذا باید مورد توجه مسئوالن بهداشت و صاحبان اصناف در بخش رستوران ها قرار  به گفته شکری، نقش ارتقای بهداشت و کیفیت

 . گیرد

اتاق اصناف ایران حلقه وصل برقراری ارتباط بین اداره ها و نهادهای دولتی با اصناف : نماینده سازمان جهانی ایمنی غذا ادامه داد

 . سالمت غذا در واحدهای صنفی اجرایی شود است و تصمیم ها و راهکارهای دولت در زمینه ارتقای کیفیت و

واحد  101هزار و  13شمار رستوران های ایران را  2832به نوشته تارنمای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مرکز آمار ایران در سال 

 .واحد اعالم کرد 1210و اقامتگاه ها را 

( واحد 8253)، به شمار اقامتگاه های کشور «ن و هتلداریبازرگانی، رستورا»درباره سه بخش 2852در بخش دهم سالنامه آماری 

 .اشاره شده است

/News/fa/ir.irna.www//:http32529329/ 
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 گزارشات جهانی
 ایرنا - 22/16/1318: تاریخ خبر

  شد شد   05400540یی در سال یی در سال تقویت ارزش دالر عامل افت قیمت جهانی محصوالت غذاتقویت ارزش دالر عامل افت قیمت جهانی محصوالت غذا

عرضه فراوان مواد غذایی در مقابله با کاهش تقاضای جهانی و همچنین تقویت : اقتصاددان ارشد ایرانی فائو گفت - ایرنا -تهران 

 . محسوب می شود 2615ارزش دالر، از دالیل اصلی کاهش بهای مواد غذایی در سال 

شاخص بهای مواد غذایی فائو براساس : ، عبدالرضا عباسیان افزود(فائو)متحد به گزارش ایرنا از سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

 .شاخص وزن تجاری پنج گروه اصلی کاالیی شامل حبوبات و غالت، روغن های گیاهی، لبنیات، گوشت و شکر ارزیابی می شود

 .هش یافتدرصد کا 0335به میزان  0229در مقایسه با سال  0225قیمت جهانی محصوالت لبنی در سال 

 .بود 0229درصد ارزانتر از سال  2532، به طور متوسط 0225بهای گوشت در طول سال 

 0229، بهای مواد غذایی اصلی برای چهارمین سال متوالی در مقایسه با سال 0225در پی کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 

با افت قابل مالحظه ای در سال گذشته میالدی روبه درصدی داشت، این در حالی است که قیمت انرژی و فلزات نیز  532کاهشی 

 .رو شد

واحد رسید،بطوری که با  21932،به طور متوسط به رقم 0225به گزارش دفتر نمایندگی فائو؛شاخص بهای مواد غذایی فائو درسال 

 .د را تجربه کردواح 25932شاخص مذکور باسیری نزولی عدد ( 2859دی،  22آذر الی  22)پایان این سال در ماه دسامبر

به گونه ای که . درصد کاهش را نشان می دهد 232به میزان (نوامبر)شاخص بهای مواد غذایی درماه دسامبر درمقایسه باماه قبل 

حال آنکه پایین آمدن قیمت شکر و روغن های . افت قیمت گوشت، لبنیات، غالت و حبوبات از عوامل تاثیر گذار در این روند بود

 .مهمترین عوامل این سیر نزولی قملداد می شود گیاهی نیز از

 مالیم شدن قیمت ذرت؛ رشد صعودی بهای شکر** 

تشدید رقابت صادرات در میان تولیدکنندگان ذرت در کنار انتظار تامین گندم و ورود به بازارهای جهانی پس از برداشته شدن 

در این میان . درصد در مقایسه با ماه نوامبر کاهش یابد 238امبر مالیات صادرات در آرژانتین، موجب شد تا بهای غالت در ماه دس

درصد نسبت به سال گذشته میالدی  2539به طور متوسط  0225سایر زیر شاخه های این شاخص از جمله بهای برنج در سال 

 .کاهش پیدا کرد

 0335، رقم این شاخص به 0225طول سال درصد کاهش مواجه شد که در  232شاخص بهای لبنیات نیز در ماه دسامبر در حالی با 

 .رسید و بدین ترتیب بیشترین کاهش را در میان محصوالت غذایی رقم زد 0229درصد پایین تر از سطح متوسط خود در سال 

این سقوط در پی افزایش خروجی . درصد کاهش یافت 030به میزان  0225به گزارش فائو، شاخص بهای گوشت در ماه پایانی سال 

، به طور متوسط 0225بهای گوشت در طول سال . خوک در اروپا و کاهش تقاضا برای گوشت گاو در آمریکا اتفاق افتاد گوشت

 .بود 0229درصد ارزانتر از سال  2532

 .درصد کاهش یابد 032همچنین عدم قطعیت تولید سویا در برزیل باعث شد تا شاخص بهای روغن های گیاهی در ماه دسامبر 

 .درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود 25، با کاهش 0225وع، این شاخص در سال اما در مجم

درصد رشد داشت اما رشد این شاخص در سال  132به گزارش دفتر نمایندگی فائو در ایران؛ شاخص بهای شکر در ماه دسامبر 

 .درصد کاهش را نشان می دهد 02و در مقایسه با سال گذشته، به طور متوسط  0225

مان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو یک سازمان بین المللی در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد که مقر آن در شهر رم ساز
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 . ایتالیا است

کشور عضو سازمان ملل متحد برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیالت،  99توسط  2595این سازمان در سال 

همگان، باال بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و تأمین غذای مناسب برای 

 .ایجاد امنیت غذایی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاسیس شد
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